นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ธสน.)

การควบคุมเอกสาร (Document Control)
การอนุมัตเิ อกสาร (Document Approvals)
เอกสารฉบับนีไ้ ด้รบั การทบทวนและอนุมตั ิโดย
จัดเตรียมเอกสารโดย
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ

กลั่นกรองโดย
มติคณะจัดการ
ครัง้ ที่ 38/2563 วันที่ 6/11/2563

อนุมัตโิ ดย
มติคณะกรรมการธนาคาร

14/10/2563

มติคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ครัง้ ที่ 5/2563 วันที่ 16/11/2563

ครัง้ ที่ 19/2563 วันที่ 30/11/2563

รายละเอียด

แก้ไขโดย

ประวัตกิ ารแก้ไขเอกสาร
ครั้งที่

วัน-เดือน-ปี

1.0

26/11/2561

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร
ครัง้ ที่ 11/2561

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ครัง้ ที่ 4/2561 วันที่ 26/10/2561

2.0

18/12/2562

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร
ครัง้ ที่ 13/2562

3.0

30/11/2563

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร
ครัง้ ที่ 19/2563

คณะจัดการ ครัง้ ที่ 26/2562
วันที่ 1/11/2562
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ครัง้ ที่ 5/2562 วันที่ 28/11/2562
คณะจัดการ ครัง้ ที่ 38/2563
วันที่ 6/11/2563
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ครัง้ ที่ 5/2563 วันที่ 16/11/2563

ทบทวนครั้งต่อไป ปี 2564 (ทบทวนทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ)

นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ธสน.
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดให้มีการทบทวนแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของ ธสน.
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกรอบหลักการของ Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) ปี 2015 ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.)
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) เป็ นต้ น จึงทาให้ ธสน.
มีการระบุหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ เผยแพร่เพื่อให้บคุ ลากรทุกระดับ
ยึดถือและมุง่ มั่นปฏิบตั ิตาม ดังนี ้
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ (Accountability)
2. ความสานึกในหน้าที่ดว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
4. ความโปร่ ง ใสทั้ ง ในการด าเนิ น งานที่ ส ามารถตรวจสอบได้แ ละเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใส
(Transparency)
5. การสร้างมูลค่าแก่กิจการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว (Value Creation)
6. การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแลและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
7. การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ในการแสดงความคิดเห็น เกี่ ย วกับการดาเนิ นงานที่ อาจมี
ผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ (Participation)
นอกจากนี ้ ยังมีการกาหนดกรอบแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้อา้ งอิงสาหรับการปฏิบัติงาน
ประจาวัน โดยแบ่งออกเป็ น 10 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ
ธสน. เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่จัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน าเข้า แห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงทาให้ ธสน. เป็ นองค์กรของรัฐที่ตอ้ ง
มุ่งปฏิบตั ิหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ทางตรงได้แก่ กระทรวงการคลัง และโดยอ้อม
ที่ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร โดย ธสน. ได้กาหนดแนวทางการ

ตอบสนองทัง้ การนาเสนอข้อมูลทัง้ ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินแก่เจ้าของกิจการ/ผู้ ถือหุน้ ทุกกลุม่ อย่างโปร่งใส
และเท่าเทียมกัน การนานโยบายภาครัฐของหน่วยงานต้นสังกัดเป็ นกรอบแนวทางการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
การจัดทาและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีท่ีภาครัฐกาหนด รวมถึงรายงานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดาเนินงานแก่ผแู้ ทนเจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุน้ อย่างสม่าเสมอตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถอื หุน้
กระทรวงการคลัง ในฐานะเป็ นเจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุน้ ทางตรง มีสิทธิรว่ มในฐานะเจ้าของกิจการ โดยเป็ น
ผูก้ าหนดทิศทางและควบคุมการดาเนินงานของ ธสน. ผ่านการแต่งตัง้ กรรมการให้ทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนตนเองใน
การกากับดูแลฝ่ ายจัดการ และมีสิทธิ รว่ มในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ ธสน. ดังนัน้ เพื่อ
ทาให้เจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ของตนได้อย่างครบถ้วน ไม่ถูกละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ท่ีพึงมีตาม
กฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยทั่วไป คณะกรรมการ ธสน. และฝ่ ายจัดการจึงได้กาหนดแนวทาง
ที่ทาให้เจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุน้ มั่นใจได้ว่า ธสน. มีการดูแลให้การใช้เงินที่ได้จากภาครัฐมีความคุม้ ค่า ผ่านการลงทุน
และบริหารจัดการงานภายในที่เป็ นเลิศและมีจริยธรรม ทัง้ การส่งเสริมการประชุมร่วมระหว่าง ธสน. และผู้ถือหุน้
ภาครัฐ การจัดให้มีมาตรการป้ องกั น การใช้ข ้อมูล ภายใน เพื่ อหาผลประโยชน์ใ ห้แ ก่ ตนเองหรื อผู้เกี่ ย วข้อง
(Abusive Self-Dealing) รวมถึงการกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและการทาธุรกรรม
ของ ธสน.

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการประกอบกิจการในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง
ธสน. ได้ดาเนินงานตามภารกิจของธนาคาร ทัง้ ด้านการให้สินเชื่อ การรับประกันการส่งออก และการคา้ ประกัน
สินเชื่อ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายทัง้ ภาครัฐและเอกชน ดังนัน้ เพื่อให้ ธสน. สามารถ
แสดงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทัง้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
และมาตรฐานที่ดีโดยทั่วไป คณะกรรมการ ธสน. จึงได้กาหนดให้มีนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และการบริหารจัดการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบตั ิงานประจาวัน ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้ นี ้ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

และ ธสน. ที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จของการลดผลกระทบเชิงลบต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย และความร่วมมือที่จะส่งผล
ต่อความยั่งยืนของทัง้ ธสน. และสังคมโดยรวมต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการได้กาหนดให้ ธสน. เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ ธสน. ทัง้ ข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ผ่านช่องทางที่
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและเท่าเทียมกัน โดยเป็ นการปฏิบตั ิท่ีสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการและแนว
ปฏิบตั ิท่ีดีตามแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กระทรวงการคลัง ที่ประกาศใช้ในปี 2556 ที่กาหนดให้รฐั วิสาหกิจถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน ทัง้ นี ้ เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็ นไปตามที่กาหนด ธสน. ได้กาหนดประเด็นและระยะเวลาการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบที่มาของผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ พร้อมทัง้ กาหนดให้มีระบบการตรวจ
ติดตามผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้เพียงพอที่ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและสาธารณะจะนาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบตั ิ

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
คณะกรรมการของ ธสน. มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร โดยมี
องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการอ้างอิงตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ซึ่งดาเนินตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีดีท่ีเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมไปถึงกรรมการอิสระที่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์
ในการสร้างมูลค่าและคุม้ ครองประโยชน์ของภาครัฐ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ทัง้ นี ้ เพื่อให้การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วย
ศึกษากลั่นกรองตามความจาเป็ น เช่น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับความ
เสี่ ย ง และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น ต้น โดยมี ก ารประเมินผลการปฏิ บัติงานของกรรมการธนาคาร ทั้ง
รายบุคคลและรายคณะเป็ นประจาทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลในการทางาน
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงที่อาจเกิดขึน้ ได้

หมวดที่ 6 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็ นระบบบริหารจัดการที่สาคัญยิ่งสาหรับการกากับดูแลกิจการ
ธนาคารและสถาบันการเงิน แนวทางปฏิบตั ิท่ีดีในหมวดดังกล่าวนี ้ จึงเป็ นหลักการที่ ธสน. ได้นามากาหนดเป็ น
แนวปฏิบตั ิพืน้ ฐานสาหรับการปฏิบตั ิงานประจาวัน เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของ สคร. และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกากับดูแลและเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มงุ่ มั่น
ให้ระบบบริหารจัดการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐาน จึงได้ให้มีคณะกรรมการกากับความเสี่ยง และ
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงเป็ นผูร้ บั มอบนโยบายนาไปขับเคลื่อนให้เกิ ดผลสาเร็จ รวมถึงได้จัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าที่ สอบทานคุณภาพและความเพี ยงพอในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารความเสี่ ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อสร้างประโยชน์สงู สุดต่อเจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุน้ ภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณของ ธสน.
คณะกรรมการ ธสน. ให้ความสาคัญกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ธสน. เนื่องจากเป็ นพืน้ ฐาน
สาคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธสน. จึงได้ จัดทาคู่มือจริยธรรมธุรกิจทั้งใน
ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้ถือปฏิ บัติโดยเคร่งครัด จัดกิ จกรรมและสร้างบรรยากาศ เพื่ อ
เสริมสร้างความตระหนักให้บคุ ลากรเห็นความสาคัญ และมุ่งมั่นร่วมกับองค์กรในการปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีจริยธรรม
และจรรยาบรรณได้ตามกรอบแนวทางที่ ธสน. กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

หมวดที่ 8 ความยั่งยืนและนวัตกรรม
คณะกรรมการมุ่งมั่น พัฒ นา ธสน. ให้มีก ารเติบ โตอย่ างยั่งยื น โดยใช้น วัตกรรมเป็ น พื น้ ฐานในการ
ปฏิบตั ิงานประจาวัน ทัง้ นีเ้ พื่อรองรับต่อสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวทัง้ ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน จึงต้องคานึงถึง
การใช้นวัตกรรมเป็ นกลไกสนับ สนุน โดย ธสน. ได้นาหลักการบริหารจัดการนวัตกรรมมาประยุกต์ควบคู่กับ
หลักการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อกาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และแผนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ขององค์กร รวมถึงเสริมสร้างให้องค์กรมีการบริหารจัดการความรู แ้ ละการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ซึ่งจะ เป็ น
พื น้ ฐานให้ ธสน. เกิ ดความคิดสร้างสรรค์แ ละนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่ อง จนท าให้เติบ โตได้อย่ างยั่งยื น ซึ่ง
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้รบั การพัฒนาและ ธสน. นามาใช้ประโยชน์นนั้ คณะกรรมการ ธสน. ได้กาหนดให้มีแนวทาง

การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อมุ่งสร้างความโปร่งใสและเป็ นธรรมในการตอบแทนผูค้ ิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมทัง้ ภายในและภายนอกอย่างเป็ นรู ปธรรม
หมวดที่ 9 การดาเนินงานตามกฎหมาย
ธสน. มุ่ง มั่น ด าเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน าเข้า แห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2536 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติธ นาคารเพื่ อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์และอานาจของ ธสน. รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
ซึ่งเพื่อสนับสนุนให้ปฏิบตั ิได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ธสน. โดยมีฝ่าย
ก ากับ การปฏิ บัติงานและฝ่ ายกฎหมายและนิ ติก รรมท าหน้าที่ ก ากับ ให้คาปรึก ษา และส่งเสริ มให้องค์กรมี
บุคลากรที่มีจริยธรรมและมีกระบวนการที่สอดรับกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งการดาเนิ นงานดังกล่าวจะได้รบั การสอบทานซา้ โดยฝ่ ายตรวจสอบก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในลาดับสุดท้าย
หมวดที่ 10 การติดตามผลการดาเนินงาน
การติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นกลไกเพื่ อทาให้คณะกรรมการ ธสน. ก ากับ ดูแ ลองค์ก รได้อย่างมี
ประสิทธิผล และสามารถขับเคลื่อนฝ่ ายจัดการให้สร้างประโยชน์สงู สุดแก่เจ้าของกิจการ/ผูถ้ ือหุน้ ภาครัฐ และผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ม ได้ต ามเป้ า หมาย ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้ก ารติ ดตามผลการด าเนิ น งานบรรลุผ ลส าเร็จ ได้จ ริ ง
คณะกรรมการ ธสน. ได้กาหนดให้ฝ่ายจัดการนาเสนอประเด็นการรายงานทัง้ ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่าง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี สคร. กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยการรายงานผลการ
ด าเนิ น งานต้อ งเป็ นไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี ข ้อ มู ล สารสนเทศ รวมไปถึ ง การวิ เ คราะห์ ท่ี ส ามารถท าให้
คณะกรรมการ ธสน. พิจารณาผลการดาเนินงานได้โดยง่าย ถูกต้อง แม่นยา ก่อนการตัดสินใจ มอบข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะอย่ า งมีนัย ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ฝ่ ายจัด การน าไปปรับ ปรุ งและพัฒ นาผลการด าเนิ น งานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล

