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ภาพรวม

ข้อมูลที่ส�ำ คัญเกี่ยวกับธนาคาร
รายได้รวม*

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11
เป็น 4,649 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 17
เป็น 3,109 ล้านบาท

ขาดทุนจากการด้อยค่า่ *
ลดลงร้อยละ 103
เป็น -35 ล้านบาท

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้*

สินทรัพย์รวม

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
เป็น 1,575 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 8
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เป็น 190,659 ล้านบาท เป็นร้อยละ 26.3

จากปี 2558

4,178

ค่าใช้จา่ ยรวม*

ล้านบาท

จากปี 2558

จากปี 2558 -618 ล้านบาท(ขาดทุน) จากปี 2558
* ไม่รวมผลการดำ�เนินงานสำ�หรับส่วนที่ยกเลิก

3,738

ล้านบาท

จากปี 2558

1,058

ล้านบาท

(Solo Basis)

208,338

ล้านบาท

จากปี 2558 ร้อยละ 25.4

เปรียบเทียบในรอบ 5 ปี
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การดำ�เนินงานต่อเนื่อง

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท
2555

2556

2557

11,954

12,075

12,345

2558

เงินให้สินเชื่อ
2555

2556

2557

106,168

104,080

102,308

2555

5,146

3,716

4,178

4,649

2558
91,712

2556

2557

2558

2559

2,951
2,200

8,365

การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การดำ�เนินงานต่อเนื่อง

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2559

3,254
9,324

การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การดำ�เนินงานต่อเนื่อง

กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

384
457
(504)
(47)

1,137
(753)

กำ�ไรต่อหุ้น

หน่วย: บาท

2559

2555
2.19

79,871

2556

2557

2558

2559

1.99
1.48

41,732
0.26
38,139
(0.03)
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ภาพรวม

สารจากประธานกรรมการ

บาหรัท แพทมานาบัน
ประธานกรรมการ

ปี 2559 ยังคงเป็นปีทท่ี า้ ทายสำ�หรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) โดยความต้องการการบริโภคที่หดตัวของตลาดโลกส่งผล
ต่อภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ทีล่ ดลง ประกอบกับความผันผวนของตลาดเงิน ปัจจัยหลักเหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และต่อการดำ�เนินงาน
ของธนาคารฯ
ในขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจ และริเริ่มโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่ชัดเจนขึ้น
ทำ�ให้เราแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และในขณะที่
เรายังคงให้บริการลูกค้าในกลุ่มสถาบันและพาณิชย์ธนกิจนั้น
เราได้ตัดสินใจขายและโอนธุรกิจธนาคารบุคคลธนกิจให้แก่กลุ่ม
ธนาคารทิสโก้ ตามที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม
2559 ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญอีกครั้งของ
ธนาคารฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเราเพื่อที่จะให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว และใช้จุดแข็งของ
ธนาคารฯ ในการตอบสนองความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง
เรายังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยประวัตศิ าสตร์
ที่ยาวนานและความผูกพันที่มีต่อลูกค้าชาวไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.
2437 เป็นสิ่งยืนยันถึงพันธสัญญาที่เรามีต่อประเทศไทย และ
ประเทศไทยก็ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดสำ�คัญสำ�หรับกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอีกด้วย นอกจากนั้นเครือข่ายที่ครอบคลุม
ครบทั้งใน 10 ประเทศอาเซียนยังจะช่วยให้ธนาคารฯ สนับสนุน
ลูกค้าในส่วนของธุรกิจสถาบันธนกิจ และธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธนกิจ ทีต่ อ้ งการขยายการค้าการลงทุน และการสร้างความมัง่ คัง่
ภายในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย กลยุทธ์ของเราชัดเจน ซึ่งคือ
6

การมุ่งเน้นในด้านที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้
อย่างแท้จริง
ในส่วนของพันธกิจที่มีต่อสังคมไทย ผมภูมิใจที่พนักงานของเรา
ยังมุ่งมั่นช่วยเหลือชุมชนและผู้ด้อยโอกาสผ่านทางโครงการต่างๆ
ของเรา อาทิ โครงการการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โครงการ
ให้ความรู้ทางการเงินโดยพนักงานอาสาสมัคร และโครงการ
ให้ดวงตาให้ชีวิต
เราตระหนักดีว่ายังคงมีภารกิจอีกมากมายในการที่จะทำ�ให้
ธนาคารฯ กลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้
กับผู้ถือหุ้น ซึ่งถึงแม้แรงต้านทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ในปี 2560
แต่ผมก็ยังมีมุมมองที่ดีต่อศักยภาพขององค์กรของเราใน
ประเทศไทย และโอกาสทางการค้าการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และ
พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกท่าน
สำ�หรับการทุ่มเททำ�งานตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดี
ตลอดมา

บาหรัท แพทมานาบัน
ประธานกรรมการ
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ภาพรวม

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประจำ�ประเทศไทยและสำ�นักงานตัวแทน

ปี 2559 ยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและ การเปลี่ยนแปลง
โดยมีปัจจัยแรงต้านจากภายนอก อาทิ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ลดลง ปริมาณการค้าที่นิ่ง ความผันผวนในตลาดทุน และตลาดเงิน
ที่ยังคงซบเซา อย่างต่อเนื่อง
เราได้ดำ�เนินมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแรงต้าน ปรับองค์กร
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และปรับ
ตำ�แหน่งของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) สำ�หรับการ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะยาว
ปัจจัยพื้นฐานของธนาคารฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีพื้นฐานสินทรัพย์
ที่มีการกระจายตัวที่หลากหลาย สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่มีวินัยและเป็นไปในเชิงรุก ซึ่งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
นานาชาติต่างตระหนักดีถึงจุดแข็งของธนาคารฯ ในข้อนี้ ฟิตช์
เรตติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารฯ ที่ AAA (tha) ซึ่ง
เป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดภายในประเทศ และยังคงอันดับ
เครดิตสากลสกลุเงินตราต่างประเทศระยะยาวที่ “A-” ด้วย
แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสียรภาพ ธนาคารฯ ยังคงเป็น ตลาดที่
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้ความสำ�คัญ เหตุหนึ่ง
เพราะศักยภาพของเราในการเป็นฐานเพื่อขยายการค้าการลงทุน
ต่อไปยังอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
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การถ่ายโอนธุรกิจบุคคลธนกิจ
จากการที่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้ประกาศยุทธศาสตร์
การดำ�เนินธุรกิจทั่วโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่จะทบทวน
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจและปรับโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มผลตอบแทน ซึ่งรวมถึงการ
ถ่ายโอนธุรกิจที่มีขนาดและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ไม่เอื้อต่อการทำ�ธุรกิจ โดยในขณะที่ธุรกิจสถาบันธนกิจ (Corporate
and Institutional Banking) และพาณิชย์ธนกิจ (Commercial Banking)
มีธุรกิจที่แข็งแกร่งและจุดเด่นที่ แตกต่างนั้น ในส่วนของธุรกิจ
ธนาคารบุคคลธนกิจ (Retail Banking) มีขนาดเล็กและยากที่จะ
แข่งขันกับธนาคารรายใหญ่ภายในประเทศที่ครองส่วนใหญ่ของตลาด
แต่หลังจากการวิเคราะห์และทบทวนอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะวางตำ�แหน่ง
ของธนาคารฯ สำ�หรับการเติบโตในระยะยาว เราจึงบรรลุข้อตกลง
ขายธุรกิจบุคคลธนกิจให้กับบริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน) โดยการโอนถ่ายธุรกิจนี้คาดว่าจะดำ�เนินการเสร็จสมบูรณ์
ภายปี 2560 ขึ้นอยู่กับ การอนุมัติจากหน่วยงานกำ�กับดูแล และ
สิ่งที่ส�ำ คัญที่สุดคือการร่วมมือกับทิสโก้ให้การโอนถ่ายธุรกิจเป็นไป
อย่างราบรื่นที่สุดสำ�หรับลูกค้าและพนักงาน
ข้อตกลงนี้เป็นผลจากกลยุทธ์ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ในการทบทวนการดำ�เนินธุรกิจในประเทศและมองหามาตรการใน
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การเพิ่มความคล่องตัว และมุ่งเน้นใช้จุดแข็งของธนาคารเพิ่มขึ้น
การตัดสินใจในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ยากมาก ทว่าเป็นการตัดสินใจ
ที่ส�ำ คัญอย่างยิ่งสำ�หรับการเติบโตในระยะยาว ธุรกิจบุคคลธนกิจ
ของเราในประเทศไทยนั้นมีคุณภาพมากอย่างไม่มีข้อสงสัย พร้อม
ด้วยทีมงานที่มีความสามารถสูงและทุ่มเททำ�งาน โดยเห็นได้จาก
ผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้นในปี 2559 ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความ
ขอบคุณต่อพนักงานบุคลลธนกิจทุกท่านสำ�หรับการเสียสละและ
ทุ่มเททำ�งาน และธนาคารฯ ให้คำ�มั่นว่าจะดูแลพนักงานเหล่านี้
ให้ดีที่สุดในระหว่างช่วงถ่ายโอนธุรกิจ และยังจะให้การบริการ
ลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2559
รายได้จากธุรกิจบุคคลธนกิจยังคงมีการกระจายตัวที่หลากหลาย
จากทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริหารการเงินการลงทุน (Wealth
Management) และกลุ่มบริการธนาคารพิเศษ (Priority Segment)
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อยังคงแสดงถึง
พัฒนาการและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้
ธุรกิจบุคคลธนกิจยังได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Asian Banking &
Finance ด้วยรางวัล “International Retail Bank of the Year” และ
รางวัล “Credit Card Initiative of the Year”

มองไปข้างหน้า
ธนาคารฯ มองปี 2560 ด้วยมุมมองเชิงบวกที่ตั้งอยู่บนความ
ระมัดระวัง โดยคาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจะฟื้นตัวขึ้น
จากปีก่อน และด้วยกลยุทธ์ของธนาคารฯ เราจะมีความพร้อม
มากขึ้นในการรับมือกับปัจจัยท้าทาย และสร้างผลทางธุรกิจจาก
โอกาสต่างๆ ภายในประเทศไทยและในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีตลอด
ปี 2559

พลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประจำ�ประเทศไทยและสำ�นักงานตัวแทน

ธุรกิจในกลุ่มลูกค้าองค์กรและสถาบันยังคงให้การสนับสนุนลูกค้า
บริษัทขนาดใหญ่และลูกค้าสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง และยัง
ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าให้บริหารจัดการธุรกรรมการเงินที่
มูลค่าสูง และใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบของธนาคารฯ ในการ
บริหารจัดการการลงทุนด้วยสกุลเงินหยวน
สืบสานพันธสัญญาต่อสังคมไทย
กลยุทธ์ทางธุรกิจของเรามุ่งไปที่การให้บริการด้านการธนาคารแก่
ลูกค้าและบริษัท เพื่อขับเคลื่อนการลงทุน การค้า และการสร้าง
ความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง
ในขณะเดียวกันเรายังให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินโครงการเพื่อ
สังคมในประเทศที่เราดำ�เนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว โครงการหลัก
ที่เราดำ�เนินในปี 2559 มีอาทิ โครงการให้ดวงตาให้ชีวิต โดย
ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค
ดวงตา 6,910 ราย โครงการการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอชไอวี ที่
อาสาสมัครพนักงานของเราจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชน
776 ราย ทั่วประเทศ และโครงการให้ความรู้ทางการเงิน ที่
อาสาสมัครพนักงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงิน
กับเยาวชนกว่า 1,793 ราย

www.sc.com/th
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ผลการดำ�เนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
แข็งแกร่งและจุดเด่นด้านประสบการณ์การค้าระหว่างประเทศ
ปี 2559 เป็นปีแห่งความท้าท้ายของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ ที่จะสามารถสนับสนุนลูกค้าในการทำ�ธุรกิจในประเทศไทย
ที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับการปรับปรุงกลยุทธ์ และระหว่างประเทศ
อย่างระมัดระวัง รวมถึงผลกระทบจากการบริหารจัดการ
ตามแผนที่วางไว้ส่งผลให้งบแสดงฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ผลประกอบการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
มากขึ้น อัตราการเติบโตของรายได้จากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น จำ�กัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับความท้าทายนานัปการ
เป็นตัวเลขสองหลักสำ�หรับงบการเงินรวมและคงที่สำ�หรับเงิน ยกเว้นผลการดำ�เนินงานส่วนงานที่ยกเลิก รายได้จากการ
ดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่จ�ำ นวน 4,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11
การเงินเฉพาะธนาคาร ทั้งนี้ ไม่รวมผลการดำ�เนินงาน
เมื่อเทียบกับปี 2558 จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ผลประกอบการ
สำ�หรับส่วนงานที่ยกเลิก ตามรายละเอียดในย่อหน้าที่ 3
ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้แล้ว
กลยุทธ์ของธนาคารครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่จะ “Secure
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ธนาคารได้ขาย บริษัท บริหารสินทรัพย์
the foundations”, “Get lean and focused” และ “Invest and
สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอัตรา
innovate” ซึ ่ ง การจะบรรลุ เ ป้ า หมายเหล่ า นี ้ ธ นาคารจะเสริ ม
สร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน เพิ่มผลการดำ�เนินงาน และ ร้อยละ 99.99 เป็นเงินสดจำ�นวน 861 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี
ยกระดับการควบคุม ทั้งนี้ ธนาคารเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์โดย ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ด
เพิ่มสัดส่วนธุรกิจที่สร้างผลกำ�ไรมากขึ้น และเน้นธุรกิจที่ใช้ ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร ณ วันที่ขายมีจำ�นวน 1,005 ล้านบาท และ
เงินกองทุนที่น้อยลง รวมถึงการใช้ประโยชน์ของเครือข่าย
639 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ขาดทุนจากการขายจำ�นวน 144
ของธนาคารในการเสริมสร้างธุรกิจภายในประเทศ
ล้านบาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม และกำ�ไรจากการขายจำ�นวน 222
ประกาศทบทวนแนวทางการดำ�เนินธุรกิจและปรับโครงสร้าง ล้านบาท รับรู้เป็นกำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกำ�ไรขาดทุน
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มผลตอบแทน และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร
ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจที่มีขนาดและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันไม่เอื้อต่อการทำ�ธุรกิจ ต่อมาในเดือนธันวาคม ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานลดลงจำ�นวน 629 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 17 เป็นจำ�นวน 3,109 ล้านบาท เนื่องจากการบริหาร
2559 ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย ) จำ � กั ด (มหาชน )
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการยกเลิกการเรียกเก็บค่าสัญญา
ได้บรรลุข้อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจลูกค้าบุคคลธนกิจ
การให้สิทธิใช้ชื่อและสัญลักษณ์บริษัท
(Retail Banking) ให้ แ ก่ ธนาคารทิ ส โก้ จำ � กั ด (มหาชน )
และบริษัทออล-เวย์ส จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงจาก 1,093 ล้านบาท หรือร้อยละ 103
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) โดยภายใต้
มาอยู่ที่ มูลค่าสุทธิที่ได้รับคืนจากหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ข้อตกลงดังกล่าว มีการขายและโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย
จำ�นวน 35 ล้านบาท เป็นผลมาจากการตั้งสำ�รองของกลุ่มลูกค้า
ซึ่งครอบคลุมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้สูงในปี 2558 และ ผลจากการบริหาร
ธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management)
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ และเงินฝาก จัดการสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงในระยะเริ่มต้นโดยหน่วยบริหาร
จัดการสินทรัพย์พิเศษ
รายย่อย ให้แก่ทิสโก้ โดยคาดว่าจะดำ�เนินการแล้วเสร็จ
ภายในปี 2560 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน
5,854 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ของ
(มหาชน ) ยั ง คงมุ ่ ง มั ่ น ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย ภายใต้
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจำ�นวน 1,566 ล้านบาท หรือ
ธุรกิจสถาบันธนกิจ (Corporate and Institutional Banking)
ร้อยละ 136.5 ของจำ�นวนเงินสำ�รองพึงกันตามเกณฑ์ของ
และพาณิชย์ธนกิจ (Commercial Banking) ที่มีเครือข่าย
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

กฎหมาย อัตราส่วนเงินสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพแข็งแกร่งที่ร้อยละ 127.4 เมื่อเทียบกับงวดสิ้นปี
ธันวาคม 2558 ที่ร้อยละ 123

หรือร้อยละ 10 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของเงินฝากเป็นจำ�นวน 12,566 ล้านบาท

ผลการดำ�เนินของธุรกิจธนาคารบุคคลธนกิจ (Retail Banking)
แสดงภายใต้รายงานการดำ�เนินงานที่ยกเลิก โดยมีผลขาดทุน
สำ�หรับการดำ�เนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี จำ�นวน 753 ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจำ�นวน 29 ล้านบาท เป็น 38,446 ล้านบาท
เป็นผลมาจากกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น จำ�นวน 207 ล้านบาท และ
จากการจ่ายเงินปันผลจำ�นวน 178 ล้านบาท (0.12 บาทต่อหุ้น)

ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีผลประกอบการกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี
จำ�นวน 384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี
ปีก่อนหน้าเป็นจำ�นวน 431 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ในปี 2559 ธนาคารได้บริหารงบแสดงฐานะการเงินอย่างแข็งขัน
ในการปรับลดจำ�นวนสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี
มากยิ่งขึ้น ธนาคารดำ�รงวินัยทางการเงินในการมุ่งเน้นความ
แข็งแกร่งของงบแสดงฐานะการเงิน โดยภาพรวมธนาคารดำ�รง
สภาพคล่องในระดับสูง โดยมีอัตราเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากที่
ร้อยละ 70.5
สินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดรวมสินทรัพย์ของธนาคารและ
บริษัทย่อย จำ�นวน 190,659 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 16,679
ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากการลดลงของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารมีอัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อลดลง
ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยและ
ธนาคารมุ่งเน้นคุณภาพของเงินให้สินเชื่อเป็นสำ�คัญ เงินให้สินเชื่อ
ของกลุ่มลูกค้ารายย่อยนั้นถูกแสดง

สภาพคล่อง
ธนาคารดำ�รงนโยบายในการดูแลรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมเพื่อที่ธนาคารจะปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพันได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ ธนาคารดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง ในระยะสั้นธนาคาร
บริหารเงินสดและสภาพคล่องโดยเน้นความสามารถในการบริหาร
เงินให้เพียงพอกับกระแสเงินสดที่ต้องการ ส่วนระยะปานกลางจะ
มุ่งเน้นการดูแลโครงสร้างโดยรวมและฐานะการเงินให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
ความเพียงพอและความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
ธนาคารดำ�รงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนและรักษา
อันดับเครดิตที่เหมาะสม
ณ สิ้นปี

ภายใต้สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่ง
มีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุมมากขึ้น

เงินกองทุนของธนาคารตามงบการเงินรวมอยู่ที่
37,794 ล้านบาท และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (CAR) อยู่ที่ร้อยละ 26.31 อัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสะท้อนถึงคุณภาพของเงินกองทุน
โดยอัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ขน้ั ต่�ำ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 โดยเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของร้อยละ 25.16

ธนาคารยังคงดำ�เนินนโยบายเชิงรุกในการให้สินเชื่อและระมัดระวัง
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ประเภทธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้
ธนาคารใช้หลักความระมัดระวังในการตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ้นโดยคำ�นึงถึงผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้น
ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�

กำ�ไรต่อหุ้น
ปี 2559 จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของธนาคารและ
บริษัทย่อย อยู่ที่ 1,484 ล้านหุ้น โดยในปี 2559 กำ�ไรต่อหุ้น
อยู่ที่ 0.26 บาท เพิ่มขึ้นจากขาดทุนต่อหุ้น จำ�นวน 0.03 บาท
ในปี 2558 และราคาตามบัญชีตอ่ หุน้ ในปี 2559 เท่ากับ 25.91 บาท
หรือคงที่จาก 25.89 ในปี 2558

2559

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดรวมหนี้สินของธนาคารและ
บริษัทย่อย จำ�นวน 152,214 ล้านบาท ลดลง 17,707 ล้านบาท
www.sc.com/th
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สินทรัพย์
2555

2556

260,356

254,572

2557

2558

2559

2555

208,338

%

81%

คุณภาพสินทรัพย์

2556

2557

2558

2559
2557

2556

71%

2558

2559

214,739
185,138

6.1%

169,921
152,214

5.4%

4.0%

140.6%

123.5%

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ต้นทุนการดำ�เนินงาน/รายได้สุทธิ

หน่วย: ร้อยละ

หน่วย: ร้อยละ

เงินกองทุนส่วนที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
2556

2557

2558

2559

25.36%

26.31%

2555

2556

2557

20.14%

42%

19.55%

22.61%

2558

61%
48%

24.80%

123.0%

127.1%

2559
82%

23.16%
17.79%

5.6%

ภาพรวม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) ถือเป็น
หนึ่งในธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ภายหลังวกฤติ
เศรษฐกิจเอเชีย ธนาคารฯ ได้ทำ�การเข้าซื้อกิจการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง ในปี 2542 และควบรวมธุรกิจเข้ากับ
สาขาต่างชาติของธนาคารฯ และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในปี 2548
ปัจจุบัน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทย มีพนักงานราว
1,500 คน จำ�นวนสาขา 18 แห่ง ให้บริการที่หลากหลายแก่
ลูกค้าองค์กรและสถาบัน และลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ ในปี
2559 ธนาคารฯ ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมกับกลุ่มลูกค้า
พาณิชย์ ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของธนาคารเป็นรากฐาน
สำ�คัญในการขับเคลื่อนให้ธนาคารสนับสนุนการเติบโต ที่ยั่งยืน
อย่างต่อเนื่องของประเทศไทยและลูกค้าในประเทศไทยที่
ต้องการเติบโตธุรกิจข้ามพรมแดน เจตนารมณ์นี้คือหัวใจ
สำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารในประเทศไทย และ
สะท้อนอยู่ในพันธสัญญาแบรนด์ Here for good

3.3%

122.2%

14

75%

สำ�รองค่าเผื่อหนี้สูญ
ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ

หน่วย: ร้อยละ
2555

17.62%

2559

190,659

หน่วย: ล้านบาท

2555

2558

89%

หนี้สิน

222,360

2557

2556

81%
225,316

2555

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก

หน่วย: ร้อยละ

หน่วย: ล้านบาท

46%

25.80%

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

สายงานลูกค้ารายย่อย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย ได้ดำ�เนินการปรับ
กลยุทธ์ธุรกิจของสายงาน กลุ่มลูกค้าบุคคล อย่างต่อเนื่องโดยทาง
ธนาคารมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มบริการธนาคารพิเศษ (Priority
Clients) จุดมุ่งหมายสำ�คัญ คือการขยายฐานลูกค้าใหม่ และ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ในปี 2559 ธนาคาร
ประสบผลสำ�เร็จกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ซับซ้อนและตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ทำ�ให้มี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
สายงานพาณิชย์ธนกิจ
สายงานพาณิชย์ธนกิจให้บริการด้านการเงินกับผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ในประเทศ (Local Corporate) ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง-ใหญ่ (Middle Market) และผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง (Medium Enterprise) ที่มียอดขายตั้งแต่ 350
ล้านบาทต่อปี (10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขึ้นไป โดยธนาคารฯ
มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทางการเงินที่
หลากหลาย อาทิ สินเชื่อ บริการเงินสด การค้าระหว่าง
ประเทศ และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้น

ธนาคารฯ ยังใช้ความเชี่ยวชาญช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยและสกุลเงิน และความผันผวน
ของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความชำ�นาญใน
ประเทศของธนาคารฯ และเครือข่ายที่ครอบคลุมในระดับโลก
ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นี้เอง เป็นเหตุผล
สำ�คัญที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยที่ต้องการขยาย
โอกาสทางการค้าการลงทุนออกไปในต่างประเทศให้ความไว้
วางใจธนาคารฯ และกลุ่มธนาคารเป็นพันธมิตรทางด้านการเงิน
และธนาคาร
สายงานพาณิชย์ธนกิจมีเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจดังต่อไปนี้
• ขยายเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์เชิงลึกในระยะยาว
กับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาขีดความ
สามารถในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
• พัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ
ธนาคารฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และ
สนับสนุนความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มุ่งเน้นนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้กับลูกค้าและสนับสนุนการทำ�ธุรกิจของลูกค้าให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และพลวัตรทางธุรกิจ อาทิ บริการการค้า
ระหว่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจน สินเชื่อ
เครือข่ายธนกิจ (Supply Chain Solution) ต่างๆ ที่ธนาคาร
มีให้บริการ
• เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าผ่านการจัดสัมมนา
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจของธนาคารฯ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อต่อยอดความรู้ความเข้าใจและสร้างความแข็งแกร่ง
ของเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโดยมีทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจระดับโลกและในประเทศ
ของธนาคารฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหลากหลาย
ประเด็น อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
โอกาสทางธุรกิจในประเทศคู่ค้าใหม่ๆ เป็นต้น
สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน
ขณะที่อุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศไทยมีพลวัตและ
การแข่งขันที่สูงมาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
มีความโดดเด่นและเป็นธนาคารในแนวหน้าที่ได้รับการนับถือ
จากกลุ่มลูกค้าองค์กรและสถาบัน โดยเฉพาะในแง่ของนวัตกรรม
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ของผลิตภัณฑ์ ความเป็นเลิศในด้านบริการ การสนับสนุน
และความครอบคลุมจากเครือข่ายทั่วโลก ความสำ�เร็จของ
ธนาคารได้รับการยกย่องอยู่เนืองๆ จากนิตยสารและกลุ่ม
องค์กรในแวดวงธุรกิจการเงินและการธนาคารทั้งในและต่าง
ประเทศ ในแต่ละปีที่ผ่านมา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) ได้รับมอบหมายให้ทำ�รายการทางการเงิน ระดมทุน และ
เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับลูกค้า และประสบความสำ�เร็จ
อย่างต่อเนื่องตลอดมา
กลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ลูกค้าธนาคารพิเศษและธนาคารต่างประเทศ
เราให้บริการที่แตกต่างด้วยโครงสร้างแบบเปิดในการเลือก
กองทุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกองทุนรวมกว่า 100 แห่ง
ที่มีความแตกต่างหลากหลายของหลักทรัพย์ในกองทุนจาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมสิบแห่งในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังเราต่อยอดความสามารถของธุรกิจบริหาร
ความมั่งคั่งทั่วโลก ของเราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ภายในประเทศและพัฒนาทักษะของ
ผู้จัดการลูกค้า สัมพันธ์เพื่อให้เป็น “ที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้”
สำ�หรับลูกค้าของเรา
ลูกค้าส่วนบุคคล
เรามอบบริการ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกวงจรของการดำ�เนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอ
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน การลงทุน แผนประกันชีวิต และ
ประกันวินาศภัย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ค้นคว้าและ
นำ�เสนอผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในด้านสินเชื่อ บริการ
บัตรเครดิต และ บริการเงินฝาก เพื่อให้ลูกค้าได้ค้นหาบริการ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง ในขณะเดียวกัน
ทางธนาคารพยายามที่จะมุ่งเน้นพัฒนาการ ให้บริการกับ
กลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลและยกระดับลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าส่วน
บุคคลไปเป็นกลุ่มลูกค้าธนาคารพิเศษและธนาคารต่างประเทศ
ลูกค้าธุรกิจ
เรามุ่งเน้นขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้เป็นลูกค้าธุรกิจที่มีคุณภาพ
มากขึ้น ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ดำ�เนินธุรกิจที่สามารถขยายการลงทุน
และมุ่งเติบโตไปสู่ตลาดระหว่างประเทศ เราให้การสนับสนุน
ลูกค้ากลุ่มนี้ตลอดวงจรชีวิตธุรกิจของลูกค้า ผ่านบริการที่
หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อ บริการเงินสด การค้า และ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ เจ้าของธุรกิจที่
ประสบความสำ�เร็จจะยังได้รับเสนอบริการธนาคารพิเศษ
เพื่อให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงิน
ในอนาคตสำ�หรับแต่ละท่านได้อย่างครบวงจรดียิ่งขึ้น
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ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) มีการจัดบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
เพื่อให้บริการและสนับสนุนลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยจะมีทีม
ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Relationship Managers) แบ่งเป็น 2
สายงาน คือ
1. สายงานลู ก ค้ า องค์ ก รระหว่ า งประเทศ (International
Corporates) เพื ่ อ สนั บ สนุ น และให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า รายใหญ่
ซึ่งเป็นลูกค้าสัญชาติไทยและลูกค้าต่างชาติ ที่มีเครือข่าย
การทำ�ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. สายงานลู ก ค้ า สถาบั น การเงิ น (Financial Institutions)
เพื่อสนับสนุนและให้บริการลูกค้าธนาคารและสถาบัน
การเงินต่างๆ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินสัญชาติไทยและ
ต่างชาติ ที่มีเครือข่ายการทำ�ธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ทีมผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ทำ�งานใกล้ชิดกับฝ่ายผลิตภัณฑ์
(Products) ที ่ ด ู แ ลด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น และบริ ก าร
ธุรกรรม ทางการเงิน เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ บริการและ
ข้อเสนอ ด้านการธนาคารที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ลูกค้าแต่ละราย
สถานภาพความเป็นผู้นำ�ของเราในประเทศไทย ส่วนใหญ่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการให้บริการที่เป็น
คำ�ตอบที่เหมาะสมเฉพาะรายแก่ลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้า
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยและสกุลเงิน
และความผันผวนของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำ�ในผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ การปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ และบริการแลกเปลี่ยนราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ ความแข็งแกร่งที่ผสมผสานกันเหล่านี้ช่วยให้
ธนาคารมีชื่อเสียงที่โดดเด่นในฐานะผู้สร้างสรรค์และให้บริการ
ผลิตภัณฑ์และคำ�ตอบทางการธนาคารที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งดูแลโดยสายงานลูกค้าองค์กรและ
ลูกค้าสถาบัน ได้แก่
1. ธุ ร กรรมด้ า นการธนาคารพาณิ ช ย์ (Transaction Banking
and Lending Products) เช่ น การบริ ห ารเงิ น สด (Cash
Management) ธุ ร กรรมการค้ า ต่ า งประเทศ (Trade
Financing) การรั บ ฝากและดู แ ลหลั ก ทรั พ ย์ (Custodian
Services) และการบริ ก ารด้ า นสิ น เชื ่ อ (Lending)
2. ธุ ร กรรมด้ า นการบริ ห ารเงิ น และตลาดทุ น (Financial
Markets Products) เช่ น การค้ า สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

สัญญาสิทธิซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
(Options) ตราสารอนุ พ ั น ธ์ (Interest Rate & Commodity
Derivatives) ตราสารหนี ้ แ ละออกพั น ธบั ต รในตลาดแรก
(Foreign exchange)

(Debt Origination)
3.

ธุรกรรมการเงินธุรกิจ (Corporate Finance Products)
เช่น Structured Trade Finance, Project and Export
Finance และ Corporate Advisory

การระดมทุน เพื่อบริหารโครงการ
โดยธนาคารเดียวหรือในลักษณะการให้กู้ร่วม นอกจากนี้ยังมี
บริการเงินกู้ประเภทอื่นๆ เช่น เงินกู้ประเภท Asset-backed loans
โดยมี เครื่องจักรกลที่มีมูลค่าทางการตลาดเป็นหลักประกัน
เป็นต้น
Structured-Rate Loan

ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน

(Financial Markets

Products)

ผลิตภัณฑ์ / ธุรกรรม
ธุรกรรมธนาคารและสินเชื่อ
ธุรกรรมด้านการธนาคารพาณิชย์ (Transaction Banking and
Lending Products)
ธุรกรรมบริหารเงินสด (Cash Management)
ให้บริการด้านการบริหารเงินสด การเรียกเก็บเงิน และ
การชำ�ระเงิน โดยให้ความสำ�คัญต่อการบริหารเงินสด
หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหาร
บัญชีลูกหนี้การค้า บัญชีเจ้าหนี้การค้า และหาจุดสมดุล
ในการบริหารสภาพคล่อง
ธุรกรรมการค้าต่างประเทศ (Trade Financing)
ครอบคลุมถึงธุรกรรมการให้วงเงินเพื่อการนำ�เข้า และส่งออก
หลากหลายประเภท ทั้งก่อนและหลังการส่งสินค้า และ
สัญญาค้ำ�ประกัน เช่น สินเชื่อเพื่อการค้า สัญญาค้ำ�ประกัน
การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า นอกจากนี้สินเชื่อเครือข่ายธนกิจ
(Supply Chain Products) ยั ง มี บ ริ ก ารให้ ว งเงิ น เช่ น สิ น เชื ่ อ
ลูกหนี้ การค้าแก่ลูกค้าในเครือข่ายเดียวกัน จากผู้ผลิตชิ้นส่วน
จนถึงตัวแทนขาย
บริการด้านหลักทรัพย์ - การรับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(Custody)

ให้บริการการรับฝากและดูแลหลักทรัพย์ที่ครบวงจร ภายใต้
Master Custody Arrangement เช่นเดียว กับเครือข่ายของ
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในประเทศอื่นๆ โดย
ธนาคารฯ ให้บริการด้านหลัก ทรัพย์ในประเทศสำ�หรับ
global custodians และ เป็ น ผู ้ เ ก็ บ รั ก ษาหลั ก ทรั พ ย์ ส ำ � หรั บ
กองทุนภายในประเทศด้วย
ธุรกรรมด้านสินเชื่อ (Lending)
ธนาคารฯ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภท และมี
ศักยภาพในการระดมทุนผ่านธุรกรรมที่มีความซับซ้อน เช่น

ธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน (Financial Markets
Products) ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่ ล ู ก ค้ า เพื ่ อ การบริ ห าร
ความเสี่ยง การเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน การบริหาร
สภาพคล่อง และการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน
ประเภทต่างๆ ทั้งนี้ ฝ่ายการบริหารเงินและตลาดทุนมี
พนักงานที่มีความชำ�นาญและเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และสภาวะตลาดการเงินในเชิงลึก ทำ�ให้สามารถให้บริการ
ทางการเงินที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ด้วยความรู้
และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการผสมผสานระหว่าง
ความชำ�นาญในประเทศ และเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่ม
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ ครอบคลุม 70 ประเทศ
ทำ�ให้ธนาคารอยู่ในสถานภาพที่ มีความพร้อมอย่างยิ่ง
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
ประกอบด้วย
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อการส่งมอบโดยทันทีและตามอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เพื่อการส่งมอบในอนาคต (FX spot และ FX forward)
สำ�หรับสกุลเงินหลัก และสกุลเงิน ของประเทศที่กำ�ลัง
พัฒนาในทวีปเอเชีย อาฟริกา และตะวันออกกลาง
• FX swap สัญญาสิทธิซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
(Options) ตราสารอนุ พ ั น ธ์ ป ระเภทข้ า มสกุ ล เงิ น (Cross
currency derivatives) และเครื ่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ย ง
อื่นๆ ที่เป็นธุรกรรมประเภทนอกงบดุล
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) โดยรวมถึง
ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�สำ�หรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
ตราสารทางการเงินระยะสั้น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
และหุ้นกู้ ข้อตกลงแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate
swap), Forward rate agreements, Interest–rate options และ
เครื่องมือการลงทุนที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทน

www.sc.com/th
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ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน
ธุรกรรมในตลาดตราสารอนุพันธ์ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Derivatives)

นับตั้งแต่ปี 2551 กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่สำ�คัญในตลาดตราสารอนุพันธ์
ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
นับตั้งแต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนกระทั่งธุรกรรมที่ได้รับ
การออกแบบเพื่อให้ตรงต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้า
แต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อช่วยลูกค้าในการบริหารความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และ
การระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่มีผลตอบแทน
เปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้า
โภคภัณฑ์ประเภทโลหะมีค่า โลหะทั่วไป สินค้าพลังงาน
และสินค้าเกษตร
ธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ (Debt Capital Market)
• เสนอทางเลือกต่างๆ สำ�หรับการระดมทุน และการลงทุน
ในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้า ทั้งในฐานะผู้ออกตราสารและผู้ลงทุน
• จัดหาแหล่งเงินทุนสำ�หรับลูกค้ารายใหญ่ บริษัทและสถาบัน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
ธนาคารฯ มีความชำ�นาญได้แก่ตราสารหนี้ประเภท
ดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยแปรผัน เงินร่วมให้กู้ระหว่าง
สถาบันการเงิน ตราสารประเภท Asset-backed,
Loan-style FRN’s เป็ น ต้ น
ธุรกรรมธุรกิจการเงิน
ธุรกรรมธุรกิจการเงิน (Corporate Finance) ให้บริการคำ�แนะนำ�
ด้านการลงทุน (ซื้อหรือควบรวมกิจการ) ระดมทุน บริหาร
โครงการ และ Structured Trade Finance โดยการประสานงาน
ร่วมกับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด
ในภาคสนาม และ การบริการและการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ที่ไม่เป็นสองรองใคร ปัจจัยเหล่านี้เอื้ออำ�นวยให้ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) สามารถให้บริการแก่ลูกค้า
ด้วยข้อเสนอทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแท้จริง

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เน้นให้บริการด้านการเงินแก่
บุคคลและบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุน การค้า และ
สร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยังคงเป็นปัจจัย
สำ�คัญในการทำ�ธุรกิจ และธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตลาดที่ธนาคารดำ�เนินธุรกิจ
อยู่ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ธนาคารยังดำ�รงพันธสัญญา

Here for people, Here for

อย่างแข็งขัน
ด้วยการให้การสนับสนุนชุมชนเพื่อสนองตอบด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่น ด้วยการทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า
ในท้องถิ่นและพนักงานจิตอาสาของธนาคารในการมุ่งเน้น
ในด้านสุขภาพและการศึกษา

progress, Here for long run – Here for good

ให้ดวงตา ให้ชีวิต (Seeing is Believing)
ให้ดวงตา ให้ชีวิต เป็นโครงการเสาหลักของธนาคารในการ
ระดมเงินทุนระดับโลกเพื่อกำ�จัดปัญหาความบกพร่องและ

ความพิการทางสายตาที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในประเทศไทย
ธนาคารได้ให้การสนับสนุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม (หน่วย
ที่ 6) งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้
บริการผ่าตัดและรักษาดวงตาสำ�หรับผู้ยากไร้ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา หน่วยแพทย์ที่ 6 นี้ประจำ�อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว
ซึ่งได้ทำ�การผ่าตัดผู้มีปัญหาโรคตาต้อชนิดต่างๆ ถึง 2,510
ดวงตา และมีคนไข้โรคตาถึง 6,910 คน ที่เข้าไปรับการตรวจ
และรักษา
ลิเวอร์พูล
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ต่อสัญญาการเป็น
ผู้สนับสนุนหลักของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลต่อไปอีก 3 ปี ซึ่ง
จะปิดฤดูกาลในคาบปี 2561/2562 ในเดือนสิงหาคม 2559
ธนาคารได้จัดกิจกรรม “A Journey Through Anfield” สำ�หรับ
แฟนหงส์แดงลิเวอร์พูลและลูกค้าให้ได้ประสบการณ์เสมือนจริง
ของสนามแอนฟิลด์ ตำ�นานหงส์แดงและห้องต่างๆ ที่ไม่เคย
เปิดเผยมาก่อนด้วยการดูผ่านกล้อง Virtual Reality มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 5,000 คน ซึ่งเป็นอีกครั้งที่ได้สร้าง
ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ให้ดวงตา ให้ชีวิต

ให้ดวงตา ให้ชีวิต
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ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน
การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน

เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก” ต่อสู้กับการกีดกันและส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอช
ไอวี ธนาคารเชื่อว่าการให้การศึกษาเป็นปัจจัยสำ�คัญในการ
กำ�จัดการเลือกปฏิบัติ ในประเทศไทย พนักงานจิตอาสา
เป็นเอชไอวีแชมเปี้ยนมุ่งมั่นในภารกิจนี้ และในปี 2559
เอชไอวีแชมเปี้ยนได้ทำ�การให้ความรู้แก่พนักงานและ
ประชาชนทั่วไปถึง 776 คน
“

การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน

การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน

เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก (Positive Living)
เมื่อ 15 ปีก่อน ธนาคารได้มีการรณรงค์เรื่องเอชไอวีภาย
ใต้โครงการ “การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื่อเอขไอวี (Living with
HIV)” ซึ ่ ง ในเวลานั ้ น ผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ ได้ แ ต่ ห วั ง การมี ช ี ว ิ ต รอด สิ บ ปี
ต่อมาคนเราสามารถอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้ ณ วันนี้
เทคโนโลยีและยาต้านไวรัสได้มีการพัฒนามากขึ้นจึงทำ�ให้ผู้
ติดเชื้อมีอายุยืนยาวและอยู่ร่วมกับเอชไอวี ในเดือน
กันยายน 2558 ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจาก
” การอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ ต ิ ด เชือ
้ เอชไอวี” เป็น “เปลี่ยนความคิด
ชีวิตบวก”

เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก

การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน
การให้ความรู้เรื่องทักษะการเงินเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วย
สร้างคนให้มีความรู้ความชำ�นาญและรับผิดชอบต่อการเงิน
ซึ่งจะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถรับทราบและทำ�การตัดสิน

ใจทางด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยบ่งชี้
ว่าการขาดความเข้าใจในด้านการเงินเป็นอุปสรรคในการเข้า
ถึงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน การศึกษาทางการเงินจึงเป็น
ปัจจัยในการขับเคลื่อนศักยภาพและให้บุคคลมีทักษะในการ
บริหารจัดการการเงินของตนเองโดยมิเป็นเหยื่อของข้อ
ปฏิบัติด้านการธนาคาร ธนาคารจึงได้มีโครงการ ทักษะ
การเงินเพื่อเยาวชน (FE4Y) ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่เยาวชน
ในปี 2559 พนักงานจิตอาสาของธนาคารจำ�นวน 537 คน
ได้ให้ทักษะความรู้เกี่ยวกับการเงินแก่นักเรียนจำ�นวน 1,793 คน
ที่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลแห่งความชื่นชม
ความพยายามของธนาคารที่จะพัฒนาภาคการเงินและการ
ธนาคารในประเทศไทย สร้างชุมชนสังคมและอนาคตที่
ยั่งยืน ได้รับการยอมรับชื่นชมจากหลายๆ ฝ่าย
ปี 2559 ธนาคารได้รับรางวัลประกาศนียบัตรความรับผิด
ชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 6 จากหอการค้าอเมริกัน
(ระดั บ ทอง ) สำ � หรั บ ในด้ า นธุ ร กิ จ ธนาคารก็ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล
International Retail Bank of the Year และ Credit Card
Initiative of the Year จาก Asian Banking & Finance.
Liverpool FC

เปลี่ยนความคิด ชีวิตบวก

การศึกษาทางการเงินเพื่อเยาวชน
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การกำ�กับดูแลกิจการ

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคาร
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์

นายบาหรัท แพทมานาบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ

นายบาหรัท แพทมานาบัน ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2559 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงาน
การธนาคาร ประจำ�ภูมิภาคอาเซียนและ
เอเซียใต้ และเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารสายงาน
องค์กรและสถาบันธนกิจของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นายบาหรัท มี
ประสบการณ์การทำ�งานในธุรกิจ ธนาคาร
กว่า 20 ปี ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ตั้งแต่ปี 2540 และดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้บริหารในสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ
หลายตำ�แหน่ง อาทิ หัวหน้า สายงานองค์กร
และสถาบันธนกิจ ประจำ�ภูมิภาคอาเซียน
และเอเซียใต้ หัวหน้าฝ่ายงานการตลาด
ลูกค้าสัมพันธ์ของสายงานบริหารธุรกรรม
ทางการเงินระดับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด หัวหน้าฝ่ายงาน Structured

Trade Finance & Financing Solutions

หัวหน้าสายงานลูกค้าสถาบันในประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศจีน และหัวหน้าสายงาน
สถาบันธนกิจในประเทศอังกฤษและประเทศ
อินเดีย ก่อนดำ�รงตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
นายบาหรัท สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
จากมหาวิทยาลัย เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก
สถาบันเอกอล เนชั่นเนล เดปงเซโชเซ ปารีส
ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาตรี สาขา
พาณิชย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมาดราส
ประเทศอินเดีย
อายุ

50

ปี

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

24

ในคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำ�นาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็น
สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โฆษก
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
และประธานอนุกรรมาธิการขับเคลือ่ นปฏิรปู
ประเทศด้านการเงินและการคลัง สภาขับเคลื่อน
ปฏิรปู ประเทศ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2558 อีกด้วย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย สำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขา
เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเทศไทย
อายุ 78 ปี

นางทิพย์ภาพร เกิดผล

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เคย
ร่วมทำ�งานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลา
30 ปี โดยดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทยระหว่างปี 2543 – 2545
เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ระหว่างปี 2538 –
2542 และประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยระหว่าง ปี 2550 – 2552
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด
(มหาชน) ประธานกรรมการบริษทั ไอร่า แคปปิตอล
จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัทไอร่า
พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ประธานกรรมการบริษัท
อินเตอร์ลงิ ค์ เทเลคอม จำ�กัด (มหาชน) รองประธาน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2548 เคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลังและอธิบดี กรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง ระหว่างปี 2535 –
2542 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่าง
ปี 2538 – 2540 กรรมการระบบการชำ�ระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่าง ปี 2545 –
2549 ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ของกระทรวงการคลัง ระหว่างปี 2552 – 2556
และประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างปี 2557 – 2558
ในปัจจุบนั ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานมูลนิธิพัฒนาสยาม
ประธานกรรมการบริษทั สมิตเิ วช จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำ�บันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการดำ�เนินงาน –
ทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายก
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
นายปกรณ์สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยควีนส์
แห่งเบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ และได้รับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรปี 2539
อายุ
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นางทิพย์ภาพร เกิดผล ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546
นางทิพย์ภาพร เคยดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญต่างๆ
ในช่วง 33 ปี ของการทำ�งานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อาทิ ผู้จัดการสาขา
และหัวหน้าสายงานบริหารเงินและตลาดทุน
ประเทศไทยและแถบลุ่มแม่น้ำ�โขง ในปัจจุบัน
นางทิพย์ภาพรดำ�รงตำ�แหน่งเป็นที่ปรึกษาของ
บริษัทบ้านปู จำ�กัด (มหาชน) กรรมการและ
เหรัญญิกของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(รุ่น 4313) และที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี

ผ่านการอบรมหลักสูตร Insead Euro-Asia
Centre จากประเทศฝรัง่ เศส นอกจากนีย
้ งั ได้รบั
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย
(รุ่น 14) ประกาศนี ย บั ต รจากสมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร
ชั้นสูงจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(รุ่น 4313) และประกาศนี ย บั ต รชั ้ น สู ง
จากวิทยาการตลาดทุน (รุ่น 5)
อายุ
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นางทิพย์ภาพรสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
www.sc.com/th
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การกํากับดูแลกิจการ

นายพลากร หวั่งหลี

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพลากร หวั่งหลี ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ปัจจุบนั
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำ�ประเทศไทยและ
สำ�นักงานตัวแทน และหัวหน้าสายงานการธนาคาร
ประจำ�ประเทศไทย นายพลากรมีประสบการณ์
การทำ�งานในธุรกิจการเงินและการธนาคาร
กว่า 23 ปี เข้าร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี
2555 ในตำ � แหน่ ง หั ว หน้ า สายงานการตลาด
ลูกค้าบริษัทและสถาบัน และหัวหน้าร่วมใน
สายงานสถาบันธนกิจ และต่อมาดำ�รงตำ�แหน่ง
หัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้า
สถาบัน และหัวหน้าสายงานลูกค้าองค์กร

ระหว่างประเทศ ก่อนดำ�รงตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
และก่อนร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
นายพลากร เคยดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ประจำ�ประเทศไทยของธนาคาร
เดอะรอยัล แบงค์ อ๊อฟ สกอตแลนด์
นายพลากรสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
อายุ
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ปี

นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี

นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและการบัญชีของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
เธอร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จำ�กัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2547 เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้อ�ำ นวยการด้านบัญชีและการเงิน และ
หัวหน้าสายงานบริหารและดูแลการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
นางอรนุชมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในด้าน
การเงิน การบัญชี ปฏิบตั กิ าร และบรรษัทภิบาลใน
กลุ่มธุรกิจด้านการเงิน ก่อนร่วมงานกับธนาคารฯ

นางอรนุช สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเทศไทย และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์
และการเงินระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย
(รุ่น 135) และประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งได้รับการ
รับรองจากสมาคมกรรมการออสเตรเลีย
อายุ
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นายไฟซาล อะบู ชาร์

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง

นายไฟซาล อะบู ชาร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน
บริหารความเสี่ยงประจำ�ประเทศไทย และ
สำ�นักงานตัวแทน นายไฟซาล มีประสบการณ์
การทำ�งานกับธนาคารนานาชาติในประเทศ
แถบอาเซียนและตะวันออกกลางกว่า 23 ปี
ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ตั้งแต่ปี 2554 ในตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
อาวุโสของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ใน
ประเทศจอร์แดน และต่อมาดำ�รงตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดในประเทศสิงคโปร์ ก่อนดำ�รง
26

ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน และก่อนร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นายไฟซาล
เคยดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ
ทางธนาคารเอชเอสบีซีในประเทศจอร์แดน
นายอะบู ชาร์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขารัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจากมหาวิทยาลัยจอร์แดน ประเทศ
จอร์แดน และปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์
ด้านเศรษฐศาสตร์และสถิติ จากมหาวิทยาลัย
จอร์แดน ประเทศจอร์แดน
อายุ
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เจ้าหน้าที่บริหาร
นางพรรณแข นันทวิสัย

นายพลากร หวั่งหลี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพลากร มีประสบการณ์การทำ�งานในธุรกิจ
การเงินและ การธนาคารกว่า 23 ปี เข้าร่วมงาน
กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด
(มหาชน) ตั้งแต่ปี 2555 ในตำ�แหน่งหัวหน้า
สายงาน การตลาดลูกค้าบริษัทและสถาบัน และ
หัวหน้าร่วม ในสายงานสถาบันธนกิจ และต่อมา
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงานกลุ่มลูกค้าองค์กร
และลูกค้าสถาบัน และหัวหน้าสายงานลูกค้า
องค์กรระหว่างประเทศ ก่อนดำ�รงตำ�แหน่งงาน
ปัจจุบนั และก่อนร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) นายพลากร
เคยดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารประจำ�
ประเทศไทย ของธนาคารเดอะรอยัล แบงค์
อ๊อฟ สกอตแลนด์

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
ด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี
สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย
อายุ
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การศึกษา: ปริญญาโทสาขาการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยเซ็นหลุยส์ สหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อายุ:
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นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต

นายอชิช ชาร์มามีประสบการณ์ในวงการธนาคาร
และการเงินกว่า 19 ปี โดยเคยร่วมงานกับ
สถาบันการเงินชั้นนำ�หลายแห่งในนิวยอร์ค
และสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็น โกลด์แมน แซคส์,
แมคคินซีย์แอนด์คอมพานี และ Sanford C.
Bernstein นายอชิ ช ร่ ว มงานกั บ ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี
2548 ในตำ�แหน่ง Director, Finance & Strategy
และในเวลาต่อมาดำ�รงตำ�แหน่ง Director, Metals
่ ะมา
& Mining, Client Relationships ก่อนหน้าทีจ
ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำ�กัด (มหาชน) นั้น นายอชิช ดำ�รงตำ�แหน่ง
Head, Segments and Propositions, Group

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ

28

การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน
จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น อิลลินอยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุ:

52

ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน

นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต ได้ปฏิบัติงานกับทาง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มาเป็นระยะ
เวลากว่า 10 ปี โดยได้เข้าร่วมงานกับทาง
ธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ตลอดช่วงเวลา
ที่ผ่านมา นางสาวอรรัตน์ ดูแลรับผิดชอบงาน
ในหลายๆ ด้านภายใต้สายงานบุคคลธนกิจ
เช่น การบริหารผลิตภัณฑ์ด้านการเงินการ
ลงทุน การบริหารสินเชื่อ การบริหารกลุ่มลูกค้า
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
และการสื่อสารทางการตลาด ก่อนร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นางสาวอรรัตน์

ภายในประเทศ ลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ
ลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง และ
ลูกค้าสถาบันการเงิน คุณพรรณแขเคยร่วมงาน
กับธนาคารฯ ในปี 2544 ในสายงานลูกค้า
สถาบันการเงิน ลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ และ
สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน ตามลำ�ดับ

นายอชิช ชาร์มา

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ตั้งแต่ปี 2555
ในตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดธุรกิจข้ามชาติ
และฝ่ายการตลาดกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ในเชิงกลยุทธ์ สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้า
สถาบัน ประจำ�ประเทศไทย นางสาวอัญชลี
มีประสบการณ์ในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง และมีความรอบรู้
ในการบริหารงานลูกค้าองค์กร

นางพรรณแข นันทวิสัย เริ่มงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ในปี 2559 ในตำ�แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หัวหน้าสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
นางพรรณแข มีประสบการณ์ในแวดวงการเงิน
และ การธนาคารเป็นเวลากว่า 30 ปี มี
ประสบการณ์ครอบคลุม ทำ�งานทั้งในนิวยอร์ค
มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ในการ
ดูแลลูกค้าองค์กรในประเทศ และลูกค้าสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ คุณพรรณแขมีความรู้
ความเชี่ยวชาญทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านธุรกรรมทางการเงิน และทักษะในการบริหาร
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกๆ กลุม่ ไม่วา่ จะเป็นลูกค้าองค์กร

Commercial Clients

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้าน
การให้ค�ำ ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
สถาบันการเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ และงานด้าน
บริหารสินทรัพย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
การศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อายุ:

42

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

ปี

ประจำ�ธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์ นายอชิชมีความ
ชำ�นาญการในการบริหารกลุ่มลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ
และความรอบรูด้ า้ นสินเชือ่ ผลิตภัณฑ์ การตลาด
และการบริหาร เสริมด้วยเครือข่ายในระดับกลุม่
ธนาคารฯ
การศึกษา: ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสาขา
การเงิน จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์
และปริญญาตรีด้านวิทยาการและวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
(เอ็มไอที) ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ:

42

ปี

นาง ชิว คิม หลิง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

นางชิว คิม หลิง เริ่มงานกับธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ประเทศสิงค์โปร์ ตั้งแต่ปี 2531 และ
ยังได้รว่ มงานกับธนาคารซิตแ้ี บงค์ ประเทศสิงค์โปร์
เป็นเวลาถึง 4 ปี อีกด้วย นางคิม มีประสบการณ์
เกือบ 30 ปี ในด้านธุรกิจลูกค้าองค์กรและ
ลูกค้าสถาบัน รวมถึงด้านกำ�กับดูแลในระดับ
ภูมิภาค ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประเทศไทย ในปี 2559
www.sc.com/th

นางคิมเคยดำ�รงตำ�แหน่ง Head, ASEAN
ของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ประเทศสิงค์โปร์

Regional CEO Office

การศึกษา: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินยิ ม)
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์
อายุ:

52

ปี
29

การกํากับดูแลกิจการ

นายไฟซาล อะบู ชาร์

นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง

นายไฟซาล อะบู ชาร์ ร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในไทย ในปี 2559
นายไฟซาลมีประสบการณ์ในแวดวงการเงิน
กว่า 23 ปี มีผลงานที่โดดเด่นในด้านบริหาร
ความเสีย่ ง บริหารธุรกิจ และงานด้านปฏิบตั กิ าร
อีกทั้งยังมีประสบการณ์ที่หลากหลายในงาน
ด้านสถาบันธนกิจและพาณิชย์ธนกิจ ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียนและตะวันออกกลาง นายไฟซาล
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง
สำ�หรับประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ
ฟิลิปปินส์ โดยประจำ�อยู่ที่ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงเคยดำ�รง
ตำ�แหน่งหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง
ประจำ�ประเทศจอร์แดน ก่อนหน้าที่จะร่วมงาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์

กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นายไฟซาล
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศจอร์แดน
การศึกษา: ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย
จอร์แดน ประเทศจอร์แดน และปริญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์และสถิติ
จากมหาวิทยาลัยจอร์แดน ประเทศจอร์แดน
อายุ:

47

ปี

นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร
หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (รุ่น 135) และ
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการรับรองจาก
สมาคมกรรมการออสเตรเลีย
อายุ: 54 ปี

นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร ร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มาเป็นระยะเวลา 23 ปี
ตั้งแต่ปี 2536 โดยมีประสบการณ์การทำ�งาน
มากกว่า 30 ปี ทั้งในด้านการกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และ
การขายให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ
SME รวมถึ ง การกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ของสถาบันธนกิจและพาณิชย์ธนกิจ ตลอดจน
ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญในสายงานบริหาร
ความเสี่ยง เช่น Head of Market Risk, Head

of Financial Crime Risk, Head of Markets and

อายุ:

48

ปี

นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์

นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จากมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ รัฐนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา รวมถึงนิติศาสตร์บัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุ:

54

ปี

Institution Risk Management, and Regional
Risk Manager

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ

30

การศึกษา: ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารการคลัง (เกียรตินิยม)
และได้รับรางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารรัฐกิจ
และบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตร
การบริหารการเงิน จากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน

การศึกษา: ปริญญาโทสาขาบัญชี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์ ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เมื่อปี 2534 และ
มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในกาทำ�งานกับ
ธนาคารในสายงานต่างๆ ทั้งระดับกลุ่มธนาคาร
ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ ในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ สินเชื่อ บริการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นายคริสโตเฟอร์เคยประจำ�การ
อยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
ไนจีเรีย ประเทศอินเดีย และประเทศสิงคโปร์
ก่อนจะได้รับตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจ

และอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในและต่าง
ประเทศ

นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี

นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์ ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เมื่อปี 2547
เคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการด้านบัญชีและ
การเงิน และหัวหน้าสายงานบริหารและดูแล
การปฏิบัติการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
และการตรวจสอบ นางอรนุชมีประสบการณ์
มากกว่า 30 ปีในด้านการเงิน การบัญชี
ปฏิบัติการ และบรรษัทภิบาลในกลุ่มธุรกิจ
ด้านการเงิน ก่อนร่วมงานกับธนาคารฯ

นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์ ร่วมงานกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2554
นางสาวบุปผาวดี เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษา ทางด้านทรัพยากร
มนุษย์และการบริหารจัดการชั้นนำ�ระดับโลก
และเป็นที่ปรึกษาอาวุโสระดับภูมิภาค ประจำ�
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ
สิงคโปร์ นางสาวบุปผาวดีมีประสบการณ์
ทางด้านที่ปรึกษาด้าน บริหารทรัพยากร
มนุษย์และการบริหารจัดการมากว่า 24 ปี
กับบริษัทข้ามชาติชั้นนำ�และรัฐวิสาหกิจ
ในหลายภาคธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการเงิน
การธนาคาร การประกันภัยสินค้า อุปโภค
บริโภค เภสัชกรรม การสื่อสาร โทรคมนาคม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน

ขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2554
นายคริสโตเฟอร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
สารสนเทศ และปฏิบัติการประจำ�ประเทศไทย
สำ�นักงาน ตัวแทนและกลุ่มประเทศอาเซียน
และเอเชียใต้ ในเดือนพฤจิกายน 2558
การศึกษา: ประกาศนียบัตรขั้นสูงด้านการค้า
ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยมิดเดิ้ลเซ็กซ์
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
อายุ:

47

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว ร่วมงานกับธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเมื่อปี 2556 โดยมี
ประสบการณ์การทำ�งาน 30 ปี กับธนาคาร
และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ�ทั้งในและต่างประเทศ
ในด้านการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศและปฎิบัติ
การ ก่อนร่วมงานกับธนาคาร นางสุดารัตน์
เคยดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานบริหารความเสี่ยงของธนาคารชั้นนำ�
ในประเทศ

การศึกษา: รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประกาศนียบัตรการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อายุ:

57

ปี

ปี
www.sc.com/th
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะทำ�งานบุคลากร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจและสายงานพาณิชย์ธนกิจ
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา

คณะกรรมการความเสี่ยง

คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง
คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง

พลากร หวั่งหลี

คณะกรรมการรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านข้อมูล
คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต

สายงานการธนาคาร
พลากร หวั่งหลี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
1

สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
อัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
พรรณแข นันทวิสัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพาณิชย์ธนกิจ
อชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบุคคลธนกิจ
อรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

1

1

สายงานปฎิบัติการ
ชิว คิม หลิง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
1

สายงานบริหารความเสี่ยง
ไฟซาล อะบู ซาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานการเงินและการบัญชี
อรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
คริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานทรัพยากรมนุษย์
บุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรมนุษย์
สายงานบุคคลธนกิจ,
สายงานสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
และสายงานสนับสนุน

1

1

1

1

ลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ

การตลาดบริหารเงิน

บริหารธุรกรรมทางการเงิน
ลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ

ลูกค้าธุรกิจภายในประเทศ

ฝ่ายผลิตภัณฑ์และ
การบริหารกลุ่มลูกค้าบุคคล

บริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กร
และลูกค้าสถาบัน

ประเมินผลการดำ�เนินงาน

ปฏิบัติการธนาคารด้านบุคคล
ธนกิจและการเงินการลงทุน

ลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลก

บริหารทรัพย์สินและหนี้สิน

บริหารธุรกรรมทางการเงิน
ลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ

ลูกค้า

ฝ่ายพัฒนาฐานลูกค้าใหม่

ควบคุมสินเชื่อ

ควบคุมดูแลและรายงาน
สถาบันการเงินและ
ระบบข้อมูลการบัญชีการเงิน

ปฎิบัติการสถาบันธนกิจ
และพาณิชย์ธนกิจ

ลูกค้าสถาบันการเงิน

ปริวรรตเงินตรา

บริหารธุรกรรมทางการเงิน
ลูกค้าสถาบันการเงิน

ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริหารความเสี่ยง
ด้านบริหารเงินและตลาดทุน

การเงิน
ธุรกิจสถาบันธนกิจและ
ธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ

ปฏิบัติการบริหารเงินสด
และโครงการพิเศษ

ตลาดทุน

พัฒนาระบบธนาคาร
อิเล็คโทรนิคส์และการให้บริการ

ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า
กระบวนการและการควบคุม

บริหารสินทรัพย์
กลุ่มพิเศษ

การเงินธุรกิจบุคคลธนกิจ

พัฒนาระบบ

บริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ฝ่ายศูนย์บริการลูกค้าและ
การขายทางโทรศัพท์

วิเคราะห์และบริหาร
สินเชื่อกลุ่มลูกค้าบุคคล

รายงานบัญชีการเงิน
และโครงการพิเศษ

บริหารสารสนเทศ

บริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

บริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติการ

ภาษีอากร

กำ�กับดูแลและควบคุมความเสีย่ ง
สายงานสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร

สรรหาบุคลากร

ทรัพย์สิน

บริหารและวางแผน
การดำ�เนินงาน

พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้
และวัฒนธรรมองค์กร

หมายเหตุ :
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1.
2.

Middle Markets

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร
สายงานตรวจสอบภายในไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของทีมแผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร
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ทรัพยากรมนุษย์
สายงานลูกค้าองค์กร
และลูกค้าสถาบัน,
สายงานพาณิชย์ธนกิจ,
สายงานบริหารการเงิน
การลงทุน
และสายงานบริหาร
ความเสี่ยง

บริหารการจัดซื้อ
และการให้บริการ

สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ลดาวัลย์ ยะโสธร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

สายงานตรวจสอบภายใน
สุดารัตน์ คงตรีแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมการเงิน
และการฟอกเงิน

สายงานบังคับบัญชารอง
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม

www.sc.com/th
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์โดยรวมและกำ�หนดนโยบายในการบริหารจัดการธนาคารฯ รวมทั้ง
มีความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ในการกำ�กับดูแลกิจการของธนาคารฯ ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขันและนำ�พาธนาคารฯ ไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
1.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการธนาคาร
1. นายบาหรัท แพทมานาบัน
2. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
3. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
4. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
5. นายพลากร หวั่งหลี
6. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
7. นายไฟซาล อะบู ชาร์
เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน์

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนธนาคารฯ มีรายนามต่อไปนี้
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการ
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
กรรมการ
3. นายไฟซาล อะบู ชาร์
กรรมการ
โดยมีเงื่อนไขให้ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของธนาคารฯ
ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งสิ้น
ธนาคาร ดังต่อไปนี้

10

ครั้ง โดยมีจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการธนาคาร
ระยะเวลา
จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนการประชุมทั้งหมด
นายบาหรัท แพทมานาบัน
01 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
08/08
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
01 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
10/10
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
01 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
10/10
ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
01 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
09/10
นายพลากร หวั่งหลี
01 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
03/03
นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
01 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
10/10
นายไฟซาล อะบู ชาร์*
01 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
0/0
* ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีผลหลังการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบหลักในการบริหารกิจการของธนาคารฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ภายหลังการปรับโครงสร้างธนาคารในเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารอาวุโสจากสายงานบุคคลธนกิจ สายงาน
2.
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พาณิชย์ธนกิจ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานสารสนเทศและ
ปฏิบัติการ สายงานการเงินและการบัญชี สายงานทรัพยากรมนุษย์ สายงานปฎิบัติงาน และ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานการธนาคาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
3. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
4. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
5. นางพรรณแข นันทวิสัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
6. นายไฟซาล อะบูซาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
8. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
9. นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์
10. นางชิว คิม หลิง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฎิบัติงาน
11. นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
เลขานุการ
นายเกริก กริชจนรัช
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านโดยกรรมการตรวจสอบ 1 ใน 3 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
และตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ที่สำ�คัญได้แก่สอบทานให้ธนาคารฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งสอบทานว่าธนาคารฯ
มีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารฯ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณาการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของธนาคารฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารฯ ในกรณีทเ่ี กิดรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
3.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการ
เลขานุการร่วม
1. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน
2. นางชลิดา ชาครียรัตน์
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้แก่การกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการเพื่อสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่าของธนาคารฯ
ตลอดจนดำ�เนินการสรรหาและนำ�เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งเหล่านั้นต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มขี น้ั ตอนในการกำ�หนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื แก่กรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้อื่นซึ่งมีตำ�แหน่งที่เทียบเท่า ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
อนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร
4.
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การกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการ
เลขานุการ
นางชลิดา ชาครียรัตน์
เลขานุการบริษัท

8.

5.

คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยงมีหน้าที่หลักในการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคารฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงจากตลาด
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร และความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด เป็นต้น
ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและควบคุมการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานของ
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการความเสี่ยงกำ�หนด

7.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานการธนาคาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
4. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
5. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
6. นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
เลขานุการ
นางศศกนก อัศวภิวัฒน์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานลูกค้ารายย่อย ประกอบด้วย
1. นายมาร์ติน เซิร์ล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริหารความเสีย่ ง สินเชือ่ บุคคลธนกิจ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นประธาน
2. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
3. นายธีรวัฒน์ เจียมวิริยะเสถียร
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง บุคคลธนกิจ
4. นางพัชรินทร์ จอมวิญญา
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อบุคคลธนกิจ
5. นางสาวพรพิทยา เวชนุวัฒน์
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงบุคคลธนกิจ
6. นายณัฐสรรค์ ตันตสุรฤกษ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายติดตามสินเชื่อ
เลขานุการ
นางสาว ชัญญาภัค วิสัยจร
รักษาการ ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายสินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย

นายอชิช ชาร์มา
9. นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ
10. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
เลขานุการร่วม
นางบัณทิตา เปี่ยมทิพย์มนัส
นางสาวปารมี ขวัญสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสถาบันการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
ผู้จัดการ ฝ่ายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานลูกค้ารายย่อย
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อฯ มีหน้าที่กำ�กับดูแลและจัดการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้ารายย่อย ขอบเขตความรับผิดชอบ
หลักของคณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อฯ ประกอบด้วย การพิจารณา ทบทวนและอนุมัติคำ�ขอวงเงินสินเชื่อ และเรื่องอื่นๆ ตามนโยบาย
สินเชื่อ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ดูแลจัดการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารจัดการที่เป็นได้มาตรฐานตาม “นโยบายและขั้นตอนด้านการบริหารความเสี่ยง” ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ซึ่งธนาคารฯ นำ�มาใช้ปฏิบัติตามความเหมาะสมและ สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐที่กำ�กับดูแลภายในประเทศ

คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีหน้าที่หลักในการดูแล ประเมิน ติดตามการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการรวม
ทั้งกำ�กับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎข้อบังคับภายในธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานลูกค้าองค์กร และลูกค้าสถาบัน และสายงานพาณิชย์ธนกิจ
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อฯ มีหน้าที่กำ�กับดูแลและจัดการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้าสายงานองค์กรและสถาบัน
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งครอบคลุมลูกค้าปกติ และลูกค้าที่มีปัญหา ขอบเขตความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการอนุมัติ
สินเชื่อฯ ประกอบด้วย การพิจารณา ทบทวนและอนุมัติคำ�ขอวงเงินสินเชื่อ และเรื่องอื่นๆ ตามนโยบายสินเชื่อ รวมถึงการติดตาม
และประเมินคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ดูแลจัดการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นได้มาตรฐานตาม “นโยบายและขั้นตอนด้านการบริหารความเสี่ยง” และ
“นโยบายและขั้นตอน ด้านการบริหารสินทรัพย์ที่มีปัญหา” ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งธนาคารฯ นำ�มาใช้
ปฏิบัติตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐที่กำ�กับดูแลภายในประเทศ
6.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และ สายงานพาณิชย์ธนกิจประกอบด้วย
1. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายวสันต์ ผลเจริญ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
3. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
4. นายปรีชาพล ตันติประสิทธิกุล
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
5. นางศศกนก อัศวภิวัฒน์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
6. นายสุรไท รัชตะนาวิน
ผู้อำ�นวยการอาวุโส รักษาการ หัวหน้าสายงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
7. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานการธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานการธนาคาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
3. นายไฟซาล ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันการเงิน
5. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
6. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
7. นางสาวพรรณแข นันทวิสัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการธุรกรรมทางการเงิน
8. นายซาชิน บัมบานี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน
9. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
10. นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
11. นายไกรทส เปลี่ยนบางช้าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
12. นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
13. นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์
www.sc.com/th
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การกํากับดูแลกิจการ
นางชิว คิม หลิง
15. นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท์
เลขานุการ
นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท์
14.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง
คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงสำ�หรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ลูกค้ารายย่อย
และการบริหารสินทรัพย์ที่มีปัญหา มีหน้าที่ 3 ส่วนหลักคือ ส่วนที่หนึ่งสอบทานคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มลูกหนี้ ประเมิน
และวางแผนนโยบายการบริหารสินเชื่อที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนที่สอง สอบทานคุณภาพสินทรัพย์
กลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงและนำ�เสนอนโยบายในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนสุดท้ายสอบทาน
ติดตามนโยบายและการดำ�เนินงานในการบริหารและ แก้ไขสินเชื่อกลุ่มที่มีปัญหาด้านคุณภาพสินเชื่อ
9.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานการธนาคาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
4. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
5. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
6. นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันการเงิน
7. นายสุรไท รัชตะนาวิน
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส รักษาการ หัวหน้าสายงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
เลขานุการร่วม
นางบัณทิตา เปี่ยมทิพย์มนัส
ผู้จัดการ ฝ่ายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
นางสาวปารมี ขวัญสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
นางสาวสุธิชา สังข์นุช
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
นางสาวชัญญาภัค วิสัยจร
ผูอ้ �ำ นวยการ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสินเชือ่ และวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่ รายย่อย
คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง
คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง มีหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมของแบบจำ�ลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแบบจำ�ลอง
และให้ข้อเสนอแนะแบบจำ�ลอง ดังกล่าวต่อคณะกรรมการความเสี่ยงของธนาคารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประเมินแบบจำ�ลอง ประกอบด้วย
1. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายมาร์ติน เซิร์ล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง สินเชื่อบุคคลธนกิจ
3. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
4. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานการธนาคาร
5. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
6. นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันการเงิน
7. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
8. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
9. นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
38
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การกํากับดูแลกิจการ
เลขานุการ
นายธีรวัฒน์ เจียมวิริยะเสถียร

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
3. นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
4. นางสาวพจนา จิรวณิชชากร
เลขานุการ
นางสาวปุณณิศา เจริญทอง
2.

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงเครดิต ธุรกิจรายย่อย

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคาทำ�หน้าที่พิจารณาและอนุมัติ การเลือกสรรผู้ประเมินราคาอิสระ และ/หรือ
ผู้ประเมิน ราคาภายใน สำ�หรับการตีราคาหลักประกัน รวมทั้งอนุมัติผลการประเมินราคาที่ได้กระทำ�ขึ้นโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
และผู้ประเมินราคาภายใน
11.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา ประกอบด้วย
1. นายมาร์ติน เซิร์ล
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริหารความเสีย่ ง สินเชือ่ บุคคลธนกิจ ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวชัญญาภัค วิสัยจร
ผู้อำ�นวยการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายสินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย
4. นายสุรทัย รัชตนาวิน
ผู้อำ�นวยการอาวุโส รักษาการหัวหน้าสายงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
5. นางพัชรินทร์ จอมวิญญา
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อบุคคลธนกิจ
6. นายวสันต์ ผลเจริญ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
7. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
8. นายปรีชาพล ตันติประสิทธิกุล ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
9. นางศศกนก อัศวภิวัฒน์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
10. นายพจน์ รัตนพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายนโยบายสินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน
เลขานุการ
นายพจน์ รัตนพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ ฝ่ายนโยบายสินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน
คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต
คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาสถานการณ์วิกฤตสำ�หรับทำ�การทดสอบความแข็งแกร่งทางการเงินในรูปแบบ
ต่างๆ ประเมินผลกระทบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทจากผลการทดสอบ ให้คำ�แนะนำ�
มาตรการปฏิบัติ เพื่อบรรเทาความรุนแรง และกำ�หนดตัวส่งสัญญาณในการบริหารความเสี่ยง โดยจะได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ผู้อำ�นวยการ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน

คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่พิจารณา ทบทวนและอนุมัติคำ�ขอวงเงินในการจัดจำ�หน่ายตราสารหนี้
กรณีที่จะจัดจำ�หน่ายในตลาดแรกตามนโยบายและระเบียบที่ธนาคารได้กำ�หนดไว้ในคู่มือการดำ�เนินงานด้านตราสารหนี้ (Product
Programme) และมีหน้าที่ดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองในกรณีที่มีตราสารหนี้ที่จัดจำ�หน่ายคงเหลือจากการจำ�หน่าย
ในตลาดแรก นอกจากนี้ยังพิจารณาให้ความเห็นชอบธุรกรรมด้านอื่นๆ ตามสมควร
14.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ประกอบด้วย
1. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานการธนาคาร ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
4. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารเงินและตลาดทุน
5. นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันการเงิน
6. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
เลขานุการ
นายมนตรี อุปถัมภากุล
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานตลาดเงินและตลาดทุน

12.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะทำ�งานทดสอบภาวะวิกฤต ประกอบด้วย
1. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
3. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการธนาคาร
4. นายมาร์ติน เซิร์ล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคาระห์และบริหารความเสี่ยง สินเชื่อกลุ่มลูกค้าบุคคล
5. นางสาวพจนา จิรวณิชชากร
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และสภาพคล่อง
เลขานุการ
นายวสันต์ ผลเจริญ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน
คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง
คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการส่งอัตราอ้างอิง เช่น อัตราอ้างอิง
ปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
13.

BIBOR

ให้เป็นไปตามระเบียบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง ประกอบด้วย
1. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านข้อมูล
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีนโยบายที่มีประสิทธิภาพในเชิงคุณภาพ ลำ�ดับความสำ�คัญ มาตรฐาน และการประเมินผลของข้อมูล
โดยยึดถือตามต้องการด้านข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
15.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านข้อมูล ประกอบด้วย
1. นายคริสโตเฟอร์ เมลเบิร์น เจนกินส์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ ทำ�หน้าที่เป็นประธาน
2. นายไฟซาล อะบู ชาร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
3. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
4. นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
5. นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
สายงานการธนาคาร
6. นายอชิช ชาร์มา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ธนกิจ
7. นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
8. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินและตลาดทุน
9. นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันการเงิน
10. นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
11. นาง อัญชุลี เหล่าพงษ์ศร
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
12. นางสาวอารีย์ ผลเลิศสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินกลาง
เลขานุการ
นายทวีศักดิ์ หิรัญญะประทีป
ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ
www.sc.com/th
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การกํากับดูแลกิจการ

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงและ
ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของธนาคารฯ อย่าง
สม่ำ�เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามความถูกต้อง
สมบูรณ์ของรายงานทางการเงินของธนาคารฯ การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบและสภาวะแวดล้อมด้านการควบคุม
ภายใน
ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จะรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
ผลการตรวจสอบ ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดจะมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการดูแลความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานของธนาคารฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของธนาคารฯ โดยจะมีการดำ�เนินแก้ไขที่จำ�เป็นในทันที
ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จะดำ�เนินการตรวจสอบ
อย่างเป็นอิสระในด้านต่างๆ ที่ระบุโดยการประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมที่ก�ำ หนดให้มีขึ้นนั้นได้มีการดำ�เนินการ
อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามที่มุ่งหมาย มีการปฏิบัติตาม
กฎและข้อบังคับภายในประเทศ นโยบายและขั้นตอนของ
กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งรวมถึงกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในของธนาคารฯ สำ�หรับช่วงปีที่สิ้นสุดใน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 31 ธันวาคม
ธนาคารทราบ

2559

และรายงานให้คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ประจำ�ปี ติดตามสถานะของงานด้านการตรวจสอบที่อยู่ใน
ระหว่างการดำ�เนินการ และพิจารณาผลการตรวจสอบที่สำ�คัญ
ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายในของธนาคารฯ จาก
งานตรวจสอบที่ได้ดำ�เนินการเสร็จสิ้นและรายงานในปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า ไม่มีประเด็นใดที่ต้อง
เปิดเผยเป็นรายการต่างหากแยกจากรายการปกติ ทั้งนี้ได้มี
การขอให้ผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคารฯ นำ�เสนอประเด็นที่
ผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าวเห็นว่าเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม
ด้านการควบคุมและงบการเงินของธนาคารฯ แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคารฯ ได้มีการรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารฯ อย่างสม่ำ�เสมอ มีการ
ติดตามแนวโน้มและการประมาณการในการดำ�เนินงานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำ�เนินงานที่แท้จริง ข้อมูล
ทางการเงินของธนาคารฯ ได้จัดทำ�ขึ้นตามนโยบายทางบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ มีการกำ�หนดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานและการควบคุมไว้เพื่อเอื้อให้มีการดำ�เนินการ
ธุรกรรมที่ครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว และป้องกันความเสียหาย
ต่อสินทรัพย์ การควบคุมเหล่านี้จะรวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การกระทบยอดบัญชีอย่าง
สม่ำ�เสมอและการประเมินค่าสินทรัพย์และฐานะของธนาคารฯ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารฯ ตระหนักว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ช่วยเสริมสร้างให้เกิด
ทั้งประสิทธิภาพแก่องค์กรและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทัง้ หลาย อันรวมถึงบรรดาผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ระบบการธนาคาร
ของประเทศและสังคมโดยรวม
ในการนำ�หลักการไปสู่การปฏิบัติ ธนาคารฯ มุ่งมั่นบริหารงานและ
กำ�กับดูแลกิจการด้วยความระมัดระวัง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
ยุติธรรม โปร่งใส รวมทั้งมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างวิสัยทัศน์การดำ�เนินงานอย่าง
มืออาชีพที่เสริมความสามารถในการแข่งขันภายใต้แบบแผนที่
ดีงามของจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจ
แก่ผู้ถือหุ้นและพัฒนาธนาคารฯ สู่สากลด้วยการดำ�เนินธุรกรรม
การเงินที่ได้มาตรฐานและการให้บริการที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังเน้นการมีโครงสร้างและกระบวนการ
ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและ
ผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ธนาคารฯ ให้
ความสำ�คัญสูงสุดต่อบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านต่างๆ
รวมถึงกรอบการทำ�งานด้านการตรวจสอบควบคุมภายในที่
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส ว่ นเสียล้วนได้รับ
การปกป้องประโยชน์
ธนาคารฯ มีการกำ�หนดนโยบายระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนอนุมัติ
รายการระหว่างกัน ตามข้อกำ�หนดธนาคารแห่งประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การทำ�รายการระหว่างกันของ
ธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ
ที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็นธรรม
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

42

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

ธนาคารฯ จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณพนักงานธนาคาร (The Group
ั
Code of Conduct) ของกลุ ่ ม สแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด ซึง่ ได้รบ
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ให้นำ�มาใช้เป็นหลักดำ�เนินการของธนาคารฯ ว่าด้วยความ
ประพฤติทช่ี อบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำ�เนิน ธุรกิจ
ของพนักงานธนาคารฯ ในการดำ�เนินการต่างๆ ทั้งภายใน
ธนาคารฯ กันเองและต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณ
ดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการลงทุนใน
หลักทรัพย์ การให้และการรับสินบนและคอร์รับชั่น การจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนการกล้าพูด
โครงสร้างคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของธนาคารประกอบด้วย
กรรมการ 7 ท่าน โดย 3 ท่าน มีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของธนาคารฯ 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และ 1 ท่านเป็นกรรมการ
ที่มิใช่ผู้บริหารที่ไม่ได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทยหากแต่ในประเทศ
สิงคโปร์
ในประเด็นการถ่วงดุลอำ�นาจ ปัจจุบันธนาคารฯ มีกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้มีจำ�นวนกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และต้องไม่นอ้ ยกว่า
3 ท่าน โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระแต่ละท่านของธนาคารฯ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น
ในปัจจุบนั กรรมการธนาคารและผูม้ อี �ำ นาจในการจัดการ แต่ละท่าน
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หรือกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการของธนาคารมิได้เป็น
กรรมการในบริษทั อืน่ ใดทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับธนาคารฯ ตำ�แหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของธนาคารฯ ก็เป็นตำ�แหน่งที่แยกจากกัน อีกทั้งเป็น
บุคคลคนละคนกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของธนาคารที่มีหน้าที่บริหารงานประจำ�ของธนาคารฯ
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน
3 ท่ า น โดยประธานกรรมการมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ใน
การสอบทานงบการเงินของธนาคาร เลขานุการบริษัทและ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่
เลขานุการร่วม
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุม
หน้าที่หลักอันได้แก่สอบทานให้ธนาคารฯ มีรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล สอบทานให้ธนาคารฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดของทางการ รวมถึงจัดทำ�รายงาน
การกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่อัน
ควรอย่างครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำ�หนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้กฎหมายและข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ท่านจึงจะครบ
องค์ประชุม และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอให้มีการ
จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและหัวหน้าสายงานหลัก
ของธนาคารฯ เช่น สายงานการเงินและการบัญชี สายงาน
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน หากเห็นว่าจำ�เป็นและสมควร
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการธนาคาร
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยการกำ�หนด
นโยบายหลักเกณฑ์และกระบวนการเพื่อสรรหาและคัดเลือก
กรรมการธนาคาร กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่ง
ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่นที่
เทียบเท่า ตลอดจนดำ�เนินการสรรหาและนำ�เสนอรายชื่อบุคคล
ทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งเหล่านัน้ ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งให้ค�ำ ปรึกษาด้านนโยบาย
แก่คณะผู้บริหารเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารฯ มีโครงสร้างการบริหาร
องค์กรและทรัพยากรบุคคลที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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ยังกำ�หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
รวมถึงจำ�นวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่าโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
และโปร่งใสเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของธนาคารฯ ยัง
ได้ปฏิบัติหน้าที่อันควรอย่างครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามที่กำ�หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของธนาคารฯ
ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่หลักของคณะกรรมการ
ความเสี่ยง ประกอบด้วยการคาดการณ์ถึงประเด็นความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคารฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของธนาคาร และความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด เป็นต้น ตลอดจนกำ�กับดูแลให้
ขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามและควบคุมการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่มธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการธนาคารของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิเศษอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษอื่นๆ
เพื่อช่วยคณะกรรมการธนาคาร ในการตรวจตราการกำ�กับดูแล
กิจการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset & Liability Committee)
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development Committee)
คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Country
Operational Risk Committee) คณะกรรมการกำ�กับดูแลสินเชื่อ
ที่มีความเสี่ยงสูง (Credit Issue Committee) คณะกรรมการ
ประเมินแบบจำ�ลอง (Model Assessment Committee)
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ (Corporate & Institutional
Banking and Commercial Banking Approval Committee)

คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ (Retail Banking
Approval Committee) คณะกรรมการกำ�กับการนำ�ส่งอัตราอ้างอิง
(Thai Benchmark Rates Review Committee) คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา (External Property
Valuation Committee) คณะกรรมการรั บ ประกั น การจำ � หน่ า ย
หลักทรัพย์ (Underwriting Committee) คณะทำ�งานทดสอบ
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ภาวะวิกฤต (Stress Testing Forum) และคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูล (Data Governance Committee) รายละเอียดเรื่องบทบาท
หน้าที่และการดำ�เนินการของคณะกรรมการพิเศษเหล่านี้
ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของธนาคารทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและทิศทาง
การดำ�เนินงานของธนาคาร รวมถึงกำ�กับดูแลคณะผู้บริหาร
และฝ่ายจัดการให้ดำ�เนินงานตามกรอบนโยบายที่กำ�หนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติสำ�หรับ
ธนาคาร กฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทั้งพิจารณา
เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จัดระบบ
การควบคุมด้านการดำ�เนินงาน การรายงานทางการเงิน และ
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร
ธนาคารฯ ตระหนักว่าหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้
องค์กรสามารถกำ�หนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้กับ
คณะกรรมการของธนาคารฯ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นกรอบการควบคุม
ตรวจสอบการดำ�เนินงานภายในองค์กร ดังนั้น ความรับผิดชอบ
ของธนาคารฯ ที่มีต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นพันธกิจ
ที่สำ�คัญอย่างยิ่งโดยได้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนกฎบัตรและข้อพึงปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อบรรดา
ผู้ถือหุ้น ธนาคารฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ และคณะผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน คณะกรรมการของ
ธนาคารฯ มีความเป็นอิสระในการวางนโยบาย การดำ�เนินงานทีจ่ ะ
เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีบทบาทในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและความสำ�เร็จ ของฝ่ายบริหารอย่าง
สม่ำ�เสมอ
นโยบายของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในการดำ�เนินธุรกิจและ
การประกอบการในทุกๆ ด้านจะอยู่ภายใต้ระบบการมอบหมาย
อำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจทางการเงินที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนชัดเจน ทั้งกรรมการธนาคารและพนักงานของธนาคารฯ
ต่างได้รับมอบหมายระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจที่จ�ำ เป็น
สำ�หรับการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
ธนาคารฯ มุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมดูแล
การประกอบกิจกรรมทางการเงินเพื่อสร้างโอกาสในการทำ�กำ�ไร
ทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ผลขาดทุนหรือความเสียหายต่อชือ่ เสียง รวมทัง้ สร้างความเชือ่ มัน่
ว่าธนาคารฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อกำ�หนด ทางกฎหมาย
และสามารถปรับตัวตอบสนองการเปลี่ยนแปลงภายนอก ด้วยเหตุนี้
ธนาคารฯ จึงจัดตั้งระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เพื่อกำ�กับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร อำ�นาจอนุมัติ
รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ธุรกรรมธนาคาร

การปฏิบัติงาน คุณภาพสินเชื่อ และรายงานทางการเงิน ฯลฯ
คณะกรรมการดำ�เนินการสอดส่อง ตรวจตรา กระบวนการควบคุม
และตรวจสอบภายในของธนาคารฯ เป็นประจำ�เพื่อให้แน่ใจว่าได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังจัดทำ�รายละเอียดสำ�หรับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ (Job Description) ของทุกตำ�แหน่งงาน รวมถึง
แผนผังขั้นตอนการรายงานตามสายงาน (Organagrams) เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในการกำ�หนดระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจนั้น ธนาคารฯ
ได้ก�ำ หนดหลักการและขัน้ ตอนไว้อย่างชัดเจนในคูม่ อื การมอบอำ�นาจ
(Delegated Authority Manual) ซึ่งใช้เป็นแม่บทในการถือปฏิบัติ
ส่วนระดับอำ�นาจการอนุมัติและตัดสินใจของพนักงานของ
ธนาคารฯ แต่ละรายตามที่ได้รับมอบหมายนั้นจะมีการยืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจัดว่าเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสม
พร้อมทั้งมีการทบทวนขอบเขตอำ�นาจที่มอบหมายเป็นระยะ
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าธนาคารฯ มีการวางระบบการควบคุมภายใน
และกรอบการทำ�งานด้านการตรวจสอบภายในทีร่ ดั กุมและมีกลไก
ทีส่ อบทานว่าการดำ�เนินงานเป็นไปตามข้อกำ�หนด กฎหมาย
ระเบียบปฏิบตั แิ ละหลักจริยธรรมอันดีงาม ทัง้ ยังส่งเสริมวัฒนธรรม
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในหมู่คณะกรรมการฝ่ายบริหารและ
พนักงาน โดยการให้ความรู้อย่างสม่ำ�เสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของธนาคาร มีกำ�หนดการประชุมอย่างน้อย 9
ครั้งต่อปี ซึ่งกรรมการทุกท่านทั้งที่มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย
และมีถิ่นพำ�นักในต่างประเทศจะต้องเข้าร่วมการประชุมโดย
กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำ�เป็นซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทำ�ให้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบการประชุมทางไกลได้
ธนาคารฯ จะแจ้งกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะมีการกำ�หนดวาระที่
ชัดเจนและมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมวาระการประชุม
และเอกสารประกอบวาระเป็นการล่วงหน้าให้แก่กรรมการทุกท่าน
เพื่อศึกษาก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตรากลยุทธ์การดำ�เนินงาน การติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตลอดจนการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของทางการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมแต่ละครัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำ�เสนอรายงานและให้
คณะกรรมการได้มีโอกาสซักถามถึงประเด็นสำ�คัญต่างๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่
ฝ่ายบริหาร และปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อที่จะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
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การกํากับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัทจะทำ�การจดบันทึกและจัดทำ�รายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และมีการนำ�เสนอรายงานการประชุม
ดังกล่าวแก่คณะกรรมการของธนาคารฯ เพื่อพิจารณารับรองใน
การประชุมครั้งถัดไป รวมทั้ง มีการจัดเก็บรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการทีผ่ า่ นการรับรองแล้วไว้ทกุ ครัง้ เพือ่ การตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ธนาคารฯ กำ�หนดให้กรรมการและผู้มีอำ�นาจในการจัดการ
ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 จัดทำ�และรายงานการลงทุน การถือครอง และซื้อขาย
หลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest)

• ธนาคารฯ จำ�กัดการใช้ hard disk drive และ thumb drive
ของพนักงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลของ
ธนาคารฯ และของลูกค้า
ค่าตอบแทน
การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุม • ธนาคารฯ กำ�หนดนโยบายป้องกันข้อมูลรัว่ ไหล (Data Leakage
Prevention Policy) และเริ ่ ม ใช้ ร ะบบ Online The Enterprise
ผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
Investigations Management System (EIM) ในการตรวจสอบ
จำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ซึ่งช่วยผู้บังคับบัญชา (Manager) ในการดูแลรับผิดชอบในกรณี
ธนาคารฯ สอดส่องประเด็นเรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
ที่พนักงานในแผนกฝ่าฝืนนโยบายโดยการส่งข้อมูลความลับของ
ของกรรมการเป็นประจำ�ผ่านการพิจารณาทบทวนและให้ค�ำ แนะนำ�
ธนาคารฯ ออกไปยังผู้รับซึ่งไม่ได้รับอนุญาต หรือส่งข้อมูลใน
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้
ลักษณะที่ผิดระเบียบปฏิบัติของธนาคารฯ
แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
กรรมการจำ�นวน 4 ท่าน ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของกลุ่ม
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไม่รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของธนาคารฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนสำ�หรับ
กรรมการ ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการในรายงาน
ประจำ�ปีฉบับนี้
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการของธนาคารฯ เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรสำ�คัญที่จัดเพื่อพัฒนาความรอบรู้และ
การตระหนักในหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้รักษาผลประโยชน์
ของธนาคารฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ (Fiduciary
Duties) ที ่ จ ั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษ ั ท ไทย
ธนาคารฯ ยังจัดอบรมทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ
ที่มีเนื้อหาซับซ้อนให้แก่คณะกรรมการ อีกทั้งจัดให้มีโครงการ
พัฒนาผู้บริหารอย่างสม่ำ�เสมอและตระเตรียมแผนการพัฒนา
และสืบทอดงานสำ�หรับบุคลากรในตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
• ธนาคารฯ จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณพนักงานธนาคารที่
ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Dealing)
และกำ�หนดขั้นตอนวิธีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
(Personal Account Dealing Policy) เพื ่ อ ขจั ด ความเสี ่ ย ง
เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลภายใน
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ นางชลิดา ชาครียรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง มีบทบาทหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท
และติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป
ข้อมูลประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ท�ำ งาน และประวัตกิ ารเข้ารับ
การฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวของนางชลิดา ชาครียรัตน์
มีดังต่อไปนี้
นางชลิดาร่วมงานกับธนาคารฯ เมื่อปี 2543 และดำ�รงตำ�แหน่ง
ในฝ่ายงานบริหารสินทรัพย์กลุม่ พิเศษและสายงานทรัพยากรบุคคล
จากนั้นในปี 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการ
บริษัท ก่อนร่วมงานกับธนาคารฯ นางชลิดาเคยดำ�รงตำ�แหน่ง
งานด้านลูกค้าสัมพันธ์กับหลายสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคาร
ดอยช์แบงค์ ธนาคารโตเกียว และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ย์
การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการเงินและการธนาคารจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยโอกาโฮม่า ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ยังสำ�เร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรสำ�หรับ
เลขานุการบริษัท หลักสูตรประกาศนียบัตรเน้นทักษะการจด
บันทึกรายงานการประชุม และหลักสูตรที่ช่วยให้เลขานุการ
บริษัทเตรียมข้อมูลสำ�หรับการประชุมและจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจและการให้บริการในภาคการธนาคารที่สอดคล้องกับ
ทิศทางกลยุทธ์ของธนาคาร สัมพันธ์โดยตรงกับวัฏจักรทาง
เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองทั้งของโลก ภูมิภาค และ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ ปัญหา
เงินเฟ้อ ความผันผวนด้านการเมือง และความมั่นคง ในภูมิภาค
เป็นต้น
1.

ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของปัจจัยเหล่านี้และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้ และพยายามดำ�เนินงานด้วย
ความระมัดระวังและทันต่อสถานการณ์โดยรอบ เพื่อพร้อมรับ
ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในรูปเชิงรับและเชิงรุก และ
มีการตรวจสอบผลการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจและให้ความมั่นใจว่าฝ่ายบริหาร
ได้ดำ�เนินการตอบสนองอย่างเหมาะสมในการตรวจสอบนั้น
รวมถึงมาตรการวัดผลประกอบการด้านการเงินขององค์กร
การใช้เงินทุน การใช้ทรัพยากรองค์กร ทรัพยากรบุคคล และ
การจัดทำ�สถิติด้านความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ความเข้าใจใน
มุมกว้างเกี่ยวกับสถานภาพทางธุรกิจปัจจุบัน
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกี่ยวข้องกับโอกาสที่จะขาดทุนในเชิง
การเงิน ซึ่งเป็นผลจากการที่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารหรือคู่ค้า
ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อธนาคารและ/หรือ
ไม่สามารถดำ�เนินการตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการเงินที่ได้กระทำ�
ไว้ต่อกัน ในกรณีเช่นนี้ขอบข่ายของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
จะรวมถึงลูกค้าสินเชื่อสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และ
สายงานพาณิชย์ธนกิจ และสายงานบุคคลธนกิจ ตลอดจนบุคคล
และกลุ่มธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของธนาคาร หรือกับกิจกรรม
การให้กู้ ประเภทต่างๆ ของธนาคาร
2.

เครื่องมือที่นำ�มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อที่ครอบคลุม
และมองไปข้างหน้า ได้แก่หลักการด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และภาวะความพร้ อ มในการป้ อ งกั น วิ ก ฤต
(DEFCON) ในด้านการอนุมัติสินเชื่อ คณะกรรมการความเสี่ยง
(Risk Committee) เป็นผู้มอบอำ�นาจให้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อในสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และ

สายงานพาณิชย์ธนกิจ และหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ในสายงานบุคคลธนกิจ ซึง่ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านสินเชือ่
ทั้งสองสายงานจะมอบอำ�นาจต่อให้กับเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
(credit approver) เพือ
่ พิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ ในแต่ละวันตามขัน้ ตอน
และวิธกี ารในการพิจารณาความเสีย่ งทีใ่ ช้บงั คับการบริหารความเสีย่ ง
ด้านสินเชื่อ อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของ 3 คณะกรรมการ ได้แก่
คณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อ สายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ
และสายงานพาณิชย์ธนกิจ (“CIB & CB AC”) คณะกรรมการ
อนุมัติสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิ (“RB AC”) และคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง (“CIC”) ซึ่งคณะกรรมการ
เหล่านี้จะประกอบด้วย ผู้บริหารอาวุโสจากสายงานความเสี่ยง
และสายงานธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจะมี
การประชุมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง (หรือมากกว่านั้นหากมี
ความจำ�เป็น) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้ง 3 นี้
มีอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อที่ 7
การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สามารถแบ่งได้เป็น 2 สายงาน
หลักๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ และ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานองค์กร และสถาบันธนกิจ และ
สายงานพาณิชย์ธนกิจ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานบุคคลธนกิจ เกี่ยวข้องกับการทำ�
ธุรกรรมการให้สินเชื่อในสายงานบุคคลธนกิจ ทั้งที่เป็นสินเชื่อ
ทีม่ หี ลักประกัน และไม่มหี ลักประกัน รวมถึงสินเชือ่ สำ�หรับส่วนงาน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Business Clients) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ธนาคารมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ธนาคาร
ได้วางมาตรการควบคุมนโยบายบริหารสินเชื่อที่รัดกุมสำ�หรับ
แต่ละประเภทธุรกิจ และกำ�หนดเงือ่ นไขการรับความเสีย่ งทีเ่ ข้มงวด
โดยกำ�หนดกฎ เกณฑ์เฉพาะสำ�หรับสินเชือ่ แต่ละประเภท มีการวาง
ขั้นตอนเงื่อนไขการรับความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยงไว้
อย่างมีระบบ รวมทั้งมีการทบทวนขั้นตอนเหล่านี้เป็นประจำ�
ตามที่เห็นสมควร
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็น
ปัจจัยหลักในสายงานบุคคลธนกิจ หนึ่งในองค์ประกอบสำ�คัญ
ของปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของธนาคารคือ ผู้ปฏิบัติงาน
ในตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถ

www.sc.com/th
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การกํากับดูแลกิจการ
ทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ พร้อมกับสามารถร่วมงานกับ
หน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ให้กับธนาคาร

ธนาคารมั่นใจว่ามีความสามารถที่จะบริหารกระแสเงินสดได้ดี
ส่วนระยะปานกลางและระยะยาวจะเป็นการดูแลโครงสร้าง
งบแสดงฐานะการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร

สินเชื่อบุคคลประเภทต่างๆ ของธนาคาร มีการกระจายตัวที่
เหมาะสมทั้งในแง่ของกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน (The Asset & Liability
Committee; ALCO) มีหน้าที่กำ�กับดูแลการบริหารจัดการฐานะ
การเงินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับนโยบาย
และการปฏิบัติของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดรวมถึง
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และสาย
งานพาณิชย์ธนกิจ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสายงานองค์กรและสถาบันธนกิจ และ
สายงานพาณิชย์ธนกิจ เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกรรมให้สินเชื่อแก่
บริษัท องค์กร ธนาคาร และภาคราชการ รวมถึงความเสี่ยงจาก
การทำ�ธุรกรรมทางการเงินที่ก�ำ หนดให้มีการชำ�ระเงินตามกำ�หนด
เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงตามนโยบายสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติในการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งกำ�หนดรายละเอียดขั้นตอนและเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติ
การกำ�หนดวงเงินสูงสุดสำ�หรับความเสี่ยงในแต่ละระดับ
การควบคุมดูแลการใช้วงเงินสินเชือ่ รวมทัง้ การบริหารหลักประกัน
ธนาคารมุง่ เน้นการกระจายความเสีย่ งการให้สนิ เชือ่ แก่อตุ สาหกรรม
ต่างๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการ
อื่นๆ ที่ใช้บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เช่น ระบบมาตรฐาน
การจัดอันดับความเสีย่ ง การตรวจสอบดูแลความเสีย่ งด้านสินเชือ่
โดยหน่วยงานควบคุมความเสีย่ งทีด่ �ำ เนินงานเป็นเอกเทศ การจัดการ
ด้านเอกสารสัญญา และเอกสารประกอบการกูย้ มื ทีอ่ ยูภ่ ายใต้เกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน และกระบวนการในการจัดการและกำ�กับดูแล
ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจพบลูกค้าที่น่าจะ
เกิดปัญหาล่วงหน้า และสามารถหาแนวทางในการดำ�เนินการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่
ธนาคารไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกมัด
หรือภาระผูกพันต่างๆ ได้ตามที่กำ�หนด โดยไม่ก่อให้เกิดต้นทุน
ที่สูงเกินไป
3.

ธนาคารมีนโยบายในการจะต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับ
ที่เพียงพอและสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพันได้
ตลอดเวลา ทัง้ นีก้ ารบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องจะมีการดูแล
ทัง้ ความเสีย่ งในระยะสัน้ และความเสีย่ งด้านโครงสร้าง ในระยะสัน้
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หน่วยงานการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability
Committee; ALM) รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารความเสี ่ ย งด้ า น
สภาพคล่องทีเ่ พิม่ ขึน้ ของธนาคารในแต่ละวัน รวมไปถึงการสัง่ การ
และปฏิบัติการเพื่อให้การบริหารสภาพคล่องอยู่ภายใต้นโยบาย
และขอบเขตความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ คณะกรรมการสินทรัพย์
และหนี้สิน (ALCO) จะทบทวนระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของธนาคารเป็นประจำ�
ฝ่ายบริหารเงินของกลุม่ ธนาคาร (Group Treasury; GT) รับผิดชอบ
ในการนำ�เสนอและดูแลการบังคับใช้ของนโยบายและกลไก
การควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารมีการบริหารสภาพคล่องสำ�หรับทุกสกุลเงินอย่างเหมาะสม
สถานการณ์ตลาดทีไ่ ม่ปกติบางประการอาจมีผลกระทบต่อธนาคาร
ซึง่ ส่งผลต่อความสามารถของธนาคารในการปฏิบตั ติ ามภาระผูกพัน
เมือ่ ครบกำ�หนด โดยหลักใหญ่ๆ ความไม่แน่นอนทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของธนาคารได้แก่การที่ลูกค้าถอนเงินฝากในอัตรา
ที่รวดเร็วอย่างเป็นนัยสำ�คัญกว่าการคาดการณ์ หรือไม่ได้รับชำ�ระ
เงินคืนจากสินทรัพย์ในวันที่คาดว่าจะครบกำ�หนด ในการป้องกัน
ความไม่แน่นอนดังกล่าว ธนาคารมีนโยบายจัดหาแหล่งเงินทุนที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการทางการเงินของลูกค้า
เป็นหลัก โดยที่สินเชื่อสำ�หรับลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็น
สินเชื่อระยะสั้น นอกจากนั้น ธนาคารยังมีแผนการจัดหาแหล่ง
เงินทุนสำ�รอง โดยประกอบด้วยบัญชีที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่ง
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ถ้าหากเกิดสภาวะวิกฤติสภาพคล่อง
ซึ่งในเวลาปกติ ธนาคารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ได้
ทันที
ธนาคารจะจัดหาแหล่งเงินทุนในสกุลเงินเดียวกับสินทรัพย์ของ
ลูกค้าหากเป็นไปได้ เมื่อมีความแตกต่างเกิดขึ้นจะถูกควบคุม
ด้วยจำ�นวนเงินตราต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน
ท้องถิ่นได้ ตลอดจนการเปลี่ยนจากสกุลเงินท้องถิ่นเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ขอบเขตดังกล่าวมีขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการที่
จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ในสกุลเงินที่ต้องการ และ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดปริวรรตเงินตราได้ ธนาคาร
คำ�นึงถึงปัจจัยหลายประการในการกำ�หนดขอบเขต ซึ่งรวมถึง
ขนาดและสภาพคล่องในตลาดปริวรรตเงินตรา และข้อกำ�หนด
ด้านกฎหมาย

ตราสารสิทธิ์ในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity option) ซึ่งได้แก่
พลังงาน โลหะมีค่า แร่โลหะ และสินค้าเกษตรกรรม สำ�หรับ
ความเสี่ยงด้านตลาดในประเภทนี้ ธนาคารได้ปิดความเสี่ยง
ทั้งหมดโดยการคงสถานะแบบ “Back-to-back position”

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคารมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินฝากจาก
ลูกค้า ประกอบด้วยเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประเภทอื่นๆ ซึ่งมีความหลากหลายตามประเภทของ
เงินฝากและระยะเวลาที่ครบกำ�หนด และถือเป็นแหล่งเงินทุนที่มี
เสถียรภาพของธนาคาร คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน
(ALCO) จะทำ�การดูแลและตรวจสอบแนวโน้มในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของเงินฝากเหล่านี้ได้ถูกแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารได้จัดให้มีการกำ�หนดมาตรฐาน หลักการ นโยบาย และ
วิธีการสำ�หรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด คณะกรรมการ
ของธนาคารมีหน้าที่อนุมัติเพดานความเสี่ยงจากภาวะตลาด โดย
คำ�นึงถึงความผันผวนของตลาด ผลิตภัณฑ์และประเภทสินทรัพย์
ของธนาคาร ปริมาณและขนาดของธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง ด้านตลาดเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงาน
ธุรกิจ มีหน้าที่ในการวัดและติดตามฐานะเสี่ยงด้านตลาดให้อยู่
ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนีค้ ณะกรรมการสินทรัพย์และหนีส้ นิ (ALCO) ยังสอบทาน
งบแสดงฐานะทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าประมาณการการเติบโต
ของทรัพย์สินสอดคล้องกับการเติบโตของแหล่งเงินทุนอย่างมี
เสถียรภาพ

ธนาคารวัดความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุน อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงราคา อัตรา และความผันผวนโดยวิธี
แบบจำ�ลองมูลค่าความเสี่ยง Value at Risk (VaR) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่นำ�ข้อมูลตลาดในอดีตมาวัดผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ระยะเวลาและระดับความเชื่อมั่น
ที่กำ�หนดไว้

ธนาคารยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากลูกค้าขนาดใหญ่รวมถึง
การออกตราสารพาณิชย์ (Commercial paper) ที่ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการบริหารระยะเวลา รวมถึงสามารถกำ�หนดราคาที่
เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
4. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
ธนาคารตระหนักว่าความเสี่ยงด้านตลาด คือผลกระทบในทางลบ
ต่อรายได้หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคา หรืออัตราของตลาดการเงิน ฐานะเสี่ยงด้านตลาด
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากธุรกรรมที่กระทำ�กับลูกค้าเป็นสำ�คัญ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาดของธนาคารนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความเสีย่ งและผลตอบแทน ในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
ธนาคารมีความเสี่ยงหลักด้านตลาด 3 ประเภทได้แก่
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลง
ของเส้นอัตราผลตอบแทน ส่วนต่างดอกเบี้ย และ ความผันผวน
ของตราสารสิทธิในอัตราดอกเบี้ย
• ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของตราสารสิทธิใน
อัตราแลกเปลี่ยน
• ความเสี่ยงด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความผันผวนของ

แบบจำ�ลองมูลค่าความเสี่ยงของธนาคาร (VaR) คำ�นวน
ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวของตลาด
ในช่วงระยะเวลา 1 วัน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.5
กล่าวคือ ณ ระดับความเชื่อมั่นนี้ จะมีโอกาสที่ค่าความเสียหาย
จะเกิดขึ้นมากกว่าผลมูลค่าความเสี่ยงของธนาคาร (VaR) 6
ครั้งในระยะเวลาหนึ่งปี
ธนาคารใช้แบบจำ�ลองมูลค่าความเสี่ยงของธนาคาร (VaR) 2 วิธี :
• วิธีแบบจำ�ลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical simulation):
เกี่ยวข้องกับการประเมินฐานะที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาด
ที่สังเกตได้ในอดีตต่อการวัดมูลค่าของกลุ่มการลงทุนปัจจุบัน
วิธีนี้ถูกนำ�มาใช้สำ�หรับปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดทั่วไปและ
มูลค่าความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงส่วนใหญ่ของธนาคาร (specific
or credit spread risk VaR)

• วิธีแบบจำ�ลอง Monte Carlo (Monte Carlo simulation):
วิธีนี้คล้ายคลึงกับวิธีแบบจำ�ลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต
แต่พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของข้อมูลนำ�เข้าที่มากกว่า
เป็นสำ�คัญ แบบจำ�ลองดังกล่าวเกิดจากเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยังคงไว้ซึ่งสาระสำ�คัญของการแปรผันและ
สหสัมพันธ์ของการเปลี่ยนเปลงของปัจจัยควาวมเสี่ยงที่
สังเกตได้ในอดีต วิธีนี้ถูกนำ�มาใช้สำ�หรับมูลค่าความเสี่ยง

www.sc.com/th

49

การกํากับดูแลกิจการ
เฉพาะเจาะจง (specific or credit spread risk VaR) บางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเฉพาะตัวในตลาดเครดิต

โดยในการออกผลิตภัณฑ์และบริการจะต้องมีการประเมินความเสีย่ ง
และมีการอนุมัติตามเกณฑ์การกำ�กับดูแลก่อนจะเริ่มมีผลใช้ด้วย

ข้อมูลการสังเกตการณ์ยอ้ นหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้รบั การเลือก
และนำ�มาใช้กับทั้งสองวิธี

ธนาคารมีการประเมินความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีเ่ กิดขึน้ ตามแนวทาง
การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร โดยมีระดับ
ความเสี่ยงที่ ระดับต่ำ� ระดับกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก
เหตุการณ์ที่ระดับความเสี่ยง มีนัยสำ�คัญตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
จะอยู่ภายใต้การดูแล บริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
(Country Operational Risk Committee) เหตุการณ์ความเสี่ยงที่มี
นัยทั้งจากภายนอกและเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดภายในธนาคาร
จะถูกวิเคราะห์หาสาเหตุเพือ่ การป้องกันแก้ไขความเสีย่ ง เพือ่ ไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ซ้ำ�ขึ้นอีก นอกจากนี้ กรณีมีความเสียหายจาก
ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการเกินขึ้นจะต้องมีการบันทึกในระบบ
ข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการของธนาคารด้วย

ผลมูลค่าความเสี่ยงของธนาคารถูกคำ�นวณจากสถานะ ณ สิ้น
วันทำ�การ ระดับความเสี่ยงระหว่างวันอาจแตกต่างจากที่รายงาน
ณ สิ้นวันทำ�การ
นอกจากนี้ธนาคารได้นำ�ค่าความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราตลาด (Sensitivity) มาใช้ร่วมกับแบบจำ�ลองมูลค่า
ความเสี่ยง (VaR) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ยกตัวอย่าง
เช่น ค่าความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย คือ
การวัดฐานะความเสี่ยงที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.01 (1 basis point)
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการจัดทำ�การทดสอบมูลค่าความเสี่ยง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Test scenarios) เป็นรายเดือน เพื่อ
ระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภาวะทีไ่ ม่ปกติ แม้โอกาสจะเกิดน้อย
แต่หากเกิดขึ้นได้
5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารคือความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องจากเหตุการณ์ หรือการกระทำ�
ซึง่ เป็นผลจากความไม่เพียงพอหรือความ บกพร่องของกระบวนการ
ภายใน บุคคล และระบบงาน เทคโนโลยีของธนาคาร หรือ
จากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฏหมาย ธนาคาร
จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดย การระบุ
ความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม และติดตาม ทั้งนี้ เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการดังกล่าวมิให้นำ�ไปสู่ความเสียหายที่มี
นัยสำ�คัญต่อธนาคาร ธนาคารมีการทบทวนระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีอยู่อย่างสม่�ำ เสมอเพื่อให้การควบคุม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน ธนาคารจึงได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการ ระบุ
และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดตามกระบวนการปฎิบัติงาน
ตั้งแต่ต้นจบจบ (End to End Process) ในแต่ละกระบวนการ
จะมีเจ้าของกระบวนการ ซึง่ เจ้าของกระบวนการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่ตนเป็นเจ้าของโดยถือ
เป็นส่วนสำ�คัญในการปฎิบัติงาน นอกจากนี้ในการออกผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ ธนาคารมีเกณฑ์การปฏิบัติและการกำ�กับดูแล
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Country
Operational Risk Committee) มี ป ระธานเจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห าร
เป็นประธาน มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการทั้งหมดของธนาคารตามอำ�นาจและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

ความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการกำ�กับดูแล
ข้อบังคับในการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ยังช่วยยกระดับการประเมินความเสี่ยงที่ดำ�เนินอยู่ตลอดเวลาให้ดี
ยิ่งขึ้น และช่วยให้แน่ใจว่ามีสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เหมาะสม นอกจากนี้แผนทบทวนความเสี่ยงใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบยังช่วยให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ซึ่งรวมไปถึงการทบทวนแผนธุรกิจด้านต่างๆ ตามประเด็น
ความเสี่ยง การดำ�เนินงานเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงด้านธุรกิจ
กฎหมายและชื่อเสี่ยง ตลอดจนความสูญเสียที่มีนัยสำ�คัญ
อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และยังช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงลูกค้า พนักงาน
ผู้ถือหุ้นและภาครัฐที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล
2. ความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองค์กร
ชือ่ เสียงอาจนิยามได้วา่ เป็นการรับรูแ้ ละความเห็นโดยรวมจากอดีต
และปัจจุบนั เกีย่ วกับองค์กรซึง่ เกิดขึน้ ภายในจิตสำ�นึกของผูม้ สี ว่ นได้

ส่วนเสียและสาธารณชน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเป็นสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นจากข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้ฐานลูกค้าลดลง
เกิดการฟ้องร้องดำ�เนินคดีที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือรายได้ที่ลดลง
นอกจากนีย้ งั เกีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อชื่อเสียงขององค์กร
มาตรการของธนาคารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านนี้รวมถึง
การควบคุมภัยคุกคามที่จะก่อเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
ขององค์กร ขณะเดียวกันก็ยกระดับโอกาสที่จะปกป้องและ
เผยแพร่ชื่อเสียงของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารยังยึดมั่น
ในการปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีหรือ
บรรษัทภิบาล และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีทางธุรกิจเช่น
คุณธรรม ภาระความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ขณะเดียวกัน
มีการติดตามตรวจสอบและห้ามปรามความพยายามใดๆ
ที่จะใช้เครือข่ายหรือชื่อของธนาคารเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การฟอกเงิน การก่อการร้ายหรือกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

ความเสี่ยงอื่น
ความเสี่ยงอื่นเป็นความเสี่ยงอันได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบทางการ และความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงองค์กร
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการทำ�ธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งไม่จำ�กัดเฉพาะ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการ
ความเสี่ยงด้านการกำ�กับดูแลหมายถึงความเสี่ยงจากการ
ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
และหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานด้านการเงิน
ความสูญเสียทางการเงิน หรือเสียหายต่อชื่อเสียงหรือ
การแทรกแซงด้านการกำ�กับดูแลที่สถาบันการเงินอาจได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวได้
ธนาคารมีหน่วยงานด้านกำ�กับและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานตามกฎระเบียบของประเทศและ
ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ธนาคารมีนโยบาย
และขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เหมาะสม ตลอดจน
หลักจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจที่กำ�หนดเป็นแนวทางพื้นฐาน
สำ�หรับผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเพื่อส่งเสริมให้เกิด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559
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การกํากับดูแลกิจการ

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

ตั้งแต่ตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้มีตำ�แหน่งเทียบเท่า
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ทบทวนนโยบายและ
กระบวนการสรรหา ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ธนาคารแล้วในการประชุมครัง้ ที่ 9/2559 เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน
2559 สาระสำ�คัญของนโยบายและกระบวนการดังกล่าวคือ การเปิด
โอกาสให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาถึง
คุณสมบัตทิ างด้านการศึกษาและประสบการณ์ในการทำ�งาน เพือ่ ให้
กรรมการสรรหาได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางและตรงไปตรงมา
ถึงคุณสมบัตติ า่ งๆ ของผูท้ ถ่ี กู เสนอชือ่ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ บุคคล
ที่มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารได้
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติโดย
ทั่วไปแล้ว หลักเกณฑ์สำ�คัญหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการสรรหาคือ
ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อว่าไม่มีคุณสมบัติ
ข้อใดขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ำ กับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ เช่น พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ผชู้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้อื่นซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่า
จะเป็นดังนี้คือกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้น
เป็นจำ�นวนเงิน 7.57 ล้านบาท ในปี 2559 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนจำ�นวนเงิน (บาท)
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
3,200,000.00
2,650,000.00
2. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
1,720,161.33
3. ศ.ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
รวมเป็นเงิน
7,570,161.33

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีก
4 ท่าน ซึ่งไม่รับผลตอบแทนในฐานะกรรมการจากธนาคารฯ
ในปี 2559 ตามนโยบายของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้แก่
1. นายบาหรัท แพทมานาบัน
ประธานกรรมการ
2.
นายพลากร
หวั
ง
่
หลี
กรรมการ
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกปี จะมีกรรมการ
กรรมการ
ของธนาคารที่ครบกำ�หนดออกตามวาระจำ�นวน 1 ใน 3 ของ 3. นางอรนุช นำ�พูลสุขสันติ์
4.
นายไฟซาล
อะบู
ชาร์
กรรมการ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งธนาคารได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ
ดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับตั้งแต่รองกรรมการ
ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจำ�นวน 12 ท่าน (ในระหว่างปีมีจำ�นวน 14 คน)
คูณด้วยจำ�นวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 143.14 ล้านบาท และค่าตอบแทนรวม
คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย ของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่ง
คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นจำ�นวน 19 ท่าน (ในระหว่างปีมี
จะแบ่งคะแนนเสียงให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ บุคคลซึ่งได้ จำ�นวน 26 คน) เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 178.54 ล้านบาท
รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ค่าตอบแทนอื่น
กรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ค่าตอบแทนอื่น ซึ่งรวมถึงเงินที่ธนาคารฯ สมทบเข้ากองทุนสำ�รอง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้น เลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารระดับตัง้ แต่รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขึ้นไป
จำ�นวน 12 ท่าน (ในระหว่างปีมีจำ�นวน 14 คน) ในปี 2559
ไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่า
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 45.67 ล้านบาท และ เงินที่ธนาคารฯ
หรือผู้อื่นซึ่งมีตำ�แหน่งที่เทียบเท่า การพิจารณาจะมุ่งเน้นถึงความ สมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สามารถ ประสบการณ์ และภาวะความเป็นผู้นำ�ของแต่ละท่าน ขึน้ ไป หรือผูซ้ ง่ึ มีต�ำ แหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ จำ�นวน 19 ท่าน
นอกเหนือจากความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในด้านการ (ในระหว่างปีมีจำ�นวน 26 คน) ในปี 2559 เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
ธนาคารพาณิชย์สาขาต่างๆ แล้วยังมีความคาดหวังให้ผู้บริหาร 43.34 ล้านบาท
ระดับสูงเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อย่างดียง่ิ อีกด้วย นอกจากนี้ ผูถ้ กู เสนอชือ่ ต้องไม่มคี ณุ สมบัตขิ อ้ ใด การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารฯ ข้อ 51
ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ำ กับดูแลธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญคือห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
เช่น พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พระราชบัญญัตกิ ารธนาคาร นอกจากเงินกำ�ไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
พาณิชย์ เป็นต้น
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน เพื่อให้การทำ�หน้าที่มีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริง รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ภาพร เกิดผล
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการ
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีหน้าที่
สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งทำ�หน้าที่กำ�หนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นของกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา
ในปีน้ี คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ด�ำ เนินการ
ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีดำ�เนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความสอดคล้องกับระเบียบและกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางและ
กรอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ดังนี้

•ในการสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมีตำ�แหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จะพิจารณาโดย
คำ�นึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และภาวะผูน้ �ำ ตลอดจนวิสยั ทัศน์
และทัศนคติทด่ี ตี อ่ องค์กร อันเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินกิจการ
ของธนาคารฯ ซึ่งในส่วนของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ยังคำ�นึงถึงขนาด โครงสร้าง
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร และความเหมาะสมของ
แต่ละบุคคลอีกด้วย ทัง้ นีเ้ ป็นการส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เพื่อสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของทางการและ
ตอบสนองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการธนาคารที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
•ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือผู้ซึ่งมี
ตำ�แหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน จะพิจารณาโดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ผลการปฏิบตั งิ าน
และอัตราตลาดในธุรกิจการธนาคารของไทย รวมถึงผล
ประกอบการโดยรวมของธนาคาร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม
•ให้คำ�แนะนำ�ฝ่ายบริหารในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษา
พนักงาน การสรรหา ค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน รวมทั้ง
ดำ�เนินการให้มีการจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งงานที่
เหมาะสมเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน สำ�หรับตำ�แหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินกิจการของ
ธนาคารและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในปี 2559 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่กรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูงได้รับได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

www.sc.com/th
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การกํากับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน โดยมีเลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบภายใน ร่วมกันทำ�หน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1) นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการ
2) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
3) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมขึ้นหลายครั้ง
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งในการประชุมได้มีการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
รายงานทางการเงิน
1) สอบทานและรับรองงบการเงินสำ�หรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และงบการเงินระหว่างกาลสำ�หรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการจัดทำ�งบการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานทาง
บัญชีทเ่ี ป็นทีย่ อมรับและมีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอเหมาะสม
ก่อนที่จะนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติและจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ำ กับดูแล
ธนาคารต่อไป
ผู้สอบบัญชีภายนอก
2) เสนอแนะการแต่งตั้งพร้อมทั้งกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ภายนอกต่อคณะกรรมการธนาคาร
3) รับทราบแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2559 ของบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
4) รับทราบงานทีไ่ ม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit Service) ทีด
่ �ำ เนินงาน
โดยบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด สำ�หรับปี 2559
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
5) อนุมัติแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำ�หรับปี 2559 และ
รับทราบผลการตรวจสอบและประเด็นที่ยังต้องพิจารณาราย
ไตรมาส รวมทัง้ ติดตามสอบถามและให้ขอ้ คิดเพิม่ เติมเพือ่ เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบโดยเฉพาะ
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะ
สมและเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
6) รับรองแผนการสอบทานเงินให้สินเชื่อสำ�หรับปี 2559 และ
รับทราบรายงานผลสอบทานเงินให้สินเชื่อและเรื่องที่อยู่
ระหว่างการแก้ไขรายไตรมาส
7) รับทราบผลสอบทานกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน
8) รับทราบแผนการพัฒนาบุคลากรของสายงานตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
9) อนุมต
ั ริ ายงานการกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ประจำ�ปี 2559
และการทบทวนประจำ�ปีของนโยบายการกำ�กับการปฏิบัติตาม
กฏเกณฑ์ พร้อมกับรับทราบรายงานการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทท่ี างการกำ�หนดและเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญทีน่ า่ สนใจ
รายไตรมาส
10) รับทราบแผนการติดตามผลกำ�กับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
ประจำ�ปี 2559 และรายงานการติดตามผลการกำ�กับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ประเทศไทยรายไตรมาส
11) รับทราบการรายงานเรื่องกฎเกณฑ์และกฏระเบียบที่สำ�คัญ
ของทางการในประเทศรายไตรมาส
12) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบประจำ�ปี 2559 ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและมาตรการแก้ไขเพื่อนำ�ส่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
13) รับทราบรายงานและผลตรวจสอบเฉพาะด้าน (สายงานตรวจ
สอบภายใน และสายกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2559 และมาตรการแก้ไขเพื่อ
นำ�ส่งธนาคารแห่งประเทศไทย
การบริหารความเสี่ยง
14) รับทราบประเด็นเรื่องความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีการนำ�เสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการความเสีย่ ง และรายการความเสีย่ ง
ที่เกิดจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาดรายไตรมาส
15) รับทราบการรายงานสถานะบัญชีสินเชื่อภายใต้การดูแลของ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ
16) รับทราบรายงานเรื่อง XVA คณะกรรมการตรวจสอบแนะนำ�
ให้นำ�เสนอรายงานนี้ต่อคณะกรรมการธนาคารรับทราบ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559

ทุกครึ่งปี พร้อมหาแนวทางให้หน่วยงานค้าเงินในห้องค้า
รับทราบความเสี่ยงด้าน XVA
อื่น ๆ
17) รับทราบมาตรการแก้ไขประเด็นการไม่บันทึกรายการเข้าระบบ
และการไม่ได้รายงานตามกำ�หนดเวลาของสายงานบริหารเงิน
และตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบขอให้ฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวข้องติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้
อย่างเคร่งครัด
18) รับทราบรายงานผู้บริหารเรื่องความเสี่ยงด้านอาชญากรรม
การเงินและฟอกเงินสำ�หรับปี 2558
19) รับทราบรายงานความเสี่ยงจากการปฏิบัติการซึ่งเกิดการสูญเสีย
ในปี 2558 และครึ่งแรกของปี 2559
20) รับทราบรายงานสรุปกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และ
การกระทำ�ที่ละเมิดนโยบายหรือทุจริตต่อหน้าที่ร้ายแรงอื่นๆ
(Speak – Up Cases) ในปี 2558 และครึ่งแรกของปี 2559 และ
มาตรการที่ดำ�เนินการ คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้
พนักงานกล้ารายงานกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต
และการกระทำ�ที่ละเมิดนโยบาย หรือทุจริตต่อหน้าที่ร้ายแรง
อื่นๆ
21) รับทราบแผนอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำ�งาน
สำ�หรับปี 2559 และสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
ในที่ทำ�งานในปี 2558 และ 2559 (ถึงเดือนมีนาคม)
22) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารได้รับจากกลุ่ม
ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
23) รับทราบปัญหาที่แท้จริงของการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ทางการกำ�หนดในฝ่ายบริหารเงินสด (Cash Management
Services) และมาตรการแก้ไข
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร โดยยึดมัน่ บนหลักการของความถูกต้อง
และชอบธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส มีความเป็นอิสระ
และถือประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นสำ�คัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ�การสอบทานรายงานการเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน และติดตามดูแลการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เชื่อว่าข้อมูลที่เปิดเผยในเรื่องดังกล่าวมีความเพียงพอ โปร่งใส
เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

นางทิพย์ภาพร เกิดผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
www.sc.com/th
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ข้อมูลเสริม

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
กิจการธนาคารพาณิชย์

Homepage

www.standardchartered.co.th

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ผู้สอบบัญชี
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

0107536000498
(02) 724-4000
(02) 724-4444

บาท
14,837,045,480 บาท
- หุ้นสามัญ 1,483,704,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
14,842,627,020

(02) 724-8039, 41, 42
(02) 724-8044

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ
(02) 677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

1.
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10120

(02) 677-2000

www.kpmg.co.th

โทรศัพท์
โทรสาร

บาท

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักเลขานุการบริษัท ชั้น 12 อาคารสาธรนครทาวเวอร์
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Homepage

สถานที่ตั้ง

10

นายไกรทส เปลี่ยนบางช้าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวสรีรัช แข่งขันดี
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สายงานกฎหมาย
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(02) 724-3366, 3370
(02) 724-3360

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2559
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ข้อมูลเสริม

โครงสร้างการถือหุ้น

รายการระหว่างกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้น
		
1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
2. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ความสมเหตุสมผลของ ประเภท ลักษณะความ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวนเงิน (หน่วย: พันบาท) ขั้นตอนการ
รายการรายชื่อบุคคลที่ ธุรกิจ สัมพันธ์
อนุมัติ
อาจมีความขัดแย้ง
เงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน อัตราดอกเบี้ย
ธนาคาร
สถาบัน กลุ่มผู้ถือหุ้น
ได้รับอนุมัติจาก
371,140,505
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด การเงิน รายใหญ่ของ
คณะกรรมการ
ธนาคารฯ
ธนาคารฯ

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

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

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

99.8713
0.1180
0.0034
0.0009
0.0004
0.0004
0.0003
0.0003

3,027
2,971

0.0002
0.0002

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

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

สามัญ

6,000,000

5,999,994

99.99

สามัญ

2,000

588

29.40

สามัญ

150,000

22,121

14.75

สามัญ

8,000,000

900,000

11.25

สามัญ

50,000

5,000

10.00

การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคาร และบริษัทในเครือของธนาคาร
การมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทำ�ขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี
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•
•

•

เงินฝากทุกประเภท เงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคคลใกล้ชิด
ณ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวนเงิน
รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ประเภทรายการ
(หน่วย: พันบาท)
เงินให้สินเชื่อ
1,893,399
คณะกรรมการ
ภาระผู
ก
พั
น
ผู้บริหารระดับสูง
เงิ
น
รั
บ
ฝากทุ
ก
ประเภท
107,280
และบุคคลใกล้ชิด
เงินกู้ยืม
อัตราดอกเบี้ย
-

ความสมเหตุ
สมผลของ
รายการ
เป็นการดำ�เนิน
ธุรกิจตามปกติ

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
เป็นเงินให้สินเชื่อปกติทั่วไป
-

เป็นเงินรับฝากปกติทั่วไป
-

เป็นอัตราในตลาดทั่วไป
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของธนาคารฯ ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ
		
32 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 115 ของงบการเงินของธนาคารฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่มี
ไม่มี
www.sc.com/th
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ข้อมูลสาขา
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02)724-6326-37
โทรสาร (02) 724 3288
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขามหานาค
2, 4 ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (02) 621-8263-6
โทรสาร (02) 724 3250
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขาบางแค
750 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ (02) 413-2129, (02) 805-0280-4
โทรสาร (02) 724 3252
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขาเจริญกรุง
335 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ (02) 225-7451-2 (02) 622-8630-7
โทรสาร (02) 724 3254
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขาประตูนำ�้
120/29-30 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 255-5774-5 (02) 251-2105
โทรสาร (02) 724 3256
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ 419 ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (02) 835 3978
โทรสาร (02) 724 3258
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)
สาขาระยอง
127/20 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลท่าประดู่ อำ�เภอเมือง ระยอง 21000
โทรศัพท์ (038) 616-077-78, (038)-800361-2
โทรสาร (02) 724 3262
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขาพาหุรัด
121-121/1, 123-123/1 (อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า) ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ (02) 222 6355 , (02) 221-2172-3
โทรสาร (02) 724 3264
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำ�บลประชาธิปัตย์
อำ�เภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (02) 958-0415-8
โทรสาร (02) 724 3266
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)
สำ�นักงานใหญ่
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สุขุมวิท 50 1710 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ (02) 741-4440-41
โทรสาร (02) 724 3268
วันจันทร์ - วันอาทิตย์- วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
สาขาห้างโลตัส รัตนาธิเบศร์ 37/112 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (02) 950-8855
โทรสาร (02) 724 3270
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
สาขาห้างโลตัส พระราม 3 172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 681 1411-17
โทรสาร (02) 724 3272
วันจันทร์ - วันอาทิตย์- วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
สาขาสีลม
ห้องเลขที่ 5 ชั้น 1 อาคารซิลลิค เฮาส์ เลขที่ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 636-0376-85
โทรสาร (02) 724 3276
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขาทองหล่อ
55/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 673-7300
โทรสาร (02) 724 3278
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขารัชโยธิน
ศูนย์การค้า ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ห้อง B102A เลขที่ 234/2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (02) 930-2311
โทรสาร (02) 724 3280
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
สาขาเซ็นทรัลบางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา เลขที่ 587 ชั้น 3 ห้อง 302 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
(ปิดทำ�การ มกราคม 2560) กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ (02) 398-6555
โทรสาร (02) 724 3282
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)
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ A 409 ชั้น 4, เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดำ�ริ แขวงปทุมวัน
(จะปิดทำ�การ 29 เมษายน 2560) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 613-1042
โทรสาร (02) 724 3284
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ - วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 - 19.30 น.
(ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)
สาขาสีลม ซอย 6
126 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(จะปิดทำ�การ 29 เมษายน 2560) โทรศัพท์ (02) 267 7228
โทรสาร (02) 724 3286
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สาขาห้างโลตัส

(ปิดทำ�การ มกราคม 2560)

www.sc.com/th
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