ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

Here for good
ขับเคลื่อนการคาการลงทุน และสรางความมั่งคั่ง
ผานความหลากหลายที่เปนเอกลักษณของเรา

ขับเคลือ่ นการคาการลงทุนและสรางความมัง่ คัง่ ผานความหลากหลาย
ที่เปนเอกลักษณของเรา
เราใหบริการทางการธนาคารทีส่ รางความสำเร็จใหลกู คารายบุคคลและองคกร โดยสรางความมัง่ คัง่ และการเติบโต
ทัว่ ทุกตลาดทีเ่ ราดำเนินงาน มอบประสบการณ และคุณคาทีส่ ะทอนผานพันธสัญญาของเรา “Here for good”
เรามีพนักงานมากกวา 86,000 คน ดำเนินธุรกิจในกวา 60 ตลาดทั่วโลก
เราเปนธนาคารสากลชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจมานานกวา 150 ปในภูมิภาคที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ เรายังไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบอมเบยและตลาดหลักทรัพยแหงชาติในประเทศอินเดียอีกดวย
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Subordinated & Unsecured Debt
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ขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนาคาร

สารจากประธานกรรมการ

ขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนาคาร
รายไดรวม

คาใชจายรวม

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการดอยคา

ลดลงรอยละ 1
เปน 4,764 ลานบาท

เพิ่มขึ้นรอยละ 3
เปน 3,002 ลานบาท

ลดลง 452 ลานบาท

จากป 2561* 4,791 ลานบาท

จากป 2561** 2,920 ลานบาท

จากป 2561 734 ลานบาท

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สินทรัพยรวม

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

ลดลงรอยละ 15
เปน 2,213 ลานบาท

ลดลงรอยละ 6
เปน 142,378 ลานบาท

ลดลงรอยละ 10
เปน รอยละ 33.3***

จากป 2561 2,605 ลานบาท (ปกติ)

จากป 2561 151,662 ลานบาท

จากป 2561 รอยละ 43.7

* ไมรวมรายไดจากการขายทรัพยสินมูลคา 652 ลานบาท
** ไมรวมการกลับรายการดอยคาของทรัพยสินมูลคา 140 ลานบาท
*** หลังการจายเงินปนผลระหวางกาลมูลคา 13.3 พันลานบาท
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ภาพรวม

สารจากประธานกรรมการ

ขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนาคาร
สารจากประธานกรรมการ

ป 2562 นับเปนอีกปทด่ี ขี องธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เราไดปรับ
เปลีย่ นการทำงานมุง เนนทีจ่ ดุ แข็งของเราในดาน
สายงานองคกรและสถาบันธนกิจ โดยใชศกั ยภาพ
เครือขายทัว่ โลกของเรา นวัตกรรม และความ
ชำนาญในระดับสากลในการใหบริการลูกคาใหดี
ยิง่ ขึน้ ธุรกิจของเรายังมีพน้ื ฐานทีแ่ ข็งแกรงโดยมี
ผลกำไรทีน่ า พอใจและมีแนวโนมเติบโตตอเนือ่ ง
ในชวงตนป 2562 เราไดรว มขยายผลโครงการวิง่
มาราธอน Belt & Road Relay ซึง่ พนักงาน 8 คน
ของเราไดรบั คัดเลือกจากทวีปตางๆ ทัง้ ในทวีป
เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และ
อเมริกา รวมวิง่ มาราธอนผาน 44 ประเทศใน
ระยะเวลา 90 วันของโครงการวิง่ รอบโลกครัง้ แรก
ของโลก

นอกจากนี้ เรายังไดเปดตัวโครงการ Futuremakers by Standard Chartered เพือ่ ปดชองวางความเหลือ่ มล้ำ
และสงเสริมการความเสมอภาคในชุมชนของเรา โดยเราไดประกาศใหงบประมาณกับโครงการนีท้ ว่ั โลกรวม
9 ลานเหรียญซึง่ จะเปนการระดมทุนผานการบริจาคและจากเงินสนับสนุนของกลุม ธนาคารแสตนดารด
ชารเตอรด โดยเรามีเปาหมายจะใหงบประมาณกับโครงการนีท้ ง้ั สิน้ 50 ลานเหรียญไปจนถึงป 2566 ในสวน
ของประเทศไทย เราไดทำโครงการนำรอง Futuremakers ภายใตแนวทาง “เยาวชนสูม อื อาชีพ” หรือ Youth to
Work เพือ่ เสริมสรางทักษะการทำงานใหกบั แรงงานหญิงอายุนอ ยทีม่ รี ายไดตำ่
ในปทผ่ี า นมา ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไดฉลองครบรอบ 125 ป ของการดำเนินงาน
ในประเทศไทย ซึง่ เราตองขอขอบคุณลูกคาทีม่ อบความไววางใจใหเรามาโดยตลอด และผมขอขอบคุณพนักงาน
ของเราทีย่ ดึ มัน่ ในคานิยมขององคกรและทุม เทการทำงานเพือ่ การเติบโตทีย่ ง่ั ยืนของธนาคาร
เราดำเนินงานตามพันธกิจ Here for good ของเราและจะยังคงเดินเคียงขางสังคมทุกแหงทีเ่ รามีการดำเนินงาน
อยู ในปทผ่ี า นมา พนักงานของเราไดรว มกิจกรรมอาสาสมัครใหบริการรักษากับผูม ปี ญ
 หาทางดานสายตา
ซึง่ เปนโครงการทีเ่ ราทำเปนประจำทุกเดือนตอเนือ่ งมายาวนาน นอกจากนี้ เรายังไดดำเนินโครงการใหความรู
พืน้ ฐานทางดานการเงินกับเด็กนักเรียนในตางจังหวัด ทีน่ า ประทับใจไปยิง่ กวานัน้ คือกิจกรรม Employee
Volunteering Day ซึง่ คุณจูด้ี ซู ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ภูมภิ าคอาเซียนและเอเชียใต รวมทัง้ ตัวผมไดเดินทาง
มารวมกิจกรรมกับพนักงานในการซอมแซมสนามเด็กเลน สนามกีฬาและหองคอมพิวเตอรใหกบั นักเรียนใน
ตางจังหวัด

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร

บาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
ประธานกรรมการ

สำหรับในปหนาและตอๆ ไป ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) จะยังคงดำเนินการตาม
แนวทางการธนาคารทีย่ ง่ั ยืนของกลุม ธนาคาร เราจะตอยอดโครงการดานความยัง่ ยืนของกลุม โดยจะนำเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการทีไ่ ดรบั การออกแบบมาเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
แมวา ยังมีความทาทายรอเราอยูข า งหนา แตเราจะยังคงลงทุนยกระดับระบบดิจทิ ลั เพือ่ ใหผลิตภัณฑและบริการ
ของเราตอบโจทยความตองการทีล่ กู คามองหา นอกจากนีเ้ รายังใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะพนักงาน
ของเราเพือ่ ใหเราสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดยี ง่ิ ขึน้ ในยุคทีเ่ ราเขาสูร ะบบอัตโนมัตแิ ละดิจทิ ลั
ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผูถ อื หุน ลูกคา คูค า ทางธุรกิจและพนักงานของเราในความไววางใจ
การสนับสนุนและความรวมมือทีม่ อบใหกบั ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ดวยดีเสมอมา
เราดำเนินงานในประเทศไทยมาตัง้ แตป 2437 และเราจะเดินเคียงขางสังคมไทยตอไป
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร

พลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประจำประเทศไทย และสำนักงานตัวแทน

“ป 2562 นับเปนปที่ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) มีผลประกอบการเปนที่นา
พอใจ แมเศรษฐกิจอยูในภาวะชะลอตัว และ
ดอกเบีย้ อยูใ นระดับต่ำ แตการทีเ่ รามุง ใหบริการ
โดยมีลูกคาเปนศูนยกลางทำใหเราทำผลงาน
ไดดีบรรลุเปาหมายสำคัญที่ตั้งไว”

ในชวงเวลาทีเ่ รากำลังเตรียมรายงานประจำปฉบับนี้ ทัว่ โลกกำลังเผชิญกับการแกปญ
 หาโรคระบาดไวรัสโคโรนา
ซึง่ ยังไมสามารถประเมินความเสียหายและผลกระทบทีม่ ตี อ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได
และยังไมทราบวาสถานการณนจ้ี ะดำเนินไปอีกนานแคไหนกวาจะคลีค่ ลายลง
อยางไรก็ตาม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ไดประสานงานอยางใกลชดิ กับทุกแผนกทัง้ ในประเทศไทย
และกับสำนักงานของเราทัว่ โลก ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหมน่ั ใจวาเรามีมาตรการอยางเพียงพอในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานของธนาคาร นอกจากนี้ เรายังไดออกมาตรการชวยเหลือลูกคาของเราเพือ่ ใหธรุ กิจตางๆ
ดำเนินตอไปไดภายใตกฎระเบียบและขอควรปฏิบตั ติ ามของหนวยงานกำกับดูแล
ในปทผ่ี า นมา ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ไดทบทวนเปาหมายเชิงกลยุทธใหทนั ตอสถานการณและ
ดำเนินตามเปาหมายนัน้ สงผลใหเรามีผลประกอบการเปนทีน่ า พอใจอีกปหนึง่ โดยทำไดเกินเปาหมายสำคัญ
ทีต่ ง้ั ไว ถือเปนปทม่ี กี ารเติบโตสอดคลองกับวาระทีธ่ นาคารฉลองครบรอบการดำเนินงานครบ 125 ปใน
ประเทศไทย
ผลประกอบการทีด่ มี าจากวัฒนธรรมการเปนองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
ดวยวัฒนธรรมทีม่ องลูกคาเปนศูนยกลางและการเปนองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
(ไทย) มีกำไรกอนหักภาษีปกติ (normalised basis) 1,779 ลานบาท (2561: 2,120 บาท ไมรวมรายการพิเศษ
และการกลับรายการการดอยคาของสินทรัพย) ในขณะทีร่ ายไดจากการดำเนินงานปกติ (normalised basis)
อยูท ่ี 4,764 ลานบาท (2561: 4,791 ลานบาท ไมรวมรายการพิเศษ)
คุณภาพสินเชือ่ โดยรวมอยูใ นระดับทีด่ มี ากในขณะทีเ่ รามีการบริหารจัดการตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เราให
ความสำคัญกับผลิตภัณฑและบริการทีเ่ ปนจุดเดนของเรา ไดแก การจัดการดานการเงิน (Financial
Management) การบริหารเงินสด (Cash Management) การรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Securities Services)
ธุรกรรมการคาตางประเทศ (Trade Finance) และสินเชือ่ โดยเราไดใชศกั ยภาพดานเครือขายทัว่ โลก และนำ
ผลิตภัณฑและบริการทีม่ นี วัตกรรมมาชวยใหลกู คาประสบความสำเร็จตามเปาหมาย
นอกจากนี้ ในปทผ่ี า นมา เราไมมปี ระเด็นดานกฎระเบียบ ทัง้ นีเ้ ปนเพราะการควบคุมความเสีย่ งและการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบทีเ่ ครงครัดของเรา การใหความสำคัญอยางตอเนือ่ งดานการนำระบบอัตโนมัตมิ าใชชว ยเสริม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สงผลใหกระบวนการทำงานมีความราบรืน่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดำเนินงาน
ทำใหเรามีเวลาทุม เทใหกบั งานทีส่ รางคุณคามากขึน้
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ภาพรวม

ความยัง่ ยืน

ในเดือนสิงหาคม ป 2562 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางธนาคารสมาชิกของสมาคม
ธนาคารไทย ในกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอยางยัง่ ยืนในดานการ
ใหสนิ เชือ่ อยางรับผิดชอบ ซึง่ กำหนดแนวทางทีจ่ ะวางกรอบกลยุทธทางธุรกิจและ
การดำเนินงานของธนาคารโดยคำนึงถึงผลกระทบดานสิง่ แวดลอม สังคมและ
ธรรมาภิบาล เพือ่ สงเสริมใหลกู คาบรรลุเปาหมายการเติบโตอยางยัง่ ยืน
นอกจากนี้ เรายังไดเริม่ โครงการ Futuremakers by Standard Chartered ซึง่ มุง
ลดความเหลือ่ มล้ำและสรางความเทาเทียมใหกบั สังคม ซึง่ เพิม่ เติมจากกิจกรรม
เพือ่ สังคมทีเ่ ราไดทำอยางตอเนือ่ ง อาทิเชน โครงการรวมกับสภากาชาดไทยใน
การใหบริการรักษาผูม ปี ญ
 หาดานสายตาซึง่ เปนกิจกรรมทีเ่ ราทำเปนประจำทุก
เดือนตอยอดจากโครงการ Seeing is Believing ของกลุม ธนาคารซึง่ ระดมทุนได
ทัง้ สิน้ 329,503 เหรียญสหรัฐเมือ่ จบโครงการ ณ สิน้ ป 2561

• เราจะสนับสนุนลูกคาทีม่ คี วามตัง้ ใจจะผันธุรกิจใหมกี ำไรจากถานหินนอยกวา
รอยละ 10 ของผลประกอบการภายในป 2573 และจะทบทวนแนวทางการ
ทำงานกับอุตสาหกรรมอืน่ ซึง่ มีการปลอยกาซเรือนกระจกมาก
• เราตัง้ เปาวาภายในป 2573 เราจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนยและ
ใชพลังงานจากแหลงพลังงานทดแทนเทานัน้ โดยจะดำเนินโครงการดานอนุรกั ษ
สิง่ แวดลอมหลายโครงการ
• เราจะนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินทีม่ คี วามยัง่ ยืน่ และมีนวัตกรรมซึง่ สอดคลอง
กับเปาหมาย SDGs
ผมขอขอบคุณลูกคา หนวยงานกำกับดูแล และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา สำหรับ
ความไววางใจและความเชือ่ มัน่ ทีม่ อบใหธนาคารดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณคำ
แนะนำอันมีคา จากคณะกรรมการธนาคาร ทีส่ ำคัญไปกวานัน้ ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จะไมสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 125 ป
ในประเทศไทยไดเลย หากปราศจากความอุตสาหะของพนักงานของเรา ดังนัน้
ผมขอขอบคุณในความทุม เทและการมีสว นรวมของทุกคน
เราจะยังคงเดินสูก ารเปนองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพทามกลางความทาทายทัง้ ภายใน
และนอกประเทศ เราจะยังคงลงทุนในสายงานทีเ่ ปนจุดแข็งของเราในป 2563
โดยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการใหดยี ง่ิ ขึน้ กลยุทธและเครือขายที่
เขมแข็งจะเปนหัวใจทีม่ บี ทบาทสำคัญตอความมุง มัน่ ของเราทีจ่ ะขับเคลือ่ นการคา
การลงทุนและสรางความมัง่ คัง่ ผานความหลากหลายทีเ่ ปนเอกลักษณของเรา

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร

ธนาคารฉลองการดำเนินงานครบรอบ 125 ปในป 2562 โดยประธานเจาหนาที่
บริหารของกลุม ธนาคาร คุณบิลล วินเทอรส และผูบ ริหารระดับสูงของกลุม
ธนาคารไดเดินทางเขาเยีย่ มคารวะผูบ ริหารระดับสูงของประเทศและรวมกิจกรรม
เพือ่ สานสัมพันธกบั ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนของเรา
นอกจากนี้ ผูบ ริหารระดับสูงและพนักงานของเราหลายรอยคนไดรว มกิจกรรม
Employee Volunteering Day ดวยการใหความรูท างดานการเงิน รวมทัง้ มอบ
อุปกรณหอ งคอมพิวเตอร ซอมแซมสนามเด็กเลนและลานกีฬาใหกบั นักเรียนใน
ตางจังหวัด

ธนาคารดำเนินตามแนวทางของกลุม ธนาคารในดานความยัง่ ยืน ซึง่ มีพนั ธกิจกับ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนขององคการสหประชาชาติ (SDGs) โดยเรามี
เปาหมายในป 2563 ดังนี้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ในป 2562 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) ยังคงมีความกาวหนาอยางมีนัย
สำคัญอยางตอเนื่องในฐานะธนาคารชั้นนำสำหรับ
ลูกคาพาณิชยธนกิจและลูกคาสถาบันธนกิจใน
ประเทศไทย ผลการดำเนินงานในป 2562 แสดง
ใหเห็นวาธุรกิจหลักที่แข็งแกรงเปนรากฐานในการ
สรางผลกำไรที่นาพึงพอใจ อีกทั้งโอกาสในการ
เติบโตที่ยอดเยี่ยม ธนาคารยึดมั่นในเสนทางที่จะ
สรางการเติบโตและผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปพรอม
กับวินัยในการบริหารตนทุนและความเสี่ยงที่ยั่งยืน

ตามและบริหารพอรตสินเชื่ออยางใกลชิด โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคาร

โครงสรางโดยรวมและฐานะการเงินใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกลยุทธของธนาคาร

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินไดในป
2562 มีจำนวน 2,213 ลานบาท เทียบกับจำนวน
3,397 ลานบาทในป 2561

ณ สิ้นป 2562 ธนาคารมีอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอ
เงินรับฝากรอยละ 33 และอัตราการดำรงสินทรัพย
สภาพคลองเพือ่ รองรับสถานการณดา นสภาพคลอง
ที่มีความรุนแรงรอยละ 260 ซึ่งสูงกวาเกณฑตาม
กฎหมายที่รอยละ 100

รายไดรวมจำนวน 4,764 ลานบาท ลดลงรอยละ
12 เมื่อเทียบกับปกอน เกิดจากกำไรจากการขาย
ทรัพยสินจำนวน 652 ลานบาทในป 2561 ซึ่งหาก
ไมรวมกำไรจากการขายทรัพยสินดังกลาว รายได
รวมจะลดลงรอยละ 1 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ
ชะลอการขยายตัวของลูกคาพาณิชยธนกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดสินทรัพยรวมของ
ธนาคารมีจำนวน 142,378 ลานบาท (ป 2561
จำนวน 151,662 ลานบาท) โดยสาเหตุหลักเนื่อง
จากการจายเงินปนผลจำนวน 15,965 ลานบาทใน
ระหวางป 2562

คาใชจายในการดำเนินงานจำนวน 3,002 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 8 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากในป
2561 มีการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของ
อาคารและอุปกรณจำนวน 140 ลานบาท หากไม
รวมการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของอาคาร
และอุปกรณดังกลาว คาใชจายในการดำเนินงาน
จะเพิ่มขึ้นรอยละ 3 เมื่อเทียบกับปกอน ธนาคารยัง
คงใหความสำคัญในการบริหารคาใชจายของธุรกิจ
อยางเขมงวดเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ทยอยลดลงในป 2562
เปนผลมาจากการกลับรายการสำรองสวนเกินของ
หนี้จำนวน 250 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการบริหาร
คุณภาพสินเชือ่ ทีด่ ขี น้ึ ของธนาคาร และกำไรจากการ
ขายพอรตสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร
จำนวน 172 ลานบาท ทั้งนี้ธนาคารยังคงมีการติด
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งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของธนาคารยังคงมีสภาพ
คลองสูง และมีการบริหารเงินกองทุนที่ดีเยี่ยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดหนี้สินรวมของ
ธนาคารมีจำนวน 115,023 ลานบาท (ป 2561
จำนวน 110,364 ลานบาท) ทั้งนี้ธนาคารยังคงมุง
เนนการระดมเงินรับฝากประเภทกระแสรายวัน
และออมทรัพยจากลูกคาเพื่อการบริหารตนทุนให
มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายกลยุทธของธนาคาร
สภาพคลอง
ธนาคารดำรงนโยบายในการดูแลรักษาสภาพคลอง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อที่ธนาคารจะปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือภาระผูกพันไดตลอดเวลา
ทั้งนี้ธนาคารดำเนินการบริหารความเสี่ยงดานสภาพ
คลองทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง ในระยะสั้น
ธนาคารบริหารเงินสดและสภาพคลองโดยเนนความ
สามารถในการบริหารเงินใหเพียงพอกับกระแสเงิน
สดทีต่ อ งการ สวนระยะปานกลางจะมุง เนนการดูแล

ความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารดำรงความแข็งแกรงของเงินกองทุนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจ และเพื่อ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุน รวมทั้งเพื่อ
รักษาอันดับเครดิตของธนาคารที่เหมาะสม
ณ สิ้นป 2562 เงินกองทุนของธนาคารมีจำนวน
25,729 ลานบาท และอัตราสวนความเพียงพอของ
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) อยูที่รอยละ
33.3 เทียบกับอัตราสวนรอยละ 43.7 ของสิน้ ป 2561
โดยอัตราสวนดังกลาวสูงกวาเกณฑขั้นต่ำของ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่กำหนดไวที่รอยละ 11.0
การลดลงของอัตราสวนความเพียงพอของเงินกอง
ทุนตอสินทรัพยเสีย่ งเปนผลมาจากการจายเงินปนผล
ระหวางกาล จำนวน 13,324 ลานบาทในเดือน
มกราคม ป 2562
กำไรตอหุน
ป 2562 หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของธนาคาร
มีจำนวน 1,484 ลานหุน โดยในป 2562 กำไรตอหุน
ลดลงเปน 1.20 บาท จาก1.96 บาท ในป 2561
และราคาตามบัญชีตอหุนในป 2562 เทากับ 18.43
บาท เทียบกับ 27.83 บาทในป 2561

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวม
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ผนวกกับการ
สนับสนุนจากกลุม ธนาคาร ทำใหธนาคารมีศกั ยภาพ
ในการแขงขัน และเปนเหตุผลทีล่ กู คาจำนวนมาก
เลือกธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) และ
กลุม ธนาคารในการใหบริการเพือ่ ตอบสนองความ
ตองการการทำธุรกรรมทางการเงินระดับภูมิภาค
ของลูกคา
สายงานลูกคาองคกรและลูกคาสถาบันของ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) มีการจัด
บุคคลากรที่มีความรูและประสบการณ เพื่อให
บริการและสนับสนุนลูกคาอยางเหมาะสม โดย
จะมีทีมผูจัดการลูกคาสัมพันธ (Relationship
Managers) แบงเปน 2 สายงาน คือ
• สายงานลูกคาองคกรและลูกคาองคกรระหวาง
ประเทศ (International Corporates and Global
Subsidiaries) เพือ่ สนับสนุนและใหบริการลูกคา
รายใหญ ซึ่งเปนลูกคาสัญชาติไทยและลูกคา
ตางชาติ ทีม่ เี ครือขายการทำธุรกิจทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ
• สายงานลูกคาสถาบันการเงิน (Financial
Institutions) เพือ่ สนับสนุนและใหบริการลูกคา
ธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ซึง่ เปนสถาบัน
การเงินสัญชาติไทยและตางชาติ ที่มีเครือขาย
การทำธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทีมผูจัดการลูกคาสัมพันธทำงานใกลชิดกับฝาย
ผลิตภัณฑ (Products) ทีด่ แู ลดานตลาดเงินและ
ตลาดทุน และบริการธุรกรรม ทางการเงิน เพือ่ นำ
เสนอผลิตภัณฑ บริการและขอเสนอ ดานการ
ธนาคารทีห่ ลากหลายและเหมาะสมกับลูกคาแตละ
รายสถานภาพความเปนผูน ำของเราในประเทศไทย

สวนใหญ ตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของความสามารถในการ
ใหบริการที่เปนคำตอบที่เหมาะสมเฉพาะรายแก
ลูกคาเพือ่ ชวยใหลกู คาสามารถ บริหารจัดการความ
เสี่ยงดานดอกเบี้ยและสกุลเงิน และความผันผวน
ของราคาของสินคาโภคภัณฑไดดยี ง่ิ ขึน้ นอกจากนี้
เรายังเปนผูนำในผลิตภัณฑดานการรับฝากหลัก
ทรัพยตาง ประเทศ ตราสารอนุพันธ การปริวรรต
เงินตราตางประเทศ และบริการแลกเปลีย่ นราคา
สินคาโภคภัณฑ ความแข็งแกรง ที่ผสมผสานกัน
เหลานีช้ ว ยใหธนาคารมีชอ่ื เสียงทีโ่ ดดเดน ในฐานะ
ผูส รางสรรคและใหบริการผลิตภัณฑและคำตอบ
ทางการธนาคารทีส่ รางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคา
ผลิตภัณฑทางการเงินซึ่งดูแลโดยสายงานลูกคา
องคกรและลูกคาสถาบันไดแก
1. ธุรกรรมดานการธนาคารพาณิชย (Transaction
Banking and Lending Products) เชน การ
บริหารเงินสด (Cash Management) ธุรกรรม
การคาตางประเทศ (Trade Financing) การรับ
ฝากและดูแลหลักทรัพย (Securities Services)
และการบริการดานสินเชื่อ (Lending)
2. ธุรกรรมดานการบริหารเงินและตลาดทุน
(Financial Markets Products) เชน การคา
สกุลเงินตางประเทศ (Foreign exchange)
สัญญาสิทธิซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศ
(Options) ตราสารอนุพันธ (Interest Rate &
Commodity Derivatives) ตราสารหนี้ และ
ออกพันธบัตรในตลาดแรก (Debt Origination)
3. ธุรกรรมการเงินธุรกิจ (Corporate Finance
Products) เชน Structured Trade Finance,
Project and Export Finance และ Corporate
Advisory

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด
(มหาชน) ถือเปนหนึ่งในธนาคารที่เกาแกที่สุดใน
ประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย
ธนาคารไดทำการเขาซือ้ กิจการของธนาคารพาณิชย
ไทยแหงหนึง่ ในป 2542 และควบรวมธุรกิจเขากับ
สาขาตางชาติของธนาคาร และเปลี่ยนชื่อเปน
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ในป 2548
ประวัติศาสตรที่ยาวนานของธนาคารกวา 125 ป
เปนรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนใหธนาคาร
สนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนอยางตอเนื่องของ
ประเทศไทยและลูกคาในประเทศไทยที่ตองการ
เติบโตธุรกิจขามพรมแดน เจตนารมณนค้ี อื หัวใจ
สำคัญของการดำเนินธุรกิจของธนาคารในประเทศ
ไทย และสะทอนอยูในพันธสัญญาแบรนด
Here for good
สายงานลูกคาองคกร และลูกคาสถาบัน
ขณะที่อุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศไทย
มีพลวัตและการแขงขันที่สูงมาก ธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) มีความโดดเดนและ
เปนธนาคารในระดับแนวหนาทีไ่ ดรบั ความไววางใจ
จากกลุมลูกคาองคกรและสถาบัน โดยเฉพาะใน
แงของนวัตกรรมของผลิตภัณฑ ความเปนเลิศใน
ดานบริการ เครือขายและการใหการสนับสนุนจาก
ทัว่ โลก ความสำเร็จของธนาคารเปนทีย่ อมรับจาก
นิตยสารและกลุมองคกรในแวดวงธุรกิจการเงิน
และการธนาคารทั้งในและตางประเทศ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ทำงานรวม
กับเครือขายทัว่ โลกของกลุม ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรดในการสรางความสัมพันธในการทำ
ธุรกรรมทางธนาคารทัว่ โลก ความเชีย่ วชาญของ

09

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ / ธุรกรรม
ธุรกรรมดานการธนาคารพาณิชย
(Transaction Banking and Lending Products)

ธุรกรรมดานการบริหารเงินและตลาดทุน
(Financial Markets Products)

ธุรกรรมบริหารเงินสด (Cash Management)
ใหบริการดานการบริหารเงินสด การเรียกเก็บเงิน
และการชำระเงิน โดยใหความสำคัญตอการบริหาร
เงินสดหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดาน
การบริหารบัญชีลูกหนี้การคา บัญชีเจาหนี้การคา
และหาจุดสมดุลในการบริหารสภาพคลอง
ธุรกรรมการคาตางประเทศ (Trade Financing)
ครอบคลุมถึงการใหบริการและสินเชื่อเพื่อการ
นำเขา - สงออก รวมถึงเพื่อการคาภายในประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการใหสินเชื่อควบคูกับ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อการคาอยางเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ภายใตการใหบริการธุรกรรมการคาระหวาง
ประเทศของธนาคารนั้น ยังครอบคลุมไปถึงการให
สินเชื่อเครือขายธนกิจ เพื่อเสริมสภาพคลองในการ
ดำเนินธุรกิจ (Supply Chain Products) เชน
บริการรับซือ้ ลูกหนีเ้ พือ่ การคา การใหสนิ เชือ่ แกลกู คา
ในเครือขายเดียวกันจากผูผลิตชิ้นสวนจนถึง
ตัวแทนขาย และบริการการออกหนังสือค้ำประกัน

ธุรกรรมดานการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial
Markets Products) ใหบริการทางการเงินแกลูกคา
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การเพิ่มผลตอบแทนใน
การลงทุน การบริหารสภาพคลอง และการระดมทุน
ผานเครือ่ งมือ ทางการเงินประเภทตางๆ ทั้งนี้ ฝาย
การบริหารเงินและตลาดทุนมีพนักงานที่มีความ
ชำนาญและเขาใจผลิตภัณฑทางการเงินและสภาวะ
ตลาดการเงินในเชิงลึก ทำใหสามารถใหบริการทาง
การเงินที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ นอกจากนี้ ดวย
ความรู และประสบการณดานผลิตภัณฑ และการ
ผสมผสานระหวางความชำนาญในประเทศ และ
เครือขายทั่วโลกของกลุมธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรดที่ครอบคลุม 70 ประเทศ ทำใหธนาคาร
อยูใ นสถานภาพทีม่ คี วามพรอมอยางยิง่ ในการตอบ
สนองความตองการของลูกคา

บริการดานหลักทรัพย - การรับฝากและดูแล
หลักทรัพย (Securities Services : Custody and
Fund Services)
ใหบริการการรับฝากและดูแลหลักทรัพยทค่ี รบวงจร
ภายใต Master Custody Arrangement เชนเดียว
กับเครือขายของกลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ในประเทศอื่นๆ โดยธนาคารใหบริการดานการรับ
ฝากและดูแลหลักทรัพยในประเทศสำหรับ global
custodians และเปนใหบริการผูดูแลผลประโยชน
สำหรับกองทุนรวมในประเทศดวย
ธุรกรรมดานสินเชื่อ (Lending)
ธนาคารมีผลิตภัณฑสินเชื่อหลากหลายประเภท
และมีศักยภาพในการระดมทุนผานธุรกรรมที่มี
ความซับซอน เชน Structured-Rate Loan
การระดมทุน เพื่อบริหารโครงการโดยธนาคารเดียว
หรือในลักษณะการใหกูรวม นอกจากนี้ ยังมีบริการ
เงินกูป ระเภทอืน่ ๆ เชน เงินกูป ระเภท Asset-backed
loans โดยมีเครื่องจักรกลที่มีมูลคาทางการตลาด
เปนหลักประกัน เปนตน
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

ธุรกรรมเงินตราตางประเทศ
(Foreign Exchange) ประกอบดวย
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามอัตรา
แลกเปลีย่ นเพือ่ การสงมอบโดยทันทีและตามอัตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อการสงมอบในอนาคต
(FX spot และ FX forward) สำหรับสกุลเงินหลัก
และสกุลเงิน ของประเทศที่กำลังพัฒนาในทวีป
เอเชีย อาฟริกา และตะวันออกกลาง
• FX swap สัญญาสิทธิซอ้ื /ขายเงินตราตางประเทศ
(Options) ตราสารอนุพันธประเภทขามสกุลเงิน
(Cross currency derivatives) และเครื่องมือ
ปองกันความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ปนธุรกรรมประเภทนอก
งบดุล

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rates)
โดยรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำสำหรับลูกคาองคกรและลูกคาสถาบัน
ตราสารทางการเงินระยะสัน้ การลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลและหุน กู ขอตกลงแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
(Interest rate swap), Forward rate agreements,
Interest–rate options และเครื่องมือการลงทุนที่
ชวยเพิ่มผลตอบแทน
ธุรกรรมในตลาดตราสารอนุพันธประเภท
สินคาโภคภัณฑ (Commodity Derivatives)
นับตั้งแตป 2551 กลุมธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรดเปน ผูใหบริการทางการเงินที่สำคัญใน
ตลาดตราสารอนุพันธ ประเภทสินคาโภคภัณฑ
โดยมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย นับตั้งแตสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา จนกระทัง่ ธุรกรรมทีไ่ ดรบั การออกแบบ
เพื่อใหตรงตอความตองการเฉพาะของลูกคาแต
ละราย ทัง้ นี้ เพือ่ ชวยลูกคาในการบริหารความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดขึน้ จากความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ
และการระดมทุนผานเครื่องมือทางการเงินที่มีผล
ตอบแทน เปลี่ยนแปลงตามราคาสินคาโภคภัณฑ
ครอบคลุมสินคาโภคภัณฑประเภทโลหะมีคา โลหะ
ทั่วไป สินคาพลังงาน และสินคาเกษตร

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกรรมกูยืมที่มีอนุพันธแฝง
(Structure Products)
ธุรกรรมเงินกูยืมที่ธนาคารทําทั้งในฐานะผูกูยืมและ
ผูใหกูยืม ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ธุรกรรมเงินกูยืมที่มีการ
จายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปรที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา ธุรกรรมเงินกูยืมที่ใหสิทธิผูกูยืมในการ
ชําระคืนหรือใหสิทธิผูใหกูยืมในการรับชําระคืนเงิน
ตนหรือผลตอบแทนเปนตราสารหนี้ ตราสารทุน
หรือใหสิทธิผูกูหรือผูใหกูยืมในการซื้อขายหรือแลก
เปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ธุรกรรมเงินกูย มื ทีใ่ หสทิ ธิ
ผูก ยู มื หรือผูใ หกยู มื ทีจ่ ะขยายระยะเวลาหรือไถถอน
กอนครบกําหนดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
ธุรกรรมเงินกูยืมที่ใหสิทธิผูกูยืมหรือผูใหกูยืมที่จะ
เพิ่มมูลคาเงินกูยืม หรือเงินใหกูยืมตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญา

ธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้
(Debt Capital Market)
• เสนอทางเลือกตางๆ สำหรับการระดมทุน
และการลงทุน ในตลาดแรกและตลาดรอง เพือ่ ให
ตรงตอความตองการ ของลูกคา ทัง้ ในฐานะผูอ อก
ตราสารและผูลงทุน
• จัดหาแหลงเงินทุนสำหรับลูกคารายใหญ บริษัท
และสถาบันทั้งในประเทศ และตางประเทศ
ผลิตภัณฑทางการเงินที่ธนาคารมีความชำนาญ
ไดแก ตราสารหนี้ประเภท ดอกเบี้ยคงที่และ
ดอกเบี้ยแปรผัน เงินรวมใหกูระหวาง สถาบัน
การเงิน ตราสารประเภท Asset-backed,
Loan-style FRN’s เปนตน

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ธุรกรรมอนุพันธดานเครดิต
(Credit Derivatives)
ธุรกรรมที่ใชในการโอนความเสี่ยงดานเครดิตของ
สินทรัพยอางอิง (Reference obligation) หรือ
สินทรัพยอื่นที่เกี่ยวของกับผูออกสินทรัพยอางอิงที่
กําหนดไวในสัญญา (Obligation category and
Obligation characteristics) จากผูโอนความเสี่ยง
ดานเครดิต (Protection buyer) ไปยังผูร บั โอนความ
เสีย่ งดานเครดิต (Protection seller) โดย Protection
seller จะไดรบั ผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียมทีอ่ า งอิง
กับความสามารถในการชําระหนีข้ องผูอ อกสินทรัพย
อางอิง (Reference entity) แลกกับการมีภาระผูกพัน
ที่จะตองจายชําระเงินใหแก Protection buyer
เมื่อเกิดเหตุการณที่เกี่ยวของกับความสามารถใน
การชําระหนีข้ องผูอ อกสินทรัพยตามทีร่ ะบุในสัญญา
ธุรกรรมอนุพันธดานเครดิต (Credit event)

ธุรกรรมธุรกิจการเงิน
ธุรกรรมธุรกิจการเงิน (Corporate Finance) ใหบริการคำแนะนำ
ดานการลงทุน (ซื้อหรือควบรวมกิจการ) ระดมทุน บริหารโครงการ
และ Structured Trade Finance โดยการประสานงานรวมกับกลุม
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดดวยผลิตภัณฑที่หลากหลาย
ความเชี่ยวชาญดานการตลาดในภาคสนาม และการบริการ และ
การสนับสนุนอยางเต็มที่จากเครือขายทั่วโลกของกลุมธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรดทีไ่ มเปนสองรองใคร ปจจัยเหลานีเ้ อือ้ อำนวย
ใหธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) สามารถใหบริการแกลกู คา
ดวยขอเสนอทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่เหมาะสมกับ
ลูกคาแตละรายไดอยางแทจริง
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การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
ความยั่งยืน (Sustainability)

หลักการ
เจตจำนงคของเราคือขับเคลื่อนการคา การลงทุนและสรางความมั่งคั่งผาน
ความหลากหลายอันเปนเอกลักษณ ธนาคารไดกำหนดประเด็นเรื่องความ
ยั่งยืนไวในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ ตลอดจนการสนับสนุนชุมชนและ
สังคม โดยอิงกรอบปฏิบัติดานความยั่งยืน ซึ่งระบุแนวทางปฏิบัติไว 3 ดาน
ดวยกันคือ การเงินเพื่อความยั่งยืน การเปนองคกรที่รับผิดชอบและการสราง
ความเทาเทียมในชุมชน ดวยหลักการนี้ ธนาคารเชื่อวาเราจะสามารถสราง
การเติบโตที่ยั่งยืน สอดคลองกับคานิยมและคำมั่นสัญญา Here for good
ของเรา
หลักการนีอ้ งิ กรอบปรัชญาความยัง่ ยืนซึง่ กำหนดการตัดสินใจทางธุรกิจของเรา
หลักเกณฑในเอกสารกำหนดจุดยืน (Position Statement) ซึ่งระบุมาตรฐาน
สำหรับลูกคาในมิติดานสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึงรายนามกิจกรรม
ซึ่งธนาคารจะไมสนับสนุนทางการเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายนามไดที่
sc.com/prohibitedactivities นอกจากนี้เรายังกำหนดความมุงมั่นดานความ
ยั่งยืน (Sustainability Aspirations) เพื่อกำหนดเปาหมายที่ชัดเจนถึงผลลัพธ
ของกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ

Sustainable
Finance

Here
for good
Responsible
Company

Inclusive
Communities

การเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)
ในป 2562 กลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรดไดลงนามในหลักการของ
สหประชาชาติดานการธนาคารดวยความรับผิดชอบ (UN Principles on
Responsible Banking) เพือ่ สนับสนุนความกาวหนาของเราและของภาคการ
ธนาคารโดยรวมในการรวมกันพัฒนาใหบรรลุเปาหมายของสังคม ซึ่งเพื่อ
สะทอนถึงคำมัน่ สัญญาของเรานี้ กลุม ธนาคารจะทำงานรวมกับหนวยงานภาย
นอกเพือ่ รวมคัดสรรความมุง มัน่ ดานความยัง่ ยืน (Sustainability Aspirations)
เพื่อสะทอนผลกระทบอันจะเกิดจากการดำเนินงานตามเปาหมายของเรา
ในป 2562 กลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรดยังคงปรับเปลี่ยนผลงาน
ทั้งนี้ในป 2563 กลุมธนาคารจะใหความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศนเพื่อ
ดานความยั่งยืนเพื่อใหบรรลุเปาประสงคของเรา ดังนี้
ความยัง่ ยืน “เพือ่ เปนธนาคารทีย่ ง่ั ยืนและรับผิดชอบทีส่ ดุ ในโลก ตลอดจนเปน
สนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืนอันจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนและ ภาคเอกชนระดับแนวหนาทีส่ นับสนุนการเงินเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืนในเอเชีย
กำหนดที่จะลงทุนเพิ่ม 75,000 ลานดอลลารสหรัฐภายในป 2567
แอฟริกาและตะวันออกกลาง”
เสริมการดำเนินงานเพือ่ แกปญ
 หาการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ ซึง่ รวมถึง ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไดลงนามในบันทึกขอ
การประกาศที่จะสนับสนุนลูกคาใหลดการใชถานหินเชื้อเพลิงใหนอยกวา ตกลงความรวมมือระหวางธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ในกำหนด
10% ภายในป 2573
แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอยางยั่งยืนในดานการใหสินเชื่ออยาง
ตั้งเปาหมายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการดำเนินงานให รับผิดชอบ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดแนวทางที่จะวางกรอบ
เหลือศูนย ภายในป 2573
กลยุทธทางธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคารในป 2563 โดยคำนึงถึงผล
สรางความเทาเทียมในชุมชนอยางตอเนื่องผานทางกิจกรรมจิตอาสาและ กระทบดานสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล โดยจะดำเนินการผานทั้งมิติ
ภายในองคกรและกิจกรรมการใหสินเชื่อของธนาคารเพื่อสงเสริมใหลูกคา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บรรลุเปาหมายการเติบโตอยางยั่งยืน

•
•
•
•
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องคกรที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Company)
เราดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ ผานทางการทำงานอยางมีจริยธรรมและอิงคา
นิยมหลักของธนาคาร เพื่อสนับสนุนการปองกันอาชญากรรมทางการเงิน การ
ลงทุนพัฒนาพนักงานและบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนสิ่งสำคัญตอธนาคารและผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งเรา
กำหนดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับความเจตจำนงค
ขององคกร คำมั่นสัญญาของแบรนดและคานิยมของเรา โดยกำหนดความ
คาดหวังตามหลักจรรยาบรรณและการตัดสินใจอันเหมาะสม ซึ่งในปที่ผานมา
พนักงานของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ทั้งหมดไดยืนยันในคำมั่น
สัญญาตอการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณขององคกร
อาชญากรรมทางการเงินเปนอันตรายตอสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น เราจึงมี
สวนรวมในการปองกันอาชญากรรมทางการเงินและทำใหระบบการเงินเปนศัตรู
กับอาชญากร ซึ่งพนักงานของธนาคารทั้งหมดของธนาคารไดผานการอบรม
หลักสูตรกำกับดูแลเพื่อตอตานอาชญากรรมทางการเงินอยางครบถวน
ธนาคารมีความคืบหนาในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ผลักดันการสรางผลงาน
อยางสรางสรรคและมีความเทาเทียม เรามุงมั่นที่จะนำเสนอตำแหนงงานที่
นาสนใจและสรางผลกระทบเชิงบวก รวมถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรเพื่อใหเทาทันกับสภาวะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ในประเทศไทย
ณ สิ้นป 2562 รอยละ 70 ของพนักงานเราเปนพนักงานหญิงและรอยละ 65
ที่อยูในตำแหนงระดับบริหาร
ในป พ.ศ. 2563 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จะพัฒนาแผนงานเพื่อ
ลดผลกระทบของการดำเนินงานของธนาคารตอสิง่ แวดลอม และจะดำเนินงาน
ตามกรอบแผนงานเพื่อลดผลกระทบตอสภาวะภูมิอากาศที่กลุมธนาคารจะจัด
ทำขึ้นเพื่อใหบรรลุคำสัญญาของกลุมธนาคารที่มีตอสนธิสัญญาปารีสดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเทาเทียมในชุมชน (Inclusive Communities)
กลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรดสงเสริมความเทาเทียมเชิงเศรษฐกิจใน
ประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยูผานทางกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อลดความไมเทา
เทียมกัน โดยในป 2562 เราไดจดทะเบียนตั้งมูลนิธิสแตนดารดชารเตอรดขึ้น
ในอังกฤษและเวลสเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศล ซึ่งรวมถึงโครงการ
Futuremakers by Standard Chartered โครงการใหมของกลุมธนาคารเพื่อ
ตอสูกับความไมเทาเทียมในสังคม โดยมีเปาหมายที่จะจัดหาทุนเพื่อการนี้ผาน
ทางเงินบริจาคของกลุม ธนาคารและการระดมเงินบริจาคใหได 50 ลานดอลลาร
สหรัฐระหวางป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2566
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไดริเริ่มโครงการนำรอง
ของ Futuremakers by Standard Chartered ภายใตแนวคิด “เยาวชนสูมือ
อาชีพ” นับแตเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสรางทักษะที่จำเปนเพื่อการ
ทำงานในศตวรรษที่ 21 แกเยาวชนหญิงรายไดนอยในกรุงเทพฯ โดยธนาคาร
ทำงานรวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเซียเพื่อเชิญชวนเยาวชนเปาหมายเขารวม
โครงการและเสริมศักยภาพใหกับกลุมเปาหมายผานทางการฝกอบรมแบบกลุม
กิจกรรมสัมพันธ นอกจากนี้ พนักงานของธนาคารไดรวมแบงปนความรูและ
ประสบการณในการถายทอดความรูท างการเงินพืน้ ฐานและเทคนิคการสัมภาษณ
งานใหกับผูรับการอบรม
เพื่อรวมฉลองวาระครบรอบ 125 ปในประเทศไทยของธนาคาร เราไดจัด
กิจกรรม “วันพนักงานอาสา” ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2562 โดยมีพนักงาน
จิตอาสาเขารวมกิจกรรม 396 คน เพื่อรวมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงเรียน
วัดใหญบานบอ จังหวัดสมุทรสาคร โดยอาสาสมัครไดรวมกันสอนความรูทาง
การเงินพืน้ ฐานแบบงายๆ และสนุกสนาน รวมบูรณะสนามเด็กเลนและสนามกีฬา
บริจาคและติดตัง้ คอมพิวเตอร มอบอุปกรณกฬี าใหมและจัดแขงกีฬากับนักเรียน
ซึ่งกิจกรรมนี้สงผลเชิงบวกตอนักเรียนจำนวน 706 คน อาจารย 40 ทานและ
บุคลากรของโรงเรียนจำนวน 10 คนดวยกัน
ตลอดทั้งป พนักงานจิตอาสาจำนวนรวม 215 คนไดสละเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
ไปยังจังหวัดสระแกวเพื่อชวยสนับสนุนสภากาชาดไทยในกิจกรรมคลินิกจักษุ
เคลือ่ นทีเ่ พือ่ ตรวจตาและผาตัดตอกระจก ซึง่ มีคนไขรวม 8,593 เขารวมกิจกรรม
ทั้งปและมีจำนวน 2,640 คนที่ไดรับการผาตัดรักษาตอกระจก
โดยรวม ภายในป 2562 พนักงานธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ไดรวม
สละเวลาจำนวน 508 วันเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา หรือคิดเปนรอยละ 69 ของ
พนักงานทั้งหมด
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คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
นายบาหรัท นารายานัน
แพทมานาบัน
ประธานกรรมการ

นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

นางทิพยภาพร เกิดผล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นายบาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ปจจุบันดำรง
ตำแหนงหัวหนาสายงานการธนาคาร
ประเทศอินเดีย ภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชียใต เปนหนึ่งในทีมผูบริหารสายงาน
การธนาคาร และทีมผูนำดานการบริหาร
สินเชือ่ ธุรกิจลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ
ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
นอกจากนี้ ยังเปนกรรมการอิสระบริษัท
เพอเพิล ทีล นายแพทมานาบัน มีประสบ
การณการทำงานในธุรกิจการเงินและการ
ธนาคารกวา 25 ป

นายแพทมานาบัน เขารวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ตั้งแตป
2540 เคยดำรงตำแหนงผูบริหารในสาย
งานองคกรและสถาบันธนกิจหลาย
ตำแหนงของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
อาทิ หัวหนาสายงานองคกรและสถาบัน
ธนกิจ ประจำภูมภิ าคอาเซียนและเอเชียใต
หัวหนาฝายงานการตลาดลูกคาสัมพันธ
ของสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
ระดับกลุมสแตนดารดชารเตอรด หัวหนา
ฝายงาน Structured Trade Finance &
Financing Solutions หัวหนาสายงานการ
ตลาดลูกคาบริษทั และสถาบัน ในประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศจีน และหัวหนา
สายงานสถาบันธนกิจ ในประเทศอังกฤษ
และประเทศอินเดีย

นายแพทมานาบัน สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจดาน
การเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัย
เบอรมงิ แฮม ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ จากสถาบัน
เอกอล เนชั่นเนล เดปงเซโชเซ ปารีส
ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาตรี สาขา
พาณิชยศาสตร จากมหาวิทยาลัยมาดราส
ประเทศอินเดีย

นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2545 เคยรวมทำงานกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนเวลากวา
30 ป โดยดำรงตำแหนงรองผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยระหวางป
2543 – 2545 เลขาธิการสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย (กลต.) ระหวางป 2538 – 2542
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระหวางป 2550 – 2552
กรรมการในคณะกรรมการจัดทำบันทึก
ขอตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง ระหวางป
2555 – 2561 และประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย
จำกัด (มหาชน) ระหวางป 2552 – 2561

นายปกรณ ปจจุบันดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการบริษัทอินเตอรลิงค
เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัทสตารเฟล็กซ
จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองคกรภาครัฐ
ประธานกลุมผูเชี่ยวชาญพิเศษดาน
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ
สังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน และ
กรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี

นายปกรณ สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัยควีนสแหงเบลฟาสต
ไอรแลนดเหนือ และไดรบั ประกาศนียบัตร
ชั้นสูงจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ป 2539

นางทิพยภาพร เกิดผล ไดรบั การแตงตัง้
เปนกรรมการเมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2546
เคยดำรงตำแหนงสำคัญตางๆ ในชวง 34 ป
ของการทำงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด อาทิ ผูจ ดั การสาขาและหัวหนา
สายงานบริหารเงินและตลาดทุนประเทศไทย
และแถบลุมแมน้ำโขง

นางทิพยภาพร ปจจุบนั ดำรงตำแหนง
เปนทีป่ รึกษาบริษทั บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการและเหรัญญิกวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (รุน 4313) กรรมการใน
คณะกรรมการดานการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการอิสระ
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท จำกัด

นางทิพยภาพร สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประเทศไทย และผานการ
อบรมหลักสูตรการจัดการระหวางประเทศ
จาก Insead Euro-Asia Centre ประเทศ
ฝรัง่ เศส นอกจากนี้ ยังไดรบั ประกาศนียบัตร
หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (รุน 14)
ประกาศนียบัตร Advanced Audit
Committee จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (รุน
4313) และประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุน 5)

อายุ 53 ป

อายุ 77 ป

อายุ 70 ป
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นายประเวช ปจจุบันดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพยไอรา
จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระบริษัท
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระบริษัทแอดวานซ เมดิคอล
เซนเตอร จำกัด กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร บริษทั สายการบินนกแอร
จำกัด (มหาชน) และกรรมการที่ปรึกษา
การลงทุน สภากาชาดไทย

นายประเวช สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสองใบ สาขาบริหารธุรกิจดาน
การเงินและสาขาบริหารธุรกิจดาน Decision
Support Systems จากมหาวิทยาลัย
นิวแฮมเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาตรีสาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย นอกจากนี้ ไดรบั
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษทั ไทย
(รุน 86/2550) และประกาศนียบัตรชั้นสูง
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

คณะกรรมการ

นายประเวช องอาจสิทธิกุล ไดรับการ
แตงตัง้ เปนกรรมการ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม
2561 เคยดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน) ระหวางป 2559 – ตนป
2561 กรรมการและเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ระหวางป 2554
– 2558 ผูช ว ยเลขาธิการอาวุโส สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ระหวางป 2548 – 2554
ผูจัดการใหญธนาคารแหงอเมริกา
สาขากรุงเทพ ระหวางป 2545 – 2548
และผูอำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
และการบัญชี ธนาคารเจพีมอรแกน เชส
สาขากรุงเทพ ระหวางป 2536 – 2545

การกำกับดูแลกิจการ

นายประเวช องอาจสิทธิกลุ

อายุ 63 ป

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการที่เปนผูบริหาร
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี

กรรมการที่เปนผูบริหาร
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง

นายพลากร สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจดานการเงิน
จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาบัญชี
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นายอชิช แจน ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ปจจุบันดำรงตำแหนงหัวหนาสายงาน
การเงินและการบัญชี ประจำประเทศไทย
สำนักงานตัวแทน (พมา กัมพูชา ลาว)
และกลุมประเทศยอยในภูมิภาคอาเซียน
และเอเชียใต นายแจน ยังไดรับอนุญาต
ตามกฏหมายใหเปนผูสอบบัญชีและเปน
สมาชิกผูทรงคุณวุฒิของสมาคมผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศอินเดีย
นายแจน มีประสบการณการทำงานใน
ธุรกิจการเงินและการธนาคารกวา 24 ป

นายแจน เขารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรดตัง้ แตป 2538 ใน
ตำแหนงผูจ ดั การดานการเงินของธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด ในประเทศอินเดีย
และตอมาดำรงตำแหนงผูบ ริหารในสายงาน
การเงินและการบัญชีหลายตำแหนงของ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ในประเทศ
ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร
กอนรวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด นายแจน เคยทำงานทีบ่ ริษทั
เอินสท แอนด ยัง ในประเทศบาหเรน และ
บริษัทไพรซวอเทอรเฮาสคเู ปอส ในประเทศ
อินเดีย

นายแจน สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเดลี
ประเทศอินเดีย

นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
2561 ปจจุบันดำรงตำแหนงหัวหนา
สายงานบริหารความเสีย่ ง ประจำประเทศ
ไทยและสำนักงานตัวแทน (พมา กัมพูชา
และลาว) นางวิลคินสัน มีประสบการณ
การทำงานรวมกับธนาคารนานาชาติใน
ประเทศแถบอาเซียน ยุโรป แอฟริกา และ
ตะวันออกกลางกวา 16 ป

นางวิลคินสัน เขารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด ในประเทศ
แอฟริกาใต ในป 2557 ในตำแหนง
Senior Credit Ofﬁcer สินเชื่อสินคา
โภคภัณฑ ประจำภูมิภาคแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง กอนรวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรดนางวิลคินสัน เคย
ดำรงตำแหนง Global Head of
Structured Trade and Commodity
Finance Credit ของธนาคารสแตนดารด
ในประเทศ แอฟริกาใต และตำแหนง
ผูอำนวยการอาวุโส บริหารความเสี่ยง
ดานเครดิต ของธนาคารดอยซแบงค
ลอนดอน

นางวิลคินสัน ไดรับประกาศนียบัตร
นานาชาติสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
จากสถาบันดับบลิวเอส แอนด แอล
เมืองเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต

อายุ 53 ป

อายุ 53 ป

การควบคุมภายใน

นางเคิรส เตน ลีห วิลคินสัน

นายพลากร เขารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด
(มหาชน) ตัง้ แตป 2555 ในตำแหนงหัวหนา
สายงานการตลาดลูกคาบริษทั และสถาบัน
และหัวหนารวมในสายงานสถาบันธนกิจ
และตอมาดำรงตำแหนงหัวหนาสายงาน
กลุม ลูกคาองคกรและลูกคาสถาบัน
หัวหนาสายงานลูกคาองคกรระหวางประเทศ
และหัวหนาสายงานการธนาคาร กอนดำรง
ตำแหนงงานปจจุบัน กอนรวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) นายพลากร เคยดำรง
ตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารประจำ
ประเทศไทย ของธนาคารเดอะรอยัล แบงค
ออฟ สกอตแลนด

โครงสรางการจัดการ

นายอชิช แจน

นายพลากร หวั่งหลี ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
ปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ
ใหญและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ประจำ
ประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน (พมา
กัมพูชา และลาว) นายพลากร ยังเปน
กรรมการอิสระบริษทั ยู ซิต้ี จำกัด (มหาชน)
นายพลากร มีประสบการณการทำงานใน
ธุรกิจการเงินและการธนาคารกวา 26 ป

เจาหนาที่บริหาร

นายพลากร หวัง่ หลี

อายุ 43 ป
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เจาหนาที่บริหาร

เจาหนาที่บริหาร
นายพลากร หวั่งหลี

กรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาที่บริหาร

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกลุ
หัวหนาสายงานการธนาคาร

นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุน
และหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและ
ตลาดทุน

16

นายพลากร หวั่งหลี ปจจุบันดำรง
ตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ
สำนักงานตัวแทนของธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา
และประเทศเมียนมาร
นายพลากร ยังเปนกรรมการอิสระบริษัท
ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) นายพลากรมี
ประสบการณการทำงานในธุรกิจการเงิน
และการธนาคารกวา 26 ป

นายพลากร เขารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรดตั้งแต พ.ศ.2555
ในตำแหนงหัวหนาสายงานการตลาด
ลูกคาบริษัทและสถาบัน และหัวหนา
รวมในสายงานสถาบันธนกิจ และตอมา
ดำรงตำแหนงหัวหนา สายงานกลุม ลูกคา
องคกรและลูกคาสถาบัน หัวหนาสายงาน
ลูกคาองคกรระหวางประเทศ และหัวหนา
สายงานการธนาคาร กอนดำรงตำแหนง
งานปจจุบัน กอนรวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด นายพลากร เคย
ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
ประจำประเทศไทย ของธนาคารเดอะ
รอยัล แบงค ออฟ สกอตแลนด

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
ดานการเงิน จากมหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
และปริญญาตรีสาขาการบัญชี จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล เขารวม
งานกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
(ไทย) จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ.2555
ในตำแหนงหัวหนาฝายการตลาดธุรกิจ
ลูกคาองคกร และลูกคาสถาบัน กอนที่
จะรับตำแหนงหัวหนาสายงานตลาดเงิน
และตลาดทุนในป พ.ศ.2558 และใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

นางสาวอัญชลีไดดำรง ตำแหนงหัวหนา
สายงานการธนาคารประจำประเทศไทย
นางสาวอัญชลีมีประสบการณและสาย
สัมพันธที่ดีกับลูกคาและมีความรอบรู
เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ
นางสาวอัญชลีมีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ เปนไปตาม
กลยุทธ – นับตัง้ แตการบริหารจัดการลูกคา
การนำเสนอผลิตภัณฑ โซลูชน่ั ตางๆ รวมถึง
การใหการสนับสนุนอื่นๆ แกลูกคา

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน
จากมหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ เขารวม
งานกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
(ไทย) จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ.2551
ในตำแหนงหัวหนาฝายขาย ลูกคาองคกร
ในประเทศ สายงานตลาดเงินและตลาด
ทุน และไดรับการเลื่อนตำแหนงใน พ.ศ.
2560

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

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน
จากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา
รัฐประศาสนศาตร การคลัง คณะรัฐศาสตร
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

อายุ 53 ป

อายุ 49 ป

อายุ 44 ป

การกำกับดูแลกิจการ

นางพรรณแข นันทวิสัย

หัวหนาสายงานปฏิบัติการและ
หัวหนาฝายลูกคาบริษัทในเครือทั่วโลก

นายนิธิพงศ ไดรับการแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงหัวหนาสายงานปฏิบัติการและ
หัวหนาฝายลูกคาบริษัทในเครือทั่วโลก
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางธุรกิจสวนหนา
และสายงานปฏิบัติการ กอนรวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
นายนิธิพงศมีประสบการณและความรูที่
สำคัญจากธุรกิจธนาคารทั้งตางประเทศ
และในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมดาน
อื่นๆ

การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก
สถาบันบัณฑิตศศินทร ประเทศไทย และ
ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไปสาขา
การเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ ประเทศไทย

นางเคิรส เตน ลีห วิลคินสัน ปจจุบนั ดำรง
ตำแหนงหัวหนาสายงานบริหารความเสีย่ ง
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด
(มหาชน) และสำนักงานตัวแทนของธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรดในประเทศลาว
ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร
นางวิลคินสัน มีประสบการณการทำงาน
รวมกับธนาคารนานาชาติในประเทศแถบ
อาเซียน ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
กวา 16 ป นางวิลคินสัน เขารวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ในประเทศ
แอฟริกาใต ในป พ.ศ.2557 ในตำแหนง
Senior Credit Ofﬁcer สินเชื่อสินคา
โภคภัณฑ ประจำภูมิภาคแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง

กอนรวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นางวิลคินสัน เคยดำรงตำแหนง Global
Head of Structured Trade and
Commodity Finance Credit ของธนาคาร
สแตนดารด ในประเทศแอฟริกาใต และ
ตำแหนงผูอ ำนวยการอาวุโส บริหารความ
เสีย่ งดานเครดิต ของธนาคารดอยซแบงค
ลอนดอน

การศึกษา: ประกาศนียบัตรนานาชาติ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จากสถาบัน
ดับบลิวเอสแอนดแอล ประเทศแอฟริกาใต

อายุ 50 ป

อายุ 43 ป

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง

นายนิธิพงศ เตชะวณิช เขารวมงาน
กับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ.2556 ในตำแหนง
หัวหนาสายงานลูกคาบริษัทและสถาบัน
และไดเขามาดูแลกลุมลูกคาบริษัทใน
สายงานพาณิชยธนกิจในป พ.ศ.2559
ตามดวยรักษาการหัวหนาสายงาน
พาณิชยธนกิจในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2560
ดวยความรอบรูและความเขาใจในความ
ตองการของลูกคาเปนอยางดี

อายุ 56 ป

การควบคุมภายใน

นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน

การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยเซาเทิรน
อิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย

โครงสรางการจัดการ

นายนิธิพงศ เตชะวณิช

นางพรรณแขมีประสบการณในแวดวง
การเงินและการธนาคารเปนเวลากวา 31 ป
ทำงานทั้งในนิวยอรค มาเลเซีย สิงคโปร
และประเทศไทย มีความรูค วามเชีย่ วชาญ
ทั้งในการพัฒนาและใหบริการผลิตภัณฑ
ดานธุรกรรมทางการเงินแกลูกคาในทุกๆ
กลุม ไมวาจะเปนลูกคาองคกรภายใน
ประเทศ ลูกคาองคกรระหวางประเทศ
ลูกคาองคกรขนาดเล็กและขนาดกลาง
และลูกคาสถาบันการเงิน นางพรรณแข
เคยรวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด ในป พ.ศ.2544 ในสายงาน
ลูกคาสถาบันการเงิน ลูกคาองคกรระหวาง
ประเทศ และสายงานบริหารธุรกรรมทาง
การเงิน ตามลำดับ

เจาหนาที่บริหาร

หัวหนาสายงานบริหารธุรกรรม
ทางการเงิน

นางพรรณแข นันทวิสัย กลับมา
รวมงานกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
(ไทย) จำกัด (มหาชน) ในป พ.ศ.2559
ในตำแหนงหัวหนาสายงานบริหารธุรกรรม
ทางการเงิน
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การกำกับดูแลกิจการ

นายอชิช แจน

หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี

นายรพีพร แกลวทนงค

หัวหนาสายงานทรัพยากรมนุษย

นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน
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เจาหนาที่บริหาร

นายอชิช แจน ปจจุบันดำรงตำแหนง
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) สำนักงานตัวแทนของ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ในประเทศ
ลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร
และกลุมประเทศยอยในภูมิภาคอาเซียน
และเอเซียใต (ออสเตรเลีย บรูไน เนปาล
ฟลิปปนส ศรีลังกา และเวียดนาม)
ยังไดรับอนุญาตตามกฏหมายใหเปน
ผูสอบบัญชีและเปนสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ
ของสมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศอินเดีย

นายแจน มีประสบการณการทำงานใน
ธุรกิจการเงินและการธนาคารกวา 24 ป
เขารวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด ในประเทศอินเดีย ตัง้ แตป พ.ศ.
2538 ในตำแหนงผูจัดการดานการเงิน
และตอมาดำรงตำแหนงผูบริหารในสาย
งานการเงินและการบัญชีหลายตำแหนง
ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรดใน
ประเทศฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา และ
สิงคโปร กอนรวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด นายแจน เคย
ทำงานทีบ่ ริษทั เอินสท แอนด ยัง ในประเทศ
บาหเรน และบริษัทไพรซวอเทอรเฮาส
คูเปอส ในประเทศอินเดีย

การศึกษา: ปริญญาตรีสาขา
พาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จาก
มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

นายรพีพร แกลวทนงค เขารวมงาน
กับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) ในป พ.ศ.2552
โดยนายรพีพรไดใหการสนับสนุนและให
คำปรึกษาแกหนวยงานภาคธุรกิจอยาง
ตอเนื่องในการผลักดันกลยุทธดานธุรกิจ
และทรัพยากรมนุษย

นายรพีพรมีประสบการณมากกวา 16 ป
ในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในธุรกิจ
ธนาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงได
มีสว นรวมในการผลักดันหลายๆ โครงการ
ที่เกี่ยวของกับการควบรวมกิจการและ
การเขาซื้อกิจการ และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรมนุษย

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จากมหาวิทยาลัยวอริค
ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรีสาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทย

นางสาวโชติอาภา สวนพงษ รวมงาน
กับ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) เมื่อป พ.ศ.2560
โดยมีประสบการณกวา 26 ปในธุรกิจการ
เงินและการธนาคาร โดยเคยดำรงตำแหนง
ผูบริหารทีม ในฝายบริหารเงินสำรองสาย
ตลาดการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
และเปนที่ปรึกษาที่บริษัทเอคเซนเชอร
(ประเทศไทย)

ลาสุดกอนที่จะมารวมงานกับธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด นางสาวโชติอาภา
ดำรงตำแหนงหัวหนาสายงานกำกับดูแล
การปฏิบัติการ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส
สาขากรุงเทพฯ

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประเทศไทย

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

อายุ 53 ป

อายุ 42 ป

อายุ 47 ป

การกำกับดูแลกิจการ

นางสุดารัตน คงตรีแกว

หัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน

กอนทีจ่ ะมารวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อป 2559 นายไกรทส เปลีย่ นบางชาง
ปฏิบตั งิ านกับธนาคารเอชเอสบีซี ตั้งแตป
2545 โดยลาสุดดำรงตำแหนง General
Counsel (Head of Legal Department),
Thailand มีหนาที่ใหคำปรึกษาแนะนำ
และแกไขปญหาดานกฎหมายและกฎ
ระเบียบตางๆ รวมถึง วิธปี ฏิบตั ิ และ
มาตรฐานตางๆ ของตลาดตราสารหนี้ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจและการดำเนินงานของ
กลุม ธนาคารหรือทีเ่ กีย่ วของกับประเทศไทย
รวมถึงเปนผูก ำหนดนโยบายดานกฎหมาย
และทิศทางเชิงกลยุทธสำหรับธุรกิจและ
การปฏิบัติงานในระหวางการปฏิบัติงาน
ที่ธนาคารเอชเอสบีซีนั้น

นายไกรทสเคยไดรับมอบหมายใหไป
ปฏิบตั งิ านทีฝ่ า ยกฎหมายในระดับภูมภิ าค
ที่ฮองกงอีกดวย นอกจากนี้ นายไกรทส
ยังมีประสบการณการทำงานทีธ่ นาคารใน
รัฐแมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา
กอนรวมงานกับธนาคารเอชเอสบีซี
นายไกรทสมีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งตลาด
ตราสารหนี้ กฎระเบียบตางๆ ธุรกรรม
การคาระหวางประเทศ งานบริการกองทุน
การบริการดูแลและเก็บรักษาทรัพยสิน
ทั่วไป และธุรกรรมดานการบริหารเงิน
และงบดุล และการบริหารสภาพคลอง

อายุ 60 ป

ชารเตอรด นางสาวหัสญาดำรงตำแหนง
รองผูอำนวยการฝายสื่อสารองคกรและ
หัวหนางานความรับผิดชอบตอสังคมเปน
เวลากวา 12 ปในธนาคารซิตี้แบงก โดย
ในระยะเวลาดังกลาวนางสาวหัสญามี
สวนรวมในการแนะนำนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑและบริการสูป ระเทศไทยอยาง
หลากหลาย ตลอดจนดูแลการสือ่ สารของ
แคมเปญทางการตลาดและโครงการปรับ
โครงสรางองคกรอีกหลายโครงการ

อายุ: 45 ป

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตรจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) เมื่อป 2561 ในตำแหนง
หัวหนาสายงานองคกรสัมพันธ และบริหาร
ภาพลักษณผลิตภัณฑและการตลาด
นางสาวหัสญาสัง่ สมประสบการณทำงาน
ดานสื่อสารองคกร บริหารภาพลักษณ
ผลิตภัณฑตลอดจนงานดานความรับผิด
ชอบตอสังคมในแวดวงการเงินการธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและวงการสือ่ มวลชน
รวม 31 ป โดยมีความสัมพันธอนั ดีกบั สือ่
มวลชนสายการเงินและสายเทคโนโลยี

การศึกษา: ปริญญาโท สาขานิติศาสตร
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา และปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย

การควบคุมภายใน

นางสาวหัสญา หาสิตะพันธุ นางสาวหัสญา หาสิตะพันธุ เริม่ งานกับ กอนรวมงานกับธนาคารสแตนดารด
หัวหนาสายงานองคกรสัมพันธ และ
บริหารภาพลักษณผลิตภัณฑและ
การตลาด

การศึกษา: รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาความ
สัมพันธระหวางประเทศ จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และ
ประกาศนียบัตรการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงสรางการจัดการ

หัวหนาสายงานกฎหมาย

กอนรวมงานกับธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด นางสุดารัตนเคยดำรงตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารชั้นนำในประเทศ

เจาหนาที่บริหาร

นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง

นางสุดารัตน คงตรีแกว รวมงานกับ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
จำกัด (มหาชน) เมื่อป พ.ศ.2556
โดยมีประสบการณการทำงาน 32 ป
กับธนาคารและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ
ทั้งในและตางประเทศ ในดานการ
ตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและปฎิบัติการ

อายุ 53 ป
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โครงสรางการจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการสินทรัพยและหนี้สิน
คณะทำงานบุคลากร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา

โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง
คณะกรรมการรับประกันการจำหนายหลักทรัพย

นาย พลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน
คณะกรรมการควบคุมความเสีย่ งดานอาชญากรรมการเงิน

สายงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 1
นาย สมบูรณ หิรัญภัทรศิลป

สายงานการธนาคาร
นางสาว อัญชลี บุญทรงษีกุล

สายงานทรัพยากรมนุษย
นาย รพีพร แกลวทนงค

สายงานองคกรสัมพันธและ
บริหารภาพลักษณผลิตภัณฑ
และการตลาด
นางสาว หัสญา หาสิตะพันธุ

สายงานกฎหมาย
นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง

สายงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน
นางสาว โชติอาภา สวนพงษ

พัฒนาระบบปฏิบัติการ

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ

การเงิน

แรงงานสัมพันธ

กำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริหารทรัพยสิน
และหนี้สิน

พัฒนาผลิตภัณฑ
ดานการชำระเงิน
และสภาพคลอง

บริหารโครงการเทคโนโลยี
และบริหารการเปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติการดานการชำระเงินและ
สภาพคลองและโครงการพิเศษ

บริหารความเสี่ยงดานการซื้อขาย

ควบคุมดูแลและรายงาน
สถาบันการเงินและ
ระบบขอมูลการบัญชีการเงิน

ทรัพยากรมนุษย
เพื่อพันธมิตรธุรกิจ

บริหารความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมการเงิน
และการฟอกเงิน

ตลาดทุน

บริหารชองทาง
การบริการ
และวิเคราะหขอมูล

บริหารจัดการความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยี

ปฎิบัติการดานตลาดเงิน
และตลาดทุน

บริหารความเสี่ยงการปฏิบัติการ

รายงานบัญชีการเงิน
และโครงการพิเศษ

พัฒนาองคความรู

ลูกคาบริษัทในเครือ
ทั่วโลก
นาย นิธพิ งศ เตชะวณิช 2

การตลาดบริหาร
เงิน 2

ดำเนินงาน
ดานระบบ
และบริหารลูกคา

บริการเทคโนโลยี
และบริหารลูกคาสัมพันธ

กำกับดูแลและ
ควบคุมความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยงการบริหารเงิน

ประเมินผลการดำเนินงาน

บริหารคาตอบแทน
และสวัสดิการ

ลูกคาองคกร
ระหวางประเทศ

ปริวรรตเงินตรา

บริหารธุรกรรม
ดานหลักทรัพย

บริหารจัดการคูคาธุรกิจเทคโนโลยี

บริหารและวางแผน
การดำเนินงาน

ทรัพยสิน

สรรหาบุคลากร

บริการสนับสนุนดานระบบ
และบริการโครงสรางพื้นฐาน
ระบบของตลาดเงินและตลาดทุน

ปฏิบัติการดานหลักทรัพย

บริหารการจัดซื้อ
และการใหบริการ

ปฏิบัติการดาน
การคาระหวางประเทศ

ภาษีอากร

ลูกคาสถาบัน
การเงิน
บริหารธุรกรรม
ดานบริการตัวแทน
ธนาคารตางประเทศ

สนับสนุนลูกคา

สายงานบริหาร
ธุรกรรมทางการเงิน
นาง พรรณแข นันทวิสัย 2

พัฒนาผลิตภัณฑ
ดานการคา
ระหวางประเทศ 2

หมายเหตุ : 1. สายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสายงานตรวจสอบภายในไมนับเปนสวนหนึ่งของทีมผูบริหารสูงสุดของธนาคาร
2. กำกับดูแล 2 ตำแหนง
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

1

ความเสี่ยวง

บริหารจัดการเทคโนโลยี

สายงานตลาดเงิน
และตลาดทุน
นาง เกตุรัตน วิริยประไพกิจ 2

สายงานตรวจสอบภายใน
นาง สุดารัตน คงตรีแกว 1

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สายงานบริหารความเสี่ยง
นาง เคิรสเตน ลีห วิลคินสัน 2

บริหารการขายผลิตภัณฑ
ดานการชำระเงินและ
สภาพคลองและดานการคา
ระหวางประเทศ

20

สายงานการเงินและ
การบัญชี
นาย อชิช แจน

สายงานปฏิบัติการ
นาย นิธิพงศ เตชะวณิช 2

การควบคุมภายใน

คณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต

สายงานบังคับบัญชารอง
ปรับปรุงเมื่อ ธันวาคม 2562
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โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการ
1. คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธและนโยบายที่สำคัญ ดูแลใหธนาคารมีกลไกในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบ
ทีม่ ปี ระสิทธิผล และติดตามดูแลการดำเนินงานของธนาคารอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ ใหธนาคารดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส และรับผิดชอบตอผูม สี ว น
ไดเสียภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี พรอมสรางคุณคาใหธนาคารอยางเหมาะสมในระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนธนาคารมีรายนามตอไปนี้
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการที่เปนผูบริหาร
2. นายอชิช แจน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
3. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
โดยมีเงื่อนไขใหกรรมการ 2 ใน 3 ทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของธนาคาร
ในป 2562 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 8 ครั้งซึ่งประกอบไปดวยการประชุมเฉพาะกิจจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ จำนวนครั้งที่กรรมการแตละทานได
เขารวมประชุมคณะกรรมการธนาคารมีดังตอไปนี้
รายนามกรรมการ
นายบาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
นางทิพยภาพร เกิดผล
นายประเวช องอาจสิทธิกุล
นายพลากร หวั่งหลี
นายอชิช แจน
นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน

ระยะเวลา

จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด

มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562

07/08
07/08
07/08
08/08
06/08
08/08
08/08

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการธนาคาร หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแกการสอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ สอบทานวาธนาคารมีระบบควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานการปฏิบตั งิ านของธนาคารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน รวมถึง
กฎหมายและขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ยังพิจารณาและเสนอแตงตัง้ ผูส อบบัญชีของธนาคาร และเสนอคาตอบแทนผูส อบบัญชีให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน อีกทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหนาสายงานตรวจ
สอบภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. นางทิพยภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการรวม
1. นางสุดารัตน คงตรีแกว
หัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน
2. นางชลิดา ชาครียรัตน
เลขานุการบริษัท
ในป 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางเปนทางการทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแตละทานไดเขารวมประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้
รายนามกรรมการ
นางทิพยภาพร เกิดผล
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
นายประเวช องอาจสิทธิกุล
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

ระยะเวลา

จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด

มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562

04/04
04/04
04/04

รายนามกรรมการ
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
นางทิพยภาพร เกิดผล
นายประเวช องอาจสิทธิกุล

ระยะเวลา

จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด

มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562
มกราคม – ธันวาคม 2562

04/06
05/06
06/06

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบหลักในการบริหารกิจการของธนาคารฯ ใหเปนไปตามกลยุทธและนโยบายทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย กรรมการผูจ ดั การใหญและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ทำหนาทีเ่ ปนประธาน โดยมีผบู ริหารอาวุโสจากสายงานลูกคาองคกร
และลูกคาสถาบัน สายงานพาณิชยธนกิจ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน สายงานบริหารความเสีย่ ง สายงานสารสนเทศ
และปฏิบัติการ สายงานการเงินและการบัญชี สายงานทรัพยากรมนุษย สายงานปฎิบัติงานและ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
3. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
หัวหนาสายงานปฏิบัติการและหัวหนาสวนงานลูกคาองคกรระหวางประเทศ
4. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขายตลาดเงินและตลาดทุน
5. นางพรรณแข นันทวิสัย
หัวหนาสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงินและหัวหนาฝายผลิตภัณฑดานการคาระหวางประเทศ
6. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
8. นายรพีพร แกลวทนงค
หัวหนาสายงานทรัพยากรมนุษย
9. นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง
หัวหนาสายงานกฎหมาย
10.นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฎิบัติงาน
11. นางสาวหัสญา หาสิตะพันธุ
หัวหนาสายงานองคกรสัมพันธและบริหารภาพลักษณผลิตภัณฑและการตลาด
เลขานุการ
นาง รินรดา เศรษฐลีลา
ผูอำนวยการอาวุโสฝายดูแลกระบวนการและการปฏิบัติงานสายงานการธนาคาร

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. คณะกรรมการบริหาร

การควบคุมภายใน

ในป 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแตละทานได
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนดังตอไปนี้

โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร หนาที่และความรับผิดชอบ
หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดแกการใหคำปรึกษาและวางกรอบนโยบาย หลักเกณฑ และกระบวนการสรรหากรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปหรือผูซึ่งมีตำแหนงอื่นที่เทียบเทาของธนาคาร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะ
กรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไปหรือผูซึ่งมีตำแหนงอื่นที่เทียบเทาของธนาคาร และที่ปรึกษาของธนาคาร ตลอดจนกำหนดนโยบายการกำหนดคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นรวมทั้งจำนวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปหรือผูอื่นซึ่งมี
ตำแหนงที่เทียบเทา ที่สะทอนวัตถุประสงค หนาที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปหรือผูมีตำแหนงอื่นที่เทียบเทา
ของธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับคาตอบแทนประจำป โดยคำนึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสำคัญกับการเพิ่มมูลคา
ของสวนผูถือหุนในระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนประกอบดวย
1. นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
2. นางทิพยภาพร เกิดผล
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน
เลขานุการบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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การกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่หลักในการดูแลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองคกร (Enterprise Risk
Management Framework) และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Type Framework) ของ 10 ความเสี่ยงหลัก ไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยง
ดานเงินทุนและดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ ความเสี่ยงประเทศ ความเสี่ยงดานชื่อเสียงองคกร ความเสี่ยงดาน
การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานความประพฤติ ความเสี่ยงดานอาชญากรรมทางการเงิน และความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
ทางไซเบอร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังทำหนาที่กำกับดูแลใหขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและควบคุมการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูนั้น
สอดคลองกับมาตรฐานของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด และเปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
4. นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
5.นายไกรทส เปลี่ยนบางชาง
หัวหนาสายงานกฎหมาย
6.นายนิธิพงศ เตชะวณิช
หัวหนาสายงานปฏิบัติการและหัวหนาฝายลูกคาบริษัทในเครือทั่วโลกประจำประเทศไทย
7.นายรพีพร แกลวทนงค
หัวหนาสายงานทรัพยากรมนุษย
8.นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
9.นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขายตลาดเงินและตลาดทุน
10.นางสาวพรรณแข นันทวิสัย
หัวหนาสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
เลขานุการ
นางศศกนก อัศวภิวัฒน
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ

6. คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ
คณะกรรมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ฯ มีหนาทีก่ ำกับดูแลและจัดการบริหารความเสีย่ งดานสินเชือ่ ของลูกคาสายงานองคกรและสถาบัน ซึง่ ครอบคลุมลูกคาปกติ และ
ลูกคาทีม่ ปี ญ
 หา ขอบเขตความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ประกอบดวย การพิจารณา ทบทวนและอนุมตั คิ ำขอวงเงินสินเชือ่ และเรือ่ งอืน่ ๆ
ตามนโยบายสินเชื่อ รวมถึงการติดตามและประเมินคุณภาพของพอรตสินเชื่อ คณะกรรมการยังมีหนาที่ดูแลจัดการใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการที่เปนไดมาตรฐานตาม “นโยบายและขั้นตอนดานการบริหารความเสี่ยง” และ “นโยบายและ
ขั้นตอนดานการบริหารสินทรัพยที่มีปญหา” ของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ซึ่งธนาคารฯ นำมาใชปฏิบัติตามความเหมาะสมและสอดคลองกับกฎ
ระเบียบของภาครัฐที่กำกับดูแลภายในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายวสันต ผลเจริญ
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ
3. นางศศกนก อัศวภิวัฒน
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ
4. นายปรีชาพล ตันติประเสริฐกุล
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ
5. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
6. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
หัวหนาสายงานปฏิบัติการประจำและหัวหนาฝายลูกคาบริษัทในเครือทั่วโลกประจำประเทศไทย
7. นายไกวัล พงษนนทกุล
หัวหนาฝายบริหารลูกคาสถาบันการเงิน
เลขานุการ
นางบัณทิตา เปยมทิพยมนัส
ผูอำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงินมีหนาที่หลักในการดูแล ประเมิน ติดตามการจัดการความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน รวมทั้งกำกับดูแลให
การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎขอบังคับภายในธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมใชดานการเงิน ประกอบดวย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
3. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
4. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
5. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
6. นางสาวพรรณแข นันทวิสัย
หัวหนาสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
7. นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
8. นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
9. นายแกรี่ เจมส วิลสัน
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงดานอาชญากรรมการเงินและการฟอกเงิน
10. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
หัวหนาสายงานปฏิบัติการประจำและหัวหนาฝายลูกคาบริษัทในเครือทั่วโลกประจำประเทศไทย
เลขานุการ
นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
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โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสำหรับลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ และการบริหารสินทรัพยทม่ี ปี ญ
 หา มีหนาที่ 3 สวนหลักคือ สวนทีห่ นึง่
สอบทานคุณภาพสินทรัพยของกลุม ลูกหนี้ ประเมิน และวางแผนนโยบายการบริหารสินเชือ่ ทีส่ อดคลองกับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเพิม่ สูงขึน้ สวนทีส่ อง สอบทาน
คุณภาพสินทรัพยกลุม ลูกหนีท้ ม่ี คี วามเสีย่ งดานสินเชือ่ สูงและนำเสนอนโยบายในการบริหารสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ และสวนสุดทายสอบทาน ติดตาม
นโยบายและการดำเนินงานในการบริหารและ แกไขสินเชื่อกลุมที่มีปญหาดานคุณภาพสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบดวย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
4. นายไกวัล พงษนนทกุล
หัวหนาฝายบริหารลูกคาสถาบันการเงิน
5. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
หัวหนาสายงานปฏิบัติการและหัวหนาฝายลูกคาบริษัทในเครือทั่วโลกประจำประเทศไทย
เลขานุการ
นางบัณทิตา เปยมทิพยมนัส
ผูอำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการ

8. คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง

9. คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง

11. คณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต

ความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา ทำหนาที่พิจารณาและอนุมัติการเลือกสรรผูประเมินราคาอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑขั้นต่ำที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดสำหรับการตีราคาหลักประกัน รวมทั้งอนุมัติผลการประเมินราคาที่ไดกระทำขึ้นโดยผูประเมินราคาอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นางศศกนก อัศวภิวัฒน
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ
3. นายวสันต ผลเจริญ
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ
4. นายปรีชาพล ตันติประเสริฐกุล
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ
5. นางสาวฐิติพร สุริยกมล
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง
6. นางบัณทิตา เปยมทิพยมนัส
ผูอำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ
นางบัณทิตา เปยมทิพยมนัส
ผูอำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

10.คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง มีมีหนาที่หลัก ในการประเมินและอนุมัติแบบจำลอง IRB สำหรับใชในประเทศ การกำกับดูแลประสิทธิภาพของแบบ
จำลองภายใตขอบเขตที่รับผิดชอบ การอนุมัติแนวนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ model risk policy and standard และ การกำหนดมาตรฐานการ
แกไขปญหาประสิทธิภาพของแบบจำลอง (รวมถึง Post-Model Adjustment ‘PMA’) ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาแบบจำลองที่ใชมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประเมินแบบจำลอง ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
3. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
4. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
5. นายอดิศร บุตรฉ่ำ
ผูอำนวยการ สายงานความเสี่ยงดานการตลาด
เลขานุการ
นางศศกนก อัศวภิวัฒน
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ

คณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณาสถานการณวกิ ฤตสำหรับทำการทดสอบความแข็งแกรงทางการเงินในรูปแบบตางๆ ประเมินผลกระทบ
ทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทัง้ พิจารณาปจจัยเสีย่ งทุกประเภทจากผลการทดสอบ ใหคำแนะนำมาตรการปฏิบตั ิ เพือ่ บรรเทาความรุนแรง และกำหนดตัว
สงสัญญาณในการบริหารความเสี่ยง โดยจะไดรับการอนุมัติจากคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสินทรัพยและหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะทำงานทดสอบภาวะวิกฤต ประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นายอชิช แจน
หัวหนาสายงานการเงินและการบัญชี
3. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นายอดิศร บุตรฉ่ำ
ผูอำนวยการสายงานความเสี่ยงดานการตลาด
เลขานุการ
นายวสันต ผลเจริญ
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ลูกคาองคกรและสถาบันธนกิจ
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การกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการ

การควบคุมภายใน

12. คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิง
คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิง จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการสงอัตราอางอิง เชน อัตราอางอิง BIBOR ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารแหง
ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิงประกอบดวย
1. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
2. นางสาวสรณันท พัวศิริรัตนสกุล
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
3. นายอดิศร บุตรฉ่ำ
ผูอำนวยการ สายงานความเสี่ยงดานการตลาด
เลขานุการ
นางสาวปุณณิศา เจริญทอง
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานตลาดเงินและตลาดทุน

13. คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหนายหลักทรัพย
คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหนายหลักทรัพยมีหนาที่พิจารณา ทบทวนและอนุมัติคำขอวงเงินในการจัดจำหนายตราสารหนี้ กรณีที่จะจัดจำหนายใน
ตลาดแรกตามนโยบายและระเบียบทีธ่ นาคารไดกำหนดไวในคูม อื การดำเนินงานดานตราสารหนี้ (Product Programme) และมีหนาทีด่ แู ลธุรกรรมการซือ้ ขาย
ตราสารหนี้ในตลาดรองในกรณีที่มีตราสารหนี้ที่จัดจำหนายคงเหลือจากการจำหนายใน ตลาดแรก นอกจากนี้ยังพิจารณาใหความเห็นชอบธุรกรรมดานอื่นๆ
ตามสมควร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหนายหลักทรัพยประกอบดวย
1. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
2. นางเกตุรัตน วิริยประไพกิจ
หัวหนาสายงานตลาดเงินและตลาดทุนและหัวหนาฝายขาย ตลาดเงินและตลาดทุน
3. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
4. นายอดิศร บุตรฉ่ำ
ผูอำนวยการ สายงานความเสี่ยงดานการตลาด
เลขานุการ
นางสาวนารานิษฐ พันธมีเชาว
ผูชวยผูอำนวยการ ฝายตลาดทุน

14. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมการเงิน (“CFCRC”)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมการเงินไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่องความเสี่ยงอาชญกรรมการเงินของประเทศไทยและสำนักงานตัวแทนใน
ภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร) ภายใตกรอบความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติ และขอจำกัดและนโยบายซึ่งกำหนดโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
ของกลุม โดยมีความรับผิดชอบหลักคือ ทบทวนและประเมินการควบคุมความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตาม Financial Crime Principle Risk Type เพือ่ ใหแนใจวามีมาตรการทีเ่ หมาะสมรองรับเหตุการณอาจสงผลกระทบ และประเด็นความเสีย่ งดานอาชญากรรม
ทางการเงิน และสาระสำคัญที่อยูในขอบเขตการดูแลของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมการเงินประกอบดวย:
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
หัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวโชติอาภา สวนพงษ
หัวหนาสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
4. นายแกรี่ เจมส วิลสัน
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงดานอาชญากรรมการเงินและการฟอกเงิน
5. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
หัวหนาสายงานการธนาคาร
6. นายนิธิพงศ เตชะวณิช
หัวหนาสายงานปฏิบัติการและหัวหนาฝายลูกคาบริษัทในเครือทั่วโลกประจำประเทศไทย
7. นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
เลขานุการ:
นายพรชัย อุบลสิน
ผูอำนวยการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมการเงิน
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

การกำกับดูแลกิจการ
โครงสรางการจัดการ
การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจำป ติดตามสถานะของงานดานการตรวจสอบที่อยูในระหวาง
การดำเนินการและพิจารณาผลการตรวจสอบที่สำคัญรวมกับหัวหนา
สายงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จากงานตรวจสอบที่ได
ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความพอใจวา ไมมีประเด็นใดที่ตองเปดเผยเปนรายการตางหากแยก
จากรายการปกติ ทั้งนี้ไดมีการขอใหผูสอบบัญชีภายนอกของธนาคารฯ
นำเสนอประเด็นที่ผูสอบบัญชีภายนอกดังกลาวเห็นวาเกี่ยวของกับ
สภาวะแวดลอมดานการควบคุมและงบการเงินของธนาคารฯ แก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานของธนาคารฯ ไดมีการรายงานตอผูบริหารระดับสูง
และคณะกรรมการธนาคารฯ อยางสม่ำเสมอ มีการติดตามแนวโนม
และการประมาณการในการดำเนินงานอยางใกลชิดเพื่อเปรียบเทียบ
กับผลการดำเนินงานที่แทจริง ขอมูลทางการเงินของธนาคารฯ ไดจัด
ทำขึ้นตามนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ
มีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการควบคุมไวเพื่อเอื้อใหมี
การดำเนินธุรกรรมที่ครบถวน ถูกตองและรวดเร็ว และปองกันความ
เสียหายตอสินทรัพย การควบคุมเหลานี้รวมถึงการแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน การกระทบยอดบัญชีอยางสม่ำเสมอ
และการประเมินคาสินทรัพยและฐานะของธนาคารฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูงและฝายงาน
ตรวจสอบภายในของธนาคารฯ มีหนาที่ในการตรวจสอบประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคารฯ อยางสม่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามความถูกตองสมบูรณของรายงาน
ทางการเงินของธนาคารฯ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
และสภาวะแวดลอมดานการควบคุมภายใน
ฝายงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จะรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารของธนาคารฯ อยางสม่ำเสมอ ผลการตรวจสอบที่ไม
พึงประสงคทั้งหมดจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการดูแลความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของธนาคารฯ และ
ประธานเจาหนาที่บริหารของธนาคารฯ โดยจะมีการดำเนินแกไขที่
จำเปนในทันที
ฝายงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จะดำเนินการตรวจสอบอยาง
เปนอิสระในดานตางๆ ที่ระบุโดยการประเมินความเสี่ยง เพื่อใหแนใจ
วาการควบคุมที่กำหนดใหมีขึ้นนั้นมีประสิทธิผลและเปนไปตามที่มุง
หมาย มีการปฏิบัติตามกฎและขอบังคับภายในประเทศ นโยบายและ
ขั้นตอนของกลุมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ซึ่งรวมถึงกรอบการ
บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของธนาคารฯ สำหรับชวงปที่สิ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคม 2562 และรายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบ
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การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารตระหนักวาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญตอ
ความสำเร็จในการดำเนินงานชวยเสริมสรางใหเกิดทั้งประสิทธิภาพแก
องคกร และประสิทธิผลสูงสุดแกผูเกี่ยวของทั้งหลาย อันรวมถึงบรรดาผูถือ
หุน ผูมีสวนไดเสีย ระบบการธนาคารของประเทศและสังคมโดยรวม
ในการนำหลักการไปสูการปฏิบัติ ธนาคารมุงมั่นบริหารงานและกำกับดูแล
กิจการดวยความระมัดระวัง ยึดมั่นในความซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใส
รวมทั้งมีการวางแผนเชิงกลยุทธระยะยาวมุงสูการเติบโตที่ยั่งยืน และสราง
วิสัยทัศนการดำเนินงานอยางมืออาชีพที่เสริมความสามารถในการแขงขัน
ภายใตแบบแผนที่ดีงามของจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดทาง
เศรษฐกิจแกผูถือหุนและพัฒนาธนาคารสูสากลดวยการดำเนินธุรกรรมการ
เงินที่ไดมาตรฐานและการใหบริการที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารยังเนนการมีโครงสรางและกระบวนการที่เสริมสราง
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการและผูถือหุน เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นและสรางความมั่นใจแกผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ธนาคารใหความสำคัญสูงสุดตอบทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการกำกับดูแล
ดานตางๆ รวมถึงกรอบการทำงานดานการตรวจสอบควบคุมภายในที่สอด
คลองกับแนวทางปฏิบัติวาดวยการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งของธนาคาร
แหงประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกลุม
สแตนดารดชารเตอรด ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวา ผูมีสวนไดเสียลวนไดรับการ
ปกปองประโยชน
ธนาคารมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนอนุมัติรายการ
ระหวางกัน ตามขอกำหนดธนาคารแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยมีจุดประสงคหลักเพื่อ
ใหการทำรายการระหวางกันของธนาคารกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เปนไปตามหลักเกณฑ กระบวน
การที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูถือหุน รวมทั้งปองกันมิใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
ธนาคารจัดทำคูมือจรรยาบรรณพนักงานธนาคารของกลุมสแตนดารด
ชารเตอรดซึ่งไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ใหนำมาใชเปนหลัก
ดำเนินการของธนาคารวาดวยความประพฤติที่ชอบดวยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของพนักงานธนาคารในการดำเนินการตางๆ
ทั้งภายในธนาคารกันเองและตอบุคคลภายนอก นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณ
ดังกลาวยังครอบคลุมถึงการใชขอมูลภายในเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย
การใหและการรับสินบนและคอรรัปชั่น การจัดการความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ตลอดจนการกลาพูด

โครงสรางคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของธนาคารประกอบดวย
กรรมการ 7 ทาน โดย 3 ทานมีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคาร
3 ทานเปนกรรมการอิสระ และ 1 ทานเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและมี
ถิ่นพำนักในประเทศอินเดีย
ในประเด็นการถวงดุลอำนาจ ปจจุบนั ธนาคารมีกรรมการอิสระ 3 ทาน ทัง้ นี้
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคารแหงประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทีใ่ หมจี ำนวน
กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และตองไมนอ ยกวา
3 ทาน โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระแตละทานของธนาคารเปนไปตาม
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น ในปจจุบันกรรมการธนาคาร
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แตละทานดำรงตำแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เปนผูบริหารใน
บริษทั อืน่ ไดไมเกิน 3 กลุม ธุรกิจ และกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยทง้ั ในประเทศและตางประเทศไดไมเกิน 5 บริษทั ตามหลักเกณฑ
เรือ่ งธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่
รักษาประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั นอกจากนี้
กรรมการของธนาคารมิไดเปนกรรมการในบริษทั อืน่ ใดทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกบั ธนาคาร ตำแหนงประธานกรรมการ และประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหารของธนาคาร ก็เปนตำแหนงทีแ่ ยกจากกัน อีกทัง้ เปนบุคคล
คนละคนกัน ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารยังดำรงตำแหนงกรรมการของธนาคาร
ที่มีหนาที่บริหารงานประจำของธนาคารอีกดวย

การกำกับดูแลกิจการ
การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง ฯ
รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมิน
ราคา (Valuation Committee) คณะกรรมการรับ
ประกันการจำหนายหลักทรัพย (Underwriting
Committee) คณะกรรมการควบคุมความเสีย่ งดาน
อาชญากรรมการเงิน (Country Financial Crime
Risk Committee) และคณะทำงานทดสอบภาวะ
วิกฤต (Stress Testing Forum) รายละเอียดเรื่อง
บทบาทหนาทีแ่ ละการดำเนินการของคณะกรรมการ
พิเศษเหลานีป้ รากฏอยูใ นหัวขอโครงสรางการจัดการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
หลักในการกำหนดกลยุทธและนโยบายที่สำคัญ
ดูแลใหธนาคารมีกลไกในการควบคุม กำกับ และ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล และติดตามดูแลการ
ดำเนินงานของธนาคารอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให
ธนาคารดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส และ
รับผิดชอบตอผูม สี ว นไดเสียภายใตหลักธรรมาภิบาล
ทีด่ ี พรอมสรางคุณคาใหธนาคารอยางเหมาะสมใน
ระยะยาว
ธนาคารตระหนักวาหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะ
ชวยใหองคกรสามารถกำหนดโครงสรางและบทบาท
ที่เหมาะสมใหกับคณะกรรมการของธนาคาร อีกทั้ง
ยังเปนแนวทางในการปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ผูม สี ว นไดเสีย
กลุมตางๆ และเปนกรอบการควบคุมตรวจสอบการ
ดำเนินงานภายในองคกร ดังนั้น ความรับผิดชอบ
ของธนาคารที่มีตอการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเปน
พันธกิจที่สำคัญอยางยิ่งโดยไดยึดมั่นปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
กฎบัตรและขอพึงปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการชุดตางๆ
ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอบรรดา
ผูถือหุน ธนาคารไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการ และคณะผูบ ริหารอยางชัดเจน
คณะกรรมการของธนาคารมีความเปนอิสระในการ
วางนโยบาย การดำเนินงานทีจ่ ะเอือ้ ประโยชนสงู สุด
แกองคกรและผูถ อื หุน รวมทัง้ มีบทบาทในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและความสำเร็จของฝายบริหาร
อยางสม่ำเสมอ
นโยบายของกลุมสแตนดารดชารเตอรดในการ
ดำเนินธุรกิจและการประกอบการในทุกๆ ดานจะอยู
ภายใตระบบการมอบหมายอำนาจการอนุมัติและ
ตัดสินใจทางการเงินทีม่ รี ายละเอียดครบถวนชัดเจน
ทัง้ กรรมการและพนักงานของธนาคารตางไดรบั มอบ
หมายระดับอำนาจการอนุมัติและตัดสินใจที่จำเปน
สำหรับการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

ความเสี่ยง

และผลประโยชนอน่ื รวมทัง้ จำนวนคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอน่ื ทีใ่ หแกกรรมการ และผูบ ริหารระดับ
สูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไปหรือผูอ น่ื
ซึ่งมีตำแหนงที่เทียบเทา ที่สะทอนวัตถุประสงค
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนีย้ งั กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของ
กรรมการและผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไปหรือผูมีตำแหนงอื่นที่เทียบเทา
ของธนาคาร เพือ่ พิจารณาปรับคาตอบแทนประจำป
โดยคำนึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสำคัญกับการเพิ่มมูลคา
ของสวนผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนยังไดปฏิบัติหนาที่อันควร
อยางครบถวนตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่
กำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และภายใต
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย
ผูบ ริหารของธนาคารไมนอ ยกวา 6 ทาน ซึง่ ไดรบั การ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่หลักของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยการคาด
การณถึงประเด็นความเสี่ยงในดานตางๆ ที่อาจเกิด
ขึน้ ตอธนาคารซึง่ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเงินทุนและดานสภาพคลอง ความ
เสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงประเทศ ความเสี่ยงดานชื่อเสียงองคกร
ความเสี่ยงดานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงดานความประพฤติ ความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมทางการเงิน และความเสี่ยงดาน
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลทางไซเบอร
ความเสี่ยงดานกฎหมายและความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตามขอกำหนด เปนตน ตลอดจนกำกับดูแล
ใหขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและ
ควบคุมการจัดการความเสีย่ งทีม่ อี ยูน น้ั สอดคลองกับ
มาตรฐานของกลุมสแตนดารดชารเตอรด และเปน
ไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กำหนด
คณะกรรมการพิเศษอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิเศษอื่นๆ เพื่อชวยคณะกรรมการธนาคาร ในการ
ตรวจตราการกำกับดูแลกิจการ ไดแกคณะกรรมการ
บริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการ
สินทรัพยและหนีส้ นิ (Asset & Liability Committee)
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development
Forum) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ มใชดา น
การเงิน (Country Non Financial Risk Committee)
คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง
(Credit Issue Committee) คณะกรรมการประเมิน
แบบจำลอง (Model Assessment Committee)
คณะกรรมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ (Approval Committee)
คณะกรรมการกำกับการนำสงอัตราอางอิง (Thailand
Benchmark Rates Review Committee)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ทานซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ โดยคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยประธานกรรมการมีความรูและ
ประสบการณในการสอบทานงบการเงินของธนาคาร
เลขานุการบริษัทและหัวหนาสายงานตรวจสอบ
ภายในทำหนาที่เลขานุการรวม
หนาที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแกการสอบทานใหธนาคารมีการรายงาน
ทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
สอบทานวาธนาคารมีระบบควบคุมภายในและตรวจ
สอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และสอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน รวมถึง
กฎหมายและขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ ยังพิจารณาและเสนอแตงตัง้ ผูส อบบัญชี
ของธนาคาร และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ พิจารณาการ
เปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน อีกทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
งานของหัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน คณะ
กรรมการตรวจสอบยังไดปฏิบัติหนาที่อันควรอยาง
ครบถวนตามขอบเขตความรับผิดชอบตามทีก่ ำหนด
โดยธนาคารแหงประเทศไทย และภายใตกฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมไมนอยกวาปละ
4 ครัง้ โดยตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 2 ทาน
จึงจะครบองคประชุม และคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถขอใหมีการจัดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและหัวหนาสายงานหลักของธนาคาร เชน
สายงานการเงินและการบัญชี และ/หรือสายงานกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน หากเห็นวาจำเปนและสมควร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งไดรับการ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
หนาที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดแกการกำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ และกระบวนการในการสรรหา
กรรมการและผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญขน้ึ ไปหรือผูซ ง่ึ มีตำแหนงอืน่ ทีเ่ ทียบเทา
ของธนาคาร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการธนาคาร
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทีไ่ ดรบั มอบ
หมายอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแต
ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไปหรือผูซ ง่ึ มีตำแหนง
อืน่ ทีเ่ ทียบเทาของธนาคาร และทีป่ รึกษาของธนาคาร
ตลอดจนกำหนดนโยบายการกำหนดคาตอบแทน

ธนาคารมุงมั่นตอการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจกรรมทางการเงินเพื่อ
สรางโอกาสในการทำกำไรทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยง
หรือลดความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดผลขาดทุนหรือ
ความเสียหายตอชือ่ เสียง รวมทัง้ สรางความเชือ่ มัน่
วาธนาคารไดปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอกำหนด
ทางกฎหมายและสามารถปรับตัวตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก ดวยเหตุนี้ ธนาคารจึงจัดตั้ง
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพือ่ กำกับ
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ดูแลการบริหารงานของฝายบริหาร อำนาจอนุมัติ
รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงในดานตางๆ เชน
ธุรกรรมธนาคาร การปฏิบตั งิ าน คุณภาพสินเชือ่ และ
รายงานทางการเงิน ฯลฯ คณะกรรมการดำเนินการ
สอดสอง ตรวจตรา กระบวนการควบคุมและตรวจ
สอบภายในของธนาคารเปนประจำเพื่อใหแนใจวา
ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดทำรายละเอียดสำหรับหนา
ที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหนงงาน รวมถึง
แผนผังขัน้ ตอนการรายงานตามสายงานเพือ่ เปนแนว
ทางในการปฏิบัติงาน
ในการกำหนดระดับอำนาจการอนุมัติและตัดสินใจ
นั้น ธนาคารไดกำหนดหลักการและขั้นตอนไวอยาง
ชัดเจนในคูม อื การมอบอำนาจ (Delegated Authority
Manual) ซึง่ ใชเปนแมบทในการถือปฏิบตั ิ สวนระดับ
อำนาจการอนุมัติและตัดสินใจของพนักงานของ
ธนาคารแตละรายตามทีไ่ ดรบั มอบหมายนัน้ จะมีการ
ยืนยันเปนลายลักษณอักษรซึ่งจัดวาเปนการปฏิบัติ
ทีเ่ หมาะสม พรอมทัง้ มีการทบทวนขอบเขตอำนาจที่
มอบหมายเปนระยะ
ดังนั้น จึงเห็นไดวาธนาคารมีการวางระบบการควบ
คุมภายในและกรอบการทำงานดานการตรวจสอบ
ภายในที่รัดกุมและมีกลไกที่สอบทานวาการดำเนิน
งานเปนไปตามขอกำหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
และหลักจริยธรรมอันดีงาม ทัง้ ยังสงเสริมวัฒนธรรม
การกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมูคณะกรรมการฝาย
บริหารและพนักงาน โดยการใหความรูอ ยางสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่
ดีและสงเสริมการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของธนาคารมีกำหนดการประชุม
อยางนอย 6 ครั้งตอป ซึ่งกรรมการทุกทานทั้งที่มีถิ่น
พำนักในประเทศไทยและมีถน่ิ พำนักในตางประเทศ
จะตองเขารวมการประชุม โดยกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจำเปนซึง่ ไมอาจหลีกเลีย่ งทำใหไมสามารถ
เขารวมประชุม ณ ที่ประชุมได ก็สามารถเขารวม
ประชุมผานระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ
หรือทางโทรศัพทได
ธนาคารจะแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการไว
ลวงหนาตลอดทั้งป โดยการประชุมในแตละครั้งจะ
มีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและมีการจัดสงหนังสือ
นัดประชุม พรอมวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบวาระเปนการลวงหนาใหแกกรรมการทุก
ทานเพื่อศึกษากอนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อใหกรรมการ
ทุกทานสามารถปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการตรวจตรากลยุทธ
การดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงานตลอด
จนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ในการประชุมแตละครั้ง ผูบริหาร
ระดับสูงจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมเพื่อนำเสนอ
รายงานและใหคณะกรรมการไดมีโอกาสซักถามถึง
ประเด็นสำคัญตางๆ ซึ่งจะชวยใหคณะกรรมการ
สามารถใหความเห็นหรือขอเสนอแนะแกฝา ยบริหาร
และปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ที่จะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง ประธานกรรมการมีบทบาทในการสงเสริม
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ใหเกิดวัฒนธรรมการอภิปรายอยางเปดกวางในที่
ประชุมและความสัมพันธอนั ดีระหวางกรรมการทีเ่ ปน
ผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เลขานุการ
บริษัทจะทำการจดบันทึกและจัดทำรายงานการ
ประชุมเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง และมีการนำ
เสนอรายงานการประชุมดังกลาวแกคณะกรรมการ
ของธนาคารเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้ง
ถัดไป รวมทั้ง มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการทีผ่ า นการรับรองแลวไวทกุ ครัง้ เพือ่ การ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
คาตอบแทน
การกำหนดคาตอบแทนกรรมการไดรบั อนุมตั ิ โดยมติ
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ซึง่ ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอ ย
กวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ธนาคารสอดสองประเด็น
เรื่องคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเปน
ประจำผานการพิจารณาทบทวนและใหคำแนะนำ
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ทั้งนี้ เพื่อใหแนใจวาอยูในระดับที่เหมาะสม
กรรมการจำนวน 4 ทาน ซึง่ มีฐานะเปนพนักงานของ
กลุม สแตนดารดชารเตอรด ไมรบั คาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการของธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเรื่องคาตอบ
แทนสำหรับกรรมการปรากฏอยูในหัวขอโครงสราง
การจัดการในรายงานประจำปฉบับนี้
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
เมื่อมีกรรมการเขาใหม ธนาคารจัดใหมีการแนะนำ
และทำความรูจักกับกรรมการรวมคณะ ใหขอมูล
และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ขอบังคับของธนาคาร หนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการธนาคารตามขอบังคับและขอกำหนด
ของทางการ เพื่อใหกรรมการเขาใหมมีความเขาใจ
ในธุรกิจของธนาคารและบทบาทหนาที่ของการเปน
กรรมการธนาคาร
ธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารใหเขารับการ
อบรมหลักสูตรที่เปนประโยชนในการปฎิบัติหนาที่
ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได
สนับสนุนโครงการพัฒนากรรมการและผูบ ริหารระดับ
ตางๆ อยางสม่ำเสมอ เชน การฝกอบรม การสัมมนา
และกิจกรรมบรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก เปนตน
แผนสืบทอดตำแหนงผูบริหาร
ธนาคารทบทวนแผนสืบทอดงานสำหรับผูบริหารใน
ตำแหนงที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนทำหนาที่คัดเลือก
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง
ตำแหนงตางๆ อันไดแก กรรมการธนาคาร กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อำนาจและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรม
การธนาคาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป หรือผูซึ่งมีตำแหนงอื่น
ที่เทียบเทา

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
• ธนาคารจัดทำคูมือจรรยาบรรณพนักงานธนาคาร
ทีค่ รอบคลุมเรือ่ งการใชขอ มูลภายใน (Insider
Dealing) และกำหนดขั้นตอนวิธีการรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย (Personal Account Dealing
Policy) เพื่อขจัดความเสีย่ งเรือ่ งการซือ้ ขาย
หลักทรัพยดว ยขอมูลภายใน
• ธนาคารกำหนดใหกรรมการและผูม อี ำนาจในการ
จัดการตามที่ไดนิยามไวในพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 จัดทำและรายงานการ
ลงทุน การถือครอง และซื้อขายหลักทรัพย เพื่อ
ปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน (Conﬂict of
Interest)
• ธนาคารจำกัดการใช hard disk drive และ
thumb drive ของพนักงานอยางเขมงวด เพื่อ
ปองกันการรัว่ ไหลขอมูลของธนาคารและของลูกคา
• ธนาคารกำหนดนโยบายปองกันขอมูลรั่วไหล
(Data Leakage Prevention Policy) และเริ่มใช
ระบบ Online The Enterprise Investigations
Management System (EIM) ในการตรวจสอบ
ซึ่งชวยผูบังคับบัญชา (Manager) ในการดูแลรับ
ผิดชอบในกรณีทพ่ี นักงานในแผนกฝาฝนนโยบาย
โดยการสงขอมูลความลับของธนาคารออกไปยัง
ผูร บั ซึ่งไมไดรับอนุญาต หรือสงขอมูลในลักษณะ
ที่ผิดระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแตงตัง้ นางชลิดา ชาครียรัตน
ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษทั เพือ่ ทำหนาทีส่ นับสนุน
งานของคณะกรรมการในดานที่เกี่ยวของกับกฎ
ระเบียบและการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ฎหมาย
กำหนดไว รวมถึง มีบทบาทหนาทีเ่ ปนศูนยกลางของ
ขอมูลองคกร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
บริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท และติดตอสื่อสารกับ
ผูถือหุนทั่วไป
ขอมูลประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน และ
ประวัติการเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับหนาที่
ดังกลาวของ นางชลิดา ชาครียรัตน มีดังตอไปนี้
นางชลิดา รวมงานกับธนาคารเมื่อป 2543 ในฝาย
งานบริหารสินทรัพยกลุมพิเศษและตอมาดำรง
ตำแหนงงานในสายงานทรัพยากรมนุษย จากนัน้ ใน
ป 2551 ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงเลขานุการ
บริษทั กอนรวมงานกับธนาคาร นางชลิดา เคยดำรง
ตำแหนงงานดานลูกคาสัมพันธกับหลายสถาบัน
การเงิน อาทิ ธนาคารดอยชแบงค ธนาคารโตเกียว
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยคาเธย
นางชลิดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยโอกาโฮมา ซิตี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาการเงิน
และการธนาคารจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังสำเร็จหลักสูตรไดรับ
ประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท หลักสูตร
ประกาศนียบัตรดานทักษะการจดบันทึกรายงาน
การประชุม และหลักสูตรที่ชวยใหเลขานุการบริษัท
เตรียมขอมูลสำหรับการประชุมและจัดทำรายงาน
ประจำป จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยอีกดวย
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กรอบประเภทความเสี่ยง
นโยบาย
มาตรฐาน / กระบวนการ

การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง ฯ

ลำดับชั้นของเอกสารกรอบการควบคุม
ERMF มีการจำแนกความเสี่ยงหลัก (Principal Risk Type “PRT”)
เปน 10 ประเภท ซึ่งเปนความเสียงหลักที่เกี่ยวของกับกลยุทธและโครงสราง
ธุรกิจของธนาคาร ความเสี่ยงหลักเหลานี้มีการจัดการผาน RTF ของแตละ
ประเภทความเสี่ยงแยกจากกัน ซึ่งแตละ RTF จะมีผูไดรับการแตงตั้งเปน
เจาของกรอบความเสี่ยง (Risk Framework Owner) แยกจากกัน

ความเสี่ยง

ERMF
RTF

กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองคกร

กรอบประเภทความเสี่ยง ครอบคลุม
• หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
• ความเสี่ยงยอยตางๆ ซึ่งอยูภายใตความเสี่ยงหลัก และมีการจัดการผาน
นโยบายและ/หรือ ความเสีย่ งทีย่ อมรับได (Risk Appetite) หรืออาจจำเปน
ตองใชความชำนาญเฉพาะดาน
• กระบวนการแนวปองกันชั้นสองสำหรับการกำกับดูแลและทักทวงงาน
บริหารความเสี่ยง
• หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักทีค่ รอบคลุมแนวปองกันชัน้ แรกและชัน้ สอง
• อำนาจใจการตัดสินใจและการมอบหมายอำนาจหนาที่
• คณะกรรมการระดับกลุมธนาคารฯ คณะกรรมการระดับภูมิภาค และ
คณะกรรมการระดับประเทศ
• ขอผูกพันดานกฎระเบียบในประเทศตนทางและปลายทาง
นโยบายตางๆ
ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงหรือชุดความเสี่ยงที่สำคัญ
ผานประกาศนโยบายที่จำเปน (mandatory policy statements) ซึ่งจะตอง
เปนหลักการทีส่ ามารถนำไปปฏิบตั ติ ามไดผา นการควบคุมหลักทีไ่ ดกำหนด
ไวหรือผลลัพธที่คาดหวัง โดยประกาศนโยบายหรือนโยบายนี้ ตองมีการระบุ
อยางชัดเจนถึงบทบาทและ/หรือ กลุมงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามขอ
กำหนด รวมถึงการใชดุลพินิจประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสม
มาตรฐาน
คือเอกสารการดำเนินงานเพื่อนำขอกำหนดที่ระบุใน ERMF RTFs หรือ
นโยบาย ไปปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ มาตรฐานสามารถมีเจาของความเสีย่ งขัน้ แรก (First
Line Owners) หรือเจาของความเสี่ยงขั้นสอง (Second Line Owners) ได
แตจะตองไดรับการอนุมัติโดยเจาของกรอบความเสี่ยง (Risk Framework
Owners) หรือเจาของนโยบาย (Policy Owners) หรือบุคคลที่ไดรับการมอบ
หมายตามที่ไดระบุไวใน RTFs หรือ นโยบายนั้นๆ ในกรณีที่มีความไมสอด
คลองกันระหวางนโยบายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ ใหยดึ ถือนโยบายเปนหลัก

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ไดนำกรอบการบริหารความเสีย่ งสำหรับ
องคกร (ERMF) ของบริษทั แมมาประยุกตใช โดยไดรบั อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการ
ธนาคารในชวงครึง่ หลังของป 2561 ทัง้ นี้ ERMF เปนตัวกำหนดหลักการและ
มาตรฐานในการบริหารความเสีย่ ง และไดรบั การสนับสนุนจากกรอบประเภท
ความเสี่ยง (Risk Type Framework “RTF”) ยอย รวมถึงนโยบาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการกำกับดูแลสำหรับกรอบประเภทความเสีย่ งตางๆ และนโยบาย
มีการกำหนดเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และมีการใชภาคผนวกเปนตัว
ระบุขอบังคับเฉพาะของประเทศไทย ทั้งนี้ กรอบความเสี่ยงและนโยบาย
ทั้งหมดจะมีการทบทวนอยางนอยปละครั้ง

ประเภทความเสี่ยงหลัก (Principal Risk Types)
ความเสีย่ งดานการปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) คือ ความเปนไปไดทอ่ี าจ
เกิดการสูญเสียอันเปนผลมาจากกระบวนการและระบบภายในที่ไมเพียงพอ
หรือลมเหลว ขอผิดพลาดของมนุษย หรือจากผลกระทบของเหตุการณภาย
นอก (รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ไมใชดานการเงิน (Country Non-Financial Risk Committee “CNFRC”)
ความเสี่ยงดานประเทศ (Country Risk) คือ ความเปนไปไดที่จะเกิดการ
สูญเสียเนื่องจากเหตุการณทางการเมืองหรือเศรษฐกิจในประเทศ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ERC)
ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputational Risk) คือ ความเปนไปไดที่อาจเกิด
ความเสียหายตอแฟรนไชส ซึ่งสงผลใหเกิดการสูญเสียรายไดหรือเกิดผล
กระทบที่ไมพึงประสงคตอมูลคาทางการตลาด เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสีย
มององคกรหรือการกระทำและการละเวนไมกระทำขององคกรในแงลบ
ซึ่งสงผลใหผูมีสวนไดสวนเสียเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ไมใชดานการเงิน (CNFRC)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

ประเภทความเสี่ยงหลักตามที่ระบุใน EMRF ไดแก
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) คือความเปนไปไดที่จะเกิดการสูญเสีย
เนื่องจากคูสัญญาไมสามารถจายเงินใหกับกลุมธนาคารไดตามขอผูกพันที่
ตกลงกันไว
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Executive Risk Committee “ERC”)
ความเสี่ยงดานการซื้อขาย (Traded Risk) คือ ความเปนไปไดที่จะเกิดการ
สูญเสียอันเปนผลมาจากกิจกรรมที่ธนาคารดำเนินการในตลาดการเงิน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ERC)
ความเสี่ยงดานเงินทุนและสภาพคลอง (Capital and Liquidity risk)
ความเสีย่ งดานเงินทุน คือความเปนไปไดทเ่ี งินทุนอาจมีระดับ องคประกอบ
หรือการแจกจายไมเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมปกติของธนาคาร
ความเสีย่ งดานสภาพคลอง คือ ความเปนไปไดทจ่ี ะเกิดการสูญเสีย ในกรณี
ที่ไมมีแหลงทุนหรือทรัพยากร ทางการเงินที่หลากหลาย และมีเสถียรภาพ
อยางเพียงพอตามตามความตองการของธนาคารเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการสินทรัพยและหนีส้ นิ
(Asset and Liability Committee “ALCO”)
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ความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความ
เปนไปไดที่ธนาคารอาจถูกลงโทษหรือเกิดความสูญเสีย หรือความเปนไปได
ทีจ่ ะเกิดผลกระทบตอลูกคาของธนาคาร ผูม สี ว นไดเสียหรือตอบูรณภาพของ
ตลาดที่ธนาคารดำเนินธุรกิจอยู อันเปนผลจากการที่ธนาคารไมปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ไมใชดานการเงิน (CNFRC)
ความเสี่ยงดานจรรยาบรรณ (Conduct Risk) คือ ความเสี่ยงของความ
เสียหายตอลูกคา นักลงทุน ผูถือหุน บูรณภาพของตลาด การแขงขัน และคู
สัญญาของธนาคาร หรือความเสียหายจากการจัดหาบริการทางการเงินที่ไม
เหมาะสม รวมถึงการประพฤติมชิ อบทัง้ โดยเจตนาหรือความประมาทเลินเลอ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ไมใชดานการเงิน (CNFRC)

การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทนฯ

ความเสีย่ งดานการรักษาความปลอดภัยทางขอมูลและไซเบอร (Information
and Cyber Security (ICS) Risk) คือ ความเปนไปไดทจ่ี ะเกิดการสูญเสียอัน
เนือ่ งมาจากการละเมิดขอกำหนดในการรักษาความลับ ความถูกตองสมบูรณ
และความพรอมใชงานของระบบสารสนเทศและทรัพยยสินของธนาคารอัน
เปนผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร กิจกรรมภายใน ขอผิดพลาดหรือการ
ควบคุมที่ลมเหลว
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ไมใชดานการเงิน (CNFRC)
ความเสีย่ งดานอาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crime (FCC) Risk) คือ
ความเปนไปไดทอ่ี าจจะถูกลงโทษทางกฎหมายหรือจากหนวยงานกำกับดูแล
ความสูญเสียทางการเงินอันเปนสาระสำคัญ หรือการเสียชื่อเสียง อันเปนผล
จากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใชเกี่ยวกับ
มาตรการคว่ำบาตรระหวางประเทศ การตอตานการฟอกเงิน และการตอตาน
การติดสินบนและการทุจริต
คณะกรรมการธรรมาภิบาลในประเทศ คือ คณะกรรมการควบคุมความเสีย่ ง
ดานอาชญากรรมการเงิน (Country Financial Crime Risk & Committtee
“CFCRC”)

แนวปองกันสามชั้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการแบบแนวปองกันสามชั้น
แนวปองกันชั้นแรก (First Line of Defence) หมายถึงหนวยธุรกิจและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของหรือสนับสนุนกิจกรรมการสรางรายได ซึง่ จะเปนเจาของ
และคอยจัดการความเสี่ยง
แนวปองกันชั้นสอง (Second Line of Defence) หมายถึงหนวยงานควบคุม
ซึ่งเปนอิสระจากแนวปองกันชั้นแรก โดยจะทำหนาที่กำกับดูแลและทักทวง
งานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความมั่นใจแกประธานเจาหนาที่ความเสี่ยง
ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคาร
แนวปองกันชั้นสาม (Third Line of Defence) หมายถึงหนวยงานตรวจสอบ
ภายในที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมโดยอิสระ ซึ่งสนับ
สนุนการบริหารความเสีย่ งของกิจกรรมทางธุรกิจของแนวปองกันชัน้ แรก และ
กระบวนการที่แนวปองกันชั้นสองดูแล

ประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได
ประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับไดของธนาคาร กลาวถึงขอบเขตที่ไดรับอนุมัติ
สำหรับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได ซึ่งตั้งอยูภายใน Risk Capacity
ที่กำหนดไวในระดับสูงสุดของความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถคาดเดาไดตาม
ความสามารถและทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั กอนทีจ่ ะเกินขอบเขตขอจำกัด
ที่กำหนดโดยขอกำหนดดานเงินทุนและสภาพคลอง สภาพแวดลอมการ
ดำเนินงานภายใน หรือไมสามารถปฏิบัติตามความคาดหวังของหนวยงาน
กำกับดูแล และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
โครงสรางของ RAS ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับประเภทความเสี่ยง
หลักใหมและมีผลบังคับใชตั้งแตในชวงตนป 2562 เปนตนมา

การทดสอบภาวะวิกฤต
การทดสอบภาวะวิกฤต เปนองคประกอบสำคัญของกลยุทธและการบริหาร
ความเสีย่ งของธนาคาร วัตถุประสงคในการทดสอบภาวะวิกฤต เปนการชวย
ประเมินวาธนาคาร
(1) ไมมีพอรตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวมากจนเกินไป ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเสียหายที่สูงเกินกวาจะยอมรับไดภายใตสถานการณ
รุนแรงและมีโอกาสเกิดขึ้นได;
(2) มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะทนตอสถานการณรุนแรงและ
มีโอกาสเกิดขึ้นได;
(3) มีความยืดหยุนทางการเงินเพื่อตอบสนองตอสถานการณรุนแรงและ
มีโอกาสเกิดขึ้นได; และ
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(4) มีความเขาใจถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร และกลุม ธนาคาร
ในการตระหนักถึงรูปแบบจำลองความเสีย่ งของธุรกิจทีส่ ำคัญของธนาคาร
และกลุมธนาคาร โดยพิจารณาถึงประเภทของเหตุการณที่อาจชี้ใหเห็น
ความเสีย่ งตางๆ ไดอยางชัดเจน ถึงแมวา ความเสีย่ งสูงนัน้ อาจจะมีโอกาส
เกิดขึ้นนอยก็ตาม รวมถึงการระบุการกระทำตามที่จำเปนเพื่อลดโอกาส
และ / หรือผลกระทบของเหตุการณเหลานั้น
ธนาคารตองสงมอบผลการทดสอบภาวะวิกฤตทั้งหมดที่มีการรองขอจาก
หนวยงานราชการ โดยประธานเจาหนาทีค่ วามเสีย่ งของธนาคารตองตรวจสอบ
และยืนยันเพื่อใหมั่นใจวาธนาคารไดปฏิบัติตามขอกำหนดของหนวยงาน
ราชการทั้งหมด
ในป 2562 ธนาคารไดดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤตเกี่ยวกับความ
เพียงพอของเงินทุนไดแก
• กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคลองกับระดับ
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ธนาคารมีอยู
• การทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณจำลองที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กำหนด
ผลการทดสอบภาวะวิกฤตขางตนไดมีการหารือในคณะทำงานทดสอบภาวะ
วิกฤต คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการธนาคาร โดยธนาคาร
ไมตอ งดำเนินการใด ๆ ตอเนือ่ งจากผลการทดสอบพบกวาเงินทุนของธนาคาร
มีความเพียงพอและเปนที่ยอมไดรับภายใตภาวะวิกฤต
ธนาคารไดจดั ใหมกี ารทดสอบ สภาวะวิกฤตทางดานสภาพคลองสำหรับวิกฤต
ในกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะธนาคาร (Bank-speciﬁc scenario) เปนรายสัปดาห
และสำหรับกรณีวิกฤตทั้งระบบ (Market-wide scenario) เปนรายเดือน
และสำหรับสถานการณจำลองที่เปนผลรวมของทั้ง สองกรณี (Combined
scenarios) เปนรายวัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารไดทำการ
ทดสอบสภาวะวิกฤตทางดานสภาพคลองของธนาคารทั้ง 3 กรณี โดยผาน
การทดสอบทั้งหมดและไดรายงานตอคณะกรรมการสินทรัพยและหนี้สิน
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤตดานความเสี่ยงจาก
ภาวะตลาด โดยพิจารณาทัง้ เหตุการณทเ่ี กิดขึน้ ในอดีต ควบคูก บั สถานการณ
ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต โดยมีการทดสอบภาวะวิกฤตอยางสม่ำเสมอ
ทัง้ ในบัญชีเพือ่ คา (Trading books) และบัญชีทม่ี ไิ ดมไี วเพือ่ คา (Non-trading
books) การทดสอบภาวะวิกฤตจะกำหนดใหขอบเขตการดำเนินธุรกรรม
สามารถกระทำไดอยางจำกัดในชวงที่เกิดภาวะวิกฤต ทั้งนี้เพื่อสะทอนสภาพ
คลองที่จะลดลงในสภาวะวิกฤตในป 2562

การกำกับดูแลกิจการ

การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ และ
ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
หรือผูมีตำแหนงเทียบเทา
การสรรหา
รวมทั้งภาวะความเปนผูนำของแตละทาน นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังให
เปนผูท ม่ี คี วามรูแ ละความเขาใจในวัฒนธรรมองคกรและกลยุทธในการดำเนิน
ธุรกิจของกลุมสแตนดารดชารเตอรดอยางดียิ่งอีกดวย

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป หรือผูอื่นซึ่งมีตำแหนงเทียบเทา จะเปนดังนี้คือกรรมการ
อิสระ 3 ทาน ไดรับผลตอบแทนทั้งสิ้นเปนจำนวนเงิน 7.8 ลานบาทในป 2562
โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
รายนามกรรมการ

ไดรับคาตอบแทนจำนวนเงิน (บาท)

1. นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา

3,200,000.00

2. นางทิพยภาพร เกิดผล

2,650,000.00

3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล

1,950,000.00

รวมเปนเงิน

7,800,000.00

ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทานและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
อีก 1 ทานซึ่งไมรับผลตอบแทนในฐานะกรรมการจากธนาคารในป 2562
ตามนโยบายของกลุมสแตนดารดชารเตอรด ไดแก
1. นายบาหรัท นารายานัน แพทมานาบัน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
2. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการที่เปนผูบริหาร
3. นายอชิช แจน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
4. นางเคิรสเตน ลีห วิลคินสัน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ในป 2562 คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับตั้งแตรองกรรมการผูจัดการ
ใหญขึ้นไปจำนวน 7 ทาน (ในระหวางปมีจำนวน 8 คน) เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น
107.06 ลานบาท และคาตอบแทนรวม ของผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไป
หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นจำนวน 12 ทาน (ในระหวางป
มีจำนวน 14 คน) เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 125.96 ลานบาท
คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่น ซึ่งรวมถึงเงินที่ธนาคารสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให
แกผูบริหารระดับตั้งแตรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปจำนวน 7 ทาน
(ในระหวางปมจี ำนวน 8 คน) ในป 2562 เปนจำนวนเงินทัง้ สิน้ 20.93 ลานบาท
และ เงินที่ธนาคารสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหแกผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นจำนวน
12 ทาน (ในระหวางปมีจำนวน 14 คน) ในป 2562 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น
19.22 ลานบาท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะทบทวนกรอบและนโยบาย
เกี่ยวกับคาตอบแทน เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ สอดคลอง
กับแนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ดรบั การยอมรับ รวมทัง้ ตามประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทย ที่ สนส. 10/2561 เรือ่ งธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และแนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของของหนวยงานกำกับดูแลภายในประเทศ คณะกรรมการฯ
จะดูแลใหนโยบายการกำหนดคาตอบแทนของธนาคารมีโครงสรางที่สะทอน
วัฒนธรรมองคกรที่คำนึงเรื่องความเสี่ยง โดยธนาคารจะใชเครื่องมือและ
วิธีการที่สนับสนุนนโยบายคาตอบแทนดังกลาวตามความเหมาะสม เชน
การทยอยจายผลตอบแทนผันแปร (deferred variable pay) การลดจำนวน
โบนัส (Malus) เปนตน รวมทั้งมีการทบทวนโครงสรางคาตอบแทนเปนระยะ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาโครงสรางดังกลาวจะสนับสนุนการดำเนินงานของ
ธนาคารภายใตกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

การกำหนดคาตอบแทน

การสรรหาและการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง ฯ

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกป จะมีกรรมการของธนาคาร
ที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่งธนาคารไดจัดใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกตามวาระดังกลาวเปนรายบุคคล โดยในการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ กรรมการใหนบั วาผูถ อื หุน ทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุน ทีต่ นถือ
คูณดวยจำนวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ ผูถ อื หุน แตละคนจะใชคะแนนเสียงของ
ตนทีม่ อี ยูท ง้ั หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหบุคคลใดมาก
นอยเพียงใดก็ได บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไ ดรบั
การเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ความเสี่ยง

ธนาคารมีนโยบายและกระบวนการสรรหากรรมการธนาคารและผูบริหาร
ระดับสูง ตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป หรือผูมีตำแหนงเทียบเทา
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร สาระสำคัญของนโยบาย
และกระบวนการดังกลาวคือการเปดโอกาสใหมีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความ
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณสมบัตทิ างดานการศึกษา ความรูค วามสามารถ
และประสบการณในดานตาง ๆ ทีเ่ ปนประโยชนตอ การดำเนินงานในระยะยาว
และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธของธนาคาร เพือ่ ใหคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนไดปรึกษาหารือกันอยางกวางขวางถึงคุณสมบัตติ า งๆ
ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ และนำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดใหคณะ
กรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป นอกเหนือจากการพิจารณา
คุณสมบัติโดยทั่วไปแลว หลักเกณฑสำคัญหนึ่งที่ใชในกระบวนการสรรหาคือ
ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผูถูกเสนอชื่อวาไมมีคุณสมบัติขอใดขัดตอ
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย เชน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
เปนตน สำหรับผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปหรือ
ผูอื่นซึ่งมีตำแหนงที่เทียบเทา หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกยังมุงเนนถึง
ความรูและความสามารถอยางมืออาชีพในดานตางๆ ของการธนาคาร

นโยบายการจายเงินปนผล
การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 51 ซึ่งสรุปสาระ
สำคัญคือหามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
การสรรหา

นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน เพือ่ ให
การทำหนาที่มีความเปนอิสระอยางแทจริง
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
1) นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
2) นางทิพยภาพร เกิดผล
กรรมการ
3) นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ได
ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักคือ
การใหคำปรึกษาและวางกรอบนโยบาย หลักเกณฑ
และกระบวนการสรรหากรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญขน้ึ ไป
หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น
คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแตง
ตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทีไ่ ดรบั
มอบหมายอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบโดย
ตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผูบ ริหารระดับ
สูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป หรือ
ผูซ ง่ึ มีตำแหนงเทียบเทาทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ และที่
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2562

ปรึกษาของธนาคาร ตลอดจนกำหนดนโยบายการ
กำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึง
จำนวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแก
กรรมการ และผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แตผชู ว ยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญขน้ึ ไปหรือผูซ ง่ึ มีตำแหนงเทียบเทาที่
เรียกชื่ออยางอื่น เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณา นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทาง
การประเมินผลงานของกรรมการและผูบ ริหารระดับ
สูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปหรือ
ผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น เพื่อ
พิจารณาปรับคาตอบแทนประจำป โดยคำนึงถึง
หนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
รวมถึงใหความสำคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวน
ผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณา
ประเมินผลดวย

ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และอัตราคา
ตอบแทนโดยรวมในธุรกิจการธนาคารของไทย
รวมถึงผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และปจจัยที่อาจมีผล
กระทบตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน ยังพิจารณาเห็นชอบกับ
การนำนโยบายและมาตรฐานการบริหารคา
ตอบแทนของกลุมสแตนดารดชารเตอรดมา
ประยุกตใชกับธนาคารเพื่อการพิจารณาจาย
คาตอบแทนทีส่ ะทอนความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของได
อยางเหมาะสมยิง่ ขึน้
●

ในระหวางป 2562 คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
●

●

สรรหากรรมการธนาคาร และผูบริหารระดับสูง
ตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปหรือ
ผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นนั้น
โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่หลาก
หลาย และภาวะผูนำ ตลอดจนวิสัยทัศนและ
ทัศนคติที่ดีตอองคกร อันเปนประโยชนตอการ
ดำเนินกิจการของธนาคาร ซึ่งในสวนของ
กรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน ยังคำนึงถึงขนาด โครงสราง
องคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร และความ
เหมาะสมของแตละบุคคลอีกดวย ทัง้ นี้ เปนการ
สงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใหการ
บริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนด
ของทางการและตอบสนองสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจการธนาคารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว
พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการธนาคารและ
ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญขน้ึ ไปหรือผูซ ง่ึ มีตำแหนงเทียบเทาทีเ่ รียกชือ่
อยางอื่น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระ
หนาทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย ผลการ

●

●

ใหคำแนะนำฝายบริหารในการพิจารณาเรื่องที่
เกีย่ วกับการรักษาพนักงาน การสรรหาพนักงาน
คาตอบแทนทีใ่ หแกพนักงาน รวมทัง้ ดำเนินการ
ใหมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานที่
เหมาะสมเพื่อความตอเนื่องในการบริหารงาน
สำหรับตำแหนงผูบริหารระดับสูง อันเปน
ประโยชนตอ การดำเนินกิจการของธนาคารและ
การบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
พิจารณาการขยายขอบเขตการทำงานของ
ผูบริหารระดับสูงบางรายเพื่อใหโอกาสในการ
พัฒนาเติบโตและเพื่อกระบวนการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
กำหนดแนวทางการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในรอบป รวมทั้ง
พิจารณาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ทั้งนี้ ในป 2562 คาตอบแทนและผลประโยชนที่
กรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูงไดรับได
แสดงไวในหัวขอโครงสรางการจัดการในรายงาน
ประจำปฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนเห็นวามีความเหมาะสม สอด
คลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ และเปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการ
ธนาคารไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมีเลขานุการบริษทั และ
หัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน รวมกันทำหนาที่
เลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
1) นางทิพยภาพร เกิดผล ประธานกรรมการ
2) นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ
3) นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการ
ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดจดั การประชุม
ขึน้ หลายครัง้ ทัง้ อยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ซึง่ ในการประชุมไดมกี ารพิจารณาเรือ่ งตางๆ ดังตอไปนี้
รายงานทางการเงิน
1) สอบทานและรับรองงบการเงินสำหรับปสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบการเงินระหวาง
กาลสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2562 พรอมทัง้ รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
ของงบการเงินดังกลาว ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา
การจัดทำงบการเงินสอดคลองกับมาตรฐานทาง
บัญชีทเ่ี ปนทีย่ อมรับและมีการเปดเผยขอมูลที่
เพียงพอเหมาะสม กอนทีจ่ ะนำเสนอตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และ
จัดสงใหแกหนวยงานราชการตอไป
2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินราย
ไตรมาสและการควบคุมทางการเงินอยางตอเนือ่ ง
3) พิจารณาอนุมตั กิ ารจายคาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บโดย
กลุม ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (“กลุม ฯ”)
สำหรับงวดสิน้ ป 2561 และครึง่ แรกของป 2562
ผูส อบบัญชีภายนอก
4) พิจารณาเสนอแนะการแตงตัง้ พรอมทัง้ กำหนด
คาตอบแทนผูส อบบัญชีภายนอกตอคณะ
กรรมการธนาคารใหพจิ ารณา
5) รับทราบแผนการตรวจสอบประจำป 2562 ของ
ผูส อบบัญชีภายนอก
6) รับทราบความคืบหนางานทบทวนกระบวนการ
ดูแลกองทุน (Fund Supervisor Review)ที่
ดำเนินงานโดยผูส อบบัญชีภายนอก
7) รับทราบการเปลีย่ นแปลงผูส อบบัญชีภายนอก
ของกลุม ฯ
8) รับทราบรายงานและผลการตรวจสอบการบริหาร
ความเสีย่ งดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจำป 2561
ของธนาคารโดยบริษทั เคพี - เอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จำกัด และมาตรการแกไขของธนาคาร

24) รับทราบรายงานธุรกรรมทุจริตและธุรกรรม
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการในครึ่งหลังของ
ป 2561 และครึง่ แรกของป 2562 และมาตรการ
ที่ดำเนินการโดยธนาคาร
25) รับทราบบันทึกการประชุมคณะกรรมการประเมิน
แบบจำลอง
การพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงและทีอ่ าจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
26) รับทราบการใชวงเงินสินเชือ่ ลงทุนกอภาระผูกพัน
หรือการทำธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคลายการให
สินเชือ่ แกกลุม ฯ และจำนวนวงเงินทีไ่ ดรบั ผอนผัน
จากธนาคารแหงประเทศไทย
อืน่ ๆ
27) รับทราบมาตรการแกไขประเด็นการไมบนั ทึก
รายการเขาระบบและการไมไดรายงานตาม
กำหนดเวลาของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ในครึง่ หลังของป 2561 และครึง่ แรกของป 2562
ทัง้ นี้ ไมมปี ระเด็นการไมบนั ทึกรายการเขาระบบ
โดยมีการปรับปรุงงานใหมปี ระสิทธิภาพอยางมี
นัยยะ
28) รับทราบรายงานผูบ ริหารเรือ่ งความเสีย่ งดาน
อาชญากรรมการเงินและฟอกเงินสำหรับป 2562
(จากเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562)
29) รับทราบขอพิพาททางกฎหมาย ณ เดือน
เมษายน 2562
30) รับทราบรายงานสรุปกรณีทม่ี คี วามสงสัยเกีย่ วกับ
การทุจริตและการกระทำทีล่ ะเมิดนโยบาย หรือ
ทุจริตตอหนาทีร่ า ยแรงอืน่ ๆ (Speaking – Up)
ในครึง่ หลังของป 2561 และครึง่ แรกของป 2562
31) รับทราบแผนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในทีท่ ำงานสำหรับป 2562 และสรุปรายงาน
การเกิดอุบตั เิ หตุในทีท่ ำงานระหวางป 2560 ถึง
เดือนเมษายน 2562
32) พิจารณาอนุมตั กิ ารปรับโครงสรางสายงานกำกับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และยก
ระดับทักษะความรูข องทีมงานใหสามารถใหคำ
แนะนำและบริการไดอยางครบวงจร (one-stop
shop)
33) ทบทวนบทบาทและหนาทีค่ วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและพบวาไมตอ งทำ
การแกไข
34) รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2561
และพิจารณาอนุมตั แิ ผนเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
35) รับทราบตารางประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2563 และวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั ใิ นหนาทีต่ ามทีไ่ ด
รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยยึดมัน่
บนหลักการของความถูกตองและชอบธรรม ระมัด
ระวัง รอบคอบ โปรงใส มีความเปนอิสระ และถือ
ประโยชนสงู สุดของธนาคารเปนสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบไดทำการสอบทานรายงาน
การเงิน ระบบควบคุมภายใน และติดตามดูแลการ
ดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพือ่ ใหมน่ั ใจวาธนาคารได
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วของกับการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเชื่อวาขอมูลที่เปดเผยในเรื่องดังกลาวมีความ
เพียงพอ โปรงใส เชื่อถือได และสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

นางทิพยภาพร เกิดผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

9) พิจารณาอนุมตั กิ ารนำนโยบายความเปนอิสระ
ของผูส อบบัญชี (Auditor Independence Policy)
ของกลุม ฯ มาใชกบั ธนาคาร
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
10) พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานสำหรับป 2562 (ฉบับแกไข) และสำหรับป
2563 และรับทราบผลการตรวจสอบและประเด็น
ทีย่ งั ตองพิจารณารายไตรมาส รวมทัง้ ติดตาม
สอบถาม และใหขอ คิดเพิม่ เติมเพือ่ เปนแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขประเด็นทีต่ รวจพบโดยเฉพาะ
ประเด็นทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมน่ั ใจวา
ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและ
เพียงพอตอการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
11) รับรองแผนการสอบทานเงินใหสนิ เชือ่ สำหรับป
2562 และรับทราบรายงานผลสอบทานเงินให
สินเชือ่ และเรือ่ งทีอ่ ยูร ะหวางการแกไข
12) รับทราบผลสอบทานกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุน
13) รับทราบผลการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านใน
ประเทศภูมภิ าคอาเซียนและเอเชียใตโดยสาย
งานตรวจสอบของกลุม ฯ (GIA) ประเด็นสำคัญ
และเรือ่ งทีต่ อ งใหความใสใจเปนพิเศษ
14) รับทราบโครงสรางสายงานตรวจสอบภายในใน
ป 2562 และนโยบายการวางแผนดานบุคลากร
15) รับทราบแผนการพัฒนาบุคลากรของสายงาน
ตรวจสอบภายในในครึง่ หลังของป 2561 และ
ครึง่ แรกของป 2562
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ
16) พิจารณาอนุมตั ริ ายงานการกำกับการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑประจำป 2562 และการทบทวนประจำป
ของนโยบายการกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ
พรอมกับรับทราบรายงานการปฏิบตั ไิ มเปนไปตาม
หลักเกณฑทท่ี างการกำหนดและเรือ่ งทีม่ คี วาม
สำคัญทีน่ า ใสใจรายไตรมาส และมาตรการแกไข
ของธนาคาร ทัง้ นี้ ไมมเี รือ่ งทีม่ คี วามสำคัญทีน่ า
สนใจตองใหความใสใจเปนพิเศษในป 2562
17) รับทราบแผนการติดตามผลกำกับการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑประจำป 2562 รายงานการติดตามผล
การกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑประเทศไทย
และมาตรการทีด่ ำเนินการโดยธนาคาร
18) รับทราบการรายงานเรือ่ งกฎเกณฑและกฎ
ระเบียบทีส่ ำคัญของทางการในประเทศราย
ไตรมาส
19) รับทราบคำชีแ้ จงผลการตรวจสอบประจำป 2561
ของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด
(มหาชน) โดยธนาคารแหงประเทศไทย และ
มาตรการแกไขของธนาคาร
20) รับทราบรายงานและผลการตรวจสอบธนาคาร
โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยซึง่ ไมพบประเด็น
การไมปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ
21) พิจารณาอนุมตั ผิ ลการประเมินตนเองเกีย่ วกับ
มาตรการตอตานการคอรรปั ชัน่
การบริหารความเสีย่ ง
22) รับทราบประเด็นเรือ่ งความเสีย่ งในดานตางๆ ทีม่ ี
การนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และรายงานความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการ
ปรับมูลคาตามราคาตลาดรายไตรมาส
23) รับทราบการรายงานสถานะบัญชีสนิ เชือ่ ภายใต
การดูแลของฝายบริหารสินทรัพยกลุม พิเศษ ณ
เดือนมิถนุ ายน 2562

การกำกับดูแลกิจการ

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 2562

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.sc.com/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 2562
จำนวนหุน
ที่ถือมูลคาหุนละ
10 บาท (หุน)

รอยละของทุน
ชำระแลว

1,481,795,116

99.8713

1,750,753

0.1180

2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ซึ่งจดทะเบียนแลว

3

Morgan Stanley & Co. International Plc

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

การถือหุนหรือหุนกูของกรรมการในธนาคาร และบริษัทในเครือของธนาคาร
- ไมมี
การมีสวนไดเสียของกรรมการไมวาโดยตรงหรือออมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทำขึ้นในระหวางรอบปบัญชี
- ไมมี

รายการระหวางกัน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด

โครงสรางการถือหุน

1

ขอมูลทั่วไป

รายชื่อผูถือหุน

37

ขอมูลเสริม

รายการระหวางกัน

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
• เงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันตอผูถือหุนรายใหญ
ความสมเหตุสมผลของ
รายการรายชื่อบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง

ประเภท
ธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด

สถาบัน
การเงิน

กลุมผูถือหุน
รายใหญของ
ธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2562
จำนวนเงิน (หนวย: พันบาท)
เงินให
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

อัตรา
ดอกเบี้ย

-

167,070,856

-

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 2562
จำนวนเงิน (หนวย: พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินใหสินเชื่อ
ภาระผูกพัน
เงินรับฝากทุกประเภท
เงินกูยืม
อัตราดอกเบี้ย

-

เปนเงินใหสินเชื่อปกติทั่วไป
เปนเงินรับฝากปกติทั่วไป
เปนอัตราในตลาดทั่วไป

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง
และบุคคลใกลชิด

หมายเหตุ

ขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายการระหวางกันของธนาคารปรากฏอยูใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินในขอ 25 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน หนา 73 ของงบการเงินของธนาคาร
สำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

38
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ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. +66(0) 2724 4000 แฟกซ +66(0) 2724 4444
sc.com/th

