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สารจากประธานกรรมการ

ลิม เชง เต็ก
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ปี 2557 เป็นปีที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆ มากมายสำาหรับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเฉลิมฉลองวาระครบ 120 ปีของธนาคารร่วมกับลูกค้า
พนักงาน คู่ค้า และชุมชน และในขณะเดียวกันก็เป็นปีที่
ท้าทายสำาหรับการดำาเนินธุรกิจ สืบเนื่องจากปัจจัยแรงต้าน
ภายนอก แต่ก็เป็นที่น่าชื่นใจที่เหล่าพนักงานธนาคาร
ร่วมแรงร่วมใจรับมือกับความท้าทายด้วยการขยาย
การมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ปี 2558 เป็นปีที่เริ่มก้าวสู่การควบรวมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สะท้อนถึงหลักชัยอันยิ่งใหญ่สำาหรับเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค และด้วยการคืบหน้าสู่ฐานการผลิตเดี่ยวและตลาด
การค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เราคาดว่าการไหลเวียนของการค้า
การลงทุนในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น ผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น
และด้วยเครือข่ายสากลของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
เราอยู่ในตำาแหน่งที่ดีที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของการค้า
ข้ามพรมแดนเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) เรามีความพร้อมที่จะสนับสนุนบริษัทไทย
ที่ต้องการขยายธุรกิจออกไปในภูมิภาค
ในขณะที่เรามองไปข้างหน้า เรายังคงมองแนวโน้มการเติบโต
ในประเทศไทยในเชิงบวก ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาล
พยายามก้าวสู่อุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่า และคำามั่นสัญญาของ
รัฐบาลที่จะลงทุนในภาคการขนส่งและโครงการพื้นฐานสำาหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาค
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ธนาคารยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และช่วยธุรกิจของลูกค้า
ให้ประสบความสำาเร็จตามความต้องการด้วยวิธีการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เราเชื่อมั่นว่าเราต้องและยัง
คงปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ และยึดมั่นในคุณธรรม
และมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ เพื่อที่จะรักษาความเชื่อมั่นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีต่อธนาคาร และด้วยพันธกิจที่เรามีต่อชุมชนต่างๆ ใน
ประเทศไทย และเพื่อแสดงออกถึงพันธสัญญาแบรนด์ Here
for good เราจะยังคงตั้งมั่นดำาเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ
อาทิ โครงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี การให้ความรู้ด้าน
การเงิน และโครงการให้ดวงตา ให้ชีวิต
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ผมใคร่ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเหล่าพนักงานสำาหรับความ
เชื่อมั่นในตัวธนาคาร และการทุ่มเททำางานร่วมกันอย่างไม่
เหน็ดเหนื่อยตลอดปีที่ผ่านมา
ขอขอบคุณ

ลิม เชง เต็ก
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลิน ค็อก
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ ¨Ù Œ ´Ñ ¡ÒÃãËÞ‹áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ
»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÅØ‹ÁáÁ‹¹é Òí â¢§
ปี 2557 เป็นปีที่น่าจดจำาเพราะเป็นปีที่ครบ 120 ปีที่
ธนาคารก่อตั้งสาขาแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันปี 2557 ก็เต็มไปด้วยความท้าทายสำาหรับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองครั้งใหญ่ในประเทศไทย

ตำาแหน่งธนาคารพาณิชย์ต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย
โดยไฟแนนซ์ เอเชีย (FinanceAsia) ได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อ
กัน รางวัลเกียรติยศนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่ว
แน่ของธนาคารที่จะสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของ
ลูกค้าบริษัทและรายย่อย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ยังคงได้รับการจัด
ธนาคารจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี 2557 เพื่อฉลองการ อันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA (tha) จากฟิตช์ เรตติ้ง สืบ
มีส่วนร่วมเกื้อหนุนต่อสังคมไทย และพันธสัญญาอันแน่ว เนื่องจากการที่ธนาคารมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พื้น
ฐานสินทรัพย์ที่มีการกระจายตัวหลากหลาย สภาพคล่อง
แน่ที่มีต่อประเทศไทย วาระพิเศษดังกล่าวเปิดโอกาสให้
ธนาคารสร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับลูกค้า แสดงออก แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนแนวทางการ
ในบริการความเสี่ยงมีวินัยและเป็นไปในเชิงรุก ปัจจัย
ถึงความรู้สึกขอบคุณต่อพนักงาน และตอบแทนชุมชน
ต่างๆ เหล่านี้เป็นที่ยอมรับของทั้งฟิตช์ และบริษัทจัด
สังคมไทย
อันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติรายอื่นๆ
ปี 2557 ยังเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสำาหรับสแตนดาร์ด
การดำาเนินธุรกิจในปี 2557
ชาร์เตอร์ด กลุ่มธนาคารดำาเนินการทบทวนกลยุทธ์ทาง
ในปี 2557 รายได้จากลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่มาจากการ
ธุรกิจในระยะยาวอย่างรอบด้าน ส่งผลให้เกิดโครงการ
เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ถูก
ใหม่ๆ ตามมา ได้แก่การก่อตั้งกลุ่มลูกค้าพาณิชย์ และ
พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของ
กลยุทธ์ใหม่สำาหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยในระดับโลก
ลูกค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จำานวนลูกค้า
จากมุมมองทางธุรกิจ ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืด รายใหม่ของธนาคารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผลงานจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริหารการเงินการลงทุน
เยื้อในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจ บั่นทอนความเชื่อมั่นของธุรกิจภายในประเทศ (Wealth Management) และธุรกิจการขายประกันผ่าน
และการค้าข้ามพรมแดน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ธนาคาร ช่องทางธนาคาร หรือแบงค์แอสชัวรันส์โดยเพิ่มขึ้น 187
เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้ ธนาคารยัง
มีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วเป็นจำานวน 2,200 ล้านบาท
ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก ผ่านกิจกรรมส่ง
ลดลง 25.5 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
เสริมการตลาดผ่านบัตรเครดิต ซึ่งช่วยให้กลุ่มลูกค้าราย
ย่อยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แม้จะเผชิญความท้าทายดังกล่าว แต่ธนาคารยังรักษา
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ในกลุ่มลูกค้าบริษัทและสถาบัน ธนาคารยังคงให้การ
สนับสนุนบริษัทที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยด้วยดี เพื่อช่วย
ให้บริษัทเหล่านี้ไปเติบโตในต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า
รายได้เครือข่ายทั่วโลกของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เติบโต
ที่เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ธุรกรรม
สำาคัญในหมวดนี้ได้แก่ การให้สินเชื่อซื้อเครื่องบิน
(aircraft financing) แก่บริษัทการบินไทย ทำาหน้าที่เป็น
หนึ่งในตัวแทนในการดำาเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร
มูลค่า 76,000 ล้านบาทของกระทรวงการคลัง และทำา
หน้าที่เป็นหนึ่งในผู้จัดการร่วมจัดจำาหน่วยตราสารหนี้
EDL Generation ของประเทศลาว เป็นสกุลเงินบาทมูลค่า
6,500 ล้านบาท ธุรกรรมด้านตราสารหนี้ทั้งสองที่กล่าว
ถึงข้างต้น ยังได้รับการยกย่องให้เป็นดีลระดับประเทศ
แห่งปีในหมวดนั้นๆ จากเอเซีย มันนี่ (Asia Money) ใน
»‚ 2557
ยกระดับแบรนด์
หนึ่งในผลงานหลักด้านแบรนด์ของธนาคารสำาหรับปี
2557 คือ มหกรรมการวิ่งสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพ
มาราธอนครั้งที่ 27 มีผู้เข้าร่วมมากเป็นประวัติการณ์
ถึง 40,000 คนจาก 58 ประเทศ แบรนด์ของธนาคาร
ได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ผ่านช่อง
ทางต่างๆ ที่ช่วยให้เห็นข่าวกิจกรรมมาราธอนได้อย่าง
ชัดเจนทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน กระทวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำาคัญของ
กิจกรรมนี้ และตัดสินใจผนวกการแข่งขันมาราธอนนี้
เข้าไปในปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
ในปี 2558 นอกจากนี้ หน่วยงานราชการทั้งสองยังย้ำาถึง
ความร่วมมือกับธนาคารที่จะทำาให้กรุงเทพ

ประเทศไทยในปี 2558 จะช่วยเปิดโอกาสให้ธนาคารขยาย
ธุรกิจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบริษัทระดับกลางได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกและความเชี่ยวชาญที่ลง
ลึกในแต่ละประเทศ ธนาคารอยู่ในสถานภาพที่พร้อมเต็ม
ที่ในการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวเลือกสำาหรับบริษัท
ที่เติบโตรวดเร็วและต้องการขยายธุรกิจไปในระดับสากล
ดิฉันเชื่อมั่นว่า การทำางานร่วมเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันทั้ง
ธนาคาร จะช่วยสร้างแรงส่งให้ธนาคารก้าวต่อเนื่องไปข้าง
หน้า และสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
เรา
ปี 2558 ยังเป็นช่วงสำาคัญของการเริ่มต้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค จะ
เปิดโอกาสอันดีให้แก่ธนาคาร จากการเตรียมความพร้อม
ไว้แล้วเพื่อช่วยให้ธุรกิจภายในประเทศต่อยอดโอกาสการ
เติบโตข้ามพรมแดนไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง (GMS) โดยเฉพาะประเทศใน
กลุ่ม GMS โอกาสในการเติบโตมีสูง เนื่องจากธนาคาร
เป็นหนึ่งในธนาคารสากลเพียงไม่กี่รายที่เข้าไปลงหลักปัก
ฐานครบทุกประเทศในกลุ่ม GMS ธนาคารจึงมีความ
พร้อมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการค้าข้ามพรมแดนในภูมิภาค
ที่จัดว่าเติบโตเร็วมากแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นธนาคาร
จะมุ่งเน้นผนวกความรู้ความชำานาญภายในประเทศ กับ
ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการธนาคารระหว่างประเทศ
เพื่อให้บริการที่สร้างสรรค์ ช่วยบริษัทให้เติบโตและใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของภูมิภาค GMS และอาเซียนใน
วงกว้างยิ่งขึ้น

มาราธอนเป็นหนึ่งในมาราธอนระดับนานาชาติสำาหรับ
ประเทศไทย ในปี 2558 จะครบรอบ 10 ปีที่ธนาคาร
ให้การสนับสนุนกรุงเทพมาราธอน นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างใน
ความหมายของ Here for good

ท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงาน สำาหรับการสนับสนุน
ที่ร่วมกันทำาให้ปี 2557 เป็นปีแห่งความทรงจำาสำาหรับ
ธนาคาร เราภูมิใจที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศตลอด 120 ปีที่ผ่านมา และหวังที่
จะดำารงบทบาทสำาคัญเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

มองไปข้างหน้า
ธนาคารมองไปข้างหน้าในปี 2558 ด้วยความหวังใน
ทางบวก เมื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเสร็จ
สมบูรณ์ ธนาคารเชื่อว่า กลยุทธ์ที่ชัดเจนขึ้น ประกอบ
กับแนวทางในการดำาเนินธุรกิจที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่มลูกค้าบริษัทและลูกค้าราย
ย่อย นอกจากนี้ การเปิดตัวกลุ่มลูกค้าพาณิชย์ขึ้นใน

ลิน ค็อก
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ
»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÅØ‹ÁáÁ‹¹éíÒâ¢§
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ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน
ปี 2557 ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (มหาชน) จำากัด (ไทย) ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะตลาดที่ยากลำาบาก กอปรกับภาวะความไม่แน่นอน
ทางการเมืองการเมืองที่ในช่วงครึ่งปีแรกจึงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในแง่ความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจและสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ถึงแม้กลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(มหาชน) จำากัด (ไทย) จะ
เผชิญกับความท้าทายอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองดังกล่าว ธนาคารยังคงมีรายได้
จากการดำาเนินงานจำานวน 12,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
3 หรือเป็นจำานวน 390 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำาไรสุทธิ
จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำาไร
สุทธิจากเงินลงทุน และรายได้จากบริษัท บริหารสินทรัพย์
โดยบางส่วนหักลบกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงอันเป็นผล
มาจากการใช้หลักความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยง
ของเงินให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันของกลุ่มลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจการจัดการบริหารเงินสด และการบริการหลักทรัพย์ได้
รับผลกระทบต่อผลกำาไรจากสภาวะอัตราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับต่าำ
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจำานวน 631 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12 เป็นจำานวน 5,756 ล้านบาท หากไม่รวม
ผลกระทบจากรายการพิเศษและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิด
ขึ้นจากภาระค้ำาประกัน ธนาคารยังคงดูแลและบริหารค่าใช้
จ่ายในการดำาเนินงานอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำานวน 784 ล้านบาท
หรือร้อยละ 25 เป็นจำานวน 3,964 ล้านบาท การเพิ่มขึ้น
ของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว เป็นผลจากการเติบโต
ของเงินให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ในปี 2556
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเป็นยอดสุทธิหลังหักการขายหนี้
ของสายงานลูกค้าบุคคล ธนาคารยังคงดำารงสำารองพิเศษส่วน
เพิ่มเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วง
เศรษฐกิจขาลง
กำาไรสุทธิหลังหักภาษีลดลง จำานวน 751 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 25 เป็นจำานวน 2,200 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารดำาเนินกิจการอย่างมีวินัยทางการเงิน โดยยึดมั่นใน
หลักการดูแลฐานะการเงินให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน โดย
ดำารงไว้ซึ่งสภาพคล่องในระดับสูง รวมทั้งมีการกระจายความ
เสี่ยงในกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์และยึดหลักการดำาเนินงาน
อย่างระมัดระวัง รอบคอบ งบแสดงฐานะการเงินมีความ
สมดุลและยังคงมุ่งเน้นในหลักการ หาแหล่งเงินทุนก่อนการ
ให้สินเชื่อ (‘funding before lending’) แหล่งเงินทุนที่สำาคัญ
ของธนาคารคือ เงินฝาก ธนาคารมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อ
เงินฝากเท่ากับร้อยละ 81 ลดลงจากร้อยละ 89 ณ สิ้นปี
2556 และธนาคารยังคงดำารงฐานะเป็นผู้ให้กู้สุทธิในตลาดเงิน
ระหว่างธนาคาร
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สินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดรวมสินทรัพย์ของธนาคาร
และบริษัทย่อย จำานวน 225,316 ล้านบาท ลดลง จำานวน
29,256 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับ 31
ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ปี 2557 นับเป็นอีกปีหนึ่ง
ที่ธนาคารมุ่งเน้นและเข้มงวดในการบริหารจัดการงบดุลโดย
คำานึงถึงสถานะของเงินกองทุนและสภาพคล่องเป็นสำาคัญ
นอกจากนี้ ธนาคารเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการขยายสิน
เชื่อ ความสำาคัญของคุณภาพการให้สินเชื่อของกลุ่มลูกค้าราย
ย่อยส่งผลให้ชะลอการเติบโตของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันของ
บุคคลธนกิจซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายที่รัดกุมในการปล่อย
สินเชื่อของธนาคาร สำาหรับสถาบันธนกิจยังคงรักษาความ
สัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเหนียวแน่น และมุ่งเน้นการขยายสิน
เชื่อในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
การเติบโตของเงินให้สินเชื่อโดยรวมยังคงชะลอตัว อย่างไร
ก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเงินให้สินเชื่อโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าบรรษัทและสถาบันมีแนวโน้มปรับตัวสูง
ขึ้น ในส่วนของเงินให้สินเชื่อรายย่อยที่หดตัวอันเนื่องมาจาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงและผลจาการที่ธนาคาร
มุ่งเน้นหลักของความระมัดระวังและคุณภาพของสินเชื่อเป็น
สำาคัญ
ธนาคารยังคงดำาเนินนโยบายในเชิงรุกในการให้สินเชื่อและ
ระมัดระวังการบริหารความภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่มุ่งเน้น
คุณภาพของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ประเภทธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้
ธนาคารใช้หลักความระมัดระวังในการตั้งสำารองเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ้นโดยคำานึงถึงผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเพิ่ม
ขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำา
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดรวมหนี้สินของธนาคารและ
บริษัทย่อย จำานวน 185,138 ล้านบาท ลดลง 29,601 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 14 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2556 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน ซึ่งเกิดจากการลดลงของธุรกรรมซื้อคืนและการลด
ลงของหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงในปี 2557
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจำานวน 345 ล้านบาท เป็น 40,178
ล้านบาท เป็นผลมาจากการสะสมของผลกำาไรปีก่อน และ
กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายโดยบางส่วนหัก
ลบกับเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น การขาดทุนจากการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำาหรับการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด และกำาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์ของ
พนักงาน

สภาพคล่อง
ธนาคารดำารงนโยบายในการดูแลรักษาสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ทีธ่ นาคารจะปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือภาระผูกพันได้
ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ธนาคารกำาหนดการบริหารความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่องทัง้ ในระยะสัน้ และระยะปานกลาง ในระยะสัน้
ธนาคารดำาเนินการโดยมุง่ เน้นการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง
ให้อยูใ่ นระดับทีด่ ี ส่วนระยะปานกลางจะเป็นการดูแลโครงสร้าง
โดยรวมและฐานะการเงินเพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
ความเพียงพอและความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
ธนาคารดำารงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุน
และรักษาอันดับเครดิตที่เหมาะสม
สินทรัพย์

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก

หน่วย: ล้านบาท
281,014

ณ สิ้นปี 2557 เงินกองทุนของธนาคารอยู่ที่ 38,572 ล้าน
บาท และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยง (CAR) อยู่ที่ร้อยละ 23.16 อัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสะท้อนถึงคุณภาพของเงินกองทุน
โดยอัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.5 โดยเป็นส่วนของเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 22.61
กำาไรต่อหุ้น
จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของธนาคารและบริษัท
ย่อย อยู่ที่ 1,484 ล้านหุ้น ในปี 2557 กำาไรต่อหุ้นลดลง
เล็กน้อยอยู่ที่ 1.48 บาท จาก 1.99 บาท ในปี 2556 และ
ราคาตามบัญชีต่อหุ้นในปี 2557 เท่ากับ 27.07 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จาก 26.84 บาทในปี 2556
หน่วย: เปอร์เซ็นต์
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หน่วย: เปอร์เซ็นต์
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อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
หน่วย: เปอร์เซ็นต์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี
2437 มีบทบาทสำ�คัญในการให้บริการลูกค้า สนับสนุนธุรกิจ
ภายในประเทศ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การค้าของประเทศไทย ปัจจุบัน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดใน
ประเทศไทย มีพนักงานราว 2,000 คน จำ�นวนสาขา 26 แห่ง
ให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าองค์กรและสถาบัน และลูกค้า
รายย่อยทั่วประเทศ ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของธนาคารเป็น
รากฐานสำ�คัญในการขับเคลื่อนให้ธนาคารสนับสนุนการเติบโต
ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยและลูกค้าในประเทศไทย
ที่ต้องการเติบโตธุรกิจข้ามพรมแดน เจตนารมณ์นี้คือหัวใจ
สำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารในประเทศไทย และ
สะท้อนอยู่ในพันธสัญญาแบรนด์ Here for good
สายงานลูกค้ารายย่อย
ในระหว่างปี 2557 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ประเทศไทย ได้ด�ำ เนินการปรับกลยุทธ์ธุรกิจของสายงาน
กลุ่มลูกค้าบุคคล ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ�ธนาคารกลุ่ม
ลูกค้าบุคคลระหว่างประเทศทั้งในทวีปเอเชีย อาฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
ทางธนาคารมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มบริการธนาคารพิเศษ
(Priority Clients) และกลุ่มบริการธุรกิจ (Business Clients)
ในเมืองที่มีการเติบโตสูง ซึ่งจะช่วยทำ�ให้เราเข้าถึงโอกาส
เติบโตทางธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้
จุดมุ่งหมายสำ�คัญของการปรับกลยุทธ์ธุรกิจของสายงานกลุ่ม
ลูกค้าบุคคลในครั้งนี้ คือการสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าที่
ยั่งยืน เรามั่นใจว่าด้วยความเข้าใจถึงการดำ�เนินธุรกิจเป็น
อย่างดีในส่วนภูมิภาคและระดับประเทศ ประกอบกับการ
บริการที่เป็นมาตรฐานสากล และเครือข่ายระหว่างประเทศที่
มีอย่างกว้างขวาง ธนาคารจะสามารถสร้างผลประกอบการ
ที่ดี สร้างความสัมพันธ์และบริหารด้านการเงินให้กับลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแผนงานที่วางไว้ เช่น การออก
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อนและตอบสนองกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า การลงทุนด้านเทคโนโลยี่ และการสร้างมาตรฐาน
ที่เป็นหนึ่งครอบคลุมทั้งเครือข่าย
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในครั้งนี้มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง เพื่อ
ก่อเกิดประสิทธิภาพการทำ�งานในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลให้มุ่งเน้นกลับกลุ่ม
เป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและการ
มอบบริการที่เป็นมาตรฐานระดับโลก
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2557

สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
ในปี 2557 สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ได้มุ่งเน้น
ที่จะสร้างเครือข่ายที่ดีกับลูกค้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายต่างๆ
เราได้จัดแบ่งบุคคลากรลูกค้าสัมพันธ์ (Relationship
Managers) ของเราตามสายอุตสาหกรรมหลักๆ อันเป็นการ
เพิ่มขีดความชำ�นาญของบุคลากรของธนาคารในแต่ละทีม
นั้นๆ ให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และสนับสนุนความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลักของเราตลอดทั้งปี 2557 คือ การเน้นรากฐาน
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า ทั้งนี้ สายงานลูกค้าองค์กร
และลูกค้าสถาบัน ยังมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และสนับสนุนการทำ�
ธุรกิจของลูกค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้าน
บุคลากรโดยสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของธนาคาร ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ หรือกฎระเบียบทางการเงิน
ที่ปรับเปลี่ยนไป ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของธนาคาร มีความรู้
ทักษะความชำ�นาญ การทำ�งานเป็นทีม และต่อเนื่อง
ดีลที่ประสบความสำ�เร็จ
ในปี 2557 สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ได้
ประสบความสำ�เร็จ ในการเป็นตัวแทนสนับสนุน การระดม
ทุนในการออกตราสารหนี้ในประเทศไทยให้กับกลุ่มบริษัท
ขนาดใหญ่และรวมถึงสถาบันการเงินหลายแห่ง นอกเหนือ
จากนี้ ทางสายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ยังได้รับ
รางวัล “Country Deal of the Year” จากนิตยสาร Asia
Money ในการทำ�หน้าที่ร่วมดำ�เนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
มูลค่า 76,000 ล้านบาทของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่ง
ในผู้จัดการร่วมจัดจำ�หน่วยตราสารหนี้ EDL Generation
ของประเทศลาว
Segments

ลูกค้ารายย่อย
กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยวางเป้าหมายที่จะเป็นธนาคาร
รายย่อยระหว่างประเทศชั้นนำ�ในประเทศไทย ในปี 2557
ธนาคารปรับเป้าหมายทางธุรกิจให้ชัดเจนขึ้นโดยเน้นที่กลุ่ม
ลูกค้าธนาคารพิเศษและลูกค้าธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ขยายฐาน
กลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลให้เติบโตขึ้น โดยยังรักษากลุ่มลูกค้า
นี้เป็นรากฐานสำ�คัญของกลุ่มลูกค้ารายย่อย เป้าหมายของ
เราคือพัฒนาความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความ

ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นตลอดวงจรชีวิตการเงินของลูกค้า
สำ�หรับลูกค้าธุรกิจ เราให้การสนับสนุนเส้นทางธุรกิจของ
ลูกค้า ตั้งแต่การให้สินเชื่อ บริหารเงินสดไปจนถึงการค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
รูปแบบการดำ�เนินงานของเราตั้งอยู่บนหลักการที่ให้ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลางและต่อยอดศักยภาพที่แข็งแกร่งในการเป็นธนาคาร
ที่เชื่อมต่อถึงกันและทำ�งานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว จากเครือข่าย
ที่เป็นสากลและครอบคลุมทั่วโลก ทำ�ให้ธนาคารมีขีดความ
สามารถในการแข่งขันที่ได้เปรียบเหนือธนาคารอื่นๆ โดย
เฉพาะในด้านบริการธนาคารสำ�หรับพนักงาน (Employee
Banking) โดยธนาคารให้บริการด้านบริหารเงินเดือนที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถให้บริการลูกค้าถึงที่ ดังนั้น
จึงช่วยลดภาระที่จะต้องพึ่งพาการไปดำ�เนินธุรกรรมที่สาขา
ธนาคาร
กลุ่มลูกค้ารายย่อยก้าวนำ�วงการด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
ด้วยระบบดิจิทัลในการให้บริการแนะนำ�ผลิตภัณฑ์และบริการ
สำ�หรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร ช่วยให้ธนาคารสามารถ
ให้บริการที่เหนือชั้นและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับให้แก่
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารกำ�ลังขยายศักยภาพการ
ให้บริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นเพื่อเป็นช่องทาง
เลือกสำ�หรับงานบริการลูกค้าและอื่นๆ ทั่วทุกหน่วยงานของ
ธนาคาร
ลูกค้าธนาคารพิเศษและธนาคารต่างประเทศ
เราให้บริการที่แตกต่างด้วยโครงสร้างแบบเปิดในการเลือก
กองทุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกองทุนรวมกว่า 100 แห่ง
ที่มีความแตกต่างหลากหลายของหลักทรัพย์ในกองทุนจาก
บริษัทจัดการหลักทรัพย์เก้าแห่งในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังเราต่อยอดความสามารถของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งทั่วโลก
ของเราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
ภายในประเทศของเราและพัฒนาทักษะของผู้จัดการลูกค้า
สัมพันธ์เพือ่ ให้เราเป็น “ทีป่ รึกษาทีไ่ ว้ใจได้” สำ�หรับลูกค้าของเรา
ลูกค้าส่วนบุคคล
เรามอบบริการ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกวงจรของการดำ�เนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การ
ขอสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน การลงทุน แผนประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้
ค้นคว้าและนำ�เสนอผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในด้านสิน

เชื่อ บริการบัตรเครดิต และ บริการเงินฝาก เพื่อให้ลูกค้า
ได้ค้นหาบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง ใน
ขณะเดียวกัน ทางธนาคารพยายามที่จะมุ่งเน้นพัฒนาการให้
บริการกับกลุ่มลูกค้าที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาว
ลูกค้าธุรกิจ
เรามุ่งเน้นขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้เป็นลูกค้าธุรกิจที่มีคุณภาพ
มากขึ้น ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ดำ�เนินธุรกิจที่สามารถขยายการ
ลงทุนและมุ่งเติบโตไปสู่ตลาดระหว่างประเทศ เราให้การ
สนับสนุนลูกค้ากลุ่มนี้ตลอดวงจรชีวิตธุรกิจของลูกค้า ผ่าน
บริการที่หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อ บริการเงินสด การค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ เจ้าของธุรกิจที่
ประสบความสำ�เร็จจะยังได้รับเสนอบริการธนาคารพิเศษเพื่อ
ให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินใน
อนาคตสำ�หรับแต่ละท่านได้ดียิ่งขึ้น
ลูกค้าองค์กรและสถาบัน
ขณะที่อุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศไทยมีพลวัตและ
การแข่งขันที่สูงมาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
โดดเด่นเป็นผู้เล่นในตลาดที่ได้รับการนับถือและเป็นผู้นำ�ใน
กลุ่มลูกค้าองค์กรและสถาบัน โดยเฉพาะในแง่ของนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ์ ความเป็นเลิศในด้านบริการ การสนับสนุน
และความครอบคลุมจากเครือข่ายทั่วโลก ความสำ�เร็จของ
ธนาคารได้รับการยกย่องอยู่เนืองๆ จากนิตยสารแวดวง
การธนาคารระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่ รางวัล Country
Deal of the Year ในปี 2557 จาก AsiaMoney สำ�หรับ
ธุรกรรมตราสารหนี้ของ EDL Generation Plc และธนาคาร
พาณิชย์ต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย จาก Finance Asia
นอกจากนี้ นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ SCBT ยัง
ได้รับการเสนอชื่อสำ�หรับรางวัล “ปัจเจกที่น่ายกย่องอย่างสูง
ในการวิจัยด้านพันธบัตรสกุลเงินในประเทศปี 2557” จาก
The Asset นอกจากนี้
ธนาคารยังได้รับรางวัล Bank of Thailand Governor’s
BIBOR Awards ปี 2556 (ประกาศในปี 2557) สำ�หรับ
สถาบันที่ออกตราสารอนุพันธ์แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ดี
ที่สุด
สถานภาพความเป็นผู้นำ�ของเราในประเทศไทย ส่วนใหญ่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการให้บริการที่เป็นคำ�
ตอบที่เหมาะสมเฉพาะรายแก่ลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยและสกุลเงิน และความ
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ผันผวนของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
เรายังเป็นผู้นำ�ในผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ ตราสารอนุพันธ์ การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และบริการแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความแข็งแกร่ง
ที่ผสมผสานกันเหล่านี้ช่วยให้ธนาคารมีชื่อเสียงที่โดดเด่น
ในฐานะผู้สร้างสรรค์และให้บริการผลิตภัณฑ์และคำ�ตอบ
ทางการธนาคารที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน นำ�เสนอผลิตภัณฑ์
และบริการอันหลากหลายให้แก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก อัน
ได้แก่บริษัทภายในประเทศ บริษัทข้ามชาติ และสถาบัน
การเงินต่างๆ โดยมีทีมงานซึ่งดำ�เนินงานร่วมกับกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในการดูแลและกระชับความ
สัมพันธ์กับลูกค้าบริษัทและสถาบันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
การผสมผสานระหว่างความชำ�นาญในประเทศของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และเครือข่ายทั่วโลกของ
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด คือเหตุผลสำ�คัญที่
ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) และกลุ่มธนาคารเป็นผู้บริหารความต้องการด้านการ
ธนาคารในระดับภูมิภาคของลูกค้า
ทีมผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ทำ�งานใกล้ชิดกับฝ่ายผลิตภัณฑ์
ที่ดูแลด้านตลาดเงินและตลาดทุน และบริการธุรกรรม
ทางการเงิน เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอ
ด้านการธนาคารที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
ราย ซึ่งครอบคลุมบริการธุรกรรมทางการเงิน ผลิตภัณฑ์
ด้านสินเชื่อ ตลาดเงินและตลาดทุน ทีมผู้จัดการลูกค้า
สัมพันธ์ทำ�หน้าที่ให้บริการลูกค้าโดยบริการและดูแลธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลาก
หลาย ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดในภาคสนาม และ
บริการและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เครือข่ายทั่วโลกของ
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไม่เป็นสองรองใคร
ปัจจัยเหล่านี้เอื้ออำ�นวยให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่
ลูกค้าด้วยข้อเสนอทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่
เหมาะสมกับแต่ละรายได้อย่างแท้จริง
โดยผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งดูแลโดยสายงานลูกค้าองค์กรและ
ลูกค้าสถาบัน ได้แก่
1. ธุรกรรมด้านการธนาคารพาณิชย์ เช่น การบริหารเงินสด
(Cash Management) ธุรกรรมการค้าต่างประเทศ (Trade
Financing) การรับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian
Services) และการบริการด้านสินเชื่อ (Lending)
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2. ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial
Markets Products) เช่น การค้าสกุลเงินต่างประเทศ
(Foreign exchange) สัญญาสิทธิซื้อ/ขายเงินตราต่าง
ประเทศ (Options) ตราสารอนุพันธ์ (Interest Rate &
Commodity Derivatives) ตราสารหนี้และออกพันธบัตรใน
ตลาดแรก (Debt Origination)
3. ธุรกรรมการเงินธุรกิจ (Corporate Finance Products)
เช่น Structured Trade Finance, Project and Export
Finance และ Corporate Advisory
ผลิตภัณฑ์ / ธุรกรรม
ธุรกรรมธนาคารและสินเชื่อ
ธุรกรรมด้านการธนาคารพาณิชย์
ธุรกรรมบริหารเงินสด (Cash Management)
• ให้บริการด้านการบริหารเงินสด การเรียกเก็บเงิน และ
การชำ�ระเงิน โดยให้ความสำ�คัญต่อการบริหารเงินสด
หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหาร
บัญชีลูกหนี้การค้า บัญชีเจ้าหนี้การค้า และหาจุด
สมดุลในการบริหารสภาพคล่อง
ธุรกรรมการค้าต่างประเทศ (Trade Financing)
• ครอบคลุมถึงธุรกรรมการให้วงเงินเพื่อการนำ�เข้า
และส่งออกหลากหลายประเภท ทั้งก่อนและหลังการ
ส่ง สินค้า และสัญญาค้ำ�ประกัน เช่น สินเชื่อเพื่อ
การค้า สัญญาค้ำ�ประกัน การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า
นอกจากนี้สินเชื่อเครือข่ายธนกิจ (Supply Chain
Products) ยังมีบริการให้วงเงิน เช่น สินเชื่อลูกหนี้
การค้าแก่ลูกค้าในเครือข่ายเดียวกัน จากผู้ผลิตชิ้น
ส่วนจนถึงตัวแทนขาย
บริการด้านหลักทรัพย์ - การรับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(Custody)

* ให้บริการการรับฝากและดูแลหลักทรัพย์ที่ครบวงจร
ภายใต้ Master Custody Arrangement เช่นเดียว
กับเครือข่ายของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ในประเทศอื่นๆ โดยธนาคารฯ ให้บริการด้านหลัก
ทรัพย์ในประเทศสำ�หรับ global custodians และ
เป็นผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์สำ�หรับกองทุนภายใน
ประเทศด้วย

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) โดยรวม
ธุรกรรมด้านสินเชื่อ (Lending)
ถึงธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
• ธนาคารฯ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภท
และมีศักยภาพในการระดมทุนผ่านธุรกรรมที่มีความ • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�สำ�หรับลูกค้าองค์กรและ
ลูกค้าสถาบัน ตราสารทางการเงินระยะสั้น การลงทุนใน
ซับซ้อน เช่น Structured-Rate Loan การระดมทุน
พันธบัตรรัฐบาลและหุน้ กู้ ข้อตกลงแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
เพื่อบริหารโครงการโดยธนาคารเดียวหรือในลักษณะ
(Interest rate swap), Forward rate agreements,
การให้กู้ร่วม นอกจากนี้ยังมีบริการเงินกู้ประเภทอื่นๆ
Interest–rate options และเครื่องมือการลงทุนที่ช่วยเพิ่ม
เช่น เงินกู้ประเภท Asset-backed loans โดยมี
ผลตอบแทน
เครื่องจักรกลที่มีมูลค่าทางการตลาดเป็นหลักประกัน
เป็นต้น
ธุรกรรมในตลาดตราสารอนุพันธ์ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Derivatives)
ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน
• นับตั้งแต่ปี 2551 กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็น
ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial
ผู้ให้บริการทางการเงินที่สำ�คัญในตลาดตราสารอนุพันธ์
Markets Products) ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อ
ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
การบริหารความเสี่ยง การเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน
นับตั้งแต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนกระทั่งธุรกรรมที่ได้รับ
การบริหารสภาพคล่อง และการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
การออกแบบเพื่อให้ตรงต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้า
ทางการเงินประเภทต่างๆ ทั้งนี้ ฝ่ายการบริหารเงินและ
แต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อช่วยลูกค้าในการบริหารความเสี่ยง
ตลาดทุนมีพนักงานที่มีความชำ�นาญและเข้าใจผลิตภัณฑ์
ที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และ
ทางการเงินและสภาวะตลาดการเงินในเชิงลึก ทำ�ให้
การระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่มีผลตอบแทน
สามารถให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
เปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้า
นอกจากนี้ ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์
โภคภัณฑ์ประเภทโลหะมีค่า โลหะทั่วไป สินค้าพลังงาน
และสินค้าเกษตร
และการผสมผสานระหว่างความชำ�นาญในประเทศ และ
เครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่
ครอบคลุม 70 ประเทศ ทำ�ให้ธนาคารอยู่ในสถานภาพที่
ธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ (Debt Capital Market)
มีความพร้อมอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการของ
• เสนอทางเลือกต่างๆ สำ�หรับการระดมทุน และการลงทุน
ลูกค้า
ในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้า ทั้งในฐานะผู้ออกตราสารและผู้ลงทุน
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
• จัดหาแหล่งเงินทุนสำ�หรับลูกค้ารายใหญ่ บริษัทและ
ประกอบด้วย
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่ธนาคารฯ มีความชำ�นาญได้แก่ ตราสารหนี้ประเภท
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลก
ดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยแปรผัน เงินร่วมให้กู้ระหว่าง
เปลี่ยนเพื่อการส่งมอบโดยทันทีและตามอัตราแลก
สถาบันการเงิน ตราสารประเภท Asset-backed,
เปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อการส่งมอบในอนาคต (FX spot
Loan-style FRN’s เป็นต้น
และ FX forward) สำ�หรับสกุลเงินหลัก และสกุลเงิน
ของประเทศที่กำ�ลังพัฒนาในทวีปเอเชีย อาฟริกา
และตะวันออกกลาง
ธุรกรรมธุรกิจการเงิน
• FX swap สัญญาสิทธิซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมธุรกิจการเงิน (Corporate Finance) ให้บริการ
(Options) ตราสารอนุพันธ์ประเภทข้ามสกุลเงิน
คำ�แนะนำ�ด้านการลงทุน (ซื้อหรือควบรวมกิจการ) ระดมทุน
(Cross currency derivatives) และเครื่องมือป้องกัน
บริหารโครงการ และ Structured Trade Finance โดยการ
ประสานงานร่วมกับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เป็นธุรกรรมประเภทนอกงบดุล
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ตลอดช่วง 120 ปีที่ธนาคารดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย
ธนาคารกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและประเทศไทย
ก็เป็นส่วนหนึ่ีงของธนาคารเช่นกัน ธนาคารมีเจตนารมณ์ที่
จะดำ�รงอยู่เพื่อผู้คน เพื่อความก้าวหน้าและเพื่อความยั่งยืน
สอดคล้องกับพันธสัญญาแบรนด์ Here for good จากแรง
บันดาลใจที่ได้รับจากประชาชนคนไทย ธนาคารมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยคนไทยทั้งปัจเจกและครอบครัวทั่วประเทศให้มีชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น
บทบาทของธนาคารในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ให้เจริญเติบโต เป็นแผนงานหลักเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนของ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นอกจากนี้ ธนาคารยังตั้งใจแน่วแน่
ที่จะช่วยปัจเจกและธุรกิจรายย่อยซึ่งปกติไม่อาจเข้าถึงบริการ
ของสถาบันการเงินทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการ
เงิน ธนาคารมุ่งมั่นที่จะก้าวนำ�เป็นแบบอย่างในประเทศไทย
นอกจากจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตผ่านการดำ�เนินธุรกิจ
หลักแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นสร้างผลกระทบทางบวกในวงกว้าง
ต่อสังคมไทย ธนาคารเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าถึงการตอบแทน
สังคม และความเชื่อมั่นนี้เองคือที่มาของพันธสัญญาแบรนด์

แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครและกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา นอกจากนี้ธนาคารสามารถกล่าวด้วยความภูมิใจได้
ว่า รายการมาราธอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งระดับแนวหน้า
ของเอเชียที่ดึงดูดนักวิ่งระยะไกลชั้นนำ�มาจากทั่วโลก
บริการสุขภาพเคลื่อนที่
เนื่องในวโรกาสฉลอง 120 ปีของธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
มอบรถตู้ที่ประกอบขึ้นเป็นพิเศษให้แก่กรุงเทพมหานคร (กทม.)
เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ รถตู้ดังกล่าวมีที่ยก
ระบบไฮโดรลิกเพื่อช่วยผู้ที่ใช้รถเข็น ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัยอื่นๆ จากความร่วมมือกับ กทม. ดังกล่าว
ธนาคารมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำ�หรับชาว
กรุงเทพฯ

ให้ดวงตา ให้ชีวิต (Seeing is Believing)
หนึ่งในโครงการหลักของธนาคารเพื่อช่วยสังคมคือโครงการให้
ดวงตา ให้ชีวิต ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกของสแตนดาร์ดชาร์
Here for good
เตอร์ดเพื่อช่วยแก้ปัญหาความพิการทางสายตาที่หลีกเลี่ยงได้
ในเขตลุ่มแม่น้ำ�โขงเพียงลำ�พัง มีคนตาบอดราว 1.1
ส่งเสริมการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ล้านคน และยังมีคนที่มีปัญหาทางสายตาในระดับกลาง
ถึงรุนแรง รวมแล้วอาจจะมากกว่านั้นถึง 6 เท่า ในเดือน
แนวทางหนึ่งที่ธนาคารมุ่งเน้นคือด้านสุขภาพ ธนาคาร
มีนาคม ธนาคารประกาศเจตนารมณ์ที่จะบริจาค 1.2 ล้าน
สนับสนุนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
เหรียญสหรัฐตั้งแต่นี้ไปตลอด 3 ปีเพื่อแก้ปัญหาความพิการ
ธนาคารเชื่อว่าเรื่องของสุขภาพมีความสำ�คัญ และธนาคาร
ทางสายตาที่หลีกเลี่ยงได้ในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำ โขง
สามารถมีบทบาทส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักในความสำ�คัญดัง
กล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สแตนดาร์ชาร์เตอร์ดในประเทศไทยมีบทบาทสำ�คัญในการ
ด้วยเหตุนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ธนาคารจึงสนับสนุนชุมชน
ผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นในทั่วทุกประเทศของภูมิภาค
ไทยให้สนใจในการกีฬา
ลุ่มแม่น้ำ�โขง ประเทศเป้าหมายหลักในระยะแรกคือ ไทย
เวียดนามและเมียนมาร์ สำ�หรับประเทศไทย ธนาคารร่วม
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดสนับสนุนการวิ่งมาราธอนใน 9
ประเทศ ครอบคลุม 4 ทวีป ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย การ มือกับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และ
ที่ธนาคารสนับสนุนการวิ่งมาราธอน เนื่องจากกีฬาประเภทนี้ ประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตน
สร้างความมุมานะที่จะก้าวข้ามข้อจำ�กัดของตนเอง สร้างแรง ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการผ่าตัดและรักษา
บันดาลให้คนอื่น และส่งเสริมการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตาสำ�หรับผู้ยากไร้ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สิ่งที่ธนาคารพึงประสงค์ ในช่วง ธนาคารมีนโยบายที่จะสมทบเงินบริจาค 100% ที่ได้รับเข้ามา
9 ปีที่ผ่านมา ธนาคารสนับสนุนรายการสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ในโครงการฯ ลูกค้าผู้มีเมตตาจิตร่วมบริจาคเข้าโครงการใน
ดกรุงเทพมาราธอน โดยร่วมมือกับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ งานเลี้ยงอาคารค่ำ�เพื่อฉลอง 120 ปีของธนาคาร การแข่งขัน
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กอล์ฟ ตลอดจนงานคอนเสิร์ตเทศกาลคริสต์มาส โดยลูกค้า
บริษัทต่างๆ ขึ้นร้องเพลงเพื่อช่วยระดมทุน จากกิจกรรม
ต่างๆ ดังล่าว สามารถระดมเงินบริจาคเข้าโครงการฯ ได้
กว่า 3 ล้านบาท
การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Living with HIV)
กระแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี เป็นอีกหนึ่งประเด็นทาง
สังคมที่มีความใกล้ชิดทางจิตใจกับหลายๆคน ธนาคารเปิด
ตัวโครงการการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในปี 2547 เพื่อ
สร้างความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและ
โรคเอดส์ นับแต่นั้นมาทุกปี โครงการมองหาหนทางที่ดีที่สุด
ในการสร้างความตระหนักถึงโรคภัยนี้และพยายามสร้างความ
เข้าใจให้สังคมยอมรับผู้ติดเชื้อ
ในประเทศไทย มีอาสาสมัครที่เป็นแชมเปี้ยนของโครงการนี้
กว่า 30 คนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านเอชไอวีและ
เอดส์แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนและ
พนักงานสำ�นักงาน ไปจนถึงผู้ด้อยโอกาสและชนกลุ่มน้อย
ต่างๆ
นอกจากนี้ ธนาคารยังทำ�งานร่วมกับเครือข่ายองค์กร
พันธมิตร เช่น บริษัทห้างร้าน สื่อมวลชนและองค์กรพัฒนา
เอกชน เพื่อให้ความรู้เรื่องเอชไอวีในรูปของการฝึกอบรมแบบ
ต่อหน้า และกิจกรรมให้ความรู้แบบออนไลน์ นับถึงสิ้นปี
2557 มีผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากพนักงานอาสาของธนาคาร
แล้วกว่า 180,000 คน
เสริมพลังคนรุ่นใหม่
กิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารมุ่งช่วยแก้ปัญหาที่อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ
ประเทศ เจตนารมณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการดำ�เนินธุรกิจ
ของธนาคาร ด้วยความเชื่อว่า สังคมที่รุ่งเรืองและเติบโตคือ
พื้นฐานของเศรษฐกิจที่ประสบความสำ�เร็จ
จากเจตนารมณ์ดังกล่าว สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจึงสนับสนุน
หลากหลายโครงการเพื่อให้การศึกษาแก่ชุมชน ธนาคารเชื่อว่า
การทำ�ให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเงินเป็นเรื่องสำ�คัญ เพื่อ
ให้พวกเขาสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างเต็มที่และ
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เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนตัดสินใจเรื่องสำ�คัญ
ในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้ทางการเงินยังเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญของความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจและ
ปัจจัยที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนไทยบริหารการเงินอย่างมีความ
รับผิดชอบ ซึ่งจะสร้างเสริมเสถียรภาพของระบบการเงินของ
ประเทศ นอกจากนี้ การให้ความรูด้ า้ นการเงิน ยังช่วยสร้าง
งาน ยกระดับรายได้และลดความเปราะบางทางการเงินอีกด้วย
เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน ธนาคารจัดกิจกรรม
พนักงานจิตอาสาเป็นประจำ�เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินตาม
โรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล
ในปี 2557 ธนาคารเปิดตัวโครงการให้การศึกษาทางการ
เงินครั้งใหญ่โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในกรุงเทพฯ
และเขตปริมณฑล โครงการให้การศึกษาทางการเงินเพืื่อ
เยาวชน (Financial Education for Youth หรือ FE4Y) เปิด
ตัวเป็นโครงการนำ�ร่องเมื่อเดือนมิถุนายนโดย SC Club โดย
มีพนักงานราว 400 คน ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนท่าม่วงใน
จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น ตามด้วยการเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยมีพนักงานธนาคารอีก
450 คน กระจายตัวทั่วกรุงเทพฯ ฝึกอบรมความรู้ทางการ
เงินให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาเกือบ 1,380 คน สอน
ให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากบริการทางการเงินในการช่วย
ออมและวางแผนสำ�หรับอนาคต
ในปี 2557 ธนาคารได้ให้ความรู้ทางการเงินแก่นักเรียน
ทั้งหมด 2,730 คน
พลังจิตอาสา
วิธีการหนึ่งที่ธนาคารช่วยเหลือสังคมคือ สนับสนุนพนักงาน
จิตอาสา สละเวลาทำ�งานเพื่อสังคมและใช้ทักษะที่มีอยู่สร้าง
ผลกระทบในเชิงบวกอย่างเต็มที่ การกระทำ�เช่นนี้ไม่เพียง
ช่วยให้พนักงานเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่สังคมเผชิญอยู่ แต่
ยังช่วยตอกย้�ำ ถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของธนาคารในการ
ตอบแทนสังคมไทย ธนาคารสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นด้วย
การให้พนักงานสละเวลาทำ�งานอาสาและใช้ทักษะที่มีอยู่ใน
การทำ�งานอาสาเพื่อสร้างผลกระทบอย่างเต็มที่ พนักงานของ
ธนาคารทุกคนได้รับสิทธิ์ที่จะลาเพื่อทำ�งานจิตอาสาได้ปีละ 3
วัน โดยไม่นับเป็นวันหยุด

การทำ�งานอาสาสมัครหยั่งรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของธนาคาร
และการมีส่วนร่วมผูกพันของพนักงานอาสาเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ต่อความสำ�เร็จของโครงการเพื่อสังคม เร่ิมตั้งแต่การ
ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ในโครงการ Right Start ตลอด
เรื่อยไปถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารพัฒนาโครงการพนักงานจิตอาสาไว้เป็นโครงสร้าง
ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดประโยชน์ที่ได้จาก
กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยความเสียสละของพนักงาน ในปี 2557 จำ�นวนวันลา
เพื่อทำ�กิจกรรมจิตอาสาของพนักงานมีรวมกว่า 2,494.5
วัน ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวันลาสำ�หรับ
กิจกรรมพนักงานจิตอาสามากที่สุด
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดสรรทรัพยากรและสนับสนุน
วัฒนธรรมการทำ�งานที่ไม่แบ่งแยกกีดกันในการร่วมกัน
สร้างสรรค์เชิงบวก นอกจากเป้าหมายทางการเงินและ
ผลการดำ�เนินงานแล้ว พนักงานยังได้รับการชื่นชมและ
ตอบแทนสำ�หรับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรทั้ง
ห้าประการ (กล้าคิด/พูด/ทำ� ตอบสนอง หลากหลายและ
เป็นสากล ริเริ่มสร้างสรรค์ และความไว้วางใจ) ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
จากความพยายามเหล่านี้ ธนาคารหวังว่าจะช่วยสร้าง
อนาคตที่ยั่งยืนและก้าวหน้าสำ�หรับทุกคน

ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง คือสิ่งที่ทำ�ให้วัฒนธรรมของธนาคารโดด
เด่น พันธสัญญาแบรนด์ Here for good ช่วยให้พนักงาน
ปฏิบัติตนด้วยความเชื่อมั่น บ่มเพาะความสัมพันธ์กับลูกค้า
และยึดมั่นในความประพฤติและคุณธรรมด้วยมาตรฐาน
สูงสุด
รางวัลแห่งความชื่นชม
ความพยายามของธนาคารที่จะพัฒนาภาคการเงินและการ
ธนาคารในประเทศไทย สร้างชุมชนสังคมและอนาคตที่
ยั่งยืน ได้รับการยอมรับชื่นชมจากหลายๆ ฝ่าย ธนาคาร
ได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมาย เช่น ประกาศนียบัตร
ความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกัน ใน
ปี 2557 และรางวัลธนาคารพาณิชย์ต่างชาติดีเด่นใน
ประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในปี 2557 จาก
นิตยสาร FinanceAsia
การยอมรับชื่นชมดังกล่าว ตลอดจนอื่นๆ อีกมากมาย
เป็นแรงผลักดันให้ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ ออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของ
บริษัทและลูกค้าทั่วประเทศ และมุ่งมั่นต่อไปในการแสวงหา
หนทางที่จะสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยต่อไปอย่าง
ไม่หยุดยั้ง

มีความรับผิดชอบ
นับตั้งแต่ธนาคารก่อตั้งในประเทศไทย สิ่งที่ธนาคารมุ่งเน้น
เสมอมาคือการสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้อง วางโครงสร้างและ
กระบวนการทำ�งานที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่า มีการกำ�กับดูแลที่
เข้มแข็ง ธนาคารเชื่อว่า การกำ�กับดูแลที่ดีจะช่วยส่งเสริม
ให้บริษัทประสบความสำ�เร็จในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อ
ถือและความผูกพันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารเชื่อว่า วัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างของ
ธนาคารคือเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของ
ธนาคาร องค์ประกอบเหล่านี้คือเสาหลักแห่งความสัมพันธ์
ที่ลึกซึ้งและยาวนานกับลูกค้า และความมุ่งมั่นอันต่อเนื่องที่
มีต่อประเทศไทย พนักงานที่มีความหลากหลายและหลอม
รวมใจทำ�งานเป็นหนึ่ง ผนวกกับความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะ
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คณะกรรมการธนาคาร

1.
2.
3.
4.
5.

นายเชง เต็ก ลิม
ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นายเชง เต็ก ลิม ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2557 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคอาเซียนของ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประจำ�ที่
ประเทศสิงคโปร์ นายลิมมีประสบการณ์
ทำ�งานกับธนาคารนานาชาติมานานกว่า
30 ปี และดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญต่างๆ
ในสายงานกลุ่มลูกค้าบริษัทและสถาบัน
นายลิมร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด
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นายบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการอิสระ
นายเชง เต็ก ลิม
ประธานกรรมการ
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายมาร์ค เดวาเดสัน
กรรมการ

ชาร์เตอร์ด ในปี 2532 และดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้บริหารของธนาคารหลาย
ตำ�แหน่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ในประเทศสิงคโปร์ และประธานเจ้าหน้าที่
และรองประธานกรรมการบริหารธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศจีน
ในปัจจุบัน นายลิมยังได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดในประเทศสิงคโปร์ และ
ประธานกรรมการ Permata Bank ใน
ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังดำ�รง
ตำ�แหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
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6.
7.
8.
9.

นางอันจู พัทวาร์ดัน
กรรมการ
นางลิน ค็อก
กรรมการ
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการอิสระ
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ

Sim Kee Boon Institute for Financial

(มหาวิทยาลัยการจัดการ
แห่งสิงคโปร์) กรรมการของ Clifford
Capital Pte. Ltd. และ Special Needs
Trust Company รวมถึงหอการค้า
นานาชาติของประเทศสิงคโปร์ และยัง
เป็นกรรมการสมาคมการธนาคารและ
การเงินสิงคโปร์
นายลิม สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติสิงคโปร์ ปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบรูเนล
ในประเทศอังกฤษ อายุ 54 ปี
Economics

นายบรรพตมีประสบการณ์ทำ�งานกับ
ภาคราชการไทยมากกว่า 30 ปี โดย
เคยดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ระหว่าง
ปี 2538 - 2541 อธิบดีกรมประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2541 2542 และอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2542
- 2546 และในปี 2546 นายบรรพต
ได้ด�ำ รงตำ�แหน่งปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จนเกษียณอายุราชการในปี
2550 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
กรรมการบริษัททิพยประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน) นายกสมาคมราชยานยนต์
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาการดำ�เนินงาน
ของกรมพัฒนาที่ดิน กรรมการบริษัท
เอเวอร์ กรีน พลัส จำ�กัด กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท แก
รนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม ที่ปรึกษาปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารและกำ�กับ
ดูแลโครงการรักษ์น้ำ�เพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน ที่ปรึกษาบริษัทยูนิคอร์ด
จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาบริษัทเนชั่นแนลเพาเวอร์
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
และที่ปรึกษาบริษัทช้อป โกลบอล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
นายบรรพตสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทสาขา
เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท
อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรชั้น
สูงจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
นายบรรพต หงษ์ทอง
ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัย
กรรมการอิสระ
การตลาดทุน และประกาศนียบัตร
นายบรรพต หงษ์ทอง ได้รับการแต่งตั้ง หลักสูตรเบื้องต้นกรรมการบริษัทไทย
เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 (รุ่น 104/2013) อายุ 68 ปี

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้รบั
การแต่งตัง้ เป็นกรรมการเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม
2545 เคยร่วมทำ�งานกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นเวลา 30 ปี โดยดำ�รง
ตำ�แหน่งรองผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
ระหว่างปี 2543 - 2545 และประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่าง
ปี 2550 - 2552 ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท ไทยคาร์ดิฟ
ประกันชีวิต จำ�กัด ประธานกรรมการ
บริษทั อินดัสเทรียล คลินนิง่ เซอร์วสิ จำ�กัด
ทีป่ รึกษาสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน ประธานกรรมการพิจารณา
ความผิดทางปกครองด้านบริหารฯ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
พิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
ภาคเอกชนของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย และกรรมการมูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
นายปกรณ์ส�ำ เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยควีนส์แห่งเบลฟาสต์
ประเทศไอร์แลนด์เหนือ และได้รับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร อายุ 72 ปี

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2548 เคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้
อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
และอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวง
การคลังระหว่างปี 2535 - 2542
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ระหว่างปี 2538 - 2540 กรรมการ
ระบบการชำ�ระเงินธนาคารแห่ง
ประเทศไทยระหว่างปี 2545 - 2549
และประธานกรรมการตรวจสอบภาค
ราชการของกระทรวงการคลังระหว่างปี
2552 - 2556 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม
ประธานกรรมการบริษัทสมิติเวช จำ�กัด
(มหาชน) กรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบบริษัทแอ๊ดวานซ์
อะโกร จำ�กัด (มหาชน) ประธาน
อนุกรรมการระบบการเงินการคลัง
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กรรมการในคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบสถาบัน
พระปกเกล้า นอกจากนี้ยังดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกรรมาธิการปฏิรูป
เศรษฐกิจการเงินและการคลัง
สภาปฎิรูปแห่งชาติ อีกด้วย
ศ.ดร.สมชัยสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท
และปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อายุ 76 ปี
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คณะกรรมการธนาคาร

นายมาร์ค เดวาเดสัน
กรรมการ
นายมาร์ค เดวาเดสัน ได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 มกราคม
2551 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้า
สายงานด้านความยั่งยืนของกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประจำ�
ที่ฮ่องกง นายเดวาเดสัน ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในปี
2528 และดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญต่างๆ
ในเครือข่ายทั่วภูมิภาคเอเชีย อาทิ
หัวหน้าสายงานการตลาดลูกค้าสถาบัน
ข้ามชาติในฮ่องกง หัวหน้าสายงานฝึก
อบรมสถาบันธนกิจของกลุ่มธนาคารใน
ประเทศสิงคโปร์ หัวหน้าสายงานการ
ตลาดลูกค้าสถาบันในประเทศไทย
หัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าพิเศษระดับ
ภูมิภาค ในฮ่องกง หัวหน้าสายงาน
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศของเอเชียใน
ฮ่องกง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน
ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน
ประเทศไทย
นายเดวาเดสันสำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาปรัชญาและ
เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสทอล
ประเทศอังกฤษ อายุ 52 ปี
นางลิน ค็อก
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
นางลิน ค็อก ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารประจำ�
ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรรมการบริษัท
ในเครือธนาคารฯ ทั้งหมด 3 แห่ง
ซึ่งได้ แ ก่ บริ ษั ทสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทไทยเอ็กซ์
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คลูซีฟลิสซิ่ง จำ�กัด และบริษัทบริหาร
สินทรัพย์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด นอกจากนีย้ งั ดำ�รงตำ�แน่งอุปนายก
สมาคมและประธานคณะทำ�งานกลุ่ม
ประเด็นภาพรวมทางการค้าการลงทุน
ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจยูโรเปียน-อาเซียน
รองประธานกรรมการสมาคมธนาคาร
นานาชาติ และกรรมการมูลนิธิโรนัลด์
แมคโดนัลด์ นางค็อก มีประสบการณ์
ทำ�งานในประเทศต่างๆ ถึง 6 ประเทศ
เคยดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงาน
การตลาดลูกค้าสถาบันที่ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มาเลเซีย
หัวหน้าสายงานลูกค้าสถาบัน และ
หัวหน้าร่วมในสายงานสถาบันธนกิจ
ของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
(ไทย) จำ�กัด (มหาชน) และหัวหน้า
สายงานวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาการ
ตลาดลูกค้าสถาบันโดยรวมของประเทศ
จีน รวมถึงตำ�แหน่งผู้จัดการทั่วไปของ
สาขาและสำ�นักงานประจำ�กรุงปักกิ่งใน
ประเทศจีนอีกด้วย ในเดือนกรกฏาคม
2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้
จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จำ�กัด (มหาชน) จากนั้น
ในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ขยาย
บทบาทหน้าที่ไปกำ�กับดูแลภูมิภาคย่อย
ลุ่มแม่น้ำ�โขงอีกด้วย
นางค็อกสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ควบสองสาขาคือ เศรษฐศาสตร์
และรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก
มหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศ
แคนาดา อายุ 48 ปี
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นางทิพย์ภาพร เกิดผล ได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2557

2546 นางทิพย์ภาพร เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งสำ�คัญต่างๆ ในช่วง 33 ปี
ของการทำ�งานกับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด อาทิ ผู้จัดการสาขา และ
หัวหน้าสายงานบริหารเงินและตลาด
ทุนประเทศไทยและแถบลุ่มแม่น้ำ�โขง
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็นที่ปรึกษา
ของบริษัทบ้านปู จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการและเหรัญญิกของวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4313) และ
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการด้านการ
บัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
นางทิพย์ภาพรสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และผ่านการอบรมหลัก
สูตร Insead Euro-Asia Centre จาก
ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการ
บริษัทไทย (รุ่น 14) ประกาศนียบัตร
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น
4313) และประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก
วิทยาการตลาดทุน (รุ่น 15) อายุ 66 ปี
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและการบัญชี
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2553 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
การเงินและการบัญชีของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด
(มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ
ธนาคารฯ 2 แห่ง ซึ่งได้แก่บริษัท
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด และบริษัทไทยเอ็กซ์คลูซีฟลิสซิ่ง
จำ�กัด นางอรนุชร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในปี 2547 เคย
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้วางแผนและจัดทำ�งบ

ประมาณการเงิน และหัวหน้าสายงาน
บริหารและดูแลการปฏิบัติการตาม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบ นางอรนุชมีประสบการณ์
มากกว่า 20 ปีในด้านการเงิน การ
บัญชีปฏิบัติการ และบรรษัทภิบาล
นางอรนุชสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขา
เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่าง
ประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตร
หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (รุ่น 135)
และประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งได้รับการ
รับรองจากสมาคมกรรมการออสเตรเลีย
อายุ 52 ปี
นางอันจู พัทวาร์ดัน
กรรมการ
นางอันจู พัทวาร์ดัน ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงาน
นวัตกรรมความเสี่ยงของกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประจำ�ที่
ประเทศสิงคโปร์ นักวิชาการเกียรติคุณ
ของสถาบันการธนาคารและการเงิน
สิงคโปร์ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยการ
จัดการแห่งสิงคโปร์ กรรมการของ
Singapore Indian Business Leaders’

สมาชิก (Lay Person)
ในคณะกรรมการไต่สวนของสมาคม
นักกฎหมาย (สิงคโปร์) และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบของ AWARE
Singapore นางพัทวาร์ดันร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
สิงคโปร์ ในปี 2550 ในตำ�แหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงาน Risk Appetite ของ
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสายงาน
บริหารความเสี่ยงบุคคลธนกิจในปี
2551
Roundtable

และเป็นหัวหน้าสายงานบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
สิงคโปร์ จากนั้นในเดือนกรกฏาคม
2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
สายงานนวัตกรรมความเสี่ยงของกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งเป็น
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน ก่อนร่วมงาน
กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
นางพัทวาร์ดัน เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
ระดับภูมิภาคหลายตำ�แหน่งครอบคลุม

ประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก และ
ตะวันออกกลาง ของธนาคารซิตี้แบงค์
ในประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 18 ปี
นางพัทวาร์ดัน สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
จากสถาบันเทคโนโลยี ประเทศอินเดีย
และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก
สถาบันการจัดการ ประเทศอินเดีย
อายุ 48 ปี
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นางลิน ค็อก

นายพลากร หวั่งหลี

นางณิชาภัทร อาร์ค

นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน

นายตี บุน โลห์

นางอรนุช นำาพูลสุขสันติ์

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารความเสี่ยง

นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์

นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์

นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน) ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2557

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตลาดเงินและตลาดทุน

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและการบัญชี

นายนิธิ เหล่าพูลสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย

นางลิน ค็อก
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ
นางลิน ค็อก ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประจำาประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำาโขง
ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
กรรมการบริษัทในเครือธนาคารฯ
ทั้งหมด 3 แห่ง ซึ่งได้แก่บริษัท
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)
จำากัด บริษัทไทยเอ็กซ์คลูซีฟลิสซิ่ง
จำากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด
นอกจากนี้ ยังดำารงตำาแน่งอุปนายก
สมาคม ประธานคณะทำางานกลุ่ม
ประเด็นภาพรวมทางการค้าการลงทุน
ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจยูโรเปียน-อาเซียน
และกรรมการมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์
นางค็อก กลับมาร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2540
โดยมีประสบการณ์ทำางานในประเทศ
ต่างๆ ถึง 6 ประเทศ เคยดำารงตำาแหน่ง
หัวหน้าสายงานการตลาดลูกค้าสถาบัน
ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
มาเลเซีย หัวหน้าสายงานลูกค้าสถาบัน
และหัวหน้าร่วมในสายงานสถาบันธน
กิจของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จำากัด (มหาชน) และหัวหน้า
สายงานวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาการ
ตลาดลูกค้าสถาบันโดยรวมของประเทศจีน
รวมถึงตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ
สาขาและสำานักงานประจำากรุงปักกิ่งใน
ประเทศจีนอีกด้วย ในเดือนกรกฏาคม
2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จำากัด (มหาชน) จากนั้น
ในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ขยาย
บทบาทหน้าที่ไปกำากับดูแลประเทศแถบ

ลุ่มแม่น้ำาโขงอีกด้วย
การศึกษา: ปริญญาตรีควบสองสาขา
คือ เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต
ประเทศแคนาดา
อายุ: 48 ปี

การศึกษา: ปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อายุ: 41 ปี

นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
นายพลากร หวั่งหลี ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในไทย
เมื่อปี 2555 เคยดำารงตำาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารประจำาประเทศไทย
ของธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟ
สกอตแลนด์
การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยซานฟ
รานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ: 48 ปี

นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน*
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล
นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน ร่วม
งานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ในฮ่องกง เมื่อปีพ.ศ. 2553 เคยดำารง
ตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วน
งานบุคคลธนกิจ ประจำาประเทศฮ่องกง
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
นายซับบรามาเนียนมีประสบการณ์
มากกว่า 24 ปี ทางด้านการธนาคาร
ในตลาดภูมิภาคเอเชีย ทั้งในฮ่องกง
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย นายซับบรามาเนียน
เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
สายงานบุคคลธนกิจของธนาคาร
ไอเอ็นจี (ING) ประจำาประเทศสิงค์โปร์,
กรรมการสายงานบุคคลธนกิจในระดับ
ภูมิภาคของธนาคารซิตี้แบงค์ เอเซีย
แปซิฟิค (Citibank, Asia Pacific)
ประจำาประเทศสิงค์โปร์ และรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
สินทรัพย์บุคคลธนกิจของธนาคาร
HDFC ประจำาประเทศอินเดีย
ปัจจุบันนายซับบรามาเนียน ดำารง
ตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม และประเทศ
ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ นายซับบรา
มาเนียน ยังดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษัทในเครือธนาคารฯ อีก 2 แห่ง
ซึ่งได้แก่ บริษัทสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
(ประเทศไทย) จำากัด และบริษัทไทย
เอ็กซ์คลูซีฟลิสซิ่ง จำากัด

นางณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
นางณิชาภัทร อาร์ค ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อ
ปี 2548 โดยก่อนหน้านี้ นางณิชา
ภัทร ได้ร่วมงานกับธนาคาร เอ บี
เอ็น แอมโร และธนาคารกรุงเทพฯ ใน
หน่วยงาน Financial Markets Sales,
Liquidity Management Unit และ
Swap trading unit และก่อนหน้าที่จะ
รับตำาแหน่งปัจจุบัน นางณิชาภัทร ได้
ประจำาการที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด สาขาเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ใน
ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ Financial
Markets Sales - สายงานบริหารเงิน
และตลาดทุน โดยรับผิดชอบธุรกรรม
ด้านบริหารสภาพคล่อง (liquidity
management) และการระดมทุนข้าม
พรมแดน (cross-border financing)
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การศึกษา: ปริญญาผู้สอบบัญชีสาขา
การบัญชีและพาณิชยศาสตร์ จากสถาบัน
ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศอินเดีย
อายุ: 46 ปี
*การโอนย้ายมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
นายตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารความเสี่ยง
นายตี บุน โลห์ ร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์เมื่อปี 2557
โดยก่อนหน้านี้นายโลห์ได้ร่วมงานกับ
ธนาคารรอยัลแบงก์แห่งสกอตแลนด์
ในตำ�แหน่งหัวหน้าสายงานการ
บริหารสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และ
กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย)
ประจำ�ประเทศสิงคโปร์และธนาคาร
เอบีเอ็น แอมโร ในตำ�แหน่งหัวหน้า
สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�
ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี
ก่อนจะย้ายไปประจำ�ที่ประเทศจีนเป็น
เวลา 3 ปี
การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน
ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยแมคควอรี่
ประเทศออสเตรเลีย และปริญญา
ตรีสาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ และ
นักวิเคราะห์ทางการเงิน (Chartered
Financial Analyst)

อายุ: 45 ปี
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและการบัญชี
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2553 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
30

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
การเงินและการบัญชีของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด
(มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ
ธนาคารฯ 2 แห่ง ซึ่งได้แก่บริษัท
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด และ บริษัทไทยเอ็กซ์คลูซีฟ
ลิสซิ่ง จำ�กัด นางอรนุชร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี
2547 เคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้วางแผนและ
จัดทำ�งบประมาณการเงิน และหัวหน้า
สายงานบริหารและดูแลการปฏิบัติการ
ตามความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและ
การตรวจสอบ นางอรนุชมีประสบการณ์
มากกว่า 20 ปีในด้านการเงิน การบัญชี
ปฏิบตั กิ าร และบรรษัทภิบาลในกลุม่ ธุรกิจ
ด้านการเงิน ก่อนร่วมงานกับธนาคารฯ
การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบัญชี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์และการ
เงินระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตร
หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (รุ่น 135)
และประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งได้รับการ
รับรองจากสมาคมกรรมการออสเตรเลีย
อายุ: 52 ปี

เงิน และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นายเจนกินส์เคยประจำ�
การอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ประเทศไนจีเรีย ประเทศอินเดีย และ
ประเทศสิงค์โปร์ ก่อนจะได้รับตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
สารสนเทศและปฏิบัติการของกลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี
2554 นายเจนกินส์ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติ
การประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น�้ำ โขง
ในเดือนมีนาคม 2557
การศึกษา: ประกาศนียบัตรขั้นสูงด้าน
การค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยา
ลัยมิดเดิ้ลเซ็กซ์ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ
อายุ: 45 ปี

นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์ ร่วมงาน
กับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2554
นางสาวบุปผาวดี เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษา
ธนาคารทางด้านทรัพยากรบุคคลและ
การบริหารจัดการชั้นนำ�ระดับโลกและ
นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์
เป็นที่ปรึกษาอาวุโสระดับภูมิภาคประจำ�
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
และสิงคโปร์ นางสาวบุปผาวดีมี
นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์ ร่วม ประสบการณ์ทางด้านที่ปรึกษาด้าน
งานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด บริหารทรัพยากรบุคคล และการ
เมื่อปี 2534 และมีประสบการณ์
บริหารจัดการมากว่า 22 ปี กับบริษัท
มากกว่า 20 ปี ในการทำ�งานกับ
ข้ามชาติ ชั้นนำ�และรัฐวิสาหกิจใน
ธนาคารต่างชาติในสายงานต่างๆ
หลายภาคธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการเงิน
ภายในกลุ่มธนาคาร GSSC และระดับ การธนาคาร การประกันภัย สินค้า
ประเทศ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ อุปโภคบริโภค เภสัชกรรม การสื่อสาร
สินเชื่อ บริการบริหารจัดการด้านการ โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมยานยนต์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2557

ทั้งในและต่างประเทศ
การศึกษา: ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหาร
การคลัง (เกียรตินิยม) และได้รับ
รางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์สาขาการบริหาร
รัฐกิจและบริหารทรัพยากรบุคคล
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และหลักสูตรการบริหาร
การเงิน จากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
อายุ: 46 ปี

และประสบการณ์อันยาวนานในงาน
ธนาคารตั้งแต่งานดูแลลูกค้าส่วนหน้า
(front office) ไปจนถึงการบริหาร
ความเสี่ยงโดยเฉพาะการบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งนางทักษิณา
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
อาวุโสบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ครอบคลุม สายงานสถาบันธนกิจ และ
ภาพรวมทั้งองค์กร เป็นเวลาหลายปี
เมื่อปี 2549 นางทักษิณาเป็นผู้จัดการ
โครงการที่ประสบความสำ�เร็จในการ
ผลักดันให้หลักการการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการมีผลในทางปฏิบัติใน
ประเทศไทย ก่อนทีจ่ ะมาดูแลรับผิดขอบ
สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน นาง
นายนิธิ เหล่าพูลสุข1
ทักษิณา รับผิดชอบสายงานตรวจสอบ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภายในระหว่าง ปี 2554 ถึงกลางปี 2556
สายงานกฎหมาย
นายนิธิ เหล่าพูลสุข ร่วมงานกับธนาคาร การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2553 มี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ใน
อายุ: 60 ปี
สำ�นักงานกฎหมายชั้นนำ�ในการให้ค�ำ
ปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งกฎหมายไทย
และกฎหมายระหว่างประเทศ
นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว
การศึกษา: ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
จากมหาวิทยาลัยไอโอวา และ
สายงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยอเมริกัน, นิติศาสตร
นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว ร่วมงานกับ
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี
และเนติบัณฑิตไทย
2556 โดยมีประสบการณ์การทำ�งาน
อายุ: 46 ปี
30 ปี กับธนาคารและบริษัทที่ปรึกษา
ชั้นนำ�ทั้งในและต่างประเทศ ในด้าน
2
การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง
นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
รวมทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฎิบัติการ ก่อนร่วมงานกับธนาคาร
สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
นางสุดารัตน์เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บริหารความเสี่ยงของธนาคารชั้นนำ�
อร์ดเมื่อปี 2541 โดยมีประสบการณ์
ในประเทศ
การทำ�งานด้านสินเชื่อสถาบันธนกิจ
และวาณิชธนกิจกับสถาบันการเงินชั้น การศึกษา: รัฐศาตร์บัณฑิตสาขา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก
นำ�มาหลายแห่ง มีความรู้กว้างขวาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ประกาศนียบัตรการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อายุ: 55 ปี

นายนิธิ เหล่าพลสุข ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านและ
สายงานกฎหมาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2558
2 นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เกษียณอายุ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
1
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โครงสร้างการจัดการ

(CORE MEMBER)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการบำาเหน็จบำานาญ
คณะกรรมการบุคลากร

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาลูกหนี้ที่มีความเสี่ยง
คณะกรรมการสินเชื่อสายงานลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน
ลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ และสินเชื่อสายงานลูกค้าบุคคล
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
คณะกรรมการรับประกันการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

คณะกรรมการความเสี่ยง

ลิน ค็อก

คณะกรรมการกำากับการนำาส่งอัตราอ้างอิง
คณะทำางานทดสอบภาวะวิกฤต

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
คณะกรรมการบริหารข้อมุล
คณะกรรมการประเมินแบบจำาลอง
คณะกรรมการดูแลประสิทธิภาพการทำางานของแบบจำาลอง
เครดิต scorecard และ IRB

สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
พลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
ณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล1
รามากริชนัน ซับบรามาเนียน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

การตลาดลูกค้า
สถาบันการเงิน

การตลาดบริหารเงิน

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การตลาดลูกค้า
ธุรกิจข้ามชาติ

บริหารทรัพย์สิน
และหนี้สิน

ฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน
บริการธนาคารพิเศษและ
ธนาคารระหว่างประเทศ

การตลาดลูกค้า
ธุรกิจในประเทศ

ปริวรรตเงินตรา
ตลาดทุน

ผลิตภัณฑ์ธนาคารส่วนบุคคล
และบริการลูกค้าบุคคล
บริหารเครือข่ายสาขา
และช่องทางการตลาด
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ธนาคารฯ

สายงานบริหารความเสี่ยง
ตี บุน โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานการเงินและการบัญชี
อรนุช นำาพูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน

ประเมินผลการ
ดำาเนินงาน วางแผน
และการบริหารงบดุล

ควบคุมสินเชื่อ

ควบคุมดูแล
บัญชีการเงิน

บริหารความเสี่ยง
ด้านบริหารเงินและตลาดทุน

บัญชี

สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
คริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร
ด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการจัดการด้านการเงินและ
ลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าองค์กร
และสถาบัน
ฝ่ายปฏิบัติการธนาคารด้านสินเชื่อ
การบริการทางธนาคาร และเงินฝาก
ฝ่ายพัฒนาระบบ

บริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
วิเคราะห์และบริหาร
สินเชื่อกลุ่มลูกค้าบุคคล

รายงาน
สถาบันการเงิน
ภาษีอากร

บริหารความเสี่ยงการปฏิบัติการ

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
บริหารสารสนเทศ
กำากับดูแลและควบคุมความเสี่ยง
สายงานสารสนเทศ
และปฏิบัติการ
ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร
ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
บริหารการเงินการลงทุน
และหลักทรัพย์

•หมายเหตุ: 1. การโยกย้ายตำาแหน่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
2. เนื่องจากการเกษียณของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานมีตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สายงานกฏหมายและสายงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานจะควบรวมกัน

บริหารการจัดซื้อ
และการให้บริการ
พัฒนาองค์กร
และ วางแผนธุรกิจ
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สายงานทรัพยากรบุคคล
บุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานกฏหมาย2
นิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน2
ทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทรัพยากรบุคคล
สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคลและ
สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ

กฎหมายสายงาน
กลุ่มลูกค้าบุคคล

กำากับการปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ์

ทรัพยากรบุคคล
สายงานลูกค้าองค์กรและ
ลูกค้าสถาบัน, สายงานธุรกิจบริหาร
ธุรกรรมทางการเงิน และ
สายงานตลาดเงินและตลาดทุน

กฎหมายสายงาน
กลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้า
สถาบัน

บริหารความเสี่ยง
อาชญากรรมการเงิน

ทรัพยากรบุคคล
สายงานสนับสนุน
และสายงานบริหารความเสี่ยง

สายงานตรวจสอบภายใน
สุดารัตน์ คงตรีแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สัญญาสินเชื่อ
ลูกค้าองค์กรและลูกค้า
สถาบัน

บริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการ
สรรหาบุคลากร
พัฒนาองค์ความรู้
และบุคลากร
สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล

สายงานบังคับบัญชาตามประเทศสาขา
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
33

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์โดยรวมและกำ�หนดนโยบายในการบริหารจัดการธนาคารฯ รวมทั้งมีความรับ
ผิดชอบหลักตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารฯในการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคารฯให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และนำ�พาธนาคารฯไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
นายเชง เต็ก ลิม
ประธานกรรมการ
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการอิสระ
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการอิสระ
ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการอิสระ
นายมาร์ค เดวาเดสัน
กรรมการ
นางอันจู พัทวาร์ดัน
กรรมการ
นางลิน ค็อก
กรรมการ
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ

เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน์

เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนธนาคารฯมีรายนามต่อไปนี้
1. นางลิน ค็อก
กรรมการ
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ
โดยมีเงื่อนไขให้ กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของธนาคารฯ
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร ดังต่อไปนี้
รายนามคณะกรรมการธนาคาร
นายเชง เต็ก ลิม
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
นายบรรพต หงษ์ทอง
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
นายมาร์ค เดวาเดสัน
นางอันจู พัทวาร์ดัน
นางลิน ค็อก
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์

25
01
01
01
01
01
01
01
01

ระยะเวลา
จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนการประชุมทั้งหมด
เม.ย. 57 – 31 ธ.ค. 57
06/07
ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
10/10
ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
09/10
ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
10/10
ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
10/10
ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
09/10
ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
09/10
ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
10/10
ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
10/10

2. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบหลักในการบริหารกิจการของธนาคารฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
โดยมีผู้บริหารอาวุโสจากสายงานลูกค้าบุคคล สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
สายงานการเงินและการบัญชี สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานกำ�กับ
ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน สายงานกฎหมาย และสายงานองค์กรสัมพันธ์เป็นกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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โครงสร้างการจัดการ

2. นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน
3. นายพลากร หวั่งหลี
4. นางณิชาภัทร อาร์ค
5. นายวินเซ็นต์ โลห์
6. นายคริส เจนกิ้นส์
7. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
8. นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
9. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
10. นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์
11. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าบุคคล*
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสายงานตลาดเงินและตลาดทุน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน**
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานกฎหมาย***
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการ
นางจารุมณี นาคะศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์ สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียนโยกย้ายตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558    
**นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยาเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
***นายนิธิ เหล่าพูลสุข ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานกฏหมาย มีผลตั้งแต่วัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ใน 3 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร คณะ
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ที่สำ�คัญ ได้แก่ สอบทานให้ธนาคารฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวม
ทั้งสอบทานว่าธนาคารฯมีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอบทานการปฏิบัติงานของ
ธนาคารฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคารฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ณ
1.
2.
3.

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการ
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ
ศ.ดร สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการ

เลขานุการร่วม
1. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว
2. นางชลิดา ชาครียรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัท

4. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่หลัก
ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยการกำ�หนดนโยบายหลักเกณฑ์ และกระบวนการเพื่อสรรหาและคัด
เลือกกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะ
กรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่าของธนาคารฯ
ตลอดจนดำ�เนินการสรรหาและนำ�เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งเหล่านั้นต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีขั้นตอนในการกำ�หนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้อื่นซึ่งมีตำ�แหน่งที่เทียบเท่า ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ของคณะกรรมการธนาคาร
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ณ
1.
2.
3.

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
นายเชง เต็ก ลิม
กรรมการ
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการ

เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน์

เลขานุการบริษัท

5. คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยงมีหน้าที่หลักในการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคารฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงจากตลาด ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคารและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด เป็นต้น ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ขั้นตอนและ
กระบวนการในการติดตามและควบคุมการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการความเสี่ยงกำ�หนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็น ประธาน
2. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
		
(ไม่รวมประเทศเวียดนาม)
3. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
4. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
5. นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล*
6. นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน**
*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน โยกย้ายตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558    
**นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
6. คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล
คณะกรรมการสินเชื่อมีหน้าที่หลักในการกำ�กับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และสินทรัพย์ที่มีปัญหา ทั้งยังดูแลประสิทธิภาพ
และความสัมฤทธิ์ผลของขั้นตอนและกระบวนการในการวิเคราะห์และตรวจทานความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมความเสี่ยงของธนาคารฯ นั้นได้มาตรฐานตาม “นโยบายและขั้นตอนด้านการบริหารความเสี่ยง” และ “นโยบายและขั้นตอน
ด้านการบริหารสินทรัพย์ที่มีปัญหา” ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งธนาคารฯ นำ�มาใช้ปฏิบัติตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐที่กำ�กับดูแลภายในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อสายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบันประกอบด้วย
1. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
		
(ไม่รวมประเทศเวียดนาม) ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายริชาร์ด อลัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
3. นายโพรลอย คันดู
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
4. นายร่มไทย ตัณฑโกไศย
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
5. นายวสันต์ ผลเจริญ
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
6. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
7. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
8. นายเกษมศานต์ อังศวานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
9. นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสถาบันการเงิน
10. นางสาวศิริวรรณ กฤษณะสมิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดลูกค้าธุรกิจข้ามชาติ
11. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
12. นางณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานสายงานตลาดเงินและตลาดทุน
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13. นางรินรดา เศรษฐลีลา (รักษาการ) ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส รักษาการ ฝ่ายบริการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสินเชื่อสายงานลูกค้าบุคคลประกอบด้วย
1. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ
		
สายงานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล*
3. นาย ธีรวัฒน์ เจียมวิริยะเสถียร ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง บุคคลธนกิจ
4. นาย บิกาซ ซาฮา
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจรายย่อย
5. นายณัฐสรรค์ ตันตสุรฤกษ์
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อบุคคลธนกิจ
6. นางพัชรินทร์ จอมวิญญา
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงบุคคลธนกิจ
7. คุณรัสเซล นีวิท
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายติดตามสินเชื่อ
*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน โยกย้ายตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558    
7. คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่พิจารณา ทบทวนและอนุมัติค�ำ ขอวงเงินในการจัดจำ�หน่ายตราสารหนี้ กรณี
ที่จะจัดจำ�หน่ายในตลาดแรกตามนโยบายและระเบียบที่ธนาคารได้กำ�หนดไว้ในคู่มือการดำ�เนินงานด้านตราสารหนี้ (Product Programme) และมีหน้าที่ดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองในกรณีที่มีตราสารหนี้ที่จัดจำ�หน่ายคงเหลือจากการจำ�หน่ายใน
ตลาดแรก นอกจากนี้ยังพิจารณาให้ความเห็นชอบธุรกรรมด้านอื่นๆ ตามสมควร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ประกอบด้วย
1. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
		
ไม่รวมประเทศเวียดนามทำ�หน้าที่ประธาน
2. นายโพรลอย คันดู
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
3. นายร่มไทย ตัณฑโกไศย
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
4. นายวสันต์ ผลเจริญ
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
5. นางณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานสายงานตลาดเงินและตลาดทุน
6. นายกวิน เหตระกูล
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน
7. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
8. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
9. นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสถาบันการเงิน
10. นางสาวพจนา จิรวณิชชากร
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
8. คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีหน้าที่หลักในการดูแล ประเมิน ติดตามการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการรวม
ทั้งกำ�กับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎข้อบังคับภายในธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย
1. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
3. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
		
(ไม่รวมประเทศเวียดนาม)
4. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
5. นางณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานตลาดเงินและตลาดทุน
6. นายยุทธเดช ปัทมานนท์
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส หัวหน้าสายงานบริการธุรกรรมทางการเงิน
7. นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล*
8. นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน**
9. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานกฎหมาย***
10. นายคริส เจนกิ้นส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการประจำ�ประเทศไทย และลุ่มแม่น้ำ�โขง
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11. นายเอ็ด สารสาส
12. นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพย์สิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียนโยกย้ายตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558    
**นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยาเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
***นายนิธิ เหล่าพูลสุข ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานกฏหมาย มีผลตั้งแต่วัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
9. คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง
คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงสำ�หรับลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าบุคคลและการบริหารสินทรัพย์ที่มีปัญหา
มีหน้าที่ 3 ส่วนหลักคือ ส่วนที่หนึ่งสอบทานคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มลูกหนี้ ประเมิน และวางแผนนโยบายการบริหารสินเชื่อที่
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนที่สองสอบทานคุณภาพสินทรัพย์กลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงและนำ�เสนอ
นโยบายในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนสุดท้ายสอบทาน ติดตามนโยบายและการดำ�เนินงานในการบริหารและ
แก้ไขสินเชื่อกลุ่มที่มีปัญหาด้านคุณภาพสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย
1. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
		
(ไม่รวมประเทศเวียดนาม)
3. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย วิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ, สายงานบริหารความเสี่ยง
4. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
5. นายริชาร์ด อลัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
6. นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล*
7. นางรินรดา เศรษฐลีลา (รักษาการ) ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส รักษาการ ฝ่ายบริการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน โยกย้ายตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558  
10. คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง
คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง มีหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมของแบบจำ�ลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแบบจำ�ลองและให้
ข้อเสนอแนะแบบจำ�ลอง ดังกล่าวต่อคณะกรรมการความเสี่ยงของธนาคารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง ประกอบด้วย
1. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
		
(ไม่รวมประเทศเวียดนาม) ทำ�หน้าที่ประธาน
2. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
4. นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน*
5. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
6. นางณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
7. นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคล**
*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียนโยกย้ายตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558    
**นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยาเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
11.คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ผิ ลการประเมินราคาทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาและอนุมตั ิ การเลือกสรรผูป้ ระเมินราคาอิสระ และ/หรือ ผูป้ ระเมิน
ราคาภายใน สำ�หรับการตีราคาหลักประกัน รวมทัง้ อนุมตั ผิ ลการประเมินราคาทีไ่ ด้กระทำ�ขึน้ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและผูป้ ระเมินราคาภายใน
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โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา ประกอบด้วย
1. นายพจน์ รัตนพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ ฝ่ายนโยบายอสังหาริมทรัพย์ ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทย และลุ่มแม่น้ำ�โขง
		
(ไม่รวมประเทศเวียดนาม)
3. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ สายงานบริหารความเสี่ยง
4. นายริชาร์ด อลัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
5. นายเอ็ด สารสาส
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพย์สิน
6. นายบิกาซ ซาฮา
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจรายย่อย
7. นายณัฐสรรค์ ตันตสุรฤกษ์
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อบุคคลธนกิจ
8. นายโพรลอย คันดู
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
9. นายร่มไทย ตัณฑโกไศย
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
10. นายวสันต์ ผลเจริญ
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สินเชื่อธุรกิจ ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
12. คณะกรรมการกำ�กับดูแลประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต Retail Scoring และ IRB
คณะกรรมการกำ�กับดูแลประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต Retail Scoring และ IRB สำ�หรับสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนด ซึ่งรวมถึงการทบทวน การประเมินประสิทธิภาพของแบบ
จำ�ลอง การเข้าร่วมการระบุถึงความด้อยประสิทธิภาพของแบบจำ�ลอง ถ้ามีการระบุแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข และการติดตาม
แนวทางดังกล่าวจนสิ้นสุดกระบวนการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำ�กับดูแลประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต Retail Scoring และ IRB
ประกอบด้วย
1. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ
		
สายงานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายบิกัซ ซาฮา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารวามเสี่ยงธุรกิจรายย่อย
3. นาย ธีรวัฒน์ เจียมวิริยะเสถียร ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงเครดิต บุคคลธนกิจ
4. นายธนวัฒน์ ลี่อำ�นวยเจริญ
ผู้อ�ำ นวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงเครดิต
13. คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต
คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาสถานการณ์วิกฤตสำ�หรับทำ�การทดสอบความแข็งแกร่งทางการเงินในรูปแบบ
ต่างๆประเมินผลกระทบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทจากผลการทดสอบ ให้ค�ำ แนะนำ�
มาตรการปฏิบัติ เพื่อบรรเทาความรุนแรง และกำ�หนดตัวส่งสัญญาณในการบริหารความเสี่ยง โดยจะได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทยและลุ่มแม่น้ำ�โขง
		
(ไม่รวมประเทศเวียดนาม) ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
3. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเจมส์ เว็บสเตอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย วิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ สายงานบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวพจนา จิรวณิชชากร
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
14. คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง
คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการส่งอัตราอ้างอิง เช่น อัตราอ้างอิง
ปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย

BIBOR

ให้เป็นไปตามระเบียบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2557

3. นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
4. นางสาวพจนา จิรวณิชชากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ สถาบันธนกิจ
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

15. คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สินทำ�หน้าที่ดูแลให้มีการบริหารจัดการงบดุลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ธนาคารรับมาถือปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสภาพ
คล่อง ความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสี่ยงทางด้านตลาด
ณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบด้วย
นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
นางณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดลูกค้าบริษัทและสถาบัน
นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ*

*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียนโยกย้ายตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558   
เลขานุการ
นางวาริน แผ้วพาลชน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และวางแผนการเงิน

16. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจะทำ�หน้าที่ทบทวนแผนงาน และเป้าหมายของการพัฒนากำ�ลังคนและบุคลากร เพื่อให้แน่ใจว่าจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดความสำ�เร็จของธุรกิจในระยะยาว อีกทั้งจะกำ�หนดรูปแบบของแผนงานเตรียมผู้บริหารทดแทนและการจัดการเกี่ยวกับ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งทบทวนและวางแผนทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
1. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายคริส เจนกิ้นส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการประจำ�ประเทศไทย และลุ่มแม่น้ำ�โขง
3. นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ*
4. นายพลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดลูกค้าบริษัทและสถาบัน
5. นางณิชาภัทร อาร์ค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
6. นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
7. นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน**
8. นายวินเซ็นต์ โลห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
9. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียนโยกย้ายตำ�แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558    
**นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยาเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
17. คณะกรรมการบำ�เหน็จบำ�นาญ
คณะกรรมการบำ�เหน็จบำ�นาญมีหน้าที่กำ�กับดูแลและกำ�หนดนโยบายผลประโยชน์ทางด้านบำ�เหน็จบำ�นาญของพนักงานทั้งหมด ให้
สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม อีกทั้งการบริหารจัดการนโยบายทางด้านบำ�เหน็จบำ�นาญให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบำ�เหน็จบำ�นาญประกอบด้วย
1. นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
3. นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงและ
ส่วนงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ มีหน้าที่ในการตรวจ
สอบประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของธนาคารฯ
อย่างสม่ำ�เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามความถูก
ต้องสมบูรณ์ของรายงานทางการเงินของธนาคารฯ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบและสภาวะแวดล้อมด้านการ
ควบคุมภายใน
ส่วนงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จะรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารของธนาคารฯ อย่างสม่ำ�เสมอ ผลการตรวจ
สอบที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการดูแลความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ
ธนาคารฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารฯ โดยจะ
มีการดำ�เนินแก้ไขที่จำ�เป็นในทันที
ส่วนงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จะดำ�เนินการตรวจ
สอบอย่างเป็นอิสระในด้านต่างๆ ที่ระบุโดยการประเมินความ
เสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่า การควบคุมที่กำ�หนดให้มีขึ้นนั้นได้มีการ
ดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามที่มุ่งหมาย มีการ
ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับภายในประเทศ นโยบายและขั้น
ตอนของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งรวมถึงกรอบ
การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในของธนาคารฯ สำ�หรับช่วงปีที่สิ้นสุด

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนการตรวจ
สอบประจำ�ปี ติดตามสถานะของงานด้านการตรวจสอบที่อยู่ใน
ระหว่างการดำ�เนินการ และพิจารณาผลการตรวจสอบที่ส�ำ คัญ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จากงาน
ตรวจสอบที่ได้ด�ำ เนินการเสร็จสิ้นและรายงานในปี 2557 คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ไม่มีประเด็นใดที่ต้องเปิด
เผยเป็นรายการต่างหากแยกจากรายการปกติ ทั้งนี้ได้มีการขอ
ให้ผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารฯ นำ�เสนอประเด็นที่ผู้สอบ
บัญชีภายนอกดังกล่าวเห็นว่าเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมด้านการ
ควบคุมและงบการเงินของธนาคารฯ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคารฯ ได้มีการรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารฯ อย่างสม่ำ�เสมอ มี
การติดตามแนวโน้มและการประมาณการในการดำ�เนินงาน
อย่างใกล้ชิด เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำ�เนินงานที่แท้จริง
ข้อมูลทางการเงินของธนาคารฯ ได้จัดทำ�ขึ้นตามนโยบายทาง
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ มีการกำ�หนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการควบคุมไว้เพื่อเอื้อให้มีการ
ดำ�เนินการธุรกรรมที่ครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว และป้องกัน
ความเสียหายต่อสินทรัพย์ การควบคุมเหล่านี้จะรวมถึง การ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การกระทบยอด
บัญชีอย่างสม่ำ�เสมอและการประเมินค่าสินทรัพย์และฐานะของ
ธนาคารฯ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารฯ ตระหนักว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ช่วยเสริมสร้างให้เกิด
ทั้งประสิทธิภาพแก่องค์กรและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
หลาย อันรวมถึงบรรดาผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย ระบบการธนาคาร
ของประเทศและสังคมโดยรวม
ในการนำ�หลักการไปสู่การปฏิบัติ ธนาคารฯ มุ่งมั่นบริหารงาน
และกำ�กับดูแลกิจการด้วยความระมัดระวัง ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใสรวมทั้งมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ระยะยาวมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างวิสัยทัศน์การดำ�เนิน
งานอย่างมืออาชีพที่เสริมความสามารถในการแข่งขันภายใต้
แบบแผนที่ดีงามของจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ถือหุ้นและพัฒนาธนาคารฯ สู่สากล ด้วยการ
ดำ�เนินธุรกรรมการเงินที่ได้มาตรฐานและการให้บริการที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังเน้นการมีโครงสร้างและกระบวนการที่
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและ
ผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยว ข้องทุกฝ่าย ธนาคารฯ ให้
ความสำ�คัญสูงสุดต่อบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการธนาคารและคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านต่างๆ รวมถึง
กรอบการทำ�งานด้านการตรวจสอบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติ ว่าด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ทั้งนี้เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียล้วนได้รับการปกป้องประโยชน์
ธนาคารฯ มีการกำ�หนดนโยบายระเบียบปฏิบัติและขั้น
ตอนอนุมัติรายการระหว่างกัน ตามข้อกำ�หนดธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การทำ�
รายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อ่าจมีความขัดแย้ง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไข
ของรายการที่เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและ
ผุ้ถือหุ้น รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารฯ จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณพนักงานธนาคาร (The
ของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซึ่ง
ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร ให้น�ำ มาใช้เป็นหลักดำ�เนินการของธนาคารฯ ว่าด้วย
ความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจของพนักงานธนาคารฯ ในการดำ�เนินการต่างๆ ทั้งภาย
ในธนาคารฯ กันเองและต่อบุคคล ภายนอก นอกจากนี้ หลัก
จรรยาบรรณดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการ
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2557

ลงทุนในหลักทรัพย์ การให้และการรับสินบนและคอร์รับชั่น การ
จัดการการขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนการกล้าพูด
โครงสร้างคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของธนาคาร
ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดย 2 ท่าน มีบทบาทเกี่ยว
กับการบริหารงานของธนาคารฯ และอีก 7 ท่านเป็นกรรมการ
ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งในจำ�นวนกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารทั้ง 7 ท่าน
นี้มีกรรมการ 2 ท่านที่ไม่ได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทยหากใน
ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง
ในประเด็นการถ่วงดุลอำ�นาจ ปัจจุบันธนาคารฯ มีกรรมการ
อิสระ 4 ท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้มีจ�ำ นวนกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่น้อยกว่า 3
ท่าน โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระแต่ละท่านของธนาคารฯ เป็น
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น ใน
ปัจจุบันกรรมการธนาคาร และผู้มีอำ�นาจในการจัดการ แต่ละ
ท่านดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หรือกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์เรื่องธร
รมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้
เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษัท นอกจากนี้ กรรมการของธนาคารมิได้เป็นกรรมการใน
บริษัทอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
ธนาคารฯ ตำ�แหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของธนาคารฯ เป็นตำ�แหน่งที่แยกจากกัน อีกทั้งเป็น
บุคคลคนละคนกัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของธนาคารมีหน้าที่บริหารงานประจำ�ของธนาคารฯ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3
ท่าน โดยประธานกรรมการมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของธนาคาร เลขานุการบริษัทและรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่เลขานุการร่วม
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุม
หน้าที่หลักอันได้แก่ สอบทานให้ธนาคารฯ มีรายงานทางการ
เงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานและประเมิน
ผลระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล สอบทานให้ธนาคารฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของทางการ รวมถึงจัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแล
กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบของธนาคารฯ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่อันควรอย่างครบ
ถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง โดย
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ท่านจึงจะครบองค์ประชุม
และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอให้มีการจัดประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและหัวหน้าสายงานหลักของธนาคารฯ
เช่น สายงานบัญชีและการเงิน สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
หากเห็นว่าจำ�เป็นและสมควร
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการธนาคาร
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยการกำ�หนดนโยบายหลัก
เกณฑ์และกระบวนการเพื่อสรรหาและคัดเลือกกรรมการธนาคาร
กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีต�ำ แหน่งอื่นที่เทียบเท่า ตลอดจน
ดำ�เนินการสรรหาและนำ�เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งเหล่านั้นต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งให้ค�ำ ปรึกษาด้านนโยบายแก่คณะผู้
บริหารเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารฯ มีโครงสร้างการบริหารองค์กร
และทรัพยากรบุคคลที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนยัง
กำ�หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึง
จำ�นวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต�ำ แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้น
ไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่าโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
และโปร่งใสเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของธนาคารฯ ยัง
ได้ปฏิบัติหน้าที่อันควรอย่างครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามที่ก�ำ หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของธนาคารฯ ไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่หลักของคณะกรรมการความ
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เสี่ยง ประกอบด้วยการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคารฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้า
นกฏหมายและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคารฯ เป็นต้น ตลอด
จนกำ�กับดูแลให้ขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและ
ควบคุมการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และเป็นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการความเสี่ยงกำ�หนด
คณะกรรมการพิเศษอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษอื่นๆ
เพื่อช่วยคณะกรรมการธนาคาร ในการตรวจตราการกำ�กับดูแล
กิจการ ได้แก่คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนีส้ นิ (Asset & Liability Committee)
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development Committee)
คณะกรรมการบำ�เหน็จบำ�นาญ (Country Pension Committee)
คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Country
Operational Risk Committee) คณะกรรมการพิจารณาลูกหนี้
ที่มีความเสี่ยง (Credit Issue Committee) คณะกรรมการประเมิน
แบบจำ�ลอง (Model Assessment Committee) คณะกรรมการสิน
เชื่อสายงานลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ

(Corporate & Institutional and Commercial Clients Approval
Committee)
(Retail
Clients Approval Committee)
(Thai Benchmark Rates Review Committee)
(External
Property Valuation Committee)
(Underwriting Committee)

คณะกรรมการสินเชื่อสายงานลูกค้าบุคคล
คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่ง

อัตราอ้างอิง
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
คณะกรรมการรับประกัน
การจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์
คณะ
กรรมการดูแลประสิทธิภาพการทำ�งานของแบบจำ�ลองเครดิต
scorecard และ IRB (Retail Scoring and IRB Model
Committee) คณะกรรมการบริหารข้อมูล (Data Management
Committee) คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing
Forum) รายละเอียดเรื่องบทบาทหน้าที่และการดำ�เนินการของ
คณะกรรมการพิเศษเหล่านีป้ รากฏอยูใ่ นหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของธนาคารทำ�หน้าที่ก�ำ หนดนโยบายและทิศทาง
การดำ�เนินงานของธนาคารฯ รวมถึงกำ�กับดูแลคณะผู้บริหารและ
ฝ่ายจัดการ ให้ด�ำ เนิน งานตามกรอบนโยบายที่กำ�หนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติส�ำ หรับธนาคาร
กฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทั้งพิจารณาเรื่องความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จัดระบบการควบคุมด้าน
การดำ�เนินงาน การรายงานทางการเงิน และนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร

ธนาคารฯ ตระหนักว่าหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้
องค์กรสามารถกำ�หนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้กับ
คณะกรรมการของธนาคารฯ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นกรอบการควบคุม
ตรวจสอบการดำ�เนินงานภายในองค์กร ดังนั้น ความรับผิดชอบ
ของธนาคารฯ ที่มีต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพันธกิจที่
สำ�คัญอย่างยิ่งโดยได้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารฯ
ตลอดจนกฎบัตรและข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อบรรดาผู้ถือหุ้น ธนาคารฯ
ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และ
คณะผู้บริหารอย่างชัดเจน คณะกรรมการของธนาคารฯ มีความ
เป็นอิสระในการวางนโยบายการดำ�เนินงานที่จะเอื้อประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีบทบาทในการติดตามผล
การปฏิบัติงานและความสำ�เร็จของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำ�เสมอ
นโยบายของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในการดำ�เนินธุรกิจและ
การประกอบการในทุกๆ ด้านจะอยู่ภายใต้ระบบการมอบหมาย
อำ�นาจการอนุมัติและตัดสิน ใจทางการเงินที่มีรายละเอียดครบ
ถ้วนชัดเจน ทั้งกรรมการธนาคารและพนักงานของธนาคารฯ
ต่างได้รับมอบหมายระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจที่
จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
ธนาคารฯ มุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ดูแลการประกอบกิจกรรมทางการเงินเพื่อสร้างโอกาสในการทำ�
กำ�ไรทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้
เกิดผลขาดทุนหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นว่าธนาคารฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำ�หนด
ทางกฎหมายและสามารถปรับตัวตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก ด้วยเหตุนี้ ธนาคารฯ จึงจัดตั้งระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายในเพื่อกำ�กับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
อำ�นาจอนุมัติ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น
ธุรกรรมธนาคาร การปฏิบัติงาน คุณภาพสินเชื่อ และรายงาน
ทางการเงิน ฯลฯ คณะกรรมการดำ�เนินการสอดส่อง ตรวจตรา
กระบวนการควบคุมและตรวจสอบภายในของธนาคารฯ เป็น
ประจำ�เพื่อให้แน่ใจว่าได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังจัดทำ�รายละเอียดสำ�หรับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ (Job Description) ของทุกตำ�แหน่งงาน รวม
ถึงแผนผังขั้นตอนการรายงานตามสายงาน (Organagrams)
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ธนาคารฯ ได้ปรับโครงสร้าง
องค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและประเมินความเสี่ยงโดย
นำ�วิธีที่เรียกว่า “Key Control Standard” (KCS) และ “Key

มาใช้ในการกำ�กับดูแลธุรกิจต่างๆ
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ทั้งนี้ การ
รายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ
จะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
เป็นรายเดือน
Risk Indicators” (KRI)

ในการกำ�หนดระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจนั้น ธนาคารฯ ได้กำ�หนดหลักการขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
การมอบอำ�นาจ (Delegated Authority Manual) ซึ่งใช้เป็น
แม่บทในการถือปฏิบัติ ส่วนระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสิน
ใจของพนักงานของธนาคารฯ แต่ละรายตามที่ได้รับมอบหมาย
นั้นจะมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม และมีการทบทวนขอบเขตอำ�นาจที่มอบหมาย
เป็นระยะ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าธนาคารฯ มีการวางระบบควบคุม
ภายในและกรอบการทำ�งานด้านการตรวจสอบภายในที่รัดกุม
และมีกลไกที่สอบทานว่าการดำ�เนินงานเป็นไปตามข้อกำ�หนด
กฎหมายระเบียบปฏิบัติและหลักจริยธรรมอันดีงาม ทั้งยังส่ง
เสริมวัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในหมู่คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยการให้ความรู้อย่างสม่ำ�เสมอเกี่ยว
กับการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริม
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของธนาคาร มีกำ�หนดการประชุมอย่างน้อย 9
ครั้งต่อปี ซึ่งกรรมการทุกท่านทั้งที่มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
และมีถิ่นพำ�นักในต่างประเทศจะต้องเข้าร่วมการประชุมโดยกรณี
มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำ�เป็นซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำ�ให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบการประชุมทางไกลได้
ธนาคารฯ จะแจ้งกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะมีการกำ�หนดวาระที่
ชัดเจนและมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมวาระการประชุม
และเอกสารประกอบวาระเป็นการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุก
ท่านเพื่อศึกษาก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่าน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตรากลยุทธ์การดำ�เนินงาน การ
ติดตามผลการดำ�เนิน งานตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้
บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำ�เสนอรายงาน
และให้คณะกรรมการได้มีโอกาสซักถามถึงประเด็นสำ�คัญต่างๆ
ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
แก่ฝ่ายบริหาร และปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อที่จะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เลขานุการบริษัทจะทำ�การจดบันทึกและจัดทำ�รายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และมีการนำ�เสนอรายงานการ
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ประชุมดังกล่าวแก่คณะกรรมการของธนาคารฯ เพื่อพิจารณา
รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้ง มีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองแล้วไว้ทุกครั้ง เพื่อการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน
การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ธนาคารฯ สอด ส่องประเด็นเรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการเป็นประจำ�ผ่านการพิจารณาทบทวนและให้ค�ำ
แนะนำ�โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทั้งนี้
เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
กรรมการจำ�นวน 5 ท่าน ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของกลุ่ม
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไม่รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของธนาคารฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนสำ�หรับ
กรรมการ ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการในรายงาน
ประจำ�ปีฉบับนี้
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการของธนาคารฯ เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรสำ�คัญที่จัดเพื่อพัฒนาความรอบรู้และการ
ตระหนักในหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้รักษาผลประโยชน์ของ
ธนาคารฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ (Fiduciary
Duties) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธนาคารฯ จัดอบรมทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ ที่
มีเนื้อหาซับซ้อนให้แก่คณะกรรมการ อีกทั้ง จัดให้มีโครงการ
พัฒนาผู้บริหารอย่างสม่ำ�เสมอ และตระเตรียมแผนการพัฒนา
และสืบทอดงานสำ�หรับบุคลากรในตำ�แหน่งที่ส�ำ คัญ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
• ธนาคารฯ จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณพนักงานธนาคารที่
ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Dealing) และ
กำ�หนดขั้นตอนวิธีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ (Personal Account Dealing Policy) เพื่อขจัดความเสี่ยงเรื่องการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลภายใน
• ธนาคารฯ กำ�หนดให้กรรมการและผู้มีอ�ำ นาจในการจัดการ
ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 จัดทำ�และรายงานการลงทุน การถือครอง และซื้อขาย
หลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest)
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2557

• ธนาคารฯ จำ�กัดการใช้ hard disk drive และ thumb
drive ของพนักงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ข้อมูลของธนาคารและของลูกค้า
• ธนาคารฯ กำ�หนดนโยบายป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data
Leakage Prevention Policy) และเริ่มใช้ระบบ Online

The Enterprise Investigations Management System
(EIM)

ในการตรวจสอบ

ซึ่งช่วยผู้บังคับบัญชา (Manager) ในการดูแลรับผิดชอบใน
กรณีที่พนักงานในแผนกฝ่าฝืนนโยบายโดยการส่งข้อมูลความ
ลับของธนาคารฯ ออกไปยังผู้รับซึ่งไม่ได้รับอนุญาต หรือส่ง
ข้อมูลในลักษณะที่ผิดระเบียบปฏิบัติของธนาคารฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งนางชลิดา ชาครียรัตน์ ดำ�รง
ตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัท
ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ สนับสนุนงานของคณะกรรมการใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึง มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร
(Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และติดต่อ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ทั่วไป
ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำ�งาน และ
ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวของ
นางชลิดา ชาครียรัตน์ มีดังต่อไปนี้
นางชลิดาร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน) เมื่อปี 2543 และดำ�รงตำ�แหน่งในฝ่ายงาน
บริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษและสายงานทรัพยากรบุคคล
จากนั้นในปี 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท ก่อนร่วมงานกับธนาคารฯ นางชลิดาเคย
ดำ�รงตำ�แหน่งงานด้านลูกค้าสัมพันธ์กับหลายสถาบันการเงิน
อาทิ ธนาคารดอยช์แบงค์ ธนาคารโตเกียว และบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์คาเธ่ย์
การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการเงินและการธนาคารจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยโอกาโฮม่า ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจาก
นี้ ยังสำ�เร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรสำ�หรับเลขานุการบริษัท
หลักสูตรประกาศนียบัตรเน้นทักษะการจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และหลักสูตรที่ช่วยให้เลขานุการบริษัทเตรียมข้อมูล
สำ�หรับการประชุมและจัดทำ�รายงานประจำ�ปี จากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย
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ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจและการให้บริการในภาคการธนาคารที่สอดคล้องกับ
ทิศทางกลยุทธ์ของธนาคาร สัมพันธ์โดยตรงกับวัฏจักรทาง
เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองทั้งของโลก ภูมิภาค
และประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ
ปัญหาเงินเฟ้อ ความผันผวนด้านการเมือง และความมั่นคง
ในภูมิภาค เป็นต้น
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของปัจจัยเหล่านี้และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้ และพยายามดำ�เนินงานด้วย
ความระมัดระวังและทันต่อสถานการณ์โดยรอบ เพื่อพร้อม
รับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในรูปเชิงรับและเชิงรุก และ
มีการตรวจสอบผลการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจและให้ความมั่นใจว่าฝ่าย
บริหารได้ดำ�เนินการตอบสนองอย่างเหมาะสม การตรวจสอบ
นั้นรวมถึงมาตรการวัดผลประกอบการด้านการเงินขององค์กร
การใช้เงินทุน การใช้ทรัพยากรองค์กร ทรัพยากรบุคคล และ
การจัดทำ�สถิติด้านความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ความเข้าใจในมุม
กว้างเกี่ยวกับสถานภาพทางธุรกิจปัจจุบัน
2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกี่ยวข้องกับโอกาสที่จะขาดทุนในเชิง
การเงิน ซึ่งเป็นผลจากการที่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารหรือคู่
ค้าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อธนาคารและ/หรือ
ไม่สามารถดำ�เนินการตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการเงินที่ได้
กระทำ�ไว้ต่อกัน ในกรณีเช่นนี้ขอบข่ายของความเสี่ยงด้านสิน
เชื่อจะรวมถึงลูกค้าสินเชื่อของธนาคารทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา
บริษัท สถาบันและรายย่อย ตลอดจนบุคคลและกลุ่มธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของธนาคาร หรือกับกิจกรรมการให้กู้
ประเภทต่างๆ ของธนาคาร
เครื่องมือที่น�ำ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อที่
ครอบคลุมและมองไปข้างหน้าได้แก่หลักการด้านความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และภาวะความพร้อมในการ
ป้องกันวิกฤต (DEFCON)

มอบอำ�นาจต่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใน
แต่ละวันตามขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาความเสี่ยงที่
ใช้บังคับ คณะกรรมการสินเชื่อจะประชุมรายเดือน (หรือบ่อย
กว่านั้นตามความจำ�เป็น) เพื่ออนุมัติสินเชื่อและปรึกษาหารือ
กันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของ
ธนาคารแบ่งได้เป็นความเสี่ยงด้านสินเชื่อบุคคล ความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อสถาบันธนกิจ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อบุคคล เกี่ยวข้องกับการให้กู้ในสายงาน
บุคคลธนกิจ ทั้งที่เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน และไม่มีหลัก
ประกัน รวมถึงสินเชื่อสำ�หรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธนาคารมีกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารได้วางมาตรการควบคุม
นโยบายบริหารสินเชื่อที่รัดกุมสำ�หรับแต่ละประเภทธุรกิจ และ
กำ�หนดเงื่อนไขการรับความเสี่ยงที่เข้มงวด โดยกำ�หนดกฎ
เกณฑ์เฉพาะสำ�หรับสินเชื่อแต่ละ ประเภท มีการวางขั้น
ตอนเงื่อนไขการรับความเสี่ยงและการติดตามความเสี่ยงไว้
อย่างมีระบบ รวมทั้งมีการทบทวนขั้นตอนเหล่านี้เป็นประจำ�
ตามที่เห็นสมควร
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพถือ
เป็นปัจจัยหลักในสายงานบุคคลธนกิจ หนึ่งในองค์ประกอบ
สำ�คัญของปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของธนาคารคือ ผู้
ปฏิบัติงานในตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต้อง
สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ พร้อมกับสามารถร่วม
งานกับหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันให้กับธนาคาร
สินเชื่อบุคคลประเภทต่างๆ ของธนาคาร มีการกระจายตัวที่
เหมาะสมทั้งในแง่ของกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์

ลูกค้าองค์กรและสถาบันความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อสถาบันธนกิจ รวมถึงการให้กู้ยืม
เชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าสถาบัน อันได้แก่ บริษัท องค์กร
ธนาคาร และภาคราชการ รวมถึงความเสี่ยงจากการทำ�
การสอดส่องติดตามความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้อยู่ในเกณฑ์
ธุรกรรมทางการเงินที่กำ�หนดให้มีการชำ�ระเงินตามกำ�หนด
ที่ดีเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารอาวุโสจากสายงานความเสี่ยงและสาย เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหาร
งานธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการความ ความเสี่ยงตามนโยบายสินเชื่อและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
เสี่ยงจะประชุมกันรายสองเดือน เพื่อหารือและทบทวนปัจจัย ความเสี่ยง ซึ่งกำ�หนดรายละเอียดขั้นตอนการอนุมัติ
สำ�คัญต่อความเสี่ยงสินเชื่อ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การกระจุก การกำ�หนดวงเงินสูงสุดสำ�หรับความเสี่ยงในแต่ละระดับ
การควบคุมดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อ รวมทั้งการบริหาร
ตัวของความเสี่ยง และการเคลื่อนไหวของระดับความเสี่ยง
หลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นการกระจาย
คณะกรรมการความเสี่ยงมอบอำ�นาจให้แก่ หัวหน้าฝ่ายความ ความเสี่ยงการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ตามความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อในสายสถาบันธนกิจและบุคคลธนกิจ ซึ่งจะ เหมาะสม
48

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2557

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ใช้บริหารความ
เสี่ยงของสินเชื่อสถาบันธนกิจ เช่น ระบบมาตรฐานการจัด
อันดับความเสี่ยง การตรวจสอบดูแลความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
โดยหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงที่ด�ำ เนินงานเป็นเอกเทศ
สัญญาและเอกสารประกอบการกู้ยืมที่อยู่ภายใต้เกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน การตรวจสอบลูกค้าที่มีปัญหาแต่เนิ่นๆ
และแนวทางในการดำ�เนินการแก้ไข
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารให้นิยามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องว่าเป็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการที่ธนาคารไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันต่างๆ ได้ตามที่
กำ�หนด หรือยังคงสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพัน
ดังกล่าวนั้นได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินไป
ธนาคารมีนโยบายในการจะต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอและสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ภาระผูกพันได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องจะมีการดูแลทั้งในระยะสั้นและระยะปาน
กลาง ในระยะสั้นธนาคารมั่นใจว่ามีความสามารถที่จะ
บริหารกระแสเงินสดได้ดี ส่วนระยะปานกลางจะเป็นการ
ดูแลโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงินว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของธนาคาร
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สินมีหน้าที่กำ�กับดูแลการ
บริหารจัดการฐานะการเงินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
โดยสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ดรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย
สายงานบริหารการเงินและตลาดทุนรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของธนาคาร
ในแต่ละวัน รวมไปถึงการสั่งการและปฏิบัติการ เพื่อ
ให้การบริหารสภาพคล่องอยู่ภายใต้นโยบายและขอบเขต
ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ดำ�เนินการติดตาม ตรวจสอบ
และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นประจำ� คณะ
กรรมการสินทรัพย์และหนี้สินทบทวนระดับความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของธนาคารอย่างสม่ำ�เสมอ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้น ธนาคารมี
การกำ�หนดขอบเขตวงเงินและติดตามผลสำ�หรับการบริหาร
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ขอบเขตวงเงินทั้งหมด
จะถูกทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือมากกว่านั้นใน
กรณีที่มีผลกระทบที่สำ�คัญจากตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การปฏิบัติตามขอบเขตวงเงินจะถูกตรวจสอบอย่างอิสระ
โดยหน่วยงานความเสี่ยงด้านการตลาดและการเงินอย่าง
สม่ำ�เสมอ

นอกจากนี้ภายใต้สภาวะวิกฤติทางด้านสภาพคล่อง ธนาคาร
ต้องมั่นใจว่ากระแสเงินสดรับมากกว่ากระแสเงินสดจ่ายภายใต้
ทุกสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ธนาคารได้จัดให้มีการทดสอบ
สภาวะวิกฤติทางด้านสภาพคล่องสำ�หรับวิกฤตในกรณีที่เกิด
ขึ้นเฉพาะธนาคาร (Bank-specific scenario) เป็นรายวัน
และสำ�หรับกรณีวิกฤตทั้งระบบ (Market-wide scenario) เป็น
รายเดือน และสำ�หรับสถานการณ์จ�ำ ลองที่เป็นผลรวมของทั้ง
สองกรณี (Combined scenarios) เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารได้ทำ�การทดสอบสภาวะ
วิกฤติทางด้านสภาพคล่องของธนาคารทั้ง 3 กรณี โดยผ่าน
การทดสอบทั้งหมด ส่วนที่เกินขอบเขตวงเงินที่กำ�หนดจะถูก
รายงานและอนุมัติตามโครงสร้างการมอบหมายอํานาจหน้าที่
พร้อมทั้งจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน
4. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
ธนาคารตระหนักว่าความเสี่ยงด้านตลาด คือผลกระทบใน
ทางลบต่อรายได้หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคา หรืออัตราของตลาดการเงิน ฐานะ
เสี่ยงด้านตลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากธุรกรรมที่กระทำ�กับลูกค้า
เป็นสำ�คัญ ซึ่งวัตถุประสงค์ของนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารนั้น เพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ในขณะเดียวกันยัง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
ธนาคารมีความเสี่ยงหลักด้านตลาด 2 ประเภทได้แก่
(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทน ส่วนต่างดอกเบี้ย
และ ความผันผวนของตราสารสิทธิในอัตราดอกเบี้ย
(2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของ
ตราสารสิทธิในอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารได้จัดให้มีการกำ�หนดมาตรฐาน หลักการ นโยบาย
และวิธีการสำ�หรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด คณะ
กรรมการของธนาคารมีหน้าที่อนุมัติระดับความเสี่ยงด้าน
ตลาดที่ยอมรับได้ โดยคำ�นึงถึงความผันผวนของตลาด
ผลิตภัณฑ์และประเภทสินทรัพย์ของธนาคาร ปริมาณและ
ขนาดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจ มีหน้าที่ใน
การวัดและติดตามฐานะเสี่ยงด้านตลาดให้อยู่ภายใต้ระดับที่
ยอมรับได้
ธนาคารวัดความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุน อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงราคา อัตรา และความผันผวนโดยวิธีแบบจำ�ลอง
มูลค่าความเสี่ยง Value at Risk (VaR) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
นำ�ข้อมูลตลาดในอดีตมาวัดผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ภายใต้ระยะเวลาและระดับความเชื่อมั่นที่กำ�หนดไว้
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แบบจำาลองมูลค่าความเสี่ยงของธนาคาร (VaR) คำานวนค่า
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวของตลาด
ในช่วงระยะเวลา 1 วัน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.5
กล่าวคือ ณ ระดับความเชื่อมั่นนี้ จะมีโอกาสที่ค่าความเสีย
หายจะเกิดขึ้นมากกว่าผลมูลค่าความเสี่ยงของธนาคาร (VaR)
6 ครั้งในระยะเวลาหนึ่งปี

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการคือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องจากเหตุการณ์
หรือการกระทำาซึ่งเป็นผลจากความไม่เพียงพอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการภายใน บุคคล และระบบงาน
เทคโนโลยีของธนาคาร หรือจากเหตุการณ์ภายนอก ธนาคาร
จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดย
การระบุความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม และติดตาม ทั้งนี้
เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการดังกล่าวมิให้นำาไปสู่
ความเสียหายที่มีนัยสำาคัญต่อธนาคาร ธนาคารมีการทบทวน
ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่มีอยู่อย่าง
สม่ำาเสมอเพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง

ธนาคารใช้แบบจำาลองมูลค่าความเสี่ยงของธนาคาร (VaR) 2
วิธี :
• วิธีแบบจำาลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical
simulation): เกี่ยวข้องกับการประเมินฐานะที่มีอยู่
ทั้งหมดเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดที่สังเกตได้ในอดีตต่อการวัด
มูลค่าของกลุ่มการลงทุนปัจจุบัน วิธีนี้ถูกนำามาใช้สำาหรับ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดทั่วไปและครอบคลุมถึงมูลค่า ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน ธนาคารจึงได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการ
ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง (specific or credit spread
ระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดที่ระดับหน่วยงาน
risk VaR)
• วิธีแบบจำาลอง Monte Carlo (Monte Carlo simulation): โดยถือเป็นส่วนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ นอกจากนี้ในการออกผลิตภัณฑ์
วิธีนี้คล้ายคลึงกับวิธีแบบจำาลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต
แต่พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของข้อมูลนำาเข้าที่มากก และบริการใหม่ ธนาคารมีเกณฑ์การปฏิบัติในการออก
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อใช้อ้างอิงในการประเมินและอนุมัติ
ว่าเป็นสำาคัญ แบบจำาลองดังกล่าวเกิดจากเทคนิคการ
สุ่มตัวอย่างแต่ให้ผลลัพธ์ที่ยังคงไว้ซึ่งสาระสำาคัญของการ ก่อนจะเริ่มมีผลใช้ด้วย
แปรผันและสหสัมพันธ์ของการเปลี่ยนเปลงของปัจจัยค
ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่เกิด
วาวมเสี่ยงที่สังเกตได้ในอดีต วิธีนี้ถูกนำามาใช้สำาหรับ
ขึ้นตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
มูลค่าความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง (specific or credit
ของธนาคาร โดยมีระดับความเสี่ยงที่ ระดับต่ำา ระดับกลาง
spread risk VaR) บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ระดับสูง และระดับสูงมาก เหตุการณ์ที่ระดับความเสี่ยง
เฉพาะตัวในตลาดเครดิต
มิได้มีนัยสำาคัญตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้จะอยู่ภายใต้การดูแล
บริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลการสังเกตการณ์ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้รับ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร (Country Operational
การเลือกและนำามาใช้กับทั้งสองวิธี
Risk Committee) ส่วนเหตุการณ์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่มี
นัยสำาคัญทั้งจากเหตุภายนอก หรือความผิดพลาดภายในจะ
ผลมูลค่าความเสี่ยงของธนาคารถูกคำานวณจากสถานะ ณ
สิ้นวันทำาการ ระดับความเสี่ยงระหว่างวันอาจแตกต่างจากที่ ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดที่เกิด
ขึ้น จัดทำาแผนการแก้ไขความผิดพลาด และแผนการควบคุม
รายงาน ณ สิ้นวันทำาการ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำาขึ้นอีก นอกจากนี้ ความเสียหายที่เกิด
นอกจากนี้ธนาคารได้นำาค่าความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง ขึ้นจริงจะต้องมีการบันทึกในระบบข้อมูลความเสียหายด้าน
ของอัตราตลาด (Sensitivity) มาใช้ร่วมกับแบบจำาลองมูลค่า การปฏิบัติการของธนาคารด้วย
ความเสี่ยง (VaR) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ยก
ตัวอย่างเช่น ค่าความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Country
ดอกเบี้ย คือการวัดฐานะความเสี่ยงที่มีผลกระทบมาจากการ Operational Risk Committee) มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นประธาน มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.01 (1 basis
การปฏิบัติการทั้งหมดของธนาคารตามอำานาจและหน้าที่ที่ได้
point)
รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการจัดทำาการทดสอบมูลค่าความ
ความเสี่ยงอื่น
เสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Test scenarios) เป็นราย
เดือน เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ไม่ปกติ แม้ ความเสี่ยงอื่นเป็นความเสี่ยงอันได้แก่ ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการ และความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียง
โอกาสจะเกิดน้อยแต่หากเกิดขึ้นได้
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องค์กร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการทำาธุรกิจโดยทั่วไปซึ่งไม่
จำากัดเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์เท่านั้น

2. ความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองค์กร
ความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองค์กร สามารถตีความครอบคลุม
ถึงองค์รวมของมุมมองและความเห็นทั้งในอดีตและปัจจุบัน
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการ
ที่เกี่ยวกับองค์กรซึ่งตราตรึงในสำานึกของผู้มีส่วนได้เสีย
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทางการ คือ ความ
และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองค์กร
เสีย่ งอันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ คือ โอกาสเกิดข่าวสารเชิงลบเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ
บังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้บงั คับกับธุรกรรมต่างๆ
ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตาม ที่ส่ง
ของธนาคาร ซึง่ อาจทำาให้เกิดความเสียหายทางการเงินจำานวนสูง ผลให้ฐานลูกค้าลดลง ทำาให้มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี
ความเสียหายต่อชือ่ เสียงของธนาคาร หรือการถูกทางการแทรกแซง สูง หรือทำาให้รายได้ต่ำาลง นอกจากนี้ ความเสี่ยงนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ที่อาจก่อผลกระทบ
ธนาคารมีระบบควบคุมการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทางการทีม่ ี
ในเชิงลบต่อชื่อเสียงขององค์กร มาตรการของธนาคารใน
ประสิทธิภาพโดยมีการจัดตัง้ หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบตั งิ าน การดูแลความเสี่ยงนี้ รวมถึงการตัดทอนโอกาสเสี่ยงใดๆ
การจัดทำานโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทางการสำาหรับผู้
ที่อาจมีขึ้นและจะทำาลายชื่อเสียง ตลอดจนการใช้ศักยภาพ
บริหารและพนักงานของธนาคารรวมทัง้ สาขาและบริษทั ในเครือ ตามโอกาสต่างๆ เพื่อปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงองค์กร
ของธนาคารด้วย เพือ่ ให้ผบุ้ ริหารและพนักงานตระหนักถึงความ ธนาคารยังยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแล
สำาคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทางการ รวมทัง้ มีขน้ั ตอน
ที่ดีและดำาเนินงานตามแนวทางแห่งคุณธรรมทางธุรกิจ
การสอดส่องทีเ่ หมาะสม มีการทบทวนนโยบาย การปฏิบตั ิ
อันได้แก่ จริยธรรม ความรับผิดชอบตามหน้าที่ และ
ตามกฎระเบียบทางการของหน่วยงานต่างๆ และการประเมิน ความโปร่งใส ในขณะเดียวกันก็สอดส่องและขัดขวาง
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ
ความพยายามใดๆ ที่จะใช้เครือข่ายและชื่อของธนาคาร
เกณฑ์อย่างสม่าำ เสมอ ซึง่ สามารถบรรเทาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
เพื่อเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรือ
ขึน้ จากการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ความเสีย่ งด้านกฎหมาย
การดำาเนินการที่ผิดต่อกฎหมาย ทั้งนี้สำาหรับนโยบาย
ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงองค์กร รวมทัง้ ความเสียหายต่างๆ ที่
การทำาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบาย
เกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทางการได้ รวมถึง
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทำาธุรกรรมภายใน
สร้างความน่าเชือ่ ถือให้แก่ลกู ค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงานธนาคาร
กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะใช้เกณฑ์เดียวกับการบริหาร
ตลอดจนหน่วยงานทางการด้วย
ความเสี่ยงที่ธนาคารใช้ดังกล่าวข้างต้น
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การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

ตั้งแต่ตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้มีตำาแหน่งเทียบเท่า

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ทบทวน
นโยบายและกระบวน การสรรหา ซึ่งได้รับการพิจารณา
อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคารแล้วในการประชุมครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 สาระสำาคัญของ
นโยบายและกระบวนการดังกล่าวคือ การเปิดโอกาสให้มีการ
เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ในการทำางาน เพื่อให้
กรรมการสรรหาได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางและตรง
ไปตรงมาถึงคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการธนาคารได้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกเหนือจาก
การพิจารณาคุณสมบัติโดยทั่วไปแล้ว หลักเกณฑ์สำาคัญหนึ่ง
ที่ใช้ในกระบวนการสรรหาคือขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อว่าไม่มีคุณสมบัติข้อใดขัดต่อกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่กำากับดูแลธนาคารพาณิชย์ เช่น พระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกปี จะมี
กรรมการของธนาคารที่ครบกำาหนดออกตามวาระจำานวน
1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งธนาคารได้จัดให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบ
กำาหนดออกตามวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยในการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงเท่ากับจำานวนหุ้น ที่ตนถือคูณด้วยจำานวนกรรมการที่
จะเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงของตนที่มี
อยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ บุคคลซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้อื่นซึ่งมี
ตำาแหน่งเทียบเท่า จะเป็นดังนี้คือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 4
ท่าน ได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 8.75 ล้านบาท
ในปี 2557 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจำานวนเงิน (บาท)
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา 3,200,000.00
2. นายบรรพต หงษ์ทอง
1,200,000.00
3. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
2,650,000.00
4. ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
1,700,000.00
รวมเป็นเงิน
8,750,000.00
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
อีก 5 ท่านซึง่ ไม่รบั ผลตอบแทนในฐานะกรรมการจากธนาคารฯ
ในปี 2557 ตามนโยบายของกลุม่ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้แก่
1. นายเชง เต็ก ลิม
ประธานกรรมการ
2. นายมาร์ค เดวาเดสัน
กรรมการ
3. นางอันจู พัทวาร์ดัน
กรรมการ
4. นางลิน ค็อก
กรรมการ
5. นางอรนุช นำาพูลสุขสันติ์
กรรมการ
ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารระดับตัง้ แต่รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไปจำานวน 13 ท่าน (ในระหว่างปีมจี าำ นวน 15 คน)
เป็นจำานวนเงินทัง้ สิน้ 132.77 ล้านบาท และค่าตอบแทนรวม
ของผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป หรือผูซ้ ง่ึ มีตาำ แหน่งเทียบ
เท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ จำานวน 44 ท่าน (ในระหว่างปีมจี าำ นวน
51 คน) เป็นจำานวนเงินทัง้ สิน้ 368.29 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่น ซึ่งรวมถึงเงินที่ธนาคารฯ สมทบเข้ากองทุน
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารระดับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ขึ้นไปจำานวน 13 ท่าน (ในระหว่างปีมีจำานวน 15 คน)
ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
ในปี 2557 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 43.99 ล้านบาท และ
สำาหรับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เงินที่ธนาคารฯ สมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้ช่วย
ขึ้นไปหรือผู้อื่นซึ่งมีตำาแหน่งที่เทียบเท่า การพิจารณาจะมุ่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำาแหน่งเทียบเท่าที่
เน้นถึงความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละท่าน นอก
เหนือจากความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในด้านการ เรียกชื่ออย่างอื่นจำานวน 44 ท่าน (ในระหว่างปีมีจำานวน 51
คน) ในปี 2557 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 98.97 ล้านบาท
ธนาคารพาณิชย์สาขาต่างๆ รวมทั้ง มีความคาดหวังให้ผู้
บริหารระดับสูงเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม
การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารฯ ข้อ 51
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อ
ต้องไม่มีคุณสมบัติข้อใดขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งสรุปสาระ สำาคัญคือห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกำาไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ที่กำากับดูแลธนาคารพาณิชย์ เช่น พระราชบัญญัติบริษัท
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
มหาชนจำากัด พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการจำานวน 3 ท่าน และประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการธนาคาร ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายเชง เต็ก ลิม
กรรมการ
3. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการ
ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 9 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีหน้าที่
สรรหาและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีไ่ ด้
รับมอบหมายอำานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะ
กรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป หรือผูซ้ ง่ึ มีตาำ แหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่าง
อืน่ รวมทัง้ ทำาหน้าทีก่ าำ หนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื ของ
กรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยกรรมการผู้
จัดการใหญ่ขน้ึ ไปหรือผูซ้ ง่ึ มีตาำ แหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ด้วย
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้กำาหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธี ดำาเนินการที่
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
*ในการสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ขน้ึ ไปหรือผูซ้ ง่ึ มีตาำ แหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ นัน้ คณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาโดยคำานึงถึง

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความ
เชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และภาวะผูน้ าำ ตลอดจนวิสยั ทัศน์และ
ทัศนคติทด่ี ตี อ่ องค์กร อันเป็นประโยชน์ตอ่ การดำาเนินกิจการของ
ธนาคาร ซึง่ ในส่วนของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน ยังคำานึงถึงขนาด โครงสร้าง องค์
ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร และความเหมาะสมของ แต่ละ
บุคคลอีกด้วย ทัง้ นี้ เป็นการส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพือ่ สอดคล้องกับข้อกำาหนดของทางการและตอบสนองสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจการธนาคารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
*ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป หรือผูซ้ ง่ึ มี
ตำาแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาโดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ผลการปฏิบตั งิ าน
และอัตราตลาดในธุรกิจการธนาคารของไทย รวมถึงผลประกอบ
การโดยรวมของธนาคาร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และปัจจัยที่
อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ทัง้ นี้ ในปี 2557 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทก่ี รรมการ
ธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการในรายงานประจำาปีฉบับนี้ ซึง่ คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยคณะ
กรรมการธนาคารได้พจิ ารณาเห็นชอบด้วยแล้ว
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
53

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายการความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับมูลค่าตาม
ราคาตลาดรายไตรมาส
9) รับทราบการรายงานเรื่องกฎเกณฑ์และกฏระเบียบที่
สำาคัญของทางการในประเทศรายไตรมาส
10) รับทราบการรายงานสถานะพอร์ตสินเชื่อฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์กลุ่มพิเศษ พร้อมกับขอให้สายงานที่เหมาะ
สมจัดทำากรณีศึกษาบัญชีสินเชื่อที่สำาคัญเพื่อเป็นบท
เรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดยมีเลขานุการบริษัทและรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบภายใน ร่วมกันทำาหน้าที่
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1) นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการ
2) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ
3) ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมขึ้น
หลายครั้ง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งใน
การประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

งานรวมทั้งประเด็นที่ยังต้องพิจารณารายไตรมาส รวม
ทั้ง ติดตามสอบถาม และให้ข้อคิดเพิ่มเติมเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบโดย
เฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
3) อนุมัติรายงานการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ประจำาปี 2557 และการทบทวนประจำาปีของนโยบาย
การกำากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ พร้อมกับรับทราบ
รายงานการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการ
กำาหนดและเรื่องที่มีความสำาคัญที่น่าสนใจรายไตรมาส

4) อนุมัติการแก้ไขวิธีปฏิบัติการติดตามผลกำากับการ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่ทางการกำาหนดและรับทราบ
แผนการติดตามผลกำากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
1) สอบทานและรับรองงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ประจำาปีและรายงานการติดตามผลการกำากับการ
ธันวาคม 2556 งบการเงินระหว่างกาลสำาหรับงวดสาม
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประเทศไทยรายไตรมาส
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 งวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และงวด 5) รับรองแผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อสำาหรับปี 2557
หกเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
และรับทราบรายงานผลสอบทานเงินให้สินเชื่อและเรื่อง
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของงบการ
ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายไตรมาส
เงินดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำางบการ
เงินสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับและ 6) รับรองผลสอบทานกระบวนการประเมินความเพียงพอ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม ก่อนที่จะนำา
ของเงินกองทุน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมัติและจัดส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำากับ 7) เสนอแนะการแต่งตั้งพร้อมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนผู้
ดูแลธนาคารต่อไป
สอบบัญชีภายนอกต่อคณะกรรมการธนาคาร

11) รับทราบมาตรการแก้ไขประเด็นการไม่บันทึกรายการ
เข้าระบบและการไม่ได้รายงานตามกำาหนดเวลาของ
สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
12) รับทราบผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น และอนุมัติการส่งผลในรูปแบบประเมิน
ตนเองของแนวร่ววมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมัติต่อไป
13) รับทราบแผนการพัฒนาบุคลากรของสายงานตรวจสอบ
ภายใน
14) รับทราบและติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนระบบ
ปฏิบัติการหลักของธนาคารจากระบบที่ใช้ในปัจจุบัน
เป็นระบบ eBBS
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาการสอบทานรายงานการเงิน
ระบบควบคุมภายใน และติดตามดูแลการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงเชื่อว่าข้อมูลที่เปิดเผยในเรื่องดังกล่าว
มีความเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล

(นางทิพย์ภาพร เกิดผล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) อนุมัติแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำาหรับปี 2557 8) รับทราบประเด็นเรื่องความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มี
และรับทราบผลการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติ
การนำาเสนอในการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง
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ข้อมูลเสริม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนเลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
Homepage

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

Homepage

ที่ปรึกษากฎหมาย
สถานที่ตั้ง
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www.sc.com/th

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

1. นายนิธิ เหล่าพูลสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวสรีรัช แข่งขันดี ผู้อำานวยการอาวุโส
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน)
สายงานกฎหมาย
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(02) 724-3363, 3370
(02) 724-3360
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Supplementary information

โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กิจการธนาคารพาณิชย์
0107536000498
(02) 724-4000
(02) 724-4444
14,842,627,020 บาท
14,837,045,480 บาท
- หุ้นสามัญ 1,483,704,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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โครงสร้างการถือหุ้น

รายการระหว่างกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (หุ้น) ของทุนชำ�ระแล้ว
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
99.8713
1,481,795,116
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0.1180
1,750,753
BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch
0.0034
50,452
Mrs. Lin Mei Jen
0.0009
12,867
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำ�กัด (มหาชน)
0.0004
6,250
นางสาว อุรววีณ์ กนกพฤกษ์
0.0004
5,517
นายไมตรี ตรีประเสริฐพจน์
0.0003
4,783
นายอมร เตชอัครกุล
0.0003
4,435
นางเพ็ญนภา ตวงสิทธิสมบัติ
0.0002
3,027
บริษัท ไชยพร อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
0.0002
2,971

นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ลำ�ดับ
ประเภท จำ�นวนหุ้นทั้งหมด จำ�นวนหุ้นที่ถือ คิดเป็น
ชื่อนิติบุคคล / ประเภทธุรกิจ / ที่ตั้ง
ที่
หุ้น ที่ออกจำ�หน่ายแล้ว โดยธนาคาร ร้อยละ(%)
5,999,994 99.99
6,000,000
1 บริษัท ไทย เอ็กซ์คลูซีฟ ลิสซิ่ง จำ�กัด
สามัญ
(ธุรกิจให้บริการติดตามและเรียกเก็บหนี้ให้ธนาคารฯ และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารฯ)
92/14-15 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2 บริษัท บริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด
(ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ)
100/36 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สามัญ

250,000

249,997

99.99

3 บริษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
(ธุรกิจให้เช่าสำ�นักงาน, อุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์และบริการ)
193/122 อาคารเลครัชดา ออฟฟิซ คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สามัญ

2,000

588

29.40

4 บริษัท พีเอ็นซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สามัญ

150,000

22,121

14.75

5 บริษัท นครธนลีสซิ่ง จำ�กัด
(ธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่ง รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ส�ำ นักงาน)
90/39 อาคารสาธรธานี ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

สามัญ

8,000,000

900,000

11.25

50,000
6 บริษัท ผดุงสิน จำ�กัด
สามัญ
(ธุรกิจซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ให้เช่าอาคาร)
252 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
การถือหุน้ หรือหุน้ ก ขู ้ องกรรมการในธนาคาร และบริษทั ในเครือของธนาคาร
การมสี ว่ นได้เส ยี ของกรรมการไม่วา่ โดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ทีธ่ นาคารทำ�ข ึน้ ในระหว่างรอบป บี ญั ช ี

5,000

10.00
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•
•

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ความ ขั้นตอน นโยบายและ
รายชื่อบุคคล ประเภท ลักษณะ ณ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนเงิน (หน่วย: พันบาท) สมเหตุ
สมผล การอนุมัติ แนวโน้มในการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ธุรกิจ ความสัมพันธ์ เงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน อัตราดอกเบี้ย ของรายการ
ทำ�รายการในอนาคต
เพื่อการ ได้รบั อนุมตั ิ เป็นการดำ�เนิน
1. ธนาคาร
429,547,153
สถาบัน กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริหาร จากคณะ ธุรกิจตามปกติ
สแตนดาร์ดชาร์เต การเงิน รายใหญ่ของ
สภาพคล่อง กรรมการ
อร์ด
ธนาคารฯ
ของธนาคารฯ ธนาคารฯ
• เงินฝากทุกประเภท เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคคลใกล้ชิด
รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ประเภทรายการ
ณ 31 ธันวาคม 2557
ความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็นเงินให้สินเชื่อปกติทั่วไป
คณะกรรมการ
จำ�นวนเงิน (หน่วย: พันบาท)
เงินให้สนิ เชือ่
ผู้บริหารระดับสูง
ภาระผูกพัน
1,914,609
เป็นเงินรับฝากปกติทั่วไป
และบุคคลใกล้ชิด
เงินรับฝากทุกประเภท
เงินกู้ยืม
178,416
เป็นอัตราในตลาดทั่วไป
อัตราดอกเบี้ย
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของธนาคารฯ ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ
29 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 101 ของงบการเงินของธนาคารฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255

ไม่ม ี
ไม่ม ี
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ข้อมูลสาขา
1. สำานักงานใหญ่
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทรศัพท์ (02)724-6327-36
โทรสาร (02) 724 6121-7
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ของทุกเดือน เวลา
08.30 - 16.30 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ของทุกเดือน เวลา
08.30 - 18.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. สาขาท่าดินแดง
379, 381, 383 ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขต
คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (02) 437-0156-7, (02) 863-3334-9
โทรสาร (02) 437-4863
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. สาขามหานาค
2, 4 ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (02) 621-8263-5
โทรสาร (02) 222-7459
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)”
4. สาขาบางแค
750 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ (02) 413-2129, (02) 805-0280-4
โทรสาร (02) 413-4655
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. สาขานครปฐม
184/28 ถนนราชวิถี ตำาบลพระปฐมเจดีย์ อำาเภอเมือง
นครปฐม 73000
โทรศัพท์ (034) 254-218-20
โทรสาร (034) 259-480
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
6. สาขาเจริญกรุง
335 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (02) 225-7451-2, (02) 622-8630-8
โทรสาร (02) 225-7453, (02) 622-8639
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
7. สาขาประตูน้ำา
120/29-30 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 255-5774-5, (02) 251-2104-5
โทรสาร (02) 255-5776, (02) 636-3838
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
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8. สาขาเชียงใหม่
184 ถนนช้างเผือก ตำาบลศรีภมู อำาเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053) 210-340-2
โทรสาร (053) 412-806
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9. สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ 419 ชัน้ 4 เลขที่ 99
หมู่ 2 ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (02) 835 3978
โทรสาร (02) 835 3979
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
10. สาขาเจริญนคร
โครงการ วิว ชั้น 2 ห้องเลขที่ S1 เลขที่ 707 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ (02) 439 7377, (02) 439 7374 - 6
โทรสาร (02) 861 2080, (02) 8612090
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
11. สาขาระยอง
127/20 ถนนสุขุมวิท ตำาบลท่าประดู่ อำาเภอเมือง ระยอง 21000
โทรศัพท์ (038) 616-077-78, (038)-800361-2
โทรสาร (038) 616-080, (038)-800363
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
12. สาขาพาหุรัด
121-121/1, 123-123/1 (อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า) ถนนพาหุรดั
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ (02) 222 6355-6, (02) 221-2171-3
โทรสาร (02) 623-9781, (02) 221-2174
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
13. สาขารัชดาภิเษก
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ (02) 692-6721-27
โทรสาร (02) 692-6720, (02) 6926738
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
14. สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน
ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (02) 958-0415-8
โทรสาร (02) 958-0364
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)

15. สาขาพัฒนาการ
1124, 1128, 1130 หมู่ที่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ (02) 319-9385-7
โทรสาร (02) 319-3941, (02) 319-9352
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
16. สาขาห้างโลตัส สุขุมวิท 50
1710 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10260
โทรศัพท์ (02) 741-4440-41
โทรสาร (02) 741 4439
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี)
17. สาขาห้างโลตัส รัตนาธิเบศร์
37/112 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลบางกระสอ อำาเภอ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (02) 950-8855
โทรสาร (02) 950-8844
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี)
18. สาขาห้างโลตัส พระราม 3
172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 681 1411-17
โทรสาร (02) 681-1422
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี)
19. สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำาแหง
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ รามคำาแหง 49 ถนนรามคำาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (02) 717-3800-6
โทรสาร (02) 717-3808
วันจันทร - วันศุกร์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี)
20. สาขาสีลม
ห้องเลขที่ 5 ชั้น 1 อาคารซิลลิค เฮาส์ เลขที่ 1-7 ถนน
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 636-0376-85
โทรสาร (02) 636-0393
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

21. สาขาทองหล่อ
55/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 673-7300
โทรสาร (02) 712 5099
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
22. สาขารัชโยธิน
ศูนย์การค้า ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ห้อง B102A เลขที่ 234/2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (02) 930-2311
โทรสาร (02) 930-2248-9
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี)
23. สาขาศรีวรา
569/1-3 ซอยรามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (02) 530-8379
โทรสาร (02) 530-7597 (02)530 7249
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
24. สาขาเซ็นทรัลบางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา เลขที่ 587 ชั้น 3 ห้อง
302 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
โทรศัพท์ (02) 398-6555
โทรสาร (02) 398-6556-58
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี)
25. สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ A 409 ชั้น 4, เลข
ที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดำาริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 613-1042
โทรสาร (02) 613-1321
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี)
26. สาขาสีลม ซอย6
126 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 267 7228
โทรสาร (02) 267 7226
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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