รายงานความยัง
่ ยืน

ปี 2563

THE NEW NORMAL
IS SUSTAINABILITY

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

สารบััญ

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ
รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จและความภาคภููมิิใจปีี 2563

2

หน้้า
4
7

เกี่่�ยวกัับ ธสน.
ข้้อมููล ธสน.
การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการต่่อต้้านทุุจริิต
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และความท้้าทายทางธุุรกิิจ

8
10
26
32

การพัั ฒนาองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน
ยุุทธศาสตร์์องค์์กร
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน.
การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การกำำ�หนดประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ

44
46
54
58
68

การพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินอย่่างรัับผิิดชอบ
ผลการดำำ�เนิินงานเชิิงเศรษฐกิิจ
ความปลอดภััยของข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า
การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั และความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

73
74
84
86

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การส่่งมอบคุุณค่่าให้้กับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล
สุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งาน
การให้้ความรู้้�ด้้านการเงิิน การค้้า และการลงทุุน
การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม

หน้้า
91
92
102
106
111

การดููแลผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การบริิโภคพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

117
118
121

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

124

GRI Content Index

126

แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�อ่า่ นรายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563 ของ ธสน.

132

3

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ [102-14]
จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ

ภาคเศรษฐกิิจทั่่�วโลกเป็็นวงกว้้าง ไม่่เว้้นแม้้แต่่ในประเทศไทย ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจของประเทศไทย

หดตััวสููงสุุดในรอบหลายปีี ซึ่่�งไม่่เพีียงทำำ�ให้้กิิจกรรมต่่าง ๆ ทางธุุรกิิจต้้องหยุุดชะงััก แต่่ยังั ส่่งผลต่่อความปลอดภััย
ด้้านสุุขภาพ วิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนและสัังคม ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับตััวเพื่่� อความอยู่่�รอดให้้สามารถ
เดิินหน้้าต่่อไปได้้บนวิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal)

ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ ที่่�มีีภารกิิจ

สำำ�คััญในการบริิหารจััดการองค์์กรให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย รวมทั้้�งบริิหารจััดการ
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพและทัันท่่วงทีี

ในปีี 2563 ธสน. มีีการทบทวนยุุทธศาสตร์์องค์์กร เพื่่� อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจตามวิิสัย
ั ทััศน์์ ภารกิิจ และรููปแบบ

ธุุรกิิจที่่�กำำ�หนดไว้้ ให้้พร้้อมรัับมืือกัับปััจจััยภายในและภายนอกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงและส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

และตอบสนองต่่อนโยบายของรััฐ เพื่่� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศให้้เติิบโตบนพื้้�นฐานที่่�แข็็งแกร่่งอย่่างยั่่�งยืืน
4

โดย ธสน. มีีการดำำ�เนิินการที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ผ่่านยุุทธศาสตร์์องค์์กร 6 ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ (1) เชื่่�อมไทย เชื่่�อมโลก ด้้วยการค้้า
และการลงทุุนระหว่่างประเทศ (Internationalization) เช่่น การสนัับสนุุนการส่่งออกของไทยร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย

พัันธมิิตรทั้้� งภาครััฐและเอกชน อาทิิ สภาอุุ ตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ธนาคารเพื่่� อการเกษตรและสหกรณ์์
การเกษตร สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า และกระทรวงพาณิิชย์์

(2) พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและภาคอุุ ตสาหกรรมของประเทศ (National Development) ร่่วมกัั บสมาคม
ผู้้�ประกอบการระบบอััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์ไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
และสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น ให้้ ค วามรู้้�ด้้ า นเทคโนโลยีีการใช้้ หุ่่� นยนต์์ แ ละระบบอัั ต โนมัั ติิ
(Automation) เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพในการผลิิตสอดรัับกัับ

นโยบายประเทศไทย 4.0 และการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
และภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ (3) ป้้องกัันความเสี่่ย
� งด้้าน
การค้้าและการลงทุุนไทยในต่่างประเทศ (Risk Protection)
เช่่ น เสริิ ม สร้้ า งความเข้้ า ใจด้้ า นการป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งแก่่

ผู้้�ประกอบการไทย ร่่วมกัับสำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาด

กลางและขนาดย่่ อ ม ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สถาบัันธนาคารไทย และสถาบัันการเงิิน และ

ร่่วมมืือกัับองค์์กรรัับประกัันชั้้�นนำำ�ในต่่างประเทศ โดยการ
ร่่ ว มประชุุ ม แลกเปลี่่� ย นเรีียนรู้้� เพื่่� อหาแนวทางพัั ฒ นา
การให้้บริิการประกัันด้้านการค้้าและการลงทุุน (4) เป็็นกลไก
สำำ�คัั ญ ในระบบนิิ เ วศสนัั บ สนุุ น การเพิ่่� มขีี ดความสามารถ

“ในปีี 2563 ธสน. มีีการทบทวน

ยุุทธศาสตร์์องค์์กร เพื่่� อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ตามวิิสััยทัศ
ั น์์ ภารกิิจ และรููปแบบธุุรกิิจ
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ให้้พร้อ
้ มรัับมืือกัับปััจจััยภายใน
และภายนอกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
และส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และตอบสนองต่่อนโยบายของรััฐ
เพื่่� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ
ให้้เติิบโตบนพื้้� นฐานที่่�แข็็งแกร่่ง
อย่่างยั่่�งยืืน”

การแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการ (Ecosystem) โดยพััฒนาศัักยภาพการส่่งออกแก่่ผู้้�ประกอบการ ด้้วยการให้้ความรู้้�

แก่่ผู้้�ประกอบการ อาทิิ การเสริิมสร้้างความรู้้�ด้้านการวางแผนและบริิหารธุุรกิิจส่่งออกให้้ผู้้�ประกอบการขนาดกลาง
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นายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี
ประธานกรรมการ

และขนาดย่่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)

นายรัักษ์์ วรกิิจโภคาทร
กรรมการผู้้�จััดการ

นอกจากนี้้� ธสน. ได้้กำ�ห
ำ นดยุุทธศาสตร์์เพื่่� อขัับเคลื่่�อน

การใช้้ระบบประเมิินความพร้้อมด้้านการส่่งออก (Thailand

การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนในระยะ 10 ปีี (ปีี 2564-2573)

Management: TERAK) เพื่่� อเสนอแนะแนวทางการปรัับปรุุง

อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ เพื่่� อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและ

Export Readiness Assessment and Knowledge
ธุุรกิิจของผู้้�ส่่งออก การสร้้างแบรนด์์ การสร้้างมาตรฐาน
สิิ น ค้้ า และบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ การพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ และ

การปรัับปรุุ งประสิิทธิิภาพองค์์ กร การนำำ�เทคโนโลยีีและ
นวัั ตกรรมมาปรัับใช้้ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้กัับธุุรกิิ จ
(5) ก้้าวเข้้าสู่่�ธนาคารดิิจิิทััล (Digitalization) เช่่น พััฒนา

ระบบงานหลัักของธนาคาร (Core Banking) เพื่่� อให้้ธนาคาร
มีีระบบงานหลัักรองรัับการปฏิิบัติ
ั งิ านด้้านสิินเชื่่�อ ด้้านเงิินฝาก

และด้้ านการค้้ าระหว่่ างประเทศที่่� ทัันสมััย สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการทางธุุรกิิจในปััจจุุบัน
ั และอนาคต และพััฒนา
ปรัับปรุุงระบบสนัับสนุุนกระบวนการพิิจารณาอนุุมัติ
ั สิ
ิ น
ิ เชื่่�อ

และบริิหารลููกค้้าสััมพัน
ั ธ์์ (Loan Origination System and
Customer Relationship Management: LOS & CRM)

เพื่่� อรองรัับการบริิหารงานด้้านลููกค้้าให้้สามารถอนุุมัติ
ั วิ งเงิิน
สิินเชื่่�อที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs ด้้วยระยะเวลา

ที่่�ลดลง รวมทั้้�งผู้้�ใช้้งานมีีความสะดวกในการใช้้งานระบบ
มากขึ้้�น และ (6) พััฒนาธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Sustainable

Banking) เช่่น จััดอบรมและฝึึกปฏิิบัติ
ั ิให้้เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา มีีการบริิหารจััดการเป็็นไปตามมาตรฐานสากล

สร้้างรายได้้ ให้้เกษตรกรได้้ อย่่างยั่่�งยืืน ร่่วมกัั บลููกค้้ าของ
ธสน. เป็็นต้้น

ที่่�สำ�คั
ำ ัญ 5 ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ (1) การบริิหารจััดการการเงิิน
สมดุุลระหว่่างธุุรกิิจของ ธสน. ระบบเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม (2) การเสริิมสร้้างระบบการบริิหารความเสี่่�ยง

ด้้ า นสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ผนวกเข้้ า เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของ
การบริิหารความเสี่่�ยงทั่่� วทั้้� งองค์์ กร (3) การทบทวนและ

พััฒนากรอบการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้

สอดคล้้องกัับมาตรฐานและแนวปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ดีีทั้้
�่ ง� ในประเทศและ
ต่่างประเทศ (4) การพััฒนาผู้้�ประกอบการและผู้้�มีีส่่วนได้้

ส่่วนเสีีย เพื่่� อยกระดัับห่่วงโซ่่คุุณค่่า และเพิ่่�มศัักยภาพการ
เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินและแหล่่งเงิินทุุนของ ธสน. อย่่าง

เท่่าเทีียม และ (5) การพััฒนาระบบการกำำ�กับ
ั ดููแลเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล การบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ และการจััดการ
นวัั ต กรรม เพื่่� อเพิ่่� มป ระสิิ ทธิิ ภ าพการตอบสนองความ

ต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน.

โดยภายใต้้ ยุุทธศาสตร์์เหล่่ านี้้� ธสน. ให้้ความสำำ�คััญและ
มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินอย่่าง

รัั บ ผิิ ด ชอบ การส่่ ง มอบคุุ ณค่่ า ให้้ กัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย
ตลอดจนการดููแลผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

5

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

สำำ�หรัับทิิ ศทางในปีี 2564 ธสน. มุ่่�งเน้้ น การพัั ฒ นา

ที่่�อยู่่�เคีียงข้้างผู้้�ส่่งออกและนัักลงทุุนไทย และเป็็นกลไกสำำ�คััญ

สอดคล้้ อ งกัั บ เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน (Sustainable

ประเทศ” โดยมีีเป้้าหมายที่่�สำ�คั
ำ ัญเพื่่� อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่าง

องค์์กรไปสู่่�ธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking)
Development Goals: SDGs) ขององค์์ การสหประชาชาติิ

(United Nations: UN) โดยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการส่่งออก-

นำำ�เข้้า และการลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน ลดความเหลื่่� อมล้ำำ�
ทางสัังคม ด้้วยการยกระดัับขีีดความสามารถและให้้บริิการ

ทางการเงิินแก่่ผู้้�ประกอบการทุุกกลุ่่�ม ทุุกขนาด เพื่่� อให้้เป็็น
กำำ�ลัังขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศ และตั้้�งเป้้าหมายยกระดัับ

องค์์ กรให้้เป็็นสถาบัันการเงิิ นเฉพาะกิิ จชั้้� นนำำ�ระดัั บภููมิิภาค
(Regional Export Credit Agency) ภายในปีี 2565

ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่� น ของ ธสน. ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ

สร้้ า งและส่่ ง มอบคุุ ณค่่ า ให้้ เ กิิ ด ขึ้้� น ทั้้� ง ต่่ อ องค์์ ก รและสัั ง คม
ตามวิิสัย
ั ทััศน์์ “เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชั้้�นนำำ�ระดัับโลก

ในการขัั บ เคลื่่� อนยุุ ทธ ศาสตร์์ ก ารค้้ า และการลงทุุ น ของ

ยั่่�งยืืน ในนามของคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน ขอขอบคุุณลููกค้้า ผู้้�ประกอบการ หน่่วยงานกำำ�กัับ

ดููแล หน่่วยงานพัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐและเอกชน ตลอดจนผู้้�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน ที่่�ให้้การสนัับสนุุนและมีีส่่วนร่่วมสำำ�คััญ

ต่่อการขัับเคลื่่�อนงานและภารกิิจทั้้�งหมดให้้เกิิดขึ้้�น โดยข้้อมููล
การดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญทั้้�งหมดได้้ถูก
ู สรุุปรวบรวมและเปิิดเผย

ไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. ปีี 2563 ฉบัับนี้้� ซึ่่�งจััดทำำ�

ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards ขององค์์การ

แห่่งความริิเริ่่�มว่่าด้้วยการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI) ทั้้� ง นี้้� ธสน. ยัั ง คงมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะพัั ฒ นาและ

ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่� อเป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจไทยให้้เติิบโตอย่่างเข้้มแข็็ง ตลอดจนส่่งมอบคุุณค่่า
อย่่างยั่่�งยืืนสู่่�ชุุมชนและสัังคมส่่วนรวมต่่อไป

6

(นายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี)
ประธานกรรมการ

(นายรัักษ์์ วรกิิจโภคาทร)
กรรมการผู้้�จััดการ

กรรมการผู้้�จััดการ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2564 [102-10]

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จและความภาคภููมิิใจปีี 2563

1

2

3

4

5

6

รางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (State-owned Enterprise Award: SOE Award) จากสำำ�นัก
ั งาน
คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง

1

ประเภท “ผู้้�นำำ�องค์์กรดีีเด่่น” จากการบริิหารจััดการองค์์กรดีีเด่่นภายใต้้วิิสััยทััศน์์และ
การนำำ�องค์์กรของนายพิิศิิษฐ์์ เสรีีวิิวััฒนา กรรมการผู้้�จััดการ ทำำ�ให้้ผลประกอบการเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่� อง นัับเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ ธสน. คนแรกที่่�ได้้รับ
ั รางวััลนี้้�

2

ประเภท “ความสามารถในการจััดการวิิกฤตโควิิด-19 ดีีเด่่น” จากการที่่� ธสน. มีีการ
บริิหารความต่่อเนื่่� องทางธุุรกิิจ โดยเตรีียมความพร้้อมและดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้�ง
ได้้ออกมาตรการทางการเงิินเพื่่� อเยีียวยาและช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
วิิกฤตการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�นเพื่่� อตอบสนองความต้้องการและความคาดหวัังของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

3

ประเภท “ความร่่วมมืือเพื่่�อการพัั ฒนาดีีเด่่น ด้้านความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์”

เป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง ธสน. กัับธนาคารเพื่่� อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
และสถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย (วว.) ใน “โครงการส่่งเสริิม
ศัักยภาพและสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)” ซึ่่�งทำำ�ให้้
ผู้้�ประกอบการภาคเกษตรของไทยเจรจาค้้าขายกัับประเทศคู่่�ค้้าและส่่งออกได้้สำ�ำ เร็็จ

4

รางวััลอาคารราชการต้้นแบบด้้านการจััดการน้ำำ�� เสีีย ระดัับทอง จากกรมควบคุุมมลพิิษ

5

รางวััล Total Quality Management Best Practices 2020 หมวดการเอาใจใส่่
บุุคลากร จากมููลนิิธิส่
ิ ง่ เสริิมทีีคิิวเอ็็มในประเทศไทย

กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

6 รางวััลการเตรีียมความพร้้อมดีีเด่่นในการปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 จากสำำ�นักั งานปลััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคม

7

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

“เป็็นสถาบัันการเงิินเพื่่� อการพัั ฒนา

8

ในการสร้้างโอกาสให้้ประชาชน
เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนอย่่างทั่่�วถึึง
ควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�ทางการเงิิน
เพื่่� อสนัับสนุุนความเข้้มแข็็ง
ของเศรษฐกิิจฐานราก
พัั ฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ของประเทศ และลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ใน
สัังคม ภายใต้้การบริิหารจััดการองค์์กร
ที่่�มั่่�นคง โปร่่งใส และยั่่�งยืืน
โดยการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
มาประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารจััดการ
และให้้บริิการทางการเงิิน”

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

เกี่่�ยวกัับ ธสน.

9

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ข้้อมููล ธสน.
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.)

หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจสาขาสถาบัันการเงิิน สัังกััดกระทรวงการคลััง

[102-1]
[102-5]

เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ ซึ่่�งเป็็น

จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิธนาคาร

เพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธสน.) พ.ศ. 2536 มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 7 กัันยายน 2536
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อประกอบธุุรกิิจอัันเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการส่่งออก การนำำ�เข้้า และการลงทุุน ทั้้� งนี้้�

เพื่่� อการพััฒนาประเทศ ด้้วยการให้้สิน
ิ เชื่่�อ การค้ำำ�ประกััน การรัับประกัันความเสี่่ย
� ง หรืือการให้้บริิการจำำ�เป็็นอื่่�น ๆ
ที่่�เอื้้�อต่่อการดำำ�เนิินการตามวััตถุป
ุ ระสงค์์

นอกจากเงิินเพิ่่�มทุุนที่่�ได้้รัับจากกระทรวงการคลัังเพื่่� อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในแต่่ละช่่วงเวลาแล้้ว ธสน.

เป็็นองค์์กรที่่�พึ่�่งพาตนเองด้้านการเงิินด้้วยการระดมทุุนทั้้�งในรูู ปแบบการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินทุุกประเภท

ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ตลอดจนการออกตราสารทางการเงิินระยะสั้้�นและระยะยาวขายแก่่สถาบัันการเงิิน
หน่่วยงานภาครััฐ และประชาชนทั่่�วไป เพื่่� อนำำ�มาใช้้ในการให้้สิน
ิ เชื่่�อแก่่ผู้้�ส่ง่ ออกและนัักลงทุุนไทย กล่่าวโดยสรุุป
ธสน. สามารถทำำ�ธุุรกิิจทุุกประเภทภายใต้้พัน
ั ธกิิจตาม พ.ร.บ. ธสน. ได้้เช่่นเดีียวกัับธนาคารพาณิิชย์์ ยกเว้้นเพีียง
การรัับฝากเงิินจากประชาชนทั่่�วไป
10

ต่่อมาในปีี 2542 ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมวััตถุุประสงค์์ให้้ ธสน. สามารถสนัับสนุุนการลงทุุนทั้้�งในประเทศ

และต่่างประเทศ เพื่่� อให้้ได้้มาซึ่่�งเงิินตราต่่างประเทศได้้กว้้างขวางมากขึ้้�น และในปีี 2561 ธสน. มีีการประกาศใช้้
พ.ร.บ. ธสน. (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2561 เพื่่� อขยายขอบเขตการให้้บริิการประกัันความเสี่่�ยงทางการค้้าและการลงทุุน

ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการไทย เพื่่� อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการไทยที่่�มีีศัักยภาพสามารถเข้้าไปรัับงานหรืือ
ขยายฐานการค้้าการลงทุุนในต่่างประเทศได้้มากขึ้้�น และมีีการแก้้ไของค์์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
ให้้เหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น

ปััจจุุบัน
ั ธสน. มีีสำำ�นัก
ั งานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่�อาคารเอ็็กซิิม เลขที่่� 1193 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุุ งเทพฯ 10400

[102-3]

มีีพนัักงาน จำำ�นวน 883 คน (ณ 31 ธัันวาคม 2563) มีีสาขาให้้บริิการในประเทศไทย

9 สาขา และสำำ�นัก
ั งานผู้้�แทนในต่่างประเทศ 3 แห่่ง [102-7] เพื่่� อตอบสนองความต้้องการลููกค้้าผู้้�ประกอบธุุรกิิจการค้้า
และการลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาประเทศไทยและภููมิิภาคโดยรวม

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

2536
ก่่อตั้้�ง ธสน. ตาม พ.ร.บ. ธสน. พ.ศ. 2536
เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ
เพื่่� อดููแลการให้้บริิการทางการเงิิน
สนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ

2541
ได้้รัับเงิินเพิ่่� มทุุน 4,000 ล้้านบาท สํําหรัับมาตรการ
เสริิมสภาพคล่่อง ออกมาตรการเสริิมสภาพคล่่อง
เพื่่� อช่่วยพยุุงภาคการส่่งออกให้้สามารถเติิบโตไปได้้
ขณะที่่�ธนาคารพาณิิชย์์ส่่วนใหญ่่หยุุดขยายสิินเชื่่�อ
หลัังประเทศไทยประสบวิิกฤตเศรษฐกิิจรุุนแรง

2551
ได้้รัับเงิินเพิ่่� มทุุน 1,300 ล้้านบาท ให้้สามารถส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนการส่่งออก การนํําเข้้า และการลงทุุน
�
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศได้้อย่่างกว้้างขวางยิ่่ง
� ขึ้้น

2559
ขัับเคลื่่�อนการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กร (Transformation)
เริ่่มปรั
บ
ั เปลี่่�ยนองค์์กรตามบทบาทและยุุทธศาสตร์์ใหม่่
�
เพื่่� อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ
และการพัั ฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืน

2561
ประกาศใช้้ พ.ร.บ. ธสน. (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2561
ขยายขอบอํํานาจในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
รัับประกัันความเสี่่�ยง เพื่่� อให้้ ธสน. สามารถ
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�ส่่งออกและนัักลงทุุน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

2537
� วัันที่่�
เปิิดดํําเนิินการอย่่างเป็็นทางการ เมื่่อ
17 กุุมภาพัั นธ์์ 2537 ด้้วยทุุนประเดิิมจาก
กระทรวงการคลััง 2,500 ล้้านบาท

2542
ประกาศใช้้ พ.ร.บ. ธสน. (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2542
แก้้ไขเพิ่่� มเติิมวััตถุุประสงค์์และอำำ�นาจของ ธสน.
ให้้สามารถสนัับสนุุนการลงทุุนไทยในต่่างประเทศ
และการลงทุุนในประเทศที่่�ทํําให้้ประหยััดหรืือได้้มา
ซึ่่�งเงิินตราต่่างประเทศได้้อย่่างเต็็มที่่�
11

2552
ได้้รัับเงิินเพิ่่� มทุุน 5,000 ล้้านบาท ภายใต้้
แผนปฏิิบัติ
ั ิการไทยเข้้มแข็็ง สํําหรัับการ
ให้้บริิการประกัันการส่่งออก เพื่่� อช่่วยสนัับสนุุน
นโยบายของรััฐบาลในการส่่งเสริิมการส่่งออก

2560
ดํําเนิินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้้
แผนยุุทธศาสตร์์ใหม่่ มุ่่�งไปสู่่�การเป็็นสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจชั้้�นนํําระดัับโลก ที่่�เป็็นกลไกสํําคััญในการ
ขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การค้้าและการลงทุุน
ระหว่่างประเทศของไทย

2563
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยยุุทธศาสตร์์
6 ด้้านที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ ปรัับปรุุงแก้้ไขยุุทธศาสตร์์
ธสน. ให้้สอดรัับกัับบริิบทองค์์กรและสถานการณ์์
ภายนอกที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ที่่�อยู่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ สาขา และสำำ�นัักงานผู้้�แทน [102-4] [102-6] [102-7] [102-10]
สำำ�นัักงานใหญ่่

อาคารเอ็็กซิิม เลขที่่� 1193 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์
โทรสาร
SWIFT Code
Facebook
เว็็บไซต์์
อีีเมล	

0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
0 2271 3204
EXTHTHBK
EXIM Bank of Thailand
www.exim.go.th
info@exim.go.th

สาขา
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สาขาในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
สาขาบางนา-ตราด กม. 3

อาคารเอ็็มดีี ทาวเวอร์์ ชั้้�น G
เลขที่่� 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด กม. 3
แขวงบางนาเหนืือ เขตบางนา กรุุงเทพฯ 10260
โทรศััพท์์ 0 2744 0551-3, 0 2744 0556-7,
0 2744 0573-4
โทรสาร 0 2744 0571
อีีเมล	
bangna@exim.go.th

สาขาพระราม 2

12

174/112-113 หมู่่� 6 ซอยพระรามที่่� 2 ซอย 60
ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน
กรุุงเทพฯ 10150
โทรศััพท์์ 0 2894 1722, 0 2894 1760, 0 2894 1766,
0 2894 1951, 0 2894 1960, 0 2894 1994
โทรสาร 0 2415 6409, 0 2894 1813
อีีเมล	
rama2@exim.go.th

สาขาในต่่างจัังหวััด
สาขาขอนแก่่น

4

สาขา

381/44-45 ถนนมิิตรภาพ ตำำ�บลในเมืือง
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น 40000
โทรศััพท์์ 0 4327 1535-7
โทรสาร 0 4327 1538
อีีเมล	
khonkaen@exim.go.th

สาขาเชีียงใหม่่

158/5-6 ถนนเชีียงใหม่่-ลำำ�ปาง ตำำ�บลป่่าตััน
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50300
โทรศััพท์์ 0 5322 0541, 0 5322 0596-7
โทรสาร 0 5322 0585
อีีเมล	
chiangmai@exim.go.th

สาขาหาดใหญ่่

46 48 ถนนโชติิวิิทยะกุุล 3 ตำำ�บลหาดใหญ่่
อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา 90110
โทรศััพท์์ 0 7442 8722-6, 0 7455 9471-2
โทรสาร 0 7455 9474-5
อีีเมล	
hatyai@exim.go.th

สาขาแหลมฉบััง

53/71-74 หมู่่� 9 ถนนสุุขุมวิ
ุ ิท ตำำ�บลทุ่่�งสุุขลา
อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทรศััพท์์ 0 3833 0121-6
โทรสาร 0 3833 0127-8
อีีเมล	
laem_chabang@exim.go.th

สาขาพระราม 4

สาขา

อาคารกรีีนทาวเวอร์์ ชั้้�น G เลขที่่� 3656/2 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตััน เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ 0 2367 3300-6
โทรสาร 0 2367 3307-8
อีีเมล	
rama4@exim.go.th

สาขาเสรีีไทย

56/24-25 ถนนเสรีีไทย แขวงคัันนายาว เขตคัันนายาว
กรุุงเทพฯ 10230
โทรศััพท์์ 0 2376 1823, 0 2376 1828, 0 2376 1890
โทรสาร 0 2376 1770, 0 2376 1776
อีีเมล	
serithai@exim.go.th

สาขารัังสิิต

44 46 48 ซอยพหลโยธิิน 87 ถนนพหลโยธิิน
ตำำ�บลประชาธิิปัต
ั ย์์ อำำ�เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
โทรศััพท์์ 0 2536 4680-2, 0 2992 0453-5
โทรสาร 0 2536 4683-4
อีีเมล	
rangsit@exim.go.th

สำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศ
สำำ�นัักงานผู้้�แทนในย่่างกุ้้�ง
สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
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แห่่ง

Centrepoint Towers, 6th Floor, 65 Corner of
Sule Pagoda Road and Merchant Street,
Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
โทรศััพท์์ +95 (1) 389 528-9 ต่่อ 8612
อีีเมล	
yangonoffice@exim.go.th

สำำ�นัักงานผู้้�แทนในเวีียงจัันทน์์
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว

ANZ Building, 4th Floor, 33 Lane Xang Avenue,
Hatsady Village, Chanthabouly District,
Vientiane Capital, Lao PDR
โทรศััพท์์ +856 (21) 222 726
อีีเมล	
vientianeoffice@exim.go.th

สำำ�นัักงานผู้้�แทนในพนมเปญ
ราชอาณาจัักรกััมพููชา

BRED Bank Building, 2nd Floor, Room No. 20,
30 Norodom Boulevard, Sangkat Phsar Thmey 3,
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
โทรศััพท์์ +855 (23) 999 224
อีีเมล	
phnompenhoffice@exim.go.th

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
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โครงสร้้างทางธุุรกิิจ

[102-2]

ธสน. ถืือหุ้้�นโดยกระทรวงการคลััง ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการไทยทั้้�งในด้้านการเงิินผ่่านบริิการ

สิินเชื่่�อและประกััน และด้้านไม่่ใช่่การเงิินผ่่านการพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการให้้สามารถส่่งออกหรืือลงทุุน
ในต่่างประเทศได้้อย่่างยั่่�งยืืน

กระทรวงการคลังถือหุ้น

100%

ด้านการเงิน

ด้านไม่ใช่การเงิน

สินเชื่อ

ประกัน

การพั ฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สินเชื่อเพื่ อการ
ส่งออกและนําเข้า

ประกันการส่งออก

ให้ความรู้ผ่านการจัดอบรม
บ่มเพาะ และให้คําปรึกษา

สินเชื่อเพื่ อการลงทุน

ประกันความเสี่ยง
การลงทุน

จับคู่ธุรกิจ
และสนับสนุนผู้ประกอบการ
เข้าสู่การค้าออนไลน์
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

พั นธกิจ

(Mandate)

ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนําเข้า และการลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่ อการพั ฒนาประเทศ
โดยการให้สินเชื่อ คํ้าประกัน รับประกันความเสี่ยง
หรือให้บริการที่จําเป็นอื่นตาม พ.ร.บ.

วิสัยทัศน์
(Vision)

14

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ชั้นนําระดับโลก ที่อยู่เคียงข้าง
ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย
และเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้า
และการลงทุนของประเทศ

ภารกิจ

(Missions)
1. สนับสนุนทางการเงินเพื่ อนํา
ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนทางการเงินเพื่ อการลงทุน
สําหรับการพั ฒนาในประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล
3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย
4. พั ฒนาและเพิ่ มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ

ค่านิยมหลัก

(Core Values)

[102-16]

1. เป็นเลิศในผลงาน
(Excellence in Results)
2. เป็นเลิศในการบริการ
(Excellence in Customer Services)
3. เป็นเลิศในทีมงาน
(Excellence in Collaboration and
Teamwork)
4. เป็นเลิศในธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง
และความรับผิดชอบต่อสังคม
(Excellence in Governance, Risk,
Compliance, and Corporate Social
Responsibility)

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่� อความยั่่�งยืืน

[102-18]

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์และ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกิจการสัมพั นธ์

กรรมการผู้จัดการ

สายงาน
รับประกัน
และพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์

สายงาน
วิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ 1

สายงาน
วิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ 2

สายงาน
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ฝ่ายกลุ่ม
อุตสาหกรรม
1

ฝ่ายกลุ่ม
อุตสาหกรรม
4

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายส่งเสริม
วิสาหกิจ
การรับประกัน
ขนาดกลาง
การส่งออก
และขนาดย่อม และการลงทุน

ฝ่ายกลุ่ม
อุตสาหกรรม
2

ฝ่ายกลุ่ม
อุตสาหกรรม
5

ฝ่ายกลุ่ม
อุตสาหกรรม
3

15

สายงานกํากับ
และการเงิน

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายวิเคราะห์
สินเชื่อ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหาร
และพั ฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

สายงาน
กลยุทธ์

สายงาน
ปฏิบัติการ

ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่าย
กิจการสาขา

ฝ่ายวิเคราะห์
และปฏิบัติการ
รับประกัน

ฝ่ายวิจัย
ธุรกิจ

ฝ่ายธุรกิจ
ธนาคาร

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายพั ฒนา
ความยั่งยืน
และสื่อสาร
องค์กร

ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
การค้า

ฝ่ายพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายพั นธมิตร
และสํานักงาน
ผู้แทน

ฝ่าย
บริหารหนี้

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายพั ฒนา
กระบวนการ
และนวัตกรรม

สํานัก
กรรมการ
ผู้จัดการ

ทีมโครงการ
รางวัล
คุณภาพ
แห่งชาติ

ฝ่ายกฎหมาย
และนิติกรรม

ฝ่ายกํากับ
การปฏิบัติงาน

ฝ่าย
ตรวจสอบ

ฝ่าย
บริหารเงิน

หมายเหตุ ทีมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้สายงานกลยุทธ์

ณ 1 เมษายน 2564

[102-10]

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ธสน. กำำ�ห นดโครงสร้้ า งการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี

(Corporate Governance: CG) โดยให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ

ของทัักษะความรู้้�ความสามารถของคณะกรรมการธนาคาร

ภาครััฐกำำ�กัับดููแล ธสน. และฝ่่ายจััดการให้้สร้้างผลสำำ�เร็็จได้้

ในด้้านต่่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ได้้แก่่ การเงิิน บััญชีี

องค์์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่ง� เป็็นผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�น

ตามนโยบายและภารกิิจที่่�ภาครััฐกำำ�หนด ซึ่่�งคณะกรรมการ
ธนาคารมีีองค์์ประกอบ คุุณสมบััติิ และวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ตามพระราชบััญญััติิธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่ง
ประเทศไทย (พ.ร.บ. ธสน.) พ.ศ. 2536 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม

รวมไปถึึงพระราชบััญญััติคุ
ิ ณ
ุ สมบััติม
ิ าตรฐานสำำ�หรับ
ั กรรมการ
และพนัักงานรััฐวิิ สาหกิิ จ พ.ศ. 2518 และที่่� แก้้ ไขเพิ่่�มเติิ ม
ซึ่่� ง ต้้ อ งประกอบด้้ ว ยกรรมการโดยตำำ� แหน่่ ง จำำ� นวน 6 คน

เป็็นผู้้�แทนจากหน่่วยงานราชการที่่� เกี่่� ยวข้้องจำำ�นวน 5 คน

ได้้แก่่ (1) ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวง
การคลััง (2) อธิิบดีีกรมการค้้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์

(3) ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม กระทรวง
อุุตสาหกรรม (4) เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และ (5) อธิิบดีีกรมเศรษฐกิิจ
16

นอกจากนี้้� ธสน. ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความหลากหลาย

ระหว่่ า งประเทศ กระทรวงการต่่ า งประเทศ รวมไปถึึง

กรรมการผู้้�จััดการอีีก 1 คน เป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง และ
กรรมการอื่่�นอีีกไม่่เกิิน 5 คน ที่่รั� ฐ
ั มนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
แต่่งตั้้�งโดยความเห็็นชอบของคณะรััฐมนตรีี ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ

จากภาคเอกชนอย่่างน้้อย 3 คน มีีวาระดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ
3 ปีี แต่่สามารถได้้รัับแต่่งตั้้� งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้ไม่่เกิิน
2 วาระติิดต่่อกััน [102-22] [102-24]

“พัั ฒนาคณะกรรมการ ธสน.

ให้้มีีองค์์ประกอบที่่�หลากหลาย
และคุุณสมบััติิที่่�เพีี ยงพอ
ต่่อการกำำ�กัับดููแล ธสน. ให้้เติิบโต
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้สภาวการณ์์
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรุุนแรง
และรวดเร็็วต่่อไป”

โดยได้้กำ�ห
ำ นดสมรรถนะหลัักและความรู้้�ที่่จำ
� �ำ เป็็น (Skill Matrix)
กฎหมาย เทคโนโลยีีสารสนเทศ การค้้ า การลงทุุ น และ
ยุุทธศาสตร์์ระหว่่างประเทศ การธนาคาร การอุุตสาหกรรม

การบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารทุุนมนุุษย์์ การกำำ�กัับดููแล
กิิ จ การที่่� ดีี ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม

(Corporate Social Responsibility: CSR) อีีกทั้้� ง เพื่่� อ ให้้

คณะกรรมการธนาคารมีีทัักษะและความเชี่่ย
� วชาญที่่�เพีียงพอ
ต่่อการกำำ�กัับสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจในยุุค Thailand 4.0
ในปีี 2563 ธสน. มีีการกำำ�หนดเพิ่่�มความรู้้�ด้้ านการพััฒนา

ธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และ
การบริิหารจััดการนวััตกรรมระบุุเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของ Skill Matrix

ของคณะกรรมการธนาคาร โดย ธสน. จะนำำ�มาใช้้สำ�หรั
ำ
บ
ั การ
สรรหาและพััฒนาคณะกรรมการธนาคารให้้มีีองค์์ประกอบที่่�

หลากหลายและคุุณสมบััติิที่�่เพีียงพอต่่อการกำำ�กัับดููแล ธสน.
ให้้เติิ บโตได้้ อย่่างต่่ อเนื่่� องภายใต้้ สภาวการณ์์ทางเศรษฐกิิ จ

สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรุุนแรงและ
รวดเร็็วต่่อไป [102-22] [102-24] [102-27]

ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2563 องค์์ ป ระกอบของ

คณะกรรมการธนาคาร มีีจำำ�นวนของกรรมการ 10 คน แบ่่งเป็็น
ชาย 9 คน หญิิง 1 คน และมีีกรรมการธนาคารซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหาร

ในคณะกรรมการบริิหาร จำำ�นวน 4 คน โดยประธานกรรมการ
ธนาคารมิิได้้เป็็นผู้้�บริิหาร [102-22] [102-23]

เพื่่� อให้้คณะกรรมการธนาคาร กำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่� อ

ความยั่่�งยืืนตามบริิบทสากลครอบคลุุมมิติ
ิ เิ ศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างคล่่องตััวและมีีประสิิทธิผ
ิ ล ธสน. จััดให้้มีี

คณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่� อกลั่่�นกรองและพิิจารณางานที่่ต้
� อ
้ งใช้้
ความเชี่่ย
� วชาญเฉพาะด้้าน ก่่อนมีีการรายงานให้้คณะกรรมการ

ธนาคารพิิจารณาในลำำ�ดับ
ั สุุดท้้าย โดย ธสน. ได้้กำำ�หนดบทบาท
หน้้าที่่� โครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
ดัังนี้้� [102-19] [102-20]

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริิหาร

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
• สนัับสนุุนการปฏิิบัติ
ั ิงานของคณะกรรมการธนาคารในการบริิหารจััดการ

โครงสร้้างและองค์์ประกอบ
กรรมการอย่่างน้้อย 3 คน แต่่ไม่่เกิิน 5 คน

ธนาคารให้้ เ ป็็ น ไปตามเป้้ า หมาย นโยบาย กลยุุ ทธ์์ และแผนธุุ ร กิิ จ ที่่�

ธนาคารกำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ถููกต้้องตามข้้อกำำ�หนด กฎหมาย
และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ประกอบด้้วยกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นกรรมการ

•	พิิ จ ารณากลั่่� น กรองหรืืออนุุ มัั ติิ ก ารให้้ สิิ น เชื่่� อ รัั บ ประกัั น ปรัั บ ปรุุ ง

และกรรมการอื่่� นในคณะกรรมการธนาคาร

ในตราสารหนี้้� แ ละตราสารทุุ น การจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งตามอำำ� นาจ และกฎ

โดยในจำำ�นวนนี้้�สามารถแต่่งตั้้�งจากกรรมการ

ของธนาคาร ตลอดจนงานอื่่� น ๆ ทุุ ก ประเภทที่่� เ สนอคณะกรรมการ

บริิหารโดยตำำ�แหน่่ง และทำำ�หน้า้ ที่่�เลขานุุการ

โครงสร้้างหนี้้� แก้้ไขหนี้้� บริิหารจััดการทรััพย์์สิน
ิ ของธนาคาร วงเงิินลงทุุน

อีี กอย่่ า งน้้ อ ย 2 คน แต่่ ไม่่ เ กิิ น 4 คน

ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งพิิจารณากลั่่�นกรองแผนธุุรกิิจและแผนงาน

โดยตำำ�แหน่่งได้้ไม่่เกิินกึ่่�งหนึ่่�ง

ธนาคารพิิจารณา (ยกเว้้นงานที่่อ
� ยู่่�ภายใต้้หน้า้ ที่่ค
� วามรัับผิิดชอบและ/หรืือ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น)

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
• สอบทานประสิิทธิภ
ิ าพและประสิิทธิผ
ิ ลของกระบวนการควบคุุมภายใน

โครงสร้้างและองค์์ประกอบ
กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 คน แต่่ไม่่เกิิน 5 คน

โดยกรรมการตรวจสอบอย่่ า งน้้ อ ย 1 คน

จะต้้ อ งเป็็ น ผู้้�ที่่� มีี ความรู้้�ความเข้้ า ใจและมีี
ประสบการณ์์ ด้้ า นการบัั ญ ชีีหรืือการเงิิ น

กระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
รวมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะต่่อฝ่่ายบริิหารเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานของ ธสน.
ให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพมากยิ่่�งขึ้้�น

• สอบทานรายงานทางการเงิิ นของ ธสน. เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ า มีีการจัั ดทำำ�
รายงานทางการเงิินอย่่างครบถ้้ วน ถููกต้้ อง เป็็นไปตามหลัักการบััญชีี
ที่่�รับ
ั รองทั่่�วไป และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ

ซึ่่� ง สามารถสอบทานความน่่ า เชื่่� อถืือของ

• สอบทานการดำำ�เนิินงานตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีีปฏิิบัติ
ั ิงาน

ต้้ อ งไม่่ เ ป็็ น ประธานกรรมการธนาคารหรืือ

• สอบทานให้้ ธสน. มีีระบบตรวจสอบภายในที่่� ดีี และพิิ จ ารณาความ

งบการเงิิ นได้้ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

มติิคณะรััฐมนตรีี ประกาศ หรืือคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธสน.

เป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบ รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลการพััฒนาบุุคลากร และ
ทบทวนความเพีียงพอและเหมาะสมของทรััพยากรของฝ่่ายตรวจสอบ

• สอบทานการดำำ� เนิิ น งานต่่ า ง ๆ ของ ธสน. ตามเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น

กระบวนการปฏิิบัติ
ั ิงานและการจััดการ (Enablers) และพิิจารณารายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือมีี

โอกาสเกิิดการทุุจริิต โดยรายงานผลการกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่่ อคณะกรรมการธนาคารและเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี
ของ ธสน. อีีกทางหนึ่่�งด้้วย
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
พิิจารณานโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล กำำ�หนดค่่าตอบแทน

โครงสร้้างและองค์์ประกอบ
กรรมการจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่ า 3 คน ซึ่่�งไม่่เป็็น
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร รวมถึึงบุุคคลในคณะ

กรรมการบริิหาร ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการสรรหา

และกำำ�หนดค่่าตอบแทนควรเป็็นกรรมการอิิสระ

ของผู้้�บริิหารระดัับสููง ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป
(ยกเว้้ น ค่่ า ตอบแทนตามสัั ญ ญาจ้้ า งของกรรมการผู้้�จัั ด การเมื่่� อ

เข้้ า ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ซึ่่� ง กำำ�ห นดโดยคณะอนุุ ก รรมการพิิ จ ารณา
ผลตอบแทนกรรมการผู้้�จัั ด การ ตามที่่� ร ะบุุ ใ นพระราชบัั ญ ญัั ติิ
คุุณสมบััติม
ิ าตรฐานสำำ�หรับ
ั กรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ.

2518 และที่่� แก้้ ไขเพิ่่�มเติิ ม) เพื่่� อให้้เหมาะสมและสอดคล้้ องกัั บ
ผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงและมาตรฐานที่่�ยอมรัับได้้

และนำำ� เสนอผลการพิิ จ ารณาต่่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่่� อ
พิิจารณาอนุุมััติิ

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
• อนุุมััติิแผนการดำำ�เนิินงานด้้ านการกำำ�กัับดููแลกิิ จการที่่� ดีี และ
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โครงสร้้างและองค์์ประกอบ
กรรมการอย่่างน้้อย 3 คน แต่่ไม่่เกิิน 5 คน

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อทราบ

• กลั่่� น กรองนโยบายและคู่่�มืือด้้ า นการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี

คู่่�มืือด้้ านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่ อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม
คู่่�มืือกรรมการ คู่่�มืือจริิ ย ธรรมระดัั บ กรรมการ ผู้้�บริิ ห ารและ
พนัักงาน เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่� อพิิจารณา

• ติิดตามการปฏิิบัติ
ั ิงานของธนาคารด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายและแนวทางการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
ให้้บรรลุุผลตามแผนการดำำ�เนิินงาน

•	ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค ณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งาน

มีีส่่ ว นร่่ ว มในกิิ จ กรรมการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี และความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่� อง

• ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการธนาคารและดููแลการปฏิิบััติิงาน
ของกรรมการ ฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

คณะกรรมการ
กำำ�กัับความเสี่่�ยง

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
• กลั่่�นกรองกรอบการบริิหารความเสี่่ย
� งองค์์กรและการควบคุุมภายใน กฎบััตร

โครงสร้้างและองค์์ประกอบ
กรรมการอย่่ า งน้้ อ ย 3 คน ประกอบด้้ ว ย

กรรมการ ผู้้�บริิ ห ารระดัั บสููง หรืือที่่� ปรึึกษา
ธสน. โดยสมาชิิกอย่่างน้้อยกึ่่�งหนึ่่�งต้้องเป็็น

กรรมการอิิ ส ระ หรืือกรรมการที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น
ผู้้�บริิ ห าร หรืือที่่� ปรึึ กษาที่่� ทำำ�หน้้ า ที่่� เ สมืือน
กรรมการ และกรรมการอย่่างน้้อย 1 คนต้้อง
มีีความรู้้�ความชำำ�นาญ และความเข้้าใจด้้าน
ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ธุุ ร กิิ จ ของสถาบัั น
การเงิิน

คณะกรรมการกำำ�กัั บ ความเสี่่� ย งและนโยบายการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ด้้านต่่าง ๆ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่� อพิิจารณาอนุุมััติิ
แผนการบริิหารความเสี่่�ยง ผลการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายในของตนเองให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ นโยบาย หลัั ก เกณฑ์์ และคู่่�มืือที่่�

เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีการระบุุ ประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยง

ของ ธสน. ให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย
� อมรัับได้้ อนุุมัติ
ั ดั
ิ ชนีีชี้้
ั
วั� ด
ั ความเสี่่ย
� ง (Key Risk
Indicators: KRIs) ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และ
ช่่วงเบี่่ย
� งเบนของระดัับความเสี่่ย
� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) เพื่่� อวััด
ติิดตาม และควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ให้้เหมาะสม

•	ทบทวนความเพีียงพอและประสิิทธิผ
ิ ลของการปฏิิบััติิตามนโยบายและ

ระบบการบริิหารความเสี่่ย
� ง โดยควรหารืือและแลกเปลี่่ย
� นข้้อคิิดเห็็นกัับ
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่� อประเมิินว่่านโยบาย

และกลยุุ ทธ์์ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งครอบคลุุ มทุุ ก ประเภทความเสี่่� ย ง
รวมถึึงความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ใหม่่ และมีีการดำำ� เนิิ น การตามนโยบาย
และกลยุุทธ์ดั
์ ังกล่่าวอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพและประสิิทธิผ
ิ ล

• ติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามกรอบฯ และนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง

ดููแลความเพีียงพอของทรััพยากรที่่ใ� ช้้ในการบริิหารความเสี่่ย
� ง และรายงาน

ผลการประเมิินความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายในต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรืือคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการความคิิด
สร้้างสรรค์์และนวััตกรรม

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
• อนุุมััติิการทบทวนคู่่�มืือการบริิหารจััดการนวััตกรรม กลั่่�นกรองนโยบาย

โครงสร้้างและองค์์ประกอบ
กรรมการจำำ�นวนไม่่เกิิน 5 คน ประกอบด้้วย

กรรมการซึ่่� ง แต่่ ง ตั้้� ง จากกรรมการธนาคาร
และ/หรืือผู้้�ทรงคุุ ณวุุ ฒิิ และ/หรืือผู้้�บริิ ห าร
ระดัับสููงของ ธสน. (รวมกัันไม่่เกิิน 3 คน)

ด้้านการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมของ ธสน. ให้้สอดคล้้องกัับ

วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ยุุทธศาสตร์์ และการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ธสน. รวมถึึง
กลั่่� นกรองยุุ ทธศาสตร์์ แผนแม่่บทความคิิ ดสร้้างสรรค์์ และนวัั ตกรรม
ระยะยาว และแผนปฏิิบัติ
ั ิการประจำำ�ปีี

•	ส่่งเสริิม สนัับสนุุน พััฒนา ยกระดัับการจััดการนวััตกรรม พร้้อมทั้้�งติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงานตามแผน เพื่่� อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และ
นโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
•	กำำ�หนดนโยบาย และแนวทางการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

โครงสร้้างและองค์์ประกอบ
กรรมการจำำ� นวนไม่่ เ กิิ น 9 คน ประกอบด้้ ว ย
กรรมการอย่่างน้้อย 1 คน กรรมการผู้้�จัั ดการ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง (อย่่างน้้อย 1 คน แต่่ไม่่เกิิน

3 คน) และผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก (จากภาครััฐ
อย่่างน้้อย 1 คน ภาคเอกชนอย่่างน้้อย 1 คน
รวมไม่่เกิิน 4 คน)

ให้้สอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับวิิสัย
ั ทััศน์์ พัันธกิิจ และยุุทธศาสตร์์ของ ธสน.

โดยประเมิินความต้้องการของธนาคารด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศทั้้�งใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว รวมทั้้�งศัักยภาพและความพร้้อมของบุุคลากร
ของ ธสน. ในด้้านต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่� อง

• ให้้ความเห็็นในการจััดทำำ�แผนปฏิิบัติ
ั ิการดิิจิิทััลระยะ 3 ปีี ที่่�สอดคล้้อง
กัับแผนธุุรกิิจของ ธสน. โดยคำำ�นึึงถึึงการบููรณาการ (Integration) ของ

ระบบงานเทคโนโลยีีในปััจจุุบัน
ั สอดคล้้องกัับนโยบายการรัักษาความ

มั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ (IT Security Policy) และมาตรฐาน
ด้้านสารสนเทศ (IT Standard)

•	พิิจารณากลั่่� นกรองแผนการดำำ�เนิินงาน งบประมาณด้้านเทคโนโลยีี

สารสนเทศของ ธสน. และแนวทางและขอบเขตในการพััฒนาบุุคลากร
รวมทั้้�งการจััดสรรทรััพยากรเพื่่� อการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่� อให้้การปฏิิบัติ
ั ิงานประสบผลสำำ�เร็็จ

• ให้้ความเห็็นโครงการจััดหาและการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
20

ที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของคณะกรรมการธนาคาร และ/หรืือคณะกรรมการ
บริิ ห าร การประเมิิ น และบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งทางเทคโนโลยีี

สารสนเทศของ ธสน. การบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ของ ธสน.

ที่่�ครอบคลุุมถึึงกระบวนการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแล
ข้้อมููล นโยบายข้้อมููล และการบริิหารจััดการการเลืือกใช้้เทคโนโลยีี
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ให้้พร้้อมสนัับสนุุนธุุรกิิจของ ธสน.

ทั้้�งนี้้� ธสน. กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินและพััฒนาตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ตามหลัักการและ

แนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กระทรวง

การคลััง โดยมีีการประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิงานแบ่่งออกเป็็น 2 รููปแบบ ได้้แก่่ การประเมิินตนเองรายบุุคคล และการประเมิินผล
ภาพรวมทั้้�งคณะ โดยในปีี 2563 ผลประเมิินตนเองของคณะกรรมการ แบบรายบุุคคล มีีคะแนน 4.84 แบบภาพรวมทั้้�งคณะ
มีีคะแนน 4.81 (จากคะแนนเต็็ม 5) โดยผลประเมิินดัังกล่่าว สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการจะดำำ�เนิินการสรุุ ปและนำำ�เสนอให้้คณะ
กรรมการธนาคารพิิจารณาอภิิปราย เพื่่� อระบุุประเด็็นที่่�คณะกรรมการธนาคารต้้องพััฒนาและดำำ�เนิินการปรัับปรุุงต่่อไป [102-28]

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ห่่วงโซ่่อุุปทานของ ธสน.

[102-9]

ในการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน ธสน. ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างคุุณค่่าร่่วม (Shared Value Creation)

ระหว่่าง ธสน. และผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสมดุุล โดยมีีการระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการทำำ�งานที่่�

สำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ ในห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ (Value Chain) ของ ธสน. และมีีการมอบหมายให้้ส่ว่ นงานต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องดำำ�เนิินงาน

รวมถึึงติิ ด ตามและทบทวนการดำำ� เนิิ น งานต่่ า ง ๆ อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด อาทิิ ฝ่่ า ยธุุ ร การที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบในการทบทวน
กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างให้้ครอบคลุุมหลัักการและแนวปฏิิบััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่างยั่่�งยืืน ฝ่่ายพัันธมิิตรและ

สำำ�นัักงานผู้้�แทน และศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า (EXIM Excellence Academy: EXAC) ทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสร้้าง
ความสััมพัน
ั ธ์์กับ
ั หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่� อให้้การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจการค้้าและ
การลงทุุนระหว่่างประเทศเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้

ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานในรููปแบบ
สถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ ตลอดจนสอดคล้้องกัับมาตรฐานการปฏิิบัติ
ั ิงานในระดัับสากล

“ธสน. ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง

คุุณค่่าร่่วม (Shared Value Creation)
ระหว่่าง ธสน. และผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสมดุุล
โดยมีีการระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า”
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของ ธสน. ครอบคลุุมกระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญ

ระบบงาน
นําองค์กร

กระบวนการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance)

ระบบงาน
สนับสนุน ***

ระบบ
งานหลัก *
งเสริมการลงทุนและส่งออกตามนโยบาย
1 ส่
(Policy Advisory & Business Solution)
กระบวนการส่งเสริม
การค้าและการลงทุน

(Trade & Investment)

กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
ภายใน
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(Risk Management &
Internal Control &
Internal Audit)

หมายเหตุุ *
		

(Treasury & Liquidity)

กระบวนการสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการ
(Accelerator)

กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
วางแผนองค์กร
(Strategic &
Organizational
Planning)

กระบวนการ
บริหารเงิน

กระบวนการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology
Management)

การสินเชื่อและประกัน
2 บริ
(Credit & Insurance Services)
กระบวนการ
ด้านการตลาด
และการขาย
(Sale &
Marketing)

กระบวนการ
วิเคราะห์และ
การอนุมัติ
(Analysis &
Approval)

กระบวนการ
บริการธุรกรรม
(Operation)

กระบวนการ
นิติกรรม
สัญญา

(Contract
Arrangement)

กระบวนการ
บริหารหนี้และ
สินทรัพย์ **

(Debt & Asset
Management)

กระบวนการ
พั ฒนากระบวนการ
และจัดการความรู้
และนวัตกรรม

(Process Improvement
and Knowledge
& Innovation
Management)

กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(Human Resource
Management)

ระบบงานหลััก คืือ กระบวนการทำำ�งานหลัักที่่�สำ�คั
ำ ัญ ที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าในการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้แก่่ลูก
ู ค้้า และมีีผลิิตผล
(Output) เดีียวกัันกัับองค์์กร

** บริิหารสิินทรััพย์์ เช่่น สิินทรััพย์์รอการขาย สำำ�หรับ
ั บริิการสิินเชื่่�อและรัับประกััน
*** ระบบงานสนัับสนุุนที่่�สำ�คั
ำ ัญ

ธสน. กำำ�ห นดให้้ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียในสายอุุ ปท าน

ธนาคาร และผู้้�ให้้บริิการแก่่ ธสน. และ (3) คู่่�ความร่่วมมืือ

ห่่ ว งโซ่่ อุุ ปท านกัั บ ธนาคารเป็็ น 3 กลุ่่�ม ได้้ แ ก่่ (1) คู่่� ค้้ า

ร่่วมดำำ�เนิินธุุรกรรมระหว่่างประเทศ และหน่่วยงานภาครััฐและ

ร่่วมบริิหารและพััฒนาห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยแบ่่งผู้้�ร่่วมบริิหาร
ประกอบด้้วยหน่่วยงานพัันธมิิตรที่่�มีีภารกิิจร่่วมกัับ ธสน. อาทิิ

บริิษัทรั
ั บ
ั ประกัันต่่อ (Reinsurers) ที่่มีี
� บทบาทในการประกัันต่่อ
เพื่่� อถ่่ายโอนความเสี่่�ยงจากการให้้บริิการประกัันการส่่งออก
และการลงทุุนของ ธสน. (2) ผู้้�ส่่งมอบ ประกอบด้้วยเจ้้าหนี้้�

ได้้แก่่ กองทุุน ธนาคาร ผู้้�ลงทุุนในตราสารหนี้้� นัักลงทุุน เจ้้าหนี้้�
ลูู ก ค้้ า เงิิ น ฝาก (หลัั ก ประกัั น ) รวมถึึงองค์์ ก รข้้ อ มูู ล ผู้้�ซื้้� อ
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ (Credit Information Agency)
ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารข้้ อ มูู ล ผู้้�ซื้้� อทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศแก่่

ประกอบด้้วยธนาคารตััวแทน (Correspondent Banks) เพื่่� อ

เอกชนผู้้�สนัับสนุุนและให้้ความร่่วมมืือในการส่่งเสริิมความรู้้�
และสนัับสนุุนการส่่งออก-นำำ�เข้้า และการลงทุุนทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศกัับ ธสน.

โดยขั้้�นตอนของการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานของ

ธสน. มีีกระบวนการที่่� สำ�คั
ำ ั ญ 6 ขั้้�นตอน เริ่่�มตั้้� งแต่่ ขั้้�นตอน

ระบุุข้้อกำำ�หนดที่่�องค์์กรต้้องการได้้รับ
ั โดยฝ่่ายงานเจ้้าของ

กระบวนการระบุุ ข้้ อ กำำ�ห นดที่่� ต้้ อ งการได้้ รัั บ จากผู้้�ส่่ ง มอบ

ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับความต้้องการของ ธสน. และข้้อกำำ�หนดของ

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ระบบงาน เพื่่� อใช้้เป็็นเกณฑ์์เบื้้�องต้้นในการกำำ�หนดคุุณสมบััติิ

ดำำ�เนิินงานร่่วมกััน หรืือยึึดปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามแนวทาง/มาตรฐานสากล

ดำำ�เนิินงานของ ธสน. และทำำ�ให้้ลููกค้้าพึึงพอใจ จากนั้้�นเข้้าสู่่�

Understanding: MOU) หรืือสััญญาเพื่่� อให้้ผลการดำำ�เนิินงาน

ที่่� เ หมาะสมกัั บ งานแต่่ ล ะประเภท สามารถส่่ ง เสริิ ม ผลการ
ขั้้�นตอนคััดเลืือกผู้้�ส่่งมอบ ซึ่่�งฝ่่ายงานเจ้้ าของกระบวนการ

คัั ดเลืือกผู้้�ส่่งมอบจะกำำ�ห นดหลัั กเกณฑ์์ คุุ ณ สมบัั ติิ ผู้้�ส่่ง มอบ
ที่่� พึึงประสงค์์ โดยพิิจารณาจากเกณฑ์์ ข้้อกำำ�หนดที่่� ต้้องการ
ได้้ รัับจากผู้้�ส่่งมอบ และความต้้ องการของห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�

สำำ�คััญ ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับความต้้องการของ ธสน. รวมถึึงเป็็นไป

ตามหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกคู่่�ค้้า ผู้้�ส่่งมอบ และคู่่�ความร่่วมมืือ
ที่่�ประกอบกิิจการอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
และข้้อกำำ�หนดของระบบงานก่่อนนำำ�เสนอผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ
เพื่่� อเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนกำำ�หนดวิิธีีการดำำ�เนิินงานร่ว
่ มกััน ขั้้�นตอนนี้้�

ฝ่่ายงานเจ้้าของกระบวนการจะดำำ�เนิินการเจรจาแนวทางการ

และจััดทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ (Memorandum of
เป็็ น ไปตามที่่� ธสน. กำำ�ห นด และกำำ� หนดวิิ ธีีการติิ ด ตาม

โดยฝ่่ า ยงานเจ้้ า ของกระบวนการกำำ�ห นดวิิ ธีี การติิ ด ตาม
ประเมิินผล และตัั วชี้้�วััด ซึ่่�งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่� กำำ�หนดใน

MOU หรืือสััญญา และมีีการประเมิินผล โดยฝ่่ายงานเจ้้าของ

กระบวนการเป็็นผู้้�ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�ส่่งมอบ

และดำำ� เนิิ น ขั้้� น ตอนพััฒนา/ปรัับปรุุ งร่่วมกัั น โดยฝ่่ า ยงาน
เจ้้าของกระบวนการดำำ�เนิินการหารืือกัับผู้้�ส่่งมอบที่่�ดำำ�เนิินงาน
ไม่่ได้้ ตามเกณฑ์์ ที่�่ กำำ�หนด เพื่่� อแจ้้ งสิ่่�งที่่� ต้้องการพััฒนาหรืือ
ปรัับปรุุงเพื่่� อทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานดีีขึ้้�นต่่อไป

ขั้้�นตอนการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานของ ธสน.

ระบุข้อกําหนด
ที่องค์กร
ต้องการได้รับ

คัดเลือก
ผู้ส่งมอบ

กําหนด
วิธีการ
ดําเนินงาน
ร่วมกัน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ
ที่ประกอบกิจการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1) ความมั่นคงทางการเงิน
่ ถือและภาพลักษณ์ การกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี
2) ความน่าเชือ
ขององค์กร
3) ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางการเงิน
ความสามารถในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
และส่งมอบงานได้ตามข้อกําหนดในราคาที่เหมาะสม
4) การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
5) การบริหารจัดการแรงงานด้วยความเป็นธรรม
6) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กําหนด
วิธีการติดตาม
ประเมินผล
และตัวชี้วัด

ประเมินผล

พั ฒนา/ปรับปรุง
ร่วมกัน

กลไกและวิธีการติดตาม
ประเมิน และตรวจสอบ
1) การประเมินความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายใน
และภายนอก
2) การสร้างช่องทางรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) การเยี่ยมชมกิจการประจําปี
4) การตรวจติดตามการปฏิบต
ั ง
ิ านผ่านเอกสารทีเ่ ผยแพร่
แก่สาธารณะโดยทั่วไป
5) การติดตามตรวจสอบผ่านข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
6) การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินงาน
่ น
7) การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลีย
ข้อมูลข่าวสารเพื่ อร่วมพั ฒนาการดําเนินงาน
8) การติดตามและตรวจสอบโดยตรงจากฝ่ายงานด้าน
การตลาดและฝ่ายงานเจ้าของกระบวนการ

23
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กฎบััตร หลัักการ ความริิเริ่่�ม
และการเป็็นสมาชิิกภาพขององค์์กร
ธสน. ดำำ�เนิินงานตามพระราชบััญญััติิธนาคารเพื่่� อการ

มาตรฐานความมั่่�นคงปลอดภัั ยระบบสารสนเทศ (ISO/IEC

และได้้นำำ�ข้อ
้ กำำ�หนด กรอบ หลัักเกณฑ์์ มาตรฐานและหลัักการ

Group Architecture Framework: TOGAF) แนวทางการกำำ�กับ
ั

ส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธสน.) พ.ศ. 2536
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ มาประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่� อพััฒนาองค์์กรให้้มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่มีีป
� ระสิิทธิภ
ิ าพ

เช่่น ข้้อกำำ�หนดของ สคร. กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
ของ Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission - Enterprise Risk Management

(COSO-ERM) กรอบแนวทางการธนาคารเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืน

(Sustainable Banking Framework) ของเครืือข่่ า ย

Sustainable Banking Network (SBN) มาตรฐาน Control
Objectives for Information and Related Technology

(COBIT) โดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบและควบคุุ ม สารสนเทศ
(Information Systems Audit and Control Association: ISCA)
24

[102-12] [102-13] [102-16]

27001) กรอบแนวทางสถาปััตยกรรมองค์์ กร (The Open
ดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานขององค์์การเพื่่� อความร่่วมมืือ
และการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ (Organisation for Economic
Co-operation and Development: OECD) มาตรฐานแนวทาง

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (ISO 26000) มาตรฐานการรายงาน
สากล (GRI Standards) และเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
องค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs) เป็็นต้้น

นอกจากนี้้� ธสน. ยัังเข้้าร่่วมเป็็ นสมาชิิก หรืือมีีการ

ดำำ�เนิินงานร่่วมกัับหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชนต่่าง ๆ เพื่่� อให้้

องค์์กรสามารถขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
ขยายความร่่วมมืือสำำ�หรัับส่่งมอบคุุณค่่าด้้ านเศรษฐกิิจและ
สัังคม ดัังนี้้�
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หน่่วยงาน

ปีีที่่�เริ่่�มเข้้าเป็็น
สมาชิิก

สมาคมธนาคารในประเทศกััมพูช
ู า (The Association of Banks in Cambodia: ABC)

2562

สมาคมธุุรกิิจไทยในกััมพูช
ู า (Thai Business Council of Cambodia: TBCC)

2562

ศููนย์์ประสานงานการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศภาคการธนาคาร

2562

ชมรมรััฐวิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม (State Enterprise Club for Community Development)

2562

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (Federation of Thai Industries: FTI)

2561

กลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลัังงานหมุุนเวีียน สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

2561

หอการค้้าไทย-รััสเซีีย (Thai-Russian Chamber of Commerce: TRCC)

2561

สมาคมนัักธุุรกิิจไทยใน สปป.ลาว (Thai Business Association of the Lao PDR: TBAL)

2561

สภาการค้้าและอุุตสาหกรรมแห่่งชาติิลาว

2561

ชมรมธนาคารไทยใน สปป.ลาว (Cooperation of Thai Bank in Lao PDR)

2561

สมาคมนัักธุุรกิิจไทยในเมีียนมา (Thai Business Association of Myanmar: TBAM)

2560

สมาคมสถาบัันการเงิินของรััฐ (The Government Financial Institutions Association: GFA)

2556

ชมรมธุุรกิิจต่่างประเทศ (International Banking Club)

2550

หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย

2549

คณะทำำ�งานเฉพาะกิิจเพื่่� อดำำ�เนิินมาตรการทางการเงิินเกี่่�ยวกัับการฟอกเงิิน

2549

กลุ่่�มองค์์กรให้้บริิการรัับประกัันการส่่งออกและการลงทุุนระหว่่างประเทศ

2548

กลุ่่�มต่่อต้้านการฟอกเงิินเอเชีีย-แปซิิฟิก
ิ (Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG)

2540

กลุ่่�มธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าในเอเชีีย (Asian EXIM Banks Forum: AEBF)

2539

ชมรมเอซีีไอ (ประเทศไทย) (ACI Club, Thailand)

2537

(Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team: TB-CERT)

(Renewable Energy Industry Club, FTI)

(Lao National Chamber of Commerce and Industry: LNCCI)

(Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand)
(Financial Action Task Force: FATF)

(The International Union of Credit and Investment Insurers: Berne Union)
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการต่่อต้้านทุุจริิต
ธสน. ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลด้้านธรรมาภิิบาลของธนาคารแห่่ง

แนวทางการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องทั้้�งภายในประเทศ

หลัั ก เกณฑ์์ ก ารประเมิิ น คุุ ณธ รรมและความโปร่่ ง ใสในการ

ขององค์์ ก รเพื่่� อนำำ� ไปสู่่�การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน โดยได้้ นำำ�
และสากลมาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เช่่น กรอบการดำำ�เนิินงาน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม และการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
(Environmental, Social and Governance Framework: ESG

Framework) และกรอบแนวทางการธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน

(Sustainable Banking Framework) ของเครืือข่่ า ย
Sustainable Banking Network (SBN) หลัักการและแนวทาง

การปฏิิบัติ
ั ิการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2558

(OECD Guidelines on Corporate Governance of State-

Owned Enterprises 2015) จัั ดทำำ�โดยองค์์ การเพื่่� อความ
ร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจและการพััฒนา (The Organisation for
26

Economic Co-operation and Development: OECD)
หลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ
พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิิบััติิของ สคร. กระทรวงการคลััง

ประเทศไทย (ธปท.) รวมถึึงหลัักปฏิิบัติ
ั ิที่�่เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ เช่่น
ดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐของสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการ

ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัก
ั งาน ป.ป.ช.)
เป็็นต้้น

นอกจากนี้้� ธสน. ยัังได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับ

ดููแลกิิจการที่่�ดีี นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั นโยบาย
Governance Risk and Compliance (GRC) เอาไว้้อย่่างชััดเจน

ตลอดจนจัั ด ทำำ�คู่่�มืื อจริิ ย ธรรมธุุ ร กิิ จ ระดัั บ คณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน สำำ�หรับ
ั ให้้บุุคลากรทุุกระดัับปฏิิบัติ
ั ิตาม

เพื่่� อส่่งเสริิมความโปร่่งใส ป้้องกัันการทุุจริิต ป้้องกัันการขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ และพััฒนากรอบหลัักการ แนวคิิด และแนว
ปฏิิบััติิเพื่่� อการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่� ดีี ให้้มีีมาตรฐานเทีียบเท่่า
สากล [103-1] [102-16] [former FS15]

มาตรการส่่งเสริิมความโปร่่งใส
และป้้องกัันการทุุจริิตภายใน
หน่่วยงาน

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั

จริิยธรรมของพนัักงาน ธสน.
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เป้้าหมาย

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

[103-2]

ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ตามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี

ทบทวนและพััฒนากรอบการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

จริิยธรรมธุุรกิิจและจรรยาบรรณวิิชาชีีพของ ธสน.

ต่่างประเทศ

โดยปราศจากการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ปฏิิบััติิได้้ตาม

การบริิหารจััดการ

ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐานและแนวปฏิิ บัั ติิ ที่�่ ดีีทั้้� ง ในประเทศและ

[103-2]

• ปรัับปรุุงรายละเอีียดในคู่่�มืือ CG คู่่�มืือกรรมการธนาคาร คู่่�มืือ

(ประเมิิ น ความเพีียงพอของการควบคุุ ม ภายในและสุ่่�ม

ให้้มีีความชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น สอดคล้้องกัับกฎหมาย แนวปฏิิบััติิ

• ปฏิิ บัั ติิ ต ามระเบีียบกระทรวงการคลัั ง ว่่ า ด้้ ว ยการจัั ด ซื้้� อ

จริิยธรรมธุุรกิิจ ระดัับคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน

ที่่�ดีี การดำำ�เนิินธุุรกิิจ และสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
รวมทั้้�งสอดคล้้องตามเกณฑ์์การประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
รััฐวิิสาหกิิจตามระบบประเมิินผลใหม่่ (State Enterprise
Assessment Model: SE-AM) ของ สคร.

• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามระเบีียบ ธสน. ว่่าด้้วยการสรรหาและบรรจุุพนัักงาน
พ.ศ. 2560 รวมทั้้� งยกระดัั บมาตรฐานและความโปร่่งใส

ในการสรรหาพนัักงาน โดยครอบคลุุมการกำำ�หนดคุุณสมบััติิ

ที่่�จำำ�เป็็น การเผยแพร่่ข้้อมููลการรัับสมััครงาน การทดสอบ

ข้้ อ เขีียนและการสัั ม ภาษณ์์ พ นัั ก งานโดยคณะกรรมการ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

• กำำ�ห นดหลัั ก เกณฑ์์ ก ารแต่่ ง ตั้้� ง พนัั ก งาน และทบทวน
กระบวนการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย โดยต้้องนำำ�เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล

• กำำ�หนดข้้อบัังคัับ/ระเบีียบที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับการเบิิกจ่่ายไว้้อย่่าง
ชััดเจน เช่่น ข้้อบัังคัับ ธสน. ว่่าด้้วยเงิินช่่วยเหลืือการศึึกษา
บุุตร พ.ศ. 2549 (ปรัับปรุุ งตารางแนบท้้ายข้้อบัังคัับ พ.ศ.

2559) ระเบีียบ ธสน. ว่่าด้้วยการทำำ�งานล่่วงเวลาและการ
ทำำ�งานในวัันหยุุด พ.ศ. 2563 ระเบีียบ ธสน. ว่่าด้้วยการ

เบิิกจ่่ ายของสำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่ างประเทศ พ.ศ. 2560

(แก้้ไขภาคผนวก 2 มีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์
2562) เป็็นต้้น

• แบ่่ ง แยกอำำ� นาจหน้้ า ที่่� ด้้ า นการเบิิ ก จ่่ า ยให้้ มีี การถ่่ ว งดุุ ล

อำำ�นาจระหว่่างฝ่่ายงานที่่�เบิิก (อนุุมััติิการจ่่าย) ฝ่่ายบััญชีี
(สอบทานความถููกต้้องและกระทบยอด) และฝ่่ายตรวจสอบ

สอบทานรายการเบิิกจ่่าย)

จััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560

• กำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมความโปร่่งใสและป้้องกัันการทุุจริิต

ภายในหน่่วยงาน อาทิิ มาตรการเผยแพร่่ข้้อมููลสาธารณะ
มาตรการส่่งเสริิมความโปร่่งใสในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง มาตรการ

จัั ดการเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต มาตรการป้้องกัั นการรัับ
สิินบน มาตรการป้้องกัั นการขััดกัั นระหว่่ างผลประโยชน์์

ส่่วนตนกัับผลประโยชน์์ส่ว
่ นรวม เผยแพร่่ให้้เกิิดการปฏิิบัติ
ั ิ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร

• กำำ�ห นดแนวทางการสร้้ า งสภาพแวดล้้ อ มเพื่่� อ กระตุ้้�นให้้

บุุ คลากรทุุกระดัั บเกิิ ดความตระหนัักเกี่่� ยวกัั บการป้้องกัั น

และต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชัั น อย่่ า งหลากหลาย เช่่ น
การจััดทำำ�ระเบีียบ ธสน. ว่่าด้้วยการป้้องกัันการขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ (Conflict of Interest) การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์

การให้้สิน
ิ เชื่่�อหรืือลงทุุนในกิิจการที่่�มีีผลประโยชน์์เกี่่�ยวข้้อง
รวมถึึงมีีการจััดทำำ�ระเบีียบการใช้้ข้อ
้ มููลภายใน เพื่่� อป้้องกััน
การใช้้ ข้้ อ มูู ล ของบุุ ค ลากรและผู้้�ใช้้ บ ริิ ก ารในทางมิิ ช อบ

ตลอดจนมีีการจััดทำำ�นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• กำำ�หนดให้้ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงร่่วมกัับทุุกฝ่่ายงานภายใน
ธสน. ประเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชัั น โดย

อ้้างอิิงตามหลัักเกณฑ์์ COSO-IC (Internal Control) 2013
เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี และจััดทำำ�แบบประเมิินความเสี่่ย
� งเพิ่่�มเติิม
สำำ�หรับ
ั กระบวนการที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตสูงู ได้้แก่่

- การรัับพนัักงานใหม่่ แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย มีีการเอื้้�อประโยชน์์
ให้้กัับพวกพ้้องหรืือเครืือญาติิ
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิหารจััดการ
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- การใช้้ สิิ ทธิิ โ ดยมิิ ช อบในการเบิิ ก จ่่ า ยสวัั ส ดิิ ก ารและ

การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั ในหััวข้้อ “การป้้องกัันการทุุจริิตภายใน

- การทุุจริิตในกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง

เยี่่�ยมชมและฟัังบรรยายที่่�พิิพิิธภััณฑ์์และหอจดหมายเหตุุ

ค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ

- การทุุจริิตในกระบวนการอนุุมััติิสิน
ิ เชื่่�อ อาทิิ การเรีียกรัับ

ผลประโยชน์์ การละเว้้นหรืือผ่่อนปรนหลัักเกณฑ์์ต่่าง ๆ
หรืือมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

- การทุุจริิตในกระบวนการประเมิินราคา
โดยผลประเมิิ น ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จะถูู ก นำำ�ม าปรัั บ เพิ่่� ม

มาตรการการควบคุุมภายใน จััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยง
และปรัับปรุุงกระบวนการต่่าง ๆ เพื่่� อให้้เกิิดการปฏิิบัติ
ั ิตาม

กฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ
การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั ได้้อย่่างครบถ้้วนสมบููรณ์์ [205-1]

• กำำ�ห นดแนวทางการตรวจสอบทุุ จ ริิ ต อย่่ า งเป็็ น ระบบ

โดยฝ่่ายตรวจสอบมีีการนำำ�ฐานข้้อมููลทุุจริิตที่่�รวบรวมข้้อมููล
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จากภายในและภายนอกธนาคารมาใช้้เป็็นปััจจััยความเสี่่ย
� ง

ในการวางแผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์แ
์ ละแผนตรวจสอบ
ประจำำ�ปีี รวมทั้้�งมีีการประเมิินโอกาสการเกิิดทุุจริิตในการ
จััดทำำ�แผนผัังทางเดิินของงาน (Flow Chart) และประเมิิน
ความเสี่่�ยงในทุุกกิิจกรรมการตรวจสอบ โดยมีีแนวทางการ

ตรวจสอบ (Audit Program) ที่่�สอดคล้้องกัับโอกาสในการ

เกิิดทุุจริิตดัังกล่่าว รวมทั้้�งยัังได้้มีีการพััฒนาระบบ Off Site
Monitoring โดยนำำ� ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ อาทิิ

โปรแกรม IDea และภาษาไพทอน (Python) มาช่่วยในการ

วิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics) ตามเงื่่�อนไขความเสี่่�ยง

ที่่� กำำ�ห นด (Rule Base) เพื่่� อให้้ มีี การตรวจสอบติิ ด ตาม

ประเด็็นหรืือธุุรกรรมที่่�อาจมีีความเสี่่ย
� งทุุจริิตอย่่างต่่อเนื่่� อง
และเป็็นการแจ้้งเตืือนเหตุุการณ์์ผิิดปกติิล่่วงหน้้า รวมทั้้� ง
สามารถดำำ�เนิินการตรวจสอบเพื่่� อป้้องกัันความเสี่่�ยงให้้กัับ
องค์์กรได้้อย่่างทัันท่่วงทีี

• จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมบรรยากาศด้้านธรรมาภิิบาลให้้กรรมการ

และบุุคลากรทุุกระดัับของ ธสน. อาทิิ กิิจกรรม CG DAY
ซึ่่�งจััดในรููปแบบสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่� อสื่่�อสารหลัักการ CG
แนวทางปฏิิบัติ
ั ิและพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ด้้านธรรมาภิิบาล
กิิจกรรมเชิิงสััญลัักษณ์์ ได้้แก่่ การสวมเสื้้�อ EXIM WHITE

ทุุ ก วัั น พฤหัั ส บดีี เพื่่� อรณรงค์์ ใ ห้้ ผู้้� บริิ ห ารและพนัั ก งาน
ตระหนัั ก ถึึงการปฏิิ บัั ติิ ง านโดยยึึดหลัั ก ความโปร่่ ง ใส

การบรรยายพิิเศษผ่่านสื่่�ออิิ เล็็กทรอนิิกส์์ด้้านการต่่ อต้้ าน

องค์์ ก ร” โดยวิิ ท ยากรจากหน่่ ว ยงานภายนอก การเข้้ า
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (พิิพิิธภััณฑ์์
ต้้านโกง: Anti Corruption Museum)

• จััดอบรมเพื่่� อเพิ่่�มทัักษะความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลัักการ
และแนวปฏิิ บััติิด้้าน CG และ CSR ให้้แก่่ บุุคลากร ธสน.
เผยแพร่่หลัักการและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ที่่� ดีี โดยผนวกเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิ บััติิงานประจำำ�วััน
(CG in Process) ในรููปแบบ Video Clip ชื่่�อ “CG TIMES”

เผยแพร่่ทางอีีเมลและ Facebook Secret Group EXIM TH
Family เป็็นประจำำ�ทุก
ุ เดืือน รวมถึึงการสื่่�อสารนโยบายและ
แนวทางการดำำ�เนิินงานเรื่่�อง No Gift Policy

• จัั ดกิิจกรรมเผยแพร่่นโยบายต่่อต้้ านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
(Anti-Corruption Policy) ไปยัั ง หน่่ ว ยงานรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ
ทั้้�งหมด 54 แห่่ง ที่่�ได้้ร่่วมลงนาม MOU ในการขัับเคลื่่�อน

ยุุทธศาสตร์์ชาติิว่า่ ด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560-2564) กัับสำำ�นัก
ั งาน ป.ป.ช. และ สคร.

เพื่่� อ สื่่� อ สารให้้ หน่่ ว ยงานรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ได้้ รัั บ ทราบนโยบาย
ดัังกล่่าว อัันเป็็นนโยบายที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ของ ธสน. ที่่� เป็็นองค์์ กรโปร่่งใสและปราศจากการทุุจริิต
คอร์์รัปชั
ั น
ั สอดคล้้องตามยุุทธศาสตร์์ชาติิข้า้ งต้้น

• จัั ดกิิ จกรรมต่่ อต้้ านคอร์์รััปชัันร่่วมกัั บหน่่วยงานภายนอก
โดยส่่งตััวแทนพนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่อต้้านการทุุจริิต

คอร์์ รัั ปชัั น ที่่� จัั ด โดยหน่่ ว ยงานภายนอก สอดคล้้ อ งตาม

ยุุทธศาสตร์์ชาติิว่า่ ด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้้แก่่

- การประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารแลกเปลี่่� ย นเรีียนรู้้�องค์์ ก ร
STRONG - จิิ ต พอเพีียงต้้ า นทุุ จ ริิ ต และการอบรมเชิิง

ปฏิิบััติิการการพััฒนาศัักยภาพโค้้ช STRONG - องค์์กร
พอเพีียงต้้านทุุจริิต

- งานวัันต่่อต้้านคอร์์รััปชััน 2563 ภายใต้้แนวคิิด จัับโกง
โคตรง่่าย แค่่ปลายนิ้้�ว “Power of Data” ผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์

- งานวัั นต่่ อต้้ านคอร์์รััปชัันสากล (ประเทศไทย) จัั ดโดย
สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิหารจััดการ
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- ร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่่สื่่�อประชาสััมพัันธ์์

“สิ่่�งเล็็ก ๆ ที่่�เรีียกว่่า CORRUPT” เป็็นกิิจกรรมที่่�ให้้พนัักงาน

โทรทััศน์์ และการเข้้าร่่วมงานสััมมนาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�

เรื่่�องการต่่อต้้ านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยการสร้้างสรรค์์

โครงการจุุ ดกระแสสัังคมที่่� ไม่่ทนต่่ อการทุุจริิต ผ่่านสื่่�อ
ระดัับชาติิ

• กิิจกรรมที่่� ธสน. ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ โครงการ “New
Normal

No Corruption” ซึ่่�งโครงการนี้้�ประกอบด้้วย

2 กิิจกรรม คืือ “สื่่�อจากใจ” เป็็นกิิจกรรมที่่�สื่่�อสารมุุมมอง
ความคิิดเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันจากประธาน

กรรมการ กรรมการผู้้�จัั ดการ และผู้้�ช่่ว ยผู้้�บริิ ห ารองค์์ ก ร
มายัังพนัักงาน ธสน. ในรูู ปแบบ Video Clip สั้้�น ๆ และ

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563

และลููกจ้้างของ ธสน. ได้้สื่่�อสารและถ่่ายทอดมุุมมองความคิิด

ผลงานในรููปแบบการประกวด Video Clip สั้้�น ๆ ที่่�มีีความ
สนุุก ตลก และผ่่อนคลายความเครีียด ภายใต้้ Challenge

Campaign #สิ่่� ง เล็็ ก ๆ ที่่� เ รีียกว่่ า CORRUPT โครงการ
STRONG - จิิ ต พอเพีียงต้้ า นทุุ จ ริิ ต และโครงการภาคีี

เครืือข่่ายองค์์กรคุุณธรรม ศููนย์์คุณธ
ุ รรม (องค์์การมหาชน)

โดยมุ่่�งหวัังให้้ ธสน. เป็็น “องค์์กรคุุณธรรม สร้้างคนดีีเพื่่� อ
สัังคม”

[103-3]

• ผลประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของ
หน่่วยงานภาครััฐ (Integrity & Transparency Assessment:

ITA) ในปีี 2563 ธสน. ได้้คะแนนรวม 95.86 คะแนน เพิ่่�มขึ้้�น

- 3 ด้้านที่่ไ� ด้้รับ
ั คะแนนสููงขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด ร้้อยละ 15-20

ได้้แก่่ ด้้านคุุณภาพการดำำ�เนิินงาน ด้้านประสิิทธิภ
ิ าพการ
สื่่�อสาร และด้้านการปรัับปรุุงการทำำ�งานของ ธสน.

6.1 คะแนนจากเดิิม 89.76 คะแนนในปีี 2562 จััดอยู่่�ใน

•	จำำ� นวนรวมของฝ่่ า ยงานที่่� ไ ด้้ รัั บ การประเมิิ น ความเสี่่� ย ง

ที่่� 4 จาก 53 รััฐวิิสาหกิิจในปีี 2563

• ไม่่มีีคดีีความที่่�องค์์กรถููกฟ้้องร้้องจากการทุุจริิต และไม่่มีี

เกณฑ์์ประเมิินระดัับ AA ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุดและอยู่่�ในลำำ�ดัับ

- จากตััวชี้้�วััด ธสน. ได้้คะแนนเต็็ม 100 ในเรื่่�องการเปิิดเผย
ข้้อมููล และการป้้องกัันการทุุจริิต

- ได้้คะแนนสููงขึ้้�นในทุุกด้้าน อาทิิ ด้้านการปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่� การ

ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการทุุจริิต จำำ�นวน 32 ฝ่่ายงาน (100%) [205-1]

เหตุุการณ์์ทุุจริิตที่่�เกิิดขึ้้�นกัับคู่่�ค้้า ผู้้�ส่่งมอบ คู่่�ความร่่วมมืือ
รวมถึึงเหตุุการณ์์ทุจ
ุ ริิตที่่�เกิิดขึ้้�นภายในองค์์กร [205-3]

ป้้องกัันปััญหาการทุุจริิต การใช้้อำ�ำ นาจ การใช้้ทรัพ
ั ย์์สิน
ิ ของ
ราชการ และการใช้้งบประมาณ

แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต

[103-3]

• ทบทวนแผนแม่่บท CG และ CSR ปีี 2564-2568 และแผน

• จัั ด รูู ป แบบการอบรมหลัั ก สูู ต รต้้ า นทุุ จ ริิ ตศึึ กษาผ่่ า นสื่่� อ

ความรู้้� โครงสร้้างและองค์์ประกอบพื้้�นฐานด้้านการกำำ�กัับ

• จััดบรรยายพิิเศษโดยวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้
ิ ้านการต่่อต้้าน

ปฏิิบััติิการด้้าน CG ปีี 2564 โดยปีี 2564 จะมุ่่�งเสริิมสร้้าง
ดููแลกิิจการที่่ดีี
� พร้้อมเชื่่�อมโยงสู่่�การปฏิิบัติ
ั จ
ิ ริิงภายในองค์์กร
อย่่างเป็็นระบบและได้้มาตรฐาน จนเป็็นวััฒนธรรมที่่�จะนำำ�
องค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืนได้้ในอนาคต

อิิเล็็กทรอนิิกส์์

ทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั ผ่่านห้้องเรีียนออนไลน์์

• จััดกิิจกรรมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ข้้อมููลของคณะกรรมการ พนัักงาน และพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ
ที่่�ได้้รัับการสื่่�อสาร/อบรมเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิต [205-2]
ประเภท

จำำ�นวนบุุคลากรที่่�ได้้รัับการสื่่�อสาร/อบรม
เกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตขององค์์กร (คน)

คณะกรรมการ

สััดส่่วนร้้อยละ

10

100

8

100

92

100

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับต้้น

342

100

กลุ่่�มพนัักงาน

441

100

33

100

สำำ�นัักงานใหญ่่

797

100

สาขาในประเทศ

112

100

7

100

พนัักงานจำำ�แนกตามกลุ่่�มพนัักงาน
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับกลาง

กลุ่่�มสััญญาจ้้าง
พนัักงานจำำ�แนกตามสถานที่่�ทำำ�งาน

สำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศ

พัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�ได้้รับ
ั การสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตขององค์์กร (หน่่วยงาน)
30

คู่่�ค้้า ผู้้�ส่่งมอบ คู่่�ความร่่วมมืือ
หมายเหตุุ

54

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง หมายถึึง พนัักงานตั้้�งแต่่กลุ่่�มตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารองค์์กรขึ้้�นไป

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับกลาง หมายถึึง พนัักงานตั้้�งแต่่กลุ่่�มตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารฝ่่ายและผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารฝ่่าย
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับต้้น หมายถึึง พนัักงานตั้้�งแต่่กลุ่่�มตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารส่่วนและผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารส่่วน
กลุ่่�มพนัักงาน หมายถึึง พนัักงานตั้้�งแต่่กลุ่่�มตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�และพนัักงาน
กลุ่่�มสััญญาจ้้าง หมายถึึง พนัักงานกลุ่่�มลููกจ้้างสััญญาจ้้าง

100

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การรัับข้้อร้้องเรีียน ข้้อเสนอแนะ และแจ้้งเบาะแส [103-2]
ธสน. ได้้เผยแพร่่นโยบายการจััดการข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะผ่่านทางเว็็บไซต์์ของธนาคาร เพื่่� อให้้

ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียรัับทราบและมั่่�นใจได้้ว่า่ ทุุกข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะจะได้้รับ
ั การจััดการอย่่างเป็็น

ระเบีียบแบบแผนตามกระบวนการที่่�ชััดเจน ผ่่านช่่องทางที่่�จััดไว้้โดยครอบคลุุมประเด็็นที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การทุุจริิต
คอร์์รัปชั
ั น
ั การกระทำำ�ที่่�ขัด
ั ต่่อจริิยธรรมและจรรยาบรรณวิิชาชีีพใน 8 ด้้านสำำ�คััญ ได้้แก่่
1. การทุุจริิต ยัักยอก และประพฤติิมิิชอบภายใน ธสน.
2. การเรีียกรัับ รัับหรืือเสนอผลประโยชน์์ในทางมิิชอบให้้แก่่ลููกค้้า ลููกหนี้้� เจ้้าหนี้้� คู่่�ค้้า คู่่�ความร่่วมมืือ
พัันธมิิตร คู่่�แข่่ง หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีียอื่่�นของ ธสน.

3. การไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามจริิยธรรมธุุรกิิจและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
4. การแนะนำำ� ส่่งเสริิม หรืือสนัับสนุุนให้้ผู้้�อื่่�นไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามจรรยาบรรณ
5. การละเมิิดสิิทธิมนุ
ิ ุษยชน การเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ และไม่่ได้้รับ
ั ความเป็็นธรรม
6. การละเลยเพิิกเฉยเมื่่�อพบเห็็นการฝ่่าฝืืนหรืือการไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามจรรยาบรรณ
7. การขััดขวางการสืืบสวนและสอบสวนหาข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการฝ่่าฝืืนหรืือการไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามจริิยธรรม
ธุุรกิิจและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ

8. การไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามจริิยธรรมธุุรกิิจและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
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ช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน ข้้อเสนอแนะ
และการรัับฟัังเสีียงของลููกค้้า
จดหมาย
อีีเมล
โทรศััพท์์
เว็็บไซต์์

ส่่งตรงถึึงกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

อาคารเอ็็กซิิม เลขที่่� 1193 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
customercare@exim.go.th

0 2271 3700, 0 2617 2111 ต่่อ 3300

เว็็บไซต์์ ธสน. www.exim.go.th (หน้้าหลััก > ช่่องทางการรัับฟัังความคิิดเห็็น)

Social
Media

“EXIM Bank of Thailand”

หน่่วยงาน
ภายนอก

ศููนย์์รับ
ั เรื่่�องราวร้้องทุุกข์์ของรััฐบาล (1111) สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี

เสนอแนะ/
ร้้องเรีียน
ด้้วยตนเอง
(Walk in)

ฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ชั้้�น 22 ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

Facebook Page/YouTube/LINE

ธนาคารแห่่งประเทศไทย ฯลฯ

สำำ�นัักงานใหญ่่ อาคารเอ็็กซิิม

สาขา สำำ�นัักงานผู้้�แทน และจุุดให้้บริิการ

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
และความท้้าทายทางธุุรกิิจ
ธสน. ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การสร้้าง

และปรัับปรุุ งความสามารถขององค์์กรให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร และการ

นำำ�กรอบ นโยบาย กระบวนการ รวมถึึงเครื่่�องมืือต่่าง ๆ ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงไปสู่่�การปฏิิบััติิ
โดยเน้้นการบููรณาการอย่่างใกล้้ชิด
ิ ระหว่่างการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่ย
� ง และการปฏิิบัติ
ั ิ
ตามกฎเกณฑ์์ เพื่่� อให้้ ธสน. บรรลุุเป้้าหมายในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่� อสร้้าง (Creating) ดำำ�รงไว้้

(Preserving) และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ (Realizing) ของการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กร ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีีย

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลและบริิหารความเสี่่�ยง
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ธสน. กำำ�หนดโครงสร้้างการกำำ�กับ
ั ดููแลและการบริิหารความเสี่่ย
� งตามหลััก Three Lines of Defence

ซึ่่ง� แบ่่งความรัับผิิดชอบออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับกรรมการ (Board Level) ระดัับจััดการ (Management

Level) และระดัับปฏิิบัติ
ั ิการ (Operation Level) โดยฝ่่ายงานต่่าง ๆ มีีบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างชััดเจน ซึ่่�ง ธสน. กำำ�หนดให้้มีีการติิดตามกระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายในอย่่างสม่ำำ�เสมอ และมีีการรายงานผลให้้คณะกรรมการธนาคาร
รัับทราบและทบทวนประเด็็นความเสี่่�ยงรวมถึึงผลกระทบของความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส [102-30] [102-31]

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

โครงสร้้างองค์์กรด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง

การเชื่อมโยงที่สําคัญ
การกําหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
การกําหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การเชื่อมโยงที่สําคัญ
การตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง
การกําหนดกิจกรรม
การควบคุม

G

Governance

R

ระดับจัดการ
(Management Level)

C

ระดับปฏิบัติการ
(Operation Level)

Enterprise Risk
Management

Compliance

นโยบาย

ระดับกรรมการ
(Board Level)

หลักเกณฑ์/ กระบวนการ/
แนวปฏิบัติ
ระบบงาน

บุคลากร

เครื่องมือ/
เทคโนโลยี

กฎหมาย
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คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
เช่น คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

Risk Assurance

First Line of Defence
ฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานประจําวัน

Second Line of Defence
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และฝ่ายกํากับการปฏิบัติงาน

Third Line of Defence
ฝ่ายตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทําผลการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของตนเอง (Risk and
Control Self Assessment: RCSA)
• ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
กฏเกณฑ์ที่กําหนดไว้ มีการควบคุมภายใน
และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
• ดําเนินการตามนโยบายฯ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทํา/ทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในระดับภาพรวม นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง เครื่องมือในการวัด
ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• ให้ความเห็นต่อผลการประเมิน RCSA
• กํากับ ดูแล ติดตาม และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• สอบทานการปฏิบต
ั ง
ิ านในภาพรวม
ของระบบงานต่าง ๆ และการ
ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ
ระดับแรก และระดับที่สอง
• สอบทานการประเมิน RCSA
• ตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ

หน่วยงานที่กํากับดูแล ธสน. (Regulator)

Risk Control

Risk Ownership

ผู้ตรวจสอบจากภายนอก (External Audit)

คณะจัดการ คณะกรรมการพิ จารณาสินเชื่อ
คณะกรรมการแก้ไขหนี้
และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นต้น
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แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง

[103-2]

ธสน. มีีการกำำ�หนดประเภทของการบริิหารความเสี่่�ยงโดยแบ่่งออกเป็็น 7 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้าน

กลยุุทธ์์ (Strategic Risk) ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk) ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (Market Risk) ความเสี่่�ยงด้้าน

สภาพคล่่อง (Liquidity Risk) ความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ิการ (Operational Risk) ความเสี่่ย
� งด้้านชื่่�อเสีียง (Reputational
Risk) และความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนธุรกิจ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติท่ี
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในที่สําคัญ และสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน และการดํารงอยู่ของ ธสน.

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง
ด้านเครดิต

ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของ ธสน. ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ การลงทุน ภาระผูกพั นที่เกิดจากการรับประกัน
และการก่อภาระผูกพั นอื่น ๆ เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
่ กลงไว้กบ
ตามทีต
ั ธสน. ได้ ทําให้ ธสน. ในฐานะเจ้าหนีเ้ กิดความเสียหาย เป็นต้น

ความเสี่ยง
ด้านตลาด
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่ ง
ความเสีย
7 ประเภท

่ งจากการเปลีย
่ นแปลง
ความเสี่ยงที่ ธสน. อาจได้รับความเสียหายเนือ
มูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินและนอกงบดุล
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง

ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

้ ินหรือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ ธสน. ไม่สามารถชําระหนีส
ภาระผูกพั นเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์
เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพี ยงพอ
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่
สามารถยอมรับได้

่ งจากความไม่เพี ยงพอ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายต่าง ๆ เนือ
หรือความบกพร่องของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร และ
ระบบงานของธนาคาร หรือเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Environmental,
Social and Governance: ESG)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน
และผู้กํากับดูแล รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบ หรือขาดความเชื่อมั่นต่อ ธสน.
รวมถึงเกิดจากการปฏิบัตท
ิ ี่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ ความคาดหวังของสังคม
หรือมาตรฐานการบริการของธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการที่
ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)
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ความสำำ�คััญ

ประเภทความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ องค์์กรมีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน (Intelligent Risk) มีีแผนภาพ
(Strategic Risk)
การวิิเคราะห์์ความเสี่่ย
� งเชิิงบููรณาการ (Risk Correlation Map) สำำ�หรับ
ั วิิเคราะห์์ความสััมพัน
ั ธ์์ของ
ความเสี่่�ยงและสาเหตุุของความเสี่่�ยงในทุุกปััจจััยเสี่่�ยง เพื่่� อนำำ�ไปกำำ�หนดแผนจััดการความเสี่่�ยง
รวมถึึงวิิเคราะห์์ภาพรวมการบริิหารความเสี่่�ยง (Portfolio View of Risk) ขององค์์กร

การบริิหารจััดการ
• การทบทวนนโยบาย GRC ตามแนวทาง GRC Capability Model Version 3.0 ของ Open Compliance and Ethics
Group (OCEG)

• การทบทวนกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�ดีีตามเกณฑ์์ SE-AM ของ สคร. และเกณฑ์์ของ ธปท.
• การทบทวนนโยบายการประเมิินความเสี่่ย
� งและความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนโดย
ทางการ (Pillar 2) และทดสอบภาวะวิิกฤต (Internal Capital Adequacy Assessment Process and Stress Test Policy:
ICAAP & Stress Test Policy) ตามประกาศ ธปท. ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• การทบทวนดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และช่่วง

เบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ทั้้�งในลัักษณะของตััวชี้้�วััดนำำ� (Leading Indicators) และ
ตััวชี้้�วััดตาม (Lagging Indicators) ที่่�เหมาะสม

• การใช้้งานระบบ Data Warehouse เพื่่� อช่่วยในการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของดััชนีีชี้้วั� ด
ั ความเสี่่ย
� งสำำ�คัญ
ั เพื่่� อให้้สามารถ
ใช้้แจ้้งเตืือนและติิดตามความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น

• การจััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยงตามแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีี และตามบัันทึึกข้้อตกลงประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ

(Performance Agreement: PA) แผนภููมิิความเสี่่�ยง (Risk Map) แผนภาพการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงเชิิงบููรณาการ (Risk
Correlation Map) ภาพรวมการบริิหารความเสี่่�ยง (Portfolio View of Risk) ตามแนวทาง COSO-ERM 2017

• การทบทวนหลัักเกณฑ์์และคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยงตามเกณฑ์์ SE-AM ของ สคร. เพื่่� อใช้้เป็็นแนวทางในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้กัับทุุกฝ่่ายงาน รวมถึึงการดำำ�เนิินงานตาม GRC Roadmap

• การคำำ�นวณเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง และการประเมิินความเพีียงพอของเงิินกองทุุนภายใต้้กระบวนการ ICAAP ที่่�

สอดคล้้ อ งกัั บ ลัั ก ษณะความเสี่่� ย ง (Risk Profile) และจัั ด ทำำ� แผนเงิิ น กองทุุ น (Capital Planning) โดยคำำ�นึึ งถึึง

ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต รวมถึึงเพิ่่�มกระบวนการประมาณการ BIS Ratio เพื่่� อบริิหาร
จััดการเงิินกองทุุนให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น

ผลลััพธ์์
อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่� ธสน. ยอมรัับได้้
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ความสำำ�คััญ

ประเภทความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต พิิจารณาการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� และแนวทางความช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิม
(Credit Risk)
เพื่่� อป้้องกัันการเป็็นสิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Non-performing Loans: NPLs)

การบริิหารจััดการ
• การทบทวนนโยบายการทำำ�ธุุรกรรมสิินเชื่่�อ (Credit Policy) ที่่�ครอบคลุุมธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่�อและบริิการประกััน โดยอ้้างอิิง
ตามแนวนโยบาย ธปท. โดยครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้าน ESG

• การทบทวนนโยบายการจำำ�กัด
ั ความเสี่่ย
� งจากการกระจุุกตััวด้้านเครดิิต และการทบทวนนโยบายการสอบทานธุุรกรรมด้้าน
สิินเชื่่�อ โดยอ้้างอิิงตามแนวนโยบาย/ประกาศ ธปท.

• การใช้้งานระบบสนัับสนุุนกระบวนการพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิสิน
ิ เชื่่�อและบริิหารลููกค้้าสััมพัน
ั ธ์์ (Loan Origination System and
Customer Relationship Management: LOS & CRM) เพื่่� อเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับระบบงานอื่่�น ซึ่่�งช่่วยให้้กระบวนการด้้าน
การตลาดและการพิิจารณาอนุุมััติิสิน
ิ เชื่่�อมีีประสิิทธิภ
ิ าพดีีขึ้้�น

• การปรัับปรุุงระบบการเตืือนภััยด้้านเครดิิตล่่วงหน้้า (Credit Warning Sign) และรายชื่่�อลููกค้้าที่่�ควรติิดตามหรืือควรให้้
ความสนใจเป็็นพิิเศษ (Watch List) เพื่่� อเป็็น Trigger ให้้การติิดตามลููกหนี้้�มีีประสิิทธิภ
ิ าพดีียิ่่�งขึ้้�น

• การคำำ�นวณการกัันเงิินสำำ�รองสำำ�หรับ
ั ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค
� าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (Expected Credit Loss: ECL) ตามมาตรฐาน
36

การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (Thai Financial Reporting Standards 9: TFRS 9) รวมถึึงการพิิจารณาแนวโน้้มลูก
ู หนี้้�

ที่่�คาดว่่าจะเป็็น NPLs (Potential NPLs) ล่่วงหน้้า 3 เดืือน พร้้อมทั้้� งประมาณการเงิินกัันสำำ�รองที่่�คาดว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�น
เพื่่� อพิิจารณาผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของ ธสน.

• การปรัับปรุุงกระบวนการและหลัักเกณฑ์์ที่�่เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบัติ
ั ิงานด้้านเครดิิต เช่่น การทบทวนแนวทางการออกเยี่่ย
� ม

ลููกค้้า ให้้สอดคล้้องกัับการปฏิิบัติ
ั ิงานในรููปแบบใหม่่ (New Normal) การทบทวนอำำ�นาจอนุุมััติิสิน
ิ เชื่่�อและทบทวนวงเงิิน
รวมถึึงกระบวนการทบทวนวงเงิิ น แบบ Portfolio เพื่่� อ เพิ่่� มป ระสิิ ทธิิ ภ าพในการปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า นสิิ น เชื่่� อ ให้้ ดีียิ่่� ง ขึ้้� น
การพิิจารณาและทบทวนแนวโน้้มอุุตสาหกรรม เพื่่� อพิิจารณาความเสี่่ย
� งของพอร์์ตสิน
ิ เชื่่�อ และส่่งสััญญาณเตืือนให้้ผู้้�ดูแ
ู ล

ลููกค้้าเพิ่่�มความระมััดระวัังสำำ�หรับ
ั อุุตสาหกรรมที่่�มีีแนวโน้้มความเสี่่�ยงสููงขึ้้�น การแบ่่งลููกหนี้้�ตามระดัับความเสี่่�ยง เพื่่� อให้้

ฝ่่ายงานด้้านการตลาดได้้เร่่งดำำ�เนิินการออกเยี่่�ยมและทบทวนวงเงิิน เพื่่� อพิิจารณาการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความสามารถในการ
ชำำ�ระหนี้้� และนำำ�เสนอแนวทางแก้้ไขหรืือขออนุุมััติิให้้ลููกหนี้้�เข้้ามาตรการที่่�เหมาะสมต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิเพื่่� อป้้องกััน
การเป็็น NPLs

ผลลััพธ์์
รัักษาระดัับ NPLs Ratio เงิินกัันสำำ�รอง และ BIS Ratio ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
ภายใต้้ระดัับความเสี่่�ยงที่่� ธสน. ยอมรัับได้้

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ความสำำ�คััญ

ประเภทความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
(Market Risk)

เสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนให้้กัับผู้้�ส่่งออก

SMEs ที่่�ประกอบธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ และสนัับสนุุนให้้ผู้้�ส่ง่ ออก SMEs มีีประสบการณ์์
และสามารถใช้้เครื่่�องมืือในการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการผัันผวนของค่่าเงิินได้้อย่่างเหมาะสม
ตอบสนองนโยบายของรััฐบาลอย่่างต่่อเนื่่� อง

การบริิหารจััดการ
• การทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดและนโยบายฐานะในบััญชีีเพื่่� อการค้้า ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งในบััญชีีเพื่่� อ
การธนาคาร (Banking Book) และบััญชีีเพื่่� อการค้้า (Trading Book)* โดยอ้้างอิิงตามประกาศ ธปท.

• การใช้้ระบบบริิหารเงิิน (Treasury System) และระบบบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิน
ิ (Asset and Liability Management
System: ALM) เพื่่� อบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาด

• การใช้้ระบบการจััดทำำ�รายงานความเสี่่ย
� งด้้านตลาด รวมถึึงการกำำ�หนดระดัับเพดานความเสี่่ย
� ง (Risk Limits) เพื่่� อติิดตาม
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดให้้อยู่่�ในระดัับที่่� ธสน. ยอมรัับได้้

• การกำำ�ห นดกลยุุ ทธ์์ ใ นการบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นตลาดครอบคลุุ มทั้้� ง ในบัั ญ ชีีเพื่่� อ การธนาคารและบัั ญ ชีีเพื่่� อ การค้้ า
โดยพิิจารณาถึึงต้้นทุุนและผลตอบแทนที่่�เหมาะสม

• การบริิหารพอร์์ตการลงทุุนและควบคุุมดูแ
ู ลการลงทุุนให้้อยู่่�ภายใต้้วงเงิินลงทุุนตามหลัักเกณฑ์์และขอบเขตของการลงทุุน
ที่่�ได้้รับ
ั อนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
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• การทบทวนกระบวนการทดสอบภาวะวิิกฤตสำำ�หรับ
ั ความเสี่่ย
� งด้้านตลาดทั้้�งในบััญชีีเพื่่� อการธนาคารและบััญชีีเพื่่� อการค้้า
โดยครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน และความเสี่่�ยงด้้านราคาตราสารทุุนและ
สิินค้้าโภคภััณฑ์์

ผลลััพธ์์
อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่� ธสน. ยอมรัับได้้

หมายเหตุุ

* ธุุรกรรมในบััญชีีเพื่่� อการค้้า ธสน. หมายถึึง ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าของ ธสน. และธุุรกรรมที่่�ทำำ�เพื่่� อบริิหารความเสี่่ย
� งจากฐานะของลููกค้้าเท่่านั้้�น

		 โดย ธสน. ไม่่ทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีวััตถุป
ุ ระสงค์์เพื่่� อเก็็งกำำ�ไรเพีียงอย่่างเดีียว

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ความสำำ�คััญ

ประเภทความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่อง
(Liquidity Risk)

การระดมทุุนให้้สอดคล้้องกัับแหล่่งใช้้ไปของเงิิน รวมถึึงบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านสภาพคล่่องให้้เป็็น
ปััจจุุบัน
ั และสอดคล้้องกัับแนวทางที่่� ธปท. กำำ�หนด

การบริิหารจััดการ
• การทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk Management Policy) โดยอ้้างอิิงตามแนว
นโยบาย ธปท.

• การทบทวนแผนและรููปแบบการระดมทุุนอย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับภาวะการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19)

• การใช้้ระบบ ALM เพื่่� อบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
• การใช้้ระบบการจััดทำำ�รายงานความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง รวมถึึงการกำำ�หนด Risk Limits เพื่่� อติิดตามความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่องให้้อยู่่�ในระดัับที่่� ธสน. ยอมรัับได้้

• การกำำ�หนดอััตราส่่วนและตััวกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง เช่่น อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio)

ประมาณการกระแสเงิินสุุทธิิ และประมาณการระดัับสภาพคล่่องในระยะสั้้�น เพื่่� อรองรัับธุุรกรรมประจำำ�วััน อััตราส่่วน
Liquidity Coverage Ratio (LCR) เพื่่� อพิิจารณาความเพีียงพอของสภาพคล่่องที่่�จะรองรัับความผัันผวนในภาวะวิิกฤตได้้
เป็็นเวลา 30 วััน
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• การทดลองคำำ�นวณอััตราส่่วนการดำำ�รงแหล่่งที่่�มาของเงิินให้้สอดคล้้องกัับการใช้้ไปของเงิิน (Net Stable Funding Ratio:
NSFR) ตามแนวทางที่่� ธปท. กำำ�หนด

• การบริิหารและจัั ดหาแหล่่ งเงิิ นกู้้�ยืืมระยะสั้้� น ระยะปานกลาง และระยะยาวที่่� เหมาะสมกัั บโครงสร้้างของสิินทรััพย์์
เพื่่� อกระจายความเสี่่�ยง และลดการพึ่่�งพาแหล่่งเงิินจากเจ้้าหนี้้�เพีียงบางรายหรืือบางประเภทมากเกิินไป

• การทบทวนแผนฉุุกเฉิินสภาพคล่่อง และกระบวนการทดสอบภาวะวิิกฤตสำำ�หรับ
ั ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
• การเพิ่่�มกระบวนการประมาณการอััตราส่่วนด้้านสภาพคล่่องที่่�สำ�คั
ำ ัญ เพื่่� อบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องให้้มีี
ประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น

ผลลััพธ์์
อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่� ธสน. ยอมรัับได้้

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ความสำำ�คััญ

ประเภทความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยง
ด้้านปฏิิบััติิการ
(Operational Risk)

การบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นปฏิิ บัั ติิ ก ารที่่� มีีป ระสิิ ทธิิ ภ าพ และสอดคล้้ อ งกัั บ สภาพแวดล้้ อ มที่่�

เปลี่่�ยนแปลงไป ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการการรัับมืือของ ธสน. เกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของ COVID-19

การบริิหารจััดการ
• การทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้ านปฏิิ บััติิการ และทบทวนนโยบายการบริิหารความต่่ อเนื่่� องทางธุุ รกิิ จ

(Business Continuity Management Policy: BCM Policy) ให้้สอดคล้้องกัับโครงสร้้างองค์์กร รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และสภาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป

• การทบทวนนโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลการใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ (Business Facilitator Policy:
BF Policy) โดยมุ่่�งเน้้นกำำ�กัับดููแลการใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจในเรื่่�องสำำ�คััญ 3 ด้้าน คืือ
การประเมิินและการบริิหารความเสี่่�ยง การให้้บริิการลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่� อง และการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ

• การจััดเก็็บข้้อมููลความเสีียหายที่่�เกิิดจากความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ิการ (Loss Data) และข้้อมููลเหตุุการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�นแต่่สามารถ
ป้้องกัันความเสีียหายไว้้ได้้ (Near-misses) เพื่่� อป้้องกัันมิิให้้เกิิดความผิิดพลาดในการปฏิิบัติ
ั ิงานซ้ำำ�

• การประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของตนเอง (RCSA) เพื่่� อทบทวนการระบุุ ประเมิิน และจััดการความเสี่่�ยง
ของการปฏิิบัติ
ั ิงานประจำำ�วัันให้้เหมาะสมและเป็็นปััจจุุบัน
ั

• การกำำ�หนดระดัับ Risk Limits เพื่่� อใช้้ในการติิดตามให้้ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบัติ
ั ิการของ ธสน. อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
• การจัั ดทำำ�/ทบทวนคู่่�มืือปฏิิ บััติิงานเพื่่� อให้้การปฏิิ บััติิงานเป็็นไปตามมาตรฐานเดีียวกัั นทั่่� วทั้้� งองค์์ กร และครอบคลุุม
กระบวนการปฏิิบัติ
ั ิงานสำำ�คััญและแผนภาพกระบวนการปฏิิบัติ
ั ิงาน (Work System) ของ ธสน.

• การทบทวนหลัักเกณฑ์์ และแนวปฏิิบัติ
ั ิต่่าง ๆ เช่่น หลัักเกณฑ์์การควบคุุมภายในตามหลััก COSO-IC (Internal Control)
2013 และทบทวนคู่่�มืือการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในตนเอง (คู่่�มืือ CSA) และหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
การใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ

• การปรัับปรุุ งแนวปฏิิบััติิ เรื่่�องการบริิหารความต่่อเนื่่� องทางธุุรกิิจ (BCM Procedure) ให้้ครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการรัับมืือของ ธสน. ต่่อการแพร่่ระบาดของ COVID-19

• การแบ่่งปัันรายงาน Loss Data & Near-misses ให้้กัับฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิงานและฝ่่ายตรวจสอบ เพื่่� อใช้้ในการจััดทำำ�
แผนสอบทาน/แผนตรวจสอบตามแนวทาง Risk Based Audit

ผลลััพธ์์
อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่� ธสน. ยอมรัับได้้
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ความสำำ�คััญ

ประเภทความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยง
กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านชื่่�อเสีียง และสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์อัันดีีกัับหน่่วยงานภายนอก
ด้้านชื่่�อเสีียง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐและเอกชน รวมถึึงสื่่�อมวลชน
(Reputational Risk)
การบริิหารจััดการ
• การทบทวนกรอบการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�ดีี ตามเกณฑ์์ SE-AM ของ สคร. และเกณฑ์์ของ ธปท.
• การจััดทำำ�/ทบทวนนโยบายการบริิหารจััดการด้้านการให้้บริิการแก่่ลูก
ู ค้้าอย่่างเป็็นธรรม (Market Conduct) ตามแนวทาง
ของ ธปท. และการจัั ด ทำำ� นโยบายการจัั ด การข้้ อ ร้้ อ งเรีียนและข้้ อ เสนอแนะ เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น มาตรฐานในการให้้ บ ริิ ก าร
การจััดการข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะของ ธสน. อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ รวมถึึงสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
และบุุคคลภายนอก ในการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาของผู้้�ร้้องเรีียน ภายใต้้หลัักความโปร่่งใส ยุุติิธรรม และเป็็นกลาง
• การทบทวนดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง เพื่่� อใช้้ในการติิดตามความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่� ธสน. ยอมรัับได้้
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อ ธสน. เพื่่� อใช้้ประกอบการทบทวนกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การประชาสััมพัน
ั ธ์์ และการติิดตามข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับองค์์กร แจ้้งให้้ลูก
ู ค้้า บุุคคล และนิิติิบุุคคลภายนอกทราบอย่่าง
ต่่อเนื่่� อง รวมถึึงข้้อมููลและข่่าวสารที่่�เผยแพร่่ในสื่่�อภายนอกต่่าง ๆ

• การทบทวนกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียน/ข้้อเสนอแนะของบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลภายนอกเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการและ
คุุณภาพของการให้้บริิการโดยรวม โดยจััดทำำ�เป็็นคู่่�มืือการจััดการข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะ

40

• การจััดทำำ�กฎบััตรและมาตรฐานด้้านการบริิการ ซึ่่�งครอบคลุุมการกำำ�หนดข้้อตกลงระดัับการให้้บริิการ (Service Level
Agreement: SLA) จำำ�แนกตามผลิิตภััณฑ์์และข้้อตกลงด้้านการรัับและดููแลเรื่่�องร้้องเรีียน

ผลลััพธ์์
ไม่่มีีเหตุุการณ์์หรืือข่่าวในเชิิงลบเกี่่�ยวกัับองค์์กรที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ชื่่�อเสีียงของ ธสน.

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ความสำำ�คััญ

ประเภทความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยงด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
(Information
Technology Risk)

เพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพการบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เช่่น การประเมิินความพร้้อม
ด้้าน Cyber Resilience ตามประกาศ ธปท. การติิดตั้้�งเครื่่�องมืือเพื่่� อใช้้ป้้องกัันการรั่่�วไหลของ
ข้้อมููล รวมถึึงการวิิเคราะห์์และติิดตามเหตุุการณ์์การรั่่�วไหลของข้้อมููล

การบริิหารจััดการ
• การทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยอ้้างอิิงตามประกาศ ธปท. และแนวปฏิิบััติิใน
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ กรอบการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลของกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคม
และเกณฑ์์ SE-AM ของ สคร.

• การจััดเก็็บ Loss Data & Near-misses และ RCSA ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่� อป้้องกัันมิิให้้เกิิดความผิิดพลาดในการ
ปฏิิบัติ
ั ิงานซ้ำำ�

• การกำำ�หนด KRIs และ Risk Limits เพื่่� อใช้้ในการติิดตามความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของ ธสน. ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�
ยอมรัับได้้

• การประเมิินช่่องโหว่่และการทดสอบการเจาะระบบครอบคลุุมทุก
ุ ระบบงานสำำ�คัญ
ั เพื่่� อจััดทำำ�แผนเพื่่� อปิิดช่่องโหว่่
• การจััดทำำ�บทเรีียน e-Learning ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่� อสร้้างความตระหนััก
เรื่่�อง IT Security Risk Awareness ให้้กัับพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร

• การจััดทำำ�หลัักเกณฑ์์และคู่่�มืือการปฏิิบัติ
ั ิงาน เรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และทบทวนขั้้�นตอน
การปฏิิบัติ
ั ิงาน การประเมิินความเสี่่�ยงจากการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอก

• การทบทวนการประเมิินความเสี่่ย
� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมถึึงการประเมิินความเสี่่ย
� งโครงการพััฒนา

ระบบสารสนเทศสำำ�คััญ และการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศสำำ�หรับ
ั ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
และระบบงานสำำ�คััญ

• การเพิ่่�มกระบวนการวิิเคราะห์์และติิดตามเหตุุการณ์์การรั่่�วไหลของข้้อมููลสำำ�คััญของ ธสน.

ผลลััพธ์์
อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่� ธสน. ยอมรัับได้้
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นอกจากนี้้� ในปีี 2563 ธสน. ยัังมีีการปรัับปรุุงแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบัติ
ั ิการให้้พร้้อมรัับมืือ

กัับสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ซึ่่�ง ธสน. ได้้กำำ�หนดมาตรการสำำ�หรับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีียต่่าง ๆ ภายใต้้

สถานการณ์์ COVID-19 โดยแบ่่งเป็็นมาตรการที่่�สำ�คั
ำ ัญ 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านระบบงานอาคารและสถานที่่� ด้้านลููกค้้า
พัันธมิิตร และสัังคม และด้้านบุุคลากร เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ธสน. เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่� อง และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด

มาตรการด้านต่าง ๆ ของ ธสน. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
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ด้านระบบงาน
อาคารและสถานที่

ด้านลูกค้า พั นธมิตร
และสังคม

ด้านบุคลากร

ธสน. ดููแลความพร้้อมใช้้งานของสถานที่่�
ปฏิิบััติิงานสำำ�รองและระบบงานต่่าง ๆ
ความปลอดภััย ความสะอาดของอาคาร
และสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน

ธสน. กำำ� หนดมาตรการในการช่่ ว ยเหลืือ
ลููกค้้า พัั นธมิิตร และสัังคม อย่่างเหมาะสม
และทัันท่่วงทีี

ธสน. กำำ�หนดมาตรการและดููแลความปลอดภััย
สุุขอนามััย และสวััสดิิการของพนัักงาน

• เพิ่่� มความถี่่�ในการทำำ�ความสะอาด และ
ฆ่่าเชื้้�อโรค ติิดตั้้�งเครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ
สำำ�หรัับการเข้้า-ออกอาคารสำำ�นัักงาน
ใหญ่่และสาขา
•	จััดเตรีียมระบบงานและสถานที่่�ปฏิิบัติ
ั งิ าน
สำำ�รองให้้พร้อ
้ มใช้้งาน รวมถึึงร่่วมมืือกัับ
ธนาคารผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือ (Buddy
Bank) เพื่่� อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับ
ระบบงานสำำ�คััญ

• ออกผลิิตภััณฑ์์ (Product Program) และ
มาตรการพิิเศษ เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ
และห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน (Supply Chain) อย่่าง
รวดเร็็วโดยไม่่รอการสั่่�งการหรืือร้้องขอ

• ให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานจากที่่�บ้้าน (Work
from Home) และ/หรืือ ยืืดหยุ่่�นเวลาเข้้าออกในการปฏิิบััติิงาน เพื่่� อให้้เป็็นไปตาม
หลัักการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social
Distancing) [102-8]

•	จััดอบรมสััมมนาออนไลน์์ เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่
ผู้้�ประกอบการ เพื่่� อวางแผนดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในช่่วง COVID-19

•	จัั ด อบรม ประชุุ ม ออนไลน์์ และนำำ� ระบบ
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ เข้้ามาช่่วยปฏิิบััติิงาน
ให้้มากขึ้้�น

•	จััดกิิจกรรมช่่วยเหลืือสัังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) โดยร่่วมมืือ
กัับพัันธมิิตรบริิจาคอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ให้้แก่่โรงพยาบาลและผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ

• ให้้คำำ�แนะนำำ�การดููแลสุุ ขภาพกัับพนัักงาน
และครอบครััว รวมถึึงการจััดหาหน้้ากาก
อนามัั ย เจลล้้ า งมืือแอลกอฮอล์์ และ
สวััสดิิการต่่าง ๆ ให้้กัับพนัักงาน

การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ปีี 2563 ธสน. กำำ�หนดกรอบการสร้้างบรรยากาศและวััฒนธรรม

สนัับสนุุนการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Culture Framework) ซึ่่�งมีีทั้้�งสิ้้�น 4

องค์์ประกอบ คืือ (1) การสร้้างพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ด้้านการบริิหาร
ความเสี่่ย
� ง (Risk Competence) โดยจััดหลัักสููตรอบรมด้้านการบริิหาร

1

2

การสร้าง
พฤติกรรม
พึ งประสงค์
ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง

สภาพ
แวดล้อม
ในองค์กร

แรงจูงใจ

การสร้าง
ความสัมพั นธ์
ของบุคลากร
ในองค์กร

4

3

ความเสี่่�ยงให้้กัับคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานอย่่างสม่ำำ�เสมอ

เพื่่� อเพิ่่�มทัักษะ ความรู้้� หรืือความเชี่่�ยวชาญ (Skill) ในกระบวนการบริิหาร

ความเสี่่�ยง (2) สภาพแวดล้้อมในองค์์กร (Organization) โดยกรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัั บสููง (Senior Leadership) เป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม ผลัักดัั น และ
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เป็็นผู้้�นำำ�ในการขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรมด้้านความเสี่่�ยงขององค์์กร (Set Tone at the Top) โดยกำำ�กัับดููแลให้้มีีการ

บริิหารจััดการความเสี่่ย
� งให้้อยู่่�ในระดัับที่่� ธสน. ยอมรัับได้้ เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่า ธสน. จะบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดได้้อย่่าง
สมเหตุุสมผล (3) การสร้้างความสััมพัันธ์์ของบุุคลากรในองค์์กร (Relationship) โดยกำำ�หนดช่่องทางการติิดต่่อ
สื่่�อสารและส่่งเสริิมให้้มีีการสื่่�อสารอย่่างโปร่่งใสและเปิิดกว้้าง (Transparency and Open Communication) และ

สนัับสนุุนให้้มีีการหารืือแบบ 2 ทาง (Two-way Discussion) เกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงอย่่าง
สร้้างสรรค์์ในทุุกระดัับ และ (4) แรงจููงใจ (Motivation) โดยส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับตระหนััก

ถึึงความเป็็นเจ้้าของความเสี่่�ยง (Risk Owner) ในงานของตนเองและของ ธสน. โดยใช้้ดััชนีีชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จของ
การปฏิิบัติ
ั ิงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่่�คำำ�นึึงถึึงความสมดุุลระหว่่างผลตอบแทนและความเสี่่�ยง

ความเพีียงพอของเงิินกองทุุนภายใต้้เกณฑ์์ ธปท.
ธสน. ดำำ�รงเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ�เพื่่� อรองรัับสิินทรััพย์์เสี่่ย
� งสำำ�คััญทั้้�ง 3 ด้้าน คืือ ความเสี่่ย
� งด้้านเครดิิต ความเสี่่ย
� ง

ด้้านตลาด และความเสี่่ย
� งด้้านปฏิิบัติ
ั ิการ ไม่่น้อ
้ ยกว่่าร้้อยละ 8.5 ซึ่่ง� มีีรายละเอีียดของความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
ตามเกณฑ์์ที่�่ ธปท. กำำ�หนดอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

ตามราชกิิ จจานุุเบกษาเผยแพร่่ประกาศกฎกระทรวงการดำำ�รงเงิิ นกองทุุนของธนาคารเพื่่� อการส่่งออก

และนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 เรื่่�อง การยกเลิิกการดำำ�รงเงิินกองทุุนตามเกณฑ์์กฎกระทรวง พ.ศ. 2538

ออกตามความในพระราชบััญญััติิธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และให้้ดำำ�รงเงิิน
กองทุุนตามเกณฑ์์ ธปท. กำำ�หนด โดยให้้มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2563 เป็็นต้้นไป
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“พร้้อมอยู่่�เคีียงข้้าง

ผู้้�ส่่งออกและนัักลงทุุนไทย
และเป็็นกลไกสำำ�คััญ
ในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์
การค้้าและการลงทุุน
ของประเทศ”
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การพัั ฒนาองค์์กร
สู่่�ความยั่่�งยืืน
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ยุุทธศาสตร์์องค์์กร
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

(ธสน.) มีีการปรัับปรุุงยุุทธศาสตร์์องค์์กร เพื่่� อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ให้้เป็็นไปตามวิิสัย
ั ทััศน์์ ภารกิิจ และรููปแบบธุุรกิิจที่่�กำำ�หนดไว้้

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และตอบสนองต่่อนโยบายของรััฐ

เชื่่�อมไทย เชื่่�อมโลก ด้้วยการค้้าและการลงทุุน
ระหว่่างประเทศ (Internationalization)

แข็็งแกร่่งอย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้มีีการทบทวน ปรัับปรุุงยุุทธศาสตร์์

ประเทศและส่่ ง เสริิ ม การเชื่่� อ มโยงห่่ ว งโซ่่มูู ล ค่่ า ระดัั บ

(ปีี 2564-2568) สำำ�หรัับขัับเคลื่่� อนธุุ รกิิ จ ซึ่่�งประกอบด้้ วย

สนัับสนุุนการส่่งออกสิินค้้าและบริิการ และการลงทุุน

ให้้พร้้อมรัับกัับปััจจััยภายในและภายนอกที่่มีี
� การเปลี่่ย
� นแปลง
เพื่่� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศให้้เติิบโตบนพื้้�นฐานที่่�

องค์์ กร และกำำ�หนดเป็็นแผนยุุ ทธศาสตร์์ ธสน. ระยะ 5 ปีี
6 ยุุทธศาสตร์์ที่�่สำ�คั
ำ ัญ ดัังนี้้�

เพื่่� อขยายการส่่งออกและการลงทุุนไทยในต่่าง

ภููมิิภาค (Regional Value Chain) ของไทย ด้้วยการ
ไทยในกลุ่่�มประเทศ New Frontiers* ผ่่านการให้้สิน
ิ เชื่่�อ
แก่่ผู้้�ประกอบการไทยและผู้้�ซื้้�อในต่่างประเทศ และขยาย

ภารกิิจของ ธสน. ในกลุ่่�มประเทศดัังกล่่าว ผ่่านสำำ�นัก
ั งาน
ผู้้�แทนและความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรภาครััฐและเอกชน
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3

พัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานและภาคอุุตสาหกรรม
ของประเทศ (National Development)

ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านการค้้าและการลงทุุนไทย
ในต่่างประเทศ (Risk Protection)

พััฒนาประเทศ ด้้วยการให้้สิินเชื่่�อแก่่ผู้้�ประกอบการใน

ในต่่ า งประเทศให้้ แ ก่่ ผู้้�ป ระกอบการไทยด้้ ว ยบริิ ก าร

(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy)

ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ในรูู ป แบบใหม่่ เสริิ ม สร้้ า งการรัั บ รู้้�

เพื่่� อสนัั บ สนุุ น การลงทุุ น ในประเทศเพื่่� อการ

อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย (S-curve) และเศรษฐกิิจสีีเขีียว

รวมไปถึึงโครงการโครงสร้้างพื้้�นฐานและการลงทุุนใน
พื้้� นที่่� เขตพัั ฒ นาพิิ เ ศษภาคตะวัั นออก (Eastern

Economic Corridor: EEC) และเขตเศรษฐกิิ จพิิเศษ

เพื่่� อสร้้างความมั่่�นใจในการส่่งออกและการลงทุุน

ประกัั น การส่่ ง ออกและการลงทุุ น ด้้ ว ยการพัั ฒ นา

และความตระหนัั ก ในบริิ ก ารประกัั น การส่่ ง ออกและ
การลงทุุน และพััฒนาระบบการอนุุมััติิวงเงิินรัับประกััน

(Special Economic Zones: SEZs)

* New Frontiers หมายถึึง ทุุกประเทศทั้้�งในและนอกภููมิิภาคอาเซีียน ที่่�ไม่่ใช่่ตลาดเดิิม คืือ สหรััฐอเมริิกา สหราชอาณาจัักร สหภาพยุุโรป (27 ประเทศ)

สมาคมการค้้าเสรีียุุโรป (สวิิตเซอร์์แลนด์์ ลิิกเตนสไตน์์ นอร์์เวย์์ และไอซ์์แลนด์์) ญี่่�ปุ่่�น สิิงคโปร์์ บรููไน จีีน/ฮ่่องกง/มาเก๊๊า/ไต้้หวััน เกาหลีีใต้้ ออสเตรเลีีย
และนิิวซีีแลนด์์

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
เป็็นกลไกสำำ�คััญในระบบนิิเวศสนัับสนุุนการเพิ่่� ม
ขีีดความสามารถการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการ
(Ecosystem)

เพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถของผู้้�ประกอบการไทย

โดยเฉพาะผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่ อ ม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) ในการส่่งออก
และการลงทุุ น ในต่่ างประเทศ และสนัั บ สนุุ น ให้้

ผู้้�ประกอบการเข้้าสู่่�ช่่องทางการค้้าดิิจิิทััล อัั นเป็็นการ
เพิ่่� มศัั ก ยภาพการเข้้ า ถึึงบริิ ก ารทางการเงิิ น อย่่ า ง

เท่่าเทีียม ด้้วยการบ่่มเพาะทัักษะความรู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษา
ขยายเครืือข่่ า ยธุุ ร กิิ จ จััดกิิ จ กรรมการจัับคู่่�ธุุ ร กิิ จ
(Business Matching) ขยายความร่่วมมืือระหว่่าง SMEs
กัั บ ผู้้�ประกอบการชั้้� น นำำ� (Lead Enterprises) และ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5
ก้้าวเข้้าสู่่�ธนาคารดิิจิิทััล (Digitalization)

เพื่่� อประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมดิิจิิทััล

ในกระบวนการทำำ�งานและการให้้บริิการลููกค้้า ด้้วยการ

พัั ฒ นาระบบงานที่่� ทัั น สมัั ย อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง เพื่่� อเพิ่่� ม
ประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งาน การให้้บริิการลููกค้้า การเชื่่�อมโยง
ข้้อมููลกัั บเครืือข่่ายพัันธมิิตร รวมทั้้� งการดำำ�เนิินงานที่่�

เป็็นมิิตรต่่ อสิ่่�งแวดล้้ อม พััฒนาช่่องทางดิิ จิิทััลในด้้ าน
การให้้บริิการแก่่ลููกค้้าเพื่่� อเสริิมสร้้างประสบการณ์์ที่�่ดีี

ประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมเพื่่� อจุุดประกายความคิิดสร้้างสรรค์์

และสนัับสนุุน Digital Trade ด้้วยนวััตกรรมใหม่่ ๆ และ

พัั ฒ นาขีีดความสามารถและโครงสร้้ า งพื้้�นฐานดิิ จิิทััล
ที่่�มั่่�นคงและบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากเทคโนโลยีี

ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้�ป ระกอบการส่่ ง ออกสิิ น ค้้ า ผ่่ า นช่่ อ งทาง
ออนไลน์์

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6
พัั ฒนาธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking)

เพื่่� อบริิหารจััดการองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สนัับสนุุนการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน และสร้้างความสมดุุล

ระหว่่างการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการเสริิมสร้้างฐานะการเงิินที่่�มั่่�นคงและบริิหารจััดการการเงิิน
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบด้้วยการบริิหารคุุณภาพสิินทรััพย์์และความเสี่่�ยงตามมาตรฐานสากล เพื่่� อสร้้างการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนและสมดุุล พััฒนาธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน ด้้วยกรอบการดำำ�เนิินงานและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�สอดคล้้องกัับแนว

ปฏิิบัติ
ั ิที่�่ดีี (Best Practice) รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ บริิการ กิิจกรรม และกระบวนการที่่�เป็็นมิิตรต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

และพััฒนาสมรรถนะของบุุคลากรให้้เท่่าทัันทัักษะในยุุคใหม่่ เช่่น ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั ด้้านมาตรฐานสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้เกิิดการประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม ความคิิดสร้้างสรรค์์ และการจััดการความรู้้�
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การลงทุุนที่่�สำำ�คััญ
ธสน. มีีการลงทุุนที่่�สำ�คั
ำ ัญเพื่่� อเตรีียมความพร้้อมรองรัับการปรัับเปลี่่ย
� นองค์์กร (Transformation) และเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพ

การดำำ�เนิินงานเชิิงรุุ ก ด้้วยการขัับเคลื่่�อนสู่่�ธนาคารดิิจิิทััล (Digital Banking) โดยมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

ที่่�พร้้อมรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง และทำำ�ให้้ ธสน. สามารถประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และมีีช่่องทางใหม่่ ๆ

ในการให้้บริิการลููกค้้าได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ อัันเป็็นการสนัับสนุุนการค้้าการลงทุุนและเพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขัันของ
ผู้้�ประกอบการไทย ได้้แก่่ โครงการพััฒนาระบบงานหลัักของธนาคาร (Core Banking) เพื่่� อให้้ธนาคารมีีระบบงานหลัักรองรัับ
การปฏิิบััติิงานด้้านสิินเชื่่�อ ด้้านเงิินฝาก และด้้านการค้้าระหว่่างประเทศที่่�ทัันสมััย สอดคล้้องกัับความต้้องการทางธุุรกิิจใน

ปััจจุุบัน
ั และอนาคต รวมถึึงเพื่่� อให้้กระบวนการปฏิิบัติ
ั ิงานมีีความคล่่องตััว ยืืดหยุ่่�นและมีีประสิิทธิภ
ิ าพมากยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมรองรัับ
ความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�ประกอบการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในทุุกรูู ปแบบ และโครงการพััฒนาและปรัับปรุุ ง

ระบบสนัับสนุุนกระบวนการพิิจารณาอนุุมััติิสิน
ิ เชื่่�อและบริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์ (Loan Origination System and Customer

Relationship Management: LOS & CRM) เพื่่� อรองรัับการบริิหารงานด้้านลููกค้้าให้้สามารถอนุุมััติิวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�เหมาะสม
แก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs ด้้วยระยะเวลาที่่�ลดลง รวมทั้้�งผู้้�ใช้้งานมีีความสะดวกในการใช้้งานระบบมากขึ้้�น

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญขององค์์กร
ปีี 2563
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ตััวชี้้�วััด

ด้้านเศรษฐกิิจ
และสัังคม*

ผลงาน
เปรีียบเทีียบ
เป้้าหมาย

1.35

1.62**

0.27

สััดส่่วนต่่อ Export (%)

1.64

2.01**

0.37

สััดส่่วนต่่อ Outward Investment (%)

0.40

0.58**

0.18

123,850

135,228

11,378

101,330

135,071

33,741

52.70

41.52

(11.18 )

6.55

3.81

(2.74 )

Penetration Rate (%)

14.37

14.50

0.13

Net Promoter Score (%)

50.00

59.80

9.80

ด้้านดำำ�เนิินการ มููลค่่าธุุรกิิจสะสมจากประกััน (ล้้านบาท)
Productivity Ratio (%)
NPL Ratio (%)
ด้้านลููกค้้า

ผลงาน

สััดส่่วนต่่อ GNI (%)

ยอดคงค้้างเงิินให้้สิน
ิ เชื่่�อ (ล้้านบาท)
และการเงิิน

เป้้าหมาย

หมายเหตุุ *	ด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
-	สััดส่่วนต่่อ Gross National Income (GNI) คืือ สััดส่่วนมููลค่่าการสนัับสนุุนธุุรกรรมด้้านการค้้าและการลงทุุนไทยของ ธสน. ต่่อรายได้้
มวลรวมประชาชาติิ
-	สััดส่่วนต่่อ Export คืือ สััดส่่วนมููลค่่าการสนัับสนุุนธุุรกรรมด้้านการค้้าระหว่่างประเทศของ ธสน. ต่่อมููลค่่าการส่่งออกของไทย
-	สััดส่่วนต่่อ Outward Investment คืือ สััดส่่วนมููลค่่าการสนัับสนุุนธุุรกรรมด้้านการลงทุุนไทยในต่่างประเทศของ ธสน. ต่่อมููลค่่าการลงทุุน
ไทยในต่่างประเทศ
** ผลจากการประมาณการ
Productivity Ratio คืือ อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายรวมต่่อรายได้้รวม (Cost to Income Ratio)
NPL Ratio คืือ อััตราส่่วนสิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ต่่อสิินเชื่่�อรวม

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ธสน.

ภารกิจ

1. สนับสนุนทางการเงินเพื่ อนําผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนทางการเงินเพื่ อการลงทุนสําหรับการพั ฒนาในประเทศตามนโยบายรัฐบาล
3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย
4. พั ฒนาและเพิ่ มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ค่านิยมหลัก

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนําระดับโลก
ที่อยู่เคียงข้างผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย
และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศ

มีความเป็นเลิศใน
“ผลงาน การบริการ ทีมงาน ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคม”

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

สัดส่วนต่อ GNI (%)

สัดส่วนต่อ Export (%)

ด้านดําเนินการและการเงิน
ยอดคงค้าง
เงินให้สินเชื่อ

(Loan
Outstanding)

มูลค่า
ธุรกิจสะสม
จากประกัน
(Insurance
Turnover)

สัดส่วนต่อ Outward Investment (%)
ด้านลูกค้า

อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายรวม
ต่อรายได้รวม

(Cost to
Income Ratio)

อัตราส่วนสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้
ต่อสินเชื่อรวม
(NPL Ratio)

อัตราส่วนจํานวนลูกค้า
ของ ธสน. ต่อจํานวน
ผู้ส่งออกของประเทศ
(Penetration Rate)

ระดับความผูกพั น
ของลูกค้า
(Net Promoter
Score)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เชื่อมไทย เชื่อมโลก
ด้วยการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้า
และการลงทุนไทยในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป็นกลไกสําคัญในระบบนิเวศสนับสนุน
การเพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ก้าวเข้าสู่ธนาคารดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พั ฒนาธนาคารเพื่ อความยั่งยืน
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ยุุทธศาสตร์์

[103-2]

1. เชื่่�อมไทย เชื่่�อมโลก ด้้วยการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ (Internationalization)
การบริิหารจััดการ

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563

[103-2]

[103-3]

• การเจรจาเพื่่� อสนัับสนุุนการส่่งออกของไทยโดยเฉพาะ • จำำ� นวนธุุ ร กิิ จ ไทยที่่� เ จรจาจัั บ คู่่�สำำ� เร็็ จ จนสามารถส่่ ง ออกได้้ แ ล้้ ว
ในกลุ่่�มตลาดใหม่่ (New Frontiers) โดยร่่วมกัับภาคีี

เครืือข่่า ยพัั น ธมิิ ต รทั้้� ง ภาครัั ฐ และเอกชน อาทิิ สภา
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6 บริิษััท ภายใต้้โครงการ “Global Business Matching 2020:
เปิิดโลกการค้้า เจรจาธุุรกิิจ พิิชิตต
ิ ลาดส่่งออก”

อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ธนาคารเพื่่� อการเกษตร • จำำ�นวนธุุรกิิจไทยที่่เ� จรจาจัับคู่่�สำำ�เร็็จแล้้ว 3 บริิษัท
ั ภายใต้้โครงการ
และสหกรณ์์การเกษตร สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และ
“Thai Franchise Towards Global”
เทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย เพื่่� อเจรจาจัับคู่่�ธุุรกิิจไทย
• จำำ�นวน MOU 8 ฉบัับ
ให้้ขยายตลาดไปยัังประเทศ CLMV (กััมพูช
ู า สปป.ลาว
- MOU 4 ฝ่่ายระหว่่างธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่ง
เมีียนมา และเวีียดนาม) และประเทศอื่่�น ๆ ในอาเซีียน
มาเลเซีีย ธนาคารวิิ ส าหกิิ จ ขนาดกลางและขนาดย่่ อ มแห่่ ง
• ความร่่ ว มมืือกัั บพัั น ธมิิ ต รเพื่่� อสนัั บ สนุุ น การค้้ า
มาเลเซีีย ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
การลงทุุ น โดยร่่ ว มลงนามในบัั น ทึึกข้้ อ ตกลงความ
แห่่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธสน. เพื่่� อส่่งเสริิมศัักยภาพและ
ร่่วมมืือ (Memorandum of Understanding: MOU)
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการไทย-มาเลเซีีย
กัั บ หน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ อาทิิ สำำ�นัั ก งานความร่่ ว มมืือ
- สำำ�นัักงานความร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่� อนบ้้าน
พัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ กัั บ ประเทศเพื่่� อนบ้้ า น (องค์์ ก าร
(องค์์การมหาชน) (สพพ.)
มหาชน) สภาผู้้�ส่่งสิินค้้าทางเรืือแห่่งประเทศไทย และ
- สภาผู้้�ส่่งสิินค้้าทางเรืือแห่่งประเทศไทย (TNSC)
สถาบัันการเงิินพัันธมิิตร เพื่่� อสนัับสนุุนการเงิินให้้กัับ
ผู้้�ประกอบการไทย

- สำำ�นัก
ั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)

• ความร่่วมมืือกัับธนาคารพัันธมิิตรในต่่างประเทศ เช่่น

- สมาพัันธ์์สมาคมอัั ญมณีี เครื่่�องประดัั บและโลหะมีีค่่ า (แห่่ง

ธนาคารวิิ ส าหกิิ จ ขนาดกลางและขนาดย่่ อ มแห่่ ง

- สมาคมผู้้�ประกอบการระบบอััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์ไทย (TARA)

ธนาคารเพื่่� อการส่่ ง ออกและนำำ� เข้้ า แห่่ ง มาเลเซีีย

มาเลเซีีย เพื่่� อส่่ ง เสริิ ม การส่่ ง ออกและการลงทุุ น
ระหว่่างไทยกัับประเทศคู่่�ค้้า

• การสร้้างอุุปสงค์์ของสิินค้้าและบริิการไทยผ่่านบริิการ
สิินเชื่่�อแก่่ผู้้�ซื้� ้อในต่่างประเทศ (Buyer’s Credit) และ
การให้้สิน
ิ เชื่่�อสนัับสนุุนห่่วงโซ่่มููลค่่า (Value Chain)

ประเทศไทย)

- Federal Express Corporation (FedEx)
- ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET) ในโครงการพััฒนา

ธุุรกิิจวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้นและวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
(SME Platform)

• จำำ�นวนผู้้�ประกอบการขอรัับคำำ�ปรึึกษาทางการเงิิ น จำำ�นวน 43
บริิษััท สนใจสิินเชื่่�อ 14 บริิษััท วงเงิิน 101 ล้้านบาท สนใจบริิการ
ประกััน 1 บริิษััท วงเงิิน 3 ล้้านบาทภายใต้้โครงการ “Advisory
Clinic @ FTI Connect”

• ให้้การสนัับสนุุนทางการเงิิน Myanmar Citizens Bank Limited
0.5 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ Shwe Rural and Urban Development
Bank 0.3 ล้้ า นดอลลาร์์ ส หรัั ฐ และ Ayeyarwaddy Farmers

Development Bank 0.3 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ รวม 1.1 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ

• ยอดคงค้้างสิินเชื่่�อระยะยาวเฉพาะกลุ่่�ม CLMV และ New Frontiers
39,594 ล้้านบาท

• ยอดคงค้้างสิินเชื่่�อระยะสั้้�น 36,093 ล้้านบาท
• ยอดคงค้้างสิินเชื่่�อระยะยาวต่่างประเทศ 56,384 ล้้านบาท

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ยุุทธศาสตร์์

[103-2]

2. พัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานและภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ (National Development)
การบริิหารจััดการ

[103-2]

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563

[103-3]

• การสนัับสนุุนการลงทุุนในประเทศ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่� EEC และ SEZs • ผู้้�ประกอบการไทยเข้้าร่่วมงานเสวนา “ตอบโจทย์์
และพื้้�นที่่� ที่�่มีีศัักยภาพอื่่�น ๆ ผ่่านการสร้้างความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย

พัั น ธมิิ ต ร เช่่ น สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัั ฒ นาพิิ เ ศษ
ภาคตะวัันออก

• การสนัับสนุุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมเป้้าหมายของไทย เช่่น ร่่วมกัับ

สมาคมผู้้�ประกอบการระบบอััตโนมััติิและหุ่่�นยนต์์ไทย ส่่งเสริิมการใช้้

อุุตสาหกรรมและการส่่งออกด้้วยระบบอััตโนมััติิ
(Automation)” จำำ�นวน 84 ราย

• ยอดคงค้้างสิินเชื่่�อระยะยาวในประเทศ 42,751
ล้้านบาท

หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ (Automation) ในภาคอุุตสาหกรรมเพื่่� อ
เพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพในการผลิิต สอดรัับกัับนโยบายประเทศไทย 4.0

ยุุทธศาสตร์์

[103-2]

3. ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านการค้้าและการลงทุุนไทยในต่่างประเทศ (Risk Protection)
การบริิหารจััดการ

[103-2]

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563

[103-3]

• การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันและช่่องทางการขายประกัันให้้สอดรัับกัับ • จำำ�นวน MOU 1 ฉบัับ (ด้้านการรัับประกัันกัับ
ความต้้องการของผู้้�ประกอบการ

องค์์กรรัับประกัันแห่่งประเทศญี่่�ปุ่่�น)

• ความร่่วมมืือกัับองค์์กรรัับประกัันชั้้�นนำำ�ในต่่างประเทศ เช่่น การลงนาม • ผู้้�ประกอบการที่่�ผ่่านการอบรมภายใต้้โครงการ
MOU กัับองค์์กรรัับประกัันแห่่งประเทศญี่่�ปุ่่�น (Nippon Export and

“ส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�ด้้ า นบริิ ห ารความเสี่่� ย งอัั ต รา

แก่่ผู้้�ประกอบการไทยและญี่่�ปุ่่�นในการขยายการค้้าและโครงการลงทุุน

ระหว่่างประเทศ” จำำ�นวน 1,152 บริิษััท รวม

Investment Insurance) เพื่่� อคุ้้�มครองความเสี่่ย
� งและสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
เพิ่่�มขึ้้�น

• การเสริิมสร้้างความเข้้าใจด้้านการป้้องกัันความเสี่่�ยงแก่่ผู้้�ประกอบการ

แลกเปลี่่� ยนและสนัั บ สนุุ น SMEs ที่่� ทำำ�การค้้ า

วงเงิิ น ที่่� ใ ห้้ ก ารสนัั บ สนุุ น แล้้ ว จำำ� นวน 20.05
ล้้านบาท

ไทย เช่่น ร่่วมกัับธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบัันการเงิิน • ปริิมาณธุุรกิิจสะสมรัับประกัันด้้ านการค้้ าและ
อื่่�น ๆ สร้้างความรู้้�เรื่่�องเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่ย
� งด้้านอััตราแลกเปลี่่ย
� น
ในการทำำ�การค้้าระหว่่างประเทศให้้แก่่ผู้้�ส่ง่ ออกและผู้้�นำำ�เข้้า (FX Options)

• การปรัับปรุุ งกระบวนการอนุุมััติิวงเงิินรัับประกัันให้้รองรัับปริิมาณงาน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ด้้วยการนำำ�ระบบเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาประยุุกต์์ใช้้

การลงทุุน 135,071 ล้้านบาท
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4. เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในระบบนิิเวศสนัับสนุุนการเพิ่่� มขีีดความสามารถการแข่่งขัันของผู้้ป
� ระกอบการ (Ecosystem)
การบริิหารจััดการ
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• การสนัับสนุุนและพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ • จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมอบรมและรัับคำำ�ปรึึกษารวม 3,311 ราย
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โดยเฉพาะผู้้�ประกอบการ SMEs ให้้ริเิ ริ่่�มการส่่งออก • จำำ� นวนความสำำ� เร็็ จ ของผู้้�ประกอบการที่่� ส ามารถวางขายสิิ น ค้้ า บน
และดำำ�เนิินธุุ รกิิ จการค้้ าและการลงทุุนระหว่่ าง
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ 308 ราย
ประเทศได้้ อ ย่่ า งเข้้ ม แข็็ ง ผ่่ า นการสร้้ า งทัั ก ษะ
• สััดส่่วนจำำ�นวนลููกค้้า SMEs ของ ธสน. ต่่อจำำ�นวนผู้้�ส่่งออก SMEs ของ
องค์์ ค วามรู้้� และเครืือข่่ า ยแก่่ ผู้้�ป ระกอบการ
ไทย (SME Penetration Rate) ร้้อยละ 13.00
โดยดำำ�เนิินการผ่่านศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า
• สัั ด ส่่ ว นจำำ� นวนลูู ก ค้้ า ของ ธสน. ต่่ อ จำำ� นวนผู้้�ส่่ ง ออกของประเทศ
(EXIM Excellence Academy: EXAC)
(Penetration Rate) ร้้อยละ 14.50
• การส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการเข้้าสู่่�การค้้าออนไลน์์
• ผู้้�ประกอบการภาคการเกษตรที่่� มีีศัั ก ยภาพส่่ ง ออกได้้ รัั บ มาตรฐาน
(e-Trading) เช่่ น ร่่ ว มกัั บ กรมส่่ ง เสริิ ม การค้้ า
การรัับรองผลงานวิิจัย
ั ด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรม และ
ระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ สนัับสนุุนให้้
ได้้รับ
ั การต่่อยอดให้้มีีองค์์ความรู้้�ด้้านการส่่งออก ตลอดจนจััดกิิจกรรม
ผู้้�ประกอบการ SMEs เข้้าถึึงช่่องทางส่่งออกสิินค้้า
จัั บคู่่�ธุุรกิิจ จนทำำ�ให้้เจรจาค้้ าขายระหว่่างประเทศกัับประเทศคู่่�ค้้ าได้้
ผ่่านเว็็บไซต์์ www.thaitrade.com และ www.
เป็็นมููลค่่าการส่่งออกราว 597.82 ล้้านบาท โดย ธสน. ร่่วมมืือกัับธนาคาร
klangthai.com ซึ่่� ง มุ่่�งเน้้ น ตลาด CLMV และ
เพื่่� อการเกษตรและสหกรณ์์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบัั น วิิ จัั ย
อาเซีียน
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย (วว.) ใน “โครงการส่่งเสริิม
• การใช้้ระบบประเมิินความพร้้อมด้้านการส่่งออก
ศัักยภาพและสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
(Thailand Export Readiness Assessment and
(SMEs)” ใช้้ความสามารถพิิเศษหรืือจุุดแข็็งของทั้้� ง 3 องค์์กรร่่วมกััน
Knowledge Management: TERAK) เพื่่� อเสนอ
พััฒนาผู้้�ประกอบการภาคการเกษตรผลิิตสิินค้้าที่่�มีีนวััตกรรมจนทำำ�ให้้
แนะแนวทางการปรัับปรุุงธุุรกิิจของผู้้�ส่่งออก เพื่่� อ
สามารถส่่งออกได้้
ส่่งเสริิม SMEs ให้้มีีเครื่่�องมืือประเมิินความพร้้อม
• ผู้้�ประกอบการเข้้าร่่วมงานสััมมนา “The Exporter Forum” จำำ�นวน 202
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจส่่งออกด้้วยตนเอง และได้้รัับ
บริิษััท
การเสนอแนะแนวทางในการปรัับปรุุงธุุรกิิจส่่งออก
• ผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เครื่่�องดื่่�ม และเครื่่�องสำำ�อาง
ผ่่านการอบรมรวม 58 บริิษััท ภายใต้้ โครงการ “เสริิมความเป็็นเลิิศ

ด้้านการค้้าเพื่่� อผู้้�ประกอบการส่่งออก” ในระดัับต้้น (Neo Exporter)
ระดัับกลาง (Mid-Pro) และระดัับสููง (Hi Achiever)

• ผู้้�ประกอบการเข้้าร่่วมโครงการ “EXAC Hackathon” จำำ�นวน 10 บริิษััท
• ผู้้�ประกอบการเข้้ า ร่่ ว มงานสัั มม นา “Cross Border E-commerce
เพิ่่�มช่อ
่ งทาง ปั้้�นยอดขายผ่่านการค้้าออนไลน์์” จำำ�นวน 92 บริิษััท

• จำำ�นวน MOU 1 ฉบัับ (โครงการพััฒนาและสนัับสนุุน SMEs และวิิสาหกิิจ
เริ่่�มต้้น (Startups))

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
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5. ก้้าวสู่่�ธนาคารดิิจิิทััล (Digitalization)
การบริิหารจััดการ
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• การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม เช่่น • ผู้้�บริิหารและพนัักงานเข้้าร่่วมในงานสััมมนา “Security
Automation, Blockchain เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหาร
จััดการภายในองค์์กรและการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่� อง

• การพัั ฒ นาระบบการบริิ ห ารจัั ด การข้้ อ มูู ล ที่่� มีี ความเชื่่� อมโยง

Awareness: Frontline Defense” จำำ�นวน 338 คน

• ความสำำ�เร็็จในการป้้องกัันการโจมตีีทางไซเบอร์์ 100%

ระหว่่างหน่่วยงานและแหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ โดยสามารถใช้้ประโยชน์์
จากการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลขนาดใหญ่่ (Big Data Analytics)

• การบริิหารความเสี่่ย
� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้วยการเสริิมสร้้าง

ความรู้้�ความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ ความมั่่� น คงปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์
(Cyber Security) และการป้้องกัันภััยคุุกคามต่่อระบบเทคโนโลยีี
และฐานข้้อมููล

ยุุทธศาสตร์์

[103-2]

6. พัั ฒนาธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking)
การบริิหารจััดการ
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• การเสริิมสร้้างฐานะการเงิินที่่�มั่่�นคงและมีีการเติิบโตของรายได้้ • อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายรวมต่่อรายได้้รวม (Cost to Income
อย่่างยั่่�งยืืน

Ratio) ร้้อยละ 41.52

• การส่่งเสริิมให้้เกิิดวัั ฒนธรรมการยอมรัับความเสี่่�ยงที่่� ผ่่านการ • อััตราส่่วนสิินเชื่่�อที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ต่่อเงิินให้้สิินเชื่่�อ
ประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน (Intelligence Risk Taking)

รวม (NPL Ratio) ร้้อยละ 3.81

• การพัั ฒ นาองค์์ ก รสู่่�นวัั ต กรรมและการเรีียนรู้้� (Learning • สัั ด ส่่ ว นบุุ ค ลากรที่่� ดำำ� เนิิ น การพัั ฒ นาตามแผนพัั ฒ นา
Organization) รวมทั้้�งพััฒนาขีีดความสามารถและสมรรถนะของ

บุุคลากรให้้เท่่าทัันทัักษะในยุุคใหม่่ รองรัับธุุรกิิจขององค์์กรใน
อนาคต

• การพััฒนากรอบธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking)

รายบุุ คคล (IDP) ภายใต้้ โมเดลการเรีียนรู้้� 70-20-10
เท่่ากัับร้้อยละ 99.87

• ความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่บทนวััตกรรม
ประจำำ�ปีี 100%

ภายใต้้หลัก
ั จริิยธรรม ธรรมาภิิบาล และความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน • เกษตรกรชาวสวนยางพารา 66 ราย ในพื้้�นที่่� 7 จัังหวััด
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ภาคตะวัันออก รวมพื้้�นที่่� 1,918 ไร่่ ได้้รับ
ั รองมาตรฐาน
เช่่น ร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััทไทยอีีสเทิิร์น
์ กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัด
ั จััดอบรม
FSC
และฝึึกปฏิิบัติ
ั ิให้้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีีการบริิหารจััดการ
เป็็ นไปตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC)

ส่่งเสริิมให้้ผลผลิิ ตยางพาราเป็็นสิินค้้ าคุุณภาพที่่� มีีราคาสููงขึ้้� น
สร้้างรายได้้ให้้เกษตรกรได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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การพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน.
ธสน. ในฐานะสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐภายใต้้

แผนแม่่ บ ทด้้ า นการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี (CG) และความ

ที่่�จะร่่วมสร้้างความยั่่�งยืืนของโลก โดยสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย

สำำ�หรับ
ั ดำำ�เนิินงาน และมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็น

การกำำ�กัับดููแลของกระทรวงการคลััง มุ่่�งมั่่�นเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี

การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals:

SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิ (United Nations: UN)

ที่่�มีีกระทรวงการคลัังเป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก โดยแบ่่ง

เป็็นเป้้าหมายหลััก 2 เป้้าหมาย ได้้แก่่ เป้้าหมายที่่� 8: การจ้้าง
งานที่่�มีีคุุณค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และเป้้าหมายที่่�

17: ความร่่ ว มมืือเพื่่� อการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน และเป้้ า หมาย
สนัับสนุุน 4 เป้้าหมาย ได้้แก่่ เป้้าหมายที่่� 1: การขจััดความ
ยากจน เป้้าหมายที่่� 9: การพััฒนาอุุตสาหกรรม นวััตกรรม และ

โครงสร้้างพื้้�นฐาน เป้้าหมายที่่� 10: การลดความเหลื่่� อมล้ำำ� และ
เป้้าหมายที่่� 12: แผนการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน [103-1]
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เป้้าหมายหลััก

เป้้าหมายสนัับสนุุน

รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CSR) ปีี 2561-2565

องค์์ ก รที่่� ยั่่�ง ยืืนด้้ ว ยมาตรฐานการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี และ

ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มระดัั บ สากลในปีี

2570 โดยมีีผลสำำ� เร็็ จ จากการดำำ� เนิิ น งานตามแผนแม่่ บ ท
และแผนปฏิิบัติ
ั ิการประจำำ�ปีีเกิิดขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ

ในปีี 2563 ธสน. เดิินหน้้าผลัักดัันให้้องค์์กรมีีศัักยภาพ

และความพร้้อมในทุุกด้้ าน โดยเฉพาะบุุ คลากร ระบบการ
จัั ด การ และเครืือข่่ า ยความร่่ ว มมืือทั้้� ง ในประเทศและ

ต่่างประเทศ ที่่จ
� ะทำำ�ให้้ ธสน. บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาองค์์กร
ไปสู่่�การเป็็นธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking)

อย่่ า งเต็็ มรูู ป แบบ โดยนำำ�ม าตรฐานสากล อาทิิ กรอบการ
ดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับ
ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี (Environmental, Social and

Governance Framework: ESG Framework)
และกรอบแนวทางการธนาคารเพื่่� อความยั่่� ง ยืืน
(Sustainable Banking Framework) มาพิิจารณา

ธสน. ผนวกรวมเป้้าหมาย SDGs เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ

ร่่วมกัับนโยบายภาครััฐ แนวปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ดีี
�่ ของสถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�

ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ โดยมุ่่�งสร้้ า งโอกาสทางการค้้ า และการลงทุุ น ใน

Agency (ECA) และบริิบท ธสน. มาพิิจารณาเพื่่� อกำำ�หนดกรอบ

วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ และกำำ�ห นดแนวทางขัั บ เคลื่่� อนเชิิ ง ยุุ ทธ ศาสตร์์

ตลาดใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการไทยอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการตลอดห่่วงโซ่่คุณค่
ุ ่าของ ธสน. รวมถึึง

สนัับสนุุนสิินเชื่่�อโดยคำำ�นึึงถึึงเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ส่่งเสริิมขีีดความสามารถของ SMEs

ให้้มีีศัักยภาพสููง เพื่่� อทำำ�ให้้เศรษฐกิิจของประเทศไทยเติิบโต

อย่่างยั่่�งยืืน โดยนำำ�หลัักการแนวทางความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ตามมาตรฐาน ISO 26000 มาปฏิิ บัั ติิ ค วบคู่่�กัั บ แนวทาง

การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี (Corporate Governance: CG)
ตามมาตรฐานขององค์์การเพื่่� อความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจและ

การพััฒนา (Organisation for Economic Co-operation and

Development: OECD) ผนวกเข้้ า เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� งของ
กระบวนการปฏิิบััติิงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดย ธสน. มีีการจััดทำำ�

ทั้้� งในประเทศและต่่ างประเทศ โดยเฉพาะ Export Credit
แนวทางการพััฒนานโยบายและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานด้้านการ

พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development Policy and

Guidelines) ที่่�มีีการระบุุสาระสำำ�คััญครอบคลุุมการส่่งเสริิม
พฤติิกรรมของบุุคลากรควบคู่่�ไปกัับการเสริิมสร้้างระบบการ

บริิหารจััดการเพื่่� อความยั่่�งยืืน นำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ของความสำำ�เร็็จ

ในการบริิหารจััดการการเงิินและธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
การสร้้างคุุณค่่าด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล และ

การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี เพื่่� อพัั ฒ นาธนาคารอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
รวมถึึงการพิิจารณาทบทวนปััจจัั ยความยั่่�งยืืน และกำำ�หนด

ทิิศทางยุุทธศาสตร์์ความยั่่�งยืืนของ ธสน. เพื่่� อไปสู่่�เป้้าหมาย
การเป็็นธนาคารเพื่่� อความยั่่� งยืืน (Sustainable Banking)
ของ ธสน. [103-2]

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

กรอบแนวทางการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน.
ธสน. กำำ�หนดนโยบายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และกรอบแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนไว้้ 3 กรอบ

แนวทางสำำ�คััญ ได้้แก่่ (1) การบริิหารจััดการการเงิินและธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (2) การสร้้างคุุณค่่าด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล และ (3) การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่� อพััฒนาธนาคาร
อย่่างยั่่�งยืืน โดยอ้้างอิิงกรอบการดำำ�เนิินงานด้้าน ESG Framework และ Sustainable

Banking Framework ของเครืือข่่ายการธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Sustainable

Banking Network: SBN) ที่่� มุ่่� งประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ก ารกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี เป็็ น กลไก
ขัับเคลื่่� อนสำำ�คััญในการสร้้างประโยชน์์แก่่เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของ
ประเทศไทยอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืนตามวััตถุป
ุ ระสงค์์การจััดตั้้�ง ธสน.

การบริหารจัดการการเงิน
และธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การสร้างคุณค่าด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

9

กรอบที่

1

กรอบที่

3

กรอบที่

2

พฤติกรรม

นโยบายด้้านการพัั ฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน และกรอบการ
พัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน.

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่ อพั ฒนาธนาคารอย่างยั่งยืน

่ ยืน
ก้าวสู่ 3 กรอบการพั ฒนาอย่างยัง
เพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ความรับผิดชอบ
(Accountability)

2. ความโปร่งใส
(Transparency)

3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(Ethical Behavior)

4. การเคารพต่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Respect for
Stakeholder Interests)

5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม
(Respect for
the Rule of Law)

6. การเคารพต่อการ
ปฏิบัติตามแนวทางของสากล
(Respect for International
Norms of Behavior)

7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
(Respect for
Human Rights)

8. การกํากับและบริหารความเสี่ยง
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environmental
Risk Governance)

9. การเน้นใช้นวัตกรรม
เพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
(Innovation for
Sustainability)

นิิยามการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน. คืือ “การประยุุกต์์ใช้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีผนวกกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Responsible Finance) และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
อย่่างเป็็นระบบ เพื่่� อสร้้างคุุณค่่าแก่่ ธสน. เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างสมดุุลในระยะยาว”
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ปััจจััยความยั่่�งยืืนและยุุทธศาสตร์์การพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน.
ธสน. ได้้ทบทวนปััจจััยความยั่่�งยืืนในปีี 2563 ให้้มีีความสอดคล้้องกัับบริิบทและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมที่่�สำ�คั
ำ ัญ

ทั้้�งในปััจจุุบัน
ั และอนาคตของกลุ่่�มสถาบัันการเงิิน รวมถึึงรองรัับต่่อการปฏิิบัติ
ั ิตามหลัักการและมาตรฐานสากลด้้านการพััฒนา
ธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน อาทิิ ESG Framework, Sustainable Banking Framework ของ SBN โดยสามารถสรุุปปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ซึ่่�งส่่งผลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของ ธสน. ได้้ทั้้�งสิ้้�น 7 ประการ ได้้แก่่ (1) การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและมีีความรัับผิิดชอบ
เพื่่� อพััฒนาธนาคารอย่่างยั่่�งยืืน (2) การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม (3) การบริิหารจััดการการเงิิน

อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (4) การมุ่่�งเน้้นลููกค้้าและพััฒนาเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (5) การจััดการนวััตกรรมและให้้บริิการการเงิิน
แบบดิิจิิทััล (6) การบริิหารและพััฒนาบุุคลากรด้้วยความเป็็นธรรม และ (7) การสร้้างความผููกพัันและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีีย

ปััจจััยความยั่่�งยืืนของ ธสน.
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1

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
มีความรับผิดชอบ เพื่ อพั ฒนา
ธนาคารอย่างยั่งยืน

2

การบริหารความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง
่ แวดล้อม

3

การบริหารจัดการการเงิน
อย่างมีความรับผิดชอบ

4

5

การจัดการนวัตกรรม
และให้บริการการเงินแบบดิจิทัล

การบริหารและพั ฒนาบุคลากร
ด้วยความเป็นธรรม

6

7

การสร้างความผูกพั นและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมุ่งเน้นลูกค้าและ
พั ฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โดย ธสน. ได้้ นำำ�ปััจจัั ยความยั่่�งยืืนเหล่่านี้้�มากำำ�หนด

พลัั ง งานทดแทน การจัั ด หาแหล่่ ง เงิิ น กู้้�ร่่ ว มกัั บ สถาบัั น

(ปีี 2564-2573) ให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ โดยแบ่่งเป็็นยุุทธศาสตร์์

และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการบริิ ห ารจัั ด การข้้ อ มูู ล ขนาดใหญ่่

ยุุทธศาสตร์์เพื่่� อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในระยะ 10 ปีี
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�คัญ
ั ของ ธสน. 5 ยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้� [103-2]
1. การบริิหารจััดการการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

เพื่่� อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและสมดุุลระหว่่างธุุรกิิจของ

ธสน. ระบบเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นยุุทธศาสตร์์

การเงิินอื่่�น การประยุุกต์์ใช้้การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสัังคม
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ มป ระสิิ ทธิิ ภ าพและประสิิ ทธิิ ผ ลของการบริิ ห าร

จััดการการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขต
ที่่�ธนาคารยอมรัับได้้

2. การเสริิมสร้้างระบบการบริิหารความเสี่่�ยงด้้ าน

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยใช้้ความรู้้�ความเชี่่ย
� วชาญด้้านการเงิิน การ

สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ผนวกเข้้าเป็็นส่ว
่ นหนึ่่�งของการบริิหาร

ของ ธสน. พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินที่่�คำำ�นึึงถึึง

กิิจการที่่�ดีีและด้้านเศรษฐกิิจ เพื่่� อทำำ�ให้้ ธสน. มีีความมั่่�นคง

สนัับสนุุนการส่่งออกและนำำ�เข้้า รวมถึึงการค้้าและการลงทุุน

การสร้้ า งประโยชน์์ แ ละลดผลกระทบเชิิ ง ลบต่่ อ สัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีโครงสร้้างและองค์์ประกอบพื้้�นฐานที่่�ต้้อง

ดำำ�เนิินการให้้ครบถ้้วน ได้้แก่่ การกำำ�หนดนโยบายและกรอบ
แนวทางการบริิหารจััดการการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบของ
ธสน. โดยมุ่่�งเน้้นอุุตสาหกรรมที่่ธ
� นาคารมีีความเชี่่ย
� วชาญ อาทิิ

ความเสี่่ย
� งทั่่� วทั้้� งองค์์กร เป็็นยุุทธศาสตร์์ด้้านการกำำ�กัับดููแล
ทางการเงิินและบรรลุุผลสำำ�เร็็จด้้านที่่�ไม่่ใช่่การเงิินตามทิิศทาง

และวััตถุป
ุ ระสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ที่กำ
�่ �ห
ำ นด จากขีีดความสามารถ
และระบบการบริิหารความเสี่่�ยงด้้ านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ผนวกเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบบริิหารจัั ดการความเสี่่�ยงของ

องค์์กรที่่เ� พีียงพอและเป็็นมาตรฐานตามแนวทางที่่กำ
� ำ�หนดโดย
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หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล อาทิิ ธปท. และสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการ

4. การพััฒนาผู้้�ประกอบการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีีย

นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) และใช้้ระบบการบริิหารจััดการ

เพื่่� อ ยกระดัั บ ห่่วงโซ่่คุุ ณ ค่่า และเพิ่่� ม ศััก ยภาพการเข้้ า ถึึ ง

เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการวิิเคราะห์์ ระบุุ บริิหารจััดการ และ

เป็็ น ยุุ ทธ ศาสตร์์ ที่�่ กำำ�ห นดกรอบแนวทางการดำำ� เนิิ น งาน

เทคโนโลยีีดิิจิิทััล รวมถึึงการบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่
ติิ ดตามรายงานการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกมิิติิที่�่ เกี่่� ยวข้้องกัั บ
ความยั่่�งยืืนของ ธสน. อย่่างมีีประสิิทธิผ
ิ ล

3. การทบทวนและพัั ฒ นากรอบการดำำ� เนิิ น งาน

ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานและ

แนวปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ดีีทั้้
�่ �งในประเทศและต่่างประเทศ เป็็นยุุทธศาสตร์์

เพื่่� อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยประกอบด้้วยมิิติิการพััฒนา

3 ด้้าน ได้้แก่่ (1) การทบทวนนโยบาย คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน
และแผนแม่่บทด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่� ดำำ� เนิิ น การภายใต้้ ก รอบมาตรฐาน ISO 26000 ให้้ มีี

องค์์ประกอบและสาระสำำ�คััญสอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบัติ
ั ิ รวมถึึง

บริิการทางการเงิินและแหล่่งเงิินทุุนของ ธสน. อย่่างเท่่าเทีียม
ครอบคลุุ ม การพัั ฒ นาในมิิ ติิ ก ารพัั ฒ นาผู้้�ประกอบการให้้ มีี

ศัั ก ยภาพในการแข่่ ง ขัั น และเข้้ า ถึึงบริิ ก ารทางการเงิิ น และ
แหล่่งเงิินทุุนของ ธสน. อย่่างเท่่าเทีียม และการยกระดัับทัักษะ

และความเชี่่�ยวชาญด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ผู้้�ใช้้บริิการ
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีียในห่่วงโซ่่คุณค่
ุ ่าของ ธสน. ให้้มีีความรู้้�

ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
และนำำ�ไปสู่่�การนำำ�แนวปฏิิบััติิที่�่ดีีด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ไปเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของกระบวนการปฏิิบัติ
ั งิ านประจำำ�วัน
ั เช่่นเดีียว
กัับ ธสน.

5. การพััฒนาระบบการกำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

หลัั ก เกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ด้้ า น

การบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ และการจััดการนวััตกรรม

สคร. (2) การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาอย่่าง

บริิการและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน. เป็็นยุุทธศาสตร์์

การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของหน่่วยงานกำำ�กับ
ั ดููแล อาทิิ ธปท. และ
ยั่่�งยืืน โดยใช้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อ

สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นกลไกพื้้�นฐาน และ (3) การเสริิมสร้้าง
เครืือข่่ายพัันธมิิตรทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่� อยกระดัับ
การพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน

เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้
ด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่� อบริิหารจััดการผลสำำ�เร็็จด้้าน

เศรษฐกิิ จ ขององค์์ ก ร ตามหลัั ก เกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ผลการ
ดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจด้้านการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ของ สคร.

โดยในปีี 2563 ธสน. ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาความยั่่�งยืืนให้้สำ�ำ เร็็จได้้ตามแผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารประจำำ�ปีที่
ี สำ
�่ �คั
ำ ญ
ั อาทิิ การพััฒนา

มาตรฐานการจััดการด้้านการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ การพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงแก่่

ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ธสน. การทบทวนนโยบาย คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน และแผนแม่่บทการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่เ� ป็็นที่่ย
� อมรัับทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ การพััฒนาโครงสร้้างและองค์์ประกอบ

พื้้�นฐานด้้านการพััฒนาธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนตามมาตรฐานสากล การพััฒนาเพื่่� อยกระดัับความรู้้�และศัักยภาพทางการแข่่งขััน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งออกและนำำ�เข้้าของผู้้�ประกอบการ และการพััฒนาระบบฐานข้้อมููลเพื่่� อสนัับสนุุนการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรและของเสีียของ ธสน. ซึ่่�งนัับเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นสำำ�คััญที่่�ในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของ ธสน. ให้้สอดรัับกัับ

ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�กำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งมีีกรอบระยะเวลาดำำ�เนิินการในปีี 2564-2573 ทั้้�งในด้้านการเสริิมสร้้าง
ระบบการบริิหารจััดการการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั การบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่
การทบทวนมาตรฐานและความเพีียงพอของระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในกระบวนการ

(CSR in Process) การจััดการความรู้้�และนวััตกรรม ตลอดจนการบริิหารความเสี่่�ยง โดยเฉพาะด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้เป็็นไปตามกรอบแนวทางของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและมาตรฐานสากล
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การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ธสน. มีีการระบุุผู้้�มีีส่ว
่ นได้้ส่ว
่ นเสีียขององค์์กร โดยพิิจารณาถึึงบุุคคล/หน่่วยงานที่่�สามารถสร้้างผลกระทบและ/หรืือ

ได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานของ ธสน. ผ่่านการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันและการปฏิิสััมพัันธ์์ที่�่แตกต่่างกัันไปสำำ�หรัับแต่่ละ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีีย [102-42] ซึ่่�งสามารถแบ่่งกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีียของ ธสน. ออกเป็็น 9 กลุ่่�ม ได้้แก่่ หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ความร่่วมมืือ คู่่�ค้้า ผู้้�ส่่งมอบ พนัักงาน คณะกรรมการ ลููกค้้า และสัังคมและชุุมชน [102-40]

ผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีผลกระทบทางตรงและทางอ้้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สร้างผลกระทบ

กลุ่มหน่วยงานกํากับดูแล
มีหน้าที่ออกนโยบายกํากับดูแล ธสน.

สามารถกําหนดทิศทางหรือ
รูปแบบการดําเนินงานของ ธสน.

กลุ่มผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ
ที่สามารถจํากัดการเข้าถึงเงินทุนของ ธสน.

สามารถจํากัด
การเข้าถึงทรัพยากร

กลุ่มคู่ความร่วมมือ ที่สามารถมีส่วนร่วมผลักดันการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ
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่ ามารถขยายฐานลูกค้าและความครอบคลุมของบริการ
กลุม
่ คูค
่ า้ ทีส
เชิงพึ่ งพา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ได้รับผลกระทบ

กลุม
่ บุคลากร ทีไ่ ด้รบ
ั ผลตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการจากองค์กร
ในขณะเดียวกันองค์กรมีความจําเป็นต้องพึ่ งพาบุคลากรในการ
ประกอบกิจการให้บรรลุผลสําเร็จ

กลุม
่ ผูส
้ ง
่ มอบ ทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบทางการเงิน หาก ธสน. มีการชําระ
เงินล่าช้า
จากการ
ปฏิบัติงาน

กลุ่มลูกค้า กลุ่มสังคมและชุมชน บริเวณสาขาทีไ่ ด้รับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของ ธสน. โดยตรงและโดยอ้อม (เช่น การปล่อย
่ ให้บริษัทผลิตไฟฟ้าซึง
่ สามารถก่อมลพิ ษส่งผลต่อชุมชน)
สินเชือ

ธสน. มีีการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ผู้้�มีีส่ว
่ นได้้ส่ว
่ นเสีียระยะยาวและแผนปฏิิบัติ
ั ิการ เพื่่� อกำำ�หนดหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบ

ตลอดจนวิิ ธีี การสานสัั มพัั น ธ์์ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียให้้ มีี ความเหมาะสม มีีการระบุุ ค วามถี่่� ใ นการดำำ� เนิิ น งาน และรวบรวม
ความต้้องการ/ความคาดหวัังที่่�สำ�คั
ำ ัญของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีียไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่� อนำำ�มาเป็็นข้้อมููลสำำ�คััญในการกำำ�หนดทิิศทาง
และกลยุุทธ์ที่
์ �่จะขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์และเป้้าหมายธุุรกิิจของ ธสน. ในอนาคต

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

แนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-40]

หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
และผู้้�ถืือหุ้้�น
• สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง

[102-43]

การประชุุม Vision Meeting
การประชุุมหารืือในโอกาสต่่าง ๆ

รายปีี
ตามกำำ�หนดการ
รายปีี

การเข้้าร่่วมประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ ธสน. ประจำำ�ปีี

รายปีี

การติิดตามผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินและไม่่ใช่่การเงิินของ ธสน.

อย่่างน้้อย

ภาครััฐ แผนยุุทธศาสตร์์ และการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ

• หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ได้้แก่่
ธนาคารแห่่งประเทศไทย และ
สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

[102-43]

การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเยี่่�ยมชมกิิจการของผู้้�ใช้้บริิการ ธสน.

อาทิิ ผลการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจ การเบิิกจ่่ายงบลงทุุน นโยบาย

• สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
กระทรวงการคลััง

ความถี่่�

รายเดืือน

และข้้อบัังคัับที่่� ธสน. พึึงปฏิิบัติ
ั ิ

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• สนัับสนุุนนโยบายภาครััฐและข้้อมููลจััดทำำ�นโยบายภาครััฐ รวมทั้้�ง

เร่่งด่่วนควรให้้ลููกค้้าติิดต่่อกัับผู้้�รัับผิิดชอบโดยตรง เพื่่� อลดความ

• มีีการเตรีียมความพร้้อม มีีแผนงาน กำำ�หนดตลาด และเป้้าหมาย

• วางแผนและบริิ ห ารแนวทางและกระบวนการปล่่ อ ยสิิ น เชื่่� อ ใน

สามารถปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ตามที่่�กำำ�หนด

ทางการเงิิ น ที่่� ชัั ด เจน รวมทั้้� ง ขยายบทบาทในการส่่ ง เสริิ ม และ

เพิ่่�มขีีดความสามารถของผู้้�ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และ
ในพื้้�นที่่� EEC และ S-Curve

• ให้้ความรู้้�/แนะนำำ�แก่่ลูก
ู ค้้าเรื่่�องแนวทางในการส่่งออก ข้้อกำำ�หนด
หรืือกฎระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง รวมถึึงเสนอแนวทางช่่ ว ยเหลืือให้้
สามารถส่่งออกได้้ รวมทั้้�งให้้คำำ�ปรึึกษาโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงที่่�
เกิิดสถานการณ์์ไม่่ปกติิ อาทิิ COVID-19

• มีีผู้้�เชี่่ย
� วชาญที่่�ดูแ
ู ลหรืือผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ
ช่่วยผู้้�ประกอบการให้้เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนมากขึ้้�น เช่่น การออก
สิินเชื่่� อผ่่อนปรนหรืือผ่่ อ นระยะยาว บริิ ก ารประกัั น การส่่ง ออก
ใหม่่ ๆ

• บริิหารจััดการทำำ�ระบบภายในองค์์กร ที่่�สามารถประสานงานได้้

รวดเร็็ว ลดขั้้�นตอน/ข้้อมููลเอกสารที่่�ไม่่จำำ�เป็็น อีีกทั้้�งแก้้ไขปััญหา

ความล่่าช้้าและความครบถ้้วนของข้้อมููลที่่�ต้้องการ และในกรณีี

ผิิดพลาดในการส่่งมอบข้้อมููลและเพิ่่�มความรวดเร็็ว

แต่่ละกลุ่่�ม โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน
รวมทั้้�งวางแผนนโยบายติิดตามกลุ่่�มที่่�มีีภาระหนี้้�เสีีย

• สำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศควรช่่วยหาตลาด มีีการจัับคู่่�ธุุรกิิจ
(Business Matching) ระหว่่างผู้้�ส่่งออกไทยกัับตลาดต่่างประเทศ

• ผลัักดัันโดยเน้้นใช้้ระบบสารสนเทศ ในการบริิหารและวิิเคราะห์์
ข้้อมููลลููกค้้าให้้มากขึ้้�น

• ปรัั บ หลัั ก เกณฑ์์ ใ นการพิิ จ ารณาการขออนุุ มัั ติิ สิิ น เชื่่� อ ให้้ มีี ความ
ยืืดหยุ่่�นสอดคล้้องกัับธุุรกิิจในผู้้�ประกอบการกลุ่่�ม SMEs มากขึ้้�น

• เน้้ น ย้ำำ�หรืื อให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ ผู้้�ประกอบการกลุ่่�ม SMEs เป็็ น

ลำำ�ดัับแรก โดยจะต้้องมีีการวางแผนบริิหารให้้ดีี ควรมีีกรอบหรืือ

ข้้อจำำ�กัด
ั ในการปล่่อยวงเงิินสิินเชื่่�อ ลดความเสี่่ย
� งต่่อการเกิิดสิินเชื่่�อ
ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Non-performing Loans: NPLs) ซึ่่�งอาจ

ทำำ�ให้้ต้้องแบกภาระการชำำ�ระหนี้้� และส่่งผลต่่อสภาพคล่่องของ
สถาบัันเอง

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่�่ดีีตามกรอบการกำำ�กัับดููแล

มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง ทัันกาล และ

• การปฏิิบััติิตามนโยบายภาครััฐในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่

• การกำำ�ห นดนโยบายการกำำ�กัั บดูู แ ลด้้ านเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล

• การปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัั บ และมาตรฐาน

จััดการความรู้้�และนวััตกรรม รวมถึึงจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบัติ
ั ิงาน และ

กิิจการที่่�ดีีที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

ภาคเศรษฐกิิจ และผู้้�ประกอบการส่่งออก-นำำ�เข้้าอย่่างเต็็มศัก
ั ยภาพ

ทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สถาบัั น การเงิิ น
เฉพาะกิิจของรััฐอย่่างครบถ้้วนและเคร่่งครััด

• การสื่่�อสารและรายงานข้้อมููลการดำำ�เนิินงานทั้้�งด้้านการเงิินและ
ไม่่ใช่่การเงิิน การดำำ�เนิินงานตามกรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

และการปฏิิ บัั ติิ ง านตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้ อ บัั ง คัั บ และ

เชื่่�อถืือได้้

(Information Technology Governance: ITG) และการบริิหาร
แผนยุุทธศาสตร์์ เพื่่� อออกแบบผลิิตภััณฑ์์ บริิการทางการเงิิน และ
การปฏิิบัติ
ั ิงานของ ธสน.

• การนำำ�ส่ง่ เงิินแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐตามกรอบนโยบายที่่�กำำ�หนด
• การนำำ�ส่่งข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส และสนัับสนุุนให้้การตรวจติิดตาม
และประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิผ
ิ ล
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

แนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-40]

[102-43]

การประชุุมคู่่�ความร่่วมมืือรายใหม่่เพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็นเกี่่ย
� วกัับแนวทาง
การร่่วมดำำ�เนิินงานภายใต้้แนวปฏิิบัติ
ั ิที่�่ดีี

คู่่�ความร่่วมมืือ

การเข้้าพบ (Visit) เพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็นและแนวทางการร่่วมดำำ�เนิินงาน

• หน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน
ที่่�ให้้การสนัับสนุุนการค้้าและ
การลงทุุนระหว่่างประเทศ
• ธนาคารตััวแทน (Correspondent
Banks)

ความถี่่�

[102-43]

ตามกำำ�หนดการ
รายปีี/

การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ และร่่วมพััฒนานวััตกรรมด้้านกระบวนการ

ตามกำำ�หนดการ

การประชุุมเพื่่� อสื่่�อสารกรอบการปฏิิบัติ
ั ิงานภายใต้้บริิบทของ ธสน. และ

ตามกำำ�หนดการ

ปฏิิบัติ
ั ิงาน

กฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่� ธสน. และผู้้�เกี่่�ยวข้้องต้้องถืือปฏิิบัติ
ั ิ

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• มีีบทบาทช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการเป้้าหมายอย่่างต่่อเนื่่� อง รวมถึึง

การบรรเทาผลกระทบในสถานการณ์์ที่�่ไม่่ปกติิ อาทิิ COVID-19
และเงิินบาทแข็็งค่่า

• มีีบริิการทางการเงิินที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการผู้้�ประกอบการ
อาทิิ ห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ (Value Chain) และระบบอััตโนมััติิ (Automation)
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• สนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการใช้้ประโยชน์์บริิการด้้ านอื่่� น ๆ อาทิิ
การตรวจสอบผู้้�ซื้้�อ

• จััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ในการให้้บริิการของผู้้�ประกอบการกลุ่่�ม SMEs
• พยายามเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้ าใหม่่ ๆ ที่่� อาจไม่่ได้้ เป็็นกลุ่่�มผู้้�ส่่งออกนำำ�เข้้าโดยตรง เช่่น กลุ่่�มเริ่่�มต้้น (Start-up) หรืือผู้้�ประกอบการที่่�มีี

การใช้้เทคโนโลยีีในการทำำ�ธุุรกิิจ โดยมีีการสนัับสนุุนสิินเชื่่�อเพื่่� อ

การลงทุุนให้้มากขึ้้�น และอาจร่่วมมืือกัับกลุ่่�มที่่�มีีศัก
ั ยภาพในการนำำ�
องค์์ความรู้้�มาต่่อยอดและปรัับใช้้ในองค์์กรเอง

• มีีศููนย์์วิิจััยตลาดของตััวเอง เพื่่� อเผยแพร่่และพััฒนาองค์์ความรู้้�ให้้

• สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการไทยให้้มีีความเป็็นเลิิศด้้านการส่่งออก-

ผู้้�ประกอบการได้้รับ
ั ทราบ รวมถึึงเป็็นการค้้นหาตลาดใหม่่ โดยใช้้

• มีีความร่่วมมืือในการพััฒนาศัักยภาพและเพิ่่�มความสามารถในการ

• ให้้ ความรู้้�ด้้ านการวางแผนการเงิิ นและการบััญชีีเพิ่่�มเติิ มให้้ กัับ

บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการ การให้้คำำ�ปรึึกษา รวมทั้้�งการส่่งเสริิมให้้มีี

• สนัับสนุุนเรื่่�องการนำำ�เทคโนโลยีีหรืือระบบออนไลน์์เข้้ามาช่่วยใน

• สนัับสนุุนข้้อมููลให้้กัับหน่่วยงาน อาทิิ การวิิเคราะห์์สถานการณ์์

• ผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายเข้้าถึึงผู้้�ประกอบการตามภููมิิภาค เช่่น การ

นำำ�เข้้าแบบครบวงจร

แข่่งขัันให้้ผู้้�ประกอบการ โดยการแลกเปลี่่�ยนและพััฒนาหลัักสููตร
การสร้้างเครืือข่่ายธุุรกิิจให้้ผู้้�ประกอบการ

ทางการเงิิน การลงทุุน การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเชิิงลึึกสำำ�หรัับตลาด
ที่่�มีีศัักยภาพ

• เพิ่่�มการให้้บริิการกัับกลุ่่�ม SMEs ให้้มากขึ้้�น โดยมีีนโยบายในการ

ผ่่อนปรน หรืือยืืดหยุ่่�นเกณฑ์์การพิิจารณา เพื่่� อให้้ผู้้�ประกอบการ
กลุ่่�มดัังกล่่าวสามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนได้้มากขึ้้�น

• แยกผลิิตภััณฑ์์และเงื่่�อนไขให้้เหมาะกัับขนาดธุุรกิิจ
• ให้้เครดิิตผู้้�ประกอบการที่่�ทำ�ำ ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับนวััตกรรม/ทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา หรืือกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่�่มีีศัักยภาพสููง แทนการใช้้
สิินทรััพย์์ค้ำำ�ประกัันสำำ�หรับ
ั ผู้้�ประกอบการกลุ่่�ม SMEs

• ช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�ประกอบการให้้มีีความพร้้อมและความสามารถ

มากขึ้้�น โดยให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการบริิหารจััดการ Portfolio หรืือ

การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ได้้ ด้้ ว ยตนเองเพื่่� อ

วางรากฐานและเพิ่่�มความสามารถในการขอรัับวงเงิินหรืือความ
คุ้้�มครองที่่�สูงู ขึ้้�นในอนาคต

องค์์ความรู้้�ของตััวเอง

ผู้้�ประกอบการหรืือลููกค้้า

การบริิการ เพื่่� อให้้ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าถึึงบริิการได้้มากขึ้้�น

สััญจรพบปะตามพื้้�นที่่� เพื่่� อให้้ผู้้�ประกอบการรู้้�จัักและเข้้าถึึงง่่าย
รวมถึึงการเข้้ า ถึึงกลุ่่�มตลาดชายแดน ซึ่่� ง จะช่่ว ยส่่ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด

การลงทุุนในแถบ CLMV มากขึ้้�น โดยร่่วมกัับหน่่วยงานพัันธมิิตร
อาทิิ สภาอุุตสาหกรรมจัังหวััด

• พัั ฒ นาในเรื่่� อ งบริิ ก ารและโปรโมชั่่� น ของผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ให้้ ดึึ งดูู ด ใจ
หรืือทำำ�สิิทธิิประโยชน์์หรืือเงื่่�อนไขให้้แตกต่่างกัับธนาคารรายอื่่�น
รวมถึึงเสนอเงื่่�อนไขพิิเศษสำำ�หรับ
ั ลููกค้้าเดิิมที่่�ประวััติิดีี

• ช่่วยลููกค้้าที่่ข
� าดสภาพคล่่องให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้ในช่่วง

COVID-19 หรืือสภาวการณ์์เศรษฐกิิจผัันผวน เช่่น มีีบริิการสิินเชื่่�อ
ระยะสั้้�นและระยะยาว

• ให้้คำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิมในเรื่่�องการทำำ�ตลาด (Marketing Approach)
ควบคู่่�กัั บ การชี้้� แ จงกฎระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การส่่ ง ออกไปยัั ง
กลุ่่�มประเทศต่่าง ๆ

• มีีแนวทางหรืือกลไกการประเมิินความเสี่่ย
� งให้้กัับลููกค้้าที่่�เชื่่�อถืือได้้

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• ลดภาระขั้้�นตอนการดำำ�เนิินเรื่่�องเอกสาร มีีการประชาสััมพัันธ์์ถึึง

• มีีการคิิดเชิิงรุุ ก (Pro-active) ให้้มากขึ้้�น โดยไม่่รอให้้ภาคเอกชน

ยัังเป็็นการลดภาระการเดิินทางมายััง ธสน. ในช่่วง COVID-19

• นำำ�ข้อ
้ มููลขนาดใหญ่่ (Big Data) ที่่�ได้้จากการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้้า

ความสามารถดำำ�เนิินการผ่่านออนไลน์์ให้้แก่่ลูก
ู ค้้าได้้รับ
ั ทราบ และ

• เพิ่่�มช่่องทางในการติิดต่่อทั้้�งแบบออฟไลน์์และออนไลน์์ เพื่่� อลด
ขั้้�นตอนในการประสานงาน และช่่วยให้้การทำำ�งานคล่่องตััวและ

รวดเร็็วมากขึ้้�น โดยลููกค้้าอาจได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญใน
หน่่วยงานนั้้�น ๆ โดยตรง เพื่่� อความรวดเร็็วในการขออนุุมััติิสิน
ิ เชื่่�อ

เรีียกร้้องให้้ดำำ�เนิินการ

มาพิิจารณาหาความสััมพัน
ั ธ์์เพื่่� อใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาและ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้้�น

• เพิ่่�มสาขาหรืือศููนย์์ทั่่�วภููมิิภาค เพื่่� อให้้ผู้้�ประกอบการเข้้าถึึงได้้ง่่าย
และเปิิดโอกาสในการได้้ลูก
ู ค้้า

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การปฏิิบัติ
ั ิตามสััญญา/ข้้อตกลง ทั้้�งประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิิน

• การรัับข้้อร้้องเรีียนและบริิหารจััดการด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม

• การยกระดัั บ ทัั ก ษะ ความรู้้� และความสามารถ เพื่่� อ ร่่ ว มสร้้ า ง

• การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง ทัันกาล และ

และไม่่ใช่่การเงิินอย่่างครบถ้้วนและเป็็นธรรม

ผลิิตภััณฑ์์ บริิการทางการเงิิน และการปฏิิบัติ
ั ิงานอย่่างมีีคุุณค่่า

และตรวจสอบได้้

เพีียงพอต่่อความต้้องการ

• การจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์กับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียอย่่าง
ต่่อเนื่่� อง
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

แนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-40]

[102-43]

การประชุุ มคู่่�ค้้ า รายใหม่่ เ พื่่� อ รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ แนวทางการ
ร่่วมดำำ�เนิินงานภายใต้้แนวปฏิิบัติ
ั ิที่�่ดีี

คู่่�ค้้า

การเข้้าพบ (Visit) เพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็นและแนวทางการร่่วมดำำ�เนิินงาน

• บริิษััทรัับประกัันต่่อ (Reinsurers)
• ตััวแทนขายประกััน
• ธนาคารผู้้�ซื้้�อ

ความถี่่�

[102-43]

ตามกำำ�หนดการ
รายปีี/

การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ และร่่วมพััฒนานวััตกรรมด้้านกระบวนการ

ตามกำำ�หนดการ

การประชุุมเพื่่� อสื่่�อสารกรอบการปฏิิบััติิงานภายใต้้บริิบทของ ธสน. และ

ตามกำำ�หนดการ

ปฏิิบัติ
ั ิงาน

กฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่� ธสน. และผู้้�เกี่่�ยวข้้องต้้องถืือปฏิิบัติ
ั ิ

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• มีีความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ เพื่่� อให้้ได้้รับ
ั ประโยชน์์

• มีีการตรวจสอบข้้อมููลโบรกเกอร์์และลููกค้้าให้้ละเอีียดก่่อนแจ้้งให้้

• สนัั บ สนุุ น ความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า ได้้ อ ย่่ า งสมบูู ร ณ์์ ทั้้� ง เงื่่� อ นไข

• เพิ่่�มช่อ
่ งทางการสื่่�อสารกัับเจ้้าหน้้าที่่�ให้้มากขึ้้�น

สููงสุุด

กรมธรรม์์และความคุ้้�มครองที่่�ช่่วยเหลืือ โดยให้้มีีความเหมาะสม
กัับกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ

• พัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ ต อบโจทย์์ ค วามต้้ อ งการในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ที่่�

หลากหลาย หรืือธุุรกิิจที่่�ไม่่ค่อ
่ ยได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั จ
ิ ากสถาบัันการเงิิน
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เช่่ น การคุ้้�มครองความเสี่่� ย งกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ สิ่่� ง ทอ (คุ้้�มครองความ
เสีียหายของสิินค้้าจากอััคคีีภััย)

• มีีความรวดเร็็วในการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลของลููกค้้าในการขอกรมธรรม์์

หรืืออนุุมัติ
ั สิ
ิ น
ิ เชื่่�อ เพื่่� อให้้ผู้้�ประกอบการสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ทัน
ั
เวลาที่่�ต้้องการ

• พิิจารณาและปลดล็็อคกฎระเบีียบธนาคารบางเงื่่�อนไขที่่�ยัังจำำ�กััด
เฉพาะผู้้�ประกอบการที่่�ต้้องส่่งออกข้้ามพรมแดนเท่่านั้้�น ทั้้�งที่่�ธุรุ กิิจ
ในประเทศมีีมููลค่่าสููง และมีีศัักยภาพในอนาคต

• ส่่งมอบข้้อมููลหรืือตอบสนองการทำำ�งานภายในเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้
• เจ้้ าหน้้าที่่� ควรประสานงานระหว่่ างองค์์ กร เพื่่� อให้้การทำำ�งานมีี
ความคล่่องตััวมากขึ้้�น

• มีีความรวดเร็็วในการตััดสิินใจต่่าง ๆ ของผู้้�มีีอำำ�นาจ เพื่่� อให้้ตัด
ั สิินใจ

หรืืออนุุ มัั ติิ ไ ด้้ ร วดเร็็ ว มากขึ้้� น คู่่�ค้้ า สามารถบริิ ห ารจัั ด การเวลา
เพื่่� อสามารถตอบลููกค้้าได้้ เช่่น ความถี่่�ในการจััดประชุุมกรรมการ
ภายใน ธสน. ควรมากขึ้้�น

• มีีระยะเวลาการทำำ�งานเบื้้�องต้้น เพื่่� อจะได้้วางแผนการทำำ�งานได้้ถูก
ู
และแจ้้งลููกค้้าได้้

คู่่�ค้้าไปขอจากลููกค้้า โดยหลีีกเลี่่�ยงการติิดต่่อกัับลููกค้้าที่่�ไม่่จำำ�เป็็น

• ปรัับปรุุ งการยื่่�นเอกสารผ่่านระบบออนไลน์์ให้้ใช้้งานได้้ 100%
โดยที่่�ลูก
ู ค้้าไม่่ต้้องกรอกเอกสารก่่อนส่่งเข้้าระบบ

• กระบวนการ/ขั้้�นตอนการให้้บริิการ ชััดเจน รวดเร็็ว เอกสารน้้อย
กรอกง่่าย

• มีีการชี้้�แจงเหตุุผลให้้ลููกค้้าได้้รัับทราบ พร้้อมทั้้�งแนะนำำ�แนวทาง

ในกรณีีที่่�ไม่่ผ่่านการอนุุมััติิกรมธรรม์์ เพื่่� อแสดงถึึงความใส่่ใจและ
ช่่วยเหลืือ

• แบ่่งปัันการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลตลาดที่่มีีศั
� ก
ั ยภาพในอนาคตให้้กับ
ั ลููกค้้า
• เจ้้ าหน้้าที่่� ควรมีีความรู้้�ความเข้้าใจและให้้ข้้อมููลได้้ อย่่างถููกต้้ อง
เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์หรืือกรมธรรม์์ที่�่รับ
ั ผิิดชอบอยู่่�

• หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการวิิเคราะห์์การรัับกรมธรรม์์ สำำ�หรัับ
อนุุมัติ
ั ิการขอสิินเชื่่�อ ควรแจ้้งให้้ทราบ เพื่่� อจะได้้สื่่�อสารกัับลููกค้้าได้้
ถููกต้้อง ลดความผิิดพลาดและคลาดเคลื่่�อนของข้้อมููล

• แนะนำำ�หรืือให้้ข้้อมููลกัั บตัั วแทนฝ่่ายงานที่่� รัับผิิดชอบผลิิ ตภััณฑ์์

นั้้�น ๆ เพื่่� อแก้้ปัญ
ั หาความล่่าช้้าในการทำำ�งานและการสื่่�อสารข้้อมููล
ผ่่าน Contact Point คนเดีียว

• หากการดำำ�เนิินงานล่่าช้้ากว่่าระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ควรแจ้้งให้้คู่่�ค้้า

รัั บ ทราบล่่ ว งหน้้ า ก่่ อ นกำำ�ห นดการที่่� ต กลงไว้้ ป ระมาณ 4-5 วัั น
เพื่่� อจะได้้เตรีียมแผนรัับมืือกัับลููกค้้าได้้ถูก
ู ต้้อง

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การปฏิิบัติ
ั ิตามสััญญา/ข้้อตกลง ทั้้�งประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิิน

• การจัั ด กิิ จ กรรมเสริิ ม สร้้ า งความสัั มพัั น ธ์์ กัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย

• การปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัั บ และมาตรฐาน

• การรัับข้้อร้้องเรีียนและบริิหารจััดการด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม

และไม่่ใช่่การเงิินอย่่างครบถ้้วนและเป็็นธรรม

ทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สถาบัั น การเงิิ น
เฉพาะกิิจของรััฐ อย่่างครบถ้้วนและเคร่่งครััด

• การร่่วมกำำ�หนดแนวทางด้้านการตลาด และการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่� อเพิ่่�มสัด
ั ส่่วนผู้้�ใช้้บริิการและมููลค่่าการร่่วมดำำ�เนิินงาน

อย่่างต่่อเนื่่� อง

และตรวจสอบได้้

• การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง ทัันกาล และ
เพีียงพอต่่อความต้้องการ

• การออกแบบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารทางการเงิิ น ที่่� ส นัั บ สนุุ น ให้้
ผู้้�ใช้้บริิการและผู้้�ประกอบการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนได้้อย่่างทั่่�วถึึงและ
เท่่าเทีียม

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-40]

แนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-43]

การประชุุมผู้้�ส่ง่ มอบรายใหม่่เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นเพื่่�อพััฒนากระบวนการ

ร่่วมดำำ�เนิินงาน ทำำ�ให้้ธนาคารมีีสภาพคล่่องในการปล่่อยกู้้� และได้้รับ
ั ข้้อมููล

ผู้้�ส่่งมอบ

ความถี่่�

[102-43]

ตามกำำ�หนดการ

ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและเพีียงพอเพื่่� อใช้้ในการปฏิิบัติ
ั ิงาน

การเข้้าพบ (Visit) เพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็นและแนวทางการร่่วมดำำ�เนิินงาน

• กองทุุน ผู้้�ลงทุุนในตราสารหนี้้�
เจ้้าหนี้้� องค์์กรข้้อมููลผู้้�ซื้้�อ
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
(Credit Information Agency)
• ผู้้�ให้้บริิการ

การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ และร่่วมพััฒนานวััตกรรมด้้านกระบวนการ

ตามกำำ�หนดการ
63

ปฏิิบัติ
ั ิงาน

การประชุุมเพื่่� อสื่่�อสารกรอบการปฏิิบัติ
ั ิงานภายใต้้บริิบทของ ธสน. และ
กฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่� ธสน. และผู้้�เกี่่�ยวข้้องต้้องถืือปฏิิบัติ
ั ิ

ตามกำำ�หนดการ

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• มีีผลิิตภััณฑ์์ที่�่หลากหลาย และตอบโจทย์์กัับขนาดธุุรกิิจต่่าง ๆ
• รัักษานโยบายที่่�ให้้ประโยชน์์กับ
ั ผู้้�ประกอบการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
บริิการประกัันการส่่งออก

• ประชาสััมพัน
ั ธ์์ผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ลูก
ู ค้้าได้้รับ
ั ทราบ
• เพิ่่�มช่อ
่ งทางในการรัับรู้้�ให้้มากขึ้้�น ที่่�นอกเหนืือจากสำำ�นัักงานใหญ่่

• นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ เพื่่� ออำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่่อสอบถาม
เกี่่ย
� วกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์หรืือบริิการ รวมถึึงการซัักถามข้้อสงสััยให้้สะดวก

มากขึ้้�น เช่่น การทำำ� Autobot เป็็น Pop-up อัั ตโนมััติิเวลาเข้้า
เว็็บไซต์์ โดยสามารถตอบคำำ�ถามพื้้�นฐานได้้

• เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงานตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หรืือเว็็บไซต์์ ธสน.

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การปฏิิบัติ
ั ิตามสััญญา/ข้้อตกลง ทั้้�งประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิิน

• การรัับข้้อร้้องเรีียนและบริิหารจััดการด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม

• การร่่วมกำำ�หนดแนวทางด้้านการตลาด และการบริิหารความเสี่่�ยง

• การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง ทัันกาล และ

และไม่่ใช่่การเงิินอย่่างครบถ้้วนและเป็็นธรรม

เพื่่� อเพิ่่�มสัด
ั ส่่วนผู้้�ใช้้บริิการและมููลค่่าการร่่วมดำำ�เนิินงาน

• การจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์กับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียอย่่าง
ต่่อเนื่่� อง

และตรวจสอบได้้

เพีียงพอต่่อความต้้องการ

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

แนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-40]

พนัักงาน

[102-43]

[102-43]

Town Hall Meeting

รายไตรมาส

การประชุุมสายงาน

รายไตรมาส

การประชุุมผู้้�บริิหารฝ่่าย และการประชุุมคณะทำำ�งานด้้านการตลาด

• พนัักงาน ธสน. สำำ�นัักงานใหญ่่
สาขาในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
5 แห่่ง สาขาในต่่างจัังหวััด 4 แห่่ง
และสำำ�นัก
ั งานผู้้�แทนในต่่างประเทศ
3 แห่่ง

ความถี่่�

การพบพนัักงานในโอกาสต่่าง ๆ เช่่น งานอบรม สััมมนา กิิจกรรม
พนัักงาน เป็็นต้้น

รายเดืือน
ตามกำำ�หนดการ

• ลููกจ้้างธนาคาร/ลููกจ้้าง Outsources

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• กำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�เป็็นระบบสนัับสนุุนให้้

• หลัักเกณฑ์์และการเปิิดโอกาสความก้้าวหน้้าให้้แก่่ผู้้�มีีความรู้้�ความ

• สนัับสนุุนให้้พนัักงานหาแนวคิิดใหม่่ ๆ ในการทำำ�งาน

• การเห็็นถึึงโอกาสก้้าวหน้้าใน ธสน. ความสามารถบริิหารจััดการ

ทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

• สนัับสนุุนโครงการลงทุุนของภาครััฐและเอกชนไทยในต่่างประเทศ
64

อาทิิ ร่่วมมืือกัับสำำ�นัก
ั งานความร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจกัับประเทศ
เพื่่� อนบ้้าน (องค์์การมหาชน) (NEDA)

สามารถ

ปริิมาณงาน

• ความสามารถรัักษาสมดุุลระหว่่างการทำำ�งานกัับชีีวิิตส่ว
่ นตััวอย่่าง
เหมาะสม

• ความเพีียงพอของจำำ�นวนบุุคลากรในการทำำ�งาน

• การยกย่่องชมเชยอย่่างเหมาะสมจากความสำำ�เร็็จและความทุ่่�มเท

• ความสามารถและความพร้้อมของบุุคลากรในการทำำ�งานให้้ลุล่
ุ ่วง

• การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการยกย่่องชมเชยพนัักงานที่่มีี
� ผลการทำำ�งาน

• แนวทางการสรรหาและคััดเลืือกพนัักงานที่่มีี
� ความสามารถตรงตาม
ตำำ�แหน่่ง

ดีีเยี่่�ยม

• ระบบการให้้รางวััลยกย่่องชมเชยนำำ�ไปสู่่�การสร้้างกำำ�ลัังใจในการ
ทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้�น

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การกำำ�ห นดนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ที่�่ ดีีด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การ

และพััฒนาทรััพยากรบุุคคลที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมาย กฎ ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับภาครััฐ

• การกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่�่ ดีี ในการปฏิิบััติิต่่อแรงงาน

อย่่า งเป็็ น ธรรมตามมาตรฐาน ISO 26000 แนวทางการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงแนวปฏิิบััติิที่�่ดีี
ที่่�กระทรวงการคลัังกำำ�หนด

• การส่่งเสริิมการจ้้างงานเต็็มเวลา โดยมีีการประเมิิน และสรรหา
อััตรากำำ�ลัังที่่�สอดคล้้องกัับปริิมาณงานตามภารกิิจของธนาคาร

• การปรัับปรุุงนโยบายการให้้บริิการและสิิทธิป
ิ ระโยชน์์ที่�่เทีียบเคีียง

กัั บกลุ่่�มสถาบัันการเงิิ นเฉพาะกิิ จของรััฐ ธนาคารพาณิิชย์์ และ

สถาบัันการเงิินอื่่�น รวมถึึงสภาพความเป็็นอยู่่�ของบุุคลากรในปััจจุุบัน
ั

• การจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารด้้านทรััพยากรบุุคคล
เพื่่� อบริิหารและพััฒนาให้้บุุคลากรมีีขีีดความสามารถรองรัับการ
เปลี่่�ยนแปลงในอนาคต

• การสื่่�อสารและจัั ดทำำ�แผนยกระดัั บความพึึงพอใจของบุุ คลากร

โดยผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมผ่่านกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานทั้้�งที่่�เป็็น
ทางการและไม่่เป็็นทางการ

• การกำำ�ห นดแนวทางการพัั ฒ นาที่่� ไ ม่่ มุ่่� งเน้้ น เฉพาะการบรรยาย
รวมถึึงจััดกิิจกรรมการร่่วมมืือและแบ่่งปัันทัักษะบุุคลากรทั้้�งภายใน

และข้้ามฝ่่ายงาน ทั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ สาขา และสำำ�นัักงานผู้้�แทน
ในต่่างประเทศ

• การนำำ� เทคโนโลยีีสารสนเทศและดิิ จิิ ทัั ล มาออกแบบและเพิ่่� ม

ประสิิทธิภ
ิ าพการพััฒนาบุุคลากรและสร้้างการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่� อง
ได้้ทุก
ุ ที่่� ทุุกเวลา

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การจััดกลุ่่�มพนัักงานตาม 9-Grid Matrix เพื่่� อบริิหารจััดการและ

ผลัั ก ดัั น ตามประสิิ ทธิิ ภ าพและศัั ก ยภาพของพนัั ก งานอย่่ า ง

• การจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการด้้านอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และ
สภาพแวดล้้ อ ม เพื่่� อ นำำ� เสนอแก่่ ค ณะกรรมการความปลอดภัั ย

เหมาะสม

• การกำำ�หนดรูู ปแบบการประเมิินและถ่่ายทอดตััวชี้้�วััดที่่�เหมาะสม
ตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ พร้้อมปรัับแบบฟอร์์มการติิดตามและ

ประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งาน เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การวิิ เ คราะห์์ เ ชิิ ง ลึึก

อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.) ที่่มีีบุ
� ค
ุ ลากร
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของคณะกรรมการ

• การบริิหารแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งและการพััฒนาเพื่่� อเร่่งความพร้้อม
ของผู้้�ที่่� มีีศัักยภาพสืืบทอดตำำ�แหน่่ง อัั นจะทำำ�ให้้การบริิหารงาน

ถึึงสาเหตุุที่�่ ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามเป้้าหมาย ปััจจัั ย
ที่่ส
� ามารถพััฒนากระบวนการ รวมถึึงข้้อเสนอแนะหรืือสิ่่�งที่่ต้
� อ
้ งการ
ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่� องและราบรื่่�น

• การจััดทำำ�แผนเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรับ
ั บุุคลากรที่่�จะเกษีียณอายุุ

แนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-40]

[102-43]

การประชุุมคณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการบริิหารธนาคาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

การประชุุม Vision Meeting

ความถี่่�

[102-43]

ตามกำำ�หนดการ
รายปีี

การประชุุมหารืือในโอกาสต่่าง ๆ

ตามกำำ�หนดการ

การเข้้าพบ (Visit) เพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็นและแนวทางการร่่วมดำำ�เนิินงาน

ตามกำำ�หนดการ

การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ และร่่วมพััฒนานวัั ตกรรมด้้ านกระบวนการ
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ปฏิิบัติ
ั ิงาน

การจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม

ตามแผนงาน

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• ภารกิิจและเป้้าหมายของ ธสน. จะต้้องเน้้นปิิด GAP ให้้แก่่ผู้้�ส่ง่ ออก

• นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการธุุรกิิจของ

• ศึึกษาอุุตสาหกรรมใหม่่ ๆ นอกเหนืือจากพาณิิชยนาวีีและพลัังงาน

• มุ่่�งปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของ ธสน. เพื่่� อมุ่่�งไปสู่่� Digital Banking

และนัักลงทุุนไทย

ทดแทน ที่่�จะสามารถเป็็น Growth Engine ของ ธสน. ในอนาคต

ธสน.

• ด้้านนวััตกรรมควรมีีการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานที่่�ชัด
ั เจนยิ่่�งขึ้้�น

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่�่ดีีตามกรอบการกำำ�กัับดููแล

มาตรฐานที่่�เกี่่ย
� วข้้องกัับกิิจการอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง ทัันกาล และ

• การปฏิิบััติิตามนโยบายภาครััฐในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่

• การกำำ�ห นดนโยบายการกำำ�กัั บดูู แ ลด้้ านเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล

• การปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัั บ และมาตรฐาน

จััดการความรู้้�และนวััตกรรม รวมถึึงจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบัติ
ั ิงานและ

กิิจการที่่�ดีีที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

ภาคเศรษฐกิิจ และผู้้�ประกอบการส่่งออก-นำำ�เข้้าอย่่างเต็็มศัก
ั ยภาพ
ทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สถาบัั น การเงิิ น
เฉพาะกิิจของรััฐอย่่างครบถ้้วนและเคร่่งครััด

• การสื่่�อสารและรายงานข้้อมููลการดำำ�เนิินงานทั้้�งด้้านการเงิินและ
ไม่่ใช่่การเงิิน การดำำ�เนิินงานตามกรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

และการปฏิิ บัั ติิ ง านตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้ อ บัั ง คัั บ และ

เชื่่�อถืือได้้

(Information Technology Governance: ITG) และการบริิหาร

แผนยุุ ทธ ศาสตร์์ เพื่่� อ ออกแบบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ บริิ ก ารทางการเงิิ น
และการปฏิิบัติ
ั ิงานของธนาคาร

• การนำำ�ส่ง่ เงิินแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐตามกรอบนโยบายที่่�กำำ�หนด
• การนำำ�ส่่งข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส และสนัับสนุุนให้้การตรวจติิดตาม
และประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิผ
ิ ล

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

แนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-40]

[102-43]

การเยี่่�ยมพบผู้้�ใช้้บริิการ/ผู้้�ประกอบการ

ความถี่่�

รายปีี/ตามกำำ�หนดการ

งานสััมมนา/อบรม

ลููกค้้า

ตามแผนงาน

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริิการจากการเข้้ารัับบริิการ

ผู้้�ใช้้บริิการที่่�อยู่่�ในธุุรกิิจส่่งออกนำำ�เข้้า ธุุรกิิจการลงทุุนในประเทศ
และธุุรกิิจการลงทุุนในต่่างประเทศ

[102-43]

รายปีี

การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเสริิมสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์กัับ ธสน.

ตามแผนงาน

การเข้้าร่่วมกิิจกรรมสร้้างประโยชน์์แก่่สังั คมและสิ่่�งแวดล้้อม

ตามแผนงาน

การรัับข้้อร้้องเรีียน

ตามกำำ�หนดการ

การบริิหารจััดการและชดเชยกรณีีเกิิดข้้อขััดแย้้งระหว่่างผู้้�ใช้้บริิการ
กัับ ธสน.

รายเดืือน

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• ขั้้�นตอน/เอกสาร/เงื่่�อนไขการอนุุมััติิ มีีความชััดเจน และยืืดหยุ่่�น

• วงเงิิ น ที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ เ หมาะสม สอดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก ประกัั น และ

• ควรมีีระบบติิดตามสถานการณ์์การอนุุมัติ
ั สิ
ิ น
ิ เชื่่�อหรืือการใช้้บริิการ

• สร้้างโอกาสทางการตลาดจัับคู่่�ธุุรกิิจ (Business Matching)

รวดเร็็ว

ประกัันการส่่งออกผ่่านช่่องทางออนไลน์์

• มีีช่่องทางชำำ�ระคืืนเงิินกู้้� การโอนเงิินที่่ส
� ะดวก และมีีช่่องทางเพิ่่�มขึ้้น
�
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• ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ย ค่่าธรรมเนีียม และเบี้้�ยประกัันให้้สามารถ
แข่่งขัันได้้

• มีีผลิิตภััณฑ์์และบริิการครบวงจร เงื่่�อนไขสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ

การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

• ให้้ข้อ
้ มููลและคำำ�ปรึึกษาในการขยายธุุรกิิจไปสู่่�ตลาด CLMV
• มีีความเชี่่�ยวชาญในผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
• การสื่่�อสารของเจ้้าหน้้าที่่�ถูก
ู ต้้อง แม่่นยำำ�
• บริิการรวดเร็็ว ถููกต้้อง ตรงเวลา
• มีีพนัั ก งานดูู แ ลบัั ญ ชีีลูู ก ค้้ า ที่่� เ ป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางจุุ ด เดีียวเบ็็ ด เสร็็ จ
(One-stop Service)

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การพัั ฒ นาและออกแบบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารทางการเงิิ น ที่่�

สนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการส่่งออก-นำำ�เข้้า และผู้้�ลงทุุนได้้ประโยชน์์
สููงสุุด ทั้้�งด้้านต้้นทุุน ความเสี่่�ยงที่่�ได้้รับ
ั และรายได้้จากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ

• การปฏิิบัติ
ั ิตามสััญญา/ข้้อตกลง ทั้้�งประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิิน
และไม่่ใช่่การเงิินอย่่างครบถ้้วนและเป็็นธรรม

• การบริิ ห ารจัั ด การและวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล ขนาดใหญ่่ (Big Data
Analysis) เพื่่� อออกแบบผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และการปฏิิบััติิงานที่่�
ตอบสนองต่่อผู้้�ใช้้บริิการได้้อย่่างแท้้จริิง

• การเสริิมสร้้างระบบการจััดการความรู้้�พััฒนาทัักษะบุุคลากร และ

กำำ�หนดพฤติิกรรมและแนวปฏิิบััติิที่�่ดีีในการให้้บริิการแก่่พนัักงาน
ทั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ สาขา และสำำ�นัักงานผู้้�แทน

• การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและดิิจิิทััล รวมถึึงการจััดการ
นวััตกรรม เพื่่� อทำำ�ให้้การบริิการทางการเงิินต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่าง
รวดเร็็ว คล่่องตััว และมีีประสิิทธิผ
ิ ล

• การพััฒนานวััตกรรมการปฏิิบัติ
ั ิงานกัับผู้้�ส่่งมอบ คู่่�ค้้า และคู่่�ความ

ร่่วมมืือของ ธสน. เพื่่� อเพิ่่�มมูล
ู ค่่าและลดความเสี่่ย
� งในการให้้บริิการ
ทางการเงิินแก่่ผู้้�ใช้้บริิการกลุ่่�มต่่าง ๆ

• การนำำ� เสนอข้้ อ มูู ล และให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ผู้้� ใช้้ บ ริิ ก ารอย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง
เชื่่�อถืือได้้ ทัันกาล ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจ
ในการใช้้บริิการทางการเงิินตามความต้้องการ

• การจัั ด ทำำ� โครงการของศูู น ย์์ ค วามเป็็ น เลิิ ศ ด้้ า นการค้้ า (EXAC)
เพื่่� อสนัับสนุุนการอบรม สััมมนา และเงิินทุุนเพื่่� อเพิ่่�มศัก
ั ยภาพของ

ผู้้�ใช้้บริิการในการจััดการการเงิิน การค้้า และการลงทุุนระหว่่าง
ประเทศ

• การสร้้างพื้้�นที่่�เพื่่� อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ และการ

เพิ่่� ม โอกาสทางธุุ ร กิิ จ ระหว่่ า งผู้้�ใช้้ บ ริิ ก าร และ/หรืือผู้้�ใช้้ บ ริิ ก าร
กัับองค์์กรทั้้�งภาครััฐและเอกชน

• การให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการส่่งออก-นำำ�เข้้า การค้้า
และการลงทุุนระหว่่างประเทศอย่่างทั่่�วถึึง

• การรัักษาข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�ใช้้บริิการตามกฎหมาย
กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานที่่�กำำ�หนด

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

แนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

[102-40]

สัังคมและชุุมชน

สัังคมและชุุมชน

[102-43]

ความถี่่�

[102-43]

การจััดกิิจกรรมฝึึกอบรม/สััมมนาเพื่่� อยกระดัับทัักษะความรู้้�ความสามารถ

ตามแผนงาน

การจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์กัับชุุมชน

ตามแผนงาน

การจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

ตามแผนงาน

ภายในชุุมชน

การรัับข้้อร้้องเรีียน และบริิหารจััดการความขััดแย้้ง

ตามกำำ�หนดการ

การรายงานผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดงความรัับผิิดชอบ

รายปีี

การกำำ�กัับและควบคุุมการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

รายปีี

ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน.

ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย [102-44]
• ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ย ค่่าธรรมเนีียม และเบี้้�ยประกัันที่่�แข่่งขัันได้้

• ขยายสาขาไปต่่างจัังหวััดมากขึ้้�น

• วงเงิินและเงื่่�อนไขที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุมัติ
ั เิ หมาะสมและตรงกัับความต้้องการ

• จััดกิิจกรรม Business Matching

ของธุุรกิิจ

• ขั้้�นตอนในการอนุุมัติ
ั วิ งเงิินสะดวก รวดเร็็ว ชััดเจน ไม่่ยุ่่�งยากซัับซ้้อน
• เอกสาร/แบบฟอร์์ ม การขอสิิ น เชื่่� อ และการทำำ� ธุุ ร กรรมมีีความ
เหมาะสมและยืืดหยุ่่�น

• ช่่องทางชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�/โอนเงิิน หลากหลาย สะดวก ครอบคลุุม
ทั่่�วถึึง

• มีีบริิการครบวงจรตอบสนองความต้้องการของธุุรกิิจ (Solution
Provider)

แนวทางการตอบสนองของ ธสน.
• การหารืือ รัับฟัังความต้้องการของชุุมชน เพื่่� อนำำ�มาจััดทำำ�แผนเสริิม
สร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนที่่�ตรงกัับความต้้องการอย่่างแท้้จริิง

• การปฏิิบััติิงานโดยรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมตามมาตรฐาน

• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชน และประเมิินผลตอบแทนเชิิง

สัังคม และเชิิงพาณิิชย์ใ์ นกิิจกรรมการพััฒนาชุุมชนและสัังคมของ
ธสน.

ISO 26000 และจััดทำำ�แผนแม่่บทด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

• การเข้้าร่่วมกัับหน่่วยงานอิิสระและองค์์กรท้้องถิ่่�นเพื่่� อพััฒนาความ

รายได้้ การสนัับสนุุนการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีต้้นทุุนต่ำำ� การส่่งเสริิม

• การรัับฟัังและบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียนกรณีีชุุมชนได้้รับ
ั ผลกระทบ

และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�มุ่่�งพััฒนาชุุมชนในด้้านการจ้้างงาน การสร้้าง
สุุขภาพ และการลงทุุนทางสัังคม

• การจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างทัักษะ ความรู้้�ความสามารถ เพื่่� อทำำ�ให้้

ชุุมชนมีีความสามารถด้้านการเงิิน และความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการค้้า
และการลงทุุนระหว่่างประเทศอย่่างเพีียงพอ

• การจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์กัับชุุมชนสำำ�คััญของ ธสน.

เข้้มแข็็งของชุุมชนและสัังคมที่่�ต้้องการการสนัับสนุุนจาก ธสน.
จากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ บริิการ และการปฏิิบัติ
ั งิ านของ ธสน.

• การสื่่�อสารและเผยแพร่่ข้อ
้ มููลที่่�ถูก
ู ต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และทัันกาลแก่่
ชุุมชนและสัังคม

• การเปิิดโอกาสให้้ชุุมชนและสัังคมสามารถติิดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิิบัติ
ั ิงานของ ธสน. ได้้อย่่างโปร่่งใส
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การกำำ�หนดประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
การกำำ�หนดประเด็็นความยั่่�งยืืนและเนื้้�อหารายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. ปีี 2563 ฉบัับนี้้� ธสน. ได้้จััดทำำ�

รายงานความยั่่� งยืืนตามมาตรฐานขององค์์ การแห่่งความริิเริ่่�มว่่าด้้ วยการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI) ฉบัับ GRI Standards เพื่่� อให้้ได้้มาซึ่่�งประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ (Material Topics) และ

ขอบเขต (Boundary) ผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�องค์์กรควรดำำ�เนิินการ โดย ธสน. มีีกระบวนการกำำ�หนดประเด็็น
ความยั่่�งยืืนที่่�มีีสาระสำำ�คััญและขอบเขตผลกระทบ ประกอบด้้วย 4 ขั้้�นตอนหลััก ได้้แก่่ [102-46]

(1) การระบุุ (Identification) ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวเนื่่� องกัับความยั่่�งยืืนขององค์์กรและขอบเขตผลกระทบโดย

พิิจารณาถึึงขอบเขตผลกระทบทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบที่่ส
� ามารถเกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร ซึ่่ง� พิิจารณา
จากข้้อมููลสำำ�คััญ ทั้้� งข้้อมููลจากปััจจัั ยภายใน อาทิิ วิิ สััยทัั ศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย ตำำ�แหน่่งเชิิงยุุ ทธศาสตร์์และ
แผนยุุทธศาสตร์์ที่�่มีีอยู่่�ของ ธสน. และปััจจััยภายนอก อาทิิ ความคิิดเห็็น ความต้้องการ และความคาดหวัังของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ ธสน. เพื่่� อดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููลสำำ�คััญเหล่่านั้้�นบนหลัักการ ครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย (Stakeholder Inclusiveness) และบริิบทความยั่่�งยืืน (Sustainability Context)

(2) การจััดลำำ�ดัับ (Prioritization) ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ โดยพิิจารณาถึึงระดัับอิิทธิิพลต่่อ

การประเมิินและตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Influence on Stakeholder Assessments and Decisions)
68

และระดัั บนััยสำำ�คััญของผลกระทบทางเศรษฐกิิ จ สิ่่�งแวดล้้ อม และสัังคมขององค์์ กร (Significance of The
Organization’s Economic, Environmental and Social Impacts) ตามหลัักการสารััตถภาพ (Materiality
Principle) ผ่่านการมีีส่่วนร่่วมในการอภิิปรายและพิิจารณาจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญจากผู้้�บริิหารในแต่่ละส่่วนงาน
ของ ธสน.

(3) การตรวจสอบ (Validation) ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหา ความครอบคลุุมในการเปิิดเผยข้้อมููลและ

ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานที่่�ต้้องการ โดยตรวจสอบความครบถ้้วนของประเด็็นความยั่่�งยืืน
ที่่มีีนั
� ย
ั สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� องค์์กรคััดเลืือกเพื่่� อดำำ�เนิินการและรายงานบนหลัักการความสมบููรณ์์ (Completeness) จากผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง และนำำ�ไปขัับเคลื่่�อนตลอดจนรวบรวมข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานตามแผนงาน โครงการ หรืือกิิจกรรมที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้

(4) การทบทวน (Review) ประเด็็นสาระสำำ�คััญรวมถึึงเนื้้�อหาและข้้อแนะนำำ�ต่่าง ๆ ที่่�ระบุุไว้้ในรายงาน

ความยั่่�งยืืนของ ธสน. ฉบัับก่่อนหน้้าเพื่่� อนำำ�ไปปรัับปรุุงพััฒนาการบริิหารจััดการและเตรีียมการสำำ�หรับ
ั การรายงาน
ในครั้้�งถััดไป
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ทั้้�งนี้้� จากกระบวนการดัังกล่่าว ประเด็็นที่่�มีีนัย
ั สำำ�คััญด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนของ ธสน.

ในปีี 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 9 ประเด็็น แสดงได้้ดัังนี้้� [102-49]

1 2
3 4 5
8

1. การบริิหารจััดการการเงิินและการ
ลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบ

2. การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั

3. การกำำ�กัับดููแลกิิจการและพฤติิกรรม
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ

4. การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล
และความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า

5. การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
และจััดการความเสี่่�ยงด้้านไซเบอร์์

สัังคม
6. การบริิหารและพััฒนาทรััพยากร
บุุคคลด้้วยความเป็็นธรรม

ระดัับอิิทธิิพลต่่อการประเมิินและตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

เศรษฐกิิจ

6
7

9
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7. การดููแลสุุขภาพอนามััยและความ
ปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งาน

8. การให้้ความรู้้�ด้้านการเงิิน การค้้า
และการลงทุุน

สิ่่�งแวดล้้อม
9. การประหยััดและอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน

ระดัับนััยสำำ�คััญของผลกระทบทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
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ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
ของ ธสน. [102-47]

ขอบเขตของผลกระทบ
ประเด็็นความยั่่�งยืืน GRI

[102-47]

(1)
การบริิหารจััดการการเงิินและการลงทุุน ผลการดำำ�เนิินงานเชิิงเศรษฐกิิจ

คู่่�ความร่่วมมืือ





พอร์์ตผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน



การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั

การต่่อต้้านทุุจริิต



การกำำ�กัับดููแลกิิจการและพฤติิกรรม

การปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย

การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลและ

ความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า

การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

เทคโนโลยีีสารสนเทศและ

การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล

การจ้้างงาน (1)

ความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า

และจััดการความเสี่่�ยงด้้านไซเบอร์์
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ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

อย่่างรัับผิิดชอบ

จริิยธรรมทางธุุรกิิจ

ด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม

การฝึึกอบรมและการให้้ความรู้้� (1)

การดููแลสุุขภาพอนามััยและความ

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (1)

การให้้ความรู้้�ด้้านการเงิิน การค้้า

การตลาดและการติิดฉลาก (1)

การประหยััดและอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน

พลัังงาน

ปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งาน
และการลงทุุน

หมายเหตุุ





	ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อปฏิิบัติ
ั ิด้้านวััฒนธรรมสุุขภาพ (Culture of Health for Business: COH4B)

(1)

	ประเด็็นความยั่่�งยืืนนอกเหนืือจาก GRI

(2)





ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (2)

ด้้วยความเป็็นธรรม

[102-46] [103-1]
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ขอบเขตของผลกระทบ

[102-46] [103-1]

หน้้า

คู่่�ค้้า

ผู้้�ส่่งมอบ

พนัักงาน

คณะกรรมการ

ลููกค้้า

สัังคมและชุุมชน
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26-31













74-77





84-85





86-89



92-99



92-96, 100-101












102-105




74-78, 106-110



121-123

71

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

“สร้้างความสมดุุลระหว่่าง

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
สู่่�การธนาคารที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Banking)
บนความท้้าทายของ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดรัับกัับ
วิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal)”
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การพัั ฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการทางการเงิิน
อย่่างรัับผิิดชอบ
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ผลการดำำ�เนิินงานเชิิงเศรษฐกิิจ
จากสถานการณ์์ปีี 2563 ถืือได้้ว่่าเป็็นปีีที่�่ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก ไม่่เว้้นแม้้แต่่ประเทศไทยที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ

จากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจทั้้�งภาคการผลิิตและ

ภาคบริิการเป็็นวงกว้้าง นำำ�ไปสู่่�วิิกฤตเศรษฐกิิจโลกครั้้�งรุุนแรงสุุดในรอบเกืือบ 100 ปีี การระบาดของ COVID-19

ยัังก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงบริิบททางเศรษฐกิิจในทุุกระดัับ ตั้้� งแต่่ระดัับผู้้�บริิโภค ภาคธุุรกิิจ ไปจนถึึงภาครััฐ
นัับเป็็นความท้้าทายครั้้�งใหญ่่ของ ธสน. ที่่�ต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนและพััฒนาองค์์กรให้้สอดรัับกัับทิิศทางการค้้า

การลงทุุนระหว่่างประเทศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว โดยมีีเป้้าหมายเพื่่� อเป็็นฟัันเฟืืองสำำ�คััญของภาครััฐในการ
ช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้กัับผู้้�ประกอบการไทยบนเวทีีการค้้าการลงทุุนโลก
ให้้สามารถเติิบโตได้้อย่่างเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืน [103-1]

เป้้าหมาย
74

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

[103-2]

ยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของไทย

บริิหารจััดการการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ เพื่่� อสร้้าง

ยั่่�งยืืน

ระบบเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

และขัับเคลื่่�อนประเทศให้้เติิบโตและพััฒนาอย่่าง

การบริิหารจััดการ

การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและสมดุุลระหว่่างธุุรกิิจของ ธสน.

[103-2]

• กำำ�หนดแนวทางการบริิหารการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบที่่�ครอบคลุุม 3 มิิติิของการบริิหารจััดการตาม

กรอบแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Environmental, Social

and Governance: ESG Framework) และกรอบแนวทางการธนาคารเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking
Framework) ได้้แก่่ การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม การบริิหารจััดการ
การเงิินและการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบ และการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม [former FS15]

• กำำ�หนดให้้คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�อนุุมัติ
ั น
ิ โยบายสิินเชื่่�อที่่มุ่่�
� งเน้้นการบริิหารจััดการการเงิินและการลงทุุน

อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ โดยคณะกรรมการบริิหารทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับการบริิหารจััดการการเงิินและการลงทุุน
ตามกรอบหลัั กการบริิหารจัั ดการการเงิิ นอย่่างมีีความรัับผิิดชอบตามนโยบายที่่� คณะกรรมการธนาคาร

อนุุ มัั ติิ และคณะกรรมการกำำ�กัั บ ความเสี่่� ย งทำำ�หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ การบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� ค รอบคลุุ มทั้้� ง ด้้ า น

เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างสมดุุล ตามมาตรฐานการพััฒนาธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในระดัับสากล
ให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามทิิศทาง วััตถุป
ุ ระสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ และเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งระยะยาว
และประจำำ�ปีี [former FS2] [former FS15]

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิหารจััดการ

[103-2]

• สนัั บ สนุุ น การให้้ สิิ น เชื่่� อ แก่่ โ ครงการหรืือธุุ ร กิิ จ ที่่� ไ ม่่ ก่่ อ ให้้

• ออกมาตรการทางการเงิิ นเพื่่� อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการที่่�

สัั ง คม และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ตลอดจนกำำ�ห นดแนวทางการ

สิินเชื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ� สิินเชื่่�อผ่่อนปรน (Soft Loan) และ

เกิิ ด ความเสี่่� ย งหรืือผลกระทบเชิิ ง ลบต่่ อ ภาคเศรษฐกิิ จ
พิิจารณาสิินเชื่่�อและการลงทุุนอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ อาทิิ

การดำำ� เนิิ น ตามมาตรฐานสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มตาม

กฎระเบีียบของประเทศที่่� ไ ปลงทุุ น และสอดคล้้ อ งกัั บ

มาตรฐานสากล เช่่น การจััดทำำ� Environmental and Social
Impact Assessment (ESIA) การจััดทำำ�การเปรีียบเทีียบ
มาตรฐานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มของประเทศที่่� ไ ปลงทุุ น กัั บ

มาตรฐานสากล (GAP Analysis) ในประเด็็นสำำ�คััญเพิ่่�มเติิม

เป็็นต้้น เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปด้้วยความระมััดระวััง
รอบคอบ โปร่่งใส โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ [102-11] [former FS2]

• ปรัับเปลี่่ย
� นองค์์กร (Transformation) และเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพ
การดำำ�เนิินงานเชิิงรุุ ก ด้้วยการขัับเคลื่่�อนสู่่�ธนาคารดิิจิิทััล

(Digital Banking) โดยมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบเทคโนโลยีี

ดิิจิิทััลที่่�พร้้อมรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง เช่่น พััฒนาระบบ
งานหลััก (Core Banking) และพััฒนาและปรัับปรุุ งระบบ

สนัับสนุุนกระบวนการพิิจารณาอนุุมััติิสิินเชื่่�อและบริิหาร
ลููกค้้าสััมพัน
ั ธ์์ (Loan Origination System and Customer
Relationship Management: LOS & CRM) เป็็นต้้น

• สนัับสนุุนนัักธุุรกิิจไทยที่่�เข้้าไปลงทุุนในกลุ่่�มประเทศ CLMV
(กััมพูช
ู า สปป.ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม)

• สนัับสนุุนการลงทุุนในประเทศเพื่่� อพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน

ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 อาทิิ

มีีบริิการประกัันการส่่งออกระยะสั้้�นที่่�เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญ

ในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งทางการค้้ า ระหว่่ า งประเทศ
โดยเฉพาะในช่่วงที่่�เศรษฐกิิจไทยได้้รัับผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 อาทิิ การขยายเงื่่�อนไขบริิการ

ประกัั น การส่่ ง ออก การขยายเทอมการชำำ� ระเงิิ น สำำ�หรัั บ

กรมธรรม์์ประกัันการส่่งออก และบริิการประเมิินความเสี่่ย
� ง
ผู้้�ซื้้�อ/ธนาคารผู้้�ซื้้�อในต่่างประเทศ เพื่่� อให้้ผู้้�ประกอบการไทย
มีีข้้อมููลในการตััดสิินใจค้้าขายกัับผู้้�ซื้้�อในต่่างประเทศ

• ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ส่ง่ ออกมีีการบริิหารและป้้องกัันความเสี่่�ยงจาก
ความเสีียหายที่่ไ� ม่่ได้้รับ
ั ชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าด้้วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่
ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ก ารเฉพาะสำำ�หรัั บ กลุ่่�มผู้้�ส่่ ง ออก SMEs ได้้ แ ก่่

บริิการประกัันการส่่งออก EXIM for Small Biz เป็็นบริิการ

ที่่�ช่่วยป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการไม่่ได้้รัับชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า
ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการรายย่่อยและผู้้�ประกอบการขนาดย่่อม
(Micro and Small Businesses) โดยสามารถเลืือกรููปแบบ
วงเงิินที่่�คุ้้�มครองภายใต้้ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสมกัับการส่่งออก

และจ่่ า ยค่่ า เบี้้� ย ประกัั น ตามจำำ� นวนผู้้�ซื้้� อ ที่่� ธสน. ให้้ ก าร
รัับประกััน

• จัั ด ฝึึ ก อบรมให้้ ค วามรู้้�เกี่่� ยวกัั บ บริิ ก ารประกัั นเพื่่� อบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงของผู้้�ประกอบการ โดยร่่วมมืือกัับภาครััฐ
ธนาคารพาณิิชย์์ ภาคเอกชน และสมาคมต่่าง ๆ

และภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีีพื้้�นที่่เ� ป้้าหมายตาม

• ติิดตามและวิิเคราะห์์กฎเกณฑ์์ภายนอกที่่�มีีการเปลี่่ย
� นแปลง

Economic Corridor: EEC) และเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ (Special

ประจำำ�ทุุกวััน และมีีการรายงานต่่อคณะจััดการ และคณะ

ยุุ ทธศาสตร์์ในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัั นออก (Eastern
Economic Zones: SEZs)

ที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของธนาคารเป็็ น
กรรมการตรวจสอบเป็็นรายไตรมาส รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารแจ้้ง

• พัั ฒ นาบริิ ก ารประกัั น หลายรูู ป แบบเพื่่� อ ตอบสนองความ

ฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบและปฏิิบัติ
ั ิตาม เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่า

ประกัั น การส่่ ง ออกระยะสั้้� น ระยะกลาง และระยะยาว

ของกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และมาตรฐานต่่าง ๆ ภายนอกที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั

ต้้องการที่่�แตกต่่างกัันตามลัักษณะการทำำ�ธุุรกิิจ ทั้้�งบริิการ
และบริิการประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุน

ธนาคารดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างสอดคล้้องตามการเปลี่่ย
� นแปลง
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• ยอดคงค้้างเงิินให้้สิน
ิ เชื่่�อ 135,228.29 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ 13,360.82 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 10.96 เมื่่�อเทีียบกัับปีี
2562

• อนุุ มัั ติิ วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ ใหม่่ ให้้ แก่่ ผู้้�ป ระกอบการและนัั ก ธุุ รกิิ จ ไทยทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศรวมเป็็ นจำำ� นวนเงิิ น
ทั้้�งสิ้้�น 54,518.49 ล้้านบาท ลดลง 4,489.43 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 7.61 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

• วงเงิินสิินเชื่่�อสะสมที่่�อนุุมัติ
ั จ
ิ นถึึงสิ้้�นปีี 2563 จำำ�นวน 313,950.50 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น
� 15,379.11 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ
5.15 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

• ปริิมาณธุุรกิิจสะสมที่่� ธสน. สนัับสนุุนผู้้�ส่่งออกและนัักธุุรกิิจไทยในปีี 2563 มีีจำำ�นวน 168,035.48 ล้้านบาท ลดลง
29,071.74 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 14.75 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
เพิ่ มขึ้นร้อยละ

ยอดคงค้าง
เงินให้สินเชื่อ
135,228.29
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ล้านบาท

เพิ่ มขึ้นสุทธิ
13,360.82

ลดลง
4,489.43

ปริมาณ
ธุรกิจสะสม
168,035.48

ล้านบาท

ล้านบาท

เพิ่ มขึ้นร้อยละ

วงเงินสินเชื่อ
อนุมัติสะสม
313,950.50

ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อ
อนุมัติใหม่
54,518.49
ลดลงร้อยละ

10.96

5.15
เพิ่ มขึ้น
15,379.11

ล้านบาท

ล้านบาท

ลดลง
29,071.74
ล้านบาท

ล้านบาท

7.61

ลดลงร้อยละ

14.75

สนัับสนุุนการลงทุุนไทย
ในต่่างประเทศ

สนัับสนุุนการลงทุุน
ในประเทศ

• วงเงิินสิินเชื่่�อที่่ส
� นัับสนุุนการลงทุุนไทยในต่่างประเทศ 93,621.57

• วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อระยะยาวในประเทศสะสมรวม

ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,254.17 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 1.36 เมื่่�อเทีียบ
กัับ ณ สิ้้�นปีี 2562

56,276.60 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น
� 8,766.23 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 18.45 เมื่่�อเทีียบกัับ ณ สิ้้�นปีี 2562

• ยอดคงค้้างเงิินให้้สิินเชื่่�อในกลุ่่�มประเทศ CLMV ณ สิ้้�นปีี 2563

• ยอดคงค้้ า งเงิิ นให้้ สิินเชื่่�อ ระยะยาวในประเทศ

• ขยายการสนัั บ สนุุ น ครอบคลุุ ม กลุ่่�มประเทศ New Frontiers

ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 20.38 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

เท่่ากัับ 34,545.43 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.26 จากปีี 2562

โดยยอดคงค้้างเงิินให้้สิินเชื่่�อในกลุ่่�มประเทศ CLMV และ New
Frontiers เท่่ากัับ 39,754.27 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.72
จากปีี 2562

เท่่ากัับ 42,751.00 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 7,236.72

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ด้้านรัับประกััน

การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และ/หรืือกฎระเบีียบพึึ งปฏิิบััติิ

ปริิมาณธุุรกิิจสะสมบริิการประกัันการส่่งออกและการลงทุุน

• ไม่่พบเหตุุกรณีีการไม่่ปฏิิ บััติิตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัั บ

135,071.34 ล้้ านบาท แบ่่งเป็็นปริิมาณธุุ รกิิ จสะสมจาก
บริิการประกัันการค้้า 131,909.34 ล้้านบาท และปริิมาณ
ธุุ ร กิิ จ สะสมจากบริิ ก ารประกัั น ความเสี่่� ย งการลงทุุ น
3,162.00 ล้้านบาท

และ/หรืือกฎระเบีียบพึึงปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ และการติิดฉลาก [417-2]

• ไม่่พบเหตุุกรณีีการไม่่ปฏิิ บััติิตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัั บ
และ/หรืือกฎระเบีียบพึึงปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การสื่่� อสาร
การตลาด [417-3]

• ไม่่มีีการดำำ�เนิินงานที่่�ถููกฟ้้องดำำ�เนิินคดีี เสีียค่่าปรัับ หรืือ

สนัับสนุุนสิินเชื่่�อที่่�มุ่่�งเน้้น
ความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ได้้รับ
ั โทษอื่่�น รวมถึึงไม่่มีีกรณีีพิิพาทที่่�ต้้องดำำ�เนิินการผ่่าน

ยอดคงค้้ างสิินเชื่่�อที่่� มุ่่�งเน้้นความเป็็นมิิตรต่่ อสิ่่�งแวดล้้ อม
เท่่ากัับ 33,487.16 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 24.76 ของ

กลไกการระงัั บ ข้้ อ พิิ พ าทอัั น เกิิ ด จากการไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎหมายหรืือระเบีียบอื่่�น ๆ ด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม [419-1]

ยอดคงค้้างของสิินเชื่่�อรวมทั้้�งหมด ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.26
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 [FS8]
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แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต

[103-3]

• สนัับสนุุนการส่่งออกและการลงทุุนทั้้�งในภาคอุุตสาหกรรมและภาคบริิการ โดยมุ่่�งเน้้นอุุตสาหกรรม

เป้้าหมาย (S-curve) ที่่�ผู้้�ประกอบการไทยมีีศัักยภาพ เช่่น เกษตรและอาหารแปรรููป รวมไปถึึงกิิจการ
ในเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG
Economy) และบริิการเพื่่� อการพััฒนาประเทศ

• กระตุ้้�นการค้้าและการลงทุุนระหว่่างไทยกัับกลุ่่�มประเทศตลาดใหม่่ (New Frontiers) โดยในระยะสั้้�น
เน้้นประเทศในภููมิิภาคอาเซีียน และในระยะกลางขยายไปยัังประเทศ New Frontiers อื่่�น ๆ ในสาขา
ที่่�ผู้้�ประกอบการไทยมีีศัักยภาพ

• ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการตลอดห่่วงโซ่่มููลค่่ า (Value Chain) ให้้เติิ บโตไปด้้ วยกัั น ตั้้� งแต่่ บ่่มเพาะ

ผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้้สามารถ

ส่่งออกหรืือลงทุุนได้้หรืือได้้เพิ่่�มขึ้้น
� เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้ SMEs เติิบโตเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดกลาง
ที่่� มีีศัักยภาพ (Amazing M) และผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ด้้วยเครืือข่่ายธุุรกิิจ รวมถึึงสนัับสนุุนให้้
ผู้้�ประกอบการรายใหญ่่นำำ�พา SMEs ไปเติิบโตบนเวทีีโลกด้้วยกััน

• พััฒนาเป็็นที่่�ปรึึกษาการลงทุุนเพื่่� อสนัับสนุุนโครงการที่่�มีีความสำำ�คััญระดัับชาติิทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไขการเพิ่่�มทุน
ุ

• นำำ�เครื่่�องมืือด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาช่่วยในการบริิหารจััดการ เพื่่� อป้้องกัันความผิิดพลาด
และรองรัับการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบัน
ั

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

กรอบแนวทางการบริิหารการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบของ ธสน.

การเสริิมสร้้างวััฒนธรรม
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

การบริิหารจััดการการเงิินและ
การลงทุุนอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

การบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

1. การจัั ดสภาพแวดล้้ อ มและ

1. การผนวกรวมหลัั ก การการเงิิ น ที่่� คำำ�นึึ งถึึง

1. การกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กิิ จ ก ร ร ม ส ร้้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ
เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งาน ผู้้�ใช้้ บ ริิ ก าร/
ผู้้�ประกอบการ และผู้้�มีีส่่วนได้้
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[former FS15]

ส่่ ว นเสีียในห่่ ว งโซ่่ คุุ ณค่่ า ของ

ธสน. รัับรู้้�และยิินยอมเข้้าร่่วม
เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการบริิ ห าร
จัั ดการการเงิิ นและการลงทุุน

ที่่� รัั บ ผิิ ด ช อ บ ต่่ อ สัั ง ค ม แ ล ะ
สิ่่�งแวดล้้อม

2. การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
ที่่� สนัับสนุุนการบริิหารจัั ดการ

ค ว า ม เ สี่่� ย ง ด้้ า น สัั ง ค ม แ ล ะ
สิ่่�งแวดล้้อม

สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
ประกอบธุุรกรรมด้้านต่่าง ๆ ของ ธสน.

2. การสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการทุุกกลุ่่�มทุุก

ที่่�ดีี (Governance) การบริิหารความเสี่่�ยง
(Risk) และการปฏิิ บััติิตามกฎหมาย กฎ

ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ (Compliance) ที่่มีี
� สาระ

ขนาดเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนของ ธสน. ได้้อย่่าง

สำำ�คัั ญ ครอบคลุุ มถึึ งการบริิ ห ารจัั ด การ

3. การพััฒนาผลิิ ตภััณ ฑ์์ บริิ การ การกำำ�หนด

2. การบริิ หารจัั ดการความเสี่่�ยงด้้ านสัังคม

มาตรการเพื่่� อส่่งเสริิมและจููงใจการให้้สิน
ิ เชื่่�อ

ทางการเงิิ น ทุุ ก ประเภทของ ธสน. ที่่�

ธรรมชาติิและระบบนิิเวศ

ปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง การกำำ�ห นดกิิ จ กรรมการ

เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม

ความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ดอกเบี้้�ยผ่่อนปรน การออกแบบกลไกและ

และสิ่่�งแวดล้้อมในการประกอบธุุรกรรม

แก่่โครงการที่่�มุ่่�งเน้้นการอนุุรัักษ์์ทรััพยากร

ครอบคลุุมอย่่างน้้อย ได้้แก่่ การกำำ�หนด

4. การบริิ ห ารจัั ด การสิิ น ทรัั พ ย์์ (Portfolio

Management) เพื่่� อลงทุุนในกิิจการที่่�คำำ�นึึง
ถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

5. การกำำ�ห นดนำำ� แนวคิิ ด การบริิ ห ารจัั ด การ

นวััตกรรม (Innovation Management) มา
เป็็นกรอบพื้้�นฐานในการพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์

และบริิการทางการเงิินอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

ให้้ มีี ความหลากหลาย และตอบสนองต่่ อ

ผู้้�ใช้้ บ ริิ ก ารทุุ ก กลุ่่�มได้้ อ ย่่ า งครบถ้้ ว นและ
มีีประสิิทธิผ
ิ ล

6. การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั และข้้อมููล

ขนาดใหญ่่ (Digital Technology and Big
Data Management) เพื่่� อเสริิมสร้้างการ

บริิหารการเงิินการธนาคารที่่�รัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ควบคุุม การประเมิินระดัั บความรุุ นแรง
และผลกระทบ การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ

ของปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง การกำำ�ห นดแนวทาง

การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง และการจัั ด การ
ความเสี่่�ยงในเชิิงบููรณาการ

3. การจัั ด ทำำ�ข้้ อ ตกลงและ/หรืือสัั ญ ญาที่่�

คำำ�นึึ ง ถึึ ง ค ว า ม เ สี่่� ย ง ด้้ า น สัั ง ค ม แ ล ะ

สิ่่�งแวดล้้อมที่่อ
� าจเกิิดจากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ บริิการ

และการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันระหว่่าง ธสน.
กัับผู้้�ใช้้บริิการ คู่่�ค้้า ผู้้�ส่่งมอบ คู่่�ความร่่วมมืือ
และผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่ าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม

4. การบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียนจากความ
เสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจาก

ผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิิน รวมถึึง
การปฏิิบัติ
ั ิงานของ ธสน.

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ขั้้�นตอนการอนุุมััติิสิินเชื่่�อเพื่่� อการส่่งออก-นํําเข้้า และการลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ [former FS2]

การตั้งวงเงิน

การแก้ไขหนี้/
การจัดชั้น

วิเคราะห์สินเชื่อ
(ครอบคลุม
ผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม)

การทํา
นิติกรรมสัญญา
การจํานอง

การกันเงิน
สํารอง

การวิเคราะห์สินเชื่อ

การอ่านวยสินเชือ
่

การแก้ไขหนี้ NPLs

งานด้านการตลาด

การอนุมัติ

บันทึกอนุมัติ
(นําเสนอข้อมูล
ผลการดําเนินการ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ
ที่เป็นไปตามกฎ
ระเบียบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศนั้น

อนุมัติโดย
กรรมการ/อํานาจคู่

วิเคราะห์สินเชื่อ
(วิเคราะห์ความเสี่ยง
รอบด้าน ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม)

การบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต
การควบคุมและติดตาม
รายลูกหนี้และ
พอร์ตสินเชื่อ
(ครอบคลุมผลกระทบ
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม)
การบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(ครอบคลุมผลกระทบ
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

มููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจทางตรงที่่�สร้้างขึ้้�นและที่่�แจกจ่่าย
(Direct Economic Value Generated and Distributed) [102-7] [201-1]

ปีี 2563
(ล้้านบาท)

(1) มููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจทางตรงที่่�สร้้างขึ้้�น (Direct Economic Value Generated)
3,749.20

รายได้้ (Revenues)

(2) มููลค่่าเชิิงเศรษฐกิิจที่่�แจกจ่่าย (Economic Value Distributed)
ต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน (Operating Costs)

1,853.01

ค่่าจ้้างและผลประโยชน์์พนัักงาน (Employee Wages and Benefits)

1,097.91

เงิินที่่�ชำ�ำ ระแก่่เจ้้าของเงิินทุุน (Payments to Providers of Capital)

1,644.18

เงิินที่่�ชำ�ำ ระให้้แก่่รัฐ
ั (Payments to Government)

0.59

การลงทุุนในชุุมชน (Community Investment)

3.25
(849.74)

(1) - (2) มููลค่่าทางเศรษฐกิิจสะสม (Economic Value Retained)

สิินเชื่่�อจำำ�แนกตามสาขาธุุรกิิจ
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สาขาธุุรกิิจ
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มููลค่่าการให้้บริิการสิินเชื่่�อ (ล้้านบาท)

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

สาธารณููปโภค

43,879.19

32.45

การคมนาคมและสื่่�อสาร

19,398.41

14.34

สิินค้้าอุุตสาหกรรม
การบริิการ

สิินค้้าเกษตรกรรม

สิินค้้าอุุตสาหกรรมการเกษตร
เหมืืองแร่่และเชื้้�อเพลิิง
อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์
การก่่อสร้้าง

อื่่�น ๆ (เช่่น ธนาคารและธุุรกิิจธนาคาร)
รวมทั้้�งหมด

26,487.34
14,923.69
11,882.08
10,408.29
3,394.29
3,351.10
1,113.25
390.64

135,228.29

19.59
11.04
8.79
7.70
2.51
2.48
0.82
0.29

100.00

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

สิินเชื่่�อจำำ�แนกตามภููมิิภาค

[FS6]

ประเภทสิินเชื่่�อ

มููลค่่าการให้้บริิการสิินเชื่่�อ (ล้้านบาท)

การลงทุุนในประเทศ 1
การลงทุุนไทยในกลุ่่�มประเทศ CLMV 2
การลงทุุนไทยในกลุ่่�มประเทศ New Frontiers 3
การลงทุุนไทยในกลุ่่�มประเทศตลาดหลััก

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

6,657.51

4.92

34,545.43

25.55

5,208.84

3.85

16,790.12

12.42

การลงทุุนไทยในกลุ่่�มประเทศอื่่�น ๆ

35,932.90

26.57

สิินเชื่่�อเพื่่� อเตรีียมการส่่งออก

36,093.48

26.69

135,228.29

100.00

4

รวมทั้้�งหมด
หมายเหตุุ

1
2
3

การลงทุุนในประเทศ หมายถึึง การให้้บริิการสิินเชื่่�อระยะยาวแก่่โครงการลงทุุนของลููกค้้าที่่�อยู่่�ภายในประเทศ
กลุ่่�มประเทศ CLMV ได้้แก่่ กััมพูช
ู า สปป.ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม

New Frontiers หมายถึึง ทุุกประเทศ ทั้้�งในและนอกภููมิิภาคอาเซีียน ที่่�ไม่่ใช่่ตลาดหลััก

	ตลาดหลััก คืือ ตลาดเดิิม ได้้แก่่ สหรััฐอเมริิกา สหราชอาณาจัักร สหภาพยุุโรป (27 ประเทศ) สมาคมการค้้าเสรีียุุโรป (สวิิตเซอร์์แลนด์์

4

		ลิิกเตนสไตน์์ นอร์์เวย์์ และไอซ์์แลนด์์) ญี่่ปุ่่�
� น สิิงคโปร์์ บรููไน จีีน/ฮ่่องกง/มาเก๊๊า/ไต้้หวััน เกาหลีีใต้้ ออสเตรเลีีย และนิิวซีีแลนด์์

สิินเชื่่�อจำำ�แนกตามขนาดองค์์กร

[FS6]

กลุ่่�มอุุตสาหกรรม

มููลค่่าการให้้บริิการสิินเชื่่�อ (ล้้านบาท)

วิิสาหกิิจขนาดเล็็ก (Small Enterprise: S) 1

6,424.62

วิิสาหกิิจขนาดกลาง (Medium Enterprise: M) 2
วิิสาหกิิจขนาดใหญ่่ (Large Enterprise: L) 3
รวมทั้้�งหมด
หมายเหตุุ

สััดส่่วน (ร้้อยละ)
4.75

25,035.91

18.51

135,228.29

100.00

103,767.76

76.74

การแบ่่งกลุ่่�มขนาดลููกหนี้้� ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดลัักษณะของวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม พ.ศ. 2562 (ให้้ไว้้ ณ วัันที่่� 20 ธัันวาคม
2562) ของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.)
1
2

S: การผลิิต การจ้้างงาน ≤ 50 คน หรืือรายได้้ ≤ 100 ล้้านบาท / การบริิการและการค้้า การจ้้างงาน ≤ 30 คน หรืือรายได้้ ≤ 50 ล้้านบาท

M: การผลิิต การจ้้างงาน > 50 แต่่ ≤ 200 คน หรืือรายได้้ > 100 แต่่ ≤ 500 ล้้านบาท / การบริิการและการค้้า การจ้้างงาน > 30 แต่่ ≤ 100 คน

			หรืือรายได้้ > 50 แต่่ ≤ 300 ล้้านบาท
3

L: การผลิิต การจ้้างงาน > 200 คน หรืือรายได้้ > 500 ล้้านบาท / การบริิการและการค้้า การจ้้างงาน > 100 คน หรืือรายได้้ > 300 ล้้านบาท
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

บริิการประกัันจำำ�แนกตามสาขาธุุรกิิจ

[FS6]

สาขาธุุรกิิจ

มููลค่่ารัับประกััน (ล้้านบาท)

สิินค้้าอุุตสาหกรรมการเกษตร

69,201.19

51.23

เหมืืองแร่่และเชื้้�อเพลิิง

22,292.27

16.51

สิินค้้าอุุตสาหกรรม

30,476.96

สิินค้้าเกษตรกรรม

8,450.42

สาธารณููปโภค

3,162.37

การบริิการ

659.11

การก่่อสร้้าง

450.58

อื่่�น ๆ

378.44

รวมทั้้�งหมด

135,071.34

บริิการประกัันจำำ�แนกตามภููมิิภาค

มููลค่่ารัับประกััน (ล้้านบาท)

การลงทุุนไทยในกลุ่่�มประเทศ CLMV 1
การส่่งออกไทยในกลุ่่�มประเทศ CLMV

การส่่งออกไทยในกลุ่่�มประเทศตลาดหลััก

0.49
0.33
0.28

100.00

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

1,714.76

1.27

122,207.29

รวมทั้้�งหมด
2

2.34

2.34

7,791.35

3

การส่่งออกไทยที่่�ไม่่ระบุุประเทศ
1

6.26

3,162.00
195.94

การส่่งออกไทยในกลุ่่�มประเทศ New Frontiers 2

หมายเหตุุ

22.56

[FS6]

ประเภทบริิการประกััน

82

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

135,071.34

0.14
5.77

90.48

100.00

กลุ่่�มประเทศ CLMV ได้้แก่่ กััมพูช
ู า สปป.ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม

New Frontiers หมายถึึง ทุุกประเทศ ทั้้�งในและนอกภููมิิภาคอาเซีียน ที่่�ไม่่ใช่่ตลาดหลััก

	ตลาดหลััก คืือ ตลาดเดิิม ได้้แก่่ สหรััฐอเมริิกา สหราชอาณาจัักร สหภาพยุุโรป (27 ประเทศ) สมาคมการค้้าเสรีียุุโรป (สวิิตเซอร์์แลนด์์

3

		ลิิกเตนสไตน์์ นอร์์เวย์์ และไอซ์์แลนด์์) ญี่่ปุ่่�
� น สิิงคโปร์์ บรููไน จีีน/ฮ่่องกง/มาเก๊๊า/ไต้้หวััน เกาหลีีใต้้ ออสเตรเลีีย และนิิวซีีแลนด์์

บริิการประกัันจำำ�แนกตามขนาดองค์์กร

[FS6]

กลุ่่�มอุุตสาหกรรม

มููลค่่ารัับประกััน (ล้้านบาท)

วิิสาหกิิจขนาดเล็็ก (Small Enterprise: S) 1

วิิสาหกิิจขนาดกลาง (Medium Enterprise: M) 2
วิิสาหกิิจขนาดใหญ่่ (Large Enterprise: L) 3
รวมทั้้�งหมด
หมายเหตุุ

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

2,918.06

2.16

127,415.75

94.33

4,737.53

135,071.34

3.51

100.00

การแบ่่งกลุ่่�มขนาดลููกหนี้้� ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดลัักษณะของวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม พ.ศ. 2562 (ให้้ไว้้ ณ วัันที่่� 20 ธัันวาคม
2562) ของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.)
1
2

S: การผลิิต การจ้้างงาน ≤ 50 คน หรืือรายได้้ ≤ 100 ล้้านบาท / การบริิการและการค้้า การจ้้างงาน ≤ 30 คน หรืือรายได้้ ≤ 50 ล้้านบาท

M: การผลิิต การจ้้างงาน > 50 แต่่ ≤ 200 คน หรืือรายได้้ > 100 แต่่ ≤ 500 ล้้านบาท / การบริิการและการค้้า การจ้้างงาน > 30 แต่่ ≤ 100 คน

			หรืือรายได้้ > 50 แต่่ ≤ 300 ล้้านบาท
3

L: การผลิิต การจ้้างงาน > 200 คน หรืือรายได้้ > 500 ล้้านบาท / การบริิการและการค้้า การจ้้างงาน > 100 คน หรืือรายได้้ > 300 ล้้านบาท

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

สิินเชื่่�อที่่�มุ่่�งเน้้นความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

[FS8]

โครงการ

ยอดคงค้้างสิินเชื่่�อ (ล้้านบาท)
ปีี 2561

พลาสติิกชีีวภาพ (Bioplastics)
การผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ถุงุ พลาสติิกที่่�สามารถยืืดอายุุผััก

(ถุุงไบโอพลาสติิก ซึ่่�งสามารถย่่อยสลายได้้เองตามธรรมชาติิ)

ปีี 2562

ปีี 2563

20.00

79.85

135.26

20.00

49.85

50.53

การผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ย่อ
่ ยสลายง่่าย เพื่่� อใช้้ใน

-

15.00

10.01

การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ถุงุ พลาสติิกสำำ�หรับ
ั ใส่่อาหาร ถุุงขยะ

-

15.00

74.72

25,421.10

28,117.50

32,598.23

พลัังงานความร้้อนใต้้พื้� น
้ พิิภพ (Geothermal)

603.76

520.42

518.72

พลัังงานลม (Wind)

420.81

363.27

307.51

3,405.93

5,644.39

6,601.66

18,514.91

18,978.82

22,423.96

2,475.68

2,610.60

2,746.38

72.68

228.68

273.16

73.45

252.12

อุุตสาหกรรมอาหารและยา
และถุุงย่่อยสลายง่่าย
พลัังงาน

พลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar)
พลัังงานน้ำำ� (Hydro)
พลัังงานชีีวมวล (Biomass)
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน (เช่่น Solar Rooftop
พลัังงานทดแทน)

การติิดอุุปกรณ์์ลดปริิมาณซััลเฟอร์์ให้้แก่่สายเดิินเรืือ

-

การใช้้วััสดุเุ หลืือใช้้จากอุุตสาหกรรมปาล์์มน้ำำ�มััน (ทะลายปาล์์ม)

-

มาผลิิตเป็็นกระดาษขายเชิิงพาณิิชย์์

โครงการด้้านกำำ�จััดหรืือบำำ�บัด
ั ของเสีีย/ขยะ
การจำำ�หน่่ายน้ำำ�ยาวิิทยาศาสตร์์ และอุุปกรณ์์เครื่่� องมืือวิิทยาศาสตร์์
ทางการแพทย์์ เพื่่� อช่่วยการวิินิิจฉััยโรคให้้แม่่นยำำ�ขึ้้�น

รวมยอดคงค้้างโครงการที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด
ยอดคงค้้างของสิินเชื่่�อรวมทั้้�งหมด
สััดส่ว
่ นของสิินเชื่่�อโครงการที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ต่่อสิินเชื่� อ
่ รวมทั้้�งหมด

64.39
0.40

160.48
57.79

67.90

-

-

25,578.57

28,557.27

33,487.16

108,588.57

121,868.47

135,228.29

23.56%

23.43%

24.76%
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ความปลอดภััยของข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััว
ของลููกค้้า
ธสน. ให้้ความสำำ�คััญกัับการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล การล่่วงละเมิิดสิิทธิใิ นข้้อมููลส่่วนบุุคคล

การควบคุุมการใช้้ข้้อมููล และป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคล จึึงได้้จััดทำำ�นโยบายคุ้้�มครอง

ข้้อมููลส่่วนบุุ คคลตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุ คคลขึ้้� น เพื่่� อให้้ ธสน. ซึ่่�งเป็็นผู้้�ควบคุุมข้้อมููล

ส่่วนบุุคคลตามกฎหมาย มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ. 2562 ให้้การกำำ�กัับดููแลการประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล และมาตรการการป้้องกัันคุ้้�มครอง

ข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมถึึงการบริิหารความเสี่่ย
� งในการปฏิิบัติ
ั หรืื
ิ องดเว้้นการปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารใด ๆ ที่่เ� ป็็นการ
ฝ่่าฝืืนกฎหมาย เพื่่� อให้้บุุคลากรของ ธสน. ยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบัติ
ั ิอย่่างเคร่่งครััด [103-1]
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เป้้าหมาย

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนหรืือการฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับ
การละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการ

การบริิหารจััดการ

นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของ ธสน.

[103-2]

ทบทวนและพััฒนากรอบการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานและแนวปฏิิ บััติิที่�่ ดีีทั้้� งในประเทศและ
ต่่างประเทศ

[103-2]

• กำำ�หนดมาตรการให้้บุุคลากรของ ธสน. และบุุคคลอื่่� นที่่�

• กำำ�หนดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยให้้เป็็น

รวมถึึงแนวทางที่่� จ ะต้้ อ งดำำ� เนิิ น การให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ

ข้้อมููลส่่วนบุุคคลมีีอำำ�นาจทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิ

เกี่่ย
� วข้้องทราบ และตระหนัักถึึงหน้้าที่่แ
� ละความรัับผิิดชอบ
นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่� ธสน. กำำ�หนดไว้้

• กำำ�หนดให้้บุุคลากรของ ธสน. ปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบาย ระเบีียบ

หลัักเกณฑ์์ คู่่�มืือหรืือแนวปฏิิ บััติิด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลอย่่างเคร่่งครััด

อำำ�นาจของกรรมการผู้้�จััดการ และให้้เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครอง
ตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล นโยบาย ระเบีียบ
หลัักเกณฑ์์ คู่่�มืือหรืือแนวปฏิิ บััติิด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููล

ส่่วนบุุคคล รวมถึึงคู่่�มืือสำำ�หรับ
ั บุุคคลภายนอก ให้้คำำ�ปรึึกษา

แก่่บุุคลากรของ ธสน. และเป็็นตััวแทนของ ธสน. ติิดต่่อ
ประสานงานกัับเจ้้าของข้้อมููล และสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิหารจััดการ

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]

[103-2]

• กำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่ผู้้�ดู
� แ
ู ลข้้อมููลส่่วนบุุคคลประจำำ�หน่ว่ ยงาน
สนัับสนุุนการปฏิิบัติ
ั ิหน้า้ ที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วน
บุุคคล

• สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้บุุคลากรของ ธสน. มีีความรู้้�ความ
เข้้าใจด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างเพีียงพอ และ

จััดให้้มีีการฝึึกอบรม เพื่่� อให้้สามารถปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายด้้าน
การคุ้้�มครองข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คลของ ธสน. และกฎหมาย

คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้อย่่างถููกต้้อง และมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
• จััดให้้มีีผู้้�รับ
ั ผิิดชอบรัับเรื่่�องร้้องเรีียน คำำ�ร้อ
้ ง และดำำ�เนิินการ
ใด ๆ เกี่่�ยวกัับการใช้้สิทธิ
ิ ข
ิ องเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล

• กำำ�ห นดมาตรการควบคุุ ม ภายในจากการปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า น
ต่่าง ๆ ของ ธสน. เกี่่ย
� วกัับการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่าง
เหมาะสม

• ให้้บุุคลากรของ ธสน. ให้้การสนัับสนุุนแก่่เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครอง
ข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คลและเจ้้ า หน้้ า ที่่� ผู้้�ดูู แ ลข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คล

ประจำำ�หน่ว่ ยงาน สำำ�หรับ
ั การดำำ�เนิินการใด ๆ เพื่่� อรองรัับการ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และกฎเกณฑ์์

ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ ธสน.

• ร้้อยละ 92.69 ของพนัักงาน ผ่่านเกณฑ์์ทดสอบการ

ประเมิินความตระหนัักและความรู้้�ด้้านการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

• ไม่่มีีข้อ
้ ร้้องเรีียนด้้านการละเมิิดกฎหมาย กฎ ระเบีียบ

ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานการคุ้้�มครองข้้อมููลความลัับ
และความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�ใช้้บริิการ

[418-1]

• ไ ม่่ มีีบุุ ค ล า ก ร ที่่� ถูู ก พิิ จ า ร ณ า ล ง โ ท ษ จ า ก ก า ร

ไม่่ปฏิิบััติิตามนโยบาย กฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ
ด้้ านการคุ้้�มครองข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตัั วของ
ผู้้�ใช้้บริิการ [418-1]

• ไม่่มีีเหตุุการณ์์ถููกฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีจากการละเมิิด

ข้้ อ มูู ล ความลัั บ และความเป็็ น ส่่ ว นตัั ว ของผู้้�ใช้้
บริิการ [418-1]

พนักงาน
ร้อยละ

92.69

ผ่านเกณฑ์ทดสอบการประเมินความตระหนัก
และความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

0

ข้อร้องเรียน

แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต

[103-3]

ธสน. กำำ�หนดให้้มีีการทบทวนนโยบายให้้มีีความเป็็นปััจจุุบััน
อยู่่�เสมอ โดยให้้ทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุก 1 ปีี หรืือเมื่่�อมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

ด้านการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ความลับและ
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

0
คน

บุคลากรที่ถูกพิ จารณาลงโทษจากการไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการ
คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

0

เหตุการณ์

ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีจากการละเมิดข้อมูล
ความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
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รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
ในปัั จ จุุ บัั น เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล มีีบทบาทสํําคัั ญ และถืือเป็็ น เครื่่� อ งมืือสํําคัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อนการพัั ฒ นาองค์์ ก รให้้ มีี

ความพร้้อมและเท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงภายนอก ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการนํําเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�เหมาะสมมาใช้้ในองค์์กร การปรัับ
กระบวนการทํํางานให้้เข้้ากัับยุุคดิิจิิทััล การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันในการบริิหารข้้อมููลสารสนเทศ ซึ่่�งถืือได้้ว่่า

เป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าในปััจจุุบััน เป็็นการสร้้างให้้เกิิดโอกาสใหม่่ทางด้้านธุุรกิิจ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีความ

ทัันสมััย มีีความยืืดหยุ่่�นพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง สอดรัับกัับวิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal) หลัังสถานการณ์์ COVID-19 รวมถึึง

การบริิหารจััดการเพื่่� อรัับมืือภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ เช่่น การถููกโจมตีี การถููกจารกรรมข้้อมููล การรั่่�วไหลของข้้อมููล ซึ่่�งสถาบััน
การเงิิ น ต้้ อ งบริิ ห ารจัั ด การและดํําเนิิ น การอย่่ า งระมัั ด ระวัั ง ให้้ เ กิิ ด ความปลอดภัั ย โดยเฉพาะข้้ อ มูู ล ที่่� เ ป็็ น ความลัั บ หรืือ
ความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�ใช้้บริิการ
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[103-1]

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

[103-2]

มุ่่�งเน้้นการสร้้างช่่องทางเพื่่� ออำำ�นวยความสะดวก

พััฒนาระบบการกำำ�กัับดููแลเทคโนโลยีีดิิจิิทััล การบริิหารจััดการ

พื้้�นฐานที่่� มีีความมั่่� นคงปลอดภัั ย ยืืดหยุ่่�น เพื่่� อ

การตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ และการพััฒนาอย่่าง

แก่่ลููกค้้าในการติิดต่่อกัับธนาคารผ่่านโครงสร้้าง
รองรัับงานด้้านต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต

การบริิหารจััดการ

ข้้อมููลขนาดใหญ่่ และการจััดการนวััตกรรม เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพ
ยั่่�งยืืนของ ธสน.

[103-2]

• จััดทำำ�นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิด้้าน Digital Governance ซึ่่�งเป็็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้้�งสิ้้�น
45 ฉบัับ โดยมุ่่�งเน้้นด้้ านการบริิหารความเสี่่�ยงด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Risk Management)

ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber Resilience) ธรรมาภิิบาลข้้อมููล (Data Governance) การป้้องกััน

ข้้อมููล (Data Protection) ซึ่่�งเป็็นไปตามสถาปััตยกรรมองค์์กร (Enterprise Architecture: EA) และ

มาตรฐานสากล เช่่น มาตรฐาน Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)
มาตรฐานการจัั ดการความมั่่� นคงปลอดภัั ยของสารสนเทศ (ISO 27001) พระราชบััญญััติิการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ (พ.ร.บ. ไซเบอร์์) พ.ศ. 2562 พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.
2562 และ General Data Protection Regulation (GDPR)
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การบริิหารจััดการ

[103-2]

• จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการด้้านดิิจิิทััล ระยะ 3 ปีี (ปีี 2563-2565) เพื่่� อให้้ธนาคารมีีแพลตฟอร์์มที่่�ยืืดหยุ่่�น
พร้้อมตอบรัับการเปลี่่�ยนแปลงและการเชื่่�อมต่่อในอนาคต เพื่่� อสนัับสนุุนพัันธกิิจของธนาคาร

• ติิ ด ตั้้� ง อุุ ป กรณ์์ แ ละระบบด้้ า นการรัั ก ษาความปลอดภัั ย เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งความแข็็ ง แกร่่ ง ให้้ กัั บ ระบบ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลของธนาคาร เช่่น การติิดตั้้�งระบบ DNS Security IP Management ระบบ Patch
Management เพื่่� อให้้ธนาคารมีีการป้้องกัันการโจมตีีจากผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีี และภััยคุุกคามด้้านไซเบอร์์

ในรูู ปแบบต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ การติิดตั้้�งระบบบริิการผู้้�ใช้้งานระยะไกล (Secure Sockets
Layer Virtual Private Network: SSL VPN) เพื่่� อรองรัับการทำำ�งานแบบ Work from Anywhere ของ

ผู้้�บริิหารและพนัักงานอย่่างปลอดภััย รวมถึึงการติิดตั้้�งระบบการป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล (Data
Leak Prevention: DLP) เพื่่� อป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููลสำำ�คััญของธนาคารออกสู่่�ภายนอก

• ดำำ�เนิินการประเมิินความพร้้อมด้้าน Cyber Resilience ตามกรอบการประเมิินที่่�กำำ�หนดโดยธนาคารแห่่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เพื่่� อจััดทำำ�แผนด้้านการรัักษาความปลอดภััยไซเบอร์์และการกำำ�กับ
ั ดููแลด้้านไซเบอร์์
ของธนาคารให้้มีีความสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• พััฒนาระบบงานเทคโนโลยีีสารสนเทศแล้้วเสร็็จ (Go-live) ทั้้�งหมด 24 โครงการ โดยมีีรายละเอีียดโครงการที่่�สำ�คั
ำ ัญ
อาทิิ

- ระบบ Automated Underwrition สำำ�หรับ
ั สนัับสนุุนกระบวนการพิิจารณา

อนุุมัติ
ั ิสิน
ิ เชื่่�อและบริิหารลููกค้้าสััมพัน
ั ธ์์ (LOS & CRM) เป็็นระบบเพื่่� อ
ควบคุุมความเสี่่ย
� งจากการอนุุมัติ
ั สิ
ิ น
ิ เชื่่�อ ช่่วยสนัับสนุุนลููกค้้าให้้สามารถ

ขออนุุมัติ
ั ิสิน
ิ เชื่่�อได้้รวดเร็็วขึ้้�น และเพื่่� อให้้พนัักงานของ ธสน. มีีระบบ
สารสนเทศที่่�แสดงข้้อมููลของลููกค้้าอย่่างครบถ้้วนในทุุกมิิติิ ในรูู ปแบบ

Single View ทำำ�ให้้การบริิการลููกค้้ามีีความสะดวกรวดเร็็ว สามารถ
นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์บริิการที่่�เหมาะสมกัับลููกค้้าได้้

- ระบบ MY EXIM ระยะที่่� 1 เพื่่� อให้้ลููกค้้ามีีช่่องทางการเข้้ารัับบริิการ
เพิ่่�มขึ้้�น สามารถดำำ�เนิินการได้้ด้้วยตััวเอง ลดระยะเวลาและค่่าใช้้จ่่าย

ในการติิ ด ต่่ อ ประสานงาน เพิ่่� ม ความสะดวกในการทำำ� ธุุ ร กรรมกัั บ
ธนาคารได้้ตลอดทุุกที่่�และทุุกเวลา

- ระบบประเมิินความพร้้อมด้้ านการส่่งออก (Thailand Export Readiness Assessment and Knowledge
88

Management: TERAK) มีีวััตถุป
ุ ระสงค์์เพื่่� อให้้ผู้้�ประกอบการทราบถึึงศัักยภาพและความพร้้อมในการส่่งออกของ

องค์์กร พร้้อมทั้้�งได้้รัับคำำ�แนะนำำ�ในการปรัับปรุุงประสิิทธิภ
ิ าพการดำำ�เนิินงานในด้้านที่่�ยัังเป็็นจุุดอ่่อนขององค์์กร
และเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ของ ธสน. ที่่�ตรงกัับความต้้องการ สามารถแก้้ปััญหาของธุุรกิิจที่่�อาจแตกต่่างกัันได้้อย่่าง
ถููกต้้องตรงประเด็็น

- ระบบธุุรการ (Enterprise Resource Planning: ERP) เพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบงานธุุรการให้้สามารถ
จััดเก็็บเอกสารและข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ พร้้อมทั้้�งนำำ�ข้อ
้ มููลออกมาใช้้งานได้้อย่่างรวดเร็็ว ครบถ้้วน ถููกต้้อง และ
สามารถเชื่่�อมโยงระบบงานต่่าง ๆ ของฝ่่ายธุุรการในกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง การบริิหารงานพััสดุุ การจััดทำำ�
งบประมาณ การบริิหารทรััพย์์สิน
ิ ถาวร/ครุุภััณฑ์์ และการแจ้้งซ่่อมบำำ�รุุงรัักษา

- ระบบ e-Service Phase II เพื่่� อนำำ�ส่ง่ เอกสารใบ Debit Note และ Credit Note ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
• ไม่่พบการร้้องเรีียนจากบุุคคลภายนอก และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกิิดจากการถููกคุุกคามทางไซเบอร์์
• ไม่่พบการรั่่�วไหล การขโมย หรืือการสููญหายของข้้อมููลลููกค้้า และข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ขององค์์กรจากการถููกคุุกคามทางไซเบอร์์

แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต
• พััฒนาช่่องทางที่่�มีีความหลากหลาย ปลอดภััย และ

น่่าเชื่่�อถืือ นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลต่่าง ๆ เข้้ามาเพื่่� อให้้เกิิด
กระบวนการที่่�ต่่อเนื่่� อง ลดการใช้้กระดาษ
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• ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่� อให้้ธนาคารมีีความสามารถในการ

สร้้างโครงข่่ายพัันธมิิตรเพื่่� อขยายโอกาสทางธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่� ง ยืืน อีีกทั้้� ง ยัั ง สามารถอำำ� นวยความสะดวกแก่่ ลูู ก ค้้ า

ได้้อย่่างรวดเร็็วผ่่านการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลที่่�มีีอยู่่�ในธนาคาร
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ตััวอย่่างการนำำ�เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19
ก่่อนสถานการณ์์ COVID-19

หลัังสถานการณ์์ COVID-19

ลููกค้้าสามารถติิดต่่อเพื่่� อรัับบริิการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน ธสน. เพิ่่�มช่่องทางออนไลน์์ ให้้ บ ริิการลููกค้้ า เพื่่� อความสะดวก

ผ่่านเคาน์์เตอร์์ ใช้้บริิการระบบ MY EXIM ระยะที่่� 1 และ รวดเร็็ว และเพื่่� อการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing)
ระบบประกัันการส่่งออกผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Export ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของสถานการณ์์ COVID-19 ได้้แก่่
Credit Insurance: ECI Online) ระยะที่่� 1

• ให้้ บ ริิ ก ารระบบ MY EXIM ในระยะที่่� 2 ลูู ก ค้้ า สามารถ
ใช้้บริิการได้้ด้้วยตนเอง (Self Service) สำำ�หรับ
ั การทำำ�ธุุรกรรม

ทางการเงิินเพิ่่�มเติิมจากระยะที่่� 1 เช่่น บริิการเงิินกู้้�ระยะยาว

บริิการออกหนัังสืือค้ำำ�ประกััน บริิการอาวััล บริิการ Advice
Letter of Credit

• เริ่่�มใช้้ระบบ ECI Online ระยะที่่� 2 ครอบคลุุมการแจ้้งการ
รัับประกััน และการยื่่�นขอรัับค่่าสิินไหมทดแทน

ลููกค้้าที่่�ประสงค์์เบิิกกู้้�ต้้องนำำ�ส่ง่ เอกสารประกอบการเบิิกกู้้� ลููกค้้าสามารถสแกนเอกสารประกอบการเบิิกรัับเงิินกู้้�และนำำ�ส่่ง
ให้้ ธสน. ทางเคาน์์เตอร์์

ทางอีีเมล (สำำ�หรับ
ั ลููกค้้าที่่�มีีบัญ
ั ชีีเปิิดไว้้กัับ ธสน.)

การพบลููกค้้าและการออกเยี่่�ยม ต้้องเดิินทางไปพบลููกค้้า • สามารถใช้้ Google Meeting ในการประชุุ มกัับลููกค้้ า และ
ด้้วยตนเอง และ/หรืือการพููดคุุยทางโทรศััพท์์ของที่่�ทำำ�งาน

สามารถใช้้ FaceTime ในการออกเยี่่�ยมลููกค้้าได้้

• เริ่่�มใช้้ระบบ CRM ในการบัันทึึกข้้อมููลลููกค้้า ซึ่่�งสามารถส่่งต่่อ
ข้้อมููลไปยัังระบบ LOS เพื่่� อการวิิเคราะห์์สิน
ิ เชื่่�อ

• กรณีีพนัักงานปฏิิบัติ
ั ิงานจากที่่�บ้า้ น (Work from Home) ลููกค้้า
สามารถติิ ด ต่่ อ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ไ ด้้ ด้้ ว ยการโอนสายอัั ต โนมัั ติิ ไ ปที่่�
โทรศััพท์์มืือถืือของพนัักงาน

การจััดอบรม/สััมมนา ใช้้ห้อ
้ งประชุุม เพื่่� อรองรัับผู้้�ร่่วมเข้้า การใช้้ e-Learning, Webex Meeting, Google Meeting ในการ
ประชุุม

อบรมลููกค้้า

ผู้้�มาติิ ด ต่่ อ ธสน. ต้้ อ งขอแลกบัั ต รเข้้ า อาคารด้้ ว ยบัั ต ร เพิ่่�มการสแกน QR Code Platform ไทยชนะ
ประจำำ�ตััวประชาชน/ใบขัับขี่่�

มีีระบบงานต่่าง ๆ ที่่�สามารถใช้้งานผ่่าน VPN (Virtual เพิ่่�มช่่องทางการใช้้งานระบบต่่าง ๆ ผ่่าน VPN อีีกประมาณ 20
Private Network) ได้้ประมาณ 10 ระบบ

ระบบ อาทิิ ระบบหลัักประกััน ระบบ e-Memo & e-Meeting

ระบบเก็็ บ ตัั ว อย่่ า งลายเซ็็ น ของผู้้�ค้ำำ�ป ระกัั น เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การ
ทำำ�งานแบบ Work from Anywhere

มีีการใช้้งานระบบ e-Memo & e-Meeting ไม่่มากนััก

มีีการใช้้งานระบบ e-Memo & e-Meeting ในการประชุุ มทุุก
ประเภทใน ธสน. อาทิิ การประชุุ ม คณะจัั ด การ การประชุุ ม
คณะกรรมการบริิหาร และการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
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“มุ่่�งมั่่�นพัั ฒนาศัักยภาพ

ใส่่ใจดููแลด้้านสุุขภาวะ
และความปลอดภััย
เสริิมสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
สู่่�การเติิบโตและมั่่�นคง
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน”
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การส่่งมอบ
คุุณค่่าให้้กัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
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การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) ตระหนัักดีีว่่า บุุคลากรเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�จะขัับเคลื่่�อน

องค์์กรให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้ และเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญสำำ�หรัับการวางรากฐานขององค์์กรให้้เติิบโตได้้อย่่าง

ยั่่�งยืืน ดัังนั้้�น ธสน. จึึงมุ่่�งมั่่�นให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลอย่่างต่่อเนื่่� องโดยกำำ�หนดให้้มีียุุทธศาสตร์์

ด้้านทรััพยากรบุุคคลที่่�มุ่่�งเน้้นสร้้างประสบการณ์์ที่�่ดีีแก่่บุุคลากร (Employee Experience) ในทุุกย่่างก้้าว เพื่่� อพััฒนาทัักษะ

ความรู้้�ความสามารถของบุุคลากรให้้มีีความพร้้อมต่่อการแข่่งขััน และการเปลี่่ย
� นแปลง โดยเฉพาะความท้้าทายจากสถานการณ์์
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิิตผู้้�คนและรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ [103-1]

เป้้าหมาย
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ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

• จัั ด โครงสร้้ า งองค์์ ก รและอัั ต รากำำ�ลัั ง ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ

ทบทวนและพััฒนากรอบการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม

• เสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของค่่าตอบแทน

ปฏิิบัติ
ั ิที่�่ดีีทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

ยุุทธศาสตร์์ ธสน.
และรางวััล

• ยกระดัับภาวะความเป็็นผู้้�นำำ� พััฒนาขีีดความสามารถของ
บุุคลากร และสนัับสนุุนความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ

• เพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพในการทำำ�งานด้้วยดิิจิิทััลและเทคโนโลยีี
• ส่่ ง เสริิ มวัั ฒ นธรรมการทำำ� งานเพื่่� อผลัั ก ดัั น องค์์ ก รสู่่�
ความเป็็นเลิิศและความยั่่�งยืืน

• รัับมืือและบริิหารจััดการต่่อสถานการณ์์ COVID-19 และ
มุ่่�งให้้เกิิดความยั่่�งยืืนภายใต้้วิิถีีใหม่่ (New Working Way)

และสิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานและแนว
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• บริิหาร “เส้้นทางการสร้้างประสบการณ์์ที่�่ดีีให้้แก่่บุุคลากร

ทัั กษะการนำำ�เสนอขายและยกระดัั บการเป็็นที่่� ปรึึกษาแก่่

กระบวนการสรรหาบุุคลากร การบริิหารจััดการด้้านผลการ

ทัักษะการให้้บริิการ (Customer First) ทัักษะการคิิดเชิิง

ของ ธสน.” ให้้สอดคล้้องกัับการเติิบโตของธนาคาร ตั้้�งแต่่

ปฏิิบัติ
ั งิ าน การดููแลและรัักษาบุุคลากร การให้้รางวััลและการ
ยกย่่องชมเชย รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพและความก้้าวหน้้า
ในสายอาชีีพของบุุคลากร

• ปรัับบทบาทงานที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั เพื่่� อเอื้้�อให้้เกิิดความคล่่องตััวในการ

ปฏิิบััติิงานและสามารถทำำ�การตลาดเชิิงรุุกในการสนัับสนุุน
ผู้้�ประกอบการได้้อย่่างเต็็มที่่� ควบคู่่�กัับการควบคุุมคุุณภาพ

สิินเชื่่�อที่่�อนุุมัติ
ั อ
ิ ย่่างใกล้้ชิด
ิ รวมทั้้�งยัังดำำ�เนิินโครงการฝึึกหััด

ผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ (Management Trainees) อย่่างต่่อเนื่่� องเป็็น

ปีีที่�่ 4 เพื่่� อสร้้างบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพรองรัับการเติิบโตทาง
ธุุรกิิจของ ธสน. ต่่อไป

• จัั ดให้้มีีคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ ซึ่่�งมีีบทบาทในการ
พิิจารณาสิิทธิป
ิ ระโยชน์์และสวััสดิิการต่่าง ๆ ของพนัักงาน

โดยมีีการสำำ�รวจข้้อมููลความคิิดเห็็นจากพนัักงาน และเปิิด
โอกาสให้้ตััวแทนพนัักงานเข้้าร่่วมประชุุม ซึ่่�งพนัักงานที่่�ได้้

รัั บ การดูู แ ลภายใต้้ ข้้ อ ตกลงที่่� ส รุุ ป จากที่่� ป ระชุุ ม คิิ ด เป็็ น
100% ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด

[102-41]

• ทบทวนและปรัั บ ปรุุ ง สวัั ส ดิิ ก ารและสิิ ทธิิ ป ระโยชน์์ ใ ห้้

สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ อาทิิ สวััสดิิการเงิินกู้้�สงเคราะห์์
สำำ�หรัั บ พนัั ก งานและครอบครัั ว ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจาก

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ควบคู่่�กัับการ
ให้้ รางวัั ลที่่� มิิ ใช่่ตัั ว เงิิ น ภายใต้้ โปรแกรมการให้้ ร างวัั ลและ

การยกย่่องชมเชย (Rewards and Recognition Program)
ปรัับปรุุงรููปแบบ e-Card ขอบคุุณจากใจ และรางวััลชื่่�นชม

จากใจให้้ครอบคลุุมถึึ งพฤติิ กรรมพึึงประสงค์์ ตามค่่านิิยม
และดำำ�เนิินโครงการ President Award-Innovation เพื่่� อ

สร้้างเวทีีและเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้นำำ�เสนอผลงานด้้าน
นวัั ตกรรมที่่� มีีคุุณค่่าเพื่่� อให้้องค์์ กรสามารถนำำ�ไปขยายผล
ต่่อยอดต่่อไป

• พััฒนาทัักษะที่่ส
� อดคล้้องกัับความต้้องการของสาย/ฝ่่ายงาน
เพื่่� อตอบสนองต่่อการยกระดัับทัักษะทางธุุรกิิจที่่�สำ�คั
ำ ัญ เช่่น

ทัักษะการวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ (Business Lending Analysis)

ลููกค้้า (Consultative Selling and Counselor Prospecting)
กลยุุทธ์์ (Strategic Planning and Strategic Tools) เป็็นต้้น
• ร่่วมมืือกัั บหน่่วยงานพัันธมิิตรในการพััฒนาทัั กษะดิิ จิิทััล

และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลของบุุคลากร โดย ธสน. ได้้ลงนาม

บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือการส่่งเสริิมและแลกเปลี่่� ยน

ความรู้้�เพื่่� อยกระดัั บองค์์ กรนวัั ตกรรมดิิ จิิทััลกัับสำำ�นัักงาน

เศรษฐกิิจดิิจิิทััล (Digital Economy Promotion Agency:
DEPA) เพื่่� อยกระดัับทัักษะด้้านดิิจิิทััลและสนัับสนุุนความ
ก้้าวหน้้าในสายอาชีีพให้้กัับบุุคลากร

• ดำำ� เนิิ น การตามแผนหมุุ น เวีียนงานเพื่่� อ การพัั ฒ นา (Job

Rotation Plan) ควบคู่่�กัับการผลัักดัันให้้บุุคลากรกำำ�หนด
ความสนใจและเป้้าหมายในสายอาชีีพของตนเอง (Career

Goals and Aspiration) เพื่่� อนำำ�มาเป็็นปััจจััยนำำ�เข้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ในการวางแผนพััฒนาให้้สอดคล้้ องกัั บรูู ปแบบการเรีียนรู้้�
ภายใต้้โมเดล 70-20-10 ที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการนำำ�สิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�มา
ปฏิิบัติ
ั ิใช้้จริิงอย่่างเป็็นรููปธรรม

• ใช้้งานระบบบริิหารจััดการด้้านทรััพยากรบุุคคล (Human
Resource Management System) ภายใต้้ชื่่�อ HR2020
ซึ่่ง� ครอบคลุุมงานด้้านการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลที่่มีี
�
ความซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�น เช่่น เพิ่่�มโมดููลการบริิหารจััดการคนเก่่ง

(Talent Management) การจััดการแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
(Succession Plan Management) การพััฒนาความก้้าวหน้้า
ในสายอาชีีพ (Career Development) ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับการ
จัั ดทำำ�แผนพััฒนารายบุุ คคล (Individual Development

Plan: IDP) ที่่�มีีความต่่อเนื่่� องและมุ่่�งยกระดัับศัักยภาพและ
ความพร้้อมของบุุคลากรในการรัับมอบหมายงานที่่�มีีความ
ซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�น

• ดำำ�เนิินการตามแผนส่่งเสริิมค่า่ นิิยมภายใต้้การบููรณาการกัับ
การส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่ จรรยาบรรณ
และจริิยธรรมของบุุคลากร วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่ย
� ง
วััฒนธรรมการจััดการความรู้้� วััฒนธรรมการมุ่่�งเน้้นนวััตกรรม

และวััฒนธรรมด้้านดิิจิิทััล เพื่่� อผลัักดัันให้้ ธสน. เติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนภายใต้้รากฐานที่่�มั่่�นคง
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• กำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติ
ั งิ านที่่ชั
� ด
ั เจน เกี่่ย
� วกัับแนวทางสำำ�หรับ
ั

• ปรัับรููปแบบการเรีียนรู้้�แนวใหม่่ (New Normal of Learning)

สถานการณ์์ COVID-19 โดยครอบคลุุมถึึงการดููแลตนเอง

พััฒนาภายในองค์์กรผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และ e-Learning

พนัั กงานในการเฝ้้ าระวัั งและการป้้ องกัั นการระบาดจาก

การเดิินทาง การปฏิิบัติ
ั ิงานจากที่่�บ้า้ น (Work from Home)

โดยมีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย ระบบวิิธีีการสื่่�อสาร การติิดตาม
การรายงานผลการปฏิิบัติ
ั ิงานอย่่างเป็็นระบบ เพื่่� อให้้มั่่�นใจ
ได้้ถึึงคุุณภาพของการส่่งมอบผลงาน

• บริิหารจััดการพื้้�นที่่�อย่่างเหมาะสม โดยยกระดัับมาตรการ
เฝ้้าระวัังและป้้องกัันการระบาดจากสถานการณ์์ COVID-19

เพิ่่� มขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และปรัั บ ขยายรูู ป แบบการเรีียนรู้้�
แนวใหม่่ให้้ครอบคลุุมถึึ งการเรีียนรู้้�และพััฒนาจากแหล่่ง
ภายนอกองค์์ ก รด้้ ว ย โดยแนะนำำ� กลุ่่�มหลัั ก สูู ต รออนไลน์์

ที่่�น่่าสนใจและเกี่่�ยวข้้องกัับงาน เพื่่� อให้้บุุคลากรของ ธสน.
ยกระดัั บ ขีีดความสามารถและการพัั ฒ นาความก้้ า วหน้้ า
ในสายอาชีีพได้้อย่่างต่่อเนื่่� อง

เทีียบเท่่ า มาตรฐานการดำำ� เนิิ น การขั้้� น สูู ง สุุ ด ขององค์์ ก ร

• จัั ดสรรงบประมาณสำำ�หรัับฝึึกอบรมภายในหรืือภายนอก

ฉีีดพ่่นน้ำำ�ยาฆ่่าเชื้้�อที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพ (Big Cleaning) กำำ�หนด

ปีีละไม่่เกิิน 10,000 บาท/คน/ปีี (นอกเหนืือจากงบประมาณ

ชั้้�นนำำ�ในประเทศไทย โดยจััดให้้มีีการทำำ�ความสะอาดและ
มาตรการปฏิิบัติ
ั ต
ิ นด้้านสุุขอนามััยเมื่่�ออยู่่�ในพื้้�นที่่ป
� ฏิิบัติ
ั งิ าน
เช่่น กำำ�หนดจุุดคััดกรองผู้้�เข้้าอาคาร จำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�ใช้้ลิิฟต์์
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โดยเตรีียมความพร้้อมและปรัับรูู ปแบบของการเรีียนรู้้�และ

โดยสาร จัั ด หาหน้้ า กากผ้้ า และแอลกอฮอล์์ เ จลสำำ�หรัั บ
พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง

• สื่่�อสารถึึงแนวทางและประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างใกล้้ชิด
ิ เช่่น

รายฝ่่ายงาน และงบประมาณเพื่่� อพััฒนาศัักยภาพรายบุุคคล
รายฝ่่ายงาน) โดยสนัับสนุุนให้้พนัักงานเลืือกการพััฒนาตาม

ความสนใจที่่�ส่ง่ เสริิมประสิิทธิภ
ิ าพการปฏิิบัติ
ั ิงาน รวมถึึงใช้้

เป็็นเงิินสนัับสนุุนค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาระดัับปริิญญาโท

นอกจากนี้้�ยังั สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการอบรม
ทั้้�งหมด ได้้แก่่ ค่่าที่่�พัก
ั ค่่าเดิินทาง ค่่าเบี้้�ยเลี้้�ยง เป็็นต้้น [404-2]

การปฏิิบัติ
ั ิตนในระหว่่าง Work from Home การปรัับปรุุง

• มุ่่�งสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�จากหน่่วยงานภายนอก ภายใต้้รููปแบบ

ได้้รับ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19 ผ่่านอีีเมล HR

ดููงานระหว่่างหน่่วยงาน โดยสนัับสนุุนเวลาและค่่าใช้้จ่่าย

สวััสดิิการเงิินกู้้�สงเคราะห์์สำ�หรั
ำ
ับพนัักงานและครอบครััวที่่�

News เป็็นหลััก เพิ่่�มช่อ
่ งทางสำำ�หรับ
ั การสื่่�อสารสองทางผ่่าน

LINE Official “คุุยกัับ ทค.” ซึ่่�งพนัักงานสามารถสอบถาม

ถึึงประเด็็นต่่าง ๆ มายัังเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ควบคุุมดููแล (Admin)
จากฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลได้้อย่่างสะดวกยิ่่�งขึ้้�น

Secondment ร่่วมกัับหน่่วยงานพัันธมิิตร รวมถึึงการศึึกษา

ที่่� เกิิ ดขึ้้� นเกี่่� ยวกัั บการฝึึกอบรมทั้้� งหมด และยัังส่่งเสริิมให้้

พนัั ก งานได้้ รัั บ การพัั ฒ นาเต็็ ม ระยะเวลา โดยพนัั ก งาน
สามารถใช้้สิทธิ์์
ิ ก
� ารลาเพื่่� ออบรมสััมมนา รวมถึึงสิิทธิ์์ก
� ารลา
เพื่่� อศึึกษาต่่อโดยคงสภาพการทำำ�งาน (Leave without Pay)
ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามอำำ�นาจอนุุมััติิที่�่ธนาคารกำำ�หนด [404-2]
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• ได้้รับ
ั รางวััล TQM-Best Practices หมวดการเอาใจใส่่บุุคลากร จากมููลนิิธิิ
ส่่งเสริิมทีีคิิวเอ็็มในประเทศไทย (มสท.) และได้้รับ
ั เชิิญให้้นำ�ำ เสนอผลงาน
ในหััวข้้อเส้้นทางการสร้้างประสบการณ์์ที่�่ ดีี แก่่บุุคคลในงาน Thailand

Quality Conference and the 21st Symposium on TQM-Best Practices
in Thailand พร้้อมรัับโล่่รางวััล เมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน 2563
• ระดัับความพึึงพอใจของฝ่่ายงานที่่�รับ
ั บุุคลากรใหม่่ 100%
• ระดัับคะแนนความพึึงพอใจของพนัักงาน ร้้อยละ 76.97
• ระดัับคะแนนความผููกพัันของพนัักงาน ร้้อยละ 81.46
• จำำ�นวนพนัักงานเข้้าใหม่่ขององค์์กร 111 คน (ร้้อยละ 12.12) ซี่่ง� มีีสััดส่่วน
ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับสถิิติใิ นช่่วง 2 ปีีที่ผ่
�่ า่ นมา และจำำ�นวนพนัักงานออกจาก

องค์์กร จำำ�นวน 77 คน (ร้้อยละ 8.41) [401-1] ซึ่่�งเมื่่�อเทีียบเคีียงอััตราการ

ลาออกใน 2 ปีีที่�่ผ่า่ นมา พบว่่ามีีอััตราลดลงทุุกปีี สะท้้อนให้้เห็็นถึึงกลยุุทธ์์
และความสามารถในการบริิหารจััดการในเรื่่�องการสรรหาบุุคลากรคุุณภาพ
และช่่วยบริิหารต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรที่่�ลดลงและไม่่กระทบต่่อ

100%
ร้อยละ

76.97
ร้อยละ

81.46

ความพึ งพอใจของ
ฝ่ายงานที่รับบุคลากรใหม่
คะแนนความพึ งพอใจ
ของพนักงาน
คะแนนความผูกพั น
ของพนักงาน

จํานวนชั่วโมง
ฝึกอบรมเฉลี่ย
รูปแบบ Non-classroom
รูปแบบ Classroom

49 ชม.
ต่อคนต่อปี
ร้อยละ

28

ความสามารถในการสร้้างรายได้้และบริิหารผลงานขององค์์กร
• จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมเฉลี่่�ย 49 ชั่่�วโมง/คน/ปีี

[404-1]

ร้อยละ

72

(มีีแนวโน้้มลดลง

เนื่่� อ งจากปรัั บ รูู ป แบบการพัั ฒ นาโดยมุ่่�งเน้้ น การเรีียนรู้้�แบบ Online

ด้้ ว ยระยะเวลาที่่� ก ระชัั บ ขึ้้� น ประกอบกัั บ การมุ่่�งเน้้ น พัั ฒ นารูู ป แบบ

Non-classroom ซึ่่�งมีีสััดส่่วนร้้อยละ 72 เมื่่�อเทีียบกัับรููปแบบ Classroom
ที่่�ร้อ
้ ยละ 28)

• พนัักงานที่่ไ� ด้้รับ
ั การตรวจสอบผลการปฏิิบัติ
ั งิ านและการพััฒนาทางอาชีีพ
ตามเกณฑ์์ประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั งิ าน ได้้แก่่ งานตามหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ
สมรรถนะหลัั ก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริิ ห าร

(Managerial Competency) และสมรรถนะประจำำ�ตำ�ำ แหน่่ ง งาน
(Functional Competency) 100% [404-3]

• แผนพััฒนาบุุคลากรประจำำ�ปีี ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ 100%
• พนัักงานมีี IDP 100%
• พนัักงานได้้รับ
ั การพััฒนา สามารถลด/ปิิดช่่องว่่างจาก IDP ร้้อยละ 99
• พนัั ก งานยกระดัั บ ศัั ก ยภาพตามผลประเมิิ น ผู้้�มีีศัั ก ยภาพสูู ง (Talent)
ร้้อยละ 20

• พนัักงานมีีแผนความก้้าวหน้้าในอาชีีพผ่่านการกำำ�หนดเป้้าหมายในสาย
อาชีีพ (Career Goal) ที่่�เชื่่�อมโยงไปสู่่�การพััฒนาตามแผน IDP ร้้อยละ 94

• อััตราการสรรหาจากพนัักงานภายใน (Promote from Within) ร้้อยละ 69

พนักงานได้รับ
การตรวจสอบ

100%

แผนพั ฒนาบุคลากรประจําปี
ดําเนินการแล้วเสร็จ

100%

พนักงานมีแผนพั ฒนา IDP

100%

ผลการปฏิบัติงานและการพั ฒนาทางอาชีพ
ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

พนักงานได้รับการพั ฒนา
ลด/ปิดช่องว่างจาก IDP

99

พนักงานยกระดับศักยภาพ
ตามผลประเมินผู้มีศักยภาพสูง

ร้อยละ

พนักงานมีแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
ผ่านการกําหนดเป้าหมายในสายอาชีพ
(Career Goal) ที่เชื่อมโยงไปสู่การ
พั ฒนาตามแผน IDP
อัตราการสรรหาจากพนักงานภายใน

20
ร้อยละ

94
ร้อยละ

69
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แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต

[103-3]

• พััฒนาช่่องทาง e-Learning และ Online Learning เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่� อสร้้างการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างทั่่�วถึึง
และเป็็นมาตรฐาน

• ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ที่�่หลากหลายนอกเหนืือจากการอบรม ด้้วยโมเดลการเรีียนรู้้�แบบ 70-20-10
เพื่่� อยกระดัับประสิิทธิผ
ิ ลการเรีียนรู้้�

• ให้้ความสำำ�คััญกัับพนัักงานในทุุกระดัับ โดยขยายแผนอบรมไปยัังกลุ่่�มพนัักงานลููกจ้้างของ
ธนาคารเพิ่่�มเติิม

• มุ่่�งการพััฒนาทัักษะอนาคต เพื่่� อเตรีียมความพร้้อมบุุคลากรสู่่�ความท้้าทายในบริิบทและการ
เปลี่่�ยนแปลง
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ข้้อมููลพนัักงาน ธสน.

[102-8]

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

รายละเอีียดของพนัักงาน

จำำ�นวน (คน)
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

826

886

916

ชาย

281

295

303

หญิิง

545

591

613

พนัักงานประจำำ�

802

858

883

พนัักงานชั่่�วคราว

24

28

33

748

808

797

75

75

112

3

3

7

10

9

9

ปริิญญาตรีี

288

314

330

ปริิญญาโท

522

558

572

6

5

5

6

8

8

87

89

92

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับต้้น

314

331

342

กลุ่่�มพนัักงาน

395

430

441

24

28

33

จำำ�นวนพนัักงานรวม
จำำ�แนกตามเพศ

จำำ�แนกตามสััญญาจ้้าง

จำำ�แนกตามสถานที่่�ทำำ�งาน
สำำ�นัักงานใหญ่่
สาขาในประเทศ
สำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศ
จำำ�แนกตามระดัับการศึึกษา
ต่ำำ�กว่่าปริิญญาตรีี

ปริิญญาเอก
จำำ�แนกตามกลุ่่�มพนัักงาน
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับกลาง

กลุ่่�มสััญญาจ้้าง
หมายเหตุุ

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง หมายถึึง พนัักงานตั้้�งแต่่กลุ่่�มตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารองค์์กรขึ้้�นไป

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับกลาง หมายถึึง พนัักงานตั้้�งแต่่กลุ่่�มตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารฝ่่ายและผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารฝ่่าย
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับต้้น หมายถึึง พนัักงานตั้้�งแต่่กลุ่่�มตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารส่่วนและผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารส่่วน
กลุ่่�มพนัักงาน หมายถึึง พนัักงานตั้้�งแต่่กลุ่่�มตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�และพนัักงาน
กลุ่่�มสััญญาจ้้าง หมายถึึง พนัักงานกลุ่่�มลููกจ้้างสััญญาจ้้าง
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อััตราการเปลี่่�ยนแปลงของพนัักงาน
เกณฑ์์องค์์ประกอบ
บุุคลากร

พนัักงานเข้้าใหม่่ขององค์์กร
2561

เพศ
ช่่วงอายุุ
พื้้� นที่่ป
� ฏิิบัติ
ั ิงาน

2562

พนัักงานออกจากองค์์กร

2563

2561

2562

2563

จำำ�นวน ร้้อยละ จำำ�นวน ร้้อยละ จำำ�นวน ร้้อยละ จำำ�นวน ร้้อยละ จำำ�นวน ร้้อยละ จำำ�นวน ร้้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

จำำ�นวนการเปลี่่ย
� นแปลง
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[401-1]

ชาย
หญิิง
อายุุ < 30 ปีี
อายุุ 30-50 ปีี
อายุุ > 50 ปีี
สำำ�นัักงานใหญ่่
สาขาในประเทศ
สำำ�นัักงานผู้้�แทน
ในต่่างประเทศ

187 22.64
76

9.20

111 13.44
68

162 18.28
47

111 12.12

113 13.68

91

10.27

77

8.41

5.30

40

4.37

43

5.21

32

3.61

32

3.49

115 12.98

71

7.75

70

8.47

59

6.66

45

4.91

8.23

80

9.03

66

7.21

34

4.12

29

3.27

33

3.60

110 13.32

79

8.92

42

4.59

68

8.23

53

5.98

34

3.71

3

0.34

3

0.33

11

1.33

9

1.02

10

1.09

110 13.32

86

9.71

75

8.19

9

1.09

172 20.82

153 17.27

101 11.03

14

1.69

8

0.90

8

0.87

3

0.36

5

0.56

1

0.11

1

0.12

1

0.11

2

0.22

0

0.00

0

0.00

1

0.11

หมายเหตุุ	สัด
ั ส่่วนร้้อยละที่่�แสดงในตารางเป็็นสััดส่่วนที่่�คำำ�นวณเทีียบกัับจำำ�นวนของพนัักงานทั้้�งหมดในแต่่ละปีี (จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมดในปีี 2561 ปีี 2562
และปีี 2563 มีีจำำ�นวน 826 คน 886 คน และ 916 คน ตามลำำ�ดัับ)

สิิทธิิประโยชน์์และสวััสดิิการของบุุคลากร
สิิทธิิประโยชน์์และสวััสดิิการ
ของบุุคลากร
ประกัันชีีวิิต (เช่่น ประกัันชีีวิิต ประกััน
สุุขภาพ ประกััน COVID-19)
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
การดููแลสุุขภาพความคุ้้�มครองเรื่่�อง

ความพิิการและความไม่่สมประกอบ
(เช่่น เงิินชดเชย)

[401-2]

บุุคลากร
พนัักงาน
ประจำำ�

หมายเหตุุ

พนัักงาน
ชั่่�วคราว

ลููกจ้้าง Outsources ได้้รับ
ั จััดสรรกรมธรรม์์ประกััน

-

COVID-19 รายปีี
-

-

การลากิิจเพื่่� อเลี้้�ยงดููบุุตร

-

ค่่าเล่่าเรีียนบุุตร

-

จััดสวััสดิิการให้้พนัักงานและลููกจ้้างธนาคารได้้รับ
ั
การตรวจสุุขภาพเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี

มีีสวััสดิิการช่่วยเหลืือกรณีีทุุพลภาพหรืือถึึงแก่่ความ
ตายอัันเนื่่� องมาจากการทำำ�งาน

พนัักงานหญิิงที่่�ลาคลอดบุุตร หากประสงค์์จะลาเพื่่� อ
เลี้้�ยงดููบุุตรให้้มีีสิทธิ์์
ิ ล
� าต่่อเนื่่� องจากการคลอดบุุตรได้้
ไม่่เกิิน 150 วัันทำำ�งานโดยไม่่ได้้รับ
ั ค่่าจ้้าง

พนัักงานสามารถเบิิกค่่าเล่่าเรีียนบุุตรตั้้�งแต่่ระดัับ
อนุุบาลจนถึึงปริิญญาตรีี ตามวงเงิินที่่�กำำ�หนดไว้้
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สิิทธิิประโยชน์์และสวััสดิิการ
ของบุุคลากร

บุุคลากร
พนัักงาน
ประจำำ�

หมายเหตุุ

พนัักงาน
ชั่่�วคราว

เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

-

สวััสดิิการเงิินกู้้�

-

พนัักงานสามารถขอใช้้สวััสดิิการเงิินกู้้�ได้้ตามเงื่่�อนไข
ที่่�กำำ�หนดไว้้

พนัักงาน สามารถใช้้สิิทธิ์์�ค่่ารัักษาพยาบาลของบุุตร

คู่่�สมรส และบิิดามารดา ได้้ตามเงื่่�อนไขและวงเงิินสิิทธิ์์�
สวััสดิิการค่่ารัักษาพยาบาล (ทั้้�งทั่่�วไป
รวมถึึงกรณีีติิดเชื้้�อ COVID-19)

-

ที่่�กำำ�หนดไว้้

ลููกจ้้างธนาคาร สามารถใช้้สิทธิ์์
ิ ค่
� า่ รัักษาพยาบาลของ
บุุ ต ร และคู่่�สมรส ได้้ ต ามเงื่่� อ นไขและวงเงิิ น สิิ ทธิ์์�ที่�่
กำำ�หนดไว้้

พนัักงาน สามารถเบิิกค่่าฉีีดวััคซีีนไข้้หวัด
ั ใหญ่่ของบุุตร

คู่่�สมรส และบิิดามารดา ได้้ตามเงื่่�อนไขและวงเงิินสิิทธิ์์�
การฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่

-

ที่่�กำำ�หนดไว้้

ลููกจ้้างธนาคาร สามารถเบิิกค่่าฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่

ของบุุตรและคู่่�สมรส ได้้ตามเงื่่�อนไขและวงเงิินสิิทธิ์์�
ที่่�กำำ�หนดไว้้
ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางไปปฏิิบัติ
ั ิงาน
ภายในประเทศ/ต่่างประเทศ

-

สำำ�หรัับพนัักงานและลููกจ้้าง ตามระเบีียบค่่าใช้้จ่่าย
ในการเดิินทางของธนาคาร

สำำ�หรัับพนัักงานและลููกจ้้าง เป็็นไปตามที่่�กฎหมาย
การลาโดยได้้รับ
ั เงิินเดืือนตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด

-

กำำ�หนด

สำำ� หรัับ ลููกจ้้ า ง Outsources ใช้้ สิิ ทธิ์์� ต ามที่่� บ ริิ ษัั ท
ต้้นสัังกััดกำำ�หนด (สอดคล้้องตามกฎหมาย)

พนัักงานและลููกจ้้าง ได้้รับ
ั แจกเสื้้�อยืืดคอปกเป็็นประจำำ�
ค่่าเครื่่�องแบบพนัักงาน

-

ทุุกปีี

สำำ�หรัั บ พนัั ก งานที่่� เ ข้้ า ร่่ ว มงานพิิ ธีี การสามารถเบิิ ก
ค่่าเครื่่�องแบบพิิธีีการได้้ตามวงเงิินที่่�ธนาคารกำำ�หนด

หมายเหตุุ

พนัักงาน ลููกจ้้างธนาคาร และลููกจ้้าง Outsources ได้้รัับการดููแลเรื่่�องอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน รวมทั้้�งสิิทธิ์์ใ� นการเข้้าใช้้

	พื้้�นที่่�ละหมาด พื้้�นที่่�ส่ว
่ นกลาง พื้้�นที่่�ออกกำำ�ลัังกาย ในลัักษณะเท่่าเทีียมกััน

-

	มีี
ไม่่มีี
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จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม

[404-1]

หน่่วย : ชั่่�วโมง/คน/ปีี

ข้้อมููลการฝึึกอบรมของพนัักงาน

ปีี 2561

ปีี 2562

66.5

56.8

49.0

เพศชาย

70.3

60.7

54.1

เพศหญิิง

64.6

53.8

47.6

180.1

122.1

111.5

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับกลาง

93.8

84.8

68.8

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับต้้น

83.1

70.8

62.4

กลุ่่�มพนัักงาน

58.5

49.1

43.8

กลุ่่�มสััญญาจ้้าง

18.0

16.2

11.7

จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมเฉลี่่�ย

ปีี 2563

จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมเฉลี่่�ยจำำ�แนกตามเพศ

จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมเฉลี่่�ยจำำ�แนกตามกลุ่่�มพนัักงาน
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง

หมายเหตุุ	จำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมเฉลี่่�ยต่่อปีีของพนัักงานมีีทิิศทางที่่�ลดลง เนื่่� องจากปรัับรููปแบบการพััฒนา โดยมุ่่�งเน้้นการเรีียนรู้้�แบบ Online
	ด้้วยระยะเวลาที่่�กระชัับขึ้้�น ประกอบกัับการมุ่่�งเน้้นพััฒนารููปแบบ Non-classroom ซึ่่�งมีีสััดส่่วนร้้อยละ 72 เมื่่�อเทีียบกัับรููปแบบ

100

Classroom ที่่�ร้อ
้ ยละ 28

หลัักสููตรพัั ฒนาบุุคลากร

[404-2]

• หลัักสููตรหลัักการและแนวปฏิิบัติ
ั ิด้้าน CG และ CSR เชื่่�อมโยงสู่่�การพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนของ ธสน.

• หลัักสููตรความรู้้�เรื่่�องการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการองค์์กรเพื่่� อมุ่่�งสู่่�ผลสััมฤทธิ์์�
• หลัักสููตร Strategic Planning & Strategic Tools
• หลัักสููตรทัักษะการคิิดเชิิงนวััตกรรม (Design Thinking)

หลัักสููตรด้้าน
การจััดการ

• หลัักสููตรถอดรหััสนวััตกรรม (Innovation Hack)
• กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านมาตรฐานเทคโนโลยีีสารสนเทศ ได้้แก่่ หลัักสููตร COBIT 5

Foundation หลัักสููตร Cyber Security หลัักสููตร Agile Project Management

• กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านทัักษะด้้านวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล ได้้แก่่ หลัักสููตร Data Analytics and
Visualization หลัักสููตร Hands-on Data Science and Machine Learning
หลัักสููตร Basic Data Engineering เป็็นต้้น
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• หลัักสููตร Onboarding Program for New Manager
• หลัักสููตรการสอนแนะเพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพผลงาน
• หลัักสููตรการมอบหมายงานด้้วยความรัับผิิดชอบและไว้้วางใจให้้อำำ�นาจอย่่างเหมาะสม

หลัักสููตรด้้าน
พัั ฒนาผู้้�บริิหาร

• หลัักสููตรด้้านนวััตกรรมสำำ�หรับ
ั ผู้้�บริิหาร
• หลัักสููตร Data-driven Decision for Executives
• หลัักสููตร Strategic Foresight
• กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านการเงิิน ได้้แก่่ หลัักสููตรความรู้้�ด้้านบััญชีี และหลัักสููตรความรู้้�พื้้�นฐาน
มาตรฐานรายงานทางการเงิิน (Thai Finance Reporting Standand 9: TFRS9)

• กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านสิินเชื่่�อ ได้้แก่่ หลัักสููตรการประเมิินสิินเชื่่�อเบื้้�องต้้น หลัักสููตรทัักษะการ

ปฏิิบัติ
ั ิงานด้้านสิินเชื่่�อ หลัักสููตรเทคนิิคการจััดทำำ�สิน
ิ เชื่่�อในรููปของ Syndicated Loan และ
Project Finance หลัักสููตรแนวทางการให้้สิน
ิ เชื่่�อในต่่างประเทศ หลัักสููตรหลัักเกณฑ์์และ

แนวทางที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตของ ธสน. หลัั กสููตรการ

หลัักสููตรเฉพาะ
ตามสายงาน

ประเมิินราคาและการเร่่งรััด แก้้ไขหนี้้� เป็็นต้้น

• กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านทัักษะการขายและการนำำ�เสนอ ได้้แก่่ หลัักสููตรการขายเชิิงที่่�ปรึึกษา
และการยกระดัับการขาย หลัักสููตรยกระดัับทัักษะการนำำ�เสนอ (Shift Your Presentation)
หลัักสููตรยกระดัับทัักษะการนำำ�เสนอสำำ�หรับ
ั พนัักงานสายงานการตลาด (Pitch to Win)

• กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านบริิการที่่�เป็็นเลิิศ ได้้แก่่ หลัักสููตรบริิการจากใจสำำ�หรับ
ั ผู้้�จััดการ หลัักสููตร
บริิการจากใจสำำ�หรับ
ั พนัักงาน

หลัักสููตร
ภาษาต่่างประเทศ

• หลัักสููตรภาษาอัังกฤษสำำ�หรับ
ั พนัักงานสายงานด้้านการตลาด
• หลัักสููตรภาษาอัังกฤษสำำ�หรับ
ั พนัักงานสายงานสนัับสนุุนและปฏิิบัติ
ั ิการ

• โครงการเตรีียมตััวก่่อนเกษีียณอายุุบุุคลากรภาครััฐ จััดโดยกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ กระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์

หลัักสููตร
การวางแผน
ก่่อนเกษีียณอายุุ
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ตั้้�งใจ
เกษีียณอายุุ

• กลุ่่�มหลัักสููตร e-Learning สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่ ได้้แก่่ หลัักสููตรความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยง หลัักสููตรความรู้้�พื้้�นฐานกฎหมายที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงาน
หลัักสููตรความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์

• กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านความปลอดภััย ได้้แก่่ หลัักสููตรเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน

ระดัับบริิหาร หลัักสููตรเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับหััวหน้้างาน หลัักสููตร
การช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน หลัักสููตรการดัับเพลิิงขั้้�นต้้น

หลัักสููตรอื่่�น ๆ

• กลุ่่�มหลัักสููตรด้้านความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่ หลัักสููตรการบริิการลููกค้้าที่่เ� ป็็นธรรม

หลัักสููตรต้้านทุุจริิตศึึกษา หลัักสููตรการป้้องกัันการทุุจริิตภายในองค์์กร หลัักสููตรการ
ป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการต่่ อต้้ านการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การ

ก่่ อ การร้้ า ยและการแพร่่ ข ยายอาวุุ ธ ที่่� มีี อานุุ ภ าพทำำ� ลายล้้ า งสูู ง หลัั ก สูู ต รการป้้ อ งกัั น
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และหลัักสููตรการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
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สุุขภาพอนามััยและความปลอดภััย
ในสถานที่่�ทำำ�งาน
ธสน. ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของ

พนัักงาน ลููกค้้า ผู้้�มาติิดต่่อ ผู้้�มาปฏิิบัติ
ั งิ านภายในธนาคาร ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียที่่�เกี่่ย
� วข้้องกัับธนาคาร จึึงมีีการ
กำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการและดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ควบคู่่�ไปกัับการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสม และได้้มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือ

ว่่าด้้วยความปลอดภััยในการทำำ�งานของ ธสน. เพื่่� อเป็็นกรอบแนวทางในการดำำ�เนิินงาน
ด้้ านความปลอดภัั ยที่่� สามารถนำำ�ไปประยุุ กต์์ ใช้้ในการปฏิิ บััติิหน้้าที่่� ให้้สมบูู รณ์์ยิ่่�งขึ้้� น
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การลดการประสบเหตุุที่�่ก่่อให้้เกิิดอัันตรายและความสููญเสีียของพนัักงาน

ลููกค้้า ผู้้�มาติิดต่่อ ผู้้�มาปฏิิบัติ
ั ิงานภายในธนาคาร ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธนาคารได้้ในที่่�สุด
ุ [103-1]
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เป้้าหมาย

[103-2]

คู่่�มืือว่่าด้้วย
ความปลอดภััย
ในการทำำ�งานของ ธสน.

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

สถิิ ติิ ก ารเกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ เ ป็็ น ศูู น ย์์ และยกระดัั บ

ทบทวนและพััฒนากรอบการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและ

ในที่่�ทำำ�งาน

ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

ความพึึงพอใจต่่อสุุขอนามััยและความปลอดภััย

สิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานและแนวปฏิิบัติ
ั ิที่�่ดีี

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
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การบริิหารจััดการ

[103-2]

• ธนาคารดำำ� เนิิ น การตามกฎหมายด้้ า นความปลอดภัั ย

• มีีกระบวนการระบุุ อัั น ตรายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ งาน ซึ่่� ง มีีการ

ตามข้้ อ กำำ�ห นดทางกฎหมาย อาทิิ พระราชบัั ญ ญัั ติิ

การป้้องกัันและควบคุุมอัันตรายในการทำำ�งานในสำำ�นัักงาน

อ า ชีี ว อ น า มัั ย แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้้ อ ม ใ น ก า ร ทำำ� ง า น

ความปลอดภัั ย อาชีีวอนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ มในการ
ทำำ�งาน พ.ศ. 2554 โดยดำำ�เนิินการครอบคลุุมกัับพนัักงาน
ลูู ก จ้้ า งธนาคาร และลูู ก จ้้ า ง Outsource ที่่� อ ยู่่�ภายใต้้
สถานประกอบการที่่�ถูก
ู ควบคุุมโดยองค์์กร

[403-1]

แบ่่งแยกประเภทการควบคุุมอัน
ั ตรายที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับงาน เช่่น
การป้้องกัันและควบคุุมอัน
ั ตรายในการทำำ�งานกัับคอมพิิวเตอร์์
การป้้องกัันและควบคุุมอัันตรายในการยกเคลื่่�อนย้้ายวััสดุุ
การป้้ องกัั นและควบคุุมอัันตรายในการใช้้ลิิฟต์์ และการ

ป้้ อ งกัั น และควบคุุ มอัั น ตรายในการใช้้ ร ถยนต์์ เป็็ น ต้้ น

• มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ

และดำำ�เนิินการจััดทำำ�คู่่�มืือว่่าด้้วยความปลอดภััยในการทำำ�งาน

ประกอบด้้วย นายจ้้างหรืือผู้้�แทนนายจ้้างระดัับบริิหาร เป็็น

เวลาบนเว็็บไซต์์ของ คปอ. (https://sites.google.com/a/

และผู้้�แทนลููกจ้้าง 5 คน เป็็นกรรมการ โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ความ

• มีีการตรวจสอบสภาพความพร้้อมอาคาร โดยรัับรองจาก

เลขานุุ ก าร ทำำ�หน้้า ที่่� พิิ จ ารณานโยบายและแผนงานด้้ า น

กิิจกรรมซ้้อมระบายคน (อพยพหนีีไฟ) ประจำำ�ปีี โดยกรม

สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.) ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 11 คน

เผยแพร่่ให้้พนัักงานและลููกจ้้างรัับทราบ และศึึกษาได้้ตลอด

ประธานกรรมการ ผู้้�แทนนายจ้้างระดัับบัังคัับบััญชา 4 คน

exim.go.th/she/) [403-2] [403-4]

ปลอดภัั ย ในการทำำ� งานระดัั บ วิิ ช าชีีพ เป็็ น กรรมการและ

ความปลอดภััยในการทำำ�งาน รายงานและเสนอแนะมาตรการ
หรืือแนวทางปรัับปรุุ งแก้้ไขให้้ถููกต้้องตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
ความปลอดภััยในการทำำ�งานและมาตรฐานความปลอดภััย

ในการทำำ�งาน ตลอดจนติิดตามผลลััพธ์์ของการดำำ�เนิินงาน

เพื่่� อนำำ�มาประเมิินและปรัับปรุุ งระบบการจััดการด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

อย่่างต่่อเนื่่� อง โดยมีีการประชุุมทุก
ุ เดืือน และรายงานผลให้้
กรรมการผู้้�จััดการรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี [403-2] [403-4]

• จัั ดฝึึกอบรมและกิิจกรรมด้้ านความปลอดภัั ย อาทิิ อบรม
หลัักสููตรด้้านความปลอดภััย เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการ

ทำำ�งานระดัั บบริิหาร (จป. บริิหาร) หััวหน้้างาน ประจำำ�ปีี
อบรมหลัั ก สูู ต รด้้ า นความปลอดภัั ย สำำ�หรัั บ ลูู ก จ้้ า งทั่่� ว ไป

ประจำำ�ปีี อบรมหลัักสููตรการดัับเพลิิงขั้้�นต้้นให้้กัับพนัักงาน
และลูู ก จ้้ า ง รวมถึึงผู้้�เช่่ า ภายในอาคาร ประจำำ�ปีี อบรม

หลัักสููตรการช่่วยชีีวิิตพื้� ้นฐาน (Basic Life Support: BLS)
ประจำำ�ปีี การเผยแพร่่คู่่�มืือความปลอดภัั ยให้้กัับพนัักงาน

และลููกจ้้าง กิิจกรรมซ้้อมระบายคน (อพยพหนีีไฟ) ประจำำ�ปีี
เป็็นต้้น [403-1] [403-5]

กรมโยธาธิิการและผัังเมืืองเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี จััดให้้มีีแผนและ

สวัั ส ดิิ ก ารและคุ้้�มครองแรงงานเป็็ น ผู้้�สัั ง เกตการณ์์ และ
รัับรอง [403-2]

• กำำ�หนดกระบวนการสำำ�หรัับลููกจ้้างในการรายงานอัันตราย
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับงานและสถานการณ์์อัน
ั ตราย สามารถรายงาน

ผ่่าน 3 ช่่องทาง ได้้ แก่่ (1) ผ่่านหััวหน้้างานผู้้�รัับผิิดชอบ
โดยตรง (2) ผ่่านกรรมการ คปอ. ที่่�เป็็นตััวแทนพนัักงานใน

ฝ่่ายงาน/สาขา (3) ผ่่านช่่องทาง “ข้้อเสนอแนะด้้านความ
ปลอดภััย” บนเว็็บไซต์์ของ คปอ. โดยไม่่เปิิดเผยชื่่�อผู้้�รายงาน

เพื่่� อปกป้้องลููกจ้้างผู้้�รายงานจากการต่่อต้้านและถููกเอาคืืน
รวมทั้้� งกรณีีสถานการณ์์ในการทำำ�งานที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการ

บาดเจ็็ บหรืือสุุขภาพที่่�ไม่่ดีี ลููกจ้้ างสามารถไม่่ยอมรัับการ
ทำำ�งานที่่�อาจไม่่ปลอดภััยหรืือเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพและ
หลีีกเลี่่�ยงได้้ โดยแจ้้งเหตุุการณ์์ผ่า่ น 3 ช่่องทางข้้างต้้น [403-2]
• มีีการตรวจสอบอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ที่�่ เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การทำำ� งาน

หากมีีสถานการณ์์นั้้�นเกิิดขึ้้�น โดยผู้้�ควบคุุมงาน และกำำ�หนด

วิิธีีการแก้้ไขเพื่่� อนำำ�ไปพััฒนาแนวทาง หรืือกำำ�หนดแผนงาน
ในระบบการจัั ด การอาชีีวอนามัั ย และความปลอดภัั ย
ต่่อไป [403-2] [403-7]
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ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิหารจััดการ

[103-2]

• จัั ดให้้ มีี การตรวจสุุ ข ภาพประจำำ�ปีี ข องพนัั ก งานตาม

รวมถึึงการจััดหาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการปฏิิบััติิงาน

มีีสิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกและกิิ จ กรรมเพื่่� อส่่ ง เสริิ ม ให้้

สาธารณสุุข เพื่่� อป้้องกัั นการแพร่่ระบาดของ COVID-19

สถานพยาบาล/โรงพยาบาลที่่�มีีมาตรฐานได้้รัับการยอมรัับ
พนัักงานมีีสุุขภาพที่่�ดีี อาทิิ สระว่่ายน้ำำ� ฟิิตเนส กิิจกรรม

ออกกำำ�ลัังกาย การให้้ความรู้้�เรื่่�องการดููแลโภชนาการอาหาร
และสุุ ข ภาพ และมีีช่่อ งทางการสื่่�อ สารด้้ า นสุุ ข ภาพ เช่่น

HR News เป็็นต้้น (ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 ธสน.
งดกิิ จ กรรมและการใช้้ ส ถานที่่� ซึ่�่ ง อาจมีีการรวมกลุ่่�มหรืือ

เสี่่� ย งต่่ อ การแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19 ตามมาตรการ

เว้้นระยะห่่างทางสัังคม และมาตรการป้้องกัันและควบคุุม
การแพร่่ระบาด COVID-19 ของรััฐ) [403-3] [403-6]

• กำำ�หนดมาตรการสำำ�หรัับปฏิิบััติิดููแลตนเองด้้านสุุขอนามััย

เมื่่�ออยู่่�ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน มาตรการดููแลสถานที่่�เพื่่� อความ
ปลอดภััยของทุุกคนที่่เ� ข้้ามาในพื้้�นที่่� ภายใต้้การควบคุุมดูแ
ู ล
และการปฏิิบัติ
ั งิ านของ ธสน. สำำ�นัก
ั งานใหญ่่ และสาขาทุุกแห่่ง
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และดููแลสุุขอนามััยของตนเอง ตามแนวทางของกระทรวง

เช่่น การกำำ�หนดจุุดคััดกรองผู้้�เข้้าอาคาร การเว้้นระยะห่่าง
การจำำ�กัด
ั จำำ�นวนผู้้�ใช้้ลิฟ
ิ ต์์โดยสาร การติิดตั้้�งฉากกั้้�นระหว่่าง
บุุคคลบนโต๊๊ะอาหารในโรงอาหาร ตลอดจนจััดหาหน้้ากาก
ผ้้าและแอลกอฮอล์์เจลสำำ�หรับ
ั พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง

• มีีการดููแลด้้านอื่่�น ๆ ที่่ส่
� ง่ ผลต่่อสุุขอนามััย เช่่น การจััดถัังขยะ

แยกตามประเภทของขยะก่่อนส่่งกำำ�จััด การควบคุุมพาหะ
นำำ�โรค การจััดการคุุณภาพอากาศภายในอาคารสำำ�นัักงาน
อาทิิ ตรวจวััดค่่าฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

และวัั ดอุุ ณหภููมิิภายในอาคาร การทำำ�ความสะอาดระบบ
ปรัับอากาศ การตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ�ดื่่�ม และการตรวจวััด
ความเข้้มส่อ
่ งสว่่าง เป็็นต้้น [403-6]
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]

100%

• สัั ด ส่่ ว นของพนัั ก งาน ลูู ก จ้้ า งธนาคาร และลูู ก จ้้ า ง

Outsource ที่่� ค รอบคลุุ ม โดยระบบบริิ ห ารจัั ด การ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยที่่�ได้้รัับการตรวจสอบ
(Internal Audit) อยู่่�ที่่� 100% [403-8]

• ระดัับความพึึงพอใจของบุุคลากรด้้านสุุขอนามััยและ
ความปลอดภััยของที่่�ทำำ�งาน

ระดับความพึ งพอใจของ
บุคลากรด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยของ
ที่ทํางาน

- สำำ�นัักงานใหญ่่ ร้้อยละ 87.14
- สาขา (ครอบคลุุมสำ�นั
ำ ักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศ)
ร้้อยละ 83.65

• สถิิติิการเสีียชีีวิิตและการบาดเจ็็บของพนัักงาน ลููกจ้้าง
ธนาคาร และลููกจ้้าง Outsource เป็็น “0”

สํานักงานใหญ่
ร้อยละ

[403-9]

87.14

• ได้้รัับรางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award) ประเภท

“ความสามารถในการจััดการวิิกฤต COVID-19 ดีีเด่่น”

สาขา (ครอบคลุมสํานักงาน
ผู้แทนในต่างประเทศ) ร้อยละ

83.65

สถิติการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
ของพนักงาน ลูกจ้างธนาคาร
และลูกจ้าง Outsource

จากสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.)
กระทรวงการคลััง

แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต

สัดส่วนของพนักงาน
ลูกจ้างธนาคารและ
ลูกจ้าง Outsource
ที่ได้รับการตรวจสอบ
โดยระบบบริหารจัดการ
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

[103-3]

จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินการระยะยาว 5 ปีี (ปีี 2564-2568) ตามแนวทาง
มาตรฐานการจััดการด้้านสวััสดิิภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE)

เพื่่� อรัักษาระดัั บของผลลัั พธ์์และมุ่่�งมั่่� นพััฒนาสนัับสนุุน ส่่งเสริิมและ
สร้้างให้้เกิิดสุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยที่่�ดีีให้้กัับพนัักงาน

แผน 5 ปี
SSHE

0
คน
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การให้้ความรู้้�ด้้านการเงิิน การค้้า และการลงทุุน
ธสน. ในฐานะสถาบัั น การเงิิ น เฉพาะกิิ จ และมีีบทบาทสำำ�คัั ญ ในการเป็็ น กลไกของรัั ฐ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้

การส่่งออก-นำำ�เข้้า และการลงทุุนทั้้� งในประเทศและต่่างประเทศเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ตระหนัักเป็็นอย่่างดีีถึึง

ความสำำ�คัญ
ั ของการให้้ข้อ
้ มููลและการพััฒนาทัักษะด้้านการเงิิน การค้้า และการลงทุุน เพื่่� อยกระดัับให้้ผู้้�ประกอบการ
ที่่�เป็็นผู้้�ใช้้บริิการ และเป็็นผู้้�เกี่่�ยวข้้องหลัักกัับการส่่งออก-นำำ�เข้้าของประเทศ มีีความสามารถในการใช้้ผลิิตภััณฑ์์

และบริิการทางการเงิินในการสนัับสนุุนธุุรกิิจ ลดความเสี่่�ยงทางการเงิินอัันเกิิดจากการขาดความรู้้� ความเข้้าใจ
พื้้�นฐานทางการเงิิน ตลอดจนพััฒนายกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขััน สร้้างโอกาสให้้ผู้้�ประกอบการเติิบโต
ทางธุุรกิิจได้้ในระยะยาวและยั่่�งยืืน [103-1]

เป้้าหมาย
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[103-2]

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

สร้้างโอกาสทางการตลาด เพิ่่�มขีีดความสามารถ

พััฒนาผู้้�ประกอบการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียเพื่่� อยกระดัับ

และเป็็นผู้้�เกี่่�ยวข้้องหลัักกัับการส่่งออก-นำำ�เข้้า

แหล่่งเงิินทุุนของ ธสน. อย่่างเท่่าเทีียม

ในการแข่่งขัันให้้ผู้้�ประกอบการที่่�เป็็นผู้้�ใช้้บริิการ
ของประเทศ

ห่่วงโซ่่คุณค่
ุ ่าและเพิ่่�มศัก
ั ยภาพการเข้้าถึึงทางการเงิินและ

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิหารจััดการ

[103-2]

• จัั ดตั้้� งศููนย์์ความเป็็นเลิิ ศด้้ านการค้้ า (EXIM Excellence

• จัั ด ทำำ�หลััก สูู ต รการพัั ฒ นาความรู้้� จัั ด เก็็ บ เข้้ า สู่่�ระบบการ

ผู้้�ประกอบการ SMEs ในประเทศให้้สามารถเป็็นผู้้�ส่่งออกได้้

เป็็นวิิทยากรหลัักสููตรด้้านการส่่งออกของ ธสน. และ/หรืือ

Academy: EXAC) เพื่่� อเป็็นหน่่วยงานหลัั กในการพััฒนา
โดย EXAC ให้้ความรู้้� สร้้างโอกาสทางการตลาด ให้้คำำ�ปรึึกษา

แนะนำำ� การลดความเสี่่� ย งในการส่่ ง ออก และสนัั บ สนุุ น

ทางการเงิิ น สำำ�หรัั บ กลุ่่�มผู้้�ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) หรืือ
ผู้้�ส่่งออกอยู่่�แล้้ว แต่่ ต้้องการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ

แข่่งขัันเพื่่� อขยายตลาดให้้กว้้างไกลขึ้้�น โดยผ่่านความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานพัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐและเอกชน

• บริิหารความสััมพัันธ์์กัับหน่่วยงานพัันธมิิตร เพื่่� อสนัับสนุุน

การพััฒนาผู้้�ประกอบการด้้านความรู้้� การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้าน

ธุุรกิิจ จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาด การออกบููท การสื่่�อสาร
การจัับคู่่�ธุุรกิิจ (Business Matching) รวมถึึงการสนัับสนุุน
ให้้ผู้้�ประกอบการมีีความรู้้�การค้้าออนไลน์์

• กำำ�ห นดหลัั ก สูู ต รการฝึึ ก อบรมเพื่่� อ เพิ่่� มศัั ก ยภาพทางการ

แข่่งขัันในระยะยาวของผู้้�ประกอบการ โดยครอบคลุุมทั้้�ง

ด้้านการเงิินและไม่่ใช่่การเงิิน อาทิิ การบริิหารจััดการด้้าน
การเงิินและการบััญชีี การวางแผนจััดการธุุรกิิจเชิิงยุุทธศาสตร์์
การติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน การบริิหารจััดการ

ธุุรกิิจแนวใหม่่ การบริิหารและพััฒนาบุุคลากร การตลาด
และการประชาสััมพัันธ์์ การบริิหารจััดการสารสนเทศและ
องค์์ ค วามรู้้� การบริิ ห ารจัั ด การเทคโนโลยีีและนวัั ต กรรม
และการบริิหารความเสี่่�ยง

จััดการเรีียนรู้้� (Knowledge Management: KM) รวมทั้้�ง
ร่่วมเป็็นวิิทยากรในโครงการต่่าง ๆ กัับหน่่วยงานพัันธมิิตร

• จัั ด กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม การตลาด การออกบูู ท การสื่่� อสาร

และประชาสััมพัน
ั ธ์์กิิจกรรมและโครงการต่่าง ๆ ของ EXAC
แก่่ ผู้้�ป ระกอบการ รวมถึึงการเป็็ น ช่่ อ งทางให้้ บ ริิ ก าร
ตอบข้้อซัักถามแก่่ผู้้�ประกอบการ

• กำำ�ห นดยุุ ทธ ศาสตร์์ เ พื่่� อเสริิ ม สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ของ
ชุุมชนสำำ�คััญ (CSR in Process) ซึ่่�งใช้้ความเชี่่�ยวชาญของ

องค์์ ก รในการเพิ่่� มขีี ดความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ให้้ กัั บ
ผู้้�ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในระยะยาว โดยมุ่่�งให้้

ความสำำ�คััญใน 3 เรื่่�อง ได้้แก่่ (1) การเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�

แก่่ ชุุ มช นสำำ�คัั ญ เพื่่� อเพิ่่� มศัั ก ยภาพการแข่่ ง ขัั น และการ
ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (2) การเป็็นแหล่่ง

เงิินต้้นทุุนต่ำำ� เพื่่� อส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจที่่�รับ
ั ผิิดชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และ (3) การพััฒนาชุุมชนสำำ�คััญให้้

เกิิดการประกอบธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยใช้้เครืือข่่ายพัันธมิิตร
ภาครััฐและเอกชนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
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ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• ดำำ�เนิินโครงการอบรมความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญขั้้�นพื้้�นฐาน

• ได้้รับ
ั รางวััลรััฐวิิสาหกิิจดีีเด่่น (SOE Award) ประเภท “ความ

ผู้้�ประกอบการ SMEs ซึ่่� ง เป็็ น โครงการความร่่ ว มมืือ

จากสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ (สคร.)

เพื่่� อเพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขัันในระยะยาวในกลุ่่�ม

ระหว่่ า ง ธสน. และหน่่ ว ยงานพัั น ธมิิ ต ร ที่่� มุ่่� งพัั ฒ นา
ศัักยภาพของกลุ่่�มชุุ มชนสำำ�คััญที่่� เป็็นผู้้�ประกอบการใน

ธุุรกิิจส่่งออก-นำำ�เข้้า และผู้้�ประกอบการลงทุุนในประเทศ

และต่่างประเทศ ให้้สามารถแข่่งขัันได้้ในเวทีีการค้้าโลก
ภายใต้้โครงการฯ มีีการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญ อาทิิ โครงการ

เชื่่�อมผู้้�ผลิิต ผู้้�จััดจำำ�หน่า่ ย ผู้้�ส่่งออก และผู้้�ซื้้�อในต่่างประเทศ
โครงการส่่งเสริิมความเป็็นเลิิศด้้านการส่่งออก (Exporting

Excellence Program หลัักสููตร Neo Exporter, Mid-Pro,

Hi Achiever) และโครงการพััฒนาธุุรกิิจแฟรนไชส์์ไทย
ก้้าวสู่่� New Frontiers (Thai Franchise Towards New

Frontiers) โดยผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินโครงการต่่ าง ๆ
ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการที่่�เข้้าร่่วมโครงการสามารถส่่งออก
108

ได้้หรืือส่่งออกได้้เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.02 สููงกว่่าเป้้าหมาย

ร่่วมมืือเพื่่� อการพััฒนาดีีเด่่น ด้้านความร่่วมมืือเชิิงยุุทธศาสตร์์”
กระทรวงการคลััง

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้
สามารถส่งออกได้
หรือส่งออกได้เพิ่ มขึ้น

ร้อยละ

12.02

ให้บริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์
สมาชิก
ผ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์
รายเดือน “EXIM E-NEWS”

18,925 คน

รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE Award) ประเภท
“ความร่วมมือเพื่ อการพั ฒนาดีเด่น
ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์”

ที่่�ตั้้�งไว้้ที่�่ร้อ
้ ยละ 10 [former FS16]

• ร่่วมกัับมููลนิิธิร่ิ ว่ มด้้วยช่่วยกัันสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด จััดโครงการ
ประกวดเกษตรกรสำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิด ประจำำ�ปีี 2563 ภายใต้้

แนวคิิด “การเกษตรเพื่่� อการส่่งออก” คััดเลืือกเกษตรกร

สำำ�นึึกรัักบ้้านเกิิดที่่โ� ดดเด่่นด้้านการส่่งออก จำำ�นวน 10 ราย
(จาก 100 ราย) โดย EXAC ให้้การสนัับสนุุนต่่อตามหลัักการ

บ่่มเพาะ ต่่อยอด และสร้้างโอกาส เพื่่� อช่่วยให้้เกษตรกร
สามารถส่่งออกได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน

• จััดให้้มีีบริิการข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ประกอบการ

ไทย ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ การค้้า และการลงทุุนระหว่่าง

แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต
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• ปรัับปรุุงกระบวนการในการออกแบบวิิธีีการเรีียนรู้้�และพััฒนา
หลัักสููตรสำำ�หรับ
ั ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มเป้้าหมายแต่่ละกลุ่่�ม โดย

- เก็็ บข้้ อ มูู ล ความต้้ องการ ปัั ญ หาและอุุ ปสรรคจาก
ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มเป้้าหมายเพิ่่�มเติิม โดยการสััมภาษณ์์

ประเทศ บทวิิเคราะห์์สถานการณ์์การค้้าการลงทุุนโลก

- ค้้นหาช่่องว่่าง (Gap) เพื่่� อเปรีียบเทีียบความต้้องการของ

ผู้้�ประกอบการที่่ป
� ระสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�ธุุรกิิจการค้้า

- ห า วิิ ธีี ก า ร / เ ค รื่่� อ ง มืื อ เ พื่่� อ พัั ฒ น า ผู้้�ป ร ะ ก อ บ ก า ร

ของ ธสน. ในรูู ปแบบวารสารอิิ เล็็ กทรอนิิกส์์รายเดืือน

(Business Incubation) การเชิิ ญ โค้้ ช ซึ่่� ง เป็็ น บุุ ค คลที่่� มีี

และผลกระทบต่่ อ ผู้้�ประกอบการไทย บทสัั ม ภาษณ์์
และการลงทุุน ตลอดจนข่่าวความเคลื่่�อนไหวและกิิจกรรม

“EXIM E-NEWS” ส่่งให้้แก่่สมาชิิก ประกอบด้้วย ลููกค้้า
ผู้้�ประกอบการ สมาชิิกสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
สมาชิิกหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย

และผู้้�สนใจทั่่�วไปทางอีีเมล ซึ่่�ง ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีสมาชิิก
ทั้้�งสิ้้�น 18,925 คน [former FS16]

ผู้้�ประกอบการกัับการให้้ความรู้้�ตามหลัักสููตรในปััจจุุบัน
ั

(Methodologies & Tools) อาทิิ การบ่่มเพาะทางธุุรกิิจ
ความรู้้�และประสบการณ์์มาทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�ม (Group

Coaching) และการให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�เรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง
ซึ่่�งเป็็นความรู้้�หรืือทัักษะเฉพาะ (Mentoring & Advisory)

• เพิ่่� ม เติิ มหลัั ก สูู ต รความรู้้�ด้้ า นกฎระเบีียบและมาตรฐาน
ที่่�เกี่่ย
� วข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Environmental, Social and Governance: ESG)
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โครงสร้้างศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้าของ ธสน.
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC)

ส่วนบริหารเครือข่ายและ
ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ

ส่วนพั ฒนาหลักสูตร
ความรู้เฉพาะทาง

ส่วนส่งเสริม
การตลาด

บริหารและสร้าง
เครือข่ายความสัมพั นธ์

พัฒนาหลักสูตร
ทางการเงิน

กิจกรรมส่งเสริม
การตลาด

พั ฒนา
ผู้ประกอบการ

พัฒนาและวางแผน
การเรียนรู้

ประสานงานและ
สนับสนุนกิจกรรม

ให้ความรู้และเป็น
ที่ปรึกษาด้านการค้า
ระหว่างประเทศ

จัดการระบบ
จัดการการเรียนรู้

บริการตอบข้อซักถาม
และสร้างความพึงพอใจ

วิทยากรของ ธสน.
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โครงการอบรมหลัักสููตร Neo Exporter, Mid-Pro และ Hi Achiever
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หลัักการ “บ่่มเพาะ ต่่อยอด และสร้้างโอกาส” ของ EXAC
บ่มเพาะ

ต่อยอด

สร้างโอกาส

• A d v i s o r y : ก า ร ใ ห้้ คำำ�ปรึึ ก ษ า โ ด ย

• Workshop: การประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร

• Business Matching: การจัั บ คู่่�ธุุ ร กิิ จ

ด้้านการตลาด ด้้านการผลิิต เพื่่� อส่่งเสริิม

จากการร่่วมฝึึกพััฒนาทัักษะ แลกเปลี่่�ยน

การค้้ า และการลงทุุ น ในต่่ า งประเทศให้้

ผู้้�เชี่่ย
� วชาญในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ ด้้านการเงิิน
ผู้้�ประกอบการให้้ส่่งออกได้้อย่่างแข็็งแรง

และมีีความเสี่่� ย งต่ำำ� ที่่� สุุ ด ผ่่ า นกิิ จ กรรม
และการให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�จััดขึ้้�นในประเทศ
และระบบออนไลน์์

• Education: การให้้ความรู้้�ที่่จำ
� ำ�เป็็นต่่อการ

ความรู้้� และการปฏิิบัติ
ั ิจริิงในการประกอบ

ธุุรกิิจกัับผู้้�เชี่่ย
� วชาญและผู้้�ประกอบการอื่่�น
ในหลากหลายอุุตสาหกรรม นอกจากการ

ได้้ รัั บ การพัั ฒ นาขีีดความสามารถแล้้ ว

ยัั ง เป็็ น การสร้้ า งเครืือข่่ า ยพัั น ธมิิ ต รเพื่่� อ

เริ่่� มต้้ น และขยายธุุ ร กิิ จ การค้้ า ระหว่่ า ง

ต่่อยอดการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจได้้ ในอีีก

ประเทศ การตลาด การบริิหารเงิินในธุุรกิิจ

• Export Guru Sharing: การเสริิมสร้้าง

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ สู่่�ตลาดสากล

แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นแก่่ผู้้�ประกอบการ

ประเทศ อาทิิ กลยุุ ทธ์์ ก ารค้้ า ระหว่่ า ง
ส่่งออก การจััดเตรีียมเอกสารส่่งออก และ
โ ด ย E X AC จ ะ จัั ด กิิ จ ก ร ร มสัั มม น า
เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารให้้ ผู้้�ป ระกอบการที่่� ส นใจ

สามารถเข้้ า ร่่ ว มได้้ ต ลอดทั้้� ง ปีี โ ดยไม่่ มีี
ค่่าใช้้จ่่าย
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เพื่่� อให้้ผู้้�ประกอบการได้้รัับประสบการณ์์

ทางหนึ่่�ง

ค ว า มรู้้� ใ ห้้ คำำ�ปรึึ ก ษ า แ น ะ นำำ� แ ล ะ

ในทุุกมิิติิ โดยเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภาครััฐ
และเอกชนเข้้าร่่วม

• ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้ านบริิการและผลิิ ตภััณฑ์์

เป็็ น การหาพัั น ธมิิ ต รเพื่่� อช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม
ผู้้�ประกอบการ โดยใช้้ เ ครืือข่่ า ยของ
สำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศของ ธสน.

และหน่่ ว ยงานพัั น ธมิิ ต รทั้้� ง ภาครัั ฐ และ
เอกชน เป็็นผู้้�ประสานความร่่วมมืือผ่่าน
กิิจกรรมดัังกล่่าว

• Trade Exhibition, Trade Fair: การจััดงาน
แสดงสิินค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

โดยเชิิ ญ ผู้้�นำำ� เข้้ า จากแต่่ ล ะประเทศเข้้ า

ร่่วมงาน และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ประกอบการ

ได้้นำำ�เสนอสิินค้้าและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลกัับ
คู่่�ค้้ า ที่่� ส นใจ ซึ่่� ง กิิ จ กรรมดัั ง กล่่ า วถืือเป็็ น
ปัั จ จัั ย ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ ยิ่่� ง ต่่ อ การสร้้ า งผลสำำ� เร็็ จ
ของทุุกกิิจการ

ทางการเงิิ น : การให้้ คำำ�ปรึึ กษาแนะนำำ�

• e-Trading: การสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ

ของ ธสน. เพื่่� อสนัับสนุุนการเริ่่�มต้้นหรืือ

(e-Trading) เพื่่� อแสวงหาลู่่�ทางการทำำ�

เกี่่�ยวกัับบริิการและผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน
ขยายธุุรกิิจ การลดความเสี่่�ยงในการเปิิด

ตลาดส่่งออกใหม่่ การส่่งเสริิม การขยาย

พัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง ในประเทศและ
ต่่างประเทศ

• การสร้้างสัังคมผู้้�ส่่งออก: โดยผู้้�ส่่งออกที่่�

ประสบความสำำ�เร็็จ และผู้้�ผ่่านการอบรม

จากศููนย์์ EXAC มาแลกเปลี่่ย
� นประสบการณ์์
และเป็็นพี่่�เลี้้�ยงผู้้�ส่่งออกรุ่่�นใหม่่

ให้้ก้้าวเข้้าสู่่�แพลตฟอร์์มการค้้ าออนไลน์์

การค้้ารููปแบบใหม่่ในระบบออนไลน์์ทั้้ง� การ
ส่่งออกและนำำ�เข้้า ซึ่่�งจะส่่งผลให้้การขยาย

ตลาด เกิิดต้้นทุุนต่ำำ�ที่่�สุด
ุ ในการดำำ�เนิินงาน
• Event & Activities: การออกบูู ท ใน

งานแสดงสิิ น ค้้ า หรืืองานอีีเวนท์์ ต่่ า ง ๆ
เพื่่� อประชาสัั มพัั น ธ์์ ภ าพลัั ก ษณ์์ อ งค์์ ก ร

และนำำ� เสนอกิิ จกรรมและข้้ อ มูู ล ของ
ผู้้�ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ว มทั้้� ง ก า ร นำำ� เ ส น อ

โปรโมชั่่� น พิิ เ ศษ บริิ ก ารทางการเงิิ น ของ

ธสน. ในแต่่ละช่่วงเวลาให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ
ที่่�สนใจ ได้้รับ
ั โอกาสที่่�จะลดต้้นทุุนการเงิิน

และลดความเสี่่�ยงในการทำำ�ธุุ รกิิ จการค้้ า
ระหว่่างประเทศ
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การมีีส่่วนร่่วมพัั ฒนาชุุมชนและสัังคม
นอกเหนืือจากการให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในกระบวนการ (CSR

in Process) ให้้กัับผู้้�ประกอบการธุุรกิิจส่่งออก-นำำ�เข้้า และลงทุุนภายในและต่่างประเทศ ทั้้�งผู้้�ประกอบการ

ขนาดใหญ่่และผู้้�ประกอบการ SMEs แล้้ว ธสน. ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

นอกกระบวนการ (CSR after Process) ให้้กัับชุุมชน กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสในสัังคม (กลุ่่�มผู้้�พิิการ/เด็็กและเยาวชน/

ชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส) หน่่วยงานพัันธมิิตร รวมทั้้�งผู้้�ประกอบการและสาธารณชนทั่่�วไปที่่�ต้้องการการสนัับสนุุน
จาก ธสน. เพื่่� อให้้เกิิดการพััฒนายกระดัับคุุณภาพชีีวิิต สร้้างความมั่่�นคงทางรายได้้ที่�่นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาให้้เกิิด
ชุุมชนเข้้มแข็็ง

เป้้าหมาย

[103-2]

ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และพััฒนาให้้เกิิดชุุมชน
เข้้มแข็็ง

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

ทบทวนและพััฒนากรอบการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานและแนวปฏิิบัติ
ั ิที่�่ดีี
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
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การบริิหารจััดการ

[103-2]

จััดทำำ�แผนเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนสำำ�คััญและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเชิิงยุุทธศาสตร์์ของ ธสน. โดยในปีี 2563
ได้้กำำ�หนดให้้มีียุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนสำำ�คััญ (CSR after Process) ที่่�มุ่่�งดำำ�เนิินการ 3 เรื่่�องหลััก

ได้้ แก่่ (1) การเสริิมสร้้างความรู้้�และโอกาสเพื่่� อเพิ่่�มศัักยภาพในการประกอบอาชีีพอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่ อสัังคม
(2) การสนัับสนุุนทรััพยากรของ ธสน. เพื่่� อพััฒนาชุุมชนที่่�ขาดแคลนให้้มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น และ (3) การพััฒนาชุุมชน
ร่่วมกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรภาครััฐและเอกชนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• โครงการ EXIM-FORDEC เป็็นโครงการช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชนในครอบครััว
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ผู้้�ด้้อยโอกาส ให้้ได้้รับ
ั โอกาสทางการศึึกษาเพื่่� อการประกอบอาชีีพ พึ่่ง� พาตนเองได้้

และเป็็นพลเมืืองที่่�มีีคุุณภาพ ผ่่านมููลนิิธิิเพื่่� อการฟื้้�นฟููพััฒนาเด็็กและครอบครััว

(The Foundation for Rehabilitation & Development of Children and Family:

มอบทุุนการศึึกษา
ระดัับอาชีีวศึึกษา
ให้้แก่่เยาวชนผู้้ด้้
� อยโอกาส
จำำ�นวน 5 ทุุน รวม

FORDEC) อย่่างต่่อเนื่่� องตั้้�งแต่่ปีี 2542 ถึึงปััจจุุบัน
ั โดยบริิจาคเงิินผ่่านการหัักบััญชีี

100,000 บาท

ในนาม ธสน. เพื่่� อสนัับสนุุนการศึึกษาของเด็็กในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก และมอบทุุน

สนัับสนุุนค่่าอาหารและ
อุุปกรณ์์การศึึกษา
แก่่เด็็กเล็็กในศููนย์์พััฒนา
เด็็กเล็็กของมููลนิิธิิฯ
จำำ�นวน

เงิินเดืือนของผู้้�บริิหารและพนัักงาน ธสน. ตามความสมััครใจ รวมถึึงบริิจาคเงิิน

การศึึกษาระดัั บอาชีีวศึึกษาให้้แก่่เยาวชนผู้้�ด้้ อยโอกาสในอุุ ปการะของมููลนิิธิิฯ
โดยในปีี 2563 ธสน. ได้้มอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่เยาวชนผู้้�ด้้อยโอกาสจำำ�นวน 5 ทุุน
รวมเป็็นเงิิน 100,000 บาท รวมทั้้�งสนัับสนุุนค่่าอาหารและอุุปกรณ์์การศึึกษาแก่่

เด็็กเล็็กในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กของมููลนิิธิิฯ จำำ�นวน 100,000 บาท ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่ปีี

2562-2563 ธสน. ได้้สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาให้้เยาวชนได้้รับ
ั โอกาสทางการศึึกษา
ในระดัับอาชีีวศึึกษารวม 6 คน โดยผู้้�รัับทุุนสามารถศึึกษาจนจบปีีการศึึกษา และ
ศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สูงู ขึ้้�นได้้ 100%

100,000 บาท

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• โครงการทุุนชีวิ
ี ต
ิ เป็็นโครงการสนัับสนุุนผู้้�พิิการทางกายภาพหรืือทางการเคลื่่�อนไหว

ผ่่านมููลนิิธิส่
ิ ง่ เสริิมและพััฒนาคนพิิการ จัังหวััดนนทบุุรีี โดยดำำ�เนิินโครงการมาอย่่าง
ต่่อเนื่่� องตั้้�งแต่่ปีี 2555 จนถึึงปััจจุุบัน
ั ให้้ได้้รับ
ั โอกาสทางการศึึกษาด้้านคอมพิิวเตอร์์
เพื่่� อการประกอบอาชีีพ ประกอบด้้วยหลัักสููตรคอมพิิวเตอร์์สำ�นั
ำ ักงานและหลัักสููตร

คอมพิิวเตอร์์กราฟิิก รวมถึึงการพััฒนาสถานที่่�และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�พิก
ิ าร

ที่่�เข้้ารัับการอบรมและพำำ�นัักอยู่่�ที่่�มููลนิิธิฯ
ิ โดยในปีี 2563 ธสน. ได้้มอบทุุนการศึึกษา

โครงการทุุนชีีวิิต
มอบทุุนการศึึกษา
ให้้แก่่ผู้พิ
้� ิ การ
จำำ�นวน 10 ทุุน รวม

300,000 บาท

ให้้แก่่ผู้้�พิก
ิ ารจำำ�นวน 10 ทุุน รวมเป็็นเงิิน 300,000 บาท รวมทั้้�งสนัับสนุุนการปรัับปรุุง
กัันสาดอาคารเรีียนจำำ�นวน 200,000 บาท ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่ปีี 2555-2563 ธสน. ได้้สนัับสนุุน
ทุุนการศึึกษาแก่่ผู้้�พิิการในโครงการทุุนชีีวิิตรวม 80 คน โดยผู้้�รัับทุุนสามารถศึึกษา

จนจบหลัั กสููตร และประกอบอาชีีพเลี้้� ยงดููตนเองและครอบครััวได้้ หรืือศึึกษาต่่ อ
ในระดัับที่่�สูงู ขึ้้�นได้้ 100%
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• โครงการ EXIM รัักษ์์ดิน
ิ โลก โดยร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััทไทยอีีสเทิิร์น
์ กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
จำำ�กััด (TEGH) ซึ่่�งเป็็นลููกค้้าของ ธสน. ที่่�ประกอบธุุรกิิจแปรรูู ปสิินค้้ายางพารา

ซึ่่ง� เป็็นสิินค้้าเกษตรสำำ�คัญ
ั ของไทย โดยจััดให้้มีีโครงการยกระดัับสวนยางพาราไทย
ให้้ได้้มาตรฐานโลก Forest Stewardship Council (FSC) อัันเป็็นมาตรฐานที่่�

ได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�ซื้้�อในตลาดโลก เนื่่� องจากผลิิตภััณฑ์์ที่�่ได้้รัับฉลาก FSC
มีีมููลค่่าสููงและมีีการตรวจสอบตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่� อให้้ผู้้�บริิโภคมั่่�นใจได้้ว่่า

เป็็ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่�่ ม าจากป่่ า ปลูู ก เชิิ ง พาณิิ ชย์์ ที่�่ มีี การบริิ ห ารจัั ด การอย่่ า งมีี

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สามารถปกป้้องความสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศ รัักษา
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และมีีระบบบริิ ห ารจัั ด การอย่่ า งยั่่� ง ยืืน โดยในปีี 2563 มีีพื้้� น ที่่�

สวนยางพาราจำำ�นวน 1,918 ไร่่ของเกษตรกรจำำ�นวนกว่่า 60 ราย ใน 7 จัังหวััด

ภาคตะวัั น ออกได้้ รัั บ การรัั บ รองมาตรฐาน FSC ทำำ� ให้้ ผ ลผลิิ ต ยางพาราของ
เกษตรกรเป็็นสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููงและสร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้กัับเกษตรกรได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• โครงการ EXIM ร่่วมใจ ขจััดภััยไข้้เลืือดออก โดยร่่วมกัับสำำ�นัักงานเขต

พญาไท กรุุ งเทพมหานคร จััดกิิจกรรมจิิตอาสาเพื่่� อเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาท
สมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีี ศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ์์ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว

เนื่่� องในวโรกาสเฉลิิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เดิินรณรงค์์และมอบ
ยาทากัันยุุง ทรายอะเบท ให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่� เพื่่� อให้้ตระหนัักถึึงอัันตราย

ของไข้้เลืือดออก (Dengue Fever) และมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�จััดแหล่่งเพาะพัันธุ์์�
ยุุงลายอัันเป็็นพาหะของโรค และป้้องกัันไม่่ให้้ยุุงกััด ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการ

ควบคุุมการระบาดของไข้้เลืือดออก เนื่่� องด้้วยประเทศไทยมีีรายงานการระบาด
ของโรคไข้้เลืือดออกมานานกว่่า 60 ปีี และยัังระบาดอย่่างต่่อเนื่่� องในปีีที่�ผ่
่ า่ นมา
โดยอััตราผู้้�ป่่วยต่่อจำำ�นวนประชากรในพื้้�นที่่�เขตพญาไทในช่่วงเดืือนมิิถุุนายน-

กรกฎาคม ซึ่่ง� เป็็นช่่วงต้้นฤดููฝน สููงเป็็นอัันดัับ 1 ในกรุุงเทพฯ ทั้้�งนี้้�ภายใต้้โครงการฯ

มีีคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ธสน. ร่่วมกัับจิิตอาสาจากสำำ�นัักงาน

เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร สถานีีตำำ�รวจนครบาลบางซื่่�อ บริิษััท/สำำ�นัักงาน

ผู้้�เช่่าอาคารเอ็็กซิิม จำำ�นวนกว่่า 100 คน ร่่วมเดิินรณรงค์์ และส่่งผลให้้สามารถ

ลดอััตราการเพิ่่�มขึ้้น
� ของจำำ�นวนผู้้�ป่่วยไข้้เลืือดออกในพื้้�นที่่�เขตพญาไทเมื่่�อเทีียบ
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กัับเขตอื่่� น ๆ ในกรุุงเทพฯ

• โครงการ EXIM ร่่วมใจสู้้ภั
� ัยโควิิด เป็็นการรัับมืือกัับการแพร่่ระบาดของ

COVID-19 และผลกระทบต่่อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของประชาชนในสัังคม ตลอด
จนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้าและผู้้�ประกอบธุุรกิิจส่่งออกและลงทุุนโดยทั่่�วไป
โดยดำำ� เนิิ น การครอบคลุุ มตั้้� ง แต่่ ก ารบริิ ห ารจัั ด การสภาพแวดล้้ อ มภายใน
องค์์ กร ไปจนถึึงการช่่ว ยเหลืือ เยีียวยา ลูู ก ค้้ า และผู้้�ใช้้ บ ริิ ก าร ตลอดจน

ชุุมชนสำำ�คััญของ ธสน. ได้้แก่่ ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจส่่งออก-นำำ�เข้้า และ

ผู้้�ประกอบการลงทุุนในประเทศและต่่างประเทศ รวมทั้้�งการดำำ�เนิินกิิจกรรม
CSR นอกกระบวนการปฏิิบััติิงาน เพื่่� อประโยชน์์ต่่อสัังคมและประเทศชาติิ
เช่่น

- การยกเว้้ น ค่่ า เช่่ า พื้้� นที่่� ใ ห้้ แ ก่่ ร้้ า นค้้ า และร้้ า นอาหารที่่� อ าคารเอ็็ ก ซิิ ม
เป็็นเวลา 3 เดืือน

- จััดกิิจกรรมระดมทุุนผู้้�บริิหารและพนัักงาน และเงิินบริิจาคสมทบในนาม

ธนาคาร เพื่่� อซื้้� อเครื่่� องมืือแพทย์์ สำ�หรั
ำ
ั บ รัั ก ษาและช่่ ว ยชีีวิิ ตผู้้�ป่่ ว ย

COVID-19 ผ่่ า นคณะแพทยศาสตร์์ โ รงพยาบาลรามาธิิ บ ดีี จำำ� นวน
437,500 บาท

- จััดทำำ�และส่่งมอบหน้้ากาก Face Shield 5,000 ชิ้้�น และน้ำำ�ดื่่�มบรรจุุขวด

10,000 ขวด ให้้แก่่บุค
ุ ลากรทางการแพทย์์ในโรงพยาบาลและศููนย์์บริิการ
สาธารณสุุข และพนัักงานที่่ป
� ฏิิบัติ
ั งิ านในพื้้�นที่่เ� สี่่ย
� งต่่อการติิดเชื้้�อในสัังกััด
กรุุงเทพมหานคร

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

- สนัับสนุุนซื้้�อหน้้ากาก Face Shield 2,000 ชิ้้�น จากสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เพื่่� อสมทบรายได้้ในการจััดซื้้�อ
เครื่่� อ งมืือแพทย์์ ให้้ โรงพยาบาลรัั ฐ และส่่ง มอบ Face Shield ให้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ แ ละสาธารณสุุข ใน
สถานพยาบาลต่่างจัังหวััด

- สนัับสนุุนวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ กรมแพทย์์ทหารบก และบริิษััท อิิตาเลีียนไทย
ดีีเวล๊๊อปเมนต์์ จำำ�กััด (มหาชน) ผลิิตตู้้�ความดัันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำำ�นวน 10 ตู้้� เพื่่� อส่่งมอบให้้
โรงพยาบาลชุุมชนในต่่างจัังหวััด

- จััดทำำ�และมอบถุุงยัังชีีพ ข้้าวสาร อาหารแห้้ง เวชภััณฑ์์ และอุุปกรณ์์ป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อไวรััสจำำ�นวน 1,400 ถุุง
โดยอุุ ดหนุุนสิินค้้ าของลููกค้้ า ธสน. และองค์์ กรการกุุศล ส่่งมอบให้้แก่่ ประชาชนผู้้�มีีรายได้้ น้้อยผ่่านมููลนิิธิิอาสา
เพื่่� อนพึ่่�ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

- สนัับสนุุนซื้้�ออุุปกรณ์์วััดอุุณหภููมิิร่่างกาย เพื่่� อคััดกรอง COVID-19 จำำ�นวน 36 เครื่่�อง ให้้แก่่โรงเรีียนในพื้้�นที่่�อำำ�เภอ
ดอกคำำ�ใต้้ จัังหวััดพะเยา เป็็นต้้น

แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต
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ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนชุุมชนสำำ�คััญภายใต้้โครงการที่่�มีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่� อง พร้้อมทั้้�ง

ขยายผลของการสร้้างให้้เกิิดชุุมชนเข้้มแข็็งให้้มีีการยกระดัับผลกระทบที่่�นำำ�ไปสู่่�
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
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การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ธนาคารเพื่่� อการส่่ ง ออกและนำำ� เข้้ า แห่่ ง ประเทศไทย (ธสน.) ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ มโดยเฉพาะการใช้้

ทรััพยากรธรรมชาติิที่�่มีีอยู่่�จำำ�กััด และปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากการประกอบกิิจการหรืือกิิจกรรมเพื่่� อประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
โดยใช้้ ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ อ ย่่ า งฟุ่่�มเฟืื อ ย การทำำ� ลายระบบนิิ เ วศทางธรรมชาติิ ตลอดจนการปล่่ อ ยมลพิิ ษ หรืือของเสีีย

จากกระบวนการผลิิตหรืือการปฏิิบััติิงาน ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Changes) รวมถึึงมลภาวะ
ที่่� ส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่ อสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของทุุกชีีวิิ ตในโลก ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมจึึงเป็็นประเด็็ นสำำ�คััญที่่� ต้้องมีีการ

บริิหารจััดการตั้้�งแต่่ระดัับองค์์กร ระดัับประเทศ และระดัับสากล ธสน. จึึงบริิหารจััดการการใช้้ทรัพ
ั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่า พร้้อมทั้้�ง
บริิหารจัั ดการผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นหรืืออาจเกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ธสน. ที่่� ส่่งผลต่่อชุุมชนและ
สิ่่�งแวดล้้อม [103-1]

เป้้าหมาย
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ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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[103-2]

ป้้องกัันและลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอัันเกิิดจาก

เสริิ ม สร้้ า งระบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นสัั ง คมและ

การใช้้ทรัพ
ั ยากรอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

ทั่่�วทั้้�งองค์์กร

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร และบริิหารจััดการให้้เกิิด

การบริิหารจััดการ

สิ่่�งแวดล้้อม ผนวกเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการบริิหารความเสี่่ย
� ง

[103-2]

• บริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมภายในอาคารสำำ�นัก
ั งานใหญ่่และสาขาทั่่�วประเทศ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และมาตรฐานของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น กรมควบคุุมมลพิิษ กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น [102-11]

• กำำ�หนดให้้ มีีคณะทำำ�งานด้้ านการพััฒนาอย่่างยั่่� งยืืน ทำำ�หน้้าที่่� ดำำ�เนิิ นการร่่วมกัั บฝ่่ ายงานหรืือหน่่วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้อง
เพื่่� อจััดทำำ�นโยบาย กลยุุทธ์์ และแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน. โดยกำำ�หนดเป้้าหมายและตััวชี้้�วััด

ด้้านความยั่่�งยืืนของ ธสน. ตลอดจนดููแล ผลัักดััน ติิดตาม และสรุุปผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่� อให้้การดำำ�เนิินนโยบาย กลยุุทธ์์
แผนแม่่บท และแผนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน.

• กำำ�หนดให้้มีีคณะทำำ�งานปฏิิบััติิการประหยััดน้ำำ� ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการการใช้้น้ำำ�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพกำำ�หนดแนวทาง
อนุุรัก
ั ษ์์น้ำ�ำ และเผยแพร่่ประชาสััมพัน
ั ธ์์ ตรวจติิดตาม ประเมิินผลการจััดการน้ำำ� และทบทวน วิิเคราะห์์ แก้้ไขระบบให้้เกิิด
ประสิิทธิภ
ิ าพ
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• กำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบด้้านการจััดการน้ำำ�เสีียของ ธสน. ซึ่่�งมีี

• ติิ ด ตั้้� ง ระบบบำำ�บัั ด น้ำำ� เสีียภายในอาคารสำำ�นัั ก งานและ

มาตรฐานของกรมควบคุุ มม ลพิิ ษ กระทรวงทรัั พ ยากร

น้ำำ�เสีียตามที่่�กรมควบคุุมมลพิิษกำำ�หนดเป็็นประจำำ�ทุก
ุ วััน

บทบาทในการบริิหารจัั ดการน้ำำ�เสีียให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์

ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ควบคุุมมลภาวะของการใช้้น้ำำ�

ที่่� เกิิดจากกิิจกรรมต่่ าง ๆ ของ ธสน. ที่่� ส่่งผลกระทบต่่ อ

สิ่่�งแวดล้้อม ตรวจติิดตาม ประเมิินผลการบำำ�บัด
ั น้ำำ�เสีีย และ
ทบทวน วิิเคราะห์์ แก้้ไขระบบให้้เกิิดประสิิทธิภ
ิ าพ

ตรวจวัั ด คุุ ณ ภาพน้ำำ� เสีียที่่� ต้้ อ งผ่่ า นหลัั ก เกณฑ์์ คุุ ณ ภาพ

• มีีกระบวนการติิ ด ตามและประเมิิ น ผลสำำ� เร็็ จ ของการ

ประหยัั ด น้ำำ�ต ามแผนปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� กำำ�ห นดในอาคาร
สำำ�นัั ก งานใหญ่่ ซึ่่� งจะทำำ� ให้้ ค ณะทำำ� งานปฏิิ บัั ติิ การ
ประหยัั ด น้ำำ�รัั บ ทราบถึึงปัั ญ หา/อุุ ป สรรค และกำำ�ห นด
มาตรการเพื่่� อปรัับปรุุงแก้้ไขได้้อย่่างทัันท่่วงทีี

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• คุุณภาพน้ำำ�เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััดเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์คุุณภาพน้ำำ�ทิ้้�ง

ที่่ก
� รมควบคุุมมลพิิษกำำ�หนด และได้้รับ
ั รางวััล “อาคารราชการต้้นแบบ

ด้้านการจััดการน้ำำ�เสีีย” จากกรมควบคุุมมลพิิษ กระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

• ผลตรวจวััดการใช้้ทรัพ
ั ยากร การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และของเสีีย

ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั (เฉพาะสำำ�นัก
ั งานใหญ่่)
ได้้แก่่

- ปริิมาณการใช้้น้ำ�ป
ำ ระปา 41,480.00 ลููกบาศก์์เมตร ลดลงร้้อยละ
5.82 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

- ปริิมาณการใช้้กระดาษรวมทุุกประเภท 28,591.79 กิิโลกรััม เพิ่่�ม
ขึ้้�นร้้อยละ 0.47 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

- ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกรวม (ขอบเขต 1, 2 และ 3)
2,281.08 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.76
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

- ปริิมาณขยะทั่่�วไปส่่งกำำ�จััด 69,926.10 กิิโลกรััม*
- ปริิมาณขยะอัันตราย (หลอดไฟเสื่่�อมสภาพ) 146.00 กิิโลกรััม*
หมายเหตุุ

* เริ่่�มบัน
ั ทึึกข้้อมููลปีีแรก
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การใช้นํ้าประปา
41,480.00 ลูกบาศก์เมตร
ลดลงร้อยละ

5.82

การใช้กระดาษรวมทุกประเภท
28,591.79 กิโลกรัม
เพิ่ มขึ้นร้อยละ

0.47

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2,281.08
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เพิ่ มขึ้นร้อยละ

4.76

ขยะทั่วไปส่งกําจัด

69,926.10 กิโลกรัม
ขยะอันตราย

146.00 กิโลกรัม
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ติิดตาม ทบทวน และปรัับปรุุงประสิิทธิภ
ิ าพการดำำ�เนิินงานเพื่่� อให้้เกิิดการใช้้ทรัพ
ั ยากร

อย่่างประหยััดและคุ้้�มค่่า ตลอดจนป้้องกัันและลดผลกระทบอัันเกิิดจากกิิจกรรมต่่าง ๆ
ขององค์์กรที่่�มีีต่อ
่ ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม

การตรวจวััดและติิดตามผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (เฉพาะสำำ�นัักงานใหญ่่)
รายการตรวจวััด

หน่่วย

2561

ลููกบาศก์์เมตร (m3)

39,086.40

กิิโลกรััม (kg)

34,880.00

2562

2563

44,041.00

41,480.00

28,459.24

28,591.79

การใช้้น้ำำ�และวััสดุกร
ุ ะดาษ
การใช้้น้ำำ�ประปา (น้ำำ�ประปา)
ปริิมาณการใช้้กระดาษรวมทุุกประเภท

(1)

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
120

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกรวม
(ขอบเขต 1, 2 และ 3)

(2)

ขยะและของเสีียอัันตราย

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (tCO2e)

1,986.86(3)

2,177.45 (3)

2,281.08

ปริิมาณขยะทั่่�วไปส่่งกำำ�จััด

กิิโลกรััม (kg)

N/A

N/A

69,926.10

ปริิมาณขยะอัันตราย (หลอดไฟเสื่่�อมสภาพ)

กิิโลกรััม (kg)

N/A

N/A

146.00

หมายเหตุุ

	มีีการเก็็บข้้อมููลปริิมาณกระดาษในหน่่วยรีีม จึึงคํํานวณค่่าประมาณจากกระดาษ A4 70 แกรม 1 รีีม (500 แผ่่น ) น้ํําหนัักประมาณ 2,180 กรััม

(1)
(2)

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (ขอบเขต1) จากปริิมาณน้ํํามัันดีีเซลจากการใช้้เครื่่�องกํําเนิิดไฟฟ้้า (Generator) และเครื่่�องสููบน้ํํา

		ดัับเพลิิง (Fire Pump) การทํําความเย็็นที่่�เติิมเข้้าระบบปรัับอากาศ (R-134a) และน้ํํามัันเชื้้�อเพลิิงจากการใช้้ยานพาหนะ การปล่่อย
		ก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม (ขอบเขต 2) จากการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่� น ๆ (ขอบเขต 3) จากการใช้้
		น้ํําประปา กระดาษ สารเคมีีกลุ่่�มคลอรีีนสำำ�หรับ
ั สระว่่ายน้ํํา และการกํําจััดของเสีียด้้วยการฝัังกลบ
(3)

		

การคํํานวณค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ปีี 2561-2562 ยัังไม่่มีีค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการกํําจััดของเสีียด้้วยการฝัังกลบ
เนื่่� องจากเริ่่�มบัน
ั ทึึกข้้อมููลปีี 2563 เป็็นปีีแรก

N/A	ยัังไม่่มีีการเก็็บข้้อมููล

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

การบริิโภคพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
พลัังงานถืือเป็็นทรััพยากรที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั และจำำ�เป็็นต่่อการพััฒนาประเทศทั้้�งในด้้านการสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ ทางเศรษฐกิิจ

การยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและวิิถีีความเป็็นอยู่่�ของคนในสัังคม ซึ่่�งมีีทิิศทางและแนวโน้้มของพฤติิกรรมการบริิโภคพลัังงานเพิ่่�ม

สููงขึ้้�น ตามกระแสเทคโนโลยีีที่่�กำำ�ลัังมีีบทบาทสำำ�คััญในการก้้าวสู่่�ยุุควิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal) หลัังสถานการณ์์ COVID-19
ธสน. จึึงให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการการบริิโภคพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพเพื่่� อให้้เกิิดการประหยััดและการอนุุรัก
ั ษ์์
พลัังงานขึ้้�นภายในองค์์กร [103-1]

เป้้าหมาย

ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

[103-2]

ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดการบริิโภคพลัังงาน
ที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพภายในองค์์กร

[103-2]

เสริิมสร้้างระบบการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ผนวกเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร
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การบริิหารจััดการ

[103-2]

• กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการจััดการพลัังงาน ทำำ�หน้า้ ที่่�บริิหารจััดการด้้านการใช้้พลัังงานให้้เกิิดประสิิทธิภ
ิ าพ และเป็็นไป

ตามพระราชบััญญััติส่
ิ ง่ เสริิมการอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน พ.ศ. 2535 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2550) กำำ�หนดนโยบายอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน
และเผยแพร่่ ประชาสััมพัน
ั ธ์์ กำำ�หนดเป้้าหมายและแผนอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน รวมทั้้�งแผนฝึึกอบรม ตรวจติิดตาม ประเมิินผล
การจััดการพลัังงาน และทบทวน วิิเคราะห์์ แก้้ไขระบบให้้เกิิดประสิิทธิภ
ิ าพ

• กำำ�หนดมาตรการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดการใช้้พลัังงานภายในสถานที่่�ทำำ�งาน อาทิิ การตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษา

อุุ ปกรณ์์ไฟฟ้้าของอาคาร การติิดตั้้� งระบบตรวจจัั บความเคลื่่�อนไหวเพื่่� อปิิดและเปิิดไฟอัั ตโนมััติิ ทั้้� งในอาคารและ
ลานจอดรถธนาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ เพื่่� อลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 [103-3]
• ผลตรวจวััดปริิมาณการใช้้พลัังงานในองค์์กรที่่�สำ�คั
ำ ัญ (เฉพาะสำำ�นัักงานใหญ่่) ได้้แก่่

- ปริิมาณการใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิง 3,954.12 จิิกะจููล ลดลงร้้อยละ 4.30 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
- ปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า 12,479.11 จิิกะจููล เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.11 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
- ปริิมาณการใช้้พลัังงานรวมทั้้�งหมด 16,433.23 จิิกะจููล ลดลงร้้อยละ 0.99 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 [302-1]
- สััดส่่วนการใช้้พลัังงานจากน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงต่่อพนัักงาน เท่่ากัับ 4.96 จิิกะจููลต่่อคน ลดลงร้้อยละ 2.94 เมื่่�อเทีียบกัับปีี
2562

- สััดส่่วนการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อพนัักงาน เท่่ากัับ 15.66 จิิกะจููลต่่อคน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.49 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
- สััดส่่วนการใช้้พลัังงานรวมทั้้�งหมดต่่อพนัักงาน เท่่ากัับ 20.62 จิิกะจููลต่่อคน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.39 เมื่่�อเทีียบกัับปีี
2562 [302-3]

• ดำำ�เนิินมาตรการอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน ได้้แก่่ การบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องทำำ�น้ำ�ำ เย็็น (Chiller) ขนาด 300 ตััน จำำ�นวน 3 เครื่่�อง และ

การเปลี่่ย
� นหลอดไฟฟ้้าชนิิด T8 เป็็นหลอดประหยััดพลัังงาน (LED) จำำ�นวน 411 หลอด ส่่งผลให้้เกิิดการประหยััดพลัังงาน
ได้้ 63,859.38 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ปีี [302-4]

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง
3,954.12 จิกะจูล
122

การใช้พลังงานไฟฟ้า
12,479.11 จิกะจูล

ลดลงร้อยละ

เพิ่ มขึ้นร้อยละ

4.30

สัดส่วนการใช้พลังงานจาก
นํ้ามันเชื้อเพลิงต่อพนักงาน
4.96 จิกะจูลต่อคน

การใช้พลังงานรวมทั้งหมด
16,433.23 จิกะจูล
ลดลงร้อยละ

0.11

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต่อพนักงาน
15.66 จิกะจูลต่อคน

ลดลงร้อยละ

2.94

สัดส่วนการใช้พลังงาน
รวมทั้งหมดต่อพนักงาน
20.62 จิกะจูลต่อคน

เพิ่ มขึ้นร้อยละ

1.49

63,859.38

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้

แนวทางสำำ�หรัับปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานในอนาคต

0.99

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

[103-3]

สำำ�รวจและตรวจวััดการใช้้พลัังงานขององค์์กร ดำำ�เนิินการทบทวน
และปรัับปรุุงมาตรการในการอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงานให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพ

เพิ่ มขึ้นร้อยละ

0.39

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

ปริิมาณการใช้้พลัังงานในองค์์กร (เฉพาะสำำ�นัักงานใหญ่่)

[302-1]

หน่่วย : จิิกะจููล

การใช้้พลัังงานในองค์์กร

ปริิมาณการใช้้พลัังงาน
2562
2563

2561

ปริิมาณการใช้้เชื้้� อเพลิิงไม่่หมุุนเวีียนทั้้�งหมด
น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง

3,845.44

4,131.98

3,954.12

การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า

11,588.40

12,465.68

12,479.11

การใช้้พลัังงานรวมทั้้�งหมด

15,433.84

16,597.66

16,433.23

ปริิมาณการใช้้พลัังงานประเภทต่่าง ๆ

หมายเหตุุ

- พลัังงานไฟฟ้้า 1 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง มีีค่่าเท่่ากัับ 0.00360 จิิกะจููล และน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง (เบนซิิน) 1 ลิิตร มีีค่่าเท่่ากัับ 0.03148 จิิกะจููล

		ข้้อมููลจากกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน

-	ปริิมาณน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�แสดงในตารางเป็็นผลรวมของน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงชนิิดเบนซิินและดีีเซลรวมกััน ยัังไม่่มีีการเก็็บข้้อมููลแยกชนิิด

		 แต่่มีีสััดส่่วนการใช้้น้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงชนิิดเบนซิินมากกว่่าชนิิดดีีเซลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ จึึงใช้้ตััวแปลงค่่าของน้ำำ�มัันเบนซิินเป็็นตััวแทน
		 ในการคำำ�นวณหาค่่าพลัังงานที่่�ใช้้

อััตราส่่วนความเข้้มข้้นของการใช้้พลัังงาน (เฉพาะสำำ�นัักงานใหญ่่)
อััตราส่่วนความเข้ม
้ ข้้นของการใช้้พลัังงาน
(Energy Intensity Ratio) จำำ�แนกตามประเภทการใช้้พลัังงาน

[302-3]

หน่่วย : จิิกะจููล/คน

2561

2562

2563

5.14

5.11

4.96

สััดส่่วนการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อพนัักงาน

15.49

15.43

15.66

สััดส่่วนการใช้้พลัังงานรวมทั้้�งหมดต่่อพนัักงาน

20.63

20.54

20.62

สััดส่่วนการใช้้พลัังงานจากน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิงต่่อพนัักงาน

หมายเหตุุ	คํํานวณจากปริิมาณการใช้้พลัังงานตามประเภทการใช้้พลัังงานต่่อจํํานวนพนัักงานรวมเฉพาะสำำ�นัก
ั งานใหญ่่ในแต่่ละปีี (จํํานวนพนัักงาน
รวมเฉพาะสำำ�นัักงานใหญ่่ในปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 มีีจํํานวน 748 คน 808 คน และ 797 คน ตามลํําดัับ)

ความริิเริ่่�มในการลดการใช้้พลัังงาน
มาตรการอนุุรัักษ์์พลัังงาน

[302-4]

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน

การบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องทำำ�น้ำำ�เย็็น ดำำ�เนิินการล้้ างทำำ�ความสะอาดเครื่่�องทำำ�น้ำำ�เย็็นทุุกปีี
(Chiller) ขนาด 300 ตััน

โดยทำำ�ความสะอาดท่่อควบแน่่น (Condenser) และ

ปริิมาณพลัังงานที่่�ลดลง
(กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ปีี)
24,876.85 (1)

ท่่อแลกเปลี่่�ยนความร้้อน (Evaporator) ของเครื่่�องทำำ�
น้ำำ�เย็็น จำำ�นวน 3 เครื่่�อง

เปลี่่ย
� นหลอดไฟฟลููออเรสเซนต์์ ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนหลอดไฟฟ้้าชนิิด T8 ขนาด 36 วััตต์์
ชนิิด T8 ขนาด 36 วััตต์์ พร้้อม พร้้อมบััลลาสต์์แกนเหล็็ก เป็็นหลอดประเภทประหยััด

38,982.53 (2)

บััลลาสต์์แกนเหล็็ก เป็็นหลอด พลัังงาน (LED) ขนาด 14 วััตต์์ จำำ�นวน 411 หลอด
ประเภทประหยััดพลัังงาน (LED) โดยเปลี่่�ยนทดแทนหลอดไฟฟ้้าที่่�ชำ�รุ
ำ ุ ด บริิเวณพื้้�นที่่�
ขนาด 14 วััตต์์
หมายเหตุุ

ทำำ�การของ ธสน. สำำ�นัักงานใหญ่่

	ปริิ ม าณไฟฟ้้ า ที่่� ป ระหยัั ด ได้้ (กิิ โ ลวัั ตต์์ - ชั่่� ว โมง/ปีี ) = ปริิ ม าณพลัั งงานไฟฟ้้ า ที่่� ป ระหยัั ด ได้้ จ ริิ งจากการตรวจวัั ด รวม 3 เครื่่� อ ง

(1)

		

(กิิโลวััตต์์) X ชั่่�วโมงการใช้้งาน 11 ชั่่�วโมง X สััดส่่วนการเปิิดใช้้งานที่่� 60% X จำำ�นวนวัันใช้้งาน 247 วัันต่่อปีี

	ปริิมาณไฟฟ้้าที่่�ประหยััดได้้ (กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ปีี) = ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ประหยััดได้้จริิงจากการเปลี่่�ยนชนิิดของหลอดไฟฟ้้า

(2)

		จํํานวน 411 หลอด (กิิโลวััตต์์) X ชั่่�วโมงการใช้้งาน 12 ชั่่�วโมง X สััดส่่วนการเปิิดใช้้งาน 100% X จำำ�นวนวัันที่่�ใช้้งาน 247 วัันต่่อปีี
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

ที่่�มาของรายงาน

[102-48]

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563 นัับเป็็นฉบัับที่่� 2 ต่่อจากรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562

[102-51]

ที่่� ธสน. จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards เพื่่� อเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีของ
องค์์กรในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีรอบการรายงานแบบรายปีี
ถึึง 31 ธัันวาคม 2563

[102-50]

[102-52]

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม

และใช้้แนวทางการรายงานตาม GRI Standards และกลุ่่�มธุุรกิิจการให้้บริิการทาง

การเงิิน (Financial Services: FS) ขององค์์การแห่่งความริิเริ่่�มว่่าด้้วยการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI) ตามเกณฑ์์ระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลแบบหลััก (Core Option) [102-54]

นอกจากนี้้� เพื่่� อแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมด้้านสุุขภาพ (Culture of Health)

ขึ้้�นในองค์์กรเพื่่� อรัับมืือต่่อผลกระทบด้้านสุุขภาพจากสถานการณ์์ COVID-19 รวมถึึงการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในบริิบท

สากล ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) ได้้เชื่่�อมโยงการดำำ�เนิินงานเข้้ากัับข้้อปฏิิบัติ
ั ิทาง
ธุุรกิิจด้้านวััฒนธรรมสุุขภาพ (Culture of Health Business Practices: COHBP) ที่่ร� ะบุุไว้้ในเอกสารกรอบวััฒนธรรม
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สุุขภาพสำำ�หรัับธุุรกิิจ หรืือ “The Culture of Health for Business (COH4B) Framework” ซึ่่�ง GRI ได้้มีีการ
เผยแพร่่ไว้้เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม ปีี 2563 และเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 17 ข้้อ (Sustainable Development
Goals: SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิ (United Nations: UN) มาแสดงไว้้ในรายงานฉบัับนี้้�ด้้วย

ขอบเขตของรายงาน

[102-45]

การเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้� นำำ�เสนอข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 ของทุุกหน่่วยปฏิิ บััติิ

ภายใต้้สังั กััดของ ธสน. ครอบคลุุมทุก
ุ สาขาที่่�ให้้บริิการในประเทศไทย จำำ�นวน 9 สาขา ได้้แก่่ (1) สาขาบางนา-ตราด

กม. 3 (2) สาขาพระราม 2 (3) สาขาพระราม 4 (4) สาขาเสรีีไทย (5) สาขารัังสิิต (6) สาขาขอนแก่่น (7) สาขา
เชีียงใหม่่ (8) สาขาหาดใหญ่่ และ (9) สาขาแหลมฉบััง รวมถึึงสำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศ จำำ�นวน 3 แห่่ง ได้้แก่่

(1) สำำ�นัักงานผู้้�แทนในย่่างกุ้้�ง สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา (2) สำำ�นัักงานผู้้�แทนในเวีียงจัันทน์์ สาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว และ (3) สำำ�นัักงานผู้้�แทนในพนมเปญ ราชอาณาจัักรกััมพูช
ู า

การให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อรายงาน

[102-56]

ธสน. ได้้ ทำำ�การคัั ดเลืือก กลั่่� นกรอง และทบทวนเนื้้�อหาสำำ�คััญอย่่างรอบคอบและระมััดระวัั ง จากการ

ดำำ�เนิินงานร่่วมกัันอย่่างเป็็นขั้้�นตอนตั้้� งแต่่ฝ่่ายพััฒนาความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กรร่่วมกัับฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะทำำ�งานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ธสน. สู่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููง และคณะกรรมการธนาคารตามลำำ�ดัับ [102-32]

เพื่่� อให้้เนื้้�อหาและข้้อมููลที่่�แสดงไว้้ในรายงานฉบัับนี้้� มีีความครบถ้้วน ถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และสอดคล้้องกัับแนวทาง
การรายงานสากลของ GRI
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การยกระดัับคุุณภาพของการจััดทำำ�รายงาน
ธสน. เปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มสามารถแสดงความคิิ ดเห็็นเกี่่� ยวกัั บรายงานความยั่่� งยืืน

ประจำำ�ปีไี ด้้ ผ่่านทางแบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�อ่่าน (เอกสารแนบท้้ายเล่่มรายงาน) โดยความคิิดเห็็นดัังกล่่าว ธสน.

จะนำำ�มาใช้้เป็็นข้้อมููลในการพััฒนาและยกระดัับการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. ฉบัับถััดไป เพื่่� อให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป

สอบถามข้้อมููลเพิ่่� มเติิมเกี่่�ยวกัับรายงาน

[102-53]

หากมีีข้้อสงสััยหรืือข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม กรุุณาติิดต่่อ
ฝ่่ายพััฒนาความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กร

ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.)

อาคารเอ็็กซิิม เลขที่่� 1193 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
อีีเมล eximSD@exim.go.th

โทรศััพท์์ 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่่อ 4110-3

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
บนเว็็บไซต์์ ธสน.

www.exim.go.th
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GRI Content Index

[102-55]

This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. [102-54]
For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references for
Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report.
GRI Standard

Page Number(s)
and/or URL(s)

Disclosure

Omission
Identified
Omission(s)

Reason(s) for
Omission(s)

Explanation for
Omission(s)

SDG/COH4B
Linkage to
Disclosure

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures
GRI 102: General
Disclosures 2016

126

102-1 Name of the
organization

10

102-2 Activities, brands,
products, and services

13

102-3 Location of
headquarters

10

102-4 Location of
operations

12

102-5 Ownership and legal
form

10

102-6 Markets served

12

102-7 Scale of organization

10, 12, 80

102-8 Information on
employees and other
workers

42, 97

102-9 Supply chain

21-23

102-10 Significant changes
to the organization and its
supply chain

6, 12, 15

102-11 Precautionary
principle or approach

75, 118

102-12 External initiatives

24-25

102-13 Membership of
associations

24-25

102-14 Statement from
senior decision-maker

4-6

102-16 Values, principles,
standards, and norms of
behavior

14, 24-26
https://www.exim.go.th/th/
About-Exim-Thailand/
Corporate-Governance/
Employee-Ethics.aspx

102-18 Governance
structure

15

102-19 Delegating
authority

16-20

102-20 Executive-level
responsibility for economic,
environmental, and social
topics

16-20

102-22 Composition of the
highest governance body
and its committees

16

SDG 5, SDG 16

102-23 Chair of the highest
governance body

16

SDG 16

102-24 Nominating and
selecting the highest
governance body

16

SDG 5, SDG 16

102-26 Role of highest
governance body in setting
purpose, values, and
strategy

https://www.exim.go.th/
th/About-Exim-Thailand/
About-us/Board-of-Directors/
Board-of-Directors.aspx

COHBP 1

102-27 Collective
knowledge of highest
governance body

16

SDG 8, SDG 10
COHBP 9

SDG 16
COHBP 1
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GRI Standard

Page Number(s)
and/or URL(s)

Disclosure

Omission
Identified
Omission(s)

Reason(s) for
Omission(s)

Explanation for
Omission(s)

SDG/COH4B
Linkage to
Disclosure

General Disclosures
GRI 102: General
Disclosures 2016

102-28 Evaluating the
highest governance body’s
performance

20

COHBP 1

102-30 Effectiveness of
risk management
processes

32-33

102-31 Review of
economic, environmental,
and social topics

32-33

102-32 Highest
governance body’s role in
sustainability reporting

124

102-40 List of stakeholder
groups

58-60, 62-67

102-41 Collective
bargaining agreements

93

102-42 Identifying and
selecting stakeholders

58

COHBP 15

102-43 Approach to
stakeholder engagement

59-67

COHBP 15

102-44 Key topics and
concerns raised

59-67

COHBP 15

102-45 Entities included in
the consolidated financial
statements

124

102-46 Defining report
content and topic
boundaries

68, 70-71

102-47 List of material
topics

70

102-48 Restatements of
information

124

102-49 Changes in
reporting

69

102-50 Reporting period

124

102-51 Date of most recent
report

124

102-52 Reporting cycle

124

102-53 Contact point for
questions regarding the
report

125

102-54 Claims of reporting
in accordance with the GRI
Standards

124, 126

102-55 GRI content index

126-131

102-56 External assurance

124

SDG 8
COHBP 15

127

Material Topics
Economic Performance
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 74

103-2 The management
approach and its
components

31, 34-41, 50-54, 56,
74-75, 111-112

103-3 Evaluation of the
management approach

50-53, 76-77, 112-115

GRI 201:
201-1 Direct economic
Economic
value generated and
Performance 2016 distributed

80

COHBP 1

SDG 8, SDG 9
COHBP 16
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GRI Standard

Page Number(s)
and/or URL(s)

Disclosure

Omission
Identified
Omission(s)

Reason(s) for
Omission(s)

Explanation for
Omission(s)

SDG/COH4B
Linkage to
Disclosure

Anti-corruption
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 205:
Anti-corruption
2016

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

26, 54, 70-71

103-2 The management
approach and its
components

27-28, 31, 34-41, 54, 57
https://www.exim.go.th/th/
Complaints.aspx

103-3 Evaluation of the
management approach

29

205-1 Operations
assessed for risks related
to corruption

28-29

SDG 16

205-2 Communication
and training about
anti-corruption policies
and procedures

30

SDG 16

205-3 Confirmed incidents
of corruption and actions
taken

29

SDG 16

103-1 Explanation of
the material topic and
its boundary

54, 70-71, 121

103-2 The management
approach and
its components

31, 54, 56, 121

103-3 Evaluation of the
management approach

122

302-1 Energy consumption
within the organization

122-123

SDG 7, SDG 8,
SDG 12, SDG 13

302-3 Energy intensity

122-123

SDG 7, SDG 8,
SDG 12, SDG 13

302-4 Reduction of energy
consumption

122-123

SDG 7, SDG 8,
SDG 12, SDG 13

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 92

103-2 The management
approach and its
components

31, 54, 57, 92-94

103-3 Evaluation of the
management approach

95-96

Energy
GRI 103:
Management
Approach 2016

128

GRI 302:
Energy 2016

Employment
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 401:
401-1 New employee hires
Employment 2016 and employee turnover

95, 98

401-2 Benefits provided to
full-time employees that
are not provided to
temporary or part-time
employees

98-99

SDG 5, SDG 8,
SDG 10
COHBP 10

COHBP 5,
COHBP 6

Occupational Health and Safety
GRI 103:
Management
Approach 2016

SDG 3, SDG 5,
SDG 8

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 102

103-2 The management
approach and its
components

31, 42, 54, 57, 102-104

103-3 Evaluation of the
management approach

105
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GRI Standard
GRI 403:
Occupational
Health and
Safety 2018

Page Number(s)
and/or URL(s)

Disclosure
403-1 Occupational health
and safety management
system

103

403-2 Hazard
identification, risk
assessment, and incident
investigation

103

403-3 Occupational health
services

104

403-4 Worker participation,
consultation, and
communication on
occupational health and
safety

103

403-5 Worker training on
occupational health and
safety

103

403-6 Promotion of worker
health

104

403-7 Prevention and
mitigation of occupational
health and safety impacts
directly linked by business
relationships

103

403-8 Workers covered by
an occupational health and
safety management
system

105

403-9 Work-related injuries

105

Omission
Identified
Omission(s)

Reason(s) for
Omission(s)

Explanation for
Omission(s)

SDG/COH4B
Linkage to
Disclosure
SDG 8
COHBP 12
SDG 3, SDG 8
COHBP 12
SDG 3, SDG 8
COHBP 4,
COHBP 12
SDG 8, SDG 16
COHBP 12,
COHBP 15
SDG 8
COHBP 12
SDG 3
COHBP 4,
COHBP 6,
COHBP 12
SDG 8
COHBP 12

SDG 8
COHBP 12
SDG 3, SDG 8,
SDG 16
COHBP 12

Training and Education
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 404:
Training and
Education 2016

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 92

103-2 The management
approach and its
components

31, 54, 57, 92-94

103-3 Evaluation of the
management approach

95-96

404-1 Average hours of
training per year per
employee

95, 100

404-2 Programs for
upgrading employee skills
and transition assistance
programs

94, 100-101

SDG 8

404-3 Percentage of
employees receiving
regular performance and
career development
reviews

95

SDG 5, SDG 8,
SDG 10

SDG 4, SDG 5,
SDG 8, SDG 10
COHBP 15

COHBP 15

129
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GRI Standard

Page Number(s)
and/or URL(s)

Disclosure

Omission
Identified
Omission(s)

Reason(s) for
Omission(s)

Explanation for
Omission(s)

SDG/COH4B
Linkage to
Disclosure

Marketing and Labeling
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 417:
Marketing and
Labeling 2016

Financial Services
(FS)-Specific
Information
Disclosure of
Financial Services
Sector according
to GRI

130

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 74, 106

103-2 The management
approach and its
components

31, 34-41, 50-54, 56-57,
74-75, 106-107

103-3 Evaluation of the
management approach

50-53, 76-77, 108

417-2 Incidents of
non-compliance
concerning product and
service information and
labeling

77

417-3 Incidents of
non-compliance
concerning marketing
communications

77

Policies for the fair design
and sale of financial
products and services
(former FS15)

26, 74, 78

SDG10

Initiatives to enhance
financial literacy by type of
beneficiary (former FS16)

108

SDG 1, SDG 8,
SDG 10

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 84

103-2 The management
approach and its
components

31, 34-41, 53-54, 57, 84-85

103-3 Evaluation of the
management approach

85

418-1 Substantiated
complaints concerning
breaches of customer
privacy and losses of
customer data

85

SDG 16
COHBP 3

SDG 16
COHBP 3

COHBP 8

Customer Privacy
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 418:
Customer
Privacy 2016

SDG 16

Socioeconomic Compliance
GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 419:
Socioeconomic
Compliance 2016

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 74

103-2 The management
approach and its
components

31, 34-41, 54, 56, 74-75

103-3 Evaluation of the
management approach

77

419-1 Non-compliance
with laws and regulations
in the social and economic
area

77

SDG 16

รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563
ธนาคารเพื่่� อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย

GRI Standard

Disclosure

Page Number(s)
and/or URL(s)

Omission
Identified
Omission(s)

Reason(s) for
Omission(s)

Explanation for
Omission(s)

SDG/COH4B
Linkage to
Disclosure

Product Portfolio
GRI 103:
Management
Approach 2016

Financial Services
(FS)-Specific
Information
Disclosure of
Financial Services
Sector according
to GRI

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 74

103-2 The management
approach and its
components

31, 34-41, 50-53, 54, 56,
74-75

103-3 Evaluation of the
management approach

50-53, 76-77

Procedures for assessing
and screening
environmental and social
risks in business lines
(former FS2)

74-75, 79

SDG 10

FS6 Percentage of the
portfolio for business lines
by specific region, size
(e.g. Micro/SME/Large)
and by sector

80-82

SDG 1, SDG 8,
SDG 9

FS8 Monetary value of
products and services
designed to deliver a
specific environmental
benefit for each business
line broken down by
purpose

77, 83

Information Technology and Cyber Security
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the
material topic and its
boundary

54, 70-71, 86

103-2 The management
approach and its
components

31, 34-41, 52-54, 57, 86-87

103-3 Evaluation of the
management approach

52, 88
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แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�อ่่าน
รายงานความยั่่�งยืืนปีี 2563 ของ ธสน.
ขอความร่่วมมืือจากท่่านในการตอบแบบสำำ�รวจฯ โดยสแกน QR Code หรืือส่่งแบบสำำ�รวจฯ นี้้�
กลัับมายััง ธสน. ตามที่่�อยู่่�ที่่�ปรากฏท้้ายเล่่ม หรืืออีีเมล eximSD@exim.go.th

สแกน QR Code
เพื่่� อตอบแบบสำำ�รวจ

1.	ข้้อมููลพื้้�นฐานส่่วนบุุคคล
เพศ

ชาย

หญิิง

อายุุ

ต่ำำ�กว่่า 30 ปีี

30-50 ปีี

มากกว่่า 50 ปีี

อาชีีพ กรุุณาระบุุ .............................................................................................................................................................................................
2. ในฐานะผู้้�อ่่าน กรุุณาระบุุว่่าท่่านอ่่านจากมุุมมองไหน
ลููกค้้า

พนัักงาน

หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

สถาบัันการศึึกษา/หน่่วยงานวิิจััย

ประชาชนทั่่�วไป

ผู้้�ประกอบการ

หน่่วยงานราชการ

สถาบัันการเงิินอื่่�น ๆ

อื่่�น ๆ กรุุณาระบุุ..........................................................................

3.	ท่่านได้้รับ
ั /อ่่านรายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. จากที่่�ใดบ้้าง
เว็็บไซต์์ www.exim.go.th

พนัักงานธนาคาร

สำำ�นัักงาน/สาขาของธนาคาร

อื่่�น ๆ กรุุณาระบุุ....................................................................................................................

4.	วััตถุป
ุ ระสงค์์ในการอ่่านรายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. ฉบัับนี้้�
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เพื่่� อทำำ�ความรู้้�จัักธนาคาร

เพื่่� อหาข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจใช้้บริิการของ ธสน.

เพื่่� อศึึกษาโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม	

เพื่่� อการวิิจััยและศึึกษาแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน

อื่่�น ๆ กรุุณาระบุุ..........................................................................................................................................................................................
5.	ท่่านคิิดอย่่างไรกัับรายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. ฉบัับนี้้�
ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหารายงานฯ ครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญที่่�ท่่านให้้ความสนใจ

	มาก

	ปานกลาง

	น้้อย

ความสวยงามของการออกแบบรููปเล่่ม

	มาก

	ปานกลาง

	น้้อย

ความน่่าสนใจของเนื้้�อหารายงานและรููปแบบการนำำ�เสนอ

	มาก

	ปานกลาง

	น้้อย

ความชััดเจนของเนื้้�อหา เข้้าใจง่่าย ไม่่สับ
ั สน

	มาก

	ปานกลาง

	น้้อย

ความพึึงพอใจต่่อการรายงานในภาพรวม

	มาก

	ปานกลาง

	น้้อย

6.	ท่่านคิิดว่่าเนื้้�อหาของรายงานความยั่่�งยืืนเรื่่�องใด ที่่�ท่่านให้้ความสนใจมากที่่�สุด
ุ
เกี่่�ยวกัับ ธสน.

การพััฒนาองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน

การส่่งมอบคุุณค่่าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว
่ นเสีีย

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินอย่่างรัับผิิดชอบ
การดููแลผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

7.	ท่่านคิิดว่่าเนื้้�อหาของรายงานฯ ฉบัับนี้้� ได้้กล่่าวถึึงประเด็็นที่่�อยู่่�ในความสนใจของท่่านครบถ้้วนหรืือไม่่
ครบถ้้วน

ไม่่ครบถ้้วน ต้้องการให้้เพิ่่�มเติิม

(โปรดระบุุประเด็็นที่่�ท่่านให้้ความสนใจ และต้้องการให้้นำำ�เสนอเพิ่่�มเติิมในรายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. ฉบัับถััดไป)
.........................................................................................................................................................................................................................
8.	ท่่านคิิดว่่า ธสน. ควรพััฒนาหรืือปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนในเรื่่�องใดเพิ่่�มเติิม
.........................................................................................................................................................................................................................
9.	ข้้อคิิดเห็็นหรืือข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมอื่่�น ๆ เพื่่� อนำำ�ไปพััฒนาการรายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. ต่่อไป
.........................................................................................................................................................................................................................
ธสน. ขอขอบคุุณสำ�หรั
ำ
บ
ั ความร่่วมมืือของท่่านเป็็นอย่่างสููง

ข้้อมููลจากแบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นของท่่านที่่�มีีต่่อรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�

จะนำำ�มาใช้้ในการปรัับปรุุงและพััฒนาการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนของ ธสน. ให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�นต่่อไป

รายงานฉบัับนี้้�ใช้้กระดาษและหมึึกพิิ มพ์์
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

สํานักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิม เลขที่ 
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 
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