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Here for good
ขับเคลื่อนการคาการลงทุน และสรางความมั่งคั่ง
ผานความหลากหลายที่เปนเอกลักษณของเรา

ขับเคลือ่ นการคาการลงทุนและสรางความมัง่ คัง่ ผานความหลากหลาย
ที่เปนเอกลักษณของเรา
เราใหบริการทางการธนาคารทีส่ รางความสำเร็จใหลกู คารายบุคคลและองคกร โดยสรางความมัง่ คัง่
และการเติบโตทัว่ ทุกตลาดทีเ่ ราดำเนินงาน มอบประสบการณ และคุณคาทีส่ ะทอนผานพันธสัญญา
ของเรา “Here for good”
เรามีพนักงานมากกวา 86,000 คน ดำเนินธุรกิจในกวา 60 ตลาดทั่วโลก
เราเปนธนาคารสากลชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจมานานกวา 150 ปในภูมิภาคที่มีการเติบโต
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบอมเบยและตลาดหลักทรัพย
แหงชาติในประเทศอินเดียอีกดวย
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รางวัลอันทรงเกียรติ
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รางวัลประเภท Editor’s Choice

รางวัลความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน 8 ปตอเนื่อง

ดาน Treasury Management Transformation
จากการมอบรางวัลซีเอฟโอ อินโนเวชั่น 2018

จากหอการคาอเมริกันในประเทศไทย
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ภาพรวม

ขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนาคาร

ขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนาคาร

รายไดรวม*

คาใชจายรวม*

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการดอยคา*

เพิ่มขึ้นรอยละ 26
เปน 5,443 ลานบาท

ลดลงรอยละ 2
เปน 2,780 ลานบาท

ลดลง 760 ลานบาท
เปน -734 ลานบาท

จากป 2560 4,308 ลานบาท

จากป 2560 2,849 ลานบาท

จากป 2560 26 ลานบาท

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล*

สินทรัพยรวม

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

เพิ่มขึ้นรอยละ 137
เปน 3,397 ลานบาท

ลดลงรอยละ 2
เปน 151,848 ลานบาท

เพิ่มขึ้นรอยละ 7
เปน รอยละ 43.7

จากป 2560 1,432 ลานบาท

จากป 2560 155,321 ลานบาท

จากป 2560 รอยละ 36.7

*ไมรวมผลการดำเนินงานสำหรับสวนที่ยกเลิก

เปรียบเทียบในรอบ 5 ป
การดำเนินงานที่ยกเลิก
การดำเนินงานที่ตอเนื่อง

รายไดรวม
หนวย : ลานบาท
2557

2558

2559

2560

2561

กำไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล
หนวย : ลานบาท
2557

2558

2559

การดำเนินงานที่ยกเลิก
การดำเนินงานที่ตอเนื่อง
2560

2561

12,345
9,324

8,365
3,716
4,649

7,058
2,750

5,443

384
1,137

การดำเนินงานที่ยกเลิก
การดำเนินงานที่ตอเนื่อง
2558
91,712

2559

2,328

2,200

4,308

เงินใหสินเชื่อ
หนวย : ลานบาท
2557
102,308

2,911

2560

2561

(47)

(753)

2558

2559

กำไรตอหุน
หนวย : บาท
2557

2560

49,272

1.57

1.48
35,251

38,139

0.26
(0.03)
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1,112

79,871
41,732
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1,217

2561

1.96

ภาพรวม

สินทรัพย
หนวย : ลานบาท
225,316

2558
208,338

2559

2560

2561

2561

114,731

110,550

2557

5.4%

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เปนสวนของเจาของ
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

2558

2559

2560

36.7%

22.6%

25.4%

26.3%

24.8%

25.8%

2561

6.1%

2559

2560

5.6%

2.8%
147.0%

123.0%

127.1%

2561

3.6%
124.8%

ตนทุนการดำเนินงาน/รายไดสุทธิ
หนวย : รอยละ
2557

2558

2559

2560

2561

53%

51%

82%

43.7%

61%
46%

36.3%

2558

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

2560

152,214

อัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง
หนวย : รอยละ

23.2%

สำรองคาเผื่อหนี้สูญตอสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ
% สินเชื่อดอยคุณภาพ

สารจากประธานกรรมการ

169,921

2559

2561

49%

% คุณภาพสินทรัพย
หนวย : รอยละ
2558

2560
89%

151,848

123.5%

2557

2559
73%

หนี้สิน
หนวย : ลานบาท
185,138

2558
90%

190,659
155,321

2557

2557
91%

ขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนาคาร

2557

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก
หนวย : รอยละ

43.3%
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ภาพรวม

สารจากประธานกรรมการ

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการ
“ที่ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
โครงสรางธุรกิจของเรามุงไปสูการสรางความ
สำเร็จใหลูกคาและคูคาของเรา เรามุงชวยให
พวกเขาเติบโตและเจริญรุงเรือง นั่นคือเหตุผล
ที่เรามีเปาหมายที่ชัดเจนและไมรีรอที่จะนำเสนอ
โครงการใหมๆ ที่ทันสมัยที่สามารถทำใหลูกคา
และคูคาของเราประสบความสำเร็จ”

สัดสวนคณะกรรมการ
ความหลากหลายทางเพศ
คณะกรรมการ
หญิง

2

ชาย

28.57%

5

(2560:28.57%)

กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร
หญิง

1

33.33%

ชาย

2

(2560:33.33%)

กรรมการอิสระ
หญิง

1

33.33%

ชาย

2

(2560:33.33%)
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ป 2561 เปนปทโ่ี ดดเดนของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) แมเราอยูใ นชวงเปลีย่ นผาน แตเราสามารถ
ทำผลกำไรหลังหักภาษีไดเพิ่มขึ้นรอยละ 162 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
ผลงานในป 2561 เปนบทพิสูจนกลยุทธการวางลูกคาเปนศูนยกลาง การจัดการตนทุนที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น อันเปนผลมาจากการใชนวัตกรรมและระบบอัตโนมัติในการดำเนินงาน
และการจัดการความเสี่ยงของเรา
ดวยผลประกอบการทางธุรกิจและงบการเงินที่อยูในระดับที่นาพอใจ ผมขอขอบคุณผูถือหุนของเราที่ใหการ
สนับสนุนธนาคารตลอดระยะเวลาที่ผานมาทั้งในชวงเวลาที่ดีและในชวงเวลาที่ทาทายอยางในชวงที่ผานมา
เครือขายทั่วโลกและความชำนาญที่หลากหลายสรางความแตกตางใหเรา โครงสรางทางธุรกิจที่วางลูกคา
เปนศูนยกลางมุงไปสูการสรางความสำเร็จใหลูกคาและคูคาของเรา เรากระตือรือรนในการสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจในประเทศ ในขณะเดียวกัน เราใชเครือขายทั่วโลกของเราในการเชื่อมโยงเพื่อประสานงานการทำ
ธุรกรรมขามประเทศใหราบรื่น ความชำนาญที่หลากหลายของเราทำใหเราสามารถใหบริการดานการบริหาร
จัดการทางการเงินและหนี้สินซึ่งชวยตอบโจทยความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ผลิตภัณฑของเรา
บริการของเรา ทรัพยากรของเรา และวิธีการที่ทันสมัยทำใหเราสามารถเพิ่มคุณคาใหกับความตองการของ
ลูกคาที่ยังไมไดรับการตอบสนองได แนวทางนี้ไมเพียงแตทำใหเราโดดเดนจากคูแขง แตยังทำใหเราอยูใน
ระดับแนวหนาของธุรกิจลูกคาพาณิชยธนกิจและลูกคาสถาบันธนกิจในประเทศไทย
ผลจากการดำเนินงานตามคานิยมของเรา
เบือ้ งหลังความสำเร็จของป 2561 คือการผลักดันคานิยมองคกรชุดใหม ซึง่ เปนหนึง่ ในกุญแจสำคัญทีข่ บั เคลือ่ น
วิถกี ารทำงานของเรา วิธคี ดิ ของเรา และวิธปี ฏิบตั แิ ละการประสานการทำงานของเราในการสรางความพึงพอใจ
ใหลูกคาโดยมีเปาหมายในการมุงใหลูกคาเปนศูนยกลาง ที่สำคัญยิ่งไปกวานั้น คานิยมเหลานี้สงเสริมใหเรา
ปรับตัวใหทันกับภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เราเดินหนา
“Do the Right Thing” ภายใตการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบตางๆ เรา “Never Settle” แมจะเผชิญกับความทาทาย
ใดๆ และทายที่สุด “Better Together” ไมเพียงแตเปนกรอบการทำงานรวมกันภายในองคกรของเราเทานั้น
แตยังเปนแนวทางที่เรายึดในการทำงานกับลูกคาซึ่งความไววางใจของลูกคาเปนสิ่งที่มีคายิ่งสำหรับเรา
แนวทางเชิงกลยุทธเพื่อรับมือกับความทาทายในอนาคต
ความทาทายมีอยูเสมอ และจะยังคงเปนสวนหนึ่งของธุรกิจของเราไมวาจะเปนความทาทายจากภายนอก
หรือความทาทายภายในประเทศก็ตาม ภารกิจของเราคือการสรางศักยภาพใหลูกคาและพนักงานของเรา
ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไมวาภาวะแวดลอมจะเปนอยางไรก็ตาม เราจะยังคงสรางโอกาส สรางการเติบโต
และสรางประโยชนแกชมุ ชนและตลาดทีเ่ ราดำเนินธุรกิจอยู เราจะยังคงลงทุนในโอกาสการเติบโตทีศ่ กั ยภาพ
และริเริ่มสรางสรรคอยางมีกลยุทธเพื่อตอบโจทยลูกคาของเรา เราจะยังคงชวยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของ
ลูกคาเพือ่ ใหลกู คาเติบโตและประสบความสำเร็จไมเพียงแควนั นี้ แตรวมถึงอนาคตในระยะยาวดวย นอกจากนี้
เราจะยังคงปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมั่นใจวาเราตอบโจทยลูกคาที่มีความหลากหลายของเรา
ไมพลาดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และเติบโตไปกับกระแสไดเปนอยางดี
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ภายใตการนำของคุณพลากร หวัง่ หลี กรรมการผูจ ดั การใหญและประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร ใหความสำคัญกับการเนนทีล่ กู คาเปนศูนยกลางมากขึน้ สรางความหลากหลายและยอมรับ
ความแตกตางยิ่งไปกวาเดิม เพื่อไปสูเปาหมายสูงสุดคือการขับเคลื่อนการคาการลงทุนและสรางความมั่งคั่ง
ผานความหลากหลายที่เปนเอกลักษณของเรา ความทุมเทและความพยายามของทุกที่มาตลอดปที่ผานมา
ชวยหนุนนำใหเรามาสูตำแหนงหนึ่งในธนาคารตางประเทศชั้นนำในประเทศไทยที่ชวยใหลูกคาประสบความ
สำเร็จตามเปาหมายทางธุรกิจของตน
มองไปขางหนา ป 2562 จะยังคงเปนปที่สำคัญสำหรับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) เนื่องจากเรา
ดำเนินธุรกิจครบรอบ 125 ป ในประเทศไทย โดยธนาคารสแตนดารดชารเตอรด เปนหนึ่งในธนาคารตางชาติ
แหงแรกๆ ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสาขาธนาคารในป 2537
ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผูถ อื หุน ลูกคา คูค า ทางธุรกิจและพนักงานของเราทีม่ อบความไววางใจ
ใหเสมอมา รวมทั้งใหการสนับสนุน และทำงานรวมกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) และผมหวังวา
จะไดทำงานรวมกับทุกทานอยางตอเนื่องตอไปเพื่อใหเราบรรลุเปาหมายที่ทาทายยิ่งขึ้นไปดวยกัน
บาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
ประธานกรรมการ

ในฐานะองคกรทีเ่ นนเรือ่ งประสิทธิภาพในการทำงาน เรามีผล
ประกอบการทีด่ อี ยางมีนยั สำคัญในหลายดานซึง่ ทำใหเราบรรลุ
เปาหมายทัง้ ในดานผลประกอบการทางดานการเงิน และความ
เปนเลิศในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

นวัตกรรมและโลกดิจิตอล คือกุญแจขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน
เรากำลังอยูใ นยุคทีเ่ ทคโนโลยีมผี ลกระทบอยางรวดเร็วตอชีวติ ประจำวันและการทำงาน รวมถึงกระทบตอ
แงมมุ ของสังคมและเศรษฐกิจในแบบทีไ่ มเคยมีมากอน
เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึง่ ใหความสำคัญกับการประยุกตใชนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดไดลงทุนและจะลงทุนอยางตอเนือ่ ง
การวางเปาหมายโดยคำนึงถึงลูกคาเปนสิง่ สำคัญอยางยิง่ ใน
ในดานนวัตกรรมและแพลตฟอรมเทคโนโลยีตา งๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับการบริการลูกคาของเราใหดยี ง่ิ ขึน้ ไป
กลยุทธและการดำเนินงานของเรา ดวยเหตุน้ี ตลอดทัง้ ป 2561
และตอเนือ่ งไปในอนาคต ฝายบริหารมีความมุง มัน่ ในการสราง นอกจากนี้ สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ยังไดรว มกับธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยอกี 7 แหง
ในโครงการอินทนนท ระยะแรก ซึง่ เปนการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบตนแบบการโอนเงินระหวาง
ภาวะแวดลอมทีส่ ง เสริมใหพนักงานแสดงศักยภาพของตนให
เต็มที่ รวมทัง้ ประสานงานกับทีมงานในเครือขายทัว่ โลกเพือ่ สง สถาบันการเงินผานการใชสกุลเงินดิจทิ ลั จำลองทีอ่ อกโดยธนาคารกลาง
มอบผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหกบั ลูกคา
รักษามาตรฐานความโปรงใสและธรรมาภิบาลบริษัทที่ดี
ผลประกอบการที่แข็งแกรง
นอกจากจะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของกลุม ธนาคารแลว พวกเรายังทำงานรวมกันอยางใกลชดิ กันเพือ่ ใหมน่ั ใจ
ในป 2561 เรามีกำไรหลังหักภาษีท่ี 2,911 ลานบาท เพิม่ ขึน้
วาเราปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบอยางเครงครัด เราทำงานรวมกับหนวยงานกำกับดูแลทัง้ นีเ้ พือ่ ยกระดับมาตรฐาน
รอยละ 162 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอ น รายไดจากการ
ของอุตสาหกรรมใหสงู ยิง่ ขึน้ โดยผานโครงการตางๆ ในฐานะทีเ่ ราเปนธนาคารระดับโลก เราแสดงความเปน
ดำเนินงานอยูท ่ี 5,443 ลานบาท เปนการปรับเพิม่ ขึน้ รอยละ 26 ผูน ำดวยการเปนตัวอยางทีด่ ี
จากป 2560 เราควบคุมคาใชจา ยในการดำเนินงานไดดโี ดยให
พนักงานของเรา ชุมชนของเรา และการฉลองครบ 125 ป ของเรา
ความสำคัญกับการนำระบบอัตโนมัตมิ าใชและปรับปรุงความ
สามารถในการดำเนินงาน โดยรวมคุณภาพสินเชือ่ อยูใ นระดับที่ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) เปนสวนหนึง่ ของประวัตศิ าสตรไทยมานานกวาศตวรรษ เราจะฉลอง
ดีมากซึง่ เปนไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ครบรอบ 125 ปในป 2562 นี้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา ธนาคารไดทำหนาทีเ่ ปนองคกรพลเมืองทีด่ ี โดยมีสว น
รวมกับโครงการมากมาย สรางประโยชนใหแกสงั คมและเศรษฐกิจผานความเชีย่ วชาญและเครือขายของเรา
โดยมีการกลับรายการสำรองสินเชือ่ 734 ลานบาท
พนักงานของเราและชุมชนทีเ่ ราดำเนินงานอยูเ ปนหัวใจสำคัญทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังความสำเร็จของเราในการดำเนิน
วัฒนธรรมการใหลูกคาเปนศูนยกลาง
ธุรกิจยาวนานมาจนปจจุบนั
ทีธ่ นาคารสแตนดารดชารเตอรด ผลประโยชนของลูกคาคือหัวใจ
ในการดำเนินธุรกิจของเรา แนวทางในการทำงานของธนาคาร ในป 2561 นีเ้ ราไดดำเนินโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม อาทิเชน โครงการคลินกิ เคลือ่ นทีซ่ ง่ึ ใหบริการ
คือการมองเรือ่ งตางๆ จากมุมของลูกคา เพือ่ ใหเราเขาใจความ ดูแลรักษาผูม อี าการทางสายตาซึง่ จัดขึน้ เปนประจำทุกเดือน การออกคายการใหความรูท างดานการเงินซึง่ เปน
ตองการของลูกคาและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมทต่ี อบ การชวยเพิม่ พูนความรูท างดานการเงินใหกบั เยาวชนดอยโอกาส เรามีความภาคภูมใิ จทีไ่ ดมสี ว นรวมในการ
โจทยซง่ึ แมลกู คาเองก็อาจจะยังไมคำนึงถึง ดวยเปาหมายนี้ เรา ชวยเหลือสังคมทัง้ ในและนอกประเทศ เพือ่ เปนการตอกย้ำคำสัญญาของเราทีว่ า Here for Good
ไดปรับโครงสรางการดูแลลูกคาโดยรวมสายงานลูกคาสถาบัน ผมขอขอบคุณลูกคาของเรา ผูถ อื หุน ของเรา ทีใ่ หความไววางใจและความเชือ่ มัน่ ในตัวธนาคาร ขอขอบคุณคำ
ธนกิจกับสายงานลูกคาพาณิชยธนกิจเขาเปนหนึง่ เดียวกันเพือ่
แนะนำอันมีคา จากคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ผมตระหนักดีและภูมใิ จในความทุม เทและความมุง มัน่
ความคลองตัวในการบริหารและการดำเนินงาน ทำใหเรา
ของพนักงานของเราทีม่ ตี อ วัฒนธรรมการทำงานทีม่ องลูกคาเปนศูนยกลางและเนนประสิทธิภาพในการทำงาน
สามารถตอบโจทยลกู คาไดดยี ง่ิ ขึน้ และเสริมสรางประสิทธิภาพ ซึง่ จะเปนการปูทางไปสูก ารเติบโตทางธุรกิจทีย่ ง่ั ยืน
ดวยการใชเครือขายระดับโลกในการสงมอบผลิตภัณฑและ
เราหวังวา ความมุง มัน่ นีจ้ ะยังคงดำเนินตอไปในป 2562 และเราจะทำใหป 2562 เปนอีกหนึง่ ปแหงความรุง เรือง
บริการทีท่ นั สมัย
สำหรับลูกคา ผูม สี ว นไดสว นเสีย พนักงาน และธนาคาร

ขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนาคาร

ป 2561 นับเปนปที่ดีสำหรับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
เราประสบความสำเร็จและเติบโตไดอยางเปน
ที่นาพอใจ ซึ่งเปนผลมาจากการดำเนินธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพสูงของทีมงานในประเทศไทย

ภาพรวม

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร

พลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ประจำประเทศไทย และสำนักงานตัวแทน
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ผลการดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ในป 2561 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) มีความคืบหนาอยางมีนัยสำคัญ
ในการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อใหความสำคัญกับ
จุดแข็งของธนาคาร ในฐานะธนาคารชั้นนำสำหรับ
ลูกคาพาณิชยธนกิจและลูกคาสถาบันธนกิจใน
ประเทศไทย ผลการดำเนินงานในป 2561 แสดงให
เห็นวาธุรกิจหลักทีแ่ ข็งแกรงเปนรากฐานในการสราง
ผลกำไรที่นาพึงพอใจ อีกทั้งโอกาสในการเติบโตที่
ยอดเยี่ยม ธนาคารยึดมั่นในเสนทางที่จะสรางการ
เติบโตและผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปพรอมกับวินัยใน
การบริหารตนทุนและความเสี่ยงที่ยั่งยืน
รายไดจากการดำเนินงานตอเนื่องจำนวน 5,443
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26 เมื่อเทียบกับปกอน
รายไดจากการดำเนินงานรวมกำไรจากการขาย
ทรัพยสนิ จำนวน 604 ลานบาทในป 2561 และ 476
ลานบาทในป 2560 การเติบโตของรายไดจากการ
ดำเนินงานมาจากสวนตางดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น
รายไดจากการใหบริการบัตรเครดิตและรายได
คาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น
คาใชจา ยในการดำเนินงานจำนวน 2,780 ลานบาท
ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับปกอน หากไมรวมการ
กลับรายการคาเผื่อการดอยคาของอาคาร และ
อุปกรณจำนวน 140 ลานบาท คาใชจายในการ
ดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นรอยละ 2 เมื่อเทียบกับปกอน
ธนาคารยังคงดำเนินการบริหารคาใชจายของธุรกิจ
อยางเขมงวดเพือ่ ความมีประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ ซึง่ เปน
จุดที่ธนาคารใหความสำคัญ
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญทีเ่ ปนบวกเปนผลมาจาก
การกลับรายการสำรองที่เปนสวนเกินของพอรต
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ลดลงจากการบริหาร
จัดการของธนาคาร ทัง้ นีธ้ นาคารยังคงใหความสำคัญ
กับลูกคาพาณิชยธนกิจและลูกคาสถาบันธนกิจ
องคกรที่มีคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของธนาคารมีจำนวน 2,802 ลานบาท ซึง่ สูงกวาเงิน
สำรองขัน้ ต่ำตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
เปนจำนวน 516 ลานบาท หรือรอยละ 122.6 ของ
จำนวนเงินสำรองพึงกันตามเกณฑของกฎหมาย
อัตราสวนเงินสำรองคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตอสินเชือ่
ดอยคุณภาพอยูที่รอยละ 124.8
ธนาคารมีผลประกอบการกำไรกอนภาษีเงินไดจาก
การดำเนินงานตอเนือ่ งจำนวน 3,397 ลานบาท เพิม่
ขึ้นจากปกอนหนาคิดเปนรอยละ 137
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของธนาคารยังคงมีสภาพ
คลองสูง โดยมีอตั ราสวนเงินใหสนิ เชือ่ ตอเงินฝากที่
รอยละ 49 ธนาคารบริหารงบแสดงฐานะการเงิน
อยางมุง มัน่ ในการปรับลดจำนวนสินทรัพยเสีย่ งเพือ่
ใหไดรับผลตอบแทนที่ดีมากยิ่งขึ้น และยังคงรักษา
วินัยทางการเงินที่มุงเนนการเติบโตที่ยั่งยืน
สินทรัพยและคุณภาพของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดรวมสินทรัพยรวม
ของธนาคาร จำนวน 151,848 ลานบาทลดลง
3,473 ลานบาท หรือรอยละ 2 เมื่อเทียบกับปกอน
เนื่องมาจากการเติบโตที่มุงเนนการปรับปรุงเพื่อ
คุณภาพสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้น
ธนาคารยังคงระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากภาวะความทาทายที่รออยูขางหนา
อีกทั้งผลกระทบจากการพัฒนาทางการเมืองที่มีอยู
อยางตอเนื่องในอนาคต
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดรวมหนี้สินของ
ธนาคาร จำนวน 110,550 ลานบาท ลดลง 4,181
ลานบาท หรือรอยละ 4 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม
2560
สภาพคลอง
ธนาคารดำรงนโยบายในการดูแลรักษาสภาพคลอง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อที่ธนาคารจะปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือภาระผูกพันไดตลอดเวลา ทั้งนี้
ธนาคารดำเนินการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลอง
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะปานกลาง ในระยะสัน้ ธนาคาร
บริหารเงินสดและสภาพคลองโดยเนนความสามารถ
ในการบริหารเงินใหเพียงพอกับกระแสเงินสดที่
ตองการ สวนระยะปานกลางจะมุงเนนการดูแล
โครงสรางโดยรวมและฐานะการเงินใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกลยุทธของธนาคาร

ณ สิ้นป 2561 ธนาคารมีอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอ
เงินรับฝากรอยละ 49 และอัตราการดำรงสินทรัพย
สภาพคลองเพือ่ รองรับสถานการณดา นสภาพคลอง
ที่มีความรุนแรงรอยละ 430 ซึ่งสูงกวาเกณฑตาม
กฎหมายที่รอยละ 100
ความเพียงพอและความแข็งแกรงของเงิน
กองทุน
ธนาคารดำรงความแข็งแกรงของเงินกองทุนอยาง
ตอเนือ่ ง นอกจากเพือ่ รองรับความเสีย่ งทีค่ าดไมถงึ
และเพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจแลวยังเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ในเรือ่ งความเพียงพอของเงินกองทุน และเพือ่ รักษา
อันดับเครดิตที่เหมาะสม
ณ สิ้นป 2561 เงินกองทุนของธนาคารอยูที่ 38,158
ลานบาท และอัตราสวนความเพียงพอของเงิน
กองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) อยูที่รอยละ 43.7
เทียบกับอัตราสวนรอยละ 36.7 ของสิ้นป 2560
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงสะทอนถึงคุณภาพของเงินกองทุน โดยอัตรา
สวนดังกลาวสูงกวาเกณฑขั้นต่ำของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่กำหนดไวที่รอยละ 10.375 การเพิ่ม
ขึ้นอยางมีนัยสำคัญของอัตราสวนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเปนผลมาจากการ
ลดลงของสินทรัพยที่มีความเสี่ยงดานเครดิตเนื่อง
จากการมุงเนนไปที่การเติบโตของสินทรัพยที่ใหผล
ตอบแทนที่คุมคา
กำไรตอหุน
ป 2561 จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ
ธนาคารและบริษทั ยอย อยูท ่ี 1,484 ลานหุน โดยใน
ป 2561 กำไรตอหุนเพิ่มขึ้นเปน 1.96 บาท จาก
1.57 บาท ในป 2560 และราคาตามบัญชีตอหุน
ในป 2561 เทากับ 27.83 บาท เทียบกับ 27.35 บาท
ในป 2560

ภาพรวม

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ดานดอกเบีย้ และสกุลเงิน และความผันผวนของราคา
ของสินคาโภคภัณฑไดดยี ง่ิ ขึน้ นอกจากนี้ เรายังเปน
ผูนำในผลิตภัณฑดานการรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศ ตราสารอนุพันธ การปริวรรตเงินตราตาง
ประเทศ และบริการแลกเปลีย่ นราคาสินคาโภคภัณฑ
ความแข็งแกรง ที่ผสมผสานกัน
เหลานี้ชวยใหธนาคารมีชื่อเสียงที่โดดเดน ในฐานะ
ผูสรางสรรคและใหบริการผลิตภัณฑและคำตอบ
ทางการธนาคารที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคา
ผลิตภัณฑทางการเงินซึง่ ดูแลโดยสายงานลูกคา
องคกรและลูกคาสถาบัน ไดแก
1. ธุรกรรมดานการธนาคารพาณิชย (Transaction
Banking and Lending Products) เชน การ
บริหารธุรกรรมการเงิน (Cash Management)
ธุรกรรมการคาตางประเทศ (Trade Financing)
การรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian
Services) และการบริการดานสินเชือ่ (Lending)
2. ธุรกรรมดานการบริหารเงินและตลาดทุน
(Financial Markets Products) เชน
การคาสกุลเงินตางประเทศ (Foreign exchange)
สัญญาสิทธิซอ้ื /ขายเงินตราตางประเทศ (Options)
ตราสารอนุพันธ (Interest Rate & Commodity
Derivatives) ตราสารหนี้ และออกพันธบัตร
ในตลาดแรก (Debt Origination)
3. ธุรกรรมการเงินธุรกิจ (Corporate Finance
Products) เชน Structured Trade Finance,
Project and Export Finance และ Corporate
Advisory

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จำนวนมากเลือกธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
และกลุมธนาคารในการใหบริการเพื่อตอบสนอง
ความตองการการทำธุรกรรมทางการเงินระดับภูมภิ าค
ของลูกคา
สายงานลูกคาองคกรและลูกคาสถาบัน ของ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) มีการจัด
บุคคลากรที่มีความรูและประสบการณ เพื่อให
บริการและสนับสนุนลูกคาอยางเหมาะสม โดย
จะมีทีมผูจัดการลูกคาสัมพันธ (Relationship
Managers) แบงเปน 2 สายงาน คือ
• สายงานลูกคาองคกรและลูกคาองคกรระหวาง
ประเทศ (International Corporates and Global
Subsidiaries) เพื่อสนับสนุนและใหบริการลูกคา
รายใหญ ซึ่งเปนลูกคาสัญชาติไทยและลูกคาตาง
ชาติ ที่มีเครือขายการทำธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
• สายงานลูกคาสถาบันการเงิน (Financial
Institutions) เพื่อสนับสนุน และใหบริการลูกคา
ธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ซึ่งเปนสถาบัน
การเงินสัญชาติไทยและตางชาติ ทีม่ เี ครือขายการ
ทำธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทีมผูจัดการลูกคาสัมพันธทำงานใกลชิดกับฝาย
ผลิตภัณฑ (Products) ที่ดูแลดานตลาดเงินและ
ตลาดทุน และบริการธุรกรรม ทางการเงิน เพื่อนำ
เสนอผลิตภัณฑ บริการและขอเสนอ ดานการธนาคาร
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกคาแตละราย
สถานภาพความเปนผูน ำของเราในประเทศไทย สวน
ใหญตั้งอยูบนพื้นฐานของความสามารถในการให
บริการทีเ่ ปนคำตอบทีเ่ หมาะสมเฉพาะรายแกลกู คา
เพื่อชวยใหลูกคาสามารถ บริหารจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ถือเปนหนึ่งในธนาคารที่เกาแกที่สุดในประเทศไทย
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารไดทำการ
เขาซือ้ กิจการของธนาคารพาณิชยไทยแหงหนึง่ ในป
2542 และควบรวมธุรกิจเขากับสาขาตางชาติของ
ธนาคาร และเปลี่ยนชื่อเปน ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) ในป 2548
ประวัติศาสตรที่ยาวนานของธนาคารกวา 125 ป
เปนรากฐานสำคัญในการขับเคลือ่ นใหธนาคารสนับ
สนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของประเทศไทยและลูกคา
ในประเทศไทยที่ตองการขยายธุรกิจขามพรมแดน
เจตนารมณนี้คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารในประเทศไทย และสะทอนอยูใน
พันธสัญญาแบรนด Here for good
สายงานลูกคาองคกร และลูกคาสถาบัน
ขณะที่อุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศไทยมี
พลวัตและการแขงขันทีส่ งู มาก ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) มีความโดดเดนและเปนธนาคาร
ในระดับแนวหนาทีไ่ ดรบั ความไววางใจจากกลุม ลูกคา
องคกรและสถาบัน โดยเฉพาะในแงของนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ ความเปนเลิศในดานบริการ เครือขาย
และการใหการสนับสนุนจากทัว่ โลก ความสำเร็จของ
ธนาคารเปนที่ยอมรับจากนิตยสารและกลุมองคกร
ในแวดวงธุรกิจการเงินและการธนาคารทัง้ ในและตาง
ประเทศ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
ทำงานรวมกับเครือขายทั่วโลกของกลุมธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรดในการสรางความสัมพันธใน
การทำธุรกรรมทางธนาคารทั่วโลก ความเชี่ยวชาญ
ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ผนวกกับ
การสนับสนุนจากกลุมธนาคาร ทำใหธนาคารมี
ศักยภาพในการแขงขัน และเปนเหตุผลที่ลูกคา

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
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ผลิตภัณฑ / ธุรกรรม
ธุรกรรมดานการธนาคารพาณิชย (Transaction Banking and Lending Products)
ธุรกรรมบริหารเงิน (Cash Management)
ใหบริการดานการบริหารเงิน การเรียกเก็บเงิน
และการชำระเงินโดยใหความสำคัญตอการ
บริหารเงินหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ดานการบริหารบัญชีลูกหนี้การคา บัญชีเจาหนี้
การคาและหาจุดสมดุลในการบริหารสภาพคลอง
ธุรกรรมการคาตางประเทศ (Trade Financing)
ครอบคลุมถึงธุรกรรมการใหวงเงินเพื่อการนำเขา
และสงออกหลากหลายประเภท ทั้งกอนและ
หลังการสงสินคา และสัญญาค้ำประกัน เชน
สินเชื่อเพื่อการคา สัญญาค้ำประกัน การเรียก
เก็บเงินคาสินคา นอกจากนีส้ นิ เชือ่ เครือขายธนกิจ
(Supply Chain Products) ยังมีบริการใหวงเงิน
เชน สินเชื่อลูกหนี้ การคาแกลูกคาในเครือขาย
เดียวกัน จากผูผลิตชิ้นสวนจนถึงตัวแทนขาย

บริการดานหลักทรัพย - การรับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย (Custody)
ใหบริการการรับฝากและดูแลหลักทรัพยทค่ี รบวงจร
ภายใต Master Custody Arrangement เชนเดียว
กับเครือขายของกลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ในประเทศอื่นๆ โดยธนาคาร ใหบริการดานหลัก
ทรัพยในประเทศสำหรับ global custodians และ
เปนผูเก็บรักษาหลักทรัพยสำหรับกองทุนภายใน
ประเทศดวย
ธุรกรรมดานสินเชื่อ (Lending)
ธนาคารมีผลิตภัณฑสินเชื่อหลากหลายประเภท
และมีศักยภาพในการระดมทุนผานธุรกรรมที่มี
ความซับซอน เชน Structured-Rate Loan การ
ระดมทุน เพื่อบริหารโครงการโดยธนาคารเดียว
หรือในลักษณะการใหกูรวม นอกจากนี้ยังมีบริการ
เงินกูป ระเภทอืน่ ๆ เชน เงินกูป ระเภท Asset-backed
loans โดยมี เครื่องจักรกลที่มีมูลคาทางการตลาด
เปนหลักประกัน เปนตน
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ธุรกรรมดานการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial Markets Products)
ธุรกรรมดานการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial Markets Products) ใหบริการทางการเงินแกลูกคาเพื่อการบริหารความเสี่ยง การเพิ่มผลตอบแทนในการ
ลงทุน การบริหารสภาพคลอง และการระดมทุนผานเครื่องมือทางการเงินประเภทตางๆ ทั้งนี้ ฝายการบริหารเงินและตลาดทุนมีพนักงานที่มีความชำนาญและ
เขาใจผลิตภัณฑทางการเงินและสภาวะตลาดการเงินในเชิงลึก ทำใหสามารถใหบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ นอกจากนี้ดวยความรูและ
ประสบการณดานผลิตภัณฑ และการผสมผสานระหวางความชำนาญในประเทศ และเครือขายทั่วโลกของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรดที่ครอบคลุม 60
ประเทศ ทำใหธนาคารอยูในสถานภาพที่มีความพรอมอยางยิ่งในการตอบสนองความตองการของลูกคา

ธุรกรรมเงินตราตางประเทศ
(Foreign Exchange) ประกอบดวย
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตาม
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการสงมอบโดยทันทีและ
ตามอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อการสงมอบ
ในอนาคต (FX spot และ FX forward) สำหรับ
สกุลเงินหลัก และสกุลเงินของประเทศที่กำลัง
พัฒนาในทวีปเอเชีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
• FX swap สัญญาสิทธิซื้อ/ขายเงินตราตาง
ประเทศ (Options) ตราสารอนุพันธประเภท
ขามสกุลเงิน (Cross currency derivatives)
และเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอื่นๆ ที่เปน
ธุรกรรมประเภทนอกงบดุล
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rates) โดยรวม ถึงธุรกรรมที่เกี่ยว
เนื่องกัน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับลูกคาองคกร
และลูกคาสถาบัน ตราสารทางการเงินระยะสั้น
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุนกู ขอตกลง
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest rate swap),
Forward rate agreements, Interest–rate
options และเครื่องมือการลงทุนที่ชวยเพิ่มผล
ตอบแทน

ธุรกรรมธุรกิจการเงิน
ธุรกรรมธุรกิจการเงิน (Corporate Finance)
ใหบริการ คำแนะนำดานการลงทุน (ซื้อหรือควบ
รวมกิจการ) ระดมทุน บริหารโครงการ และ
Structured Trade Finance โดยการประสานงาน
รวมกับกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ดวยผลิตภัณฑทห่ี ลากหลาย ความเชีย่ วชาญดาน
การตลาดในภาคสนาม และ การบริการและการ
สนับสนุนอยางเต็มทีจ่ ากเครือขายทัว่ โลกของกลุม
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดทีไ่ มเปนสองรองใคร
ปจจัยเหลานี้เอื้ออำนวยใหธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) สามารถใหบริการแกลกู คาดวย
ขอเสนอทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่
เหมาะสมกับลูกคาแตละรายไดอยางแทจริง
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

ธุรกรรมในตลาดตราสารอนุพันธประเภทสินคา
โภคภัณฑ (Commodity Derivatives)
นับตัง้ แตป 2551 กลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
เปนผูใ หบริการทางการเงินทีส่ ำคัญในตลาดตราสาร
อนุพันธ ประเภทสินคาโภคภัณฑ โดยมีผลิตภัณฑที่
หลากหลาย นับตั้งแตสัญญาซื้อขายลวงหนา
จนกระทัง่ ธุรกรรมทีถ่ กู ออกแบบเพือ่ ใหตรงตอความ
ตองการเฉพาะของลูกคาแตละราย ทั้งนี้ เพื่อชวย
ลูกคาในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความ
ผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑและการระดมทุน
ผานเครื่องมือทางการเงินที่มีผลตอบแทน เปลี่ยน
แปลงตามราคาสินคาโภคภัณฑ ครอบคลุมสินคา
โภคภัณฑประเภทโลหะมีคา โลหะทั่วไป สินคา
พลังงาน และสินคาเกษตร

ธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้
(Debt Capital Market)
• เสนอทางเลือกตางๆ สำหรับการระดมทุน และ
การลงทุนในตลาดแรก และตลาดรอง เพือ่ ให
ตรงตอความตองการของลูกคา ทั้งในฐานะ
ผูออกตราสารและผูลงทุน
• จัดหาแหลงเงินทุนสำหรับลูกคารายใหญ บริษทั
และสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ
ผลิตภัณฑทางการเงินทีธ่ นาคารมีความชำนาญ
ไดแก ตราสารหนี้ประเภทดอกเบี้ยคงที่และ
ดอกเบีย้ แปรผันเงินรวมใหกรู ะหวางสถาบัน
การเงินตราสารประเภท Asset-backed,
Loan-style FRN’s เปนตน

Here
for good
Investing in
communities

เปาหมายนี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อเรายังคงมีพันธกิจตอการดำเนินงานดวย
ความรับผิดชอบ สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดี และดำเนินงานอยางมี
จริยธรรมในองคกรของเรา นี่คือเหตุผลที่แนวทางดานความยั่งยืนของเรามุง
ใหความสำคัญกับ 3 เสาหลัก นั่นคือ การสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน การเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบ และการรวมพัฒนาชุมชน

Financial
Education

Diversity &
Inclusion

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

การรวมพัฒนาชุมชน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Being a
responsible
company

ความแตกตางและเครือขายในพื้นที่ของเรา หมายถึง การที่เราเปนคูคาที่ได
รับความไววางใจในการทำธุรกรรมการคาและการพัฒนาในทุกตลาดที่เรา
ดำเนินงาน เราทำงานอยางใกลชิดกับลูกคาเพื่อหารือถึงประเด็นที่สงผลตอ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อาทิเชน การขาดโครงสรางพื้นฐาน การ
เปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศ และการกระจุกตัวของการบริการทางการเงิน
การทำงานรวมกับภาครัฐและสถาบันพัฒนาตางๆ ชวยใหพวกเขาเขาถึง
ตลาดเงิน และเราสานสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียของเราทุกแขนง รวมถึง
พนักงานของเรา ทั้งนี้เพื่อสรางชุมชนที่รุงเรืองผานโครงการการมีสวนรวมกับ
ชุมชนตางๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับดานสุขภาพและการศึกษา

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

Contributing to
sustainable
economic growth

เปาหมายของเราในฐานะธนาคารตางชาติ คือ การขับเคลือ่ นการคาการลงทุน
และสรางความมั่งคั่งผานความหลากหลายที่เปนเอกลักษณของเรา บริการ
ทางดานการเงินของเรามุงสูการยกระดับชีวิตความเปนอยูและสถานะของ
ลูกคาบุคคล ภาคธุรกิจ และสถานบันระดับโลกตางๆ รวมทั้งสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับสมาชิกในสังคมในทุกตลาดที่เราดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
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อาสาสมัครพนักงาน
เราสนับสนุนใหพนักงานของเรารวมกิจกรรมอาสาสมัครในโครงการการมี
สวนรวมกับชุมชนของเรา ในป 2561 พนักงานของเรารวมทำกิจกรรม คิดเปน
ชั่วโมงในการทำกิจกรรมไดรวม 318.50 วัน

โครงการ Seeing is Believing
เพื่อชวยลดโอกาสการเกิดความพิการทางสายตาทุกๆ เดือน พนักงานของ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดราว 20 คนรวมกับโครงการรถคลินิกจักษุ
ศัลยกรรมเคลื่อนที่ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย ในจังหวัด
สระแกว ทำหนาที่รักษาผูปวยดอยโอกาสที่มีอาการทางสายตา
ผลจากกิจกรรมในป 2561:
จำนวนผูเขารับการรักษา = 9,616 อาสาสมัครที่เปนพนักงาน = 235

โครงการการใหความรูท างดานการเงินกับเยาวชน
พนักงานของเราอาสารวมกิจกรรมแบงปนความรูและความชำนาญ จัดอบรม
ใหความรูดานการเงินโดยประยุกตเกมเศรษฐีมาใชเปนเครื่องมือในการให
ความรูกับเด็กและนักเรียนดอยโอกาส ซึ่งอยูในพื้นที่หางไกล
ผลจากกิจกรรมในป 2561:
จำนวนผูเขารับการฝกอบรม = 228 อาสาสมัครที่เปนพนักงาน = 68

ความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน
ในป พ.ศ. 2562 หอการคาอเมริกันใน
ประเทศไทยยกยองธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) ใหไดรับรางวัลความ
รับผิดชอบตอสังคมดีเดน ระดับโกลด
ซึ่งสะทอนการไดรับรางวัลเดียวกันนี้เปนเวลาตอเนื่องกัน 8 ป
โดยเปนรางวัลที่มอบเพื่อสนับสนุนมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ
ที่เปนมิตรตอสังคมและชุมชน โดยพิจารณาจากกลยุทธดา น
ความรับผิดชอบตอสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาล ผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการปฏิบัติตอพนักงานใน
องคกร
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การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
นายบาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ปจจุบันดำรง
ตำแหนงหัวหนาสายงานการธนาคาร
ประจำภูมิภาคอาเซียนและเอเซียใต
และเปนหนึ่งในทีมผูบริหารสายงานการ
ธนาคารของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
นอกจากนี้ยังเปนกรรมการอิสระบริษัท
เพอเพิล ทีล นายแพทมานาบัน มี
ประสบการณการทำงานในธุรกิจการเงิน
และการธนาคารกวา 24 ป

นายแพทมานาบัน เขารวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ตั้งแต
ป 2540 เคยดำรงตำแหนงผูบริหารหลาย
ตำแหนงในสายงานองคกร และสถาบัน
ธนกิจของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
อาทิ หัวหนาสายงานองคกรและสถาบัน
ธนกิจ ประจำภูมภิ าคอาเซียนและเอเซียใต
หัวหนาฝายงานการตลาดลูกคาสัมพันธของ
สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงินระดับ
กลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด หัวหนา
ฝายงาน Structured Trade Finance &
Financing Solutions หัวหนาสายงานการ
ตลาดลูกคาบริษทั และสถาบันในประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศจีน และหัวหนา
สายงานสถาบันธนกิจในประเทศอังกฤษ
และประเทศอินเดีย

นายแพทมานาบัน สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจดาน
การเงินและการธนาคารจากมหาวิทยาลัย
เบอรมิงแฮม ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโทสาขาธุรกิจระหวางประเทศ
จากสถาบันเอกอล เนชัน่ เนล เดปงเซโชเซ
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาตรี
สาขาพาณิชยศาสตร จากมหาวิทยาลัย
มาดราส ประเทศอินเดีย
อายุ 52 ป

นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2545 เคยรวมทำงานกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนเวลา 30 ป
โดยดำรงตำแหนงรองผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยระหวางป 2543 - 2545
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(กลต.) ระหวางป 2538 - 2542
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา แหงประเทศไทยระหวางป 2550 - 2552
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำบันทึก
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ขอตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน
คาตอบแทน
ทุ
นหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง ระหวางป
กรรมการตรวจสอบ
2555 - 2561 และประธานกรรมการบริษทั
หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด
(มหาชน) ระหวางป 2552 - 2561

นายปกรณ ปจจุบันดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการบริษัทไอรา แคปปตอล
จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท
ไอรา พร็อพเพอรตี้ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอรลิงค
เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สตารเฟล็กซ
จำกัด รองประธานกรรมการมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานบรรษัทภิบาล และ
ความรับผิดชอบตอสังคม
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน และกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี

นายปกรณ สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยควีนสแหงเบลฟาสต
ไอรแลนดเหนือ และไดรบั ประกาศนียบัตร
ชั้นสูงจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ป 2539
อายุ 76 ป

นางทิพยภาพร เกิดผล ไดรบั การแตงตัง้ นางทิพยภาพร ปจจุบนั ดำรงตำแหนง
เปนทีป่ รึกษาบริษทั บานปู จำกัด (มหาชน)
เปนกรรมการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
กรรมการและเหรัญญิกวิทยาลัยปองกัน
2546 เคยดำรงตำแหนงสำคัญตางๆ
ในชวง 34 ป ของการทำงานกับธนาคาร ราชอาณาจักร (รุน 4313) กรรมการใน
คณะกรรมการดานการบัญชีภาษีอากร
สแตนดารดชารเตอรด อาทิ ผูจัดการ
สภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการอิสระ
สาขาและหัวหนาสายงานบริหารเงิน
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท จำกัด
และตลาดทุนประเทศไทยและแถบลุม
แมน้ำโขง

นางทิพยภาพร สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประเทศไทย และผานการ
อบรมหลักสูตร Insead Euro-Asia
Centre จากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้
ยังไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตร
กรรมการบริษัทไทย (รุน 14)
ประกาศนียบัตรจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร (รุน 4313) และ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาการ
ตลาดทุน (รุน 5)
อายุ 69 ป

นายบาหรัท นารายานัน
แพทมานาบัน
ประธานกรรมการ

นางทิพยภาพร เกิดผล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

นายพลากร สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจดานการเงิน
จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี
สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
อายุ 52 ป

นายอชิช แจน ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ปจจุบันดำรงตำแหนงหัวหนาสายงาน
การเงินและการบัญชี ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ
สำนักงานตัวแทนของธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา
และประเทศเมียนมาร นายแจน ยังไดรับ
อนุญาตตามกฏหมายใหเปนผูสอบบัญชี
และเปนสมาชิกผูทรงคุณวุฒขิ องสมาคม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศอินเดีย
นายแจน มีประสบการณการทำงานใน
ธุรกิจการเงินและการธนาคารกวา 23 ป

นายแจน เขารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด ตั้งแตป 2538 ใน
ตำแหนงผูจ ดั การดานการเงินของธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรดในประเทศอินเดีย
และตอมาดำรงตำแหนงผูบริหารหลาย
ตำแหนงในสายงานการเงินและการบัญชี
ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรดใน
ประเทศฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา และ
สิงคโปร กอนรวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด นายแจน เคยทำงาน
ที่บริษัท เอินสท แอนด ยัง ในประเทศ
บาหเรน และบริษัท ไพรซวอเทอรเฮาส
คูเปอส ในประเทศอินเดีย

นายแจน สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเดลี
ประเทศอินเดีย
อายุ 52 ป

นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
2561 ปจจุบันดำรงตำแหนงหัวหนาสาย
งานบริหารความเสี่ยงธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
และสำนักงานตัวแทนของธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรดในประเทศลาว
ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร
นางวิลคินสันมีประสบการณการทำงาน
รวมกับธนาคารนานาชาติในประเทศ
แถบอาเซียน ยุโรป แอฟริกา และ
ตะวันออกกลางกวา 15 ป

นางวิลคินสัน เขารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด ในประเทศ
แอฟริกาใต ในป 2557 ในตำแหนง
Senior Credit Ofﬁcer สินเชื่อสินคา
โภคภัณฑ ประจำภูมิภาคแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง กอนรวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด นางวิลคินสัน
เคยดำรงตำแหนง Global Head of
Structured Trade and Commodity
Finance Credit ของธนาคารสแตนดารด
ในประเทศแอฟริกาใต และตำแหนง
ผูอ ำนวยการอาวุโส บริหารความเสีย่ งดาน
เครดิต ของธนาคารดอยซแบงค ลอนดอน

นางวิลคินสัน ไดรับประกาศนียบัตร
นานาชาติสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
จากสถาบันดับบลิวเอส แอนด แอล
เมืองเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต
อายุ 42 ป

นายพลากร หวัง่ หลี

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายอชิช แจน

กรรมการที่เปนผูบริหาร
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี

นางเคิรส เตน ลีห วิลคินสัน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

นายพลากร เขารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตัง้ แตป 2555 ในตำแหนงหัวหนาสายงาน
การตลาดลูกคาบริษัทและสถาบัน และ
หัวหนารวมในสายงานสถาบันธนกิจ และ
ตอมาดำรงตำแหนงหัวหนาสายงานกลุม
ลูกคาองคกร และลูกคาสถาบัน หัวหนา
สายงานลูกคาองคกรระหวางประเทศ
และหัวหนาสายงานการธนาคาร กอน
ดำรงตำแหนงงานปจจุบัน กอนรวมงาน
กับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) นายพลากร เคยดำรง
ตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารประจำ
ประเทศไทย ของธนาคารเดอะรอยัล แบงค
ออฟ สกอตแลนด

โครงสรางการจัดการ

นายพลากร หวั่งหลี ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
ปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ
ใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตัวแทน
ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศเมียนมาร นายพลากร ยังเปน
กรรมการอิสระบริษทั ยู ซิต้ี จำกัด (มหาชน)
นายพลากร มีประสบการณการทำงาน
ในธุรกิจการเงินและการธนาคารกวา
25 ป

เจาหนาที่บริหาร

นายประเวช สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสองใบ สาขาบริหารธุรกิจดาน
การเงินและสาขาบริหารธุรกิจดาน Decision
Support Systems จากมหาวิทยาลัย
นิวแฮมเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาตรีสาขาบัญชีจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย นอกจากนีไ้ ดรบั
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษทั ไทย
(รุน 86/2550) และประกาศนียบัตรชัน้ สูง
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุน 1/2550)
นายประเวช ยังไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Chartered Bank Auditor (ป 2530) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank
EDP Auditor (ป 2533) จาก Bank Administration Institute เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ 62 ป

คณะกรรมการ

นายประเวช ปจจุบันดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพยไอรา
จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ
เมดิคอล เซนเตอร จำกัด
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร และ
กรรมการบริหาร บริษัท สายการบิน
นกแอร จำกัด (มหาชน) และกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุน สภากาชาดไทย

การกำกับดูแลกิจการ

นายประเวช องอาจสิทธิกุล
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2561 เคยดำรงตำแหนง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ระหวางป 2559 - ตนป 2561
กรรมการและเลขาธิการสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ระหวางป 2554 - 2558
ผูชวยเลขาธิการอาวุโส สำนักงาน
นายประเวช องอาจสิทธิกลุ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ระหวางป 2548 - 2554
กรรมการอิสระ
ผูจัดการใหญธนาคารแหงอเมริกา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ระหวางป 2545 - 2548
และผูอำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
และการบัญชี ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส
สาขากรุงเทพ ระหวางป 2536 - 2545
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การกำกับดูแลกิจการ

เจาหนาที่บริหาร

เจาหนาที่บริหาร
นายพลากร หวั่งหลี ปจจุบันดำรง
ตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ
สำนักงานตัวแทนของธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา
และประเทศเมียนมาร นายพลากร ยังเปน
กรรมการอิสระบริษทั ยู ซิต้ี จำกัด (มหาชน)

นายพลากรมีประสบการณการทำงาน
ในธุรกิจการเงินและการธนาคารกวา 25 ป
เขารวมงานกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ตัง้ แต พ.ศ. 2555 ในตำแหนงหัวหนาสาย
งานการตลาดลูกคาบริษทั และสถาบัน และ
หัวหนา รวมในสายงานสถาบันธนกิจ และ
ตอมาดำรงตำแหนงหัวหนาสายงานกลุม
ลูกคาองคกรและลูกคาสถาบัน หัวหนาสาย
งานลูกคาองคกรระหวางประเทศ และ
หัวหนาสายงานการธนาคาร กอนดำรง
ตำแหนงงานปจจุบนั กอนรวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด นายพลากร
เคยดำรงตำแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
ประจำประเทศไทย ของธนาคารเดอะรอยัล
แบงค ออฟ สกอตแลนด

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
ดานการเงิน จากมหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
และปริญญาตรีสาขาการบัญชี
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
อายุ 52 ป

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกลุ เขารวมงาน
กับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ. 2555
ในตำแหนงหัวหนาฝายการตลาดธุรกิจ
ลูกคาองคกรและลูกคาสถาบัน กอนที่จะ
รับตำแหนงหัวหนาสายงานตลาดเงิน
และตลาดทุนในป พ.ศ. 2558 และใน
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 นางสาวอัญชลี
ไดดำรงตำแหนงหัวหนาสายงานการ
ธนาคารประจำประเทศไทย

นางสาวอัญชลีมีประสบการณและสาย
สัมพันธที่ดีกับลูกคาและมีความรอบรู
เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ
นางสาวอัญชลีมีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินธุรกิจของธนาคาร เปนไปตาม
กลยุทธ นับตั้งแตการบริหารจัดการลูกคา
การนำเสนอผลิตภัณฑโซลูชน่ั ตางๆ
รวมถึงการใหการสนับสนุนอื่นๆ แกลูกคา

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส ประเทศสหรัฐ
อเมริกา และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
อายุ 48 ป

นางเกตุรตั น วิรยิ ประไพกิจ เขารวมงาน
กับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) ในพ.ศ.2551 ในตำแหนง
หัวหนาฝายขาย ลูกคาองคกรในประเทศ
สายงานตลาดเงินและตลาดทุน และได
รับการเลื่อนตำแหนงใน พ.ศ. 2560

กอนหนาที่จะรวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด นางเกตุรัตน
มีบทบาทรับผิดชอบฝายงานขาย ลูกคา
สถาบันการเงินใหแกธนาคารดอยซแบงก
โกลบอลมารเก็ต ที่ผานมา นางเกตุรัตน
นำทีมงานในประเทศไทยในการพัฒนา
และนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินแก
ลูกคาในประเทศ

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา
รัฐประศาสนศาตรการคลัง คณะรัฐศาสตร
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
อายุ 43 ป

นางพรรณแข นันทวิสยั กลับมา
รวมงานกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
(ไทย) จำกัด (มหาชน) ในป พ.ศ. 2559
ในตำแหนง หัวหนาสายงานบริหารธุรกรรม
ทางการเงิน

นางพรรณแข มีประสบการณในแวดวง
การเงินและการธนาคารเปนเวลากวา 30 ป
ทำงานทั้งในนิวยอรค มาเลเซีย สิงคโปร
และประเทศไทย มีความรูค วามเชีย่ วชาญ
ทั้งในการพัฒนาและใหบริการผลิตภัณฑ
ดานธุรกรรมทางการเงินแกลูกคาในทุกๆ
กลุม ไมวาจะเปนลูกคาองคกรภายใน
ประเทศ ลูกคาองคกรระหวางประเทศ
ลูกคาองคกรขนาดเล็กและขนาดกลาง
และลูกคาสถาบันการเงิน นางพรรณแข
เคยรวมงานกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ในป พ.ศ. 2544 ในสายงาน
ลูกคาสถาบันการเงิน ลูกคาองคกรระหวาง
ประเทศ และสายงานบริหารธุรกรรมทาง
การเงิน ตามลำดับ

การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา
การเงิน จากมหาวิทยาลัยเซาเทิรน
อิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย
อายุ 55 ป

นายพลากร หวั่งหลี

กรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาที่บริหาร

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร

นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ

หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุน
และหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและ
ตลาดทุน

นางพรรณแข นันทวิสัย

หัวหนาสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก
สถาบันบัณฑิตศศินทร ประเทศไทย และ
ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไปสาขา
การเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ ประเทศไทย
อายุ 49 ป

นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน ปจจุบัน
ดำรงตำแหนงหัวหนาสายงานบริหาร
ความเสีย่ ง ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
(ไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน
ตัวแทนของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศเมียนมาร

นางวิลคินสันมีประสบการณการทำงาน
รวมกับธนาคารนานาชาติในประเทศแถบ
อาเซียน ยุโรป แอฟริกา และตะวันออก
กลางกวา 15 ป นางวิลคินสัน เขารวมงาน
กับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ในประเทศแอฟริกาใต ในป พ.ศ. 2557
ในตำแหนง Senior Credit Ofﬁcer สินเชือ่
สินคาโภคภัณฑ ประจำภูมิภาคแอฟริกา
และตะวันออกกลาง กอนรวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) นางวิลคินสัน เคยดำรง
ตำแหนง Global Head of Structured
Trade and Commodity Finance Credit
ของธนาคารสแตนดารด ในประเทศ
แอฟริกาใต

และตำแหนงผูอำนวยการอาวุโส บริหาร
ความเสี่ยงดานเครดิต ของธนาคาร
ดอยซแบงคลอนดอน
การศึกษา: ประกาศนียบัตรนานาชาติ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จากสถาบัน
ดับบลิวเอสแอนดแอล ประเทศแอฟริกาใต
อายุ 42 ป

นายอชิช แจน ปจจุบันดำรงตำแหนง
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตัวแทน
ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศเมียนมาร ยังไดรับอนุญาตตาม
กฏหมายใหเปนผูสอบบัญชีและเปน
สมาชิกผูทรงคุณวุฒิของสมาคมผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศอินเดีย

นายแจน มีประสบการณการทำงานใน
ธุรกิจการเงินและการธนาคารกวา 23 ป
เขารวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด ในประเทศอินเดีย ตัง้ แตป พ.ศ.
2538 ในตำแหนงผูจัดการดานการเงิน
และตอมาดำรงตำแหนงผูบริหารในสาย
งานการเงินและการบัญชีหลายตำแหนง
ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ในประเทศฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา และ
สิงคโปร กอนรวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด นายแจน เคย
ทำงานทีบ่ ริษทั เอินสท แอนด ยัง ในประเทศ
บาหเรน และบริษัทไพรซวอเทอรเฮาส
คูเปอส ในประเทศอินเดีย

การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเดลี
ประเทศอินเดีย
อายุ 52 ป

นายคริสโตเฟอร เมลเบิรน เจนกินส
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงหัวหนาสายงาน
สารสนเทศและปฏิบตั กิ าร ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน
ตัวแทนของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศ
เมียนมาร นายคริสโตเฟอร เมลเบิรน เจนกินส
รวมงานกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
เมือ่ ป พ.ศ. 2534 และมีประสบการณมากกวา
27 ป ในการทำงานกับธนาคารในสายงาน
ตางๆ ทัง้ ระดับกลุม ธนาคารระดับภูมภิ าค และ
ระดับประเทศ ในดานการคาระหวางประเทศ
สินเชือ่ บริการบริหารจัดการดานการเงิน และ
สินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม

นายคริสโตเฟอร เคยประจำการอยูใน
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สิงคโปร ประเทศอินเดีย และ ประเทศ
ไนจีเรีย กอนจะไดรับตำแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารสายงาน สารสนเทศ
และปฏิบัติการของกลุมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในป พ.ศ.2554
นายคริสโตเฟอรเปนผูนำที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณครอบคลุม
ดานการปฏิบัติการระดับกลุมธนาคาร
การปรับระบบกระบวนการทางธุรกิจ การ
ปฏิบัติการ ศูนยกลางดำเนินงานของกลุม
ธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง และการให
บริการเพื่อตอบโจทยดานผลิตภัณฑ

การศึกษา: ประกาศนียบัตรขั้นสูงดาน
การคาระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัย
มิดเดิลเซ็กซ ประเทศอังกฤษ
อายุ 49 ป

หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง

นายคริสโตเฟอร
เมลเบิรน เจนกินส

หัวหนาสายงานสารสนเทศและ
ปฏิบัติการ

การควบคุมภายใน

หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี

โครงสรางการจัดการ

นายอชิช แจน

เจาหนาที่บริหาร

นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน

คณะกรรมการ

กอนหนาที่จะรวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด
นายนิธพ
ิ งศ มีประสบการณและความรู
ทีส่ ำคัญจากทัง้ ธนาคารตางประเทศ และ
ธนาคารในประเทศ

การกำกับดูแลกิจการ

นายนิธิพงศ เตชะวณิช เขารวมงาน
กับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ. 2556
ในตำแหนงหัวหนาสายงานลูกคาบริษัท
และสถาบัน นายนิธิพงศไดเขามาดูแล
กลุม ลูกคาบริษทั ในสายงานพาณิชยธนกิจ
ในป พ.ศ. 2559 นายนิธพิ งศ ไดรกั ษาการ
หัวหนาสายงานพาณิชยธนกิจ และ
หัวหนาสายงานลูกคาธุรกิจภายในประเทศ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อใหเกิด
นายนิธิพงศ เตชะวณิช
การกำกับดูแลที่ดีและดูแลการบริหารใน
รักษาการหัวหนาสายงานพาณิชยธนกิจ สายงานพาณิชยธนกิจ
และหัวหนาสายงานลูกคาธุรกิจ
ภายในประเทศ
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นายรพีพร แกลวทนงค เขารวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) ในป พ.ศ.2552
โดยนายรพีพรไดใหการสนับสนุนและให
คำปรึกษาแกหนวยงานภาคธุรกิจอยาง
ตอเนื่องในการผลักดันกลยุทธดานธุรกิจ
และทรัพยากรมนุษย

นายรพีพร มีประสบการณมากกวา 15 ป
ในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
ธุรกิจธนาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ
รวมถึงไดมสี ว นรวมในการผลักดันหลายๆ
โครงการทีเ่ กีย่ วของกับการควบรวมกิจการ
และการเขาซื้อกิจการ และการบริหารจัด
การความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
กับทรัพยากรมนุษย

การศึกษา: ปริญญาโทบริหารทรัพยากร
บุคคล จากมหาวิทยาลัยวอริค ประเทศ
อังกฤษ และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
อายุ 41 ป

นางสาวโชติอาภา สวนพงษ รวมงาน
กับ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) เมื่อป พ.ศ.2560 โดยมี
ประสบการณกวา 25 ปในธุรกิจการเงิน
และการธนาคาร โดยเคยดำรงตำแหนง
ผูบริหารทีม ในฝายบริหารเงินสำรองสาย
ตลาดการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
และเปนที่ปรึกษาที่บริษัทเอคเซนเชอร
(ประเทศไทย)

ลาสุดกอนที่จะมารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด นางสาวโชติอาภา
ดำรงตำแหนงหัวหนาสายงานกำกับดูแล
การปฏิบัติการ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส
สาขากรุงเทพฯ

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงินจาก
มหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประเทศไทย
อายุ 46 ป

นางสุดารัตน คงตรีแกว รวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) เมื่อป พ.ศ.2556 โดยมี
ประสบการณการทำงาน 31 ป กับ
ธนาคารและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำทั้งใน
และตางประเทศ ในดานการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและปฎิบัติการ

กอนรวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด นางสุดารัตน เคยดำรง
ตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
สายงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ชั้นนำในประเทศ

การศึกษา: รัฐศาสตรบัณฑิตสาขา
ความสัมพันธระหวางประเทศ จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
และ ประกาศนียบัตรการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ 59 ป

กอนทีจ่ ะมารวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อป
2559 นายไกรทส เปลีย่ นบางชาง ปฏิบตั ิ
งานกับธนาคารเอชเอสบีซี ตั้งแตป 2545
โดยลาสุดดำรงตำแหนง General Counsel
(Head of Legal Department), Thailand
มีหนาทีใ่ หคำปรึกษาแนะนำและแกไขปญหา
ดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ รวมถึง
วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานตางๆ ของตลาด
ตราสารหนี้ที่เกี่ยวของกับธุรกิจและการ
ดำเนินงานของกลุม ธนาคารหรือทีเ่ กีย่ วของ
กับประเทศไทย รวมถึงเปนผูก ำหนดนโยบาย
ดานกฎหมายและทิศทางเชิงกลยุทธสำหรับ
ธุรกิจและการปฏิบัติงาน ในระหวางการ
ปฏิบัติงานที่ธนาคารเอชเอสบีซีนั้น

นายไกรทส เคยไดรบั มอบหมายใหไปปฏิบตั ิ
งานทีฝ่ า ยกฎหมายในระดับภูมภิ าคทีฮ่ อ งกง
อีกดวย นอกจากนี้ นายไกรทส ยังมี
ประสบการณการทำงานที่ธนาคารในรัฐ
แมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกากอน
รวมงานกับธนาคารเอชเอสบีซี นายไกรทส
มีความเชีย่ วชาญในเรือ่ ง ตลาดตราสารหนี้
กฎระเบียบตางๆ ธุรกรรมการคาระหวาง
ประเทศ งานบริการกองทุน การบริการดูแล
และเก็บรักษาทรัพยสนิ ทัว่ ไป และธุรกรรม
ดานการบริหารเงินและงบดุลและการ
บริหารสภาพคลอง

การศึกษา: ปริญญาโท สาขานิติศาสตร
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา และปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย
อายุ 44 ป

นายรพีพร แกลวทนงค

หัวหนาสายงานทรัพยากรมนุษย

นางสาวโชติอาภา สวนพงษ

หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน

นางสุดารัตน คงตรีแกว

หัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน

นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง
หัวหนาสายงานกฎหมาย
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การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตรและสือ่ สาร
มวลชน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประเทศไทย
อายุ 52 ป

คณะกรรมการ

หัวหนาสายงานองคกรสัมพันธ และ
บริหารภาพลักษณผลิตภัณฑและการตลาด

กอนรวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด นางสาวหัสญา ดำรงตำแหนง
รองผูอำนวยการฝายสื่อสารองคกรและ
หัวหนางานความรับผิดชอบตอสังคมเปน
เวลากวา 12 ปในธนาคารซิตี้แบงก โดย
ในระยะเวลาดังกลาว นางสาวหัสญามี
สวนรวมในการแนะนำนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑและบริการสูประเทศไทยอยาง
หลากหลาย ตลอดจนดูแลการสื่อสารของ
แคมเปญทางการตลาดและโครงการปรับ
โครงสรางองคกรอีกหลายโครงการ

การกำกับดูแลกิจการ

นางสาวหัสญา หาสิตะพันธุ

นางสาวหัสญา หาสิตะพันธุ เริ่มงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด
(มหาชน) เมื่อป 2561 ในตำแหนงหัวหนา
สายงานองคกรสัมพันธ และบริหารภาพ
ลักษณผลิตภัณฑและการตลาด นางสาว
หัสญาสั่งสมประสบการณทำงานดาน
สือ่ สารองคกร บริหารภาพลักษณผลิตภัณฑ
ตลอดจนงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ในแวดวงการเงินการธนาคาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและวงการสือ่ มวลชนรวม 30 ป
โดยมีความสัมพันธอนั ดีกบั สือ่ มวลชนสาย
การเงินและสายเทคโนโลยี

เจาหนาที่บริหาร
โครงสรางการจัดการ
การควบคุมภายใน
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การกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการ

นาย พลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

สายงานพาณิชยธนกิจ
(รักษาการหัวหนาสายงาน)
นาย นิธิพงศ เตชะวณิช

สายงานการธนาคาร
นางสาว อัญชลี บุญทรงษีกุล

สายงานตลาดเงิน
และตลาดทุน
นาง เกตุรัตน วิริยประไพกิจ
ลูกคาสถาบัน
การเงิน

บริหารทรัพยสิน
และหนี้สิน

ลูกคาบริษัท
ในเครือทั่วโลก

ตลาดทุน

ลูกคาองคกร
ระหวางประเทศ

การตลาดบริหารเงิน
ปริวรรตเงินตรา

สายงาน
บริหารธุรกรรมทางการเงิน
นาง พรรณแข นันทวิสัย
บริหารธุรกรรม
ดานการชำระเงินและ
สภาพคลอง

ลูกคาธุรกิจภายในประเทศ
ลูกคาธุรกิจขนาดกลาง

สายงานสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
นาย คริสโตเฟอร เมลเบิรน
เจนกินส
ปฏิบัติการดานการชำระเงิน และ
สภาพคลอง และโครงการพิเศษ
ลูกคาสัมพันธ กลุมลูกคาสถาบัน
และลูกคาองคกร

ลูกคา Middle Markets

บริหารธุรกรรม
ดานบริการตัวแทน
ธนาคารตางประเทศ
บริหารชองทาง
การบริการ
บริหารธุรกรรม
ดานหลักทรัพย
บริหารธุรกรรม
ดานการคา
ระหวางประเทศ

ปฎิบัติการดานตลาดเงิน
และตลาดทุน
กำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง
สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
บริหารและวางแผนการดำเนินงาน
สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ

ปฏิบัติการดาน
การคาระหวางประเทศ

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

ควบคุมสินเชื่อ

บริหารสินทรัพยกลุมพิเศษ

พัฒนาระบบ
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บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจลูกคาองคกร
และลูกคาสถาบัน, และพาณิชยธนกิจ

บริหารสารสนเทศ

ปฏิบัติการดานหลักทรัพย

หมายเหตุ :
1. สายงานตรวจสอบภายในไมนับเปนสวนหนึ่งของทีมผูบริหารสูงสุดของธนาคาร

สายงานบริหารความเสี่ยง
นาง เคิรสเตน ลีห วิลคินสัน

บริหารความเสี่ยง
ดานบริหารเงินและตลาดทุน
บริหารความเสี่ยงการปฏิบัติการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสินทรัพยและหนี้สิน
คณะทำงานบุคลากร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิง
คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง
คณะกรรมการรับประกันการจำหนายหลักทรัพย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน
คณะกรรมการควบคุมความเสีย่ งดานอาชญากรรมการเงิน

สายงานการเงินและการบัญชี
นาย อชิช แจน
การเงิน ธุรกิจสถาบันธนกิจ
และธุรกิจพาณิชยธนกิจ

รายงานบัญชีการเงิน
และโครงการพิเศษ
ประเมินผลการดำเนินงาน

ทรัพยากรมนุษย
สายงานลูกคาองคกรและ
ลูกคาสถาบัน,
และสายงานพาณิชยธนกิจ
ทรัพยากรมนุษย
สายงานสารสนเทศ
และปฏิบัติการ,
สายงานบริหารความเสี่ยง,
และสายงานสนับสนุน

สายงานองคกรสัมพันธและ
บริหารภาพลักษณผลิตภัณฑ
และการตลาด
นางสาว หัสญา หาสิตะพันธุ

สายงานกฎหมาย
นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง

สายงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน
นางสาว โชติอาภา สวนพงษ

สายงานตรวจสอบภายใน 1
นาง สุดารัตน คงตรีแกว

กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมการเงิน
และการฟอกเงิน

โครงสรางการจัดการ

ควบคุมดูแลและรายงาน
สถาบันการเงินและ
ระบบขอมูลการบัญชีการเงิน

สายงานทรัพยากรมนุษย
นาย รพีพร แกลวทนงค

บริหารคาตอบแทน
และสวัสดิการ

การควบคุมภายใน

สรรหาบุคลากร
ทรัพยสิน

บริหารการจัดซื้อ
และการใหบริการ

เจาหนาที่บริหาร

คณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต

พัฒนาบุคลากร องคความรู
และวัฒนธรรมองคกร

ภาษีอากร

สายงานบังคับบัญชารอง
ปรับปรุงเมื่อ ธันวาคม 2561
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โครงสรางการจัดการ

1. คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธและนโยบายที่สำคัญ ดูแลใหธนาคารมีกลไกในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบ
ทีม่ ปี ระสิทธิผล และติดตามดูแลการดำเนินงานของธนาคารอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ ใหธนาคารดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส และรับผิดชอบตอผูม สี ว น
ไดเสียภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี พรอมสรางคุณคาใหธนาคารอยางเหมาะสมในระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบดวย
1. นายบาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
ประธานกรรมการธนาคาร
2. นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ
3. นางทิพยภาพร เกิดผล
กรรมการอิสระ
4. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการอิสระ
5. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการที่เปนผูบริหาร
6. นายอชิช แจน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
7. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน

เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนธนาคารมีรายนามตอไปนี้
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการที่เปนผูบริหาร
2. นายอชิช แจน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
3. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
โดยมีเงื่อนไขให กรรมการ 2 ใน 3 ทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของธนาคาร
ในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่กรรมการแตละทานไดเขารวมประชุมคณะกรรมการธนาคารดังตอไปนี้
รายนามกรรมการ
นายบาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
นางทิพยภาพร เกิดผล
นายประเวช องอาจสิทธิกุล*
นายพลากร หวั่งหลี
นายอชิช แจน
นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน*
* ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการโดยมีผลในเดือนสิงหาคม 2561
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ระยะเวลา
มกราคม – ธันวาคม 2561
มกราคม – ธันวาคม 2561
มกราคม – ธันวาคม 2561
สิงหาคม – ธันวาคม 2561
มกราคม – ธันวาคม 2561
มกราคม – ธันวาคม 2561
สิงหาคม – ธันวาคม 2561

จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
06/07
07/07
07/07
04/04
07/07
07/07
04/04

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบหลักในการบริหารกิจการของธนาคาร ใหเปนไปตามกลยุทธและนโยบายทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย กรรมการผูจ ดั การใหญและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ทำหนาทีเ่ ปนประธาน โดยมีผบู ริหารอาวุโสจากสายงานลูกคาองคกร
และลูกคาสถาบัน สายงานพาณิชยธนกิจ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน สายงานบริหารความเสีย่ ง สายงานสารสนเทศ
และปฏิบัติการ สายงานการเงินและการบัญชี สายงานทรัพยากรมนุษย สายงานปฎิบัติงาน และสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผูอำนวยการอาวุโส ฝายดูแลกระบวนการและการปฏิบัติงานสายงานการธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแกการสอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ สอบทานวาธนาคารมีระบบควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารใหเปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน รวมถึง
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของธนาคาร และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ของธนาคารใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน อีกทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. นางทิพยภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการตรวจสอบ

โครงสรางการจัดการ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการรวม
1. นางสุดารัตน คงตรีแกว
2. นางชลิดา ชาครียรัตน

เจาหนาที่บริหาร

เลขานุการ
นางรินรดา เศรษฐลีลา

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
3. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
รักษาการหัวหนาสายงานพาณิชยธนกิจ
4. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
5. นางพรรณแข นันทวิสัย
หัวหนาสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
6. นางเคิรสเทน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายคริสโตเฟอร เมลเบิรน เจนกินส
หัวหนาสายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
8. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
9. นายรพีพร แกลวทนงค
หัวหนาสายงานทรัพยากรมนุษย
10. นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง
หัวหนาสายงานกฎหมาย
11. นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฎิบัติงาน
12. นางสาวหัสญา หาสิตะพันธุ
หัวหนาสายงานองคกรสัมพันธและบริหารภาพลักษณผลิตภัณฑและการตลาด

การกำกับดูแลกิจการ

2. คณะกรรมการบริหาร

หัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัท

ในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางเปนทางการทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแตละทานไดเขารวมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้
รายนามกรรมการ
นางทิพยภาพร เกิดผล
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
นายประเวช องอาจสิทธิกุล*

ระยะเวลา
มกราคม – ธันวาคม 2561
มกราคม – ธันวาคม 2561
สิงหาคม – ธันวาคม 2561

จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
05/05
05/05
02/02

* ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบโดยมีผลในเดือนสิงหาคม 2561
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4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร หนาที่และความรับผิดชอบ
หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดแกการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และกระบวนการในการสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทีไ่ ดรบั มอบหมายอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไปหรือผูซึ่งมีตำแหนงอื่นที่เทียบเทาของธนาคาร และที่ปรึกษาของธนาคารตลอดจนดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงเหลานั้นตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น
และจำนวนคาตอบแทนและผลประโยชนอน่ื ทีใ่ หแกกรรมการ และผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไปหรือผูอ น่ื ซึง่ มีตำแหนงทีเ่ ทียบเทา
ทีส่ ะทอนวัตถุประสงค หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของเพือ่ เสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนีย้ งั กำหนดแนวทาง
การประเมินผลงานของกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง ตัง้ แตผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไปหรือผูม ตี ำแหนงอืน่ ทีเ่ ทียบเทาของธนาคาร เพือ่ พิจารณาปรับ
คาตอบแทนประจำป โดยคำนึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสำคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนผูถือหุนในระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนประกอบดวย
1. นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
2. นางทิพยภาพร เกิดผล
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล*
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน

เลขานุการบริษัท

ในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแตละทาน
ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนดังตอไปนี้
รายนามกรรมการ
นางทิพยภาพร เกิดผล
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
นายประเวช องอาจสิทธิกุล*

ระยะเวลา

จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด

มกราคม – ธันวาคม 2561
มกราคม – ธันวาคม 2561
สิงหาคม – ธันวาคม 2561

* ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบโดยมีผลในเดือนสิงหาคม 2561

05/05
05/05
02/02

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่หลักในการคาดการณถึงประเด็นความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอธนาคาร รวมถึงการดูแลการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแบบองคกร ไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานเงินทุนและดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการตลาด
ความเสีย่ งดานการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งประเทศ ความเสีย่ งดานชือ่ เสียงองคกร ความเสีย่ งดานการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งดานความประพฤติ
ความเสี่ยงดานอาชญากรรมทางการเงิน และความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลทางไซเบอร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังทำหนาที่กำกับ
ดูแลใหขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและควบคุมการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูนั้นสอดคลองกับมาตรฐานของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
และเปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการความเสี่ยง ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
4. นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
5. นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง
หัวหนาสายงานกฎหมาย
6. นายคริสโตเฟอร เมลเบิรน เจนกินส
หัวหนาสายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
7. นายรพีพร แกลวทนงค
หัวหนาสายงานทรัพยากรมนุษย
8. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
9. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
รักษาการหัวหนาสายงานพาณิชยธนกิจและ หัวหนาสายงานลูกคาธุรกิจภายในประเทศ
เลขานุการ
นางศศกนก อัศวภิวัฒน

26

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง

เลขานุการ
นางบัณทิตา เปยมทิพยมนัส

ผูอำนวยการ ฝายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงดานสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง

เจาหนาที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานองคกรและสถาบันธนกิจ และ สายงานพาณิชยธนกิจประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายวสันต ผลเจริญ
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางศศกนก อัศวภิวัฒน
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
4. นายปรีชาพล ตันติประเสริฐกุล
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
6. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
รักษาการหัวหนาสายงานพาณิชยธนกิจและ หัวหนาสายงานลูกคาธุรกิจภายในประเทศ
7. นายไกวัล พงษนนทกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการธนาคาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อฯ มีหนาที่กำกับดูแลและจัดการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของลูกคาสายงานองคกรและสถาบัน และสายงานพาณิชยธนกิจ
ซึง่ ครอบคลุมลูกคาปกติ และลูกคาทีม่ ปี ญ
 หา ขอบเขตความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ฯ ประกอบดวย การพิจารณา ทบทวนและอนุมตั ิ
คำขอวงเงินสินเชือ่ และเรือ่ งอืน่ ๆ ตามนโยบายสินเชือ่ รวมถึงการติดตามและประเมินคุณภาพของพอรตสินเชือ่ คณะกรรมการยังมีหนาทีด่ แู ลจัดการใหมรี ะบบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการที่เปนไดมาตรฐานตาม “นโยบายและขั้นตอนดานการบริหารความเสี่ยง”
และ “นโยบายและขัน้ ตอน ดานการบริหารสินทรัพยทม่ี ปี ญ
 หา” ของกลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ซึง่ ธนาคารนำมาใชปฏิบตั ติ ามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับกฎระเบียบของภาครัฐที่กำกับดูแลภายในประเทศ

การกำกับดูแลกิจการ

6. คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน

ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

การควบคุมภายใน

เลขานุการ
นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท

โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ มใชดา นการเงินมีหนาทีห่ ลักในการดูแล ประเมิน ติดตามการจัดการความเสีย่ งทีไ่ มใชดา นการเงิน รวมทัง้ กำกับดูแลใหการ
ปฏิบตั งิ านเปนไปตามกฎขอบังคับภายในธนาคารและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
3. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
4. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
รักษาการหัวหนาสายงานพาณิชยธนกิจและ หัวหนาสายงานลูกคาธุรกิจภายในประเทศ
5. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
6. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
7. นางสาวพรรณแข นันทวิสัย
หัวหนาสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
8. นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
9. นายคริสโตเฟอร เมลเบิรน เจนกินส
หัวหนาสายงานสายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
10. นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
11. นายแกรี่ เจมส วิลสัน
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงดานอาชญากรรมการเงินและการฟอกเงิน
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8. คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง

คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับลูกคาองคกรและลูกคาสถาบัน ลูกคาพาณิชยธนกิจ และการบริหารสินทรัพยที่มีปญหา มีหนาที่
3 สวนหลักคือ สวนที่หนึ่งสอบทานคุณภาพสินทรัพยของกลุมลูกหนี้ ประเมิน และวางแผนนโยบายการบริหารสินเชื่อที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่ม
สูงขึ้น สวนที่สอง สอบทานคุณภาพสินทรัพยกลุมลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงดานสินเชื่อสูงและนำเสนอนโยบายในการบริหารสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ และ
สวนสุดทายสอบทาน ติดตามนโยบายและการดำเนินงานในการบริหารและ แกไขสินเชื่อกลุมที่มีปญหาดานคุณภาพสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบดวย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
4. นายไกวัล พงษนนทกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการธนาคาร
5. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
รักษาการหัวหนาสายงานพาณิชยธนกิจและ หัวหนาสายงานลูกคาธุรกิจภายในประเทศ
6. นายวสันต ผลเจริญ
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นางศศกนก อัศวภิวัฒน
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
8. นายปรีชาพล ตันติประเสริฐกุล
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
9. นายคชาพจณ ชณสุสญฏ
ผูอำนวยการฝายบริหารสินทรัพยกลุมพิเศษ
เลขานุการรวม
นางบัณทิตา เปยมทิพยมนัส
นายคชาพจณ ชณสุสญฏ

ผูอำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
ผูอำนวยการฝายบริหารสินทรัพยกลุมพิเศษ

9. คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง

คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง มีหนาที่ในการประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมของแบบจำลองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลอง และเปนไปตาม
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการพิจารณาเห็นชอบแบบจำลองและให ขอเสนอแนะแบบจำลอง ดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
3. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
4. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
รักษาการหัวหนาสายงานพาณิชยธนกิจและ หัวหนาสายงานลูกคาธุรกิจภายในประเทศ
5. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
6. นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เลขานุการ
นางศศกนก อัศวภิวัฒน

ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง

10.คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา ทำหนาที่พิจารณาและอนุมัติการเลือกสรรผูประเมินราคาอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑขั้นต่ำที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด รวมทั้งอนุมัติผลการประเมินราคาที่ไดกระทำขึ้นโดยผูประเมินราคาอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นางศศกนก อัศวภิวัฒน
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นายวสันต ผลเจริญ
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
4. นายปรีชาพล ตันติประเสริฐกุล
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวฐิติพร สุริยกมล
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
6. นางบัณทิตา เปยมทิพยมนัส
ผูอำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ
นางบัณทิตา เปยมทิพยมนัส
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

ผูอำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณาสถานการณวกิ ฤตสำหรับทำการทดสอบความแข็งแกรงทางการเงินในรูปแบบตางๆ ประเมินผลกระทบ
ทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทัง้ พิจารณาปจจัยเสีย่ งทุกประเภทจากผลการทดสอบ ใหคำแนะนำมาตรการปฏิบตั ิ เพือ่ บรรเทาความรุนแรง และกำหนด
ตัวสงสัญญาณในการบริหารความเสี่ยง โดยจะไดรับการอนุมัติจากคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสินทรัพยและหนี้สิน

เลขานุการ
นายวสันต ผลเจริญ

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
3. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นายอดิศร บุตรฉ่ำ
ผูอำนวยการ สายงานความเสี่ยงดานการตลาด

การกำกับดูแลกิจการ

11. คณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต

ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง

12. คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิง ประกอบดวย
1. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
2. นางสาวสรณันท พัวศิริรัตนสกุล
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
3. นายอดิศร บุตรฉ่ำ
ผูอำนวยการ สายงานความเสี่ยงดานการตลาด
เลขานุการ
นางสาวปุณณิศา เจริญทอง

ผูอำนวยการอาวุโส สายงานตลาดเงินและตลาดทุน

คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหนายหลักทรัพยมีหนาที่พิจารณา ทบทวนและอนุมัติคำขอวงเงินในการจัดจำหนายตราสารหนี้ กรณีที่จะจัดจำหนาย
ในตลาดแรกตามนโยบายและระเบียบที่ธนาคารไดกำหนดไวในคูมือการดำเนินงานดานตราสารหนี้ (Product Programme) และมีหนาที่ดูแลธุรกรรมการ
ซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองในกรณีที่มีตราสารหนี้ที่จัดจำหนายคงเหลือจากการจำหนายใน ตลาดแรก นอกจากนี้ยังพิจารณาใหความเห็นชอบธุรกรรม
ดานอื่นๆ ตามสมควร

ผูชวยผูอำนวยการ ฝายตลาดทุน

การควบคุมภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหนายหลักทรัพยประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
3. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
4. นายอดิศร บุตรฉ่ำ
ผูอำนวยการ สายงานความเสี่ยงดานการตลาด

โครงสรางการจัดการ

13. คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหนายหลักทรัพย

เลขานุการ
นางสาวนารานิษฐ พันธมีเชาว

เจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิง จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการสงอัตราอางอิง เชน อัตราอางอิง BIBOR ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
แหงประเทศไทย
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การกำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายใน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร
ระดับสูงและฝายงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
มีหนาที่ในการตรวจสอบประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของธนาคาร อยางสม่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามความถูกตอง
สมบูรณของรายงานทางการเงินของธนาคาร
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบและ
สภาวะแวดลอมดานการควบคุมภายใน
ฝายงานตรวจสอบภายในของธนาคาร จะรายงาน
ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ และประธานเจาหนาที่
บริหารของธนาคารอยางสม่ำเสมอ ผลการตรวจสอบ
ทีไ่ มพงึ ประสงคทง้ั หมดจะรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการดูแลความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของธนาคาร และประธานเจาหนาที่
บริหารของธนาคาร โดยจะมีการดำเนินการแกไขที่
จำเปนในทันที
ฝายงานตรวจสอบภายในของธนาคาร จะดำเนินการ
ตรวจสอบอยางเปนอิสระในดานตางๆ ที่ระบุโดย
การประเมินความเสี่ยง เพื่อใหแนใจวาการควบคุม
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รายงานประจำป 2561

ที่กำหนดใหมีขึ้นนั้นไดมีการดำเนินการอยางมี
ประสิทธิผลและเปนไปตามทีม่ งุ หมาย มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎและขอบังคับภายในประเทศ นโยบายและ
ขั้นตอนของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ซึง่ รวมถึงกรอบการบริหารความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
สำหรับชวงปทส่ี น้ิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
รายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจำป ติดตามสถานะของงาน
ดานการตรวจสอบที่อยูในระหวางการดำเนินการ
และพิจารณาผลการตรวจสอบที่สำคัญรวมกับ
หัวหนาฝายงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
จากงานตรวจสอบที่ไดดำเนินการเสร็จสิ้นและ
รายงานในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
พอใจวา ไมมีประเด็นใดที่ตองเปดเผยเปนรายการ
ตางหากแยกจากรายการปกติ ทั้งนี้ไดมีการขอให
ผูสอบบัญชีภายนอกของธนาคารนำเสนอประเด็น
ที่ผูสอบบัญชีภายนอกดังกลาว เห็นวาเกี่ยวของกับ

สภาวะแวดลอมดานการควบคุมและงบการเงิน
ของธนาคาร แกคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานของธนาคารไดมีการรายงานตอผูบริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ำเสมอ
มีการติดตามแนวโนม และการประมาณการในการ
ดำเนินงานอยางใกลชดิ เพือ่ เปรียบเทียบกับผลการ
ดำเนินงานทีแ่ ทจริง ขอมูลทางการเงินของธนาคาร
ไดจัดทำขึ้นตามนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ มีการกำหนดขั้น
ตอนในการปฏิบัติงานและการควบคุมไวเพื่อเอื้อ
ใหมีการดำเนินธุรกรรมที่ครบถวน ถูกตอง และ
รวดเร็ว และปองกันความเสียหายตอสินทรัพย
การควบคุมเหลานี้รวมถึงการแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน การกระทบยอด
บัญชีอยางสม่ำเสมอและการประเมินคาสินทรัพย
และฐานะของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารยังเนนการมีโครงสรางและ
กระบวนการทีเ่ สริมสรางความสัมพันธระหวางคณะ
กรรมการ ฝายจัดการและผูถือหุน เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นและสรางความมั่นใจแกผูถือหุน ผูลงทุน

ธนาคารมีการกำหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติ และ
ขั้นตอนอนุมัติรายการระหวางกัน ตามขอกำหนด
ธนาคารแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีจุด
ประสงคหลักเพื่อใหการทำรายการระหวางกันของ
ธนาคารกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง เปนไปตามหลักเกณฑ
กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไข
ของรายการทีเ่ ปนธรรม ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชนสงู สุดตอ
ธนาคารและผูถือหุน รวมทั้งปองกันมิใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ธนาคารจัดทำคูมือจรรยาบรรณพนักงานธนาคาร
ของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ซึ่งไดรับ
อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคารใหนำมาใชเปน
หลักดำเนินการของธนาคารวาดวยความประพฤติ
ที่ชอบดวยกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจของพนักงานธนาคาร ในการดำเนินการตางๆ
ทั้งภายในธนาคารกันเองและตอบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณดังกลาวยังครอบคลุม
ถึงการใชขอมูลภายในเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย
การใหและการรับสินบนและคอรรับชั่น การจัดการ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนการแจง
เหตุการณ หรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

โครงสรางการจัดการ

ในการนำหลักการไปสูการปฏิบัติ ธนาคารมุงมั่น
บริหารงานและกำกับดูแลกิจการดวยความระมัด
ระวัง ยึดมั่นในความซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใส
รวมทั้งมีการวางแผนเชิงกลยุทธระยะยาวมุงสูการ
เติบโตที่ยั่งยืน และสรางวิสัยทัศนการดำเนินงาน
อยางมืออาชีพที่เสริมความสามารถในการแขงขัน
ภายใตแบบแผนที่ดีงามของจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดทางเศรษฐกิจแกผูถือหุนและ
พัฒนาธนาคารสูสากลดวยการดำเนินธุรกรรมการ
เงินที่ไดมาตรฐานและการใหบริการที่มีคุณภาพ

ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ธนาคารให
ความสำคัญสูงสุดตอบทบาทและหนาทีค่ วามรับผิด
ชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
กำกับดูแลดานตางๆ รวมถึงกรอบการทำงานดาน
การตรวจสอบควบคุมภายในทีส่ อดคลองกับแนวทาง
ปฏิบตั วิ า ดวยการกำกับดูแลกิจการทีด่ ที ง้ั ของธนาคาร
แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกลุมธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาผูมีสวน
ไดเสียลวนไดรับการปกปองประโยชน

ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารของธนาคาร ก็เปน
ตำแหนงที่แยกจากกัน อีกทั้งเปนบุคคลคนละคน
กันกับประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ซึง่ ดำรงตำแหนง
กรรมการของธนาคารที่มีหนาที่บริหารงานประจำ
ของธนาคาร

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
คณะกรรมการตรวจสอบยังไดปฏิบัติหนาที่อันควร
อยางครบถวนตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่
กำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และภายใต
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร

ในประเด็นการถวงดุลอำนาจ ปจจุบันธนาคารมี
กรรมการอิสระ 3 ทาน ทั้งนี้เปนไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารแหงประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ทีใ่ หมจี ำนวนกรรมการอิสระอยาง
นอย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และตองไมนอ ย
กวา 3 ทาน โดยคุณสมบัตกิ รรมการอิสระแตละทาน
ของธนาคารเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นในปจจุบนั
กรรมการธนาคารแตละทานดำรงตำแหนงประธาน
กรรมการ หรือกรรมการที่เปนผูบริหาร ในบริษัทอื่น
ไดไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ และกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดไมเกิน 5 บริษัท ตามหลักเกณฑ
เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคาร
แหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั นอกจากนี้
กรรมการของธนาคารมิไดเปนกรรมการในบริษัท
อืน่ ใดทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับธนาคาร ตำแหนงประธานกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมไมนอยกวาป
ละ 4 ครั้ง โดยตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย
2 ทานจึงจะครบองคประชุม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถขอใหมีการจัดประชุมรวมกับผู
สอบบัญชีภายนอกและหัวหนาสายงานหลักของ
ธนาคาร เชน สายงานการเงินและการบัญชี และ/
หรือ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หากเห็นวา
จำเปนและสมควร

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของธนาคาร
ประกอบดวยกรรมการ 7 ทาน โดย 3 ทาน มีบทบาท
เกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคาร 3 ทาน เปน
กรรมการอิสระ และ 1 ทาน เปนกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารและมีถิ่นพำนักในประเทศสิงคโปร

การควบคุมภายใน

โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ
อิสระจำนวน 3 ทาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะ
กรรมการธนาคาร โดยประธานกรรมการมีความรู
และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของ
ธนาคาร เลขานุการบริษัทและหัวหนาสายงาน
ตรวจสอบภายในทำหนาที่เลขานุการรวม
หนาที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแกการสอบทานใหธนาคารมีการ
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยาง
เพียงพอ สอบทานวาธนาคารมีระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ และสอบทานการปฏิบัติงานของ
ธนาคารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบัน
การเงิน รวมถึงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาการ
เปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

เจาหนาที่บริหาร

ธนาคารตระหนักวาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปน
ปจจัยพืน้ ฐานสำคัญตอความสำเร็จในการดำเนินงาน
ชวยเสริมสรางใหเกิดทัง้ ประสิทธิภาพแกองคกร และ
ประสิทธิผลสูงสุดแกผูเกี่ยวของทั้งหลาย อันรวมถึง
บรรดาผูถ อื หุน ผูม สี ว นไดเสีย ระบบการธนาคารของ
ประเทศและสังคมโดยรวม

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งไดรับการ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
หนาที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดแกการกำหนด
นโยบาย หลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหา
กรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอำนาจหนาที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และ
ผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ
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ขึ้นไปหรือผูซึ่งมีตำแหนงอื่นที่เทียบเทาของธนาคาร
และที่ปรึกษาของธนาคารตลอดจนดำเนินการคัด
เลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่ ดำรงตำแหนงเหลานัน้ ตอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งกำหนดนโยบาย
การกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น และ
จำนวนคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นที่ใหแก
กรรมการ และผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญขน้ึ ไป หรือผูอ น่ื ซึง่ มีตำแหนงทีเ่ ทียบเทา
ที่สะทอนวัตถุประสงค หนาที่และความรับผิดชอบ
และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของเพือ่ เสนอใหคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ยังกำหนดแนว
ทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
หรือผูมีตำแหนงอื่นที่เทียบเทาของธนาคาร เพื่อ
พิจารณาปรับคาตอบแทนประจำป โดยคำนึงถึง
หนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
รวมถึงใหความสำคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวน
ผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนยังไดปฏิบัติหนาที่อันควรอยาง
ครบถวนตามขอบเขตความรับผิดชอบตามทีก่ ำหนด
โดยธนาคารแหงประเทศไทย และภายใตกฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Executive Risk
Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่หลักของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คือการดูแลการดำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความ
เสี่ยงแบบองคกร (Enterprise Risk Management
Framework) และกรอบการบริหารความเสีย่ ง (Risk
Type Framework) ของ 10 ความเสี่ยงหลัก ไดแก
ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานเงินทุนและ
ดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการตลาด ความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติการ ความเสี่ยงประเทศ ความ
เสี่ยงดานชื่อเสียงองคกร ความเสี่ยงดานการกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานความประพฤติ
ความเสี่ยงดานอาชญากรรมทางการเงิน และความ
เสีย่ งดานความมัน่ คงปลอดภัยของขอมูลทางไซเบอร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังทำหนาที่กำกับ
ดูแลใหขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและ
ควบคุมการจัดการความเสีย่ งทีม่ อี ยูน น้ั สอดคลองกับ
มาตรฐานของกลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
และเปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการพิเศษอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิเศษอื่นๆ เพื่อชวยคณะกรรมการธนาคาร ในการ
ตรวจตราการกำกับดูแลกิจการ ไดแกคณะกรรมการ
บริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการ
สินทรัพยและหนีส้ นิ (Asset & Liability Committee)
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development
Forum) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (The
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Executive Risk Committee) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน (Country NonFinancial Risk Committee) คณะกรรมการกำกับ
ดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง (Credit Issue
Committee) คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง
(Model Assessment Committee) คณะกรรมการ
อนุมตั สิ นิ เชือ่ (Approval Committee) คณะกรรมการ
กำกับการนำสงอัตราอางอิง (Thai Benchmark
Rates Review Committee) คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมตั ผิ ลการประเมินราคา (External Property
Valuation Committee) คณะกรรมการรับประกันการ
จำหนายหลักทรัพย (Underwriting Committee)
คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงดานอาชญากรรม
การเงิน (The Country Financial Crime Risk
Committee) และคณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Testing Forum) รายละเอียดเรื่องบทบาท
หนาที่ และการดำเนินการของคณะกรรมการพิเศษ
เหลานี้ปรากฏอยูในหัวขอโครงสรางการจัดการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร
หนาที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
ธนาคารไดแกการกำหนดกลยุทธและนโยบายที่
สำคัญของธนาคาร รวมถึงกำกับดูแลคณะผูบริหาร
และฝายจัดการใหดำเนินงานตามกรอบนโยบายที่
กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ระเบียบปฏิบัติสำหรับธนาคาร กฎหมาย และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทั้ง พิจารณาเรื่องความ
ขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น จัดระบบการ
ควบคุมดานการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ทั้งองคกร ทั้งนี้ เพื่อใหธนาคารดำเนินธุรกิจอยาง
เปนธรรม โปรงใส รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียภาย
ใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีและสรางคุณคาใหธนาคาร
อยางเหมาะสมในระยะยาว
ธนาคารตระหนักวาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จะชวยใหองคกรสามารถกำหนดโครงสรางและ
บทบาททีเ่ หมาะสมใหกบั คณะกรรมการของธนาคาร
อีกทั้งยังเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตอผูมีสวน
ไดเสียกลุม ตางๆ และเปนกรอบการควบคุมตรวจสอบ
การดำเนินงานภายในองคกร ดังนัน้ ความรับผิดชอบ
ของธนาคารที่มีตอการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเปน
พันธกิจที่สำคัญอยางยิ่งโดยไดยึดมั่นปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
กฎบัตรและขอพึงปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการชุดตางๆ
ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอบรรดา
ผูถือหุน ธนาคารไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการ และคณะผูบ ริหารอยางชัดเจน
คณะกรรมการของธนาคารมีความเปนอิสระในการ
วางนโยบายการดำเนินงานที่จะเอื้อประโยชนสูงสุด
แกองคกรและผูถือหุน รวมทั้งมีบทบาทในการติด
ตามผลการปฏิบัติงาน และความสำเร็จของฝาย
บริหารอยางสม่ำเสมอ
นโยบายของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรดใน
การดำเนินธุรกิจและการประกอบการในทุกๆ ดาน

จะอยูภายใตระบบการมอบหมายอำนาจการอนุมัติ
และตัดสินใจทางการเงินที่มีรายละเอียดครบถวน
ชัดเจน ทั้งกรรมการ และพนักงานของธนาคารตาง
ไดรบั มอบหมายระดับอำนาจการอนุมตั ิ และตัดสินใจ
ที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
ธนาคารมุงมั่นตอการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจกรรมทางการเงินเพื่อ
สรางโอกาสในการทำกำไรทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยง
หรือลดความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดผลขาดทุน หรือ
ความเสียหายตอชื่อเสียง รวมทั้งสรางความเชื่อมั่น
วาธนาคารไดปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอกำหนด
ทางกฎหมายและสามารถปรับตัวตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก ดวยเหตุนี้ ธนาคาร จึงจัดตั้ง
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพือ่ กำกับ
ดูแลการบริหารงานของฝายบริหาร อำนาจอนุมตั ิ
รวมทัง้ การประเมินความเสีย่ งในดานตางๆ เชน
ธุรกรรมธนาคาร การปฏิบตั งิ าน คุณภาพสินเชือ่ และ
รายงานทางการเงิน ฯลฯ คณะกรรมการดำเนินการ
สอดสอง ตรวจตรากระบวนการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในของธนาคารเปนประจำ เพื่อใหแนใจวาได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดทำรายละเอียดสำหรับ
หนาที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหนงงาน
รวมถึงแผนผังขัน้ ตอนการรายงานตามสายงาน เพือ่
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในการกำหนดระดับอำนาจการอนุมัติและตัดสินใจ
นั้น ธนาคารไดกำหนดหลักการและขั้นตอนไวอยาง
ชัดเจนในคูม อื การมอบอำนาจ (Delegated Authority
Manual) ซึ่งใชเปนแมบทในการถือปฏิบัติ สวน
ระดับอำนาจการอนุมัติและตัดสินใจของพนักงาน
ของธนาคารแตละรายตามที่ไดรับมอบหมายนั้น
จะมีการยืนยันเปนลายลักษณอกั ษรซึง่ จัดวาเปนการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม พรอมทั้งมีการทบทวนขอบเขต
อำนาจที่มอบหมายเปนระยะ
ดังนั้น จึงเห็นไดวาธนาคารมีการวางระบบการควบ
คุมภายในและกรอบการทำงานดานการตรวจสอบ
ภายในที่รัดกุมและมีกลไกที่สอบทานวาการดำเนิน
งานเปนไปตามขอกำหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
และหลักจริยธรรมอันดีงาม ทัง้ ยังสงเสริมวัฒนธรรม
การกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมูคณะกรรมการฝาย
บริหารและพนักงาน โดยการใหความรูอยางสม่ำ
เสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละสงเสริมการปฏิบตั งิ านอยางมืออาชีพ
และมีจรรยาบรรณ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของธนาคาร มีกำหนดการประชุม
อยางนอย 9 ครั้งตอป ซึ่งกรรมการทุกทานทั้งที่มีถิ่น
พำนักในประเทศไทยและมีถน่ิ พำนักในตางประเทศ
จะตองเขารวมการประชุม โดยกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจำเปนซึง่ ไมอาจหลีกเลีย่ ง ทำใหไมสามารถ
เขารวมประชุมไดดวยตนเอง ก็สามารถเขารวม
ประชุมผานระบบการประชุมทางไกลได

แผนสืบทอดตำแหนงผูบริหาร
ธนาคารทบทวนแผนสืบทอดงานสำหรับผูบ ริหารใน
ตำแหนงที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนทำหนาทีค่ ดั เลือกและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง
ตำแหนงตางๆ อันไดแก กรรมการธนาคาร กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทีไ่ ดรบั มอบหมายอำนาจ
และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญขน้ึ ไป หรือผูซ ง่ึ มีตำแหนงอืน่ ทีเ่ ทียบเทา

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ธนาคารจัดทำคูมือจรรยาบรรณพนักงานธนาคาร
ที่ครอบคลุมเรื่องการใชขอมูลภายใน (Insider
Dealing) และกำหนดขั้นตอนวิธีการรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย (Personal Account Dealing
Policy) เพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพยดวยขอมูลภายใน
ธนาคารกำหนดใหกรรมการและผูมีอำนาจในการ
จัดการตามที่ไดนิยามไวในพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 จัดทำและรายงานการ
ลงทุน การถือครอง และซื้อขายหลักทรัพย เพื่อปอง
กันการขัดแยงทางผลประโยชน (Conﬂict of Interest)
ธนาคารจำกัดการใช hard disk drive และ thumb

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแตงตัง้ นางชลิดา ชาครียรัตน
ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัทเพื่อทำหนาที่สนับ
สนุนงานของคณะกรรมการในดานที่เกี่ยวของกับ
กฎระเบียบและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่
กฎหมายกำหนดไว รวมถึง มีบทบาทหนาที่เปน
ศูนยกลางของขอมูลองคกร อาทิ หนังสือจดทะเบียน
นิติบุคคล บริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท และติดตอ
สื่อสารกับผูถือหุนทั่วไป
ขอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน และ
ประวัติการเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับหนาที่
ดังกลาวของนางชลิดา ชาครียรัตน มีดังตอไปนี้
นางชลิดา รวมงานกับธนาคารเมื่อป 2543 และ
ดำรงตำแหนงในฝายงานบริหารสินทรัพยกลุม พิเศษ
และสายงานทรัพยากรบุคคล จากนั้นในป 2551
ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท
กอนรวมงานกับธนาคาร นางชลิดา เคยดำรงตำแหนง
งานดานลูกคาสัมพันธกบั หลายสถาบันการเงิน อาทิ
ธนาคารดอยชแบงค ธนาคารโตเกียว และบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยคาเธย
นางชลิดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยโอกาโฮมา ซิตี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาการเงิน
และการธนาคารจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังสำเร็จหลักสูตรไดรับ
ประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท หลักสูตร
ประกาศนียบัตรดานทักษะการจดบันทึกรายงาน
การประชุม และหลักสูตรที่ชวยใหเลขานุการบริษัท
เตรียมขอมูลสำหรับการประชุมและจัดทำรายงาน
ประจำป จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยอีกดวย

การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง ฯ

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายเรือ่ งคาตอบแทน
สำหรับกรรมการปรากฏอยูในหัวขอโครงสรางการ
จัดการในรายงานประจำปฉบับนี้

ธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารใหเขารับการ
อบรมหลักสูตรที่เปนประโยชนในการปฎิบัติหนาที่
ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได
สนับสนุนโครงการพัฒนากรรมการและผูบ ริหารระดับ
ตางๆ อยางสม่ำเสมอ เชน การฝกอบรมในหอง
บรรยาย การเรียนรูด ว ยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต
(e-learning) การเขารวมสัมมนา และการเขารับฟง
การบรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ความเสี่ยง

กรรมการจำนวน 4 ทาน ซึง่ มีฐานะเปนพนักงานของ
กลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ไมรบั คาตอบแทน
ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการของธนาคาร

drive ของพนักงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันการรั่ว
ไหลขอมูลของธนาคารและของลูกคา
ธนาคารกำหนดนโยบายปองกันขอมูลรั่วไหล (Data
Leakage Prevention Policy) และมีระบบในการ
ตรวจสอบ ซึง่ ชวยผูบ งั คับบัญชา (Manager) ในการ
ดูแลรับผิดชอบในกรณีที่พนักงานในแผนกฝาฝน
นโยบายโดยการสงขอมูลความลับของธนาคารออก
ไปยังผูร บั ซึง่ ไมไดรบั อนุญาต หรือสงขอมูลในลักษณะ
ทีผ่ ดิ ระเบียบปฏิบตั ขิ องธนาคาร

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คาตอบแทน
การกำหนดคาตอบแทนกรรมการไดรับอนุมัติโดย
มติที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ธนาคารสอดสอง
ประเด็นเรือ่ งคาตอบแทนการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการ
เปนประจำผานการพิจารณาทบทวนและใหคำแนะนำ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ทั้งนี้ เพื่อใหแนใจวาอยูในระดับที่เหมาะสม

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
เมื่อมีกรรมการเขาใหม ธนาคารจัดใหมีการแนะนำ
และทำความรูจักกับกรรมการรวมคณะ ใหขอมูล
และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ขอบังคับของธนาคาร หนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการธนาคารตามขอบังคับและขอกำหนด
ของทางการ เพื่อใหกรรมการเขาใหมมีความเขาใจ
ในธุรกิจของธนาคารและบทบาทหนาที่ของการ
เปนกรรมการธนาคาร

การกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารจะแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการไว
ลวงหนาตลอดทั้งป โดยการประชุมในแตละครั้งจะ
มีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและมีการจัดสงหนังสือ
นัดประชุม พรอมวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบวาระเปนการลวงหนาใหแกกรรมการทุกทาน
เพื่อศึกษากอนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการทุก
ทานสามารถปฏิบัติหนาที่ในการตรวจตรากลยุทธ
การดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงานตลอด
จนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการประชุมแตละครัง้ ผูบ ริหารระดับ
สูงจะไดรบั เชิญใหเขารวมประชุมเพือ่ นำเสนอรายงาน
และใหคณะกรรมการไดมีโอกาสซักถามถึงประเด็น
สำคัญตางๆ ซึง่ จะชวยใหคณะกรรมการสามารถให
ความเห็นหรือขอเสนอแนะแกฝายบริหาร และ
ปรึกษาหารือกันในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เพือ่ ทีจ่ ะ
พิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญตางๆ ไดอยางถูกตอง
ประธานกรรมการมีบทบาทในการสงเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมการอภิปรายอยางเปดกวางในที่ประชุม
และความสัมพันธอนั ดีระหวางกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เลขานุการบริษัทจะ
ทำการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเปน
ลายลักษณอักษรทุกครั้ง และมีการนำเสนอรายงาน
การประชุมดังกลาวแกคณะกรรมการของธนาคาร
เพือ่ พิจารณารับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ที่ผานการรับรองแลวไวทุกครั้ง เพื่อการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ
ความเสีย่ งเชิงกลยุทธเปนความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การดำเนินธุรกิจและการใหบริการในภาคการธนาคาร
ทีส่ อดคลองกับ ทิศทางกลยุทธของธนาคาร สัมพันธ
โดยตรงกับวัฏจักรทาง เศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง
การเมืองทัง้ ของโลก ภูมภิ าค และประเทศไทย ไมวา
จะเปนการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ ปญหาเงินเฟอ
ความผันผวนดานการเมือง และความมัน่ คงในภูมภิ าค
เปนตน ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของปจจัย
เหลานี้และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับปจจัยเหลานี้
และพยายามดำเนินงานดวยความระมัดระวังและ
ทันตอสถานการณโดยรอบ เพือ่ พรอมรับความผันผวน
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในรูปเชิงรับและเชิงรุก ตลอดจนมี
การตรวจสอบผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอเพือ่
ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจและให
ความมั่นใจวาฝายบริหารไดดำเนินการตอบสนอง
อยางเหมาะสม การตรวจสอบนั้น รวมถึงมาตรการ
วัดผลประกอบการดานการเงินขององคกร การใชเงินทุน
การใชทรัพยากรองคกร ทรัพยากรบุคคล และ การ
จัดทำสถิตดิ า นความเสีย่ งตางๆ เพือ่ ใหความเขาใจ
ในมุมกวางเกี่ยวกับสถานภาพทางธุรกิจปจจุบัน
2. ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ คือความเปนไปไดที่จะเกิด
ความเสียหายเนือ่ งจากคูส ญ
ั ญาไมสามารถชำระหนี้
ใหกับธนาคารไดตามภาระผูกพันที่ตกลงไว ความ
เสี่ยงดานสินเชื่อ เกิดจากการใหสินเชื่อทางการ
พาณิชยแกลูกคาองคกรและลูกคาสถาบัน ไดแก
องคกร สถาบันการเงิน และรัฐบาล รวมถึงความเสีย่ ง
จากการชำระหนีต้ ามสัญญาทางการเงินทีค่ รบกำหนด
ของคูคาความเสี่ยงดานสินเชื่อ ประกอบดวยความ
เสี่ยงยอย 5 ประเภท ไดแก
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวดานสินเชือ่ (Credit
Concentrate Risk) คือความเสี่ยงจากการปลอย
สินเชือ่ ทีม่ ากเกินไปในกลุม ลูกหนีร้ ายใดรายหนึง่ หรือ
ในกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ทั้งนี้ อาจ
กอใหเกิดการสูญเสียทีม่ ากขึน้ ไดหากเกิดเหตุการณ
เฉพาะอยางทีส่ ง ผลเสียตอลูกคาหรืออุตสาหกรรมนัน้ ๆ
ความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อในสกุลเงิน
ตางประเทศ (FX lending risk) เปนความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธระหวางความเสีย่ งดานเครดิตและความ
เสี่ยงดานการตลาด ซึ่งความผันผวนของอัตราแลก
เปลีย่ นอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถ
ในการชำระหนี้ของลูกคาหากพวกเขาไมไดปองกัน
ความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นความเสีย่ งจากการปลอย
สินเชื่อในสกุลเงินตางประเทศอาจเกิดขึ้นจากการ
กระจุกตัวของคาเงินและในกรณีที่มีความไมสอด
คลองของสกุลเงินที่เปนหลักประกัน
ความเสีย่ งดานสินเชือ่ คงเหลือ (Credit residual
risk) คือความเสี่ยงของผลดำเนินงานบางสวนหรือ
ความลมเหลวของการใชเทคนิคปรับลดความเสี่ยง
ดานสินเชื่อ (credit risk mitigation techniques)
(ตัวอยางเชน หลักประกัน, การปองกันความเสี่ยง
จากอนุพนั ธ, การประกันภัย) เนือ่ งจากการประเมิน
ราคาทีต่ ำ่ เกินไป หรือการบังคับใชทไ่ี มมปี ระสิทธิภาพ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อคงเหลือ สามารถเกิดขึ้นได
เนื่องจากการจับคูที่ไมสมบูรณระหวางการให
สินเชื่อและตราสาร / การปองกันความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
(Securitisation risk) คือความเสีย่ งจากการทีม่ ลู คา
ผลประโยชนที่ไดจากการปรับลดความเสี่ยงอาจ
เปลีย่ นแปลงผานสินทรัพยทก่ี ลับมาในงบดุล ปจจุบนั
ธนาคารไมไดมีการธุรกรรมประเภทนี้
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ความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ (Reﬁnancing risk)
คือความเสี่ยงที่ลูกคาไมสามารถรีไฟแนนซไดโดย
การกูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อชำระหนี้ที่มีอยูซึ่งอาจกอ
ใหเกิดปญหาดานสภาพคลอง
สายงานบริหารความเสี่ยงดานเครดิตเปนสายงาน
ควบคุมในแนวปองกันชั้น 2 ซึ่งทำหนาที่อยางเปน
อิสระในการทักทวง ติดตามและกำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของแนวปองกันชั้น 1 ไดแก หนวยงาน
และสายงานที่เกี่ยวของกับ/คอยสนับสนุนกิจกรรม
ทีส่ รางรายได นอกจากนีเ้ พือ่ ใหมน่ั ใจวาความเสีย่ ง
ดานสินเชื่อไดรับการประเมินอยางเหมาะสมและมี
ความโปรงใส การตัดสินใจดานเครดิตจะถูกกำกับ
ใหอยูในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได และเปนไป
ตามนโยบายสินเชื่อและมาตรฐาน ซึ่งไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการของธนาคาร
นโยบายสินเชือ่ ระบุถงึ การปลอยกูข นาดใหญ การ
นำเสนอสินเชือ่ การอนุมตั ิ การติดตามดูแล การจัด
อันดับเครดิต และเอกสารสัญญา รวมถึงนโยบาย
การตัง้ สำรอง การจัดสรรทีเ่ หมาะสมและการกระจาย
ตัวของพอรตสินเชื่อ คือเปาหมายหลักของธนาคาร
ในดานการอนุมัติสินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง (Executive Risk Committee) เปนผูม อบ
อำนาจใหแก หัวหนาฝายบริหารความเสีย่ งดานสินเชือ่
(Senior Credit Ofﬁcer) ซึ่งจะเปนผูมอบอำนาจตอ
ใหกับเจาหนาที่อนุมัติสินเชื่อ (credit approver)
เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในแตละวันตามขั้นตอน
และกระบวนการความเสียงที่ใชบังคับ
การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ อยูภายใตการ
กำกับดูแลของ 2 คณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการ
อนุมตั สิ นิ เชือ่ (“AC”) และคณะกรรมการกำกับดูแล
สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง (“CIC”) ซึ่งคณะกรรมการ
เหลานีจ้ ะประกอบดวยผูบ ริหารอาวุโสจากสายงาน
ความเสี่ยง และสายงานธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรรมการ
ผูจัดการใหญ

3. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ธนาคารใหนยิ ามความเสีย่ งดานสภาพคลองวาเปน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่ธนาคารไมมีแหลง
เงินทุนเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญาขอผูกมัดหรือ
ภาระผูกพันตางๆ ไดตามทีก่ ำหนด หรือยังคงสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพัน ดังกลาวนั้นได
แตดวยตนทุนที่สูงเกินไป
ธนาคารมีนโยบายในการจะตองรักษาสภาพคลอง
ใหอยูใ นระดับทีเ่ พียงพอและสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
สัญญา หรือภาระผูกพันไดตลอดเวลา ทัง้ นีก้ ารบริหาร
ความเสีย่ ง ดานสภาพคลองจะมีการดูแลทัง้ ในระยะ
สัน้ และระยะปานกลาง ในระยะสัน้ ธนาคารมัน่ ใจวา
มีความสามารถที่จะบริหารกระแสเงินสดไดดี สวน
ระยะปานกลางจะเปนการดูแลโครงสรางงบแสดง
ฐานะการเงินวาสอดคลองกับกลยุทธของธนาคาร
คณะกรรมการสินทรัพยและหนีส้ นิ มีหนาทีก่ ำกับดูแล
การบริหารจัดการฐานะการเงินของธนาคารใหมี
ประสิทธิภาพโดยสอดคลองกับนโยบายของกลุม
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดรวมถึงกฎระเบียบขอ
บังคับตาง ๆ ของกฎหมาย ฝายบริหารการเงิน – ตลาด
เงินรับผิดชอบในการ บริหารความเสี่ยงดานสภาพ
คลองที่เพิ่มขึ้นของธนาคารในแตละวัน รวมไปถึง
การสั่งการและปฏิบัติการ เพื่อใหการบริหารสภาพ
คลองอยูภายใตนโยบายและขอบเขตความเสี่ยงที่
ไดรับอนุมัติ หนวยงานความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ซึง่ เปนหนวยงานอิสระ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ
และควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนประจำ
คณะกรรมการสินทรัพยและหนีส้ นิ ทบทวนระดับความ

เสีย่ งดานสภาพคลองของธนาคารอยางสม่ำเสมอใน
การบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลองนัน้ ธนาคารมี
การกำหนดขอบเขตวงเงินและติดตามผลสำหรับการ
บริหารสภาพคลองอยางรอบคอบ ทัง้ นีข้ อบเขตวงเงิน
ทั้งหมด จะถูกทบทวนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรือ
มากกวานัน้ ในกรณีทม่ี ผี ลกระทบทีส่ ำคัญจากตลาด
และกลยุทธทางธุรกิจ การปฏิบตั ติ ามขอบเขตวงเงิน
จะถูกตรวจสอบอยางอิสระ โดยหนวยงานความเสีย่ ง
ดานสภาพคลองอยางสม่ำเสมอ
นอกจากนีภ้ ายใตสภาวะวิกฤตทางดานสภาพคลอง
ธนาคารตองมัน่ ใจวากระแสเงินสดรับมากกวากระแส
เงินสดจายภายใตทุกสถานการณในภาวะวิกฤต
ธนาคารไดจดั ใหมกี ารทดสอบ สภาวะวิกฤตทางดาน
สภาพคลองสำหรับวิกฤตในกรณีที่เกิด ขึ้นเฉพาะ
ธนาคาร (Bank-speciﬁc scenario) เปนรายสัปดาห
และสำหรับกรณีวิกฤตทั้งระบบ (Market-wide
scenario) เปนรายเดือน และสำหรับสถานการณ
จำลองที่เปนผลรวมของทั้งสองกรณี (Combined
scenarios) เปนรายวัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ธนาคารไดทำการทดสอบสภาวะวิกฤตทาง
ดานสภาพคลองของธนาคารทัง้ 3 กรณี โดยผานการ
ทดสอบทั้งหมด กรณีที่มีสวนที่เกินขอบเขตวงเงินที่
กำหนดจะถูกรายงานและอนุมัติตามโครงสรางการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ พรอมทัง้ จะตองรายงานตอ
คณะกรรมการสินทรัพยและหนี้สิน

4. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
ความเสีย่ งดานตลาดคือความเปนไปไดในการสูญเสีย
มูลคาทางเศรษฐกิจอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
อัตราหรือราคาในตลาดการเงิน ฐานะความเสีย่ งดาน
ตลาดของธนาคารสวนใหญเกิดขึ้นจาก
• บัญชีเพื่อคา (Trading book) ธนาคารมีธุรกรรม
กับลูกคา เพือ่ ใหลกู คาสามารถเขาถึงตลาดการเงิน
ซึ่งธุรกรรมดังกลาวจะทำใหธนาคารตองรับความ
เสีย่ งดานตลาด ทัง้ นี้ ทีมคาผลิตภัณฑทำหนาทีเ่ พือ่
ใหบริการในการทำธุรกรรมแกลกู คาทัง้ หมด ดังนัน้
ธุรกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งดานตลาดโดยหลักจึงถูกขับ
เคลื่อนโดยปริมาณธุรกรรมของลูกคา
• บัญชีที่มิไดมีไวเพื่อคา (Non-trading books)
ความเสีย่ งดานตลาดยังอาจเกิดขึน้ ไดในบัญชีอน่ื ที่
มิใชบัญชีเพื่อคาจากขอกำหนดในการถือครองสิน
ทรัพยที่มีสภาพคลองเปนจำนวนมาก จำพวกตรา
สารหนีค้ ณ
ุ ภาพสูงซึง่ มีสภาพคลอง และการแปลง
คาจากสินทรัพย หนีส้ นิ และกำไรทีม่ ใิ ชสกุลเงินบาท
ประเภทของความเสีย่ งหลักดานตลาดสำหรับธนาคาร
ประกอบดวย
• ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ เกิดขึน้ จากการเปลีย่ น
แปลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร สวนตางดอกเบีย้
และความผันผวนของตราสารสิทธิใ์ นอัตราดอกเบีย้
(Interest rate options)
• ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เกิดขึ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น และความผันผวน
ของตราสารสิทธิ์ในอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
exchange options)
• ความเสีย่ งจากการปรับมูลคาเครดิตของคูค า เกิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงในมูลคาของตราสารหนี้ ผานทาง
การปรับความเสี่ยงดานเครดิตของผูออกตราสาร
ธนาคารไดจัดใหมีการกำหนดมาตรฐาน หลักการ
นโยบายและวิธีการสำหรับการบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด คณะกรรมการของธนาคารมีหนาที่
อนุมัติเพดานความเสี่ยงจากภาวะตลาด โดยคำนึง
ถึงความผันผวนของตลาด ผลิตภัณฑ และประเภท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองคกร
ความเสีย่ งเรือ่ งชือ่ เสียงองคกร สามารถตีความครอบ
คลุมถึงองครวมของมุมมองและความเห็นทัง้ ในอดีต
และปจจุบนั ทีเ่ กีย่ วกับองคกรในสำนึกของผูม สี ว นได
เสียและสาธารณะ (Public) ความเสีย่ งเรือ่ งชือ่ เสียง
องคกร คือ โอกาสเกิดขาวสารเชิงลบเกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจขององคกร ไมวา จะเปนเรือ่ งจริงหรือไม
จริงก็ตาม ทีอ่ าจสงผลใหฐานลูกคาลดลง ทำใหมคี า
ใชจายในการดำเนินคดีสูง หรือทำใหรายไดของ
ธนาคารลดลง นอกจากนี้ ความเสี่ยงนี้ยังเกี่ยวของ
กับเหตุการณหรือสภาวการณทอ่ี าจกอผลกระทบใน
เชิงลบตอชื่อเสียงขององคกร มาตรการของธนาคาร
ในการดูแลความเสี่ยงนี้ รวมถึงการตัดทอนโอกาส
เสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจมีขน้ึ และจะทำลายชือ่ เสียง ตลอดจน
การใชศักยภาพตามโอกาสตางๆ เพื่อปกปองและ
สงเสริมชือ่ เสียงองคกร ธนาคารยังยึดมัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและดำเนินงานตาม
แนวทางแหงคุณธรรมทางธุรกิจ อันไดแก จริยธรรม
ความรับผิดชอบตามหนาที่ และความโปรงใส ในขณะ
เดียวกันก็สอดสองและขัดขวาง ความพยายามใดๆ
ที่จะใชเครือขายและชื่อของธนาคาร เพื่อเปนเครื่อง
มือในการฟอกเงิน การกอการราย หรือการดำเนิน
การที่ผิดตอกฎหมาย

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

ความเสี่ยงอื่น
ความเสี่ยงอื่นเปนความเสี่ยงอันไดแก ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการ และความ
เสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองคกร ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการ
ทำธุรกิจโดยทั่วไปซึ่งไมจำกัดเฉพาะธุรกิจธนาคาร
พาณิชยเทานั้น
1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ทางการ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการ
คือ ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติที่ใชในการดำเนินธุรกรรมของธนาคาร ซึ่ง
อาจทำใหเกิดความเสียหายทางการเงิน ความเสีย
หายตอชื่อเสียงของธนาคาร หรือการถูกทางการ
แทรกแซงโดยทางการ
ธนาคารมีโครงสรางการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบทางการที่มีประสิทธิภาพโดยมีการจัด
ตั้งหนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การจัดทำ
นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการสำหรับ
ผูบริหารและพนักงานของธนาคาร เพื่อใหผุบริหาร
และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบทางการ รวมทัง้ มีขน้ั ตอน การติดตาม
ดูแลทีเ่ หมาะสม โดยมีการทบทวนนโยบาย การปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบทางการของหนวยงานตางๆ และ
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ ง
ดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางสม่ำเสมอ ซึ่ง
สามารถบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินธุรกิจของธนาคาร ความเสี่ยงดานกฎหมาย
ความเสีย่ งดานชือ่ เสียงองคกร รวมทัง้ ความเสียหาย
ตางๆ ที่ เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ทางการได รวมถึง สรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคา
ผูถือหุน พนักงานธนาคาร ตลอดจนหนวยงานทาง
การดวย

การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง ฯ

5. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารคือความเสีย่ งทีอ่ าจกอให
เกิดความเสียหายทั้งโดยตรงหรือโดยออม อันเนื่อง
จากเหตุการณ หรือการกระทำซึ่งเปนผลจากความ
ไมเพียงพอ หรือความบกพรองของกระบวนการภาย
ในบุคคล และระบบงานเทคโนโลยีของธนาคาร หรือ
จากเหตุการณภายนอก รวมถึงความเสี่ยงดาน
กฏหมาย ธนาคารจัดใหมรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง
ดานปฏิบัติการ โดยการระบุความเสี่ยง ประเมิน
ควบคุม และติดตาม ทั้งนี้ เพื่อควบคุมความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได
และมิใหนำไปสูค วามเสียหายทีม่ นี ยั สำคัญตอธนาคาร
ธนาคารมีการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบตั กิ ารทีม่ อี ยูอ ยางสม่ำเสมอเพือ่ ใหการควบ
คุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ความ
เสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารสามารถเกิดขึน้ ไดในทุกขัน้ ตอน
ของการปฏิบตั งิ าน ธนาคารจึงไดจดั ใหมผี รู บั ผิดชอบ
ดูแลการระบุ และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด
ตามกระบวนการปฎิบตั งิ านตัง้ แตตน จบจบ (End to
End Process) ในแตละกระบวนการจะมีเจาของ
กระบวนการ ซึ่งเจาของกระบวนการมีหนาที่รับผิด
ชอบในการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่ตน
เปนเจาของโดยถือเปนสวนสำคัญในการปฎิบตั งิ าน
นอกจากนี้ในการออกผลิตภัณฑ และบริการใหม
ธนาคารมีเกณฑการปฏิบัติและการกำกับดูแล โดย
ในการออกผลิตภัณฑและบริการจะตองมีการประเมิน
ความเสีย่ งและมีการอนุมตั ติ ามเกณฑการกำกับดูแล
กอนจะเริ่มมีผลใชดวยธนาคารมีการประเมินความ
เสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ ตามแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ของธนาคาร โดยมีระดับ
ความเสี่ยงที่ ระดับต่ำ ระดับกลาง ระดับสูง และ
ระดับสูงมาก เหตุการณที่ระดับความเสี่ยง มีนัย
สำคัญตามเกณฑที่กำหนดไวจะอยูภายใตการดูแล
บริหารจัดการของผูบ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงินของธนาคาร
(Country Non Financial Risk Committee)
เหตุการณความเสีย่ งทีม่ นี ยั ทัง้ จากภายนอกและ
เหตุการณความเสี่ยงที่เกิดภายในธนาคารจะถูก
วิเคราะหหาสาเหตุเพื่อการปองกันแกไขความเสี่ยง
เพื่อไมใหเกิดเหตุการณซ้ำขึ้นอีก นอกจากนี้ กรณีมี
ความเสียหายจากความเสี่ยงดานปฎิบัติการเกิดขึ้น
จะตองมีการบันทึกในระบบขอมูลความเสียหาย
ดานปฏิบตั กิ ารตามเกณฑทก่ี ำหนดของธนาคารดวย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน
(Country Non Financial Risk Committee)
มีประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร เปนประธาน มีหนาทีด่ แู ล
การบริหารจัดการความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด
ของธนาคารตามอำนาจและหนาทีท่ ไ่ี ดรบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร
ในเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า นมา คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน
ตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงยอยภายใต
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่ถูกเปลี่ยนเปนความ
เสี่ยงหลัก ความเสี่ยงยอยภายใตความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการที่เปลี่ยนเปนความเสี่ยงหลักไดแก ความ
เสี่ยงดานการกำกับดูแล ความเสี่ยงดานจริยธรรม
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยขอมูล และความ

ความเสี่ยง

เสี่ยงดานอาชญากรรมการเงินและการฟอกเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน
มีหนาที่กำกับดูแลความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานปฏิบัติการความเสี่ยงดาน
ชื่อเสียง และความเสี่ยงหลัก ดังกลาว

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

และบัญชีที่มิไดมีไวเพื่อคา (Non-trading books)
การทดสอบภาวะวิกฤตจะกำหนดใหขอบเขตการ
ดำเนินธุรกรรมสามารถกระทำไดอยางจำกัด
ในชวงที่เกิดภาวะวิกฤต ทั้งนี้ เพื่อสะทอนสภาพ
คลองที่จะลดลงในสภาวะวิกฤต

การกำกับดูแลกิจการ

สินทรัพยของธนาคาร ปริมาณและขนาดของธุรกรรม
ที่เกี่ยวของ หนวยงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
เปนหนวยงานอิสระจากหนวยงานธุรกิจ มีหนาที่ใน
การวัดและติดตามฐานะเสี่ยงดานตลาดใหอยูภาย
ใตระดับที่ยอมรับได
ธนาคารวัดความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุน อันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงราคา อัตรา และความ
ผันผวนโดยวิธีแบบจำลองมูลคาความเสี่ยง Value
at Risk (VaR) ซึ่งเปนเครื่องมือที่นำขอมูลตลาด
ในอดีตมาวัดผลขาดทุนทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ภายใตระยะเวลาและระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด
ไว แบบจำลองมูลคาความเสีย่ งของธนาคาร (VaR)
คำนวนคาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ
เคลื่อนไหวของตลาดในชวงระยะเวลา 1 วัน ณ
ระดับความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ ยละ 97.5 กลาวคือ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นนี้ จะมีโอกาสที่คาความเสียหายจะ
เกิดขึ้นมากกวาผลมูลคาความเสี่ยงของธนาคาร
(VaR) 6 ครั้งในระยะเวลาหนึ่งป
ธนาคารใชแบบจำลองมูลคาความเสีย่ งของธนาคาร
(VaR) 2 วิธี :
• วิธแี บบจำลองโดยอาศัยขอมูลในอดีต (Historical
simulation): เกีย่ วของกับการประเมินฐานะทีม่ อี ยู
ทัง้ หมดเพือ่ สะทอนผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ของปจจัยความเสี่ยงดานตลาดที่สังเกตไดในอดีต
ตอการวัดมูลคาของกลุมการลงทุนปจจุบัน วิธีนี้
ถูกนำมาใชสำหรับปจจัยความเสีย่ งดานตลาดทัว่ ไป
และมูลคาความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงสวนใหญของ
ธนาคาร (speciﬁc or credit spread risk VaR)
• วิธีแบบจำลอง Monte Carlo (Monte Carlo
simulation): วิธนี ค้ี ลายคลึงกับวิธแี บบจำลองโดย
อาศัยขอมูลในอดีต แตพจิ ารณาถึงปจจัยความเสีย่ ง
ของขอมูลนำเขาทีม่ ากกวาเปนสำคัญ แบบจำลอง
ดังกลาวเกิดจากเทคนิคการสุมตัวอยางแตใหผล
ลัพธที่ยังคงไวซึ่งสาระสำคัญของการแปรผันและ
สหสัมพันธของการเปลี่ยนเปลงของปจจัยความ
เสี่ยงที่สังเกตไดในอดีต วิธีนี้ถูกนำมาใชสำหรับ
มูลคาความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง (speciﬁc or
credit spread risk VaR) บางสวนที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงเฉพาะตัวในตลาดเครดิต
ขอมูลการสังเกตการณยอนหลังเปนระยะเวลา 1 ป
ไดรับการเลือกและนำมาใชกับทั้งสองวิธี
ผลมูลคาความเสี่ยงของธนาคารถูกคำนวณจาก
สถานะ ณ สิน้ วันทำการ ระดับความเสีย่ งระหวางวัน
อาจแตกตางจากที่ รายงาน ณ สิ้นวันทำการ
นอกจากนี้ธนาคารไดนำคาความออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราตลาด (Sensitivity) มาใช
รวมกับแบบจำลองมูลคาความเสีย่ ง (VaR) เพือ่ เปน
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง ยกตัวอยางเชน
คาความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย คือการวัดฐานะความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
มาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
รอยละ 0.01 (1 basis point)
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมกี ารจัดทำการทดสอบมูลคา
ความเสีย่ งภายใตภาวะวิกฤต (Stress Test scenarios)
อยางสม่ำเสมอเพือ่ ระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ใน
ภาวะทีไ่ มปกติ แมโอกาสจะเกิดนอยแตหากเกิดขึน้ ได
การทดสอบภาวะวิกฤตเปนสวนหนึ่งของกรอบการ
บริหารความเสี่ยงดานตลาด และพิจารณาทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต ควบคูกับสถานการณที่อาจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต โดยมีการทดสอบภาวะวิกฤต
อยางสม่ำเสมอ ทัง้ ในบัญชีเพือ่ คา (Trading books)
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การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง ฯ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป หรือ
ผูมีตำแหนงเทียบเทา
การสรรหา
ธนาคารมีนโยบายและกระบวนการสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทีไ่ ดรบั มอบหมายอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้ ผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป หรือผูมีตำแหนงเทียบเทา สาระสำคัญของนโยบายและ
กระบวนการดังกลาวคือการเปดโอกาสใหมกี ารเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามเหมาะสม
โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติทางดานการศึกษา ความรูความสามารถและ
ประสบการณในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานในระยะยาว และ
เหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธของธนาคาร เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนไดปรึกษาหารือกันอยางกวางขวางถึงคุณสมบัตติ า งๆ ของ
บุคคลทีถ่ กู เสนอชือ่ และนำเสนอบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ ใหคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติ
โดยทัว่ ไปแลว หลักเกณฑทส่ี ำคัญอีกประการหนึง่ ทีใ่ ชในกระบวนการสรรหา คือ
การพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูถ กู เสนอชือ่ วาไมมคี ณ
ุ สมบัตขิ อ ใดขัดตอกฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ ทีก่ ำกับดูแลธนาคารพาณิชย เชน พระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน เปนตน สำหรับผูบริหาร
ระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไปหรือผูอ น่ื ซึง่ มีตำแหนงทีเ่ ทียบเทา
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกยังมุงเนนถึงความรู และความสามารถอยาง

มืออาชีพในดานตางๆ ของการธนาคาร รวมทัง้ ภาวะความเปนผูน ำของแตละทาน
นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังใหเปนผูท ม่ี คี วามรูแ ละความเขาใจในวัฒนธรรม
องคกรและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของกลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
อยางดียง่ิ อีกดวย
อนึง่ ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำปทกุ ป จะมีกรรมการของธนาคารทีค่ รบ
กำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ธนาคาร
ไดจดั ใหผถู อื หุน พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีค่ รบกำหนดออก
ตามวาระดังกลาวเปนรายบุคคล โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการให
นับวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือคูณดวยจำนวน
กรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ ผูถ อื หุน แตละคนจะใชคะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยูท ง้ั หมด
เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคล
หลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหบุคคลใดมากนอยเพียงใดก็ได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

การกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะทบทวนกรอบและนโยบาย
เกี่ยวกับคาตอบแทน เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ สอดคลองกับ
แนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ดรบั การยอมรับ รวมทัง้ ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สนส. 10/2561 เรือ่ งธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวของของหนวยงานกำกับดูแลภายในประเทศ คณะกรรมการฯ จะดูแล
ใหนโยบายการกำหนดคาตอบแทนของธนาคารมีโครงสรางทีส่ ะทอนวัฒนธรรม
องคกรที่คำนึงความเสี่ยง โดยธนาคารจะใชเครื่องมือและวิธีการที่สนับสนุน
นโยบายคาตอบแทนดังกลาวตามความเหมาะสม เชน การทยอยจายผลตอบแทน
ผันแปร (deferred variable pay) การลดจำนวนโบนัส (Malus) เปนตน รวมทัง้
มีการทบทวนโครงสรางคาตอบแทนเปนระยะเพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาโครงสราง
ดังกลาวจะสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารภายใตกรอบการกำกับดูแล
ความเสี่ยงที่ดี
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป หรือผูอื่นซึ่งมีตำแหนงเทียบเทา จะเปนดังนี้คือกรรมการ
อิสระ 3 ทาน ไดรบั ผลตอบแทนทัง้ สิน้ เปนจำนวนเงิน 6.56 ลานบาทในป 2561
โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
รายนามกรรมการ
ไดรับคาตอบแทนจำนวนเงิน (บาท)
1. นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
3,200,000.00
2. นางทิพยภาพร เกิดผล
2,650,000.00
3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
709,583.34
รวมเปนเงิน
6,559,583.34
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ทัง้ นี้ ไมรวมถึงกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร 3 ทานและกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารอีก
1 ทาน ซึ่งไมรับผลตอบแทนในฐานะกรรมการจากธนาคารในป 2561 ตาม
นโยบายของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ไดแก
1. นายบาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
2. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการที่เปนผูบริหาร
3. นายอชิช แจน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
4. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ในป 2561 คาตอบแทนรวมของผูบ ริหารระดับตัง้ แตรองกรรมการผูจ ดั การใหญ
ขึน้ ไปจำนวน 8 ทาน (ในระหวางปมจี ำนวน 9 คน) เปนจำนวนเงินทัง้ สิน้ 102.58
ลานบาท และคาตอบแทนรวม ของผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไป หรือผูซ ง่ึ
มีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นจำนวน 13 ทาน (ในระหวางปมีจำนวน
16 คน) เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 129.69 ลานบาท
คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอืน่ ซึง่ รวมถึงเงินทีธ่ นาคาร สมทบเขากองทุน สำรองเลีย้ งชีพใหแก
ผูบ ริหารระดับตัง้ แตรองกรรมการผูจ ดั การ ใหญขน้ึ ไปจำนวน 8 ทาน (ในระหวาง
ปมีจำนวน 9 คน) ในป 2561 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.44 ลานบาท และ เงินที่
ธนาคาร สมทบเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพใหแกผชู ว ย กรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไป
หรือผูซ ง่ึ มีตำแหนงเทียบเทาที่ เรียกชือ่ อยางอืน่ จำนวน 13 ทาน (ในระหวางปมี
จำนวน 16 คน) ในป 2561 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 65.06 ลานบาท
นโยบายการจายเงินปนผล
การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 51 ซึง่ สรุปสาระสำคัญ
คือหามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกำไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

●

●

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

●

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

●

การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง ฯ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1) นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2) นางทิพยภาพร เกิดผล
กรรมการ
3) นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีหนาที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่
ดำรงตำแหนงกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูง
ตัง้ แตผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไปหรือผูซ ง่ึ มีตำแหนงเทียบเทาทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ รวมทัง้
ทำหนาทีก่ ำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอน่ื ของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง
ตั้งแตผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไป หรือผูซ ง่ึ มีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นดวย
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
ในระหวางป 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
ในการสรรหากรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ขึ้นไป หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน จะพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ
ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผูนำ ตลอดจนวิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีตอองคกร
อันเปนประโยชนตอการดำเนินกิจการของธนาคาร ซึ่งในสวนของกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ยังคำนึงถึงขนาด โครงสราง องคประกอบที่
เหมาะสมกับองคกร และความเหมาะสมของแตละบุคคลอีกดวย ทั้งนี้ เปนการสงเสริมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดของทางการและตอบสนองสภาพแวดลอมทางธุรกิจการ
ธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ในการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และอัตราคาตอบแทนโดย
รวมในธุรกิจการธนาคารของไทย รวมถึงผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร สภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ และปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ใหคำแนะนำฝายบริหารในการพิจารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการรักษาพนักงาน การสรรหาพนักงาน
คาตอบแทนที่ใหแกพนักงาน รวมทั้งดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงาน
ที่เหมาะสมเพื่อความตอเนื่องในการบริหารงานสำหรับตำแหนงผูบริหารระดับสูงอันเปน
ประโยชนตอ การดำเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กำหนดแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในรอบป รวมทั้งพิจารณาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ทบทวนและปรับปรุงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน เพื่อใหความสอดคลองกับขอกำหนดใหมของทางการ
ทั้งนี้ ในป 2561คาตอบแทนและผลประโยชนที่กรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงไดรับ
ไดแสดงไวในหัวขอโครงสรางการจัดการในรายงานประจำปฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนเห็นวามีความเหมาะสม สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ และ
เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดย
คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว

ความเสี่ยง

เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน เพื่อให
การทำหนาที่มีความเปนอิสระอยางแทจริง ในเดือน
สิงหาคม 2561 นายประเวช องอาจสิทธิกุล ไดรับ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนง กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน แทนศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สมชัย
ฤชุพันธุ ซึ่งลาออก

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา

การกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

●
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การกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางทิพยภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมีเลขานุการบริษัท และ
หัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน รวมกันทำหนาที่
เลขานุการ ในเดือนสิงหาคม 2561 นายประเวช
องอาจสิทธิกลุ ไดรบั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกรรมการ
ตรวจสอบแทน ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สมชัย
ฤชุพันธุ ซึ่งลาออก
ปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
ประกอบดวย
1) นางทิพยภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการ
2) นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ
3) นายประเวช องอาจสิทธิกลุ
กรรมการ
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ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมขึ้นหลายครั้งทั้งอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ ซึ่งในการประชุมไดมีการพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
รายงานทางการเงิน
1) สอบทานและรับรองงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงิน
ระหวางกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 พรอมทั้งรายงานของ
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตของงบการเงินดังกลาว ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา การจัดทำงบการเงิน
สอดคลองกับมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับ และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
เหมาะสม กอนที่จะนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และจัดสงใหแกทางการตอไป
2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและการควบคุมทางการเงิน
อยางตอเนื่อง
3) พิจารณาอนุมัติการจายคาใชจายที่เรียกเก็บโดยกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
สำหรับงวดสิ้นป 2560
ผูสอบบัญชีภายนอก
4) พิจารณาเสนอแนะการแตงตั้งพรอมทั้งกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีภายนอกตอคณะ
กรรมการธนาคารใหพิจารณา
5) รับทราบแผนการตรวจสอบประจำป 2561 ของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
6) รับทราบงานทีไ่ มใชงานสอบบัญชี (Non-Audit Service) ทีด่ ำเนินงานโดยบริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับป 2561
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
7) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำหรับป 2562 และรับทราบผลการ
ตรวจสอบและประเด็นที่ยังตองพิจารณารายไตรมาส รวมทั้ง ติดตาม สอบถาม และให
ขอคิดเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขประเด็นที่ตรวจพบโดยเฉพาะ
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม
และเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
8) รับรองแผนการสอบทานเงินใหสินเชื่อสำหรับป 2561 และรับทราบรายงานผลสอบทาน
เงินใหสินเชื่อ และเรื่องที่อยูระหวางการแกไขรายไตรมาส
9) รับทราบผลสอบทานกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
10) พิจารณาอนุมัติการประยุกตใชกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุมธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ฉบับแกไข)
11) รับทราบโครงสรางสายงานตรวจสอบภายในในป 2561 และการวางแผนดานบุคลากร
12) รับทราบแผนการพัฒนาบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายในในครึง่ หลังของป 2560
และครึง่ แรกของป 2561
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
13) พิจารณาอนุมตั ริ ายงานการกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑประจำป 2560 และการทบทวน
ประจำปของนโยบายการกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ พรอมกับรับทราบรายงานการ
ปฏิบตั ไิ มเปนไปตามหลักเกณฑทท่ี างการกำหนด และเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญทีน่ า สนใจราย
ไตรมาส

ความเสี่ยง
การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง ฯ
รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

24) รับทราบมาตรการแกไขประเด็นการไมบันทึกรายการเขาระบบและ
การไมไดรายงานตามกำหนดเวลาของสายงานบริหารเงินและตลาดทุน
ทั้งนี้ ในป 2561 ไมมีประเด็นการไมบันทึกรายการเขาระบบ และการ
ไมไดรายงานตามกำหนดเวลามีจำนวนลดลงอยางมาก

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

อืน่ ๆ

25) รับทราบรายงานผูบริหารเรื่องความเสี่ยงดานอาชญากรรมการเงิน
และฟอกเงินสำหรับป 2561 (จากเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2561)
26) รับทราบขอพิพาททางกฎหมาย ณ เดือนเมษายน 2561
27) พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการ
ทุจริตและการกระทำที่ละเมิดนโยบายหรือทุจริตตอหนาที่รายแรงอื่นๆ
(Speaking - Up) และรับทราบรายงานสรุปกรณี Speaking - Up
ในครึ่งหลังของป 2560 และครึ่งแรกของป 2561 คณะกรรมการ
ตรวจสอบแนะนำใหธนาคารสงเสริมใหพนักงานกลาที่จะรายงาน
กรณีทม่ี คี วามสงสัยเกีย่ วกับการทุจริต และการกระทำทีล่ ะเมิดนโยบาย
หรือทุจริตตอหนาที่รายแรงอื่นๆ
28) รับทราบแผนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานสำหรับป
2561 และสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยในที่ทำงานตั้งแต
ป 2558 ถึงป 2560
29) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบผูใหบริการภายนอกดานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารไดรับจากกลุมธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรดและบริษัทที่เกี่ยวของ
30) พิจารณาเสนอแนะการแกไขบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความสอดคลองกับขอกำหนดใหมของ
ทางการตอคณะกรรมการธนาคารใหพิจารณา
31) รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบประจำป 2560 และพิจารณาอนุมัติแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติในหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร โดยยึดมั่นบนหลักการของความถูกตองและ
ชอบธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปรงใส มีความเปนอิสระ และถือ
ประโยชนสูงสุดของธนาคารเปนสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบไดทำการสอบทานรายงานการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน และติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหมั่นใจวา
ธนาคารไดปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ
ของธนาคารคณะกรรมการตรวจสอบจึงเชื่อวาขอมูลที่เปดเผยในเรื่อง
ดังกลาวมีความเพียงพอ โปรงใส เชื่อถือได และสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลกิจการ

14) รับทราบแผนการติดตามผลกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑประจำป
2561 และรายงานการติดตามผลการกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ
ประเทศไทยรายไตรมาส
15) รับทราบการรายงานเรือ่ งกฎเกณฑและกฎระเบียบทีส่ ำคัญของทางการ
ในประเทศรายไตรมาส
16) รับทราบรายงานและผลการตรวจสอบประจำปของธนาคารแหงประเทศ
ไทยและมาตรการแกไขของธนาคาร
17) รับทราบรายงานและผลการตรวจสอบดานการประกอบธุรกิจผูดูแล
ผลประโยชนกองทุนรวม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และมาตรการแกไขของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยง
18) รับทราบประเด็นเรื่องความเสี่ยงในดานตางๆ ที่มีการนำเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายการความเสี่ยงที่เกิด
จากการปรับมูลคาตามราคาตลาดรายไตรมาส
19) รับทราบการรายงานสถานะบัญชีสินเชื่อภายใตการดูแลของฝาย
บริหารสินทรัพยกลุมพิเศษ ณ เดือนมิถุนายน 2561
20) รับทราบรายงานธุรกรรมทุจริตและธุรกรรมความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
การของป 2560 และครึ่งแรกของป 2561 และมาตรการที่ดำเนินการ
โดยธนาคาร
21) รับทราบการประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมของแบบจำลองของ
กลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรดที่นำมาประยุกตใชในประเทศไทย
ที่มีการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการประเมินแบบจำลอง
22) รับทราบการทบทวนประจำปประสิทธิภาพของแบบจำลองคาความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกคาองคกร และสถาบัน
ธนกิจ และลูกคาพาณิชยธนกิจ
การพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงและทีอ่ าจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
23) รับทราบการใชวงเงินสินเชื่อลงทุนกอภาระผูกพัน หรือการนำธุรกรรม
ที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อแกกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ระหวางป 2559 ถึงป 2560 ซึ่งมีจำนวนไมเกินวงเงินที่ไดรับผอนผัน
จากธนาคารแหงประเทศไทย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอมูลเสริม

ขอมูลทั่วไป

โครงสรางการถือหุน

ขอมูลทั่วไป

ชื่อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว
Homepage
นายทะเบียนหุนสามัญ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
ผูสอบบัญชี
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
Homepage
ที่ปรึกษากฎหมาย
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กิจการธนาคารพาณิชย
0107536000498
(02) 724-4000
(02) 724-4444
14,842,627,020 บาท
14,837,045,480 บาท
- หุนสามัญ 1,483,704,548 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
www.standardchartered.co.th
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 12 อาคารสาธรนครทาวเวอร
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(02) 724-8039, 41, 42
(02) 724-8044
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพรทาวเวอร
1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(02) 677-2000
(02) 677-2222
www.kpmg.co.th
นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง หัวหนาสายงานกฎหมาย
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สายงานกฎหมาย
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(02) 724-3366
(02) 724-3360

ขอมูลเสริม

โครงสรางการถือหุน

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 11 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำนวนหุน
ที่ถือมูลคาหุนละ
10 บาท (หุน)

รอยละของทุน
ชำระแลว

1,481,795,116

99.8713

1,750,753

0.1180

2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ซึ่งจดทะเบียนแลว

3

BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch

50,452

0.0034

4

Mrs. Lin Mei-Jen

12,867

0.0009

5

นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ

5,517

0.0004

6

นายไมตรี ตรีประเสริฐพจน

4,783

0.0003

7

นายอมร เตชอัครกุล

4,435

0.0003

8

นายเกริกชัย ซอโสตถิกุล

3,279

0.0002

9

นางเพ็ญนภา ตวงสิทธิสมบัติ

3,027

0.0002

10 บริษัท ไชยพร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

2,971

0.0002

11 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย วอลลสตรีท จำกัด (มหาชน)

2,971

0.0002

รายการระหวางกัน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด

โครงสรางการถือหุน

1

ขอมูลทั่วไป

รายชื่อผูถือหุน

41

ขอมูลเสริม

รายการระหวางกัน

รายการระหวางกัน

รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
• เงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันตอผูถือหุนรายใหญ
ความสมเหตุสมผลของ
รายการรายชื่อบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง

ประเภท
ธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด

สถาบัน
การเงิน

กลุมผูถือหุน
รายใหญของ
ธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2561
จำนวนเงิน (หนวย: พันบาท)
เงินให
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

212,302,156

-

ขั้นตอน
การอนุมัติ
ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
ธนาคาร

ความ
สมเหตุสมผล
ของรายการ
อนุมัติ

นโยบายและ
แนวโนม
ในการทำรายการ
ในอนาคต

เปนการดำเนิน
ธุรกิจตามปกติ

เปนการดำเนิน
ธุรกิจตามปกติ

• เงินฝากทุกประเภท เงินใหสินเชื่อและภาระผูกพัน ของกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและบุคคลใกลชิด
ประเภทรายการ

ณ 31 ธันวาคม 2561
จำนวนเงิน (หนวย: พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินใหสินเชื่อ
ภาระผูกพัน
เงินรับฝากทุกประเภท
เงินกูยืม
อัตราดอกเบี้ย

1,810,596
-

เปนเงินใหสินเชื่อปกติทั่วไป
เปนเงินรับฝากปกติทั่วไป
เปนอัตราในตลาดทั่วไป

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง
และบุคคลใกลชิด

หมายเหตุ

ขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายการระหวางกันของธนาคารปรากฏอยูใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินในขอ 27 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน หนา 76 ของงบการเงินของธนาคาร
สำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2561

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. +66(0) 2724 4000 แฟกซ +66(0) 2724 4444
sc.com/th

