มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และ
ทัน เวลา ผ่ า นช่ องทางที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยทุ กกลุ่ ม สามารถเข้ าถึ งข้ อมู ล ได้โ ดยง่า ย และเท่า เที ยมกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
หลั กการและแนวปฏิบั ติที่ดีตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิส าหกิจ ของส านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 ที่กาหนดให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ
โดยทั่วไป และเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามที่กาหนด ธสน. จึงได้กาหนดประเด็นและระยะเวลาการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งกาหนดให้มีระบบการตรวจติดตาม
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้เพียงพอที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลทั่วไป
จะนาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
ธสน. จึงได้กาหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกระดับของ
ธสน. ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้
1) ธสน. ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้
เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่สคร. ได้กาหนดไว้ ซึ่ง
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปี 2556 มีข้อมูลสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยอย่างครบถ้วนดังนี้
1. ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
1.1 ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
1.2 โครงสร้างการบริหารองค์กร
1.3 โครงสร้างเงินทุน
1.4 สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์
1.5 การลงทุนที่สาคัญในปัจจุบันและอนาคต
1.6 ผลการดาเนินงานขององค์กร ได้แก่
1.6.1 ภาพรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
1.6.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ทั้ งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
(Management Discussion & Analysis)
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1.6.3 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนใน
การจัดทารายงานทางการเงิน
1.6.4 งบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.7 การบริหารจัดการองค์กร
1.7.1 การบริหารความเสี่ยง
1.7.2 การควบคุมภายใน
1.7.3 การตรวจสอบภายใน
2. ข้อมูลด้านธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.1 รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
2.1.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.1.2 ประวัติ โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะทางานอื่นๆ ที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ/อานาจหน้าที่
2.1.4 กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของ ธสน.
2.1.5 การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย/คณะทางานเป็น
รายบุคคล แยกตามประเภทค่าตอบแทน
2.1.6 นโยบายและค่า ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย/
คณะทางานเป็นรายบุคคล แยกตามประเภทค่าตอบแทน
2.1.7 รายชื่อรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่กรรมการเข้าดาารงตาแหน่งในฐานะกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูง
2.1.8 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
2.1.9 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.1.10 ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สาคัญที่กรรมการถือครองระหว่างปี
2.1.11 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของ ธสน. ในระหว่างปี
2.2 นโยบาย กิจกรรมส่งเสริม และผลสาเร็จของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ของรัฐวิสาหกิจ
2.3 รายงานการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กร
2.4 รายงานทางการเงิน
2.5 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยครอบคลุมทั้งเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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2) คณะกรรมการ ธสน. ได้มอบหมายให้ฝ่ายกากับการปฏิบัติงาน และฝ่ ายเลขานุการและสื่อสาร
องค์กรเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศขององค์กรแก่บุคคลภายนอก โดยฝ่ ายงาน
ดังกล่าวจะเป็นผู้กลั่นกรองคัดเลือก และกาหนดรูปแบบและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
แก่ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภายนอกตามความเหมาะสมและเป็ นไปตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการ ธสน.
กาหนด
3) คณะกรรมการ ธสน. ส่งเสริมให้มีการจัดทางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานทางบั ญ ชีที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไปต่ อธนาคารแห่ งประเทศไทย และ สคร. และเปิ ดโอกาสให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
อย่างครบถ้วนและโปร่งใส หากพบกรณีผิดปกติระหว่างงบการเงินและรายงานทางการเงิน สตง. ในฐานะผู้
ตรวจสอบบัญชีภาครัฐ สามารถทาการรายงานความผิดปกติดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการ ธสน. ได้โดยทันทีเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ต่อไป
4) ธสน. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย
โดยต้องครอบคลุมอย่างน้อย ได้แก่ รายงานประจาปี และWebsite ของ ธสน. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธสน. ที่มีทงั้ ภายในและต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5) ธสน. จะทาการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านรายงานประจาปีให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนหลังจาก
สตง. รับรองงบการเงิน ณ สิ้นปี อย่างไรก็ตาม หากภายหลัง 6 เดือน หลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่ทา
การรับรองงบการเงิน ธสน. จะจัดทารายงานประจาปีโดยใช้ตัวเลขในงบการเงินที่จัดส่ง และนาเสนอให้แก่
สตง. เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยภายหลังเมื่อ สตง. รับรองงบการเงินแล้ว ธสน. จะเร่ง
ปรับปรุงรายงานประจาปีและเปิดเผยงบการเงินที่ผ่านการรับรองจาก สตง. แก่สาธารณชนโดยเร่งด่วน ต่อไป
6) เพื่อให้การจัดทารายงานทางการเงินการบัญชีถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ธสน. จึงกาหนดให้พนักงานต้องดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องมีการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงที่ม าและผลการทาธุรกิจอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาลและเชื่อถือได้ โดยไม่
บิดเบือนข้อมูลหรือสร้างรายการเท็จ ซึ่งจะทาให้ ธสน. สามารถบันทึกและทวนสอบแหล่งที่มาของกิจกรรม ที่
จะนาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเงินแต่ละช่วงเวลาได้อย่างโปร่งใส และยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ธสน. ร่วม
แสดงความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงินขององค์กร ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
อีกทางหนึ่ง
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