ธสน. ตั้งปณิธาน
ขับเคลื่อนการค้า
การลงทุนของไทย
ภายใต้กรอบการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ครอบคลุม
มิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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การขับเคลือ่ นการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
หลายทศวรรษที่่� ผ่่ า นมาการเติิ บ โตอย่่ า งรวดเร็็ ว ของเศรษฐกิิ จ โลกมีีส่่ ว นสำำ�คัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ นภาคอุุ ต สาหกรรม
ให้้ขยายตััวอย่่างก้้าวกระโดด ตลอดจนพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมให้้ก้า้ วหน้้าไปอย่่างมาก ควบคู่่�ไปกัับการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของประชากรทั่่�วโลก อย่่างไรก็็ตาม เศรษฐกิิจโลกที่่�ขัับเคลื่่�อนอยู่่�บนพื้้�นฐานของการตั้้�งเป้้าหมายการเติิบโตทางเศรษฐกิิจเป็็นหลััก
ได้้ก่่อให้้เกิิดผลกระทบตามมาในหลายด้้าน อาทิิ ปััญหาการขาดแคลนทรััพยากรธรรมชาติิ การสููญเสีียความสมดุุลของระบบนิิเวศ
จนทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้้อน (Global Warming) ขณะเดีียวกัันยัังสร้้าง
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการกระจายรายได้้ ตลอดจนปััญหาสัังคมตามมาในหลายรููปแบบ ด้้วยเหตุุนี้้� ประชาคมโลกจึึงหัันมาทบทวน
และเบนเข็็มการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจสู่่�ทิิศทางการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการเดิินหน้้าพััฒนาเศรษฐกิิจบนพื้้�นฐานของการคำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คัญ
ั โดยองค์์การสหประชาชาติิ (United Nations: UN) เป็็นผู้้�นำำ�ในการกำำ�หนดเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่ยั่่� งยืื
� น (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้นานาประเทศยึึดถืือเป็็นหลัักปฏิิบัติั สู่ิ ก�่ ารเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งครอบคลุุมใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม อัันประกอบไปด้้วย 17 เป้้าหมายสำำ�คััญ เช่่น การขจััด
ความยากจน การลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� การจ้้างงานที่่�มีีคุุณค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ การพััฒนาอุุตสาหกรรม นวััตกรรมและ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน การบริิโภคและการผลิิตที่่ยั่่� ง� ยืืน พลัังงานสะอาดที่่ทุ� กุ คนเข้้าถึึงได้้ การรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
เป็็นต้้น แนวทางดัังกล่่าวนัับเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญของการพััฒนาเศรษฐกิิจ การค้้า และการลงทุุนของโลกในระยะถััดไป

ไทยยืืนหยััด มุ่่�งมั่่�น สู่่�เส้้นทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ประเทศไทยตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนมาโดยตลอด โดยภาครััฐได้้ยึดึ โยงเป้้าหมาย SDGs ของ UN
เข้้ากัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (ปีี 2561-2580) ซึ่ง�่ เป็็นแผนแม่่บทที่่กำ� �ำ หนดทิิศทางการพััฒนาและเป้้าหมายของประเทศในระยะยาว
ภายใต้้วิสัิ ยั ทััศน์์ “ประเทศไทยมีีความมั่่น� คง มั่่ง� คั่่ง� ยั่่ง� ยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง”
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น วาระการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนยัังถููกบรรจุุไว้้ในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 12 (ปีี 2560-2564)
เพื่่�อถ่่ายทอดยุุทธศาสตร์์ชาติิฯ สู่่�การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรมแก่่ทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่่�งทุุกฝ่่าย
ต่่างขานรัับแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนโดยพร้้อมเพรีียง รวมไปถึึงกลุ่่�มสถาบัันการเงิินที่่�มีีส่่วนร่่วมขัับเคลื่่�อนประเทศ
สู่่เ� ส้้นทางการพััฒนาอย่า่ งยั่่�งยืืนในฐานะแหล่่งเงิินทุุนหลัักของระบบเศรษฐกิิจที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่ห� ล่่อเลี้้�ยงกิจิ กรรมทางเศรษฐกิิจ
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ผ่่านกลไกการให้้สิินเชื่่�อแก่ภาคธุุรกิจภายใต้้บทบาท “ธุนาคารเพื่่�อความย่�งย่น (Sustainable Banking)” โดยสถาบัันการเงิิน
ของิไทยมุ่่�งิมุ่ั�นในการเป็็นส�วนหน่�งิของิการพััฒนาอย�างิยั�งิยืน พัร้อมุ่กับัแสดงิเจตนารมุ่ณ์์ท่�จะดำาเนินธุ่รกิจตามุ่แนวทางิการดำาเนิน
กิจการธุนาคารอย�างิยั�งิยืนในด้านการให้สินเชื่ื�ออย�างิรับัผิิดชื่อบั (Sustainable Banking Guidelines - Responsible Lending)
ท่ก� ำาหนดร�วมุ่กันระหว�างิธุนาคารแห�งิป็ระเทศไทย (ธุป็ท.) และสถาบัันการเงิินต�างิ ๆ ควบัค่ไ� ป็กับัการสนับัสน่นกิจกรรมุ่ทางิเศรษฐกิจ
ท่�ตั�งิอย่�บันพัื�นฐานของิหลักการพััฒนาอย�างิยั�งิยืนตามุ่เป็้าหมุ่าย SDGs

ธสน. ร่่วมขัับเคลื่่�อนการ่ค้าการ่ลื่งทุุนขัองไทุยให้้เติิบโติอย่างยั�งย่น
ธุนาคารเพัือ� การส�งิออกและนำาเข้าแห�งิป็ระเทศไทย (ธุสน.) ในฐานะสถาบัันการเงิินเฉพัาะกิจของิรัฐ มุ่่งิ� มุ่ัน� ท่จ� ะเป็็นหน่งิ� ในกลไก
สำาคัญร�วมุ่กับัหน�วยงิานภาครัฐอื�น ๆ ในการสนับัสน่นเศรษฐกิจ การค้า และการลงิท่นของิป็ระเทศให้เติบัโตบันแนวทางิการพััฒนา
อย�างิยั�งิยืนสอดคล้องิกับัเป็้าหมุ่าย SDGs ย่ทธุศาสตร์ชื่าติ 20 ป็ี (ป็ี 2561-2580) และแผินพััฒนาเศรษฐกิจและสังิคมุ่แห�งิชื่าติ
ฉบัับัท่� 12 (ป็ี 2560-2564) ควบัค่�ไป็กับัหลักการธุนาคารเพัื�อความุ่ยั�งิยืน ผินวกกันเป็็นเข็มุ่ทิศชื่่�นำาการดำาเนินนโยบัายของิธุนาคาร
ในระยะถัดไป็ ภายใต้วสิิ ่ยท่ศน์ปีี 2570 “เปี็นสิถาบ่นการเงินเฉพื่าะกิจชื่่�นนำาระดั่บโลก ท่�เปี็นกลไกสิำาค่ญในการขั่บเคล่�อน
ยุทธุศาสิต้ร์การค้าและการลงทุนระห้ว่างปีระเทศขัองไทย”
ในชื่�วงิท่ผิ� า� นมุ่า ธุสน. ดำาเนินนโยบัายบันพัืน� ฐานของิความุ่รับัผิิดชื่อบัต�อสังิคมุ่และสิงิ� แวดล้อมุ่โดยผินวกเข้าเป็็นส�วนหน่งิ� ของิ
การทำางิานป็ระจำาวัน การป็ฏิิบััติงิานจ่งิสอดคล้องิไป็กับัมุ่าตรฐานสากล ISO 26000 ท่�มุ่่เป็้าหมุ่ายส่งิส่ดในการก�อให้เกิดการเติบัโต
ท่ย� งิั� ยืนอย�างิสมุ่ด่ล โดยเฉพัาะเมุ่ือ� นำามุ่าป็ระย่กต์กบัั หลักการบัริหารจัดการการเงิินและธุ่รกิจอย�างิมุ่่ความุ่รับัผิิดชื่อบั จ่งิทำาให้ ธุสน.
สามุ่ารถเข้าร�วมุ่เสริมุ่สร้างิป็ระโยชื่น์ตอ� สังิคมุ่และสิงิ� แวดล้อมุ่ได้อย�างิแท้จริงิ ไมุ่�วา� จะเป็็นการสร้างิพัลังิงิานสะอาดท่ท� ก่ คนเข้าถ่งิได้
และการรับัมุ่ือกับัการเป็ล่ย� นแป็ลงิสภาพัภ่มุ่อิ ากาศ ด้วยการสนับัสน่นสินเชื่ือ� ในโครงิการพััฒนาพัลังิงิานหมุ่่นเว่ยน รวมุ่ถ่งิการระดมุ่ท่น
โดยการออกพัันธุบััตรเพัือ� รองิรับัการสนับัสน่นสินเชื่ือ� ในโครงิการพััฒนาพัลังิงิานหมุ่่นเว่ยน (Renewable Energy Bond) ยิงิ� ไป็กว�านัน�
ธุสน. ยังิมุ่่สว� นชื่�วยส�งิเสริมุ่การจ้างิงิานและการเติบัโตทางิเศรษฐกิจผิ�านการสร้างิโอกาสการเข้าถ่งิแหล�งิเงิินท่นให้แก�ผิป็่้ ระกอบัการ
ขนาดกลางิและขนาดย�อมุ่ (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่่งิ� ถือเป็็นรากฐานสำาคัญและก�อให้เกิดการจ้างิงิานจำานวนมุ่าก
ต�อระบับัเศรษฐกิจ ตอบัโจทย์อ่กหน่�งิเป็้าหมุ่ายสำาคัญของิการพััฒนาท่�ยั�งิยืนในมุ่ิติของิการลดความุ่เหลื�อมุ่ลำ�าทางิเศรษฐกิจ
และการขจัดความุ่ยากจนของิป็ระเทศ อ่กทั�งิ ธุสน. ยังิคงิบัทบัาทการเป็็นธุนาคารผิ่้นำา (Lead Bank) ในการค่้มุ่ครองิความุ่เส่�ยงิให้
ผิ่้ป็ระกอบัการไทย โดยเฉพัาะผิ่้ป็ระกอบัการ SMEs มุ่่ความุ่มุ่ั�นใจในการกล้าร่กขยายตลาดใหมุ่� (New Frontiers)* ควบัค่�ไป็กับั
การส�งิเสริมุ่โครงิการลงิท่นเพัือ� การพััฒนาป็ระเทศ ทังิ� โครงิการลงิท่นในป็ระเทศ ไมุ่�วา� จะเป็็นการลงิท่นในเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) และท่�เก่�ยวเนื�องิ ซึ่่�งิไมุ่�เพั่ยงิเป็็นการสนับัสน่นภาคการลงิท่นของิป็ระเทศให้กลับัมุ่าฟื้้�นตัว
และเป็็นเครือ� งิยนต์หลักขับัเคลือ� นระบับัเศรษฐกิจอ่กครังิ� แต�ยงิั มุ่่สว� นชื่�วยสร้างิการจ้างิงิานทังิ� ในพัืน� ท่� EEC และพัืน� ท่อ� นื� ๆ ของิป็ระเทศ
ผิ�านการเชื่ือ� มุ่โยงิห�วงิโซึ่�อป็่ ทานของิภาคอ่ตสาหกรรมุ่ นับัเป็็นการส�งิเสริมุ่อ่ตสาหกรรมุ่และการพััฒนาโครงิสร้างิพัืน� ฐานท่เ� ป็็นอ่กหน่งิ�
เป็้าหมุ่ายสำาคัญของิการพััฒนาท่�ยั�งิยืน นอกจากน่� ธุสน. มุ่่�งิมุ่ั�นสนับัสน่นการขยายการลงิท่นของิผิ่้ป็ระกอบัการไทยในต�างิป็ระเทศ
โดยเฉพัาะในกล่�มุ่ป็ระเทศ CLMV (กัมุ่พั่ชื่า สป็ป็.ลาว เมุ่่ยนมุ่า และเว่ยดนามุ่) ท่� ธุสน. เข้าไป็มุ่่ส�วนขับัเคลื�อนการลงิท่น
ในโครงิสร้างิพัื�นฐานและระบับัสาธุารณ์่ป็โภค ซึ่่�งิส�งิเสริมุ่ให้เกิดการต�อยอดส่�การพััฒนาทางิเศรษฐกิจ สังิคมุ่ และสิ�งิแวดล้อมุ่
อย�างิยังิ� ยืน รวมุ่ถ่งิการชื่�วยยกระดับัค่ณ์ภาพัชื่่วิตของิป็ระชื่าชื่นและชื่่มุ่ชื่นในพัื�นท่�อ่กด้วย ตลอดจนมุ่่ส�วนชื่�วยลดความุ่เหลื�อมุ่ลำ�า
ทางิเศรษฐกิจของิป็ระชื่ากรในป็ระเทศเพัื�อนบั้าน อาทิ การสนับัสน่นผิ่้ป็ระกอบัการไทยพััฒนาโรงิไฟื้ฟื้้าพัลังิงิานแสงิอาทิตย์
ในเมุ่่ยนมุ่า ซึ่่�งิทำาให้ชื่าวเมุ่่ยนมุ่าเข้าถ่งิระบับัไฟื้ฟื้้าได้มุ่ากข่�น การก�อสร้างิโรงิผิลิตและบัริหารจัดการนำ�าป็ระป็าใน สป็ป็.ลาว
เพัือ� บัรรเทาป็ัญหาการขาดแคลนนำ�าป็ระป็าสำาหรับัอ่ป็โภคบัริโภค การพััฒนาโรงิแรมุ่ในกัมุ่พั่ชื่า ซึ่่งิ� ธุสน. ไมุ่�เพั่ยงิสนับัสน่นเงิินท่นเพัือ� ให้
ผิ่้ป็ระกอบัการไทยสามุ่ารถขยายธุ่รกิจในต�างิแดนได้เท�านั�น แต�ยังิมุ่่ส�วนสนับัสน่นการพััฒนาบั่คลากรชื่าวกัมุ่พั่ชื่าให้มุ่่ทักษะ
ในธุ่รกิจโรงิแรมุ่ผิ�านมุ่่ลนิธุขิ องิผิ่ป็้ ระกอบัการไทย อันนับัเป็็นการสร้างิงิานและชื่�วยยกระดับัค่ณ์ภาพัชื่่วติ ชื่าวกัมุ่พั่ชื่าได้อก่ ทางิหน่งิ� ด้วย
สิำาห้ร่บในย่างก้าวต้่อไปี ธุสิน. ต้่�งปีณิิธุานขั่บเคล่�อนการค้าการลงทุนขัองไทยภายใต้้กรอบการพื่่ฒนาอย่างย่�งย่น
ท่�ครอบคลุมมิต้ิเศรษฐกิจ สิ่งคม และสิิ�งแวดัล้อม โดัยใชื่้กลไกการกำาก่บดัูแลท่�ดั่ (Enabling Good Corporate Governance
Environment) การสิร้างคุณิค่าดั้านสิ่งคมและสิิง� แวดัล้อมอย่างสิมดัุล (Social and Environmental Value Creation) และการบริห้าร
จ่ดัการการเงินและธุุรกิจอย่างม่ความร่บผ่ิดัชื่อบ (Responsible Finance) ผ่ล่กดั่นเพื่่�อให้้เกิดัปีระโยชื่น์สิูงสิุดัอย่างสิมดัุล
หมุ่ายเหต่ : * New Frontiers หมุ่ายถ่งิ กล่มุ่� ป็ระเทศท่ธุ� ร่ กิจไทยยังิมุ่่บัทบัาททางิการค้าและการลงิท่นไมุ่�มุ่ากนัก เชื่�น เอเชื่่ยใต้ เอเชื่่ยกลางิ ย่โรป็ตะวันออก
แอฟื้ริกา และอเมุ่ริกาใต้
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•	มิิติเิ ศรษฐกิิจ ธสน. พร้้อมเป็็นหนึ่่�งในกลไกขัับเคลื่่อ� นการค้้าการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทยบนรากฐานของการพััฒนา

ที่่�ยั่่�งยืืนผ่่านการสนัับสนุุนทางการเงิินที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมธุุรกิิจไทยให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�ต้้องการ
ยกระดัั บสิิ น ค้้ า หรืือภาคการผลิิ ต ไปสู่่� ร ะบบที่่� ใ ช้้ เ ทคโนโลยีีระดัั บสููง รวมถึึงการนำำ�นวััตกรรมมาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย SDGs ในด้้านการนำำ�นวััตกรรมมาใช้้ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ และยัังมีีส่่วนในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้สิินค้้า
และบริิการของไทยสามารถแข่่งขัันได้้อย่่างยั่่�งยืืนในเวทีีการค้้าโลก กลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�ต้้องการส่่งออกหรืือขยายตลาดสู่่�
กลุ่่�มประเทศ New Frontiers อัันจะเป็็นการสร้้างความมั่่�นคงและกระจายความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่พึ่่�งพาตลาดหลััก
เพีียงอย่่างเดีียว กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่� ยัังเข้้าไม่่ถึึงแหล่่งเงิินทุุนในระบบ ซึ่่�ง ธสน. ภายใต้้การดำำ�เนิินการของ
ศููนย์ค์ วามเป็็นเลิิศด้้านการค้้า (EXIM Excellence Academy: EXAC) พร้้อมที่่จ� ะดููแลและร่่วมพััฒนาศัักยภาพ ตลอดจนเป็็นพี่เ่� ลี้้�ยงที่่จ� ะ
ช่่วยบ่่มเพาะผู้้�ประกอบการกลุ่่�มนี้้�ให้้พร้้อมติิดปีีกและก้้าวกระโดดขึ้้�นไปแข่่งขัันบนเวทีีเศรษฐกิิจโลกได้้อย่่างมั่่�นใจและเต็็มภาคภููมิิ
ทั้้�งนี้้� การเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs นัับเป็็นฟัันเฟืืองสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้ประเทศบรรลุุตามเป้้าหมาย SDGs
ทั้้�งการเพิ่่�มการจ้้างงานและการกระตุ้้�นการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ รวมไปถึึงการลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางเศรษฐกิิจและขจััดความยากจน
ของประเทศ
ำ บั และส่่งเสริิมให้้มีีการปลููกฝัังวััฒนธรรม
•	มิิติสัิ งั คม ธสน. โดยการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่อ� ย่่างมุ่่�งมั่่น� ของคณะกรรมการธนาคาร ได้้กำ�กั

องค์์กรที่่�ยึึดหลัักความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็็นที่่�ตั้้�ง โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุน
ภาคธุุรกิิจ ตลอดจนโครงการลงทุุนทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่มีีส่
� ว่ นช่่วยยกระดัับคุุณภาพสัังคม เพื่่�อส่่งเสริิมการกระจายรายได้้
และความเท่่ า เทีียม รวมถึึ ง ช่่ ว ยบรรเทาปัั ญ หาความเหลื่่� อ มล้ำำ�� อัั น จะมีีส่่ ว นช่่ ว ยสร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง แก่่ ชุุ ม ชนในประเทศ
อีีกทั้้�งยัังส่่งต่่อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปสู่่�มิิตรประเทศผ่่านการขยายธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการไทย เช่่น การสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจแก่่
ผู้้�ประกอบการขนาดย่่อมที่่มีีศั
� กั ยภาพในชุุมชน ด้้วยการผลัักดัันสินค้
ิ า้ ท้้องถิ่่น� ของไทยให้้โลดแล่่นบนเวทีีการค้้าโลก การสร้้างรายได้้
และการจ้้างงานให้้แก่่ชุุมชนในพื้้�นที่่�ที่่�ผู้้�ประกอบการไทยเข้้าไปลงทุุน เป็็นต้้น

•	มิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อม ธสน. ให้้ความสำำ�คัญั กัับการดำำ�เนิินธุรุ กิิจที่่คำ� ำ�นึงึ ถึึงผลกระทบเชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยกำำ�หนดนโยบาย

การสนัับสนุุนและปล่่อยสิินเชื่่อ� เพื่่�อการส่่งออกและการลงทุุนในธุุรกิิจที่่เ� ป็็นมิติ รกัับสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ การสานต่่อการสนัับสนุุนโครงการ
พลัังงานหมุุนเวีียน ซึ่่�งถืือได้้ว่่า ธสน. เป็็นหนึ่่�งในธนาคารผู้้�นำำ�ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในด้้านนี้้� นอกจากนี้้� ธสน. ยัังริิเริ่่�มสนัับสนุุนและ
สร้้างโอกาสแก่่ธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�ตอบโจทย์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่า
และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด อาทิิ ธุุรกิิจที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรเทา
ปััญหาภาวะโลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศควบคู่่�ไปกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างต่่อเนื่่�อง
การขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ การค้้า และการลงทุุนของประเทศบนหลัักการธนาคารเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนจะเป็็นอีีกหนึ่่�งย่่างก้้าวสำำ�คัญ
ั
ในทศวรรษใหม่่ของ ธสน. ไปสู่่�การเป็็นฟันั เฟืืองหลัักในการเสริิมทััพขับั เคลื่่�อนการค้้าการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทยสู่่�การพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ตามเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในระดัับสากล อัันจะเป็็นรากฐาน
ของการยกระดัับประเทศสู่่�การเติิบโตอย่่างมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน สืืบไป
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กิจกรรมเด่นในปี 2562
ปีี 2562 ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) เดิินหน้้าอย่่างเต็็มที่่�ในการดำำ�เนิินการตามแผนแม่่บท
ธสน. 10 ปีี (ปีี 2560-2570) และแผนวิิสาหกิิจ 5 ปีี (ปีี 2562-2566) โดยมีีการปรัับเปลี่่�ยนบทบาทองค์์กร (Transformation) เพื่่�อ
บรรลุุวิิสััยทััศน์์ในการ “เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชั้้�นนำำ�ระดัับโลก ที่่�เป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การค้้าและ
การลงทุุนระหว่่างประเทศของไทย” ผ่่านการดำำ�เนิินงานและกิิจกรรมตามยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เชือ่ มไทย เชือ่ มโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
การเปิดสำ�นักงานผู้แทนในประเทศกัมพูชา
ธสน. เปิิดสํํานัักงานผู้้�แทนแห่่งที่่� 3 ณ กรุุงพนมเปญ กััมพููชา
เมื่่� อ วัั น ที่่� 7 มีีนาคม 2562 โดยมีีนายอภิิ ศัั ก ดิ์์� ตัั น ติิ ว รวงศ์์
รัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวงการคลัั ง เป็็ น ประธานในพิิ ธีี เปิิ ด
พร้้อมด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหาร ธสน. รวมทั้้�งผู้้�แทนภาครััฐและ
เอกชนของไทยและกััมพููชาเป็็นสัักขีีพยาน เพื่่�อขยายบทบาท
ในการส่่งเสริิมการค้้าการลงทุุนในกลุ่่�มประเทศ CLMV (กััมพููชา
สปป.ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม)

การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ
ธสน. ร่่ ว มกัั บ สภาอุุ ตส าหกรรมแห่่ ง ประเทศไทย สถาน
เอกอััครราชทููตไทยและสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
(สคต.) ณ กรุุ ง ย่่ า งกุ้้�ง สภาธุุ ร กิิ จ ไทย-เมีียนมา สมาคม
นัักธุุรกิิจไทยในเมีียนมา และสภาหอการค้้าและอุุตสาหกรรม
แห่่งสหภาพเมีียนมา จััดงาน EXIM-F.T.I. CLMV Business
Matching ณ กรุุงย่่างกุ้้�ง รวมทั้้�งร่่วมกัับ สคต. ณ กรุุงพนมเปญ
จััดโครงการ EXIM CLMV Business Matching ในกััมพููชา
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การจัั บ คู่่�ธุุ ร กิิ จ ระหว่่ า งผู้้�ป ระกอบการไทย
และผู้้�ประกอบการในกลุ่่�มประเทศ CLMV
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ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการสนับสนุนการค้าการลงทุน
ธสน. ร่่วมกัับธนาคารเพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
และสถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย (วว.)
ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ เพื่่อ� ร่่วมสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ภาคการเกษตรให้้สามารถ
เริ่่� ม ต้้ น หรืือขยายการส่่ ง ออกได้้ ม ากขึ้้� น ด้้ ว ยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่�
ได้้รัับการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ทั้้�งนี้้�
ภายใต้้ความร่่วมมืือดัังกล่่าว ทั้้�ง 3 องค์์กรได้้ร่่วมจััด Business
Matching ระหว่่างผู้้�ประกอบการ SMEs กลุ่่�มอุุตสาหกรรมผััก
ผลไม้้ และอาหารแปรรููป ซึ่่�งเป็็นลููกค้้าของ ธ.ก.ส. และ วว.
กัับผู้้�ส่่งออกซึ่่�งเป็็นลููกค้้า ธสน. เพื่่�อส่่งเสริิมการขยายธุุรกิิจและ
เพิ่่�มโอกาสส่่งออก
ธสน. และสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทยร่่วมลงนามในบัันทึึก
ข้้อตกลงความร่่ วมมืือในการส่่ง เสริิ มศัั กยภาพและสนัั บสนุุน
ผู้้�ประกอบการไทย พร้้อมทั้้ง� อำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าการลงทุุน
ระหว่่างประเทศ โดย ธสน. ทำำ�หน้า้ ที่่เ� ติิมเต็็มช่่องว่่างด้้านความรู้�้
การเงิิน และคู่่�ค้้า เพื่่อ� ช่่วยให้้ผู้�ป้ ระกอบการไทยเข้้าสู่่�เวทีีการค้้าโลก

ความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในต่างประเทศ
ธสน. และธนาคารร่่วมพััฒนา (Joint Development Bank:
JDB) ร่่วมลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความเข้้าใจในการส่่งเสริิม
และสนัั บ สนุุ น ความร่่ ว มมืือด้้ า นข้้ อ มููล บริิ ก ารทางการเงิิ น
รวมถึึงการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการค้้าการลงทุุน
ระหว่่างไทยและ สปป.ลาว

ธสน. และธนาคารการค้้าต่่างประเทศลาว มหาชน (Banque
Pour Le Commerce Exterieur Lao Public: BCEL) ร่่วมลงนาม
ในสััญญาสนัับสนุุนทางการเงิินของ ธสน. เพื่่�อให้้ BCEL นำำ�ไปใช้้
สนัับสนุุนธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ สปป.ลาว ที่่ต้� อ้ งการนำำ�เข้้าสิินค้้า
จากไทย
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ธสน. และธนาคารโค โอเปอเรทีีฟ (Co-operative Bank: CB Bank)
ร่่วมลงนามในสััญญาสนัับสนุุนทางการเงิินของ ธสน. เพื่่อ� ให้้ CB Bank
นำำ�ไปใช้้สนัับสนุุนธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการเมีียนมาที่่�ต้้องการ
นำำ�เข้้าสิินค้้าจากไทย เพิ่่�มมููลค่่าการค้้าไทย-เมีียนมามากขึ้้�น

ธสน. และธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งกานา (Ghana
Export-Import Bank: GEXIM) ร่่วมลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ
เพื่่�อส่่งเสริิมการค้้าและการลงทุุนระหว่่างไทยและกานา ซึ่่�งเป็็น
ตลาดใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพในภููมิิภาคแอฟริิกาตะวัันตก

การส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรในต่างประเทศ
ธสน. เข้้าร่่วมการประชุุมประจำำ�ปีีธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและ
นํําเข้้าในเอเชีีย ครั้้�งที่่� 25 (25th Annual Meeting of Asian EXIM
Banks Forum) ซึ่่ง� ธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้าที่่เ� ป็็นสมาชิิก
รวมทั้้�ง ธสน. และธนาคารพััฒนาเอเชีียในฐานะผู้้�สัังเกตการณ์์
ถาวร ได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในหััวข้้อ “ก้้าวสู่่�ทศวรรษใหม่่ :
บทบาทของธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าที่่�มุ่่�งเน้้นเชิิงรุุก
มีีความคล่่ อ งตัั ว และยั่่� ง ยืืน ภายใต้้ ภููมิิ ทัั ศ น์์ เ ศรษฐกิิ จ โลกที่่�
เปลี่่�ยนแปลง”
ธสน. จััดการอบรม Asian EXIM Banks Forum ครั้้ง� ที่่� 38 ในหััวข้้อ
“การร่่วมลงทุุนระหว่่างภาครััฐและภาคเอกชนในกิิจการของรััฐ
สำำ�หรัับสถาบัันการเงิินเพื่่�อสนัับสนุุนการส่่งออก (Public Private
Partnership for Export Credit Agencies)” ให้้แก่่บุุคลากร
ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าจากกลุ่่�มประเทศในเอเชีีย
และธนาคารพััฒนาเอเชีีย จำำ�นวนกว่่า 40 คน จาก 16 ประเทศ
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ธสน. ร่่วมการประชุุมประจำำ�ปีี ครั้้ง� ที่่� 14 กลุ่่�มความร่่วมมืือระหว่่าง
ธนาคารเพื่่� อ การส่่ ง ออกและนำำ� เข้้ า และสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ
การพััฒนาจากทั่่�วโลก (Global Network of Export-Import
Banks and Development Finance Institutions: G-NEXID) ทั้้�งนี้้�
ธสน. เป็็นหนึ่่�งใน 22 องค์์กรสมาชิิกที่่�เข้้าร่่วมประชุุม G-NEXID
เพื่่� อ แลกเปลี่่� ย นข้้ อ มููลและประสบการณ์์ ใ นการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
รวมทั้้�งแสวงหาโอกาสความร่่วมมืือระหว่่างกััน

การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ (New Frontiers)
ธสน. ร่่วมสนัับสนุุนงานสััมมนา “Myanmar Insight 2019”
ซึ่่�งจััดโดยสถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุงย่่างกุ้้�ง ร่่วมกัับสมาคม
นัักธุุรกิิจไทยในเมีียนมา รวมทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
เพื่่�อให้้ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจ นโยบายส่่งเสริิมการลงทุุน กฎหมาย
กฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องของเมีียนมา และส่่งเสริิมการค้้าการลงทุุน
จากต่่างประเทศ

ธสน. ร่่วมกัับกระทรวงพาณิิชย์์ จััดงานสััมมนา “India: The
Window of Opportunities” เพื่่�อนำำ�เสนอโอกาสทางการค้้า
และการลงทุุนของผู้้�ประกอบการไทยในอิินเดีียซึ่่�งเป็็นตลาดใหม่่
ที่่�มีีขนาดและอััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจสููง

ธสน. ร่่ ว มสนัั บ สนุุ น งาน “The Colours of Africa 2019”
ซึ่่ง� จััดโดยกระทรวงการต่่างประเทศและสถานเอกอััครราชทููตไทย
ในทวีีปแอฟริิกา รวมทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน โดย ธสน.
ได้้ร่่วมออกบููทให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�บริิการทางการเงิินแก่่
ผู้้�ประกอบการที่่�สนใจส่่งออกไปตลาดแอฟริิกาซึ่่�งเป็็นตลาดใหม่่
ที่่�มีีศัักยภาพทางเศรษฐกิิจสููง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
ธสน. และสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุุ ตส าหกรรม ร่่ ว มลงนามในบัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงความร่่ ว มมืือ
ด้้ า นการเชื่่� อ มโยงข้้ อ มููลเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาอุุ ตส าหกรรม
ช่่ ว ยให้้ ผู้้�ป ระกอบการสามารถเข้้ า ถึึ ง แหล่่ ง เงิิ น ทุุ น และได้้ รัั บ
องค์์ความรู้้เ� พื่่อ� พััฒนาศัักยภาพด้้านการค้้าและการลงทุุนระหว่่าง
ประเทศ โดยมีีนายพสุุ โลหารชุุน ปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม
เป็็นสัักขีีพยาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ป้องกันความเสีย่ งด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรรับประกันชั้นนำ�ของโลก
ธสน. นำำ�เสนอข้้อมููลสิินเชื่่อ� เพื่่อ� การส่่งออกและศัักยภาพของตลาด
CLMV พร้้อมทั้้�งหารืือร่่วมกัับผู้้�แทนองค์์กรรัับประกัันจากภาครััฐ
และเอกชนกว่่า 80 แห่่งทั่่�วโลก เกี่่ย� วกัับการสร้้างเครืือข่่ายเชื่่อ� มโยง
ข้้อมููลข่่าวสาร แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินงานและ
แนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงทางธุุรกิิจ รวมถึึงแนวทางการให้้บริิการ
ประกัันการส่่งออกและลงทุุน เพื่่อ� รองรัับการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
ของประเทศสมาชิิกในการประชุุมกลุ่่�มความร่่วมมืือขององค์์กร
รัับประกัันชั้้�นนำำ�ของโลก (Berne Union Spring Meeting 2019)

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันความเสี่ยงแก่ผู้ประกอบการไทย
ธสน. และสภาผู้้ส่� ง่ สิินค้้าทางเรืือแห่่งประเทศไทย (Thai National
Shippers’ Council: TNSC) ร่่วมจััดงานสััมมนา “เปิิดประตููสู่่�ตลาด
แอฟริิกา ลดความเสี่่�ยง เพิ่่�มโอกาสและขยายตลาดอย่่างมั่่�นใจ”
เพื่่�อนำำ�เสนอโอกาสการค้้าและการลงทุุนของผู้้�ประกอบการไทย
ในตลาด New Frontiers โดยเฉพาะแอฟริิกา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
การเสริมสร้างศักยภาพการส่งออกแก่ผู้ประกอบการ
ธสน. โดยศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า (EXIM Excellence
Academy: EXAC) จัั ด อบรม “โครงการเสริิ มความเป็็ นเลิิศ
ด้้านการค้้าเพื่่�อผู้้�ประกอบการส่่งออก” เพื่่�อเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�
เรื่่�องขั้้�นตอนการส่่งออก กฎระเบีียบทางการค้้า พิิธีีการศุุลกากร
ตลอดจนการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจในการทำำ�การค้้าระหว่่างประเทศ
ซึ่ง�่ ช่่วยให้้ผู้�ป้ ระกอบการสามารถเริ่่ม� หรืือขยายการส่่งออกได้้เพิ่่�มขึ้้น�

การสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ ไทยในต่างประเทศ
ธสน. ร่่ ว มกัั บ กรมพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ การค้้ า กระทรวงพาณิิ ชย์์
จัั ด งานสัั ม มนา “พัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ แฟรนไชส์์ ไ ทยก้้ า วสู่่�สากล
(Thai Franchises to Global)” เพื่่� อ ให้้ ค วามรู้้� เ ชิิ ง ลึึ ก แก่่
ผู้้�ป ระกอบการไทยในการประกอบธุุ ร กิิ จ แฟรนไชส์์ ร ะหว่่ า ง
ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่่�มประเทศ CLMV พร้้อมแนะนำำ�สิินเชื่่�อ
เพื่่�อสนัับสนุุนผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ไทย/เชนไทย ซึ่่�งสนัับสนุุนเงิินทุุนแก่่
ผู้้�ป ระกอบการที่่�ต้้อ งการซื้้�อ แฟรนไชส์์ ไ ทยไปเปิิ ด ให้้ บ ริิ ก ารใน
ต่่างประเทศ หรืือว่่าจ้้างเชนไทยในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในต่่างประเทศ

การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ (e-Trading)
ธสน. ร่่วมลงนามบัันทึึกความเข้้าใจกัับองค์์การสภาพััฒนาการค้้า
ฮ่่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC)
เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs เข้้าถึึงโอกาส
และช่่องทางการส่่งออกสิินค้้าและบริิการไปยัังฮ่่องกงทางออนไลน์์
บนเว็็บไซต์์ www.hktdc.com

ธสน. ร่่วมกัับกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
จััดงานสััมมนา “Cross-border e-Commerce by Thaitrade.com”
เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs เข้้าถึึงโอกาส
และช่่องทางการส่่งออกสิินค้้าและบริิการไปยัังต่่างประเทศทาง
ออนไลน์์บนเว็็บไซต์์ www.thaitrade.com ของกระทรวงพาณิิชย์์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล
ธสน. ร่่วมกัับสมาคมฟิินเทคประเทศไทย และธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
จำำ�กัดั (มหาชน) จััดงานสััมมนา “Libra Coin ประวััติศิ าสตร์์หน้า้ ใหม่่
ของอนาคตการเงิินโลก” เพื่่อ� ให้้ความรู้�ผู้้ �ป้ ระกอบการ SMEs เกี่่ย� วกัับ
พััฒนาการทางการเงิินในโลกดิิจิทัิ ลั พร้้อมแนวทางกำำ�หนดกลยุุทธ์์
ในการรัับมืือและปรัับตััวของผู้้�ประกอบการไทยเพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจอยู่่�รอด
และแข่่งขัันได้้ในตลาดการค้้าโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ธสน. ได้้จัดั โครงการพััฒนาชุุมชนสำำ�คัญ
ั ร่่วมกัับเครืือข่่าย โดยสนัับสนุุน
ทุุ น การศึึ ก ษาด้้ า นการโรงแรมแก่่ เ ยาวชนกัั ม พููชาผ่่ า นมููลนิิ ธิิ
จิินตมณีี ในโอกาสเปิิดสำำ�นัักงานผู้้�แทน ธสน. ในกรุุงพนมเปญ
กััมพููชา เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2562 ซึ่่�งผู้้�ได้้รัับทุุนเรีียนจบและได้้รัับ
บรรจุุเข้้าทำำ�งานในโรงแรมต่่าง ๆ ในจัังหวััดเสีียมราฐ 100%
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ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง
และแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ความเป็็นมาและวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�ง
ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของกระทรวงการคลััง จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธสน.) พ.ศ. 2536
มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 กัันยายน 2536 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจอัันเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการส่่งออก การนำำ�เข้้า
และการลงทุุน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อการพััฒนาประเทศ โดยการให้้สิินเชื่่�อ ค้ำำ��ประกััน รัับประกัันความเสี่่�ยงหรืือให้้บริิการจำำ�เป็็นอื่่�น ๆ ที่่�เอื้้�อต่่อ
การดำำ�เนิินการตามวััตถุุประสงค์์
นอกจากเงิินเพิ่่�มทุุนที่่�ได้้รับั จากกระทรวงการคลัังเพื่่อ� รองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในแต่่ละช่่วงเวลาแล้้ว ธสน. เป็็นองค์์กรที่่�พึ่่ง� พา
ตนเองด้้านการเงิินด้้วยการระดมทุุนทั้้�งในรููปแบบการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินทุุกประเภททั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ตลอดจน
การออกตราสารทางการเงิินระยะสั้้�นและระยะยาวขายแก่่สถาบัันการเงิินและประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการให้้สิินเชื่่�อแก่่
ผู้้�ส่่งออกและนัักลงทุุนไทย กล่่าวโดยสรุุป ธสน. สามารถทำำ�ธุุรกิิจทุุกประเภทภายใต้้พัันธกิิจตาม พ.ร.บ. ธสน. ได้้เช่่นเดีียวกัับ
ธนาคารพาณิิชย์์ ยกเว้้นการรัับฝากเงิินจากประชาชนทั่่�วไป
2536

เปิิดดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นทางการ
เมื่่�อวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2537 ด้้วยทุุนประเดิิม
จากกระทรวงการคลััง 2,500 ล้้านบาท

2537

2541

ประกาศใช้้ พ.ร.บ. ธสน. (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2542
แก้้ ไขเพิ่่�มเติิมวััตถุุประสงค์์และอำำ�นาจของ ธสน.
ให้้สามารถสนัับสนุุนการลงทุุนไทยในต่่างประเทศ
และการลงทุุนในประเทศที่่�ทำำ�ให้้ประหยััด
หรืือได้้มาซึ่่�งเงิินตราต่่างประเทศได้้อย่่างเต็็มที่่�
ได้้รัับเงิินเพิ่่�มทุุน 5,000 ล้้านบาท
ภายใต้้แผนปฏิิบััติิการไทยเข้้มแข็็ง
สำำ�หรัับการให้้บริิการประกัันการส่่งออก เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุน
นโยบายของรััฐบาลในการส่่งเสริิมการส่่งออก

2542

2551

ขัับเคลื่่�อนองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วยยุุทธศาสตร์์ 6 ด้้านที่่�ปรัับปรุุงใหม่่
ปรัับปรุุงแก้้ ไขยุุทธศาสตร์์ ธสน. ให้้สอดรัับกัับบริิบทองค์์กร
และสถานการณ์์ภายนอกที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว

ได้้รัับเงิินเพิ่่�มทุุน 4,000 ล้้านบาท
สำำ�หรัับมาตรการเสริิมสภาพคล่่อง
ออกมาตรการเสริิมสภาพคล่่องเพื่่�อช่่วยพยุุง
ภาคการส่่งออกให้้สามารถเติิบโตไปได้้
ขณะที่่�ธนาคารพาณิิชย์์ส่่วนใหญ่่หยุุดขยายสิินเชื่่�อ
หลัังประเทศไทยประสบวิิกฤตเศรษฐกิิจรุุนแรง
ได้้รัับเงิินเพิ่่�มทุุน 1,300 ล้้านบาท
ให้้สามารถส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการส่่งออก
การนำำ�เข้้า และการลงทุุนทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศได้้อย่่างกว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น

2552

2559

ดำำ�เนิินงานตามแผนงาน/โครงการ
ภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ ใหม่่
มุ่่�งไปสู่่�การเป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชั้้�นนำำ�ระดัับโลก
ที่่�เป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การค้้า
และการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทย

ก่่อตั้้�ง ธสน.
ตาม พ.ร.บ. ธสน. พ.ศ. 2536 เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
ของรััฐ เพื่่�อดููแลการให้้บริิการทางการเงิิน สนัับสนุุนการค้้า
และการลงทุุนระหว่่างประเทศ

ขัับเคลื่่�อนการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กร (Transformation)
เริ่่�มปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรตามบทบาทและยุุทธศาสตร์์ ใหม่่
เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ
และการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืน

2560

2561

2562

ประกาศใช้้ พ.ร.บ. ธสน. (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2561
ขยายขอบอำำ�นาจในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับประกััน
ความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้ ธสน. สามารถส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ผู้้�ส่่งออกและนัักลงทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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แนวนโยบายของผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐ
ธสน. ได้้นำ�ำ แนวนโยบายภาครััฐ ประกอบด้้วย ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่่บทภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนยุุทธศาสตร์์รัฐั วิิสาหกิิจสาขาสถาบัันการเงิิน
รวมทั้้ง� แผนยุุทธศาสตร์์อื่น�่ ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มากำำ�หนดทิิศทางและแนวทางดำำ�เนิินงาน เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับบทบาท ธสน. ในการเป็็น
กลไกสำำ�คัญ
ั ของภาครััฐในการสนัับสนุนุ และส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศ ผ่่านการสนัับสนุนุ ด้้านการเงิินและไม่่ใช่่การเงิินแก่่ผู้้�ส่ง่ ออก
ผู้้�นำำ�เข้้า และนัักลงทุุนไทย โดยเฉพาะในส่่วนที่่�ผู้้�ส่ง่ ออกและนัักลงทุุนไทยได้้รับั การสนัับสนุนุ ไม่่เพีียงพอหรืือยัังไม่่ได้้รับั การสนัับสนุนุ
ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของ ธสน. รองรัับและตอบสนองต่่อนโยบายภาครััฐยิ่่�งขึ้้�น
ธสน. อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของกระทรวงการคลััง โดยมีีสำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) ดููแลผลการดำำ�เนิินงาน
ของรััฐวิิสาหกิิจในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐ และกำำ�หนดนโยบายของผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐ ดัังนี้้�

นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาสถาบันการเงิน

“รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

“เป็็นสถาบัันการเงิินเพื่่�อการพััฒนา ในการสร้้างโอกาส
ให้้ประชาชนเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนอย่่างทั่่�วถึึง ควบคู่่�กัับการให้้
ความรู้้�ทางการเงิิน เพื่่�อสนัับสนุุนความเข้้มแข็็งเศรษฐกิิจ
ฐานราก พัั ฒ นาขีี ดคว ามสามารถในการแข่่ ง ขัั น ของ
ประเทศ และลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ในสัังคม ภายใต้้การบริิหาร
จัั ด การองค์์ ก รที่่� มั่่� น คง โปร่่ ง ใส และยั่่� ง ยืืน โดยการนำำ�
เทคโนโลยีีและนวัั ต กรรมมาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ นการบริิ ห าร
จััดการและให้้บริิการทางการเงิิน”

1.	กำำ�หนดบทบาทรััฐวิิสาหกิิจให้้มีีความชััดเจน เพื่่�อเป็็น
เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ของประเทศ
2. บริิหารแผนการลงทุุนให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ประเทศ
3. เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งทางการเงิินให้้สามารถดำำ�เนิินการ
ตามบทบาทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. สนัับสนุุนการใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีให้้สอดคล้้อง
	กัับยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย 4.0 และแผนพััฒนาดิิจิิทััล
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
5.	ส่่ ง เสริิ ม ระบบธรรมาภิิ บ าลให้้ มีีคว ามโปร่่ ง ใสและมีี
	คุุณธรรม

โครงสร้้างทางธุุรกิิจ
โครงสร้างทางธุรกิจ

(กระทรวงการคลังถือหุ้น 100%)
สินเชื่อ

ประกัน

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำ�เข้า

ประกันการส่งออก

สินเชื่อโครงการลงทุน

ประกันความเสี่ยงการลงทุน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และค่านิยมร่วม
วิิสััยทััศน์์
ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ปีี 2570 ในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรเพื่่�อสนัับสนุุน
และส่่งเสริิมนโยบายด้้านการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศอัันส่่งผลต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทย ดัังนี้้�
“เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชั้้น� นำำ�ระดัับโลก ที่่เ� ป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์การค้้าและการลงทุุน
ระหว่่างประเทศของไทย”

พัันธกิิจ
ธสน. กำำ�หนดพัันธกิิจตาม พ.ร.บ. ธสน. ดัังนี้้�
“ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการส่่งออก การนำำ�เข้้า และการลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อการพััฒนา
ประเทศ โดยการให้้สิินเชื่่�อ ค้ำำ��ประกััน รัับประกัันความเสี่่�ยง หรืือให้้บริิการที่่�จำำ�เป็็นอื่่�นตาม พ.ร.บ.”

ภารกิิจ
เพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ข้้างต้้น ธสน. มีีภารกิิจที่่�ต้้องดำำ�เนิินการและให้้ความสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. สนัับสนุุนทางการเงิินเพื่่�อนำำ�ผู้้�ประกอบการไทยเข้้าสู่่�เวทีีการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ
2. สนัับสนุุนทางการเงิินเพื่่�อการลงทุุนสำำ�หรัับการพััฒนาในประเทศตามนโยบายรััฐบาล
3. ลดความเสี่่�ยงการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศให้้แก่่ผู้้�ประกอบการไทย
4.	พััฒนาและเพิ่่�มขีีดความสามารถของผู้้�ประกอบการไทยในเวทีีการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ

ค่่านิิยมร่่วม

ภารกิิจ

เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชั้้�นนำำ�ระดัับโลก
ที่่�เป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทย
1. สนัับสนุุนทางการเงิินเพื่่�อนำำ�ผู้้�ประกอบการไทยเข้้าสู่่�เวทีีการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ
2. สนัับสนุุนทางการเงิินเพื่่�อการลงทุุนสำำ�หรัับการพััฒนาในประเทศตามนโยบายรััฐบาล
3. ลดความเสี่่�ยงการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศให้้แก่่ผู้้�ประกอบการไทย
4. 	พััฒนาและเพิ่่ม� ขีีดความสามารถของผู้้�ประกอบการไทยในเวทีีการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ

ค่่านิิยมร่่วม

วิิสััยทััศน์์

ธสน. กำำ�หนดค่่านิิยมร่่วมและพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ให้้มีีความสอดคล้้องกััน ดัังนี้้�
1. เป็็นเลิิศในผลงาน (Excellence in Results)
2. เป็็นเลิิศในการบริิการ (Excellence in Customer Services)
3. เป็็นเลิิศในทีีมงาน (Excellence in Collaboration and Teamwork)
4. เป็็นเลิิศในธรรมาภิิบาล การบริิหารความเสี่่�ยง และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Excellence in Governance,
			 Risk, Compliance and Corporate Social Responsibility)

มีีความเป็็นเลิิศใน “ผลงาน การบริิการ ทีีมงาน ธรรมาภิิบาล การบริิหารความเสี่่�ยง และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม”
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ข้อมูลที่สำาคัญทางการเงิน
สินทรัพยรวม
90,901

106,566

118,847

กำไรสุทธิ

หนวย : ลานบาท

1,360

หนวย : ลานบาท

1,365

507

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2560

ป 2561

ป 2562
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2562

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
118,847
หนี้สินรวม
97,422
ส่วนของเจ้าของ
21,425
ทุน
12,800
ผลการดำาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
3,494
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
581
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ
1,754
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
1,815
กำาไรสุทธิ
507
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
0.4
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)
2.4
อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้ดอกเบีย้ เฉลีย่ (NIM)
2.9
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (Cost to Income)
43.0
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR)
16.9
คุณภาพสินทรัพย์
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
5,606
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
11,171
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ)
4.6
เงินงบประมาณที่ ได้รับและการจ่ายเงินนำาส่งรัฐ
เงินงบประมาณที่ได้รับจากมาตรการทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี
เงินนำาส่งกระทรวงการคลังประจำาปี
217 *
หมายเหตุ : * ตัวเลขประมาณการ

มูลค่า
2561

2560

106,566
85,392
21,174
12,800

90,901
70,557
20,344
12,800

3,397
497
1,321
1,208
1,365

3,086
332
1,091
967
1,360

1.4
6.6
3.2
33.9
18.1

1.6
6.8
3.3
31.9
21.3

4,103
9,384
3.8

3,285
7,949
3.6

11
513

66
505
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สารจากประธานกรรมการ

ในภาวะที่่�เศรษฐกิิจโลกกำำ�ลัังเผชิิญกัับความท้้าทายนานััปการ ไม่่ว่่าจะเป็็นความขััดแย้้งระหว่่างประเทศ สงครามการค้้า
ระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับจีีน การกีีดกัันทางการค้้า ภััยธรรมชาติิและโรคระบาดที่่ทวีี
� ความรุุนแรงขึ้้น� ราคาน้ำำ��มันั และสิินค้้าโภคภััณฑ์์
ตกต่ำำ�� ความผัันผวนของค่่าเงิิน ซึ่่�งล้้วนส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อภาคการส่่งออกของประเทศไทยในปีีที่่�ผ่่านมา ธนาคารเพื่่�อ
การส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) จำำ�เป็็นต้้องรัับภาระหนัักขึ้น้� กว่่าเดิิมในการขัับเคลื่่อ� นการส่่งออกและการลงทุุนของไทย
ท่่ามกลางข้้อจำำ�กััดและปััญหาเชิิงโครงสร้้างอื่่�น ๆ ภายในประเทศ ซึ่่�งรวมถึึงผลิิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ที่่�ยัังทรงตััว
อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� ทัักษะแรงงานที่่ไ� ม่่สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด ตลอดจนความไม่่แน่่นอนทางเศรษฐกิิจ การเมืืองและสัังคม
ในมิิติิต่่าง ๆ
ท่่ามกลางความท้้าทายข้้างต้้น คณะกรรมการธนาคารได้้มุ่่�งเน้้นการให้้ทิศิ ทางและกำำ�กับั ดููแล ธสน. โดยสนัับสนุุนฝ่่ายจััดการ
ให้้สามารถเดิินหน้้าปรัับกลยุุทธ์แ์ ละกระบวนการทำำ�งานทุุกด้า้ นอย่่างรวดเร็็วเพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่� “ธนาคารเพื่่อ� การพััฒนา” อย่่างเต็็มกำำ�ลังั
โดยได้้อนุุมััติิ ทบทวนและติิดตามความคืืบหน้้าของแผนวิิสาหกิิจ แผนธุุรกิิจ นโยบาย กฎบััตรและแผนแม่่บทที่่�สำำ�คััญทุุกด้้าน
ทั้้�งด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน เทคโนโลยีีสารสนเทศ การบริิหารและพััฒนาขีีดความสามารถของบุุคลากร
การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้มีีความโดดเด่่นมากยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีนโยบายมุ่่�งเน้้นการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ
โดยเฉพาะวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ผ่่านการให้้ความรู้้� อบรมบ่่มเพาะ และจัับคู่่�ธุุรกิิจของศููนย์์ความเป็็นเลิิศ
ด้้านการค้้า (EXIM Excellence Academy: EXAC) ตลอดจนส่่งเสริิมการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�ประกอบการตามนโยบายของรััฐภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ นอกจากนี้้� คณะกรรมการธนาคารได้้ผลัักดันั ให้้มีีการจััดทำำ�แผนรองรัับ
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Disruptive Technology และแต่่งตั้้�งคณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้นวััตกรรม
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรอย่่างจริิงจััง ขณะเดีียวกัันได้้เตรีียมความพร้้อมของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ธสน. ในการยกระดัับ
การกำำ�กับั ดููแลและบริิหารจััดการองค์์กรตามเกณฑ์์การประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจแบบใหม่่ของกระทรวงการคลััง รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คัญ
ั
เป็็นอย่่างยิ่่�งกัับการบููรณาการความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรภาครััฐและเอกชน เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายสำำ�คััญอัันเป็็นภารกิิจหลัักของ ธสน.
คืือการช่่วยเหลืือและส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการไทย ทั้้�งในรููปแบบของการสนัับสนุุนทางการเงิิน การป้้องกัันความเสี่่ย� ง การให้้คำำ�ปรึึกษา
และให้้ความรู้้�เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการมีีความเข้้มแข็็ง สามารถแข่่งขัันในตลาดการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศได้้อย่่างยั่่�งยืืน
หากพิิจารณาจากสถิิติผิ ลการดำำ�เนิินงาน กล่่าวได้้ว่า่ ปีี 2562 ธสน. สามารถทำำ�หน้้าที่่ข้� า้ งต้้นได้้ในระดัับที่่ดีี� โดยมีียอดคงค้้าง
สิินเชื่่�อจำำ�นวน 121,868 ล้้านบาท สููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่เปิิดดำำ�เนิินงานในรอบ 25 ปีี และปริิมาณธุุรกิิจสะสมบริิการประกัันอยู่่�ที่่�ระดัับ
121,372 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 31.29 โดยในปีี 2562 ธสน. มีีสััดส่่วนจำำ�นวนรายลููกค้้า SMEs ต่่อลููกค้้าทั้้�งหมดใน Portfolio
สิินเชื่่�อของธนาคารคิิดเป็็นร้้อยละ 91.60 และมีีปริิมาณธุุรกิิจของ SMEs ร้้อยละ 54.16 แม้้ว่่า ธสน. มิิได้้มุ่่�งเน้้นการทำำ�กำำ�ไร
และมีีกำำ�ไรสุุทธิลิ ดลงในปีี 2562 แต่่ก็ส็ ามารถรัักษาคุุณภาพสิินทรััพย์แ์ ละสถานะทางการเงิินให้้เข้้มแข็็งโดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิ จำำ�นวน 507 ล้้านบาท
และมีีอััตราส่่วนสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (NPLs Ratio) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4.60 โดยมีีอััตราส่่วนเงิินสำำ�รองที่่�กัันไว้้แล้้วต่่อสำำ�รองหนี้้�พึึงกััน
ตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยร้้อยละ 143.15
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในระยะต่่อไป คณะกรรมการธนาคารตระหนัักดีีว่่า ธสน. ยัังเป็็นองค์์กรขนาดเล็็กเทีียบกัับภารกิิจ
การเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาการค้้าการลงทุุนระหว่่างประเทศโดยเฉพาะผู้้�ประกอบการ SMEs ดัังนั้้�น เพื่่อ� ให้้สามารถรองรัับหน้้าที่่�
ดัังกล่่าวได้้สมบููรณ์์ยิ่่ง� ขึ้้น� และยัังคงเดิินหน้้าสู่่เ� ป้้าหมายการพััฒนาธนาคารที่่ยั่่� ง� ยืืน (Sustainable Banking) ธสน. มีีความจำำ�เป็็นต้้อง
ปรัับตััวให้้เท่่าทัันความผัันผวนทุุกด้้านทั้้�งในและนอกประเทศ โดยตอบสนองความต้้องการของผู้้�ประกอบการและแนวนโยบาย
ของรััฐอย่่างจริิงจััง ตรงจุุด และต่่อเนื่่อ� ง ต้้องทำำ�ความเข้้าใจจุุดอ่่อนและสามารถนำำ�จุดุ แข็็งขององค์์กร ลููกค้้า คู่่�ค้า้ และผู้้�ประกอบการ
มาต่่อยอด พลิิกวิิกฤตเพื่่�อสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ โดยเน้้นนวััตกรรมและการบริิหารจััดการอย่่างมีีธรรมาภิิบาล
ผมขอถืือโอกาสนี้้� ขอบคุุณลููกค้้า ตลอดจนหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนทุุกแห่่ง ที่่ใ� ห้้การสนัับสนุุน ธสน.
เป็็นอย่่างดีี ขอขอบคุุณคณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ธสน. ทุุกท่า่ นที่่ทุ่่�� มเททำำ�งานตลอดปีี 2562 ส่่งผลให้้ ธสน. สามารถผ่่านพ้้น
ปััญหาและอุุปสรรคต่่าง ๆ โดยยัังคงดำำ�รงฐานะการเงิินที่่�เข้้มแข็็ง ด้้วยความร่่วมมืือร่่วมใจของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ผมมีีความเชื่่�อมั่่�น
ในศัักยภาพของ ธสน. ที่่�จะเป็็นกลไกสำำ�คััญของภาครััฐในการสนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทยอย่่างยั่่�งยืืน

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการ
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

ในปีี 2562 ที่่ผ่� า่ นมา บริิบทการค้้าการลงทุุนโลกยัังคงมีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง จากทั้้�งการกีีดกัันทางการค้้าที่่บ� านปลาย
กลายเป็็นสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับจีีน การแยกตััวของสหราชอาณาจัักรออกจากสหภาพยุุโรป และปััญหาความขััดแย้้ง
ในหลายประเทศทั่่�วโลก บั่่�นทอนบรรยากาศการค้้าการลงทุุนโลกให้้ยิ่่�งซบเซาลง ต่่อเนื่่�องมาถึึงปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นปีีแห่่งการปรัับสมดุุล
ของโลกเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในหลายมิิติิที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจของประเทศต่่าง ๆ รวมทั้้�งประเทศไทย
ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) ในฐานะสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ ยัังคงมุ่่�งทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทย โดยได้้เล็็งเห็็นถึึงผลกระทบของปััจจััย
ดัังกล่่าวที่่เ� ริ่่ม� สั่่�นคลอนการค้้าการลงทุุนของไทยมากขึ้้น� ธสน. จึึงสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการไทยขยายโอกาสทางธุุรกิจิ ไปยัังตลาดใหม่่
(New Frontiers) ที่่�มีีอััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจสููง อาทิิ กลุ่่�มประเทศ CLMV (กััมพููชา สปป.ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม) อิินเดีีย
และแอฟริิกา ซึ่่ง� เป็็นไปตามทิิศทางการปรัับเปลี่่ย� นองค์์กร (Transformation) ตามแผนแม่่บทของ ธสน. ปีี 2560-2570 และสอดคล้้อง
กัับนโยบายเร่่งด่่วนของรััฐบาลในการปรัับปรุุงทิิศทางการส่่งออกไปยัังตลาดอื่่น� และขยายความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจกัับประเทศที่่มีี�
ศัักยภาพ เพื่่อ� รองรัับความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลกและสนัับสนุุนให้้การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทยเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ธสน. อยู่่�เคีียงข้้างผู้้�ประกอบการไทยมาโดยตลอด ด้้วยการสนัับสนุุนทางการเงิินอย่่างครบวงจร ทั้้�งสิินเชื่่�อ บริิการ
ประกัั น ความเสี่่� ย งด้้ า นการค้้ า และการลงทุุ น และความเสี่่� ย งด้้ า นอัั ตร าแลกเปลี่่� ย น ตลอดจนโปรแกรมสิิ น เชื่่� อ พิิ เ ศษและ
มาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้้�ปร ะกอบการไทยจากสถานการณ์์ ต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ช่่ วย ให้้ ก ารส่่ ง ออกและการลงทุุ น ของ
ผู้้�ปร ะกอบการไทยดำำ� เนิิ น ไปได้้ อ ย่่ า งไม่่ ส ะดุุ ด และมีีมููลค่่ า เพิ่่� ม มากขึ้้� น นำำ� ไปสู่่�การพัั ฒ นาประเทศอย่่ า งมั่่� น คงและยั่่� ง ยืืน
รวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ ผ่่านความร่่วมมืือระหว่่าง ธสน. กัับหน่่วยงานภาครััฐ หน่่วยงานภาคเอกชน และ
สถาบัันการเงิินทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยในปีีที่่�ผ่่านมา ธสน. ได้้เปิิดสำำ�นัักงานผู้้�แทนในกััมพููชา และในปีี 2563
จะเปิิ ด สำำ�นัั ก งานผู้้� แ ทนในเวีียดนาม ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ ธสน. มีีเครืือข่่ า ยที่่� คร อบคลุุ ม ทุุ ก ประเทศ CLMV ส่่ ง เสริิ ม บทบาทการเป็็ น
หััวหอกหลััก (Lead Bank) ในการนำำ�พาผู้้�ประกอบการไทยไปสู่่�กลุ่่�มประเทศ CLMV และ New Frontiers
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นอกจากนี้้� ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า (EXIM Excellence Academy: EXAC) ได้้ดำำ�เนิินการยกระดัับศัักยภาพผู้้�ประกอบการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีีที่่�ผ่่านมา ธสน. ได้้จััดกิิจกรรมอบรมบ่่มเพาะและจัับคู่่�ธุุรกิิจ (Business
Matching) ระหว่่างผู้้�ประกอบการไทยกัับผู้้�ซื้้อ� สิินค้้าในประเทศ CLMV รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ธุรกิ
ุ จิ ไทยเข้้าสู่่�แพลตฟอร์์มการค้้าออนไลน์์
ของต่่างประเทศเพื่่�อขยายการส่่งออกมากขึ้้�น การสร้้างโอกาสแก่่ผู้้�ประกอบการ โดยเฉพาะวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
(SMEs) ตามแนวทางข้้างต้้น นอกจากจะเพิ่่�มการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน (Financial Inclusion) แล้้ว ยัังสนัับสนุุนให้้เกิิดการจ้้างงาน
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างผู้้�ประกอบการรายใหญ่่กัับรายย่่อย รวมทั้้�งกระตุ้้�นการเติิบโตตลอดห่่วงโซ่่มููลค่่า (Value Chain) ของ
อุุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยสอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาล อาทิิ การสนัับสนุุนการพััฒนาธุุรกิจิ ในภาคอุุตสาหกรรม S-curve
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนประเทศไทยไปสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0 และการส่่งเสริิมการลงทุุนในโครงการเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC)
ผลการดำำ�เนิินงานของ ธสน. ในปีี 2562 สููงกว่่าเป้้าหมายทั้้�งด้้านสิินเชื่่อ� และการรัับประกััน โดยมีีเงิินให้้สินิ เชื่่อ� คงค้้าง 121,868
ล้้านบาท สููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์นัับตั้้�งแต่่ ธสน. เปิิดดำำ�เนิินการมากว่่า 25 ปีี เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ สิ้้�นปีี 2561 จำำ�นวน 13,279 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 12.23 โดยมีีเงิินให้้สิินเชื่่�อคงค้้างที่่�สนัับสนุุนธุุรกิิจใน CLMV เท่่ากัับ 30,774 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,333 ล้้านบาท และมีี
เงิินให้้สิินเชื่่�อคงค้้างแก่่ SMEs เท่่ากัับ 41,123 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 217 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ปริิมาณธุุรกิิจสะสมในปีี 2562 ของ ธสน. อยู่่�ที่่�
197,106 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นปริิมาณธุุรกิิจของ SMEs เท่่ากัับ 106,749 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 54.16
ด้้านการรัับประกััน ปริิมาณธุุรกิิจสะสมบริิการประกัันของ ธสน. กลัับมาทะลุุระดัับ 100,000 ล้้านบาทอีีกครั้้�งในรอบ 6 ปีี
โดยอยู่่�ที่่�ระดัับ 121,372 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 28,924 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 31.29 สะท้้อนบทบาทของ ธสน. ในการเป็็นเกราะป้้องกััน
ให้้กัับผู้้�ประกอบการไทยในช่่วงที่่�เศรษฐกิิจทั่่�วโลกชะลอตััว โดยในจำำ�นวนนี้้�เป็็นปริิมาณธุุรกิิจของ SMEs 22,592 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 18.61 ของปริิมาณธุุรกิิจสะสมรวม
ในปีี 2562 ธสน. มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 507 ล้้านบาท และมีีอััตราส่่วนสิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ (NPLs Ratio) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4.60 โดยมีี
สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพจำำ�นวน 5,606 ล้้านบาท และมีีเงิินสำำ�รองหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวน 11,171 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,787 ล้้านบาท
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 โดยเป็็นสำำ�รองหนี้้�พึึงกัันตามเกณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทยจำำ�นวน 7,804 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราส่่วน
เงิินสำำ�รองที่่�กัันไว้้แล้้วต่่อสำำ�รองหนี้้�พึึงกัันร้้อยละ 143.15 ทำำ�ให้้ ธสน. ยัังคงดำำ�รงฐานะการเงิินที่่�มั่่�นคง
ในปีี 2563 ธสน. ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะขัับเคลื่่�อนการค้้าการลงทุุนของไทยภายใต้้กรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�ครอบคลุุมทั้้�ง
มิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี กล่่าวคืือ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบและยึึดมั่่�นในหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อพััฒนา ธสน. อย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล
ในระยะยาว
ความสำำ�เร็็จของ ธสน. มิิอาจเกิิดขึ้้�นได้้โดยปราศจากการสนัับสนุุนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสำำ�คััญ ในนามของคณะผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน ผมขอขอบคุุณลููกค้้า หน่่วยงานผู้้�กำำ�กัับดููแล หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนอื่่�น ๆ รวมทั้้�งผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน
ที่่�ให้้การสนัับสนุุน ธสน. ด้้วยดีีเสมอมา และขอขอบคุุณคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกท่่านที่่�มุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทปฏิิบััติิภารกิิจ
อย่่างเต็็มความสามารถ เพื่่�อให้้ ธสน. เติิบโตต่่อไปได้้อย่่างแข็็งแกร่่งและยั่่�งยืืน ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าในปีี 2563 ธสน. จะยัังคง
ได้้รับั การสนัับสนุุนจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วน ซึ่่ง� จะช่่วยขับั เคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่ว� างไว้้ได้้อย่่างราบรื่่น�
และมีีประสิิทธิิผล

(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
นายสุุพัันธุ์์�

มงคลสุุธีี

ประธานกรรมการ

นางสาวเกตสุุดา
สุุประดิิษฐ์์
กรรมการ (โดยตำำ�แหน่่ง)
ที่่�ปรึึกษาด้้านเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ (เศรษฐกรทรงคุุณวุุฒิิ) สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
แทนผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
นายกีีรติิ
รััชโน
อธิิบดีีกรมการค้้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์

กรรมการ (โดยตำำ�แหน่่ง)

นายทองชััย
ชวลิิตพิิเชฐ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม

กรรมการ (โดยตำำ�แหน่่ง)

นายระพีีภััทร์์
จัันทรศรีีวงศ์์
เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์

กรรมการ (โดยตำำ�แหน่่ง)

นายเชิิดชาย
ใช้้ไววิิทย์์
อธิิบดีีกรมเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ

กรรมการ (โดยตำำ�แหน่่ง)

นายดามพ์์

สุุคนธทรััพย์์

กรรมการ

นายประเสริิฐ

ภััทรดิิลก

กรรมการ

นายมาส

ตัันหยงมาศ

กรรมการ

นายพิิริิยะ

เข็็มพล

กรรมการ

นายพิิศิิษฐ์์
เสรีีวิิวััฒนา
กรรมการ (โดยตำำ�แหน่่ง)
กรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย							
										

ณ 28 มกราคม 2563

คณะกรรมการบริิหาร
นายประเสริิฐ
นายดามพ์์
นายพิิริิยะ
นายพิิศิิษฐ์์

ภััทรดิิลก
สุุคนธทรััพย์์
เข็็มพล
เสรีีวิิวััฒนา

ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบ
นายมาส
นายทองชััย  
นายเชิิดชาย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ตัันหยงมาศ
ชวลิิตพิิเชฐ
ใช้้ไววิิทย์์

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
นางสาวเกตสุุดา  สุุประดิิษฐ์์
นายมาส  
ตัันหยงมาศ
นายระพีีภััทร์์   จัันทรศรีีวงศ์์                            

ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีฯ
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีฯ
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีฯ

นายระพีีภััทร์์   จัันทรศรีีวงศ์์
นายกีีรติิ
รััชโน
นายพิิศิิษฐ์์
เสรีีวิวัิ ฒ
ั นา

คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
นายทองชััย
นางสาวเกตสุุดา
นายพิิริิยะ
นายพิิศิิษฐ์์

ประธานกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

ชวลิิตพิิเชฐ
สุุประดิิษฐ์์
เข็็มพล
เสรีีวิวัิ ัฒนา

คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
นายดามพ์์
สุุคนธทรััพย์์ 
นายพิิศิิษฐ์์
เสรีีวิิวััฒนา
นายสิิทธิิกร
ดิิเรกสุุนทร
นางสาวน้้องนุุช   เหล่่ามณีีรััตนาภรณ์์ 
นายถิิรพัันธุ์์�    สรรพกิิจ
นายวิิษณุุ   
ตััณฑวิิรุุฬห์์ 
นายเรืืองไกร    รัังสิิพล
นายวิิเทศ  
เตชางาม

(กรรมการ)
(กรรมการผู้้�จััดการ)
(รองกรรมการผู้้�จััดการ)
(ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ)
(ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกภาครััฐ)
(ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกภาครััฐ)
(ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกภาคเอกชน)
(ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกภาคเอกชน)

ประธานกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ฯ
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ฯ
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ฯ
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ฯ
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ฯ
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ฯ
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ฯ
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ฯ

คณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม
นายเชิิดชาย
ใช้้ไววิิทย์์
นายนพพร
เทพสิิทธา
นางสาวน้้องนุุช   เหล่่ามณีีรััตนาภรณ์์

(กรรมการ)
(ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายนอก)
(ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ)

ประธานกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์ฯ
กรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์ฯ
กรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์ฯ

										

ณ 2 มีีนาคม 2563
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นายสุพันธุ์ มงคลสุธีิ
ประธานกรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริิหารการลงทุุน บริิษัทั
กฟผ. อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
การศึกษา
• กรรมการและประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ิ มิ ศัักดิ์์� (เศรษฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััย
• ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิตติ
รามคำำ�แหง
• รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• MBA, City University of Seattle, U.S.A.
• วิิทยาการจััดการบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช • ประธานกรรมการ บริิษัทั ซิินเน็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการส่่งเสริิมกิิจการ และกรรมการสภาการศึึกษา
โรงเรีียนนายร้้อยตำำ�รวจสามพราน
การอบรมอื่น ๆ
• หลัักสููตรหลัักนิิติธิ รรมเพื่่อ� ประชาธิิปไตย (นธป.) รุ่่�นที่่� 3/2558 • กรรมการ คณะกรรมการยุุทธศาสตร์์ชาติิ สำ�นัำ กั งานสภาพััฒนา
การเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
วิิทยาลััยศาลรััฐธรรมนููญ
• หลัักสููตรผู้�้บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.) • กรรมการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
รุ่่�นที่่� 5/2557 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• กรรมการ สำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารงานพััฒนาเมืือง ภาคตะวัันออก (สกพอ.)
(มหานคร) รุ่่�นที่่� 1/2555 มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช
• กรรมการ บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.) • กรรมการ บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
รุ่่�นที่่� 14/2553 วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรการกำำ�กับั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้บ� ริิหาร
ระดัับสููงของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน (PDI) ปีี 2552
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้บ� ริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
รุ่่�นที่่� 3/2549 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
• หลัักสููตร Executive Leadership Program ปีี 2548
NIDA-Wharton School of the University of Pennsylvania
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่�
12/2547 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 52/2547
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) ปีี 2546 วิิทยาลััย
ป้้องกัันราชอาณาจัักร
ปีเกิด
• 2501
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นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์

กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำ�กับความเสี่ยง

ปีเกิด
• 2504
การศึกษา
• MBA (General Management), University of Exeter, UK
• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต  (การเงิินและการคลััง) จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย

ประสบการณ์การทำ�งาน
• รองผู้้อำ� �ำ นวยการสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
• อััครราชทููต (ฝ่่ายเศรษฐกิิจและการคลััง) ประจำำ�สหราชอาณาจัักร
และยุุโรป สถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุงลอนดอน สหราชอาณาจัักร
ผู้
• �้อำ�ำ นวยการสำำ�นััก การเงิิ น การคลัั ง อาเซีียน สำำ�นััก งาน
เศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
• ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านการออม การลงทุุนและพััฒนา
ตลาดทุุน สำำ�นัักนโยบายการออมและการลงทุุน สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
• อััครราชทููตที่่�ปรึึกษา (ฝ่่ายเศรษฐกิิจและการคลััง) ประจำำ�
กรุุงโตเกีียว สถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุงโตเกีียว ประเทศญี่่ปุ่่�� น
• ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนความร่่วมมืือทางการเงิินระหว่่างประเทศ 
สำำ�นักั นโยบายเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจ
การคลััง กระทรวงการคลััง
• หััวหน้้าฝ่่ายนโยบายและวิิชาการเงิิน และรัักษาการใน
ตำำ�แหน่่งหััวหน้้าฝ่่ายธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ กองนโยบาย
การเงิินและสถาบัันการเงิิน สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
กระทรวงการคลััง

การอบรมอื่น ๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงธนาคารและสถาบัันการเงิิน
รุ่่�นที่่� 20/2554 สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและ
การเงิินไทย
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้นำ้� ำ�ที่มีีวิ่� สัิ ยั ทััศน์แ์ ละคุุณธรรม
(นบส.) รุ่่�นที่่� 69/2553 สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการ
พลเรืือน (ก.พ.)
• Capital Market in Asia, Asian Development Bank Institute
• Anti-Money Laundering and Terrorist Financing,
United States Department of the Treasury
• Regional Macroeconomic and Financial Policies,
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
International Monetary Fund (IMF)
• Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course • ที่่ป� รึึกษาด้้านเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ (เศรษฐกรทรงคุุณวุุฒิ)ิ
สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
สถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่อ� การค้้าและการพััฒนา (องค์์การ
มหาชน)/World Trade Organization (WTO)
• กรรมการ กองทุุนเพื่่อ� การฟื้้น� ฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
ธนาคารแห่่งประเทศไทย
กรรมการ สำำ
�นักั งานความร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจกัับประเทศ
•
เพื่่�อนบ้้าน (องค์์การมหาชน)
• กรรมการ บริิษััท ไทย-อะมาดิิอุุส เซาท์์อีีสต์์เอเชีีย จำำ�กััด
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นายกีรติ รัชโน

กรรมการ
และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงพาณิิชย์์
• รองอธิิบดีีกรมการค้้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
การศึกษา
• ผู้้�อำำ�นวยการกองบริิหารการค้้าสิินค้้าทั่่�วไป กรมการค้้า
ต่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
• DBA, United States International University, U.S.A.
รัั
ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัั
ณ
ฑิิ
ต 
ส
ถ
า
บัั
น
บัั
ณ
ฑิิ
ต
•
• ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิินค้้าข้้อตกลง กรมการค้้าต่่างประเทศ 
พััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
กระทรวงพาณิิชย์์
• รััฐศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ผู้้�อำำ�นวยการกองนโยบายการค้้าและพััฒนาระบบบริิหาร
กรมการค้้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
การอบรมอื่น ๆ
• หลัักสููตรผู้้บ� ริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
รุ่่� น ที่่� 11/2561 สถาบัั น วิิ ท ยาการการค้้า มหาวิิ ท ยาลัั ย • อธิิบดีีกรมการค้้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
หอการค้้าไทย
หลัั
• กสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้นำ้� ำ�ที่มีีวิ่� สัิ ยั ทััศน์แ์ ละคุุณธรรม
(นบส.) รุ่่�นที่่� 79/2557 สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการ
พลเรืือน (ก.พ.)
ปีเกิด
• 2510
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นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ

กรรมการ ประธานกรรมการกำ�กับความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำ�งาน
• อธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
• รองปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม
การศึกษา
• ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงอุุตสาหกรรม
• วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต  (วิิศวกรรมโยธา) มหาวิิทยาลััย • รองเลขาธิิการ สำำ�นักั งานคณะกรรมการอ้้อยและน้ำำ��ตาลทราย
เชีียงใหม่่
กระทรวงอุุตสาหกรรม
ปีเกิด
• 2505

การอบรมอื่น ๆ
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 59/2559 • ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม กระทรวง
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
อุุตสาหกรรม
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นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

กรรมการ ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผู้้�ช่่วยปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
• ผู้้� ช่่ ว ยเลขาธิิ ก ารคณะรัั ฐ มนตรีี สำำ�นัั ก งานเลขาธิิ ก าร
คณะรััฐมนตรีี สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
การศึกษา
• M.A. (Public Administration), Chaminade University of • อััครราชทููตฝ่่ายการเกษตร ประจำำ�กรุุงโรม และผู้แ้� ทนถาวรไทย
ประจำำ�องค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO)
Honolulu, U.S.A.
• อัั ค รราชทูู ต ฝ่่ า ยการเกษตร ประจำำ� กรุุ ง วอชิิ ง ตัั น  ดีี.ซีี.
• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
สหรััฐอเมริิกา
อัั
การอบรมอื่น ๆ
• ครราชทููตที่ป่� รึึกษาฝ่่ายการเกษตร ประจำำ�กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี.
• หลัักสููตรการบริิหารการรัักษาความสงบเรีียบร้้อยของสัังคม สหรััฐอเมริิกา
ภาครััฐร่่วมเอกชน (บรอ.) รุ่่�นที่่� 6/2562 วิิทยาลััยการตำำ�รวจ
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
กองบััญชาการศึึกษา สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารงานพััฒนาเมืือง • เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์
(มหานคร) รุ่่�นที่่� 6/2561 มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช
• หลัักสููตรผู้้บ� ริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) • กรรมการ องค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
รุ่่�นที่่� 24/2560 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
• หลัักสููตรโฆษกกระทรวง นัักบริิหารสื่่�อสารมวลชนสััมพัันธ์์
รุ่่�นที่่� 2/2560 สถาบัันการประชาสััมพัันธ์์ กรมประชาสััมพัันธ์์
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้นำ้� ำ�ที่มีีวิ่� สัิ ยั ทััศน์แ์ ละคุุณธรรม
(นบส.) รุ่่�นที่่� 74/2554 สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการ
พลเรืือน (ก.พ.)
• หลัักสููตรการพััฒนาผู้้�นำำ�คลื่่�นลููกใหม่่ในราชการไทย (New
Wave) รุ่่�นที่่� 2/2544 สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการ
พลเรืือน (ก.พ.)
Leaders
in Development: Managing Political and
•
Economic Changes, Harvard Kennedy School, Harvard
University, U.S.A.
ปีเกิด
• 2515
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นายเชิดชาย ใช้ ไววิทย์

กรรมการ ประธานกรรมการความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม และกรรมการตรวจสอบ

ปีเกิด
• 2512

ประสบการณ์การทำ�งาน
• อััครราชทููต  สถานเอกอััครราชทููต  ณ กรุุงโตเกีียว ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น
การศึกษา
ผู้้
• �อำำ�นวยการกองเอเชีียตะวัันออก 4 กรมเอเชีียตะวัันออก
• M.A. (International Relations), Keynes College, กระทรวงการต่่างประเทศ
University of Kent at Canterbury, UK
• ที่่�ปรึึกษา สถานเอกอััครราชทููต  ณ กรุุงออตตาวา ประเทศ
รัั
ฐ
ศาสตรบัั
ณ
ฑิิ
ต 
(ความสัั
ม
พัั
น
ธ์์
ร
ะหว่่
า
งประเทศ) จุุ
ฬ
าลงกรณ์์
แคนาดา
•
มหาวิิทยาลััย
หัั
• วหน้้าฝ่่ายญี่่ปุ่่�� น กองเอเชีียตะวัันออก 4 กรมเอเชีียตะวัันออก
กระทรวงการต่่างประเทศ
การอบรมอื่น ๆ
• หััวหน้้าฝ่่ายเวีียดนาม กองเอเชีียตะวัันออก 2 กรมเอเชีีย
หลัั
ก
สูู
ต
รนัั
ก
บริิ
ห
ารการทูู
ต 
(นบท.) รุ่่�นที่่
�
5/2556
สถาบัั
น
ตะวัันออก กระทรวงการต่่างประเทศ
•
การต่่างประเทศเทวะวงศ์์วโรปการ กระทรวงการต่่างประเทศ
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• อธิิบดีีกรมเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ
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นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

กรรมการ ประธานกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกรรมการบริหาร

ปีเกิด
• 2500

ประสบการณ์การทำ�งาน
• กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท แคปปิิทอล
เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง เน็็ตเวิิร์์ค จำำ�กััด (มหาชน)
การศึกษา
• รองประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส
• Ph.D. (Law and Diplomacy), Fletcher School of Law and คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
• กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท เอก-ชััย
• M.A. (Law and Diplomacy), Fletcher School of Law and ดีีสทริิบิิวชั่่�น ซิิสเทม จำำ�กััด
Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
• กรรมการ บริิษััท เทสโก้้ คาร์์ด เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
• รัั ฐ ศาสตรบัั ณ ฑิิ ต  (ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งประเทศ)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริิษััท วิิสาข์์ แคปิิตอล เวนเจอร์์ส จำำ�กััด
การอบรมอื่น ๆ
• ประธานกรรมการ บริิษััท แบล็็คอิิงค์์ กรุ๊๊�ป (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
• หลัักสููตรการกำำ�กับั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้บ� ริิหาร • กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สถาบัันระหว่่างประเทศเพื่่�อการค้้า
ระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กับั ดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจ และ
และการพััฒนา (องค์์การมหาชน)
องค์์การมหาชน (PDI) รุ่่�นที่่� 21/2562 สถาบัันพระปกเกล้้า • ที่่ป� รึึกษาประจำำ�คณะกรรมาธิิการต่่างประเทศ สภานิิติบัิ ญ
ั ญััติิ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� แห่่งชาติิ
153/2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) • มนตรีีฝ่่ายไทย มููลนิิธิิเอเชีีย-ยุุโรป (ASEF)
หลัั
• กสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG) รุ่่�นที่่� 8/2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
(IOD)
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่่�นที่่� 23/2553 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• Managing Global Business for Senior Executives, Institut
Européen d’Administration des Affaires (INSEAD),
France
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นายประเสริฐ ภัทรดิลก
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ปีเกิด
• 2500
การศึกษา
• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (การเงิิน) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต  (เครื่่�องกล) มหาวิิทยาลััยสงขลา
นคริินทร์์
การอบรมอื่น ๆ
• หลัักสููตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
รุ่่�นที่่� 15/2557 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program Refresher (DCP
Refresher) รุ่่�นที่่� 1/2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่�
20/2545 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• กรรมการผู้้�อำำ�นวยการ บริิษััท แอดไวเซอรี่่� พลััส จำำ�กััด
• รองประธานกรรมการ ชมรมวาณิิชธนกิิจ สมาคมบริิษััท
หลัักทรััพย์์ไทย
• รัักษาการกรรมการผู้้จั� ดั การ บริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ไอเอฟซีีทีี 
ไฟแนนซ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวาณิิชธนกิิจ บรรษััทเงิินทุุนอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท ฑีีฆา
ก่่อสร้้าง จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการ บริิษััท แอดไวเซอรี่่� พลััส จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท พลััส แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท เวฟ
เอ็็นเตอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริิษัทั เพซ ดีีเวลลอปเมนท์์
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
ิ วิ ซิิตี้้�
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษัทั  บููติคนิ
จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการ บริิษััท คิินเดรด จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท โรบิินสััน แพลนเนอร์์ จำำ�กััด
• ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ บริิษััท ปััญจวััฒนาพลาสติิก จำำ�กััด
(มหาชน)
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นายมาส ตันหยงมาศ

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ปีเกิด
• 2509
การศึกษา
• Ph.D. (Political Science), University of Southern California,
U.S.A.
• M.A. (Political Science), University of Southern California,
U.S.A.
• M.A. (International Relations), Syracuse University,
U.S.A.
• B.A. (International Relations and Economics), Syracuse
University, U.S.A.
การอบรมอื่น ๆ
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่�
37/2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่่�นที่่� 5/2561
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการกำำ�กับั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้บ� ริิหาร
ระดัับสููงขององค์์กรกำำ�กับั ดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจ และ
องค์์การมหาชน (PDI) รุ่่�นที่่� 19/2561 สถาบัันพระปกเกล้้า
หลัั
• กสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่�
254/2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่�
120/2558 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งาน
• ที่่�ปรึึกษา มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวง ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และ
โครงการปิิดทองหลัังพระสืืบสานแนวพระราชดำำ�ริิ
• ที่่ป� รึึกษา สำำ�นักั งานส่่งเสริิมการจััดการประชุุมและนิิทรรศการ
(สสปน.)
• ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นััก FTA และการเจรจาการค้้าทวิิภาคีี 
กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
• นัักวิิชาการพาณิิชย์์ 8 ว. สำำ�นััก FTA สำำ�นัักอธิิบดีี กรมเจรจา
การค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
ที่่
• �ปรึึกษารองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
ศึึกษาธิิการ (นายปััญจะ เกสรทอง)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริิษััท โกลเบิิลเอ็็กซเพิิร์์ท ฟอรั่่�ม จำำ�กััด
• ที่่�ปรึึกษา บริิษััท ไทยประสิิทธิ์์�เท็็กซ์์ไทล์์ จำำ�กััด
• ที่่�ปรึึกษา บริิษััท นภา ดิิเวลล๊๊อปเม้้นท์์ จำำ�กััด
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นายพิริยะ เข็มพล
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการกำ�กับความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำ�งาน
• เอกอัั ค รราชทูู ต  สถานเอกอัั ค รราชทูู ต  ณ กรุุ ง ปัั ก กิ่่� ง
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
การศึกษา
• รองปลััดกระทรวง สำำ�นัักงานปลััดกระทรวง กระทรวงการ
• Master of Science (International Relations), London ต่่างประเทศ
School of Economics, University of London, UK
• เอกอััครราชทููต  สถานเอกอััครราชทููต  ณ กรุุงอััมมาน
ราชอาณาจัักรจอร์์แดน
• ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• กงสุุลใหญ่่ สถานกงสุุลใหญ่่ ณ นครนิิวยอร์์ก สหรััฐอเมริิกา
การอบรมอื่น ๆ
• รองอธิิบดีีกรมสารนิิเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
รุ่่�นที่่� 7/2558 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรหลัักนิิติธิ รรมเพื่่อ� ประชาธิิปไตย (นธป.) รุ่่�นที่่� 3/2558 • ที่่�ปรึึกษาสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
วิิทยาลััยศาลรััฐธรรมนููญ
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.)
รุ่่�นที่่� 2/2557 กรมบััญชีีกลาง
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง : ผู้นำ้� ำ�ที่มีีวิ่� สัิ ยั ทััศน์แ์ ละคุุณธรรม
(นบส.) รุ่่�นที่่� 52/2549 สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการ
พลเรืือน (ก.พ.)
ปีเกิด
• 2502
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นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริหาร กรรมการกำากับความเสีย่ ง
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการกำาหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำางาน
• รองผูู้�อำานำวิยการอาวิุโส กลัุ่มลังทุนำแลัะบัริหารการเงินำ
ธนำาค้ารออมสินำ
การศึกษา
• กรรมการผูู้จิ� ดิั การ บัริษทั หลัักทรัพัย์ ซี่ไอเอ็มบั่ (ประเทศไทย)
• M.A. (Management and Human Relation), Abilene Christian จิำากัดิ
University, U.S.A.
• ผูู้�ช่วิยกรรมการผูู้�จิัดิการใหญ่่ ธนำาค้ารซี่ไอเอ็มบั่ ไทย จิำากัดิ
(มหาชนำ)
• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์
• ผูู้จิ� ดิั การฝ่่ายบัริหารเงินำแลัะกิจิการวิิเทศธนำกิจิ ธนำาค้ารเค้รดิิต
อะกริกอลั อินำโดิสุเอซี
การอบรมอื่น ๆ
• หลัักสูตรผูู้นำ� ำาการส่งเสริมดิิจิทิ ลัั ดิ�านำธุรกิจิเกษตร รุนำ่ ท่� 1/2562 • ผูู้จิ� ดิั การฝ่่ายการค้�าเงินำตราระหวิ่างประเทศ ธนำาค้ารเชสแมนำฮััตตันำ
(เจิพั่มอร์แกนำ เชส)
สำานำักงานำส่งเสริมเศรษฐกิจิดิิจิิทัลั
• หลัักสูตรวิิทยาการจิัดิการสำาหรับันำักบัริหารระดิับัสูง (วิบัส.)
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
รุ่นำท่� 2/2561 สถาบัันำบััณฑิิตพััฒนำบัริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลัักสูตรผูู้บั� ริหารระดิับัสูงดิ�านำการค้�าแลัะการพัาณิชย์ (TEPCoT) • กรรมการ สภิาหอการค้�าแห่งประเทศไทย
รุนำ่ ท่� 11/2561 สถาบัันำวิิทยาการการค้�า มหาวิิทยาลััยหอการค้�าไทย • กรรมการ บัริษัท โรงพัยาบัาลัเสร่รักษ์ จิำากัดิ
• หลัักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program • กรรมการ บัริษัท สินำแพัทย์ บัางนำา จิำากัดิ
(ITG) รุนำ่ ท่� 8/2561 สมาค้มส่งเสริมสถาบัันำกรรมการบัริษทั ไทย • กรรมการ บัริษัท เอส เมดิิค้อลั จิำากัดิ
(IOD)
• หลัักสูตรผูู้�บัริหารระดิับัสูงดิ�านำวิิทยาการพัลัังงานำ (วิพันำ.)
รุ่นำท่� 7/2559 สถาบัันำวิิทยาการพัลัังงานำ
• หลัักสูตรประกาศนำ่ยบััตรธรรมาภิิบัาลัทางการแพัทย์สำาหรับั
ผูู้�บัริหารระดิับัสูง (ปธพั.) รุ่นำท่� 4/2558 สถาบัันำพัระปกเกลั�า
• หลัักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นำท่�
200/2558 สมาค้มส่งเสริมสถาบัันำกรรมการบัริษทั ไทย (IOD)
• หลัักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นำท่� 1/2557 สมาค้มส่งเสริมสถาบัันำ
กรรมการบัริษัทไทย (IOD)
• หลัักสูตรผูู้บั� ริหารระดิับัสูง สถาบัันำวิิทยาการตลัาดิทุนำ (วิตท.)
รุ่นำท่� 17/2556 ตลัาดิหลัักทรัพัย์แห่งประเทศไทย (ตลัท.)
• หลัักสูตรการกำากับัดิูแลักิจิการสำาหรับักรรมการแลัะผูู้บั� ริหาร
ระดิับัสูงของรัฐวิิสาหกิจิแลัะองค้์การมหาชนำ (PDI) รุ่นำท่�
11/2556 สถาบัันำพัระปกเกลั�า
ปีเกิด
• 2504
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นางวรรธนา มงคลศรี
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ปีีเกิิด
• 2503
การศึึกษา
• พาณิิชยศาสตรมหาบััณฑิิต (บริิหารธุุรกิิจ)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์
(TEPCoT) รุ่่�นที่่� 12/2562 สถาบัั น วิิ ท ยาการการค้้า
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.)
รุ่่�นที่่� 3/2559 สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลัังและ
บััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP)
รุ่่�นที่่� 4/2558 มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
(IRDP)
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรผู้้�บริิหารเศรษฐกิิจการคลััง
สำำ�หรัับผู้้บ� ริิหารระดัับกลาง รุ่่�นที่่� 2/2548 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารบริิษััทเงิินทุุน รุ่่�นที่่� 9 (AFC 9) สมาคม
บริิษััทเงิินทุุน
• หลัักสููตรการวิิเคราะห์์สินิ เชื่่อ� ชั้้น� สููงและหลัักสููตรการธนาคาร
ต่่างประเทศ ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
• Credit Risk Management Certificate, Fiserv Inc., U.S.A.
(Financial Institute Consulting)
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• ผู้้ช่� ว่ ยกรรมการผู้้จั� ดั การ ธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้า
แห่่งประเทศไทย
• ผู้้อำ� ำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาสิินทรััพย์์ 1 บริิษัทั บริิหารสิินทรััพย์์
กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโสฝ่่ายประนอมหนี้้� 1 บรรษััทบริิหาร
สิินทรััพย์์สถาบัันการเงิิน
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสิินเชื่่�อธุุรกิิจขนาดใหญ่่และสิินเชื่่�อ
โครงการ บริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ เอส ซีี เอฟ จำำ�กัดั (มหาชน)
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นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร

ปีีเกิิด
• 2508

ปีีเกิิด
• 2519

การศึึกษา
• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต  สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การศึึกษา 			
• Master of Advanced Business Practice, University of
South Australia, Australia
• วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิิวเตอร์์
มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
บริิ
• หารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาคอมพิิวเตอร์์ธุรุ กิิจ มหาวิิทยาลััย
อััสสััมชััญ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

การอบรมอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 14/2562 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP)
รุ่่�นที่่� 9/2561 มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ
(IRDP)
• หลัักสููตร Pacific Rim Bankers Program, University of
Washington, Seattle, U.S.A.
• หลัักสููตร Structured Trade and Commodity Finance
Master Class
• หลัักสููตร Credit Risk Management for Financial
Institutes
• หลัักสููตร Market Risk Management Techniques for the
BIS Capital Regime
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• Senior Vice President บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มหาชน)
• Senior Executive Vice President บริิษัทั อาคเนย์์ประกัันภััย
จำำ�กััด (มหาชน)
• ผู้ช่�้ ว่ ยกรรมการผู้้จั� ดั การ ธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้า
แห่่งประเทศไทย
• Manager, Merchant Banking Division ธนาคารกสิิกรไทย
จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

การอบรมอื่่�น ๆ
• หลัักสููตร Executive Development Program (EDP)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง
• หลัั ก สูู ต รเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่� อ สารเพื่่� อ
การบริิหารงานภาครััฐที่่�ดีี มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนา
องค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตรการสื่่อ� สารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และความสััมพัันธ์์
ของมนุุษย์์ บริิษััท เดล คาร์์เนกีี จำำ�กััด
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• ผู้้ช่� ว่ ยกรรมการผู้้จั� ดั การใหญ่่ ผู้้บ� ริิหารกลุ่่�ม กลุ่่�มธุุรกิิจภาครััฐ
ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ผู้้�บริิหารกลุ่่�มลููกค้้าภาครััฐและ
สถาบัันการศึึกษา ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายอาวุุโส ผู้้�บริิหารฝ่่ายบริิการจััดการ
ทางการเงิิน ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• นัักวิิจััยอาวุุโส และผู้้�จััดการงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง
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นายชนะ บุณยะชัย

นางสาวน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์

ปีีเกิิด
• 2503

ปีีเกิิด
• 2513

การศึึกษา
• MBA (Finance), Monmouth University, U.S.A.
• บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

การศึึกษา
• บััญชีีดุุษฎีีบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• วิิ ท ยาศาสตรมหาบัั ณ ฑิิ ต  (เทคโนโลยีีสารสนเทศ)
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
• บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

การอบรมอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์ธุรุ กิิจเชิิงบวก : The Master
รุ่่�นที่่� 3 สถาบัันยุุทธศาสตร์์ธุุรกิิจเชิิงบวก
• หลัักสููตรการฝึึกอบรมพััฒนาสััมพัันธ์์ระดัับผู้้�บริิหาร
รุ่่�นที่่� 11/2559 กองทััพอากาศ
• หลัักสููตรการฝึึกอบรมพััฒนาสััมพัันธ์์ระดัับผู้้�บริิหาร
รุ่่�นที่่� 11/2557 กองทััพเรืือ
• หลัักสููตร Operational Risk Masterclass: Tools and
Techniques, Human System Corporation
หลัั
• กสููตร Executive Program for Senior Management
มููลนิิธิสิ ถาบัันวิิจัยั นโยบายเศรษฐกิิจการคลััง
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน (FINEX)
รุ่่�นที่่� 14/2549 สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคาร
และการเงิินไทย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สำำ�นัักบริิหารความเสี่่�ยง ธนาคาร
เพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย
• ผู้้อำ� �ำ นวยการ ฝ่่ายส่่งเสริิมธุุรกิิจ 1 ธนาคารเพื่่อ� การส่่งออก
และนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย
• First Vice President ธนาคารไทยธนาคาร จำำ�กัดั (มหาชน)
• Vice President and Team Leader CBD2 ธนาคารยููโอบีี 
รััตนสิิน จำำ�กััด (มหาชน)
• Vice President and General Manager ธนาคารยููไนเต็็ด
โอเวอร์์ซีีส์ จำ์ ำ�กัดั (มหาชน) สำำ�นักั งานวิิเทศธนกิิจ กรุุงเทพฯ
• Vice President, Dresdner Bank A.G. สาขากรุุงเทพฯ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

การอบรมอื่่�น ๆ
• หลัั ก สูู ต รนัั ก บริิ ห ารการเงิิ น การคลัั ง ภาครัั ฐ ระดัั บ สูู ง
(บงส.) รุ่่�นที่่� 5/2561 สถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านการคลััง
และบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่�
8/2560 มูู ล นิิ ธิิ ส ถาบัั น วิิ จัั ย และพัั ฒ นาองค์์ ก รภาครัั ฐ
(IRDP)
• หลัักสููตร Computer Audit Skill I บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช 
โธมััสสุุ ไชยยศ ที่่�ปรึึกษา จำำ�กััด
• หลัักสููตร Fundamental Consulting Skill บริิษััท ดีีลอยท์์
ทู้้�ช โธมััสสุุ ไชยยศ ที่่�ปรึึกษา จำำ�กััด
• หลัักสููตร Oracle Database Administration มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
• หลัักสููตร SAP Auditing บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช  โธมััสสุุ
ไชยยศ ที่่�ปรึึกษา จำำ�กััด
• หลัักสููตร Business Process Fundamental บริิษััท
ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• ผู้้� อำำ� นวยการฝ่่ า ย Enterprise Risk Service
บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััสสุุ ไชยยศ ที่่�ปรึึกษา จำำ�กััด
• รองผู้้�จััดการสำำ�นัักประธานกรรมการ บริิษััท กรุุงเทพ
โทรทััศน์์และวิิทยุุ จำำ�กััด
• ผู้ช่้� ว่ ยผู้อำ้� ำ�นวยการฝ่่าย System and Process Assurance
บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
• ผู้้�จััดการฝ่่าย Enterprise Risk Service บริิษััท ดีีลอยท์์
ทู้้�ช โธมััสสุุ ไชยยศ ที่่�ปรึึกษา จำำ�กััด
• ผู้้� ช่่ ว ยผู้้� จัั ด การฝ่่ า ยปฏิิ บัั ติิ ก ารเงิิ น ทุุ น บริิ ษัั ท เงิิ น ทุุ น
หลัักทรััพย์์ เอส ซีี เอฟ จำำ�กััด (มหาชน)
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นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ

ปีีเกิด
• 2512

ปีีเกิด
• 2506

การศึึกษา
• บริิหาริธุุริกิิจมหาบัณฑิิต สถาบันบัณฑิิตบริิหาริธุุริกิิจศศินทริ์
แห่งจุฬาลงกิริณ์มหาวิิทยาลัย
• อัักิษริศาสตริบัณฑิิต จุฬาลงกิริณ์มหาวิิทยาลัย

การศึึกษา
• วิิทยาศาสตริมหาบัณฑิิต สาข้ากิาริบัญช่ มหาวิิทยาลัย
ธุริริมศาสตริ์
• วิิทยาศาสตริบัณฑิิต สาข้ากิาริบัญช่ มหาวิิทยาลัย
ริามคำาแหง
ศิ
• ลปศาสตริบัณฑิิต สาข้าสังคมวิิทยาและมานุษยวิิทยา
มหาวิิทยาลัยธุริริมศาสตริ์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

การอบรมอ่�น ๆ
• หลักิสูตริ Senior Executive Training Program for China
Exim Bank’s Major Cooperative Partners, Export-Import
Bank of China
• หลักิสูตริDirectorCertificateProgram(DCP)ริุน่ ท่�248/2560
สมาคมส่งเสริิมสถาบันกิริริมกิาริบริิษัทไทย (IOD)
• หลักิสูตริ Transactional Banking Product Selling
ธุนาคาริสแตนดาริ์ดชาริ์เตอัริ์ด (ไทย) จำากิัด (มหาชน)
• หลักิสูตริ Principles of International Trade Finance
ธุนาคาริสแตนดาริ์ดชาริ์เตอัริ์ด (ไทย) จำากิัด (มหาชน)
หลั
• กิสูตริ SPIN Selling ธุนาคาริสแตนดาริ์ดชาริ์เตอัริ์ด
(ไทย) จำากิัด (มหาชน)
• หลักิสูตริ Core Credit Curriculum (CCC) ธุนาคาริ
สแตนดาริ์ดชาริ์เตอัริ์ด (ไทย) จำากิัด (มหาชน)
• หลักิสูตริ Management Mastery Series ธุนาคาริไทยพาณิชย์
จำากิัด (มหาชน)
• หลักิสูตริ Sustainable Lending ธุนาคาริไทยพาณิชย์
จำากิัด (มหาชน)
หลั
• กิสูตริ Strategic Client Management and Relationship
Management Part II, Richardson
• หลักิสูตริ Trusted Advisor and Relationship Part I, Richardson
ปีระสบการณ์์การทำำางาน
• ผูู้�อัำานวิยกิาริฝ่่าย Middle Market สายงานพาณิชย์ธุนกิิจ
ธุนาคาริสแตนดาริ์ดชาริ์เตอัริ์ด (ไทย) จำากิัด (มหาชน)
• ผูู้อั� ำานวิยกิาริฝ่่ายลูกิค�าบริริษัทข้�ามชาติ ธุนาคาริสแตนดาริ์ด
ชาริ์เตอัริ์ด (ไทย) จำากิัด (มหาชน)
• ผูู้�อัำานวิยกิาริฝ่่ายลูกิค�าบริริษัทข้�ามชาติและสำานักิงาน
ต่างปริะเทศ ธุนาคาริไทยพาณิชย์ จำากิัด (มหาชน)
• Vice President, Corporate Coverage ธุนาคาริคาลิยง
(เคริดิต อัะกิริิกิอัล กิริุ�ป) สาข้ากิริุงเทพฯ
Workout
Specialist ธุนาคาริกิริุงไทย จำากิัด (มหาชน)
•

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

การอบรมอ่�น ๆ
• หลักิสูตริผูู้�บริิหาริธุนาคาริและสถาบันกิาริเงิน (FINEX)
ริุ่นท่� 27/2561 สมาคมสถาบันกิาริศึกิษากิาริธุนาคาริ
และกิาริเงินไทย
• หลักิสูตริ Leadership Program: ทักิษะกิาริบริิหาริ
กิาริเปล่ย� นแปลง ธุนาคาริเพ่อั� กิาริส่งอัอักิและนำาเข้�าแห่ง
ปริะเทศไทย
• หลักิสูตริปริะกิาศน่ยบัตริชั�นสูง กิาริบริิหาริเศริษฐกิิจ
สาธุาริณะ สำา หริั บนักิบริิ ห าริริะดั บสู ง ริุ่นท่� 14/2558
สถาบันพริะปกิเกิล�า
ปีระสบการณ์์การทำำางาน
• ผูู้�อัำานวิยกิาริอัาวิุโส ฝ่่ายกิลุ่มอัุตสาหกิริริม 3 ธุนาคาริ
เพ่�อักิาริส่งอัอักิและนำาเข้�าแห่งปริะเทศไทย
• ผูู้อั� ำานวิยกิาริอัาวิุโส ฝ่่ายโคริงกิาริริะหวิ่างปริะเทศ ธุนาคาริ
เพ่�อักิาริส่งอัอักิและนำาเข้�าแห่งปริะเทศไทย
ผูู้
• �อัำานวิยกิาริฝ่่ายกิาริเงินและบัญช่ บริิษัท บ่ท่ เวิิลด์ล่ส
จำากิัด
• ผูู้�อัำานวิยกิาริฝ่่ายตริวิจสอับภายใน บริริษัทตลาดริอัง
สินเช่�อัท่�อัยู่อัาศัย
• ผูู้�จัดกิาริบัญช่กิอังทุน บริิษัท หลักิทริัพย์จัดกิาริกิอังทุน
กิริุงไทย จำากิัด (มหาชน)
• ผูู้� ช่ วิ ยผูู้� อัำา นวิยกิาริฝ่่ า ยปริั บ ปริุ ง คุ ณ ภาพสิ น ทริั พ ย์
บริิษัท บริิหาริสินทริัพย์สุขุ้มวิิท จำากิัด
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ผู้้�บริิหารระดัับฝ่่าย

นายทวีีวุุฒิิ ดานุุสวััสดิ์์�

นางเศรษฐสุุดา ตุุลยธััญ

นางสาวดวงใจ พรหมบััญญััติิ

นางสาวอััจโนมา พรธารัักษ์์เจริิญ

นายอิิทธิิพล เลิิศศัักดิ์์�ธนกุุล

นายปริิญญา งามวััฒนา

นางสาวประเสริิฐจิิต ศรีีนิิลทา

นางสาวเข็็มจริิยา ธีีรพงษ์์

นายวิิทวััส ปััญญาแหลม

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายกฎหมายและนิิติิกรรม

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 2

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายการตลาดวิิสาหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกลยุุทธ์์องค์์กร

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 4

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 1

รองผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 5

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายกิิจการสาขา
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นายวิิบููลย์์ จุุฑาธรรมพิิทัักษ์์

นายสมควร สมบููรณ์์พัันธ์์

นางสาวพรสุุรีีย์์ ไทยสีีหราช

นางสาวณััฐวลีี เเกล้้วทนงค์์

นางปาริิสา ภััคดุุรงค์์

นางพชรพรรณ อรุุณยิ่่�งมงคล

นางสาวสดใส พงษ์์พััฒนาศิิลป์์

นายธนััติิ ธรรมสุุริิยะ

นางสาวสิิริิรััตน์์ อร่่ามเสรีีวงศ์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบ

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบััญชีี

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายธุุรการ

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายธุุรกิิจธนาคาร

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิหารเงิิน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารและพััฒนาเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
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นายชาญสิิทธิ์์� สิิริิธนาโชติิ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพััฒนากระบวนการและนวััตกรรม

นายอนุุชิิต วิิทยบููรณานนท์์

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายพัันธมิิตรและสำำ�นัักงานผู้้�แทน

นายจารุุพััฒน์์ พานิิชยิ่่�ง
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์

นางสาวศนิิสา พลัังตระกููล

นางขวััญใจ เตชเสนสกุุล

นายอภิิรััฐ แสงธงทอง

นายยุุทธพงศ์์ มีีแก้้ว

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายส่่งเสริิมการรัับประกััน
การส่่งออกและการลงทุุน

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายวิิจััยธุุรกิิจ

ผู้้�อำำ�นวยการ
ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า

ณ 2 มกราคม 2563
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การเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหารระดัับสููงและผู้้�บริิหารระดัับฝ่่าย
ผู้้�บริิหารระดัับสููง

•
•

นายสิิทธิิกร ดิิเรกสุุนทร เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2562
นางวัันเพ็็ญ อรรชุุนเดชะ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2562

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นางสาวพรสุุรีีย์์ ไทยสีีหราช เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายธุุรกิิจธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มกราคม 2562
นางสาวดวงใจ  พรหมบััญญััติิ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 6 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 เมษายน 2562
และโอนย้้ายเป็็นผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 1 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 ตุุลาคม 2562
นางสาวสิิริิรััตน์์ อร่่ามเสรีีวงศ์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบริิหารและพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562
นางสาวประเสริิฐจิิต ศรีีนิิลทา ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายการตลาดวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2562
นายอภิิรััฐ แสงธงทอง ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายส่่งเสริิมการรัับประกัันการส่่งออกและการลงทุุน ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2562
นางสาวณััฐทิิตา รุ่่�งวััฒนา ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลยุุทธ์์องค์์กร ลาออกจากธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 กรกฎาคม 2562
นางโมรีี ปรีีชาสััมมกุุล ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 5 ลาออกจากธนาคาร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 สิิงหาคม 2562
นางอรุุณศรีี สรรพเพทย์์พิิศาล ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายเลขานุุการและสื่่�อสารองค์์กร ครบเกษีียณอายุุการทำำ�งาน
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
นางดารณีี  ธีีรธนากร ผู้้อำ� �ำ นวยการอาวุุโส ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ครบเกษีียณอายุุการทำำ�งาน ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม 2562
นายจารุุพััฒน์์ พานิิชยิ่่�ง ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายวิิเคราะห์์และปฏิิบััติิการรัับประกััน โอนย้้ายเป็็นผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 ตุุลาคม 2562
นางเศรษฐสุุดา ตุุลยธััญ ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายพัันธมิิตรและสำำ�นัักงานผู้้�แทน โอนย้้ายเป็็นผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลยุุทธ์์
องค์์กร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 ตุุลาคม 2562
นายอนุุชิิต วิิทยบููรณานนท์์ ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 1 โอนย้้ายเป็็นผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายพัันธมิิตรและ
สำำ�นัักงานผู้้�แทน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 ตุุลาคม 2562
นางสาวนัันทนา ตัันสุุขเกษม ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบริิหารหนี้้� ลาออกจากธนาคารตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2562
นางสาวณััฐวลีี เเกล้้วทนงค์์ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มกราคม 2563

ผู้้�บริิหารระดัับฝ่่าย

การที่ดี
ังคม

ฝายกลุมอุตสาหกรรม 4
(อิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล)

ฝายกลุมอุตสาหกรรม 5
(ปริญญา งามวัฒนา)

ฝายกลุมอุตสาหกรรม 1
(ดวงใจ พรหมบัญญัติ)

ฝายกลุมอุตสาหกรรม 2
(อัจโนมา พรธารักษเจริญ)

ฝายกลุมอุตสาหกรรม 3

สายงานวิสาหกิจ
ขนาดใหญ 2
(วรางคณา วงศขาหลวง)

ศูนยความเปนเลิศ
ดานการคา
(ยุทธพงศ มีแกว)

ฝายวิเคราะห
และปฏิบัติการรับประกัน

ฝายสงเสริมการรับประกัน
การสงออกและการลงทุน
(อภิรัฐ แสงธงทอง)

ฝายการตลาดวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
(ประเสริฐจิต ศรีนิลทา)
ฝายกิจการสาขา
(วิทวัส ปญญาแหลม)

สายงานรับประกัน
(วรางคณา วงศขาหลวง รักษาการ)

สายงานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
(วรรธนา มงคลศรี)

ฝายกฎหมายและนิติกรรม
(ทวีวุฒิ ดานุสวัสดิ์)

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
(จารุพัฒน พานิชยิ่ง)

ฝายบริหารเงิน
(พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล)

ฝายบริหารหนี้

ฝายธุรกิจธนาคาร
(พรสุรีย ไทยสีหราช)

ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
(ศนิสา พลังตระกูล)

สายงานปฏิบัติการ
(ชนะ บุณยะชัย)

ฝายพันธมิตร
และสํานักงานผูแทน
(อนุชิต วิทยบูรณานนท)

ฝายวิจัยธุรกิจ
(ขวัญใจ เตชเสนสกุล)

ฝายกลยุทธองคกร
(เศรษฐสุดา ตุลยธัญ)

สายงานกลยุทธ
(สิทธิกร ดิเรกสุนทร)

กรรมการผูจัดการ
(พ�ศิษฐ เสร�ว�วัฒนา)

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

สายงานวิสาหกิจ
ขนาดใหญ 1
(ดรัสวันต ชูวงษ)

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ
และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ผังโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร

ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
(เข็มจริยา ธีรพงษ)

ฝายบริหารความเสี่ยง
(ปาริสา ภัคดุรงค)

ฝายธุรการ
(สมควร สมบูรณพันธ)

ฝายบัญชี
(สดใส พงษพัฒนาศิลป)

สายงานกํากับและการเงิน
(วันเพ็ญ อรรชุนเดชะ)

สํานักกรรมการผูจัดการ

ฝายพัฒนาความยั่งยืน
และสื่อสารองคกร

ฝายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ธนัติ ธรรมสุริยะ)
ฝายพัฒนากระบวนการ
และนวัตกรรม
(ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ)

ฝายทรัพยากรบุคคล
(ณัฐวลี แกลวทนงค)

ฝายบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(สิริรัตน อรามเสรีวงศ)

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นองนุช เหลามณีรัตนาภรณ)

ณ 2 มกราคม 2563

ฝายตรวจสอบ
(วิบูลย จุฑาธรรมพิทักษ)

คณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
จำำ�นวนพนัักงานและลููกจ้้าง
หน่วยงาน

หน่วย : คน

จำ�นวนพนักงาน

จำ�นวนลูกจ้าง

8

-

สายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 1
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 1
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 2
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 3

10
20
21

-

สายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 4
ฝ่่ายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม 5

24
10

-

สายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฝ่่ายการตลาดวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
ฝ่่ายกิิจการสาขา
สาขาบางนา-ตราด กม. 3
สาขาพระราม 2
สาขาพระราม 4
สาขาเสรีีไทย
สาขารัังสิิต
สาขาหาดใหญ่่
สาขาแหลมฉบััง
สาขาขอนแก่่น
สาขาเชีียงใหม่่
ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า
ส่่วนสนัับสนุุนวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม

49
7
8
11
12
9
7
13
5
5
5
15
7

1
-

สายงานรับประกัน
ฝ่่ายส่่งเสริิมการรัับประกัันการส่่งออกและการลงทุุน
ฝ่่ายวิิเคราะห์์และปฏิิบััติิการรัับประกััน

31
38

-

สายงานกลยุทธ์
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ฝ่่ายวิิจััยธุุรกิิจ
ฝ่่ายพัันธมิิตรและสำำ�นัักงานผู้้�แทน
ฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ทีีมโครงการรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ

19
21
12
8
1

-

ประจำ�กรรมการผู้จัดการ
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หน่วย : คน

จำ�นวนพนักงาน

จำ�นวนลูกจ้าง

สายงานปฏิบัติการ
ฝ่่ายวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ
ฝ่่ายธุุรกิิจธนาคาร
ฝ่่ายบริิหารหนี้้�
ฝ่่ายกฎหมายและนิิติิกรรม
ฝ่่ายบริิหารเงิิน

33
111
44
36
20

5
4
2
1

สายงานกำ�กับและการเงิน
ฝ่่ายบััญชีี
ฝ่่ายธุุรการ
ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
ฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน

21
34
28
18

8
-

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่่ายบริิหารและพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ฝ่่ายปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ฝ่่ายพััฒนากระบวนการและนวััตกรรม
ทีีมระบบสารสนเทศและระบบคลัังข้้อมููล

22
20
13
3

1
-

ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่ายพััฒนาความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กร
สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
ฝ่่ายตรวจสอบ

28
11
24
16

5
1
-

858

28

หน่วยงาน

รวม

ณ 31 ธันวาคม 2562

ค่่าใช้้จ่่ายรวมด้้านการพนัักงานและลููกจ้้าง

ค่่าใช้้จ่่ายรวมด้้านการพนัักงานและลููกจ้้าง ประกอบด้้วย เงิินเดืือนและค่่าจ้้าง ค่่าระดัับ ค่่าตำำ�แหน่่ง โบนััส ค่่าครองชีีพ
ค่่าล่่วงเวลา เงิินช่่วยเหลืือการเดิินทาง รวมถึึงสวััสดิิการค่่ารัักษาพยาบาล ค่่าเล่่าเรีียนบุุตร และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ปี

จำ�นวนพนักงาน (คน)

จำ�นวนลูกจ้าง (คน)

ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)

2562
2561
2560

858
802
735

28
24
24

962,576,060.01
848,183,669.07
687,875,717.43
ณ 31 ธันวาคม 2562
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ธสน. ได้ดำ�เนินการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
การค้าการลงทุนของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ภาพรวมการส่่งออกและการลงทุนของไทยในต่่างปีระเทศ
และส่ภาวะแวดล้อมทางธุุรกิจ
ตลอดปีี 2562 ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำาเข้้าแห่่งปีระเทศไทย (ธส่น.) ได้ดำาเนินการพื่ัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่�อง
เพื่่�อให่้ส่อดคล้องกับบริบทการค้าการลงทุนข้องโลกท่�เปีล่�ยนแปีลงไปี โดยมี่จุุดปีระส่งค์ห่ลักเพื่่�อเปี็นฟัันเฟัืองส่ำาคัญข้องภาครัฐ
ในการส่นั บ ส่นุ น และเพื่ิ� มี ข้่ ด ความีส่ามีารถในการแข้่ ง ข้ั น ข้องผู้้้ ปี ระกอบการไทยบนเวท่ ก ารค้ า การลงทุ น ระห่ว่ า งปีระเทศ
ทั�งน่� ปีัจุจุัยแวดล้อมีทางเศรษฐกิจุท่�เปีล่�ยนแปีลงไปีได้ส่่งผู้ลกระทบต่อการส่่งออกและการลงทุนข้องไทยในต่างปีระเทศตลอดทั�งปีี
2562 และในระยะถัดไปี ดังน่�

การส่่งออกของไทยปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
การส่่งออกของไทยปีี 2562 มี่มี้ลค่า 246,245 ล้านดอลลาร์ส่ห่รัฐ ห่ดตัวร้อยละ 2.7 นับเปี็นการห่ดตัวครั�งแรก

ในรอบ 4 ปีี ปีัจุจุัยบั�นทอนส่ำาคัญ ได้แก่ เศรษฐกิิจโลกิที่่�ชะลอตััว โดยข้ยายตัวในระดับตำ�าสุ่ดในรอบ 10 ปีี สงครามกิารค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกิาและจ่นที่่�ปะทีุ่ขึ้้�นเป็นระยะ ซึ่่�งซึ่ำ�าเติมีให่้การส่่งออกส่ินค้าไทยท่�อย้่ในห่่วงโซึ่่อุปีทานข้องจุ่นห่ดตัวรุนแรง
เช่่น คอมีพื่ิวเตอร์ อุปีกรณ์์และส่่วนปีระกอบ แผู้งวงจุรไฟัฟั้า ยางพื่ารา เปี็นต้น ราคานำ�า มั น และสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์์ ตั กิตัำ�า
โดยในปีี 2562 ราคานำ�ามีันในตลาดโลกลดลงราวร้อยละ10 ส่่งผู้ลให่้การส่่งออกส่ินค้าท่�เก่�ยวเน่�องกับราคานำ�ามีัน ซึ่่�งคิดเปี็นส่ัดส่่วน
รวมีกันราวร้อยละ 15 ข้องมี้ลค่าส่่งออกรวมีห่ดตัวมีาก เช่่น นำ�ามีันส่ำาเร็จุร้ปี เมี็ดพื่ลาส่ติก เคมี่ภัณ์ฑ์์ เปี็นต้น อย่างไรก็ตามี
แมี้การส่่งออกในภาพื่รวมีข้องไทยจุะห่ดตัวลง แต่เมี่�อพื่ิจุารณ์าในรายละเอ่ยดพื่บว่าบางตลาด/ส่ินค้ายังข้ยายตัวในเกณ์ฑ์์ด่ อาทิ
การส่่งออกไปีตลาดส่ห่รัฐอเมีริกาข้ยายตัวส่้งสุ่ดในรอบ 9 ปีี โดยได้อานิส่งส่์จุากการท่�ส่ินค้าไทยบางปีระเภทส่ามีารถเข้้าไปีแทนท่�
ส่ินค้าจุ่นท่�ได้รับผู้ลกระทบจุากส่งครามีการค้า เช่่น ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ยาง เคร่�องนุ่งห่่มี เปี็นต้น เช่่นเด่ยวกับการส่่งออกส่ินค้าเกษตรและ
อุตส่าห่กรรมีเกษตรห่ลายรายการท่ข้� ยายตัวส่้งต่อเน่อ� ง เช่่น ผู้ักและผู้ลไมี้ ไก่แปีรร้ปี เคร่อ� งด่มี� ซึ่่ง� เปี็นส่ินค้าท่ไ� ทยมี่ข้ด่ ความีส่ามีารถ
ในการแข้่งข้ันส่้ง และเปี็นส่ินค้าจุำาเปี็นต่อช่่วิตปีระจุำาวัน ทำาให่้มี่ความีอ่อนไห่วต่อภาวะเศรษฐกิจุโลกไมี่มีากนัก

มูลคาสงออกของไทย
มูลคาสงออก
(ลานดอลลารสหรัฐ)
300,000

อัตราการขยายตัว
(%)

227,462

214,310

215,388

200,000
100,000

252,957

9.9

6.9

0.5

-0.5
ป 2557

ป 2558
มูลคาสงออก (ลานดอลลารสหรัฐ)

246,245 12.0
0.0

-2.7

-5.8

0

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

236,635

-12.0

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

อัตราการขยายตัวของมูลคาสงออก (%)
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แนวโน้้มการส่่งออกของไทยปีี 2563
การส่่งออกของไทยปีี 2563 มีีแนวโน้้มทรงตััวท่่ามกลางสถานการณ์์ในตลาดโลกที่่�ยัังไม่่สดใส เช่่น

เศรษฐกิจโลกโดยรวม
ยังเผชิญความเสี่ยง
ที่เขามาเปนระยะ

คาเง�นบาท
ผันผวนสูง

ตนทุนและการแขงขัน
ในตลาดโลกสูงข�้น

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการสงออกของไทยป 2563

+
สินคาไทยหลายรายการ
มีศักยภาพสูง
และทนตอแรงเสียดทานจาก
ความไมแนนอน
ของเศรษฐกิจโลก

การลงทุนใน
อ�ตสาหกรรมใหม ๆ
เพ��มข�้นอยางตอเนื่อง

ภัยธรรมชาติและ
โรคระบาดเกิดข�้นบอยครั้ง
และมีแนวโนมรุนแรงข�้น

•

เศรษฐกิิจโลกโดยรวมยัังเผชิิญความเสี่่ย� งที่่เ� ข้้ามาเป็็นระยะ ไม่่ว่า่ จะเป็็นสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน
ที่่�ยัังคงยืืดเยื้้�อและมีีความไม่่แน่่นอน แม้้จะเริ่่�มมีีการเจรจาหาข้้อยุุติิของทั้้�งสองฝ่่ายแล้้วก็็ตาม ขณะเดีียวกััน ยัังต้้องจัับตามอง
ความขััดแย้้งทางการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับสหภาพยุุโรปที่่อ� าจปะทุุขึ้้น� หลัังสหภาพยุุโรปมีแี ผนที่่จ� ะปรัับขึ้้น� ภาษีีดิิจิทัิ ลั กัับบริิษัทั
ด้้านเทคโนโลยีี ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นบริิษัทั ของสหรััฐอเมริิกา รวมถึึงการแยกตััวของสหราชอาณาจัักรออกจากสหภาพยุุโรป (Brexit)
ที่่�เริ่่�มเข้้าสู่่�ช่่วงเปลี่่�ยนผ่่าน (Transition Period) ซึ่่�งยัังต้้องจัับตาดููผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างใกล้้ชิิด ความขััดแย้้งระหว่่างประเทศ
โดยเฉพาะความขััดแย้้งระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและอิิหร่่านที่่�เริ่่�มรุุนแรงขึ้้�น รวมถึึงการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีีของสหรััฐอเมริิกา
ในช่่วงปลายปีี 2563 ที่่�จะเป็็นตััวกำำ�หนดนโยบายต่่าง ๆ ของสหรััฐอเมริิกา โดยเฉพาะนโยบายด้้านการค้้าระหว่่างประเทศ
ซึ่่�งความไม่่แน่่นอนต่่าง ๆ ดัังกล่่าว คาดว่่าจะบั่่�นทอนบรรยากาศการค้้าการลงทุุนอยู่่�เป็็นระยะ

•	ค่่าเงิินบาทผัันผวนสููง จากความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอนของเศรษฐกิิจโลกที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดทั้้�งปีี 2563

ประกอบกัับทิิศทางการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินของธนาคารกลางหลายประเทศที่่�เริ่่�มเปลี่่�ยนทิิศทาง โดยล่่าสุุดธนาคารกลางยุุโรป
หัันกลัับมาใช้้มาตรการผ่่อนคลายเชิิงปริิมาณ (Quantitative Easing: QE) อีีกครั้้ง� จากที่่ไ� ด้้ยุติุ กิ ารใช้้มาตรการดัังกล่่าวไปแล้้วตั้้�งแต่่
ช่่วงปลายปีี 2561 พร้้อมทั้้�งปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากลง เช่่นเดีียวกัับอีีกหลายประเทศที่่�เริ่่�มกลัับมาใช้้นโยบายการเงิินแบบ
ผ่่อนคลายอีีกครั้้�ง ไม่่ว่่าจะเป็็นอิินเดีีย ฟิิลิิปปิินส์์ และอิินโดนีีเซีีย และคาดว่่าอีีกหลายประเทศจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงทิิศทางนโยบาย
การเงิินในปีี 2563 ปััจจัยั ดัังกล่่าวส่่งผลให้้เกิิดความไม่่แน่่นอนของตลาดเงิิน ตลาดทุุน รวมถึึงกระแสเงิินทุุนเคลื่่อ� นย้้ายทั่่�วโลก ทำำ�ให้้
อััตราแลกเปลี่่�ยนสกุุลต่่าง ๆ รวมถึึงเงิินบาทมีีแนวโน้้มผัันผวนต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี 2563
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•	ต้้นทุุนและการแข่่งขัันในตลาดโลกสููงขึ้้�น กระแสนิิยม (Megatrends) ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วได้้ส่่งผลต่่อ

พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคและทำำ�ให้้เกิิดมาตรฐานการผลิิตใหม่่ ๆ มากขึ้้�นในปีี 2563 เช่่น กระแสรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�นำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนด
มาตรฐานเชื้้�อเพลิิงของเรืือเดิินสมุุทรใหม่่ (IMO 2020) ซึ่่�งองค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศกำำ�หนดให้้เรืือทั่่�วโลกเปลี่่�ยนมาใช้้น้ำำ��มััน
ที่่�มีีค่่ากำำ�มะถัันไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 จากเดิิมที่่�กำำ�หนดไว้้ไม่่เกิินร้้อยละ 3.5 รวมถึึงการรณรงค์์ลดใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก และการห้้าม
นำำ�เข้้าบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกในหลายประเทศทั่่�วโลก ส่่งผลให้้ภาคธุุรกิิจเผชิิญกัับต้้นทุุนที่่�สููงขึ้้�นในการปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตให้้
สอดคล้้องกัับบริิบทใหม่่ดังั กล่่าว ขณะเดีียวกััน ภาคธุุรกิิจยังั ต้้องเผชิิญกัับการแข่่งขัันที่่สูู� งขึ้้น� ทั้้�งการแข่่งขัันด้้านราคาจากการรุุกเข้้าสู่่�
ธุุรกิิจค้้าปลีีกของพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce) ที่่�ทำำ�ให้้การแข่่งขัันด้้านราคารุุนแรงขึ้้�น รวมถึึงคู่่�แข่่งที่่�มีีมากขึ้้�น จากการ
ที่่�ประเทศเกิิดใหม่่หลายประเทศ ทั้้�งในภููมิิภาคเอเชีีย แอฟริิกา และลาติินอเมริิกา หัันมาเน้้นพััฒนาภาคอุุตสาหกรรมในประเทศ
ในช่่วงที่่�ผ่่านมา

•	ภััยธรรมชาติิและโรคระบาดเกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�งและมีีแนวโน้้มรุุนแรงขึ้้�น โดยเฉพาะภาวะภััยแล้้งที่่�ยืืดเยื้้�อมาตั้้�งแต่่

ปลายปีี 2562 ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปีี 2563 ซึ่่�งส่่งผลให้้ปริิมาณผลผลิิตสิินค้้าเกษตรสำำ�คััญของไทยมีีแนวโน้้มลดลง รวมทั้้�งอาจกระทบ
ต่่ อ อุุ ต สาหกรรมที่่� ต้้ อ งใช้้ น้ำำ�� เป็็ น จำำ� นวนมากในกระบวนการผลิิ ต เช่่ น สิ่่� ง ทอ เคมีีภัั ณ ฑ์์ เป็็ น ต้้ น เช่่ น เดีียวกัั บ โรคระบาด
โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาที่่�เริ่่�มต้้นในจีีนก่่อนจะเริ่่�มแพร่่ระบาดไปทั่่�วโลกในช่่วงต้้นปีี 2563 ส่่งผลกระทบต่่อ
การขยายตััวของเศรษฐกิิจจีีน รวมถึึงการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลก ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและการส่่งออกของไทยในปีี 2563
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2563 ยัังมีีปััจจััยที่่�จะช่่วยประคัับประคองการส่่งออกของไทย ดัังนี้้�

•	สิินค้้าไทยหลายรายการมีีศัักยภาพสููงและทนต่่อแรงเสีียดทานจากความไม่่แน่่นอนของเศรษฐกิิจโลก แม้้การ

ส่่งออกของไทยในปีี 2563 ยัังเผชิิญกัับปััจจััยบั่่�นทอนหลายประการ ไม่่ว่่าจะเป็็นสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีนที่่�ยััง
ไม่่ยุติุ ิ ความขััดแย้้งระหว่่างประเทศและเหตุุการณ์์ประท้้วงในประเทศต่่าง ๆ ที่่ยั� งั ยืืดเยื้้�อ รวมถึึงภััยธรรมชาติิและโรคระบาดที่่เ� กิิดขึ้้น�
บ่่อยครั้้ง� แต่่สินิ ค้้าส่่งออกของไทยหลายรายการมีีศัักยภาพสููงและทนต่่อแรงเสีียดทานจากความไม่่แน่่นอนของเศรษฐกิิจโลกได้้เป็็น
อย่่างดีี ทำำ�ให้้สามารถขยายตััวในเกณฑ์์ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ สิินค้้าเกษตรและอุุตสาหกรรมเกษตร ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าส่่งออกที่่�ไทย
มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันสููงและเป็็นสิินค้้าจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิต ทำำ�ให้้มีีความอ่่อนไหวต่่อภาวะเศรษฐกิิจไม่่มากนััก เช่่น
ผัักและผลไม้้ นม ไก่่แปรรููป เครื่่อ� งดื่่ม� เป็็นต้้น สิินค้้าที่่ต� อบโจทย์์กลุ่่�มผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ เช่่น เครื่่อ� งสำำ�อาง เครื่่อ� งใช้้สำำ�หรับั เดิินทาง
ที่่�ตอบสนองความต้้องการและวิิถีีชีีวิิตของกลุ่่�มผู้้�บริิโภควััยหนุ่่�มสาวที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงสิินค้้าที่่�เกาะเกี่่�ยวไปกัับบริิบทใหม่่
ของโลก เช่่น เครื่่�องมืือทางการแพทย์์และเภสััชภััณฑ์์ ที่่�ได้้อานิิสงส์์จากการเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ (Aging Society) รวมถึึง
เครื่่�องอำำ�นวยความสะดวกในชีีวิิตประจำำ�วัันต่่าง ๆ เช่่น รถจัักรยานยนต์์ ตู้้�เย็็น เครื่่�องปรัับอากาศ ที่่�ได้้อานิิสงส์์จากการเติิบโตของ
สัังคมเมืือง (Urbanization) เป็็นต้้น

•	การลงทุุนในอุุตสาหกรรมใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะการลงทุุนในอุุตสาหกรรมเป้้าหมายของภาครััฐ

ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง ในพื้้�นที่่�โครงการเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ส่่วนหนึ่่�งได้้อานิิสงส์์จาก
สงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน ที่่ทำ� ำ�ให้้นักั ลงทุุนต่่างชาติิหันั มาสนใจลงทุุนในไทยมากขึ้้น� เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งผลกระทบจาก
สงครามการค้้า ประกอบกัับสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านภาษีีและมิิใช่่ภาษีีของโครงการ EEC ที่่�ดีีเป็็นอัันดัับต้้น ๆ ในภููมิิภาค ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2562 การขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (Board of Investment: BOI) ในหลาย
อุุตสาหกรรมเป้้าหมายขยายตััวสููง เช่่น ยานยนต์์และชิ้้�นส่่วน (ขยายตััวร้้อยละ 45) อาหารแปรรููป (ขยายตััวร้้อยละ 46) เทคโนโลยีี
ชีีวภาพ (ขยายตััวร้้อยละ 137) เป็็นต้้น ซึ่่�งการลงทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าวจะมีีส่่วนช่่วยผลัักดัันการส่่งออกของไทยในระยะถััดไป
ให้้ขยายตััวได้้ต่่อเนื่่�อง
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การลงทุุนโดยตรงของไทุยในต่างประเทุศปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
การลงทุุนโดยตรงของไทุยในต่างประเทุศ (Thai Direct Investment: TDI) ปี 2562 มีีแนวโน้มีลดลง

จากปีี 2561 ทั้้ง� นี� มีูลค่่าการลงทัุ้นโดยตรงของไทั้ยในต่างปีระเทั้ศสุุทั้ธิิในปีี 2562 อยูทั้่ �ี 14,017 ล้านดอลลาร์สุหร้ฐ หดต้วร้อยละ 34.0
เมี่อ� เทั้ียบก้บช่่วงเวลาเดียวก้นของปีี2561โดยมีีปีจั จ้ยบ้น� ทั้อนสุำาค่้ญจากเศรษฐกิจโลกทั้ีช่� ะลอต้วและค่วามีเสุีย� งด้านเศรษฐกิจทั้ีมี� มีี ากข้น�
โดยเฉพาะสุงค่รามีการค่้าระหว่างสุหร้ฐอเมีริกาและจีน ทั้ี�สุ่งผลกระทั้บเปี็นวงกว้างต่อทั้ิศทั้างการค่้าการลงทัุ้นในภููมีิภูาค่เอเช่ีย
ซึ่้ง� เปี็นห่วงโซึ่่อปีุ ทั้านทั้ีสุ� ำาค่้ญของจีน ทั้้ง� นี� มีูลค่่าการลงทัุ้นโดยตรงของไทั้ยในต่างปีระเทั้ศสุุทั้ธิิในปีี 2562 หดต้วในเก่อบทัุ้กตลาดสุำาค่้ญ
ไมี่วา่ จะเปี็นอาเซึ่ียน (หดต้วร้อยละ 31.0) สุหภูาพยุโรปี (หดต้วร้อยละ 34.9) และญีปี� นุ� (หดต้วร้อยละ 20.2) อย่างไรก็ตามี การลงทัุ้น
โดยตรงของไทั้ยในตลาดใหมี่ ๆ บางตลาดย้งขยายต้วได้ในเกณฑ์์ดี อาทั้ิ อินเดีย (ขยายต้วร้อยละ 24.8)

มูลคาการลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศสุทธิ
ลานดอลลารสหรัฐ
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แนวโน้มการลงทุุนโดยตรงของไทุยในต่างประเทุศปี 2563
การลงทัุ้นโดยตรงของไทั้ยในต่างปีระเทั้ศปีี 2563 มีีแนวโน้มีฟื้้�นต้วอย่างช่้า ๆ จากปีัจจ้ยสุน้บสุนุน ด้งนี�

ปจจัยสนับสนุนการลงทุนของไทยในตางประเทศ
ปญหาเชิงโครงสรางของไทยเรงตัวข�้น
ตนทุนทางการเง�นยังเอื้อตอ
การพัฒนาและตอยอดกิจการ
การแขงขันในประเทศมีแนวโนมสูงข�้น
ผูประกอบการไทยออกไปแสวงหา
สิทธิประโยชนทางการคา
ภาครัฐสงเสร�มใหผูประกอบการไทย
ออกไปลงทุนในตางประเทศมากข�้น
หลายประเทศเปดรับและสนับสนุน
การลงทุนจากตางประเทศมากข�้น
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•	ปััญหาเชิิงโครงสร้้างของไทยเร่่งตััวขึ้้น� โดยเฉพาะปััญหาด้้านแรงงาน ทั้้�งการปรัับขึ้้น� ค่่าจ้้างแรงงานขั้้น� ต่ำำ��จาก 308-330

บาทต่่อวััน มาอยู่่�ที่่� 313-336 บาทต่่อวััน ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ส่่งผลให้้ต้้นทุุนการผลิิตของผู้้�ประกอบการ
สููงขึ้้�น โดยเฉพาะผู้้�ประกอบการที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้แรงงานมาก และผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่�มีีค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านแรงงานในสััดส่่วนสููง ขณะเดีียวกัันจำำ�นวนแรงงานของไทยก็็มีีแนวโน้้มเข้้าสู่่�ระบบน้้อยลง จากการที่่�ประเทศไทยมีีจำำ�นวน
ผู้้�สููงอายุุมากเป็็นลำำ�ดัับต้้น ๆ ของภููมิิภาค (อายุุ 65 ปีีขึ้้�นไป คิิดเป็็นสััดส่่วนราวร้้อยละ 13 ของประชากรทั้้�งประเทศ) และแรงงาน
จบใหม่่จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยต้้องการเป็็นเจ้้าของกิิจการมากขึ้้น� แทนการทำำ�งานประจำำ� นอกจากนี้้� ยัังมีีปััญหาทัักษะแรงงานที่่ไ� ม่่สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของตลาด และการขาดทัักษะด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้ผลิิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
ของไทยยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� ปััจจััยดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการไทยบางส่่วนต้้องขยายการลงทุุนในต่่างประเทศมากขึ้้�นเพื่่�อรัักษา
ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน

•	ต้้นทุุนทางการเงิินยัังเอื้้�อต่่อการพััฒนาและต่่อยอดกิิจการ สะท้้อนได้้จากอััตราดอกเบี้้�ยทั่่�วโลกรวมถึึงไทยในปีี 2563

ที่่�มีีแนวโน้้มทรงตััวในระดัับต่ำำ��ต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับเครื่่�องมืือในการระดมทุุนที่่�หลากหลาย เช่่น การระดมทุุนในตลาดทุุน การออก
หุ้้�นกู้้� และเงิินบาทเคลื่่�อนไหวในทิิศทางแข็็งค่่ากว่่าหลายสกุุลในภููมิิภาคจากเสถีียรภาพด้้านต่่างประเทศของไทยที่่�แข็็งแกร่่ง ปััจจััย
ดัังกล่่าวมีีส่่วนช่่วยผลัักดัันให้้ผู้้�ประกอบการไทยที่่�มีีศัักยภาพใช้้จัังหวะในช่่วงที่่�ต้้นทุุนทางการเงิินยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ออกไปลงทุุน
ในต่่างประเทศมากขึ้้�น

•	การแข่่งขัันในประเทศมีีแนวโน้้มสููงขึ้้น� ทั้้�งจากผู้้�ประกอบการไทยเองที่่มี� กี ารขยายเครืือข่่ายธุุรกิิจและควบรวมกิิจการ

มากขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มอำำ�นาจต่่อรองและส่่วนแบ่่งทางการตลาด ขณะเดีียวกัันนัักลงทุุนต่่างชาติิมีแี นวโน้้มเข้้ามาลงทุุนในไทยมากขึ้้น� เพื่่อ�
ขยายฐานการผลิิตและหลีีกเลี่่ย� งผลกระทบจากสงครามการค้้า ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการไทยที่่อ� ยู่่�ในธุุรกิิจเดีียวกัับผู้้�ประกอบการรายใหม่่ ๆ
ข้้างต้้น อาจเผชิิญกัับความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จึึงเริ่่�มมองหาลู่่�ทางออกไปลงทุุนในต่่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่่�
ตลาดยัังไม่่อิ่่�มตััว และมีีช่่องว่่างในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เช่่น กลุ่่�มประเทศ CLMV เอเชีียใต้้ แอฟริิกา เป็็นต้้น

•	ผู้้�ประกอบการไทยออกไปแสวงหาสิิทธิปิ ระโยชน์์ทางการค้้า หลัังจากประเทศไทยทยอยถููกตััดสิิทธิิพิเิ ศษทางการค้้า

ที่่�เคยได้้รัับจากประเทศพััฒนาแล้้วอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยล่่าสุุดในปีี 2563 สหรััฐอเมริิกาประกาศจะตััดสิิทธิิพิิเศษทางภาษีีศุุลกากรเป็็น
การทั่่�วไป (Generalized System of Preferences: GSP) สิินค้้าไทยเพิ่่�มเติิมราว 600 รายการ มููลค่่ารวมกว่่า 40,000 ล้้านดอลลาร์์สหรัฐั
เช่่น อาหารทะเลแปรรููป พาสต้้า ถั่่�ว แยม น้ำำ��ผลไม้้ ซอสถั่่�วเหลืือง เคมีีภััณฑ์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ไทยสููญเสีียความสามารถในการ
แข่่งขัันด้้านราคาจากต้้นทุุนภาษีีที่่�สููงขึ้้�น โดยกระทรวงพาณิิชย์์คาดว่่าภาษีีนำำ�เข้้าสิินค้้าจากไทยจะสููงขึ้้�นเฉลี่่�ยประมาณร้้อยละ 4.5
ปััจจััยดัังกล่่าวส่่งผลให้้ผู้�ป้ ระกอบการไทยบางส่่วนจำำ�เป็็นต้้องย้้ายฐานการผลิิตไปยัังต่่างประเทศเพื่่�อรัักษาขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขััน โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิิดใหม่่ที่่�ยัังคงได้้รัับสิิทธิิพิิเศษทางภาษีีศุุลกากรดัังกล่่าว

•

ภาครััฐส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการไทยออกไปลงทุุนในต่่างประเทศมากขึ้้�น หน่่วยงานภาครััฐของไทยหลายแห่่ง
มีีนโยบายส่่งเสริิมการลงทุุนในต่่างประเทศที่่�เป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น ทั้้�งการสนัับสนุุนด้้านการเงิิน การสนัับสนุุนข้้อมููลเชิิงลึึกด้้านการ
ตลาดและกฎหมาย การผ่่อนคลายกฎระเบีียบในการนำำ�เงิินออกนอกประเทศ ตลอดจนมีีความร่่วมมืือจากหลายภาคส่่วนในการนำำ�
ผู้้�ประกอบการไทยที่่�มีีศัักยภาพออกไปแสวงหาโอกาสในต่่างประเทศ โดยเข้้าไปกรุุยทางในการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับภาครััฐและ
ภาคเอกชนของประเทศปลายทางเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของนัักลงทุุนไทยมีีความสะดวกมากขึ้้�น

•

หลายประเทศเปิิดรัับและสนัับสนุุนการลงทุุนจากต่่างประเทศมากขึ้้น� ทั้้�งในด้้านการผ่่อนคลายกฎระเบีียบการลงทุุน
การเพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์ด้้านภาษีีและมิิใช่่ภาษีี ตลอดจนการเร่่งพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อดึึงดููดเม็็ดเงิินลงทุุน
จากต่่างประเทศให้้เข้้ามาสร้้างฐานการผลิิตในประเทศ ซึ่่�งถืือเป็็นโอกาสของผู้้�ประกอบการไทยในการเข้้าไปเปิิดตลาดและสร้้าง
ความเข้้มแข็็งให้้กัับห่่วงโซ่่อุุปทานในภาคอุุตสาหกรรมของไทยในอนาคต
อย่่างไรก็็ตาม ยัังต้้องติิดตามปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อการลงทุุนของไทยในต่่างประเทศ เช่่น สงครามการค้้าที่่�ยัังมีี
ความไม่่แน่่นอนสููง ความขััดแย้้งทางการเมืืองในต่่างประเทศ ปััญหาไวรััสโคโรนาที่่�ระบาดอย่่างหนััก เป็็นต้้น ซึ่่�งบั่่�นทอนบรรยากาศ
การค้้าการลงทุุนทั่่�วโลกในปีี 2563
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สภาวะแวดล้้อมทางธุุรกิิจ
ในปีี 2563 สภาวะแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจและเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของสถาบัันการเงิินโดยรวมในหลายมิิติิ เช่่น

ต้้นทุุนทางการเงิิน
ทรงตััวอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
ความเสี่่�ยงทาง
การค้้าการลงทุุน
ระหว่่างประเทศ
เกิิดขึ้้�นเป็็นระลอก

สิินเชื่่�อเพื่่�อ
การลงทุุนมีีการ
แข่่งขัันสููงขึ้้�น
สถาบัันการเงิินของไทย
ขยายเครืือข่่าย
ไปต่่างประเทศมากขึ้้�น

กฎระเบีียบทางการเงิิน
เข้้มงวดขึ้้�น
ความท้้าทายในการบริิหาร
คุุณภาพหนี้้�

เทคโนโลยีีทางการเงิิน
เข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญ
มากขึ้้�น
การปรัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

•	ต้้นทุุนทางการเงิินทรงตััวอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� เศรษฐกิิจโลกปีี 2562 ที่่�ขยายตััวต่ำำ��สุุดในรอบ 10 ปีี ทำำ�ให้้ธนาคารกลาง

สำำ�คััญของโลกหลายแห่่งจำำ�เป็็นต้้องกลัับมาดำำ�เนิินนโยบายการเงิินแบบผ่่อนคลายอีีกครั้้�ง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรััฐอเมริิกา
ที่่�ปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายลงถึึง 3 ครั้้�งตลอดปีี 2562 จากร้้อยละ 2.25-2.50 มาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.50-1.75 ธนาคารกลางยุุโรปที่่�
กลัับมาใช้้มาตรการผ่่อนคลายเชิิงปริิมาณ (QE) รวมถึึงธนาคารกลางญี่่�ปุ่่�นที่่�ใช้้นโยบายอััตราดอกเบี้้�ยติิดลบ และธนาคารกลางจีีน
ที่่อั� ดั ฉีีดสภาพคล่่องเข้้าสู่่�ระบบอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� บรรเทาการชะลอตััวของเศรษฐกิิจ ในส่่วนของประเทศไทยก็็ได้้ปรับั ลดอััตราดอกเบี้้�ย
นโยบายลงต่่อเนื่่อ� งมาอยู่่�ที่ร่� ะดัับร้้อยละ 1 ต่ำำ��สุดุ เป็็นประวััติกิ ารณ์์เพื่่อ� บรรเทาผลกระทบจากการส่่งออกที่่ห� ดตััวและอุุปสงค์์ในประเทศ
ที่่ช� ะลอลง ทั้้�งนี้้� ทิิศทางอััตราดอกเบี้้�ยในปีี 2563 ยัังมีแี นวโน้้มอยู่่�ในระดัับต่ำำ��ต่อ่ เนื่่อ� ง ปััจจัยั ดัังกล่่าวอาจส่่งผลดีีต่่อภาคธุุรกิิจโดยรวม
จากต้้นทุุนทางการเงิินที่่�ลดลง อย่่างไรก็็ตาม ก็็เป็็นความท้้าทายของสถาบัันการเงิินในการบริิหารจััดการต้้นทุุนและรายรัับ
เพื่่�อรัักษาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันท่่ามกลางส่่วนต่่างของรายได้้ดอกเบี้้�ยสุุทธิิ (Net Interest Margin: NIM) และรายได้้
จากค่่าธรรมเนีียมที่่�มีีแนวโน้้มลดลง

•

ความเสี่่ย� งทางการค้้าการลงทุุนระหว่่างประเทศเกิิดขึ้้น� เป็็นระลอก โดยเฉพาะสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกา
กัับจีีนที่่�แม้้จะมีีสััญญาณที่่�ดีีขึ้้�นบางส่่วนจากข้้อตกลงทางการค้้าเฟส 1 แต่่ยัังไม่่มีีความชััดเจนเกี่่�ยวกัับรายละเอีียดและมาตรการ
บัังคัับใช้้ ขณะเดีียวกััน ยัังต้้องจัับตามองสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับสหภาพยุุโรปที่่�อาจปะทุุขึ้้�น นอกจากนี้้� ปััญหา
ความขััดแย้้งทางการเมืืองในต่่างประเทศที่่�พร้้อมปะทุุขึ้้�นได้้ตลอดเวลา โดยเฉพาะความขััดแย้้งระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับอิิหร่่าน
เหตุุการณ์์ชุมนุ
ุ มป
ุ ระท้้วงไม่่พอใจรััฐบาลในหลายประเทศ เช่่น ฮ่่องกง เวเนซุุเอลา ฝรั่่�งเศส เป็็นต้้น รวมถึึงผลกระทบจากไวรััสโคโรนา
ที่่�ขยายวงกว้้าง ล้้วนเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจกระทบต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของสถาบัันการเงิินที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการค้้า
การลงทุุนระหว่่างประเทศ

•	สิินเชื่่�อเพื่่�อการลงทุุนมีีการแข่่งขัันสููงขึ้้น� โดยเฉพาะการแข่่งขัันระหว่่างสถาบัันการเงิินด้้วยกัันเองในการช่่วงชิิงเม็็ดเงิิน

ในโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่ของภาครััฐ และภาคเอกชนที่่�มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวขึ้้�นหลัังพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายปีี 2563
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ผ่่านความเห็็นชอบจากรััฐสภาในช่่วงต้้นปีี โดยเฉพาะเม็็ดเงิินในโครงการ EEC ขณะเดีียวกััน สถาบัันการเงิินยัังต้้องเผชิิญกัับ
การแข่่งขัันจากทางเลืือกในการระดมทุุนรููปแบบอื่่น� ๆ ที่่มี� ีต้้นทุุนต่ำำ��กว่่าทั้้�งการร่่วมลงทุุนระหว่่างภาครััฐกัับภาคเอกชน (Public-private
Partnership: PPP) กองทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) รวมถึึงการระดมทุุนในตลาด
ตราสารทุุนและตราสารหนี้้� เป็็นต้้น

•

สถาบัันการเงิินของไทยขยายเครืือข่่ายไปต่่างประเทศมากขึ้้�น จากกฎระเบีียบและภาวะการแข่่งขัันในประเทศที่่�
รุุนแรงขึ้้น� ทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินของไทยเผชิิญกัับความท้้าทายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สถานการณ์์ดังั กล่่าวทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินหลายแห่่ง
เริ่่มข
� ยายโอกาสทางธุุรกิิจไปยัังต่่างประเทศมากขึ้้น� ผ่่านการซื้้อ� กิิจการ การร่่วมทุุน รวมถึึงการเข้้าไปตั้้�งสาขาในต่่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในอาเซีียนและประเทศตลาดเกิิดใหม่่อื่่�น ๆ ที่่�ยัังมีีช่่องว่่างทางการเงิินอยู่่�มากจากเศรษฐกิิจที่่�ขยายตััวดีี ทำำ�ให้้ความต้้องการสิินเชื่่�อ
และบริิการทางการเงิินในรููปแบบต่่าง ๆ มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ขณะเดีียวกัันก็็ถืือเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ประกอบการไทย
ที่่�ต้้องการขยายการค้้าการลงทุุนไปยัังต่่างประเทศอีีกด้้วย

•	กฎระเบีียบทางการเงิินเข้้มงวดขึ้้น� โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 (Thai Financial Reporting

Standards 9: TFRS 9) ที่่มี� ีผลบัังคัับใช้้กับั ธนาคารพาณิิชย์อ์ ย่่างเป็็นทางการในปีี 2563 โดยมีีสาระสำำ�คัญ
ั คืือ การเปลี่่ย� นหลัักเกณฑ์์
จากการกัันเงิินสำำ�รองเฉพาะความเสีียหายที่่เ� กิิดขึ้้น� แล้้ว (Incurred Loss) เป็็นการกัันเงิินสำำ�รองเพื่่อ� รองรัับความเสีียหายที่่ค� าดว่่าจะ
เกิิดขึ้้�นในอนาคต (Expected Loss) เพื่่�อครอบคลุุมผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� มาตรฐานดัังกล่่าว
นัับว่่าเป็็นประโยชน์์ต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงและสะท้้อนฐานะทางการเงิินที่่�แท้้จริิงของสถาบัันการเงิิน ขณะเดีียวกัันก็็เป็็น
ความท้้าทายของสถาบัันการเงิินในการบริิหารจััดการให้้ตอบโจทย์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholders) ทุุกฝ่่าย

•

ความท้้าทายในการบริิหารคุุณภาพหนี้้� จากสถานการณ์์เศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทยที่่�ยัังฟื้้�นตััวอย่่างช้้า ๆ ส่่งผล
กระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการในวงกว้้าง โดยเฉพาะผู้้�ประกอบการที่่มี� ข้ี อ้ จำำ�กัดั ด้้านเงิินทุุนและมีีความอ่่อนไหวสููงต่่อ
ปััจจัยั ความไม่่แน่่นอนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ปััจจัยั ดัังกล่่าวยัังกดดัันให้้หนี้้ที่� ไ่� ม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้ (Non-performing Loans:
NPLs) ของสถาบัันการเงิินต่่าง ๆ มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นได้้ ดัังนั้้�น การควบคุุมคุุณภาพสิินเชื่่�อและการบริิหาร NPLs ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�ง
ความท้้าทายหลัักของสถาบัันการเงิินในปีี 2563

•

เทคโนโลยีีทางการเงิินเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญมากขึ้้�น การพััฒนาเทคโนโลยีีทางการเงิินอย่่างก้้าวกระโดดในช่่วง
หลายปีีที่่�ผ่่านมาก่่อให้้เกิิดบริิการและผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินรููปแบบใหม่่ ๆ เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคยุุคดิิจิิทััลที่่�ต้้องการ
ความสะดวกรวดเร็็วมากขึ้้น� โดยเฉพาะการทำำ�ธุรุ กรรมทางการเงิินผ่่าน Mobile Banking หรืือ Internet Banking ที่่ไ� ม่่เพีียงให้้บริิการ
ธุุรกรรมทางการเงิินพื้้�นฐาน เช่่น การโอนเงิิน การจ่่ายบิิลค่่าบริิการต่่าง ๆ เท่่านั้้�น แต่่ปััจจุุบัันยัังให้้บริิการสิินเชื่่�อ (Digital Lending)
การซื้้�อขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน เช่่น กองทุุน หุ้้�นและประกััน ที่่�สามารถทำำ�ผ่่านแอปพลิิเคชัันได้้โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องไปที่่�สาขาธนาคาร
ส่่งผลให้้สาขาธนาคารมีีความจำำ�เป็็นน้้อยลง นอกจากนี้้� สถาบัันการเงิินหลายแห่่งยัังมีีการนำำ�เทคโนโลยีีบล็็อกเชน (Blockchain)
มาใช้้ในการโอนเงิินระหว่่างประเทศ รวมถึึงมีกี ารพััฒนาระบบการยืืนยัันตััวตนทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Digital ID) อีีกทั้้�งมีกี ารร่่วมลงทุุน
กัับบริิษััท Startups ใหม่่ ๆ มากขึ้้�นเพื่่�อพััฒนาและต่่อยอดธุุรกิิจร่่วมกััน ในส่่วนของภาครััฐเองก็็มีีนโยบายสนัับสนุุนและกระตุ้้�น
การทำำ�ธุรุ กรรมผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เช่่น การคืืนภาษีีเงิินได้้ การให้้เงิินสวััสดิกิ ารต่่าง ๆ ผ่่านระบบพร้้อมเพย์์ และ
กระเป๋๋าอิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยภาครััฐ (G-Wallet) อย่่างไรก็็ตาม แม้้เทคโนโลยีีทางการเงิินข้้างต้้นจะช่่วยให้้การทำำ�ธุรุ กรรมต่่าง ๆ มีคี วามสะดวก
รวดเร็็วมากขึ้้น� แต่่ในอีีกมุุมหนึ่ง่� ก็็อาจก่่อให้้เกิิดอาชญากรรมทางไซเบอร์์ (Cyber Attack) และการโจรกรรมข้้อมููลส่่วนบุุคคลมากขึ้้น�
ปััจจัยั ข้้างต้้นถืือเป็็นความท้้าทายของสถาบัันการเงิินในการพััฒนาเทคโนโลยีีทางการเงิินรููปแบบใหม่่ ๆ ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาระบบ
ความปลอดภััยให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เพื่่�อรองรัับโอกาสและความเสี่่�ยงทางการเงิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต

•	การปรัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จากสภาวะโลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลง

สภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) ที่่�รุุนแรงขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิดภััยธรรมชาติิขึ้้�นในหลายรููปแบบ เช่่น ไฟป่่า น้ำำ��ท่่วม ภััยแล้้ง เป็็นต้้น
ซึ่่�งในที่่�สุุดแล้้วจะส่่งผลกระทบเป็็นลููกโซ่่ต่่อระบบเศรษฐกิิจโลกอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ปััจจััยดัังกล่่าวทำำ�ให้้องค์์การสหประชาชาติิ
(United Nations: UN) ได้้กำำ�หนดให้้การรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นหนึ่่�งในมาตรการเร่่งด่่วนภายใต้้
เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขณะเดีียวกัันประชาคมโลกและภาคธุุรกิิจเองก็็ตื่น่� ตััวและ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการจััดการปััญหาดัังกล่่าวมากขึ้้น� สะท้้อนได้้จากหลายประเทศมีกี ารออกมาตรการต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น การงดใช้้
ถุุงพลาสติิก สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินในหลายประเทศรวมถึึงไทย ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในกลไกหลัักในการควบคุุมกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจผ่่านการปล่่อยสิินเชื่่�อ เริ่่�มมีีการปรัับกลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับกระแสดัังกล่่าวมากขึ้้�น
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ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนงานปี 2563-2567
ทิิศทางขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) ยัังคงมุ่่�งสู่่�วิิสััยทััศน์์ในการ “เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชั้้�นนำำ�
ระดัับโลก ที่่เ� ป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทย” โดย ธสน. ได้้กำำ�หนดทิิศทาง
การขัับเคลื่่�อนองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของทั้้�งปััจจััยภายในและภายนอก เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ธสน. เติิบโต
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ทั้้ง� นี้้� ธสน. ได้้กำ�ห
ำ นดตำำ�แหน่่งเชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic Positioning) ที่่ใ� ช้้เป็็นแนวทางการขัับเคลื่่อ� นองค์์กรในปีี 2563-2567 ได้้แก่่
1. การมุ่่�งเน้้นตลาดใหม่่ (New Frontiers)*
2. การสนัับสนุุนผู้้ป� ระกอบการทั้้ง� ห่่วงโซ่่มููลค่า่ (Value Chain) รวมถึึงการสนัับสนุุนสิินเชื่่อ� แก่่ผู้้�ซื้้อ� ในต่่างประเทศ
			 (Buyer’s Credit)
		 3. การสนัับสนุุนวิิสาหกิิจขนาดกลางที่่�มีีศัักยภาพ (Amazing M)

ทิศทางขับเคลื่อนองคกร
New Frontiers

GLOBAL
ECA
ว�สัยทัศน

Value Chain
& Buyer’s
Credit

Amazing M

เปนสถาบันการเง�นเฉพาะกิจ
ชั้นนําระดับโลก ที่เปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคา
และการลงทุนระหวางประเทศของไทย

ยุทธศาสตร
ภารกิจ
1. สนั บ สนุ น ทางการเง� น เพ�่ อ นํา
ผูประกอบการไทยเขาสูเวทีการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ
2. สนับสนุนทางการเง�นเพ�อ่ การลงทุน
สํา หรั บ การพั ฒ นาในประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาล
3. ลดความเสีย่ งการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศใหแกผปู ระกอบการไทย
4. พัฒนาและเพ��มข�ดความสามารถ
ของผูป ระกอบการไทยในเวทีการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ

1. เชื่อมไทย เชื่อมโลก ดวยการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศ
2. พั ฒ นาโครงสร า งพ�้ น ฐานและภาค
อ�ตสาหกรรมของประเทศ
3. ป อ งกั น ความเสี่ ย งด า นการค า และ
การลงทุนไทยในตางประเทศ
4. เพ��มข�ดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการ
5. เพ�� ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการบร� ห าร
จัดการเทคโนโลยีดิจ�ทัล
6. พัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

หมายเหตุุ : * New Frontiers หมายถึึง กลุ่่�มประเทศที่่ธุุ� รกิิจไทยยัังมีีบทบาททางการค้้าและการลงทุุนไม่่มากนััก เช่่น เอเชีียใต้้ เอเชีียกลาง ยุุโรปตะวัันออก
				 แอฟริิกา และอเมริิกาใต้้
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ยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
		 ในการขัับเคลื่่อ� นองค์์กรไปสู่่วิ� สัิ ยั ทััศน์์และตำำ�แหน่่งเชิิงยุุทธศาสตร์์ที่ว�่ างไว้้ ธสน. ได้้ปรัับปรุุงยุุทธศาสตร์์องค์์กร เพื่่อ� ให้้สามารถ
ตอบสนองสภาพแวดล้้อมภายนอก รวมทั้้�งนโยบายภาครััฐมากขึ้้น� ทั้้�งในด้้านการสนัับสนุุนการส่่งออกและการลงทุุนในประเทศตลาดใหม่่
รองรัับความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลก การสนัับสนุุนการลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงในประเทศ
และการพััฒนาศัักยภาพของผู้้�ประกอบการโดยเฉพาะวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
ให้้แข่่งขัันได้้ในเวทีีโลก อัันเป็็นการสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการทุุกขนาดในห่่วงโซ่่มููลค่่าเติิบโตไปด้้วยกััน และขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจไทย
ให้้เติิบโตบนพื้้�นฐานที่่�แข็็งแกร่่ง โดยแผนยุุทธศาสตร์์ ธสน. ระยะ 5 ปีี (ปีี 2563-2567) ประกอบด้้วย 6 ยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
		 1. เชื่่อ� มไทย เชื่่อ� มโลก ด้้วยการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ (Develop and Expand Thai Trade and Investment
Globally) เพื่่�อขยายมููลค่่าการส่่งออกและการลงทุุนของไทยในต่่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่่�มประเทศ New Frontiers ด้้วยการ
เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการวางแผนธุุรกิิจ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินที่่�ตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�ประกอบการและเหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�มประเทศเป้้าหมาย การขยายบทบาทของสำำ�นักั งานผู้้�แทนในกลุ่่�มประเทศ CLMV (กััมพููชา
สปป.ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม) การขยายความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานพัันธมิิตรทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ตลอดจนการสร้้าง
อุุปสงค์์ของสิินค้้าและบริิการไทยผ่่านการสนัับสนุุนสิินเชื่่อ� แก่่ผู้้�ซื้้อ� และธนาคารผู้้�ซื้้อ� ในต่่างประเทศ โดยเป็็นหััวหอกหลััก (Lead Bank)
ในการนำำ�พาผู้้�ประกอบการไทยไปสู่่�กลุ่่�มประเทศ New Frontiers
		 2.	พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ (Support National Infrastructure and Industrial
Development) เพื่่อ� เป็็นกลไกขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจไทยในอนาคต ด้้วยการสนัับสนุุนการลงทุุนในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
เป้้าหมาย (S-Curve) พลัังงาน และโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่ช่� ว่ ยส่่งเสริิมการส่่งออกและการเชื่่อ� มโยงในภููมิิภาค (Regional Connectivity)
ทั้้�งในโครงการเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ (Special Economic
Zones: SEZs) และพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพอื่่�น ๆ ซึ่่�งกระตุ้้�นให้้เกิิดการขยายธุุรกิิจของทั้้�งบริิษััทชั้้�นนำำ�ขนาดใหญ่่ (National Champions)
และผู้้�ประกอบการอื่่�น ๆ ตลอดห่่วงโซ่่มููลค่่า อัันเป็็นการผลัักดัันการส่่งออกได้้อีีกทางหนึ่่�ง
		 3. 	ป้้องกัันความเสี่่ย� งด้้านการค้้าและการลงทุุนไทยในต่่างประเทศ (Provide Protection against International Trade
and Investment Risks) เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจในการขยายการส่่งออกและการลงทุุนไทยในต่่างประเทศแก่่ผู้้�ประกอบการและธนาคาร
พาณิิชย์์ไทย ด้้วยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มลููกค้้าและประเทศเป้้าหมาย การพััฒนาช่่องทางการแนะนำำ�สิินค้้าหรืือ
บริิการที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับสินิ ค้้าตััวหลักั (Cross Selling) การสร้้างความร่่วมมืือกัับพันั ธมิิตรทั้้�งธนาคารพาณิิชย์แ์ ละนายหน้้าประกัันภััย
(Brokers) และการพััฒนาระบบประกัันออนไลน์์และกระบวนการอนุุมััติิวงเงิินรัับประกัันให้้รองรัับปริิมาณธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
		 4. เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการ (Enhance the Competitiveness of Thai Entrepreneurs)
โดยเฉพาะ SMEs เพื่่�อให้้ส่่งออกและลงทุุนในต่่างประเทศได้้เพิ่่�มขึ้้�น ด้้วยการสร้้างทัักษะ องค์์ความรู้้� และโอกาสทางการตลาด
แก่่ผู้้�ประกอบการ โดยบููรณาการความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชนในการอบรมบ่่มเพาะและให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่าง
ครบวงจร ตลอดจนการขยายเครืือข่่ายธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ ทั้้�งในรููปแบบการจัับคู่่�ธุุรกิิจ (Business Matching) ระหว่่าง
ผู้้�ประกอบการไทยกัับผู้้�ซื้้�อสิินค้้าหรืือแฟรนไชส์์ในต่่างประเทศ และการเข้้าสู่่�แพลตฟอร์์มการค้้าออนไลน์์ (e-Trading)
		 5. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Enhance Technological and Digital Eff iciency)
เพื่่อ� พััฒนาและเชื่่อ� มโยงระบบการทำำ�งานและการให้้บริกิ ารลููกค้้าด้้วยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ รวมทั้้�งจััดการความท้้าทายและความเสี่่ย� ง
ที่่�เกิิดจากเทคโนโลยีี ด้้วยการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมดิิจิิทััล อาทิิ บล็็อกเชน และระบบควบคุุมอััตโนมััติิ (Automation)
การพััฒนาช่่องทางการให้้บริิการลููกค้้าในลัักษณะผสมผสาน (Omnichannel) การวิิเคราะห์์และใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลขนาดใหญ่่
(Big Data) ที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างหน่่วยงานและแหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ และการพััฒนาขีีดความสามารถในการจััดการด้้านความมั่่�นคง
ปลอดภััยของข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เช่่น ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber Security)
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		 6. 	พััฒนาองค์์กรสู่่ค� วามยั่่�งยืืน (Build a Sustainable Organization) เพื่่อ� บริิหารจััดการองค์์กรและบุุคลากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ประสิิทธิิผล และเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล ด้้วยการเสริิมสร้้างฐานะการเงิินที่่�มั่่�นคง การพััฒนากระบวนการ
ให้้บริิการลููกค้้า การส่่งเสริิมให้้เกิิดการยอมรัับและบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิินผลได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน (Intelligence
Risk Taking) การพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถและทัักษะรองรัับธุุรกิิจในอนาคต การขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�นวััตกรรมและ
การเรีียนรู้้� (Learning Organization) ผ่่านการประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมและการจััดการความรู้้� (Knowledge Management)
และการพััฒนาธนาคารเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking) ภายใต้้หลักั จริิยธรรม ธรรมาภิิบาล ความรัับผิดช
ิ อบต่่อชุุมชน สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

การลงทุุนที่่�สำำ�คััญ
		 ในช่่วงปีี 2562-2566 ธสน. มีีการลงทุุนที่่�สำำ�คััญเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมรองรัับการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ภายใต้้ บ ทบาทใหม่่ ข อง ธสน. ในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ เชิิ ง รุุกด้้ า นการส่่ ง เสริิ ม การค้้ า การลงทุุนและการทำำ�ธุุ รกรรมออนไลน์์
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถของผู้้�ประกอบการไทย ได้้แก่่
		 • โครงการเปิิดสำำ�นักั งานผู้้แ� ทน (Representative Office) ในกลุ่่ม� ประเทศเป้้าหมาย เพื่่อ� สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการค้้า
การลงทุุนตามยุุทธศาสตร์์ ที่่� 1 โดย ธสน. ได้้ เ ปิิ ดสำำ�นัั ก งานผู้้�แทน ณ กรุุงย่่ า งกุ้้�ง เมีียนมา ในปีี 2560 สำำ�นัั ก งานผู้้�แทน
ณ เวีียงจัันทน์์ สปป.ลาว ในปีี 2561 และสำำ�นัักงานผู้้�แทน ณ กรุุงพนมเปญ กัั มพููช า ในปีี 2562 สำำ�หรัั บปีี 2563 ธสน.
มีีแผนเปิิ ดสำำ�นัั ก งานผู้้�แทน ณ นครโฮจิิ มิิ น ห์์ เวีียดนาม ซึ่่� ง สำำ�นัั ก งานผู้้�แทนทั้้� ง หมดนี้้� จ ะมีีส่่ ว นสำำ�คัั ญ ในการผลัั ก ดัั น
ให้้เกิิดธุุรกิิจในกลุ่่�มประเทศ CLMV และขยายการค้้าการลงทุุนระหว่่างไทยกัับประเทศดัังกล่่าว
		 • โครงการพััฒนาระบบธุุรกิิจหลัักของธนาคาร (Core Banking System) ทดแทนระบบงาน AS/400 เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััลตามยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ด้้วยการพััฒนาระบบงานหลัักให้้ทัันสมััยและสามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููล
กัับระบบงานย่่อย ๆ ทำำ�ให้้เกิิดความคล่่องตััวในการติิดตามธุุรกรรมของ ธสน. ตลอดจนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน ซึ่่�งสร้้างความ
พึึงพอใจแก่่ลููกค้้าและตอบสนองความต้้องการทางธุุรกิิจที่่�หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น

•

โครงการพััฒนาระบบบริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์ (Customer Relationship Management: CRM) และระบบสนัับสนุุน
กระบวนการพิิจารณาอนุุมััติสิิ นิ เชื่่อ� (Loan Origination System: LOS) เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
ตามยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 โดย ธสน. จััดทำำ�โครงการ CRM ในการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้าด้้วยการรวบรวมข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ
เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ตรงตามหรืือเหนืือกว่่าความคาดหวัังของลููกค้้า พร้้อมกัันนี้้� ยัังได้้พััฒนา
ระบบ LOS ในการยกระดัับขีีดความสามารถของกระบวนการวิิเคราะห์์และอนุุมััติิสิินเชื่่�อให้้เป็็นมาตรฐาน ซึ่่�งจะช่่วยลดระยะเวลา
ในการพิิจารณาสิินเชื่่�อและทำำ�ให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการที่่�รวดเร็็วขึ้้�น
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญขององค์กร
ปี 2562
ตัวชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม*

สัดส่วนต่อ GNI (%)
สัดส่วนต่อ Export (%)
สัดส่วนต่อ Outward Investment (%)

ด้านดำ�เนินการ
และการเงิน

ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ (ล้านบาท)
มูลค่าธุรกิจสะสมจากประกัน (ล้านบาท)
Productivity Ratio (%)
NPLs Ratio (%)

ด้านลูกค้า

Penetration Rate (%)
Net Promoter Score (%)

เป้าหมาย
1.31
1.39
0.41

ผลงาน
ผลงาน เปรียบเทียบ
เป้าหมาย
1.50**
1.86**
0.45**

0.19
0.47
0.04

116,589
96,448
46.68
4.76

121,868
121,372
40.61
4.60

5,279
24,924
(6.07)
(0.16)

13.48
45.00

13.80
60.51

0.32
15.51

หมายเหตุ : * ด้านเศรษฐกิจและสังคม
							 - สัดส่วนต่อ Gross National Income (GNI) คือ สัดส่วนมูลค่าการสนับสนุนธุรกรรมด้านการค้าและการลงทุนไทยของ ธสน. ต่อรายได้
								 มวลรวมประชาชาติ
							 - สัดส่วนต่อ Export คือ สัดส่วนมูลค่าการสนับสนุนธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศของ ธสน. ต่อมูลค่าการส่งออกของไทย
							 - สัดส่วนต่อ Outward Investment คือ สัดส่วนมูลค่าการสนับสนุนธุรกรรมด้านการลงทุนไทยในต่างประเทศของ ธสน. ต่อมูลค่าการลงทุนไทย
								 ในต่างประเทศ
						 ** ผลจากการประมาณการ
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ผลการดำ�เนินงานด้านสินเชื่อและรับประกัน
ภาพรวมการดำำ�เนิินงานด้้านสิินเชื่่อ� และรัับประกัันของธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) มีีแนวโน้้ม
ดีีขึ้้�นอย่่างชััดเจน ควบคู่่�ไปกัับการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรตามแผนงาน/โครงการภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ใหม่่ที่่�เป็็นกลไกสำำ�คััญ
ในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทย

ผลการดำ�เนินงานด้านสินเชื่อ
ลานบาท

ยอดคงคางเง�นใหสินเชื่อ

160,000
120,000

121,868
91,886

ลานบาท

80,000

40,000

40,000

20,000

0

0

ป 2560

ลานบาท

ป 2561

ป 2562

วงเง�นสินเชื่ออนุมัติสะสม

300,000

229,206

272,851

298,571

74,635

80,000
60,000

108,589

วงเง�นสินเชื่ออนุมัติใหม

ป 2560

ลานบาท
200,000

59,008

56,328

ป 2561

ป 2562

ปร�มาณธุรกิจสะสม
197,120

197,106

ป 2561

ป 2562

159,948

150,000

200,000

100,000
100,000

50,000

0

0

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2560

ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิินเชื่่�อในปีี 2562 ของ ธสน. มีียอดคงค้้างเงิินให้้สิินเชื่่�อ 121,868 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ
13,279 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 12.2 และมีีการอนุุมััติิวงเงิินสิินเชื่่�อใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการและนัักธุุรกิิจไทยในต่่างประเทศ
รวมเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 59,008 ล้้านบาท ลดลง 15,627 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 20.9 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 ในขณะที่่�มีี
วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ สะสมที่่� อ นุุ มัั ติิ จ นถึึ ง สิ้้� นปีี 2562 จำำ�น วน 298,571 ล้้ า นบาท เพิ่่� ม ขึ้้� น 25,720 ล้้ า นบาท หรืือร้้ อ ยละ 9.4
เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2561 โดยเป็็นวงเงิินสิินเชื่่อ� สะสมที่่�สนับั สนุุนการส่่งออก การลงทุุนเพื่่อ� ขยายกำำ�ลังั การผลิิต และการลงทุุนในประเทศ
จำำ�นวน 206,204 ล้้านบาท และวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�สนัับสนุุนการลงทุุนไทยในต่่างประเทศจำำ�นวน 92,367 ล้้านบาท
สำำ�หรัับปริิมาณธุุรกิิจสะสมที่่� ธสน. สนัับสนุุนผู้้�ส่่งออกและนัักธุุรกิิจไทยในปีี 2562 มีีจำำ�นวน 197,106 ล้้านบาท ลดลง
14 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 0.01 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2562 ธสน. สนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตามแผนยุุทธศาสตร์์ของ ธสน. ดัังนี้้�

•

การสนัับสนุุนการลงทุุนไทยในต่่างประเทศ
การสนัับสนุุนนัักธุุรกิิจไทยไปลงทุุนในต่่างประเทศเป็็นภารกิิจที่่�สำำ�คััญตามยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ของ ธสน. โดย ณ สิ้้�นปีี 2562
ธสน. มีีวงเงิินสิินเชื่่�อสะสมรวม 92,367 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 8,122 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 9.6 เมื่่�อเทีียบกัับ ณ สิ้้�นปีี 2561 ขณะที่่�
ยอดคงค้้างเงิินให้้สินิ เชื่่อ� เท่่ากัับ 47,454 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ในวงเงิินสิินเชื่่อ� สะสมดัังกล่่าวเป็็นวงเงิินสิินเชื่่อ� สะสมที่่�สนับั สนุุนนักั ธุุรกิิจไทย
ที่่�เข้้าไปลงทุุนในกลุ่่�มประเทศ CLMV (กััมพููชา สปป.ลาว เมีียนมา และเวีียดนาม) จำำ�นวน 51,129 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
55.4 ของวงเงิินสิินเชื่่�อสะสมรวม อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากโครงการที่่�อนุุมััติิมีีระยะเวลาในการเบิิกถอนเงิินกู้้� ส่่งผลให้้ยอดคงค้้าง
เงิินให้้สิินเชื่่�อในกลุ่่�มประเทศ CLMV ณ สิ้้�นปีี 2562 เท่่ากัับ 30,774 ล้้านบาท เติิบโตร้้อยละ 4.5 จากปีี 2561 นอกจากนี้้� ธสน.
ยัังขยายการสนัับสนุุนครอบคลุุมกลุ่่�มประเทศ New Frontiers โดยยอดคงค้้างในกลุ่่�มประเทศ CLMV และ New Frontiers เท่่ากัับ
35,267 ล้้านบาท เติิบโตร้้อยละ 18.1 จากปีี 2561

•

การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
การสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ SMEs ให้้ขยายการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศเป็็นภารกิิจที่่�สำำ�คััญตามยุุทธศาสตร์์
ที่่� 4 ของ ธสน. ณ สิ้้�นปีี 2562 ธสน. สนัับสนุุนวงเงิินสิินเชื่่�อให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs รวมทั้้�งสิ้้�น 3,392 ราย เพิ่่�มขึ้้�น 576 ราย หรืือ
ร้้อยละ 20.5 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 โดยเป็็นการอนุุมััติิสิินเชื่่�อใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs รวม 1,155 ราย ลดลง 113 ราย หรืือ
ร้้อยละ 8.9 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 โดยเป็็นวงเงิินอนุุมััติิใหม่่เท่่ากัับ 21,924 ล้้านบาท ส่่งผลให้้ ณ สิ้้�นปีี 2562 มีีวงเงิินสิินเชื่่�อ SMEs
สะสมรวม 107,480 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 6,579 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 6.5 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 สำำ�หรัับปริิมาณธุุรกิิจสะสมที่่� ธสน.
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ SMEs ในปีี 2562 มีีจำำ�นวน 106,749 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 387 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 0.4 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561
โดย ณ สิ้้�นปีี 2562 มีียอดคงค้้างเงิินให้้สิินเชื่่�อของผู้้�ประกอบการ SMEs จำำ�นวน 43,123 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 217 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 0.5 เมื่่�อเทีียบกัับ ณ สิ้้�นปีี 2561 ซึ่่�งเป็็นผลมาจากความมุ่่�งมั่่�นของ ธสน. ในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ SMEs
ด้้วยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ประกอบการ SMEs ในทุุกช่่วงของการทำำ�ธุุรกิิจตั้้�งแต่่ธุุรกิิจเริ่่�มต้้นส่่งออก
ธุุรกิิจส่่งออกขนาดเล็็ก และธุุรกิิจส่่งออกขนาดกลาง พร้้อมกัับให้้ความสำำ�คััญในการเพิ่่�มศัักยภาพของผู้้�ส่่งออก SMEs ด้้วยการจััด
อบรมให้้ความรู้้�ด้้านการเงิินเพื่่�อการส่่งออก การจัับคู่่�ธุุรกิิจ (Business Matching) และการสนัับสนุุนการค้้าออนไลน์์ (e-Trading)

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านรัับประกััน
ธสน. เป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของไทยเพีียงแห่่งเดีียวที่่�ให้้บริิการประกัันความเสี่่�ยงด้้านการค้้าและการลงทุุนระหว่่าง
ประเทศเพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือผู้้�ส่่ ง ออกและนัั ก ลงทุุ น ไทยในการป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น จากการส่่ ง ออกและการลงทุุ น ไทย
ในต่่างประเทศ โดยได้้พััฒนาบริิการประกัันหลายรููปแบบเพื่่�อตอบสนองความต้้องการที่่�แตกต่่างกัันตามลัักษณะการทำำ�ธุุรกิิจ
ทั้้�งบริิการประกัันการส่่งออกระยะสั้้�น ระยะกลางและระยะยาว และบริิการประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุน ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์
ที่่� 3 ของ ธสน.

บริิการประกัันการส่่งออกระยะสั้้�น
บริิการประกัันการส่่งออกระยะสั้้�นเป็็นบริิการที่่�ช่่วยป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการไม่่ได้้รัับชำำ�ระเงิินจากผู้้�ซื้้�อในต่่างประเทศ
ซึ่่�งนัับเป็็นเครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับผู้้�ส่่งออกในการเพิ่่�มความมั่่�นใจ และเพิ่่�มโอกาสในการขยายธุุรกิิจไปยัังผู้้�ซื้้�อรายใหม่่
และประเทศที่่�ไม่่เคยส่่งออกมาก่่อน รวมถึึงตลาดใหม่่ (New Frontiers) เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มฐานลููกค้้าทั้้�งยัังช่่วยสนัับสนุุนการเติิบโต
ของภาคการส่่งออกไทย
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บริิการประกัันการส่่งออกระยะสั้้�นคุ้้�มครองการส่่งออกสิินค้้าไปยัังผู้้�ซื้้�อมากกว่่า 200 ประเทศทั่่�วโลก ภายใต้้ระยะเวลา
การชำำ�ระเงิินสููงสุุดไม่่เกิิน 180 วัันนับั จากวัันส่ง่ ออก โดย ธสน. ให้้ความคุ้้�มครองการไม่่ได้้รับั ชำำ�ระเงิินที่่เ� กิิดจากความเสี่่�ยงด้้านการค้้า
ได้้แก่่ ผู้้�ซื้้�อไม่่ชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า ผู้้�ซื้้�อล้้มละลาย และผู้้�ซื้้�อปฏิิเสธการรัับสิินค้้า และความเสี่่�ยงด้้านการเมืืองซึ่่�งรวมถึึงสงคราม ปฏิิวััติิ
รััฐประหาร การห้้ามโอนเงิินตราต่่างประเทศ การห้้ามนำำ�เข้้าสิินค้้าจากประเทศไทย โดย ธสน. คุ้้�มครองความเสีียหายสููงสุุดถึึง
ร้้อยละ 90 ของความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น โดยคุ้้�มครองทั้้�งเทอมการชำำ�ระเงิินแบบ Letter of Credit (L/C) สำำ�หรัับความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจาก
การไม่่ได้้รับั ชำำ�ระเงิินจากธนาคารผู้้�เปิิด L/C และเทอมการชำำ�ระเงิินแบบ Documents against Payment (D/P), Documents against
Acceptance (D/A) และ/หรืือ Open Account (O/A) สำำ�หรัับความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการไม่่ได้้รัับชำำ�ระเงิินจากผู้้�ซื้้�อ
นอกเหนืือจากบริิการประกัันการส่่งออก ธสน. ยัังมีีบริิการประเมิินความเสี่่�ยงผู้้�ซื้้�อและธนาคารผู้้�ซื้้�อ ซึ่่�งเป็็นบริิการตรวจสอบ
ข้้อมููลผู้้�ซื้้�อ หรืือธนาคารผู้้�ซื้้�อในต่่างประเทศ โดยผู้้�ส่่งออกจะได้้รัับรายงานสรุุปข้้อมููลเพื่่�อให้้ใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจ
ในการค้้าขายต่่อไป

ผลการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2562 ธสน. มุ่่�งเน้้นการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�ดีีสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
SMEs ในการพััฒนาธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีบริิการประกัันการส่่งออกเป็็นหนึ่่�งในเครื่่�องมืือสำำ�คััญที่่�ช่่วยลดความเสีียหาย
และสามารถสนัับสนุุนให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินต่่อไปได้้ แม้้จะไม่่ได้้รัับชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าจากผู้้�ซื้้�อ โดยอาศััยความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน
ภาครััฐและเอกชนในการให้้ความรู้้�ผ่่านการอบรม สััมมนา จััดกิิจกรรมทางการตลาด เช่่น สมาพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์ไลฟ์์สไตล์์ไทย
สภาผู้้�ส่่งสิินค้้าทางเรืือแห่่งประเทศไทย กรมการค้้าต่่างประเทศและกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ รวมถึึง
การทำำ�การตลาดผ่่านช่่องทางใหม่่กัับนายหน้้าบริิการประกัันการส่่งออก (Brokers) อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้มููลค่่าการส่่งออก
ภายใต้้การรัับประกัันการส่่งออกระยะสั้้�นของ ธสน. เพิ่่�มขึ้้�นจาก 89,134 ล้้านบาทในปีี 2561 เป็็น 118,143 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 32.5 จากปีีที่่�ผ่่านมา โดยรายได้้เบี้้�ยประกัันรัับเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 24.6 เป็็น 153 ล้้านบาท
สำำ�หรัับการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ SMEs นั้้�น ธสน. ยัังคงส่่งเสริิมให้้ผู้้�ส่่งออก SMEs มีีการบริิหารและป้้องกัันความเสี่่�ยง
จากความเสีียหายที่่�ไม่่ได้้รัับชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า ด้้วยผลิิตภััณฑ์์เฉพาะสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ส่่งออก SMEs เช่่น บริิการประกัันส่่งออก SMEs
Easy ซึ่ง่� เหมาะกัับผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�มีกี ารขายสิินค้า้ ในประเทศอยู่่แ� ล้้ว และมีีแผนจะส่่งออกด้้วยมููลค่่าการส่่งออกในแต่่ละครั้้ง�
ที่่�ไม่่สููงมากนััก หรืือกำำ�ลัังจะไปเจรจาการค้้าที่่�งานแสดงสิินค้้าในต่่างประเทศ
ทัง้ นี้ ในปี 2562 สินค้าทีม่ มี ลู ค่าการรับประกันการส่งออกสูงสุด คือ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป คิดเป็นสดส
ั ว่ นถึงร้อยละ
47.0 ของมูลค่ารับประกันทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ ตามล�ำดับ

มูลคารับประกัน
หนวย : ลานบาท

89,134

62,435

มูลคาการจาย
คาสินไหมทดแทน

รายไดคาเบี้ยประกัน
หนวย : ลานบาท

118,143

236

153

121

101

หนวย : ลานบาท

38
42.8%

ป 2560

32.5%

ป 2561

19.8%

ป 2562

ป 2560

24.6%

ป 2561

36
(5.3%)

ป 2562

ป 2560

555.6%

ป 2561

ป 2562
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มููลค่่าการจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทน
ตั้้�งแต่่ ธสน. ให้้บริิการประกัันการส่่งออกระยะสั้้�นในปีี 2538 จนถึึงเดืือนธัันวาคม 2562 ธสน. ได้้จ่่ายค่่าสิินไหมทดแทน
ให้้แก่่ผู้้�ส่่งออกรวมทั้้�งสิ้้�น 223 ราย มููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 904 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ในปีี 2562 ธสน. อนุุมััติิจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทนให้้แก่่ผู้้�ส่่งออก
จำำ�นวน 14 ราย มููลค่่ารวม 236 ล้้านบาท โดยมููลค่่าการจ่่ายค่่าสิินไหมดัังกล่่าวสามารถจำำ�แนกได้้ดัังนี้้�

•	สาเหตุุความเสีียหายเกิิดจากผู้้�ซื้้�อไม่่ชำำ�ระเงิิน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 99.0
• ประเทศที่่�มีีมููลค่่าการจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทนสููงสุุด คืือ สิิงคโปร์์ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 81.0 รองลงมา ได้้แก่่ เปรูู คิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 10.0
• ประเภทสิินค้้าที่่� ธสน. จ่่ายค่่าสิินไหมทดแทนสููงสุุด คืือ อะลููมิิเนีียมปฐมภููมิิแบบก้้อน สำำ�หรัับใช้้ในอุุตสาหกรรม

ยานยนต์์และอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 81.0 รองลงมา ได้้แก่่ อาหารทะเลกระป๋๋องและแปรรููป คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 13.0

แนวโน้้มตลาดของบริิการประกัันการส่่งออกระยะสั้้�น

•	ผู้้�ส่่งออกจำำ�นวนมากเลืือกวิิธีไี ม่่ใช้้เครื่อ่� งมืือป้้องกัันความเสี่่ย� ง (Self-insured) แต่่เมื่่อ� เกิิดปัญั หาคู่่�ค้า้ ไม่่สามารถชำำ�ระเงิิน

แม้้เพีียงครั้้�งเดีียวจะกระทบต่่อสถานะทางการเงิินของธุุรกิิจอย่่างรุุนแรง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ส่่งออก SMEs จึึงเป็็นภารกิิจ
ที่่�ท้้าทายของ ธสน. ที่่�ต้้องเร่่งสร้้างความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและประโยชน์์ของการประกัันการส่่งออก
• ความไม่่มั่่�นใจในผลกระทบทางการเมืืองระหว่่างประเทศอาจส่่งผลให้้ผู้้�ส่่งออกหัันมาตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงทาง
การเมืืองมากขึ้้� น ธสน. เองจะต้้ อ งสร้้ า งความรู้้� ค วามเข้้ า ใจให้้ ผู้้�ส่่ ง ออกตระหนัั ก ถึึ ง ความเสี่่� ย งมากขึ้้� น ผ่่ า นการจัั ดสัั ม มนา
ให้้กัับองค์์กรหรืือสมาคมต่่าง ๆ
• แนวโน้้มการค้้าในตลาดยุุทธศาสตร์์เดิิม เช่่น สหรััฐอเมริิกา ยุุโรป เริ่่�มมีีการอิ่่�มตััว และมีีคู่่�แข่่งเกิิดขึ้้�นมาก ประกอบกัับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิจโลก จึึงเป็็นโอกาสที่่�ดีีสำำ�หรัับผู้้�ส่่งออกไทยในการขยายการส่่งออกไปยัังตลาดใหม่่ โดยเฉพาะใน
เอเชีียและแอฟริิกา
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บริิการประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาว
บริิการประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาวเป็็นบริิการรัับประกัันความเสี่่�ยงให้้แก่่ผู้้�ส่ง่ ออก โดยคุ้้�มครองความเสี่่�ยงจาก
การไม่่ได้้รัับชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าจากผู้้�ซื้้�อในต่่างประเทศที่่�มีีระยะเวลาการชำำ�ระเงิินหรืือสััญญาเกิินกว่่า 180 วััน แต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี หรืือ
สำำ�หรัับการส่่งออกบริิการจากประเทศไทยที่่�มีีระยะเวลาการชำำ�ระเงิินหรืือระยะสััญญาไม่่เกิิน 5 ปีี โดยผู้้�ส่่งออกซึ่่�งเป็็นผู้้�เอาประกััน
จะได้้รัับชดเชยค่่าสิินไหมทดแทนในกรณีีที่่�เกิิดความเสีียหายจากการที่่�ไม่่ได้้รัับชำำ�ระเงิินตามสััญญาจากผู้้�ซื้้�อ ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจาก
ความเสี่่�ยงทางการค้้าและความเสี่่�ยงทางการเมืือง โดยมีีอััตราการชดเชยสููงสุุดถึึงร้้อยละ 90 ของมููลค่่าความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� ธสน. สามารถให้้ความคุ้้�มครองความเสีียหายทั้้�งในช่่วงดำำ�เนิินการผลิิตสิินค้้าหรืือให้้บริิการ (Production Period) ช่่วงหลััง
การส่่งมอบสิินค้้าหรืือให้้บริิการ (Credit Period) และช่่วงรัับประกัันผลงาน (Retention Period)

ผลการดำำ�เนิินงาน
ในช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมา ธสน. พยายามมุ่่�งเน้้นการสร้้างความตระหนัักถึึงประโยชน์์ของบริิการประกัันการส่่งออกระยะกลาง
และระยะยาวให้้แก่่ผู้้�ส่่งออกสิินค้้าและผู้้�รัับเหมาที่่�จะไปรัับงานในต่่างประเทศ ซึ่่�งส่่งผลให้้ในปีี 2562 มีีผู้้�ให้้ความสนใจบริิการ
เพิ่่�มมากขึ้้น� โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�มีกี ารผลิิตสิินค้า้ เฉพาะทางเพื่่อ� ใช้้ในอุุตสาหกรรมจำำ�เพาะ ได้้แก่่ ผู้้�ผลิิตงานโครงสร้้างและ
แปรรููปเหล็็กเพื่่�อใช้้ในอุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียมและอุุตสาหกรรมไฟฟ้้า รวมทั้้�งผู้้�ผลิิตเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ตลอดจน
ผู้้�ให้้บริิการงานรัับเหมาในต่่างประเทศ เช่่น ผู้้�ให้้บริิการงานวิิศวกรรม-จััดหา-ก่่อสร้้าง ผู้้�ให้้บริิการติิดตั้้ง� เซลล์์แสงอาทิิตย์์ ผู้้�รับั เหมางาน
ตกแต่่ง เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� การทำำ�การตลาดผ่่านช่่องทางนายหน้้าบริิการประกัันการส่่งออก (Brokers) ยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการผลัักดัันให้้
ผู้้�ประกอบการไทยสนใจบริิการประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาวเพิ่่�มขึ้้�น โดยในปีี 2562 มีีวงเงิินรัับประกัันการส่่งออก
ระยะกลางและระยะยาวภายใต้้สกุุลเงิินต่่างประเทศและสกุุลเงิินบาทที่่�ได้้รัับอนุุมััติิรวม 67.2 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัันมีีผู้้�ส่่งออกทั้้�งในภาคการผลิิตและภาคบริิการสนใจบริิการประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาว
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�การค้้ากัับผู้้�ซื้้�อที่่�อยู่่�ในประเทศที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโต เช่่น กลุ่่�มประเทศ CLMV
บราซิิล ศรีีลัังกา กานา และกลุ่่�มประเทศแถบเอเชีียกลาง เป็็นต้้น
ในปีี 2562 ธสน. อนุุมัติั จ่ิ า่ ยค่่าสิินไหมทดแทนให้้แก่่ผู้้�ประกอบการไทยที่่�ไปรัับเหมางานก่่อสร้้างและตกแต่่งบ้้านในเมีียนมา
จำำ�นวน 1 ราย มููลค่่า 30.3 ล้้านบาท ซึ่่�งความเสีียหายเกิิดจากผู้้�ซื้้�อไม่่ชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า

แนวโน้้มตลาดของบริิการประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาว
ตลาดสำำ�หรัับบริิการประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาวมีีแนวโน้้มเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้อย จากเดิิมที่่�กระจุุกตััว
อยู่่�ในกลุ่่�มอาเซีียน โดยเฉพาะประเทศเพื่่�อนบ้้านกลุ่่�ม CLMV และเน้้นไปที่่�อุุตสาหกรรมรัับเหมาก่่อสร้้าง มาเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�
หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งมีีการขยายตลาดไปยัังตลาดใหม่่ ๆ เช่่น กลุ่่�มประเทศในทวีีปแอฟริิกา กลุ่่�มประเทศในเอเชีียกลาง รวมถึึง
ประเทศในทวีีปอเมริิกาใต้้ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� รููปแบบการทำำ�สััญญาของผู้้�ส่่งออกไทย มีีทั้้�งการรัับงานขนาดเล็็กกัับผู้้�ซื้้�อภาคเอกชน
งานจััดหาวััสดุุอุุปกรณ์์ให้้กัับโครงการขนาดใหญ่่ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อประเทศผู้้�ซื้้�อ ไปจนถึึงการรัับงานในโครงการของรััฐบาล
แม้้ว่่า ธสน. ได้้สร้้างความตระหนัักถึึงประโยชน์์ของบริิการประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาวให้้แก่่ผู้้�ส่่งออก
สิินค้้าและบริิการ ซึ่่�งส่่งผลให้้มีีผู้้�ประกอบการให้้ความสนใจเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก อย่่างไรก็็ตาม การรัับรู้้�และเลืือกใช้้บริิการประกััน
เพื่่� อ เป็็ น เครื่่� อ งมืือในการบริิ ห ารความเสี่่�ย งของผู้้�ประกอบการไทยยัั ง คงอยู่่� ใ นระดัั บ ต่ำำ�� ดัั ง นั้้� น ธสน. ในฐานะที่่� เ ป็็ น องค์์ ก ร
รัับประกัันของรััฐที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�โดยตรงในการดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการไทย จึึงพยายามจััดอบรมความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ความสำำ�คััญในการใช้้บริิการประกัันเพื่่�อบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของผู้้�ประกอบการ โดยการร่่วมมืือกัับภาครััฐ ธนาคารพาณิิชย์์
ภาคเอกชน และสมาคมต่่าง ๆ ให้้มากขึ้้�น
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ทั้้�งนี้้� สถานการณ์์การแข่่งขัันในการให้้บริิการประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาวนัับว่่ายัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� เนื่่�องจาก
องค์์กรรัับประกัันภาคเอกชนยัังไม่่เข้้ามาให้้บริิการมากนััก โดยเฉพาะในกลุ่่�มประเทศ CLMV ซึ่ง่� องค์์กรรัับประกัันภาคเอกชนส่่วนใหญ่่
ยัังขาดประสบการณ์์ ขณะที่่� ธสน. มีีการติิดตามสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงในด้้านต่่าง ๆ อย่่างใกล้้ชิดิ และพิิจารณาอย่่างรอบคอบ
ก่่อนจะดำำ�เนิินการรัับประกัันการส่่งออกระยะกลางและระยะยาวให้้แก่่ผู้้�ส่่งออก นอกจากนี้้� แม้้แต่่ผู้้�รัับประกัันต่่อ (Reinsurers)
ในต่่างประเทศเองก็็ยัังมีีความสามารถ (Capacity) ในการรัับประกัันต่่อสำำ�หรัับกลุ่่�มประเทศ CLMV ที่่�จำำ�กััด ด้้วยเหตุุนี้้� ธสน. จึึง
ยัังมีีความได้้เปรีียบในฐานะของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจที่่�ให้้การสนัับสนุุนผู้้�ส่ง่ ออกไทยในการทำำ�สัญ
ั ญารัับงานกัับผู้้�ซื้้อ� ต่่างประเทศ
โดยเฉพาะกัับกลุ่่�มประเทศที่่�ตลาดการรัับประกัันยัังคงมีีความสามารถจำำ�กััด

บริิการประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุน
บริิการประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุนเป็็นบริิการรัับประกัันความเสี่่�ยงทางการเมืืองจากการที่่�โครงการลงทุุนของผู้้�เอาประกััน
ได้้รับั ความเสีียหายจากการดำำ�เนิินนโยบาย กฎระเบีียบ หรืือการดำำ�เนิินการใด ๆ ของรััฐบาลประเทศที่่�ผู้้�เอาประกัันไปลงทุุน ตลอดจน
ภััยทางการเมืืองซึ่่�งมีีผลกระทบในทางลบต่่อโครงการลงทุุนและความสามารถในการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ของผู้้�เอาประกััน ทั้้�งนี้้� ธสน.
สามารถให้้ความคุ้้�มครองได้้ทั้้�งในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (Equity) และในส่่วนเงิินกู้้� (Loan) โดยมีีอััตราการชดเชยความเสีียหายสููงสุุดถึึง
ร้้อยละ 90 ของมููลค่่าความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น

ผลการดำำ�เนิินงาน
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิการประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุนในปีี 2562 ธสน. มีีวงเงิินรัับประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุนที่่�
ได้้รับั อนุุมัติั ริ วม 102 ล้้านดอลลาร์์สหรัฐั และมีีรายได้้เบี้้�ยประกัันรับั ภายใต้้บริิการประกัันความเสี่่ย� งการลงทุุนประมาณ 35 ล้้านบาท
อย่่างไรก็็ตาม มีีผู้้�ลงทุุนไทยให้้ความสนใจบริิการประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุนเพิ่่�มเติิมจำำ�นวนกว่่า 10 โครงการ ประกอบไปด้้วย
ผู้้�ลงทุุนในอุุตสาหกรรมพลัังงานเป็็นหลััก เช่่น โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โรงไฟฟ้้าพลัังงานถ่่านหิิน รวมถึึงโรงงานผลิิตขวดแก้้ว
และโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในต่่างประเทศ โดยตลาดหลัักยัังคงเป็็นกลุ่่�ม CLMV ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มประเทศที่่�รััฐบาลมีีนโยบายสนัับสนุุน
การลงทุุนของนัักลงทุุนไทย นอกจากนี้้� ในปีี 2562 มีีโครงการที่่�ผู้้�ลงทุุนสนใจเข้้าไปลงทุุนในอุุตสาหกรรมพลัังงานทางเลืือกในประเทศ
ที่่�มีีศัักยภาพ อาทิิ มองโกเลีีย เพิ่่�มมากขึ้้�น
		ทั้้�งนี้้� โครงการส่่วนใหญ่่เป็็นโครงการที่่�มีขี นาดใหญ่่และมีีผลกระทบต่่อภููมิิประเทศและสิ่่ง� แวดล้้อมจำำ�เป็็นต้อ้ งผ่่านเงื่่อ� นไขต่่าง ๆ
หรืือผ่่านการประมููลโครงการแข่่งขัันกัับนัักลงทุุนประเทศอื่่�น ๆ จึึงต้้องใช้้เวลาในการดำำ�เนิินการ รวมทั้้�งการประสานงานในแต่่ละ
โครงการมีีขั้้�นตอนและระยะเวลาค่่อนข้้างนานกว่่าจะสามารถดำำ�เนิินโครงการและขอรัับประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุนได้้
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แนวโน้้มตลาดของบริิการประกัันความเสี่่�ยงการลงทุุน
มููลค่่ า การลงทุุ น โดยตรงของไทยไปยัั ง ต่่ า งประเทศในช่่ ว งหลายปีี ที่่� ผ่่ า นมามีี แ นวโน้้ ม เพิ่่� ม ขึ้้� น เนื่่� อ งจากภาวะตลาด
ภายในประเทศที่่� เ ริ่่� ม อิ่่� ม ตัั ว ประกอบกัั บ การขยายตัั ว ทางเศรษฐกิิ จ และโอกาสทางธุุ ร กิิ จ ในกลุ่่�มประเทศตลาดใหม่่
ส่่ ง ผลให้้ นัั ก ลงทุุ น ไทยออกไปลงทุุ น ในต่่ า งประเทศมากขึ้้� น โดยในปีี 2561 ยอดคงค้้ า งเงิิ น ลงทุุ น โดยตรงของไทย
ในต่่ า งประเทศมีี มูู ลค่่ า รวม 135,920 ล้้ า นดอลลาร์์ สหรัั ฐ และเพิ่่� ม ขึ้้� น เป็็ น 148,485 ล้้ า นดอลลาร์์ สหรัั ฐ ในไตรมาสที่่� 3
ของปีี 2562 สำำ�หรัับการลงทุุนโดยตรงของภาคธุุรกิิจไทยในอาเซีียนยัังคงมีีมููลค่่าสููงที่่�สุุด โดยในไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2562
มีี ย อดคงค้้ า งเงิิ น ลงทุุ น ในอาเซีี ย นรวม 43,982 ล้้ า นดอลลาร์์ สหรัั ฐ ซึ่่� ง เป็็ นมูู ลค่่ า การลงทุุ น ในกลุ่่�ม CLMV สิิ ง คโปร์์
มาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีียเป็็นหลััก
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มประเทศ CLMV ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มประเทศที่่�นัักลงทุุนไทยให้้ความสนใจไปลงทุุนเป็็นอย่่างมากนั้้�น แม้้ว่่าจะมีีการเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง แต่่ยังั คงมีีความไม่่แน่่นอนสููง ด้้วยเหตุุนี้้� ในมุุมมองขององค์์กรรัับประกัันอื่น่� ๆ รวมทั้้�งองค์์กรรัับประกัันต่อ่
จึึงยัั ง คงมีี ค วามกัั ง วลกัั บ ความเสี่่� ย งในกลุ่่�มประเทศนี้้� ค่่ อ นข้้ า งมาก ซึ่่� ง ถึึ ง แม้้ จ ะเริ่่� ม มีี ก ารรัั บ ประกัั นต่่ อสำำ�หรัั บ กลุ่่�มประเทศ
เหล่่ า นี้้� แ ล้้ ว แต่่ ว งเงิิ นรัั บ ประกัั น และระยะเวลาการรัั บ ประกัั นยัั ง คงมีี ข้้ อ จำำ�กัั ด นอกจากนี้้� ในตลาดใหม่่ ๆ ที่่� มีี ศัั ก ยภาพ
ได้้แก่่ ประเทศในทวีีปแอฟริิกาและประเทศที่่�มีีศัักยภาพในการลงทุุนพลัังงานทางเลืือก เช่่น มองโกเลีีย เป็็นต้้น ยัังเป็็นประเทศ
ที่่�นัักลงทุุนไทยไม่่คุ้้�นเคย ทำำ�ให้้เกิิดความลัังเลในการลงทุุนในประเทศดัังกล่่าว ดัังนั้้�น การสนัับสนุุนนัักลงทุุนไทยที่่�จะไปลงทุุน
ในกลุ่่�มประเทศที่่�ยัังคงมีีความเสี่่�ยงสููงเหล่่านี้้� จึึงถืือเป็็นพัันธกิิจหลัักของ ธสน. ในฐานะสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจของรััฐ ซึ่่�งจะส่่งผล
ให้้การลงทุุนของนัักลงทุุนไทยมีีแนวโน้้มเติิบโตที่่�ดีีในอนาคต
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บริิการใหม่่ ปีี 2562
		 ในปีี 2562 ธสน. ยัังคงพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ขึ้้�นมาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�ประกอบการไทย
ในทุุก ๆ กลุ่่�ม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�เป็็นแรงขัับเคลื่่�อนภาคการส่่งออกไทย อีีกทั้้�งมีีมาตรการเสริิม
สภาพคล่่องตามภาวะเศรษฐกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการให้้บริิการด้้านการเงิินแก่่ผู้้�ประกอบการ โดยในปีี 2562
ธสน. มีีบริิการสิินเชื่่�อและประกัันการส่่งออกที่่�พััฒนาขึ้้�นมาใหม่่รวมทั้้�งสิ้้�น 12 บริิการ แบ่่งเป็็น 7 ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ และ 5 มาตรการ
ช่่วยเหลืือพิิเศษ ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

Product Program และมาตรการชวยเหลือพ�เศษของ ธสน. ป 2562
สําหรับผูประกอบการ

สําหรับผูประกอบการ

Small & Medium Medium & Large

สินเชื่อเอ็กซิม
สินเชื่อสงออกเพ��มคา
เพ�่อธุรกิจขนาดกลาง
(EXIM Value Added Credit)
(EXIM for M Credit)
•
•
สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทย
สินเชื่อรับซื้อตั๋ว
สู CLMV
เพ�่อธุรกิจขนาดกลาง
(EXIM CLMV SMEs Credit)
(EXIM Nego for
•
M Credit)
สินเชื่อเอ็กซิมเพ�่อสงเสร�ม
•
การจางงาน Series 1
สินเชื่อเอ็กซิม
(EXIM Loan for Employment
เพ�่อโซนพ�เศษ
Credit Series 1)
(EXIM Special Zone Credit)
•
สินเชื่อเอ็กซิมเพ�่อสงเสร�ม
การจางงาน Series 2
(EXIM Loan for Employment
Credit Series 2)
สินเชื่อเพ�่อ
บร�การประกัน
•
การลงทุนใน
การสงออก
ต
างประเทศ
สินเชื่อ Soft Loan เพ�่อ
ปรับเปลี่ยนเคร�่องจักร ระยะที่ 2
(Transformation Loan)
สินเชื่อแกผูซื้อ
บร�การประกัน
•
ใน CLMV
สงออก SMEs Easy สินเชื่อเพ�่อว�จัยพัฒนา
(EXIM Loan for
(SMEs Easy
และนวัตกรรม
CLMV Buyer)
Export
(SMEs R&D and
•
Insurance)
Innovation Credit)
สินเชื่อ
สําหรับผูประกอบการ
เพ�่อสนับสนุนผูซื้อ
แฟรนไชส ไทย/เชนไทย
(Loan for
สินเชื่อสงออกเพ��มสุข
Thai Franchise/
(EXIM Happier Credit)
Thai Chain
Buyers)

Start Up

ผลิตภัณฑมาตรฐาน

สินเชื่อเพ�่อเตร�ยม
การสงออก

สินเชื่อ
เพ�่อการนําเขา

สินเชื่อผูผลิต
เพ�่อผูสงออก

สินเชื่อโครงการ
ระหวางประเทศ

สินเชื่อขยาย
กําลังการผลิต

สินเชื่อ
พาณิชยนาว�

มาตรการ

ชวยเหลือพ�เศษ

มาตรการชวยเหลือ
ลูกคาที่ ไดรับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
พายุโซนรอนปาบึก
มาตรการ EXIM
เสร�มสภาพคลอง
ผูสงออกไทย
มาตรการชวยเหลือลูกคา
ในพ�้นที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตรการ EXIM
เสร�มสภาพคลองผูสงออก
มาตรการ EXIM
ลดภาระในการชําระหนี้

โครงการพ�เศษที่ ไดรับ
การสงเสร�มจากรัฐ
โครงการแก ไขสถานการณ
ผลผลิตผลไมออกสูตลาดมาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

บร�การประกัน
การสงออก

บร�การหนังสือ
คํ้าประกัน
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ผลิิตภััณฑ์์ (Product Programs) ใหม่่ ปีี 2562
			 ธสน. มีีนโยบายในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ โดยสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการไทย
ในการทำำ�การค้้าระหว่่างประเทศด้้วยความมั่่�นใจ และส่่งเสริิมกลุ่่�ม SMEs ให้้เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน ในปีี 2562 ธสน. ได้้พััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการในแต่่ละกลุ่่�ม รวม 7 ผลิิตภััณฑ์์ ดัังนี้้�
			
			 1. สิินเชื่่�อส่่งออกเพิ่�ม่ สุุข (EXIM Happier Credit) เป็็นสิินเชื่่�อหมุุนเวีียนช่่วงก่่อนและหลัังการส่่งออก ผู้้�ที่่�เพิ่่�งเริ่่�มต้้น
ส่่งออก (Startups) และไม่่เคยได้้รัับสิินเชื่่�อจาก ธสน. จะได้้รัับพิิจารณาวงเงิินสิินเชื่่�อสููงสุุด 700,000 บาทต่่อราย ส่่วนลููกค้้า
ปััจจุุบัันของ ธสน. จะได้้รัับวงเงิินสิินเชื่่�อสููงสุุด 1 ล้้านบาทต่่อราย อััตราดอกเบี้้�ย/อััตรารัับซื้้�อลด ปีีแรกอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.50 ต่่อปีี
ปีีที่่� 2 อยู่่�ที่่� Prime Rate -ร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี พร้้อมวงเงิินสััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า (Forward Contract)
สููงสุุดเท่่ากัับวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ โดยไม่่ต้้องใช้้หลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน ใช้้เพีียงบุุคคลค้ำำ��ประกััน
			
			 2. สิินเชื่่อ� เอ็็กซิิมเชื่่อ� ม SMEs ไทยสู่่� CLMV (EXIM CLMV SMEs Credit) เป็็นบริิการสิินเชื่่อ� หมุุนเวีียนเพื่่อ� การส่่งออก
และนำำ�เข้้า เหมาะสำำ�หรับั กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ SMEs ที่่�เป็็นผู้้�ส่ง่ ออกไปยัังประเทศในกลุ่่�ม CLMV วงเงิินสููงสุุด 2 ล้้านบาทต่่อราย อััตรา
ดอกเบี้้�ย Prime Rate -ร้้อยละ 1.75 ต่่อปีี ตลอดอายุุโครงการ และกรณีีลููกค้้ามีีกรมธรรม์์ประกัันการส่่งออก จะได้้รัับอััตราดอกเบี้้�ย
Prime Rate -ร้้อยละ 2.25 ต่่อปีี ตลอดอายุุโครงการ โดยใช้้หนัังสืือค้ำำ��ประกัันบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.)
เป็็นหลัักประกัันร่่วมกัับบุุคคลค้ำำ��ประกััน หรืือใช้้หลัักประกัันร่่วมกัับบุุคคลค้ำำ��ประกัันก็็ได้้
			
			 3. สิินเชื่่อ� เอ็็กซิิมเพื่่อ� ส่่งเสริิมการจ้้างงาน Series 1 (EXIM Loan for Employment Credit Series 1) เป็็นบริิการสิินเชื่่อ�
ระยะยาวเพื่่�อใช้้หมุุนเวีียนในกิิจการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับสำำ�นัักงานประกัันสัังคม (สปส.)
มีีศัักยภาพที่่�จะเพิ่่�มค่่าจ้้างให้้แก่่แรงงานและมีีการรัักษาการจ้้างงานอย่่างต่่อเนื่่�อง วงเงิินสููงสุุด 15 ล้้านบาทต่่อราย ระยะเวลา
ผ่่อนชำำ�ระสููงสุุด 3 ปีี อััตราดอกเบี้้�ยปีีที่่� 1-3 กรณีีเป็็นการกู้้�แบบมีีหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน เท่่ากัับร้้อยละ 3 ต่่อปีี และกรณีีเป็็นการกู้้�
แบบไม่่มีีหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน เท่่ากัับร้้อยละ 5 ต่่อปีี โดยสามารถใช้้หนัังสืือค้ำำ��ประกััน บสย. เป็็นหลัักประกััน ร่่วมกัับบุุคคล
ค้ำำ��ประกัันหรืือหลัักประกัันอื่่�น ๆ ได้้
			
			 4. สิินเชื่่�อเอ็็กซิิมเพื่่�อส่่งเสริิมการจ้้างงาน Series 2 (EXIM Loan for Employment Credit Series 2) เป็็นบริิการ
เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการมีีศัักยภาพที่่�จะรัักษาการจ้้างงาน รวมทั้้�งเพิ่่�มค่่าจ้้างแรงงานได้้มากขึ้้�น ช่่วยเสริิมสภาพคล่่องในธุุรกิิจ สามารถ
ผลิิตหรืือส่่งออกสิินค้้าได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยผู้้�กู้้�จะต้้องเป็็นสถานประกอบการที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับ สปส. ซึ่่�งจะได้้รัับการพิิจารณา
อนุุมััติิวงเงิินกู้้�ระยะกลางและระยะยาวสููงสุุด 15 ล้้านบาท ระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระสููงสุุด 7 ปีี อััตราดอกเบี้้�ยปีีที่่� 1-3 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 3 ต่่อปีี
และปีีที่่� 4-7 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5 ต่่อปีี
			
			 5. สิินเชื่่�อเพื่่�อสนัับสนุุนผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ไทย/เชนไทย (Loan for Thai Franchise/Thai Chain Buyers) เป็็นสิินเชื่่�อ
ระยะยาวเพื่่�อสนัับสนุุนเงิินทุุนแก่่ผู้้�ประกอบการที่่�ต้้องการซื้้�อแฟรนไชส์์ไทยไปเปิิดให้้บริิการในต่่างประเทศ หรืือว่่าจ้้างเชนไทย
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในต่่างประเทศ โดยมีีระยะเวลากู้้�ยืืมไม่่เกิินระยะเวลาของสััญญาซื้้�อขายแฟรนไชส์์/เชน และมีีอััตราดอกเบี้้�ยขั้้�นต่ำำ��
สกุุลดอลลาร์์สหรััฐเท่่ากัับ LIBOR +ร้้อยละ 3.50 ต่่อปีี หรืือสกุุลบาทเท่่ากัับ Prime Rate ต่่อปีี
			
			 6. สิินเชื่่�อแก่่ผู้้�ซื้้�อใน CLMV (EXIM Loan for CLMV Buyer) เป็็นวงเงิินสิินเชื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการใน CLMV ซื้้�อสิินค้้า
และบริิการจากไทย วงเงิินกู้้�สููงสุุด 4 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐต่่อราย และไม่่เกิินร้้อยละ 85 ของมููลค่่าซื้้�อขายสิินค้้าหรืือบริิการจากไทย
และระยะเวลากู้้�ไม่่เกิิน 5 ปีี โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ยขั้้�นตํ่่�า LIBOR +ร้้อยละ 4.0 ต่่อปีี
			
			 7. บริิการประกัันส่่งออก SMEs Easy (SMEs Easy Export Insurance) เป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารความเสี่่�ยงจาก
การไม่่ได้้รับั ชำำ�ระเงิินค่า่ สิินค้า้ จากการค้้าขายกัับผู้้�ซื้้อ� ในต่่างประเทศ ซึ่ง่� เหมาะสมกัับกลุ่่�ม Micro SMEs ที่่�มีแี ผนกำำ�ลังั จะส่่งออก หรืือมีี
การส่่งออกอยู่่แ� ล้้วแต่่มููลค่่าการส่่งออกในแต่่ละครั้้ง� ไม่่สููงมากนััก โดยมีีจุดุ เด่่น คืือ สมััครง่่าย ขั้้น� ตอนไม่่ยุ่่�งยาก เลืือกวงเงิินคุ้้�มครองได้้

รายงานประจำ�ปี 2562

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย

69

รัับประกัันสููงถึึง 2 ล้้านบาท ให้้ความคุ้้�มครองการส่่งออกภายใต้้เทอมการชำำ�ระเงิิน Non L/C (D/P, D/A และ O/A) สููงสุุดไม่่เกิิน 90 วััน
ในอััตราความคุ้้�มครองร้้อยละ 85 ของมููลค่่าความเสีียหาย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการไทยส่่งออกด้้วยความมั่่�นใจ และกล้้าที่่�จะ
ค้้าขายภายใต้้เทอมที่่�มีีความเสี่่�ยง อัันจะนำำ�ไปสู่่�การขยายการค้้าในอนาคต

มาตรการช่่วยเหลืือพิิเศษ ปีี 2562
			 ธสน. ได้้ออกมาตรการเพื่่อ� ช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากภััยธรรมชาติิ ซึ่ง่� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถผลิิตหรืือส่่งออกสิินค้า้
ได้้ตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ รวมทั้้�งช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิจโลกผัันผวนให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้ โดย
ในปีี 2562 ธสน. ได้้ออกมาตรการช่่วยเหลืือพิิเศษ รวม 5 มาตรการ ดัังนี้้�
			
			 1. มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจากภััยธรรมชาติิ พายุุโซนร้้อนปาบึึก เพื่่อ� บรรเทาความเดืือดร้้อน
แก่่ลููกค้้า ธสน. ในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากพายุุโซนร้้อนปาบึึก
			
			 2. มาตรการ EXIM เสริิมสภาพคล่่องผู้้�ส่่งออกไทย เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้า ธสน. ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากภาวะการส่่งออกชะลอตััวลงในช่่วง 6 เดืือนแรกของปีี 2562
			
		
3. มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนแก่่
ลููกค้้า ธสน. ที่่�ประสบภััยธรรมชาติิในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
			
			 4. มาตรการ EXIM เสริิมสภาพคล่่องผู้้ส่� ่งออก เพื่่�อช่่วยเหลืือ SMEs ลดภาระในการชำำ�ระหนี้้�และเพิ่่�มสภาพคล่่อง
ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ ในภาวะเศรษฐกิิจโลกผัันผวน
			
		
5. มาตรการ EXIM ลดภาระในการชำำ�ระหนี้้� เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้า SMEs ในการลดภาระในการผ่่อนชำำ�ระหนี้้�
รายงวดสำำ�หรัับเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว และเพิ่่�มสภาพคล่่องให้้แก่่ผู้้�ประกอบการสำำ�หรัับเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิิจโลกผัันผวน
			นอกจากนี้้� ธสน. ได้้สนับั สนุุนโครงการพิิเศษที่่�ได้้รับั การส่่งเสริิมจากรััฐ ได้้แก่่ โครงการแก้้ไขสถานการณ์์ผลผลิิตผลไม้้
ออกสู่่�ตลาดมาก ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ร่่วมมืือกัับกรมการค้้าภายใน กระทรวงพาณิิชย์์ เพื่่�อเพิ่่�มสมรรถนะ
การรัับซื้้อ� ผลไม้้ของผู้้�ประกอบการส่่งออกผลไม้้ โดยการขอรัับดอกเบี้้�ยคืืนจากการรัับซื้้อ� ผลไม้้เพื่่อ� การส่่งออก รวมถึงึ มีีการปรัับปรุุง
และขยายระยะเวลาให้้บริิการ Product Programs ปีี 2562 โดย ธสน. พิิจารณาคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการตอบรัับที่่�ดีีจากลููกค้้า
ในปีี 2561 นำำ�มาพััฒนา ปรัับปรุุงและขยายระยะเวลาให้้บริิการในปีี 2562 ให้้เหมาะกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
โดยมีีกระบวนการรวบรวมข้้อเสนอแนะของลููกค้้า ธสน. และพนัักงานสายงานด้้านการตลาด รวมทั้้�งผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้อง ประกอบด้้วย
5 ผลิิตภััณฑ์์ คืือ (1) สิินเชื่่อ� ส่่งออกเพิ่่�มค่่า (EXIM Value Added Credit) (2) สิินเชื่่อ� เอ็็กซิิมเพื่่อ� ธุุรกิิจขนาดกลาง (EXIM for M Credit)
(3) สิินเชื่่�อรัับซื้้�อตั๋๋�วเพื่่�อธุุรกิิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit) (4) สิินเชื่่�อ Soft Loan เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องจัักร ระยะที่่� 2
(Transformation Loan) และ (5) สิินเชื่่�อเอ็็กซิิมเพื่่�อโซนพิิเศษ (EXIM Special Zone Credit)
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ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน
ภาพรวมผลประกอบการทางการเงินในปี 2562 ธนาคารเพ่�อการส่่งออกและนำาเข้้าแห่่งประเทศไทย (ธส่น.) มีส่ินทรัพย์
เพิ�มข้้�นจากเงินให่้ส่ินเชื่่�อที�ข้ยายตััวอย่างตั่อเน่�อง แตั่มีอัตัราส่่วนทางการเงินด้้านความส่ามารถในการทำากำาไรลด้ลง อย่างไรก็ตัาม
ธส่น. มีการส่ำารองค่าเผ่�อห่นี�ส่งส่ัยจะสู่ญในระด้ับที�สู่งกว่าเกณฑ์์ที�กำาห่นด้ และมีเงินกองทุนในระด้ับที�เพียงพอและส่ามารถรองรับ
การข้ยายธุรกิจในอนาคตั

งบกำำาไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายได้้ด้อกเบี�ย
ห่ัก ค่าใชื่้จ่ายด้อกเบี�ย
รายได้้ด้อกเบี�ยสุ่ทธิ
รายได้้ที�มิใชื่่ด้อกเบี�ย
ห่ัก ค่าใชื่้จ่ายจากการด้ำาเนินงานอ่�น ๆ
ห่ัก ห่นี�สู่ญ ห่นี�ส่งส่ัยจะสู่ญ และข้าด้ทุนจากการด้้อยค่า
กำ�ไรสุทธิ

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

2562

2561

5,637
2,142
3,495
581
1,754
1,815

4,947
1,550
3,397
497
1,321
1,208

690
592
98
84
433
607

13.9
38.2
2.9
16.9
32.8
50.2

507

1,365

(858)

(62.9)

กำำาไรสุุทธิิ
ในปี 2562 ธส่น. มีรายได้้ด้อกเบี�ยสุ่ทธิเพิ�มข้้�น 98 ล้านบาท ห่ร่อร้อยละ 2.9 จากปี 2561 และรายได้้ที�มิใชื่่ด้อกเบี�ยเพิ�มข้้�น
84 ล้านบาท ห่ร่อร้อยละ 16.9 อย่างไรก็ตัาม ธส่น. มีค่าใชื่้จ่ายจากการด้ำาเนินงานอ่�น ๆ เพิ�มข้้�น 433 ล้านบาท ห่ร่อร้อยละ 32.8
จากปี 2561 และมีห่นีส่� ญ
ู ห่นีส่� งส่ัยจะสู่ญ และข้าด้ทุนจากการด้้อยค่าเพิม� ข้้น� 607 ล้านบาท ห่ร่อร้อยละ 50.2 ทำาให่้ ธส่น. มีกำาไรสุ่ทธิ
ในปี 2562 จำานวน 507 ล้านบาท ลด้ลง 858 ล้านบาท ห่ร่อร้อยละ 62.9 เม่�อเทียบกับปี 2561

รายงานประจำ�ปี 2562

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย

71

งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
รายการ
สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
	สินทรัพย์อื่น
หนี้สินรวม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
	หนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

118,847
2,973
2,493
121,868
11,045
126
311
2,373
97,422
32,813
19,637
42,305
2,667
21,425

106,566
2,812
2,345
108,589
9,223
161
382
1,822
85,392
30,160
18,887
34,014
2,331
21,174

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
12,281
161
148
13,279
1,822
(35)
(71)
551
12,030
2,653
750
8,291
336
251

11.5
5.7
6.3
12.2
19.8
(21.7)
(18.6)
30.2
14.1
8.8
4.0
24.4
14.4
1.2

สิินทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธสน. มีีสิินทรััพย์์รวมทั้้�งสิ้้�น 118,847 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 12,281 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 11.5
เมื่่�อเทีียบกัับ ณ สิ้้�นปีี 2561 ที่่�มีีสิินทรััพย์์ 106,566 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

•

สิินเชื่่�อ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธสน. มีีเงิินให้้สิินเชื่่�อคงค้้างจำำ�นวน 121,868 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ 13,279 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 12.2 เมื่่�อเทีียบกัับ ณ สิ้้�นปีี 2561 ที่่�จำำ�นวน 108,589 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� เงิินให้้สิินเชื่่�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่วนใหญ่่เป็็นสิินเชื่่�อใน
กลุ่่�มสาธารณููปโภค สิินค้้าอุุตสาหกรรม และการคมนาคมและการสื่่�อสาร

•

เงิินให้้สิินเชื่่�อด้้อยคุุณภาพ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธสน. มีี NPLs จำำ�นวน 5,606 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 4.6
ของเงิินให้้สิินเชื่่�อ โดยในปีี 2562 มีี NPLs เพิ่่�มขึ้้�น 1,776 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่จากลููกหนี้้�ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสิินค้้าเกษตรกรรม อย่่างไรก็็ตาม
ในระหว่่างปีีสามารถแก้้ไข NPLs ให้้ลดลงได้้ 274 ล้้านบาท โดยการปรัับโครงสร้้างหนี้้� NPLs ซึ่่�งส่่งผลให้้ NPLs เพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ 1,503
ล้้านบาท จาก ณ สิ้้�นปีี 2561 ที่่�จำำ�นวน 4,103 ล้้านบาท

•

ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญและค่่าเผื่่�อการปรัับมููลค่่าจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�  ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธสน.
มีีค่า่ เผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญและค่่าเผื่่อ� การปรัับมููลค่่าจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�จำำ�นวน 11,171 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 199.3 ของ NPLs
โดยในปีี 2562 มีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญและค่่าเผื่่�อการปรัับมููลค่่าจากการปรัับโครงสร้้างหนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ 1,787 ล้้านบาท
จาก ณ สิ้้�นปีี 2561 ที่่�จำำ�นวน 9,384 ล้้านบาท

•

ทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ธสน. มีีทรััพย์์สิินรอการขายสุุทธิิจำำ�นวน 311 ล้้านบาท ลดลงจาก
สิ้้�นปีี 2561 จำำ�นวน 71 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 18.6
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หน่�ส่ิน
ณ สิ้นปีี 2562 ธสน. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำานวน 97,422 ล้านบาท เพิ่มข้้น 12,030 ล้านบาท หร่อร้อยละ 14.1 เม่่อเทียบกับ
ณ สิ้นปีี 2561 ที่มีหนี้สินจำานวน 85,392 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่่เปี็นตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ย่มเพิ่มข้้น 8,291 ล้านบาท หร่อ
ร้อยละ 24.4 เงินรับฝากเพิ่มข้้น 2,653 ล้านบาท หร่อร้อยละ 8.8 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มข้้น 750 ล้านบาท
หร่อร้อยละ 4.0

ส่่วนขอังเจ้้าขอัง
ณ สิ้นปีี 2562 ธสน. มีส่วนของเจ้าของจำานวน 21,425 ล้านบาท เพิ่มข้้น 251 ล้านบาท หร่อร้อยละ 1.2 เม่่อเทียบกับ
ณ สิ้นปีี 2561 ที่มีจำานวน 21,174 ล้านบาท โดยในปีี 2562 มีทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มข้้น จำานวน 683 ล้านบาท และมี
เงินนำาส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลปีระจำาปีี 2562 จำานวน 203 ล้านบาท

อััตราส่่วนทางการเงินท่�ส่ำาคััญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้ดอกเบีย้ เฉลีย่ (NIM)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (Cost to Income)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR)

หน่วย : ร้อยละ

2562

2561

0.4
2.4
2.9
43.0
16.9

1.4
6.6
3.2
33.9
18.1

เปลี่ยนแปลง
(0.9)
(4.2)
(0.3)
9.1
(1.2)

•

อััตราผลตอับแทนต่อัสิินทรัพย์์เฉล่�ย์ (Return on Assets: ROA) และอััตราผลตอับแทนต่อัสิ่วนขอังทุน
เฉล่�ย์(Return on Equity: ROE) จากกำาไรสุทธิในปีี 2562 ลดลงจากปีีก่อนร้อยละ 62.9 ในขณะที่สินทรัพย์เพิ่มข้้นร้อยละ 11.5
และส่วนของทุนเพิม่ ข้น้ ร้อยละ 1.2 ส่งผลให้ ณ สิน้ ปีี 2562 ธสน. มีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 0.4 ลดลงจากปีีกอ่ น
ร้อยละ 0.9 รวมทั้งมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.4 ลดลงจากปีีก่อนร้อยละ 4.2

•

อััตราสิ่วนราย์ได้้ด้อักเบ่�ย์สิุทธิิต่อัสิินทรัพย์์ท่�ก่อัให้้เกิด้ราย์ได้้ด้อักเบ่�ย์เฉล่�ย์ (Net Interest Margin: NIM)
ณ สิน้ ปีี 2562 มีอตั ราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้ดอกเบีย้ เฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 2.9 ลดลงร้อยละ 0.3 จากปีี 2561
เน่่องจากมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยเพิ่มข้้นจากการขยายตัวของเงินให้สินเช่่อคงค้างที่เพิ่มข้้น

•

อััตราสิ่วนค่่าใช้้จ่า่ ย์รวมต่อัราย์ได้้รวม (Cost to Income) ณ สิน้ ปีี 2562 ธสน. มีอตั ราส่วนค่าใช้จา่ ยรวมต่อรายได้รวม
ที่ร้อยละ 43.0 เพิ่มข้้นร้อยละ 9.1 จากปีี 2561 เน่่องจากมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มข้้น 433 ล้านบาท หร่อร้อยละ 32.8
ส่วนใหญ่่เกิดจากการเพิ่มข้้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายอ่่น ๆ เปี็นต้น

•

อััตราสิ่วนเงินกอังทุนต่อัสิินทรัพย์์เสิ่ย์� ง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ธสน. มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ณ สิ้นปีี 2562 เท่ากับร้อยละ 16.9 ลดลงร้อยละ 1.2 จากปีี 2561 เน่่องจากมีสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มข้้นในระหว่างปีี อย่างไรก็ตาม
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งของ ธสน. ยังคงสูงกว่าเกณฑ์์ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2538 เร่อ่ งการดำารงเงินกองทุนของ ธสน.
ที่กำาหนดไว้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 8
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โครงสร้้างแหล่่งเงิินกู้้�จำำ�แนกตามประเภทตราสารและแหล่่งเงิินกู้้�
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินกู้ในประเทศ

2562

2561

2560

รัฐบาล
ค้ำ�ประกัน

รัฐบาล
ไม่ค้ำ�ประกัน

รัฐบาล
ค้ำ�ประกัน

พันธบัตร
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
อื่น ๆ

-

5,000
64

-

104

-

117

รวมตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื

-

5,064

-

104

-

117

แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ

2562

รัฐบาล
ไม่ค้ำ�ประกัน

รัฐบาล
ค้ำ�ประกัน

2561

รัฐบาล
ไม่ค้ำ�ประกัน

2560

รัฐบาล
ค้ำ�ประกัน

รัฐบาล
ไม่ค้ำ�ประกัน

รัฐบาล
ค้ำ�ประกัน

รัฐบาล
ไม่ค้ำ�ประกัน

รัฐบาล
ค้ำ�ประกัน

รัฐบาล
ไม่ค้ำ�ประกัน

พันธบัตร
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
อื่น ๆ

-

37,240
-

-

33,910
-

-

30,066
-

รวมตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ ืม

-

37,240

-

33,910

-

30,066

ณ สิ้้�นปีี 2562 ธสน. มีีเงิินกู้้�ยืืมจากแหล่่งเงิินกู้้�ในประเทศและต่่างประเทศรวม 42,304 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นการกู้้�เงิินจาก
แหล่่ ง เงิิ น กู้้�ในประเทศจำำ� นวน 5,064 ล้้ า นบาท และการกู้้�เงิิ น จากแหล่่ ง เงิิ น กู้้�ต่่ า งประเทศจำำ� นวน 37,240 ล้้ า นบาท
ในขณะที่่� ณ สิ้้�นปีี 2561 และ 2560 ธสน. มีีเงิินกู้้�ยืืมจากแหล่่งเงิินกู้้�ในประเทศและต่่างประเทศรวมจำำ�นวน 34,014 ล้้านบาท
และ 30,183 ล้้านบาท โดยเป็็นการกู้้�เงิินจากแหล่่งเงิินกู้้�ในประเทศจำำ�นวน 104 ล้้านบาทและ 117 ล้้านบาท และการกู้้�เงิิน
จากแหล่่งเงิินกู้้�ต่่างประเทศจำำ�นวน 33,910 ล้้านบาทและ 30,066 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� เงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวเป็็นเงิินกู้้�ยืืม
ที่่�รััฐบาลไม่่ค้ำำ��ประกััน และไม่่รวมรายการระหว่่างธนาคารและตลาดเงิิน
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การบริหารจัดการองค์กร
การบริิหารความเสี่่�ยง
ภาพรวม
การบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรของธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) เน้้นความสำำ�คัญ
ั ของการสร้้าง
วััฒนธรรมองค์์กรด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การสร้้าง/ปรัับปรุุงความสามารถขององค์์กรให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งภายใน
และภายนอกองค์์กร และการนำำ�กรอบ/นโยบาย/กระบวนการ/เครื่่�องมืือต่่าง ๆ ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงไปสู่่�การปฏิิบััติิ
โดยเน้้นการบููรณาการอย่่างใกล้้ชิิดระหว่่างการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  การบริิหารความเสี่่�ยง และการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ เพื่่�อให้้
ธสน. บรรลุุเป้้าหมายในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อสร้้าง (Creating) ดำำ�รงไว้้ (Preserving) และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
(Realizing) ของการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กร ซึ่่�งสอดคล้้องกัับความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในปีี 2562 ธสน. เน้้นการปรัับปรุุงแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงในด้้านต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากลและ
หลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล ธสน. รวมทั้้�งปรัับปรุุงกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพดีียิ่่�งขึ้้�น
ที่่�สำำ�คััญสรุุปได้้ดัังนี้้�

EXIM
RISK MANAGEMENT
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการบร� ห ารความเสี่ ย ง
ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากลและ
หลักเกณฑของหนวยงานที่กํากับดูแล ธสน.

ปรับปรุงแนวทางการบร�หารความเสีย่ งดาน IT
ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี

1. ปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการบร�หารความเสี่ยง
ดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับเกณฑการ
กํากับดูแลสถาบันการเง�นเฉพาะกิจของ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ระยะที่ 2
2. เพ�ม� การประเมินความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในด ว ยตนเองให ค รอบคลุ ม การ
ประเมินความเสีย่ งดานสังคมและสิง� แวดลอม
ตามมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ�งแวดลอม ISO 26000
3. เตร� ย มความพร อ มในการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเง� น
ฉบับที่ 9 เร�อ่ ง เคร�อ่ งมือทางการเง�น (Thai
Financial Reporting Standard No.9:
TFRS 9)

1. จัดทําแนวปฏิบตั กิ ารกํากับดูแลการปองกัน
การรั่ ว ไหลของข อ มู ล การประเมิ น
ความเสี่ยงจากการรั่ ว ไหลของข อ มู ล
รวมถึงการจัดหาเคร�อ่ งมือเพ�อ่ ใชปอ งกัน
การรั่วไหลของขอมูล
2. จัดใหมกี ารประเมินชองโหว (Vulnerability
Assessment) และทดสอบการเจาะ
ระบบ (Penetration Test: Pentest)
ครอบคลุมทุกระบบงานสําคัญ พรอมทั้ง
จัดทําแผนเพ�่อปดชองโหวดังกลาว
3. จัดทํานโยบายในการจัดทําแผนฉุกเฉิน
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง
ปรับปรุงศูนยปฏิบตั งิ านสํารอง (Disaster
Recovery Site) ใหมปี ระสิทธิภาพดียง�ิ ข�น้
4. จั ด หาระบบการบร� ห ารจั ด การด า น
สารสนเทศ (IT Service Management:
ITSM) เพ�่อใหครอบคลุมกระบวนการ
รวบรวมและว�เคราะห Incident ตาง ๆ
เพ�่อใหสามารถบร�หารจัดการ Incident
ไดมีประสิทธิภาพมากข�้น

ปรับปรุงการบร�หารและติดตามคุณภาพ
ของพอรตสินเชื่อและรับประกัน รวมทั้ง
เพ��มการเชื่อมโยงขอมูลในระบบงานตาง ๆ
เพ�่อใหการบร�หารความเสี่ยงดานเครดิต
มีประสิทธิภาพดียิ�งข�้น
1. ปรับปรุงระบบ Credit Warning Sign &
Watch List เพ�อ่ ใชเปนสัญญาณเตือนภัย
(Trigger) ใหผูดูแลลูกคาเรงติดตาม
การชําระหนี้ เพ�อ่ ปองกันไมใหลกู หนีก้ ลาย
เปนหนี้ NPLs
2. เชือ่ มโยงระบบ Credit Rating System
(CRS) กับระบบงานตาง ๆ เชน ระบบ
Enlite และระบบ e-NCB เปนตน เพ�่อให
กระบวนการพ� จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ
มีประสิทธิภาพมากข�้น
3. พัฒนาระบบ Loan Origination System
and Customer Relationship
Management (LOS & CRM) ซึง่ คาดวา
จะเร��มใชงานในป 2563 เพ�่อปรับปรุงให
กระบวนการดานสินเชื่อและรับประกัน
มีประสิทธิภาพยิ�งข�้น
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

>

ธสน. กำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงตามหลััก Three Lines of Defence ซึ่่�งแบ่่งความรัับผิิดชอบเป็็น 3 ระดัับ
โดยฝ่่ายงานต่่าง ๆ มีีบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างชััดเจน สรุุปได้้ดัังนี้้�

โครงสรางองคกรดานการบร�หารความเสี่ยง

G
R
C

การเชื่อมโยงที่สําคัญ
การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

ระดับกรรมการ
(Board Level)

Governance

การเชื่อมโยงที่สําคัญ
การตอบสนองตอความเสี่ยง
การกําหนดกิจกรรมการควบคุม

ระดับจัดการ
(Management Level)

Enterprise Risk Management

ระดับปฏิบัติการ
(Operation Level)

Compliance

นโยบาย

หลักเกณฑ/ กระบวนการ/ บุคลากร
แนวปฏิบัติ ระบบงาน

เคร�่องมือ/
เทคโนโลยี

กฎหมาย

คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการที่ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
เชน คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน

Risk Control

Risk Assurance

หนาที่และความรับผิดชอบ

หนาที่และความรับผิดชอบ

หนาที่และความรับผิดชอบ

First Line of Defence: ฝายงานตาง ๆ
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานประจําวัน

•
•
•

จัดทําผลการประเมินความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายในของตนเอง (Risk and
Control Self Assessment: RCSA)
ปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามกฎเกณฑทกี่ าํ หนดไว มีการควบคุม
ภายในและการจั ด การความเสี่ ย ง
ที่เหมาะสม
ดําเนินการตามนโยบายฯ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

Second Line of Defence: ฝายบร�หาร
ความเสีย่ งและฝายกํากับการปฏิบตั งิ าน
จัดทํา/ทบทวนกรอบบร�หารความเสีย่ ง
• และการควบคุ
มภายในระดับภาพรวม

•
•

นโยบายการบร� ห ารความเสี่ ย ง
เคร�อ่ งมือในการวัดติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
ใหความเห็นตอผลการประเมิน RCSA
กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และควบคุ ม
การปฏิบตั งิ านของธนาคารใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ

Third Line of Defence: ฝายตรวจสอบ
บตั งิ านในภาพรวมของ
• สอบทานการปฏิ
ระบบงานต า ง ๆ และการปฏิ บั ติ ง าน
ของผูร บั ผิดชอบระดับแรก และระดับทีส่ อง

น RCSA
• สอบทานการประเมิ
าเนินงานตามแผนงาน
• ตรวจสอบการดํ
หร�อโครงการตาง ๆ

หนวยงานที่กํากับดูแล ธสน. (Regulator)

Risk Ownership

ผูตรวจสอบจากภายนอก (External Audit)

คณะจัดการ คณะกรรมการพ�จารณาสินเชื่อ
คณะกรรมการแก ไขหนี้ และคณะกรรมการ
บร�หารสินทรัพยและหนี้สิน เปนตน
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การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ ธสน.
ในปีี 2562 ธสน. จำำ�แนกประเภทของการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็น 7 ประเภท ดัังนี้้�

การบร�หารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของ ธสน.

1. ดานกลยุทธ

4. ดานสภาพคลอง

2. ดานเครดิต

5. ดานปฏิบัติการ

3. ดานตลาด

6. ดานชื่อเสียง

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนด
แผนธุ ร กิ จ แผนดํ า เนิ น งาน และ
การนําไปปฏิบตั ทิ ี่ ไมเหมาะสมหร�อ
ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ภายในทีส่ าํ คัญ และสภาพแวดลอม
ภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอ
รายได เง�นกองทุน และการดํารงอยู
ของ ธสน.

ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หร�อคูสัญญา
ของ ธสน. ไมสามารถปฏิบตั ไิ ดตาม
สัญญาทีเ่ กีย่ วของกับการใหสนิ เชือ่
การลงทุน และการกอภาระผูกพัน

ความเสี่ ย งที่ ธสน. อาจได รั บ
ความเสียหายเนือ่ งจากการเปลีย่ น
แปลงมูลคาของฐานะ ทั้งที่อยูใน
งบแสดงฐานะทางการเง�น และนอก
งบดุลทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของ
อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินคา
โภคภัณฑ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ ธสน. ไมสามารถชําระ
หนี้สินหร�อภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไม
สามารถเปลีย่ นสินทรัพยเปนเง�นสดได หร�อไมสามารถ
จัดหาเง�นทุนไดเพ�ยงพอ หร�อสามารถจัดหาเง�นทุนได
แตดว ยตนทุนทีส่ งู เกินกวาระดับทีส่ ามารถยอมรับได
ซึง่ อาจสงผลกระทบตอรายไดและเง�นกองทุนของ ธสน.
ทั้งในปจจ�บันและอนาคต

ความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายตาง ๆ อันเนื่อง
มาจากความไมเพ�ยงพอหร�อความบกพรองของ
กระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงานของ ธสน.
หร�อเหตุการณภายนอก รวมถึงความเสี่ยงดาน
กฎหมาย (เชน ความเสี่ยงตอการถูกฟองรองหร�อ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปร�ยบเทียบปรับ
รวมทั้ ง ความเสี ย หายที่ ไ ด รั บ จากการตกลงกั น
นอกชั้นศาล เปนตน)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ไดแก ลูกคา
คูคา นักลงทุน และผูกํากับดูแล รับรูถึงภาพลักษณ
ในเชิงลบหร�อขาดความเชื่อมั่นใน ธสน. ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอรายได และ/หร�อเง�นกองทุนของ ธสน.
ทัง้ ในปจจ�บนั และอนาคต ความเสีย่ งดานชือ่ เสียงอาจ
เกิดจากการปฏิบัติที่ ไมสอดคลองกับจรรยาบรรณ
ความคาดหวังของสังคม หร�อมาตรฐานการบร�การ
ของธุรกิจ หร�อไมเปนไปตามขอตกลง หร�อการบร�การ
ที่ ไมเปนมิตรกับลูกคา

7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ข�้ น จากการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต อ ระบบหร� อ การปฏิ บั ติ ง านของ ธสน. เช น
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ มทางเทคโนโลยี
การบร�หารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช บ ร� ก ารจากผู ใ ห บ ร� ก ารภายนอกด า นงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Threat) เปนตน
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สำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญจำำ�แนกตามประเภทความเสี่่�ยง สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk)
ในปีี 2562 ธสน. นำำ� มาตรฐานและหลัั ก เกณฑ์์ ต่่า ง ๆ มาใช้้ เ ป็็ น ปัั จ จัั ย นำำ� เข้้ า (Input) ในการปรัั บ ปรุุ ง แนวทาง
การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ เช่่น เพิ่่�มการระบุุโอกาส (Opportunity) เพื่่อ� ให้้องค์์กรมีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันและเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน (Intelligent Risk) แผนภาพการวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งเชิิงบููรณาการ (Risk Correlation Map) ซึ่่ง� เป็็นการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของ
ความเสี่่ย� งและสาเหตุุของความเสี่่ย� งในทุุกปััจจััยเสี่่ย� ง เพื่่อ� นำำ�ไปกำำ�หนดแผนจััดการความเสี่่ย� ง และการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของ
ปััจจััยเสี่่ย� งและสาเหตุุ เพื่่อ� นำำ�ไปกำำ�หนดแผนจััดการความเสี่่ย� ง และการวิิเคราะห์์ถึงึ ภาพรวมความเสี่่ย� ง (Portfolio View of Risk) เพื่่อ� ให้้
เป็็นไปตามเกณฑ์์การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจตามระบบประเมิินผลใหม่่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)
เป็็นต้้น ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562 ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์ของ ธสน. ได้้ดัังนี้้�
นโยบาย

•
•
•

การทบทวนกรอบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งองค์์ ก รและการควบคุุ ม ภายในตามเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ผล
การดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจตามระบบประเมิินผลใหม่่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)
และหลัักเกณฑ์์ของ ธปท.
การทบทวนนโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) ตามแนวทาง GRC Capability
Model Version 3.0 ของ Open Compliance and Ethics Group (OCEG)
การทบทวนนโยบายการประเมิินความเสี่่�ยงและความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามแนวทางการกำำ�กัับดููแล
เงิินกองทุุนโดยทางการ (Pillar 2) และการทดสอบภาวะวิิกฤต (Internal Capital Adequacy Assessment
Process and Stress Test Policy: ICAAP & Stress Test Policy) ตามประกาศ ธปท. ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กระบวนการ

•
•
•

แผนบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การจััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Assessment Plan) ตามแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีี และแผนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงตามบัันทึึกข้้อตกลงประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (Performance Agreement: PA)
แผนภููมิิความเสี่่�ยง (Risk Map) แผนภาพการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงเชิิงบููรณาการ (Risk Correlation Map)
ภาพรวมการบริิหารความเสี่่�ยง (Portfolio View of Risk) ตามแนวทาง COSO-ERM 2017 โดยครอบคลุุม
ตััวชี้้�วััดทุุกระดัับ

เครื่่�องมืือ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

•
•
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

การจััดทำำ�หลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงและคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้กัับทุุกฝ่่ายงาน
การจััดทำำ�แผนการวิิเคราะห์์ช่่องว่่าง (Gap Analysis) ของนโยบาย GRC ซึ่่�งอ้้างอิิงตาม GRC Capability
Model Version 3.0 ของ OCEG เพื่่�อกำำ�หนดเป็็นแผนดำำ�เนิินการที่่�เป็็นรููปธรรมและชััดเจน
การคำำ� นวณเงิิ น กองทุุ น ต่่ อ สิิ น ทรัั พย์์ เ สี่่� ย ง และการประเมิิ น ความเพีี ย งพอของเงิิ น กองทุุ น ภายใต้้
กระบวนการ ICAAP ที่่�สอดคล้้องกัับลัักษณะความเสี่่�ยง (Risk Profile) และจััดทำำ�แผนเงิินกองทุุน
(Capital Planning) โดยคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤตตามประกาศ
ธปท. ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การทบทวนดัั ชนีีชี้้� วัั ด ความเสี่่� ย ง (Key Risk Indicators: KRIs) ระดัั บ ความเสี่่� ย งที่่� ย อมรัั บ ได้้
(Risk Appetite) และช่่วงเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) ทั้้�งในลัักษณะ
ของตััวชี้้�วััดนำำ� (Leading Indicators) และตััวชี้้�วััดตาม (Lagging Indicators) ที่่�เหมาะสม
การนำำ� กระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย งมารวมเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของกระบวนการพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละ
บริิ ก าร และมีีการติิ ด ตามผลการใช้้ บ ริิ ก าร และข้้ อ เสนอแนะของลูู ก ค้้ า ทุุ ก กลุ่่�ม เพื่่� อ นำำ� มาปรัั บ ปรุุ ง
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
การเริ่่� ม ใช้้ ง านระบบ Data Warehouse เพื่่� อ ช่่ ว ยในการติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานของดัั ชนีีชี้้� วัั ด
ความเสี่่�ยงสำำ�คััญ เพื่่�อให้้สามารถใช้้แจ้้งเตืือนและติิดตามความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

เช่่น รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงตามแผนธุุรกิิจ รายงานผลการดำำ�เนิินงานตาม
แผนบริิ ห ารความเสี่่� ย งตามบัั น ทึึกข้้ อ ตกลงประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ (PA) รายงาน
ดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงตามประเภทความเสี่่�ยง รายงานการประเมิินความเพีียงพอของเงิินกองทุุน อย่่างน้้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง เป็็นต้้น

หมายเหตุุ : COSO-ERM ย่่อมาจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management
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2. ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk)
ในปีี 2562 ธสน. เน้้นการบริิหารและติิดตามคุุณภาพของพอร์์ตสิินเชื่่�อและรัับประกััน รวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
อย่่างใกล้้ชิิด  โดยการนำำ�ข้้อมููลจากระบบการเตืือนภััยด้้านเครดิิตล่่วงหน้้า (Credit Warning Sign) และรายชื่่�อลููกค้้าที่่�ควรติิดตาม
หรืือควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษ (Watch List) และการติิดตามภาวะอุุตสาหกรรมที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููง มาเป็็นข้้อมููลในการจััดทำำ�รายงาน
แนวโน้้มลููกค้้าที่่�จะถููกจััดชั้้�นเป็็นหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Potential NPLs) การปรัับปรุุงเกณฑ์์ Watch List ให้้ครอบคลุุมลููกหนี้้�
ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงและเพิ่่�มกระบวนการติิดตามลููกหนี้้� เพื่่�อให้้ฝ่่ายงานด้้านการตลาดและฝ่่ายจััดการใช้้ในการติิดตามและป้้องกััน
มิิให้้ลููกหนี้้�กลายเป็็นหนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (Non-performing Loans: NPLs) การเชื่่�อมโยงระบบ Credit Rating System (CRS)
กัับระบบงานอื่่น� ๆ เพื่่อ� ให้้กระบวนการพิิจารณาอนุุมัติั สิิ นิ เชื่่อ� มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� รวมทั้้�งการเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบัติั ติ าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (Thai Financial Reporting Standard No. 9: TFRS 9) โดยทดลองคำำ�นวณการกัันเงิินสำำ�รอง
สำำ�หรัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (Expected Credit Loss: ECL) เป็็นต้้น
นอกจากนี้้  � ธสน. ยัังมีีการพิิจารณาข้้อมููลจากสถาบัันการเงิินและองค์์กรรัับประกัันอื่่น� มาใช้้เป็็นปััจจััยนำำ�เข้้าประกอบการปรัับปรุุง
กระบวนการอนุุมัติั ด้ิ า้ นสิินเชื่่อ� และด้้านรัับประกััน เพื่่อ� ให้้กระบวนการพิิจารณาธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่อ� ของ ธสน. รวดเร็็วและมีีมาตรฐาน
เทีียบเคีียงกัับสถาบัันการเงิินและองค์์กรรัับประกัันอื่่น�  ตลอดจนให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการกำำ�กับั ดููแลความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตจากการออก
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562 ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตของ ธสน. ได้้ดัังนี้้�
นโยบาย

•

กระบวนการ

•

การทบทวนนโยบายการทำำ�ธุุรกรรมสิินเชื่่�อ (Credit Policy) ที่่�ครอบคลุุมธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่�อและ
บริิการประกััน โดยอ้้างอิิงตามแนวนโยบาย ธปท. เรื่่อ� ง การทำำ�ธุรุ กรรมด้้านสิินเชื่่อ� การลงทุุนในหลัักทรััพย์์
และการขายสิินทรััพย์์ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
• การทบทวนนโยบายการสอบทานธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่�อ โดยอ้้างอิิงตามแนวนโยบาย ธปท. เรื่่�อง
การสอบทานธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่�อของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
• การทบทวนนโยบายการจำำ�กััดความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััวด้้านเครดิิต โดยอ้้างอิิงตามประกาศ ธปท.
	ที่่� สกส. 24/2562 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับลููกหนี้้�รายใหญ่่ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ

•
เครื่่�องมืือ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

ปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการและหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า นเครดิิ ต เช่่ น การทบทวน
หลัั ก เกณฑ์์ ก ารให้้ สิิ น เชื่่� อ การทบทวนหลัั ก เกณฑ์์ Single Lending Limit (SLL) การทบทวน
กระบวนการอนุุมััติิและทบทวนสิินเชื่่�อ แนวทางการออกเยี่่�ยมลููกค้้า การทบทวนอำำ�นาจอนุุมััติิสิินเชื่่�อ
และทบทวนวงเงิิน รวมทั้้�งกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การกัันเงิินสำำ�รองพิิเศษเผื่่�อความเสีียหายสำำ�หรัับลููกค้้า
กลุ่่�มที่่� เ กิิ น SLL และกำำ� หนดกระบวนการติิ ด ตามราย/กลุ่่�ม รวมถึึ ง การควบคุุ ม ติิ ด ตามให้้ ลูู ก หนี้้�
ใช้้สิินเชื่่�อหมุุนเวีียนให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
ปรัับปรุุงกระบวนการสุ่่�มสอบทานธุุรกรรมด้้านสิินเชื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ Risk Profile เช่่น การวิิเคราะห์์
ความสามารถในการชำำ� ระคืื น ของลูู ก หนี้้� ต ามระยะเวลาที่่� กำำ� หนด การสอบทานความถูู ก ต้้ อ ง
ความครบถ้้วนของนิิติิกรรมสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการปฏิิบััติิตามคำำ�อนุุมััติิ หลัักเกณฑ์์ และเงื่่�อนไขต่่าง ๆ
รวมถึึงการสอบทานการจััดชั้้�นตามเกณฑ์์คุุณภาพ เป็็นต้้น

• การเชื่่อ� มโยงระบบ Credit Rating System (CRS) กัับระบบงานต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้กระบวนการพิิจารณาอนุุมัติั ิ
	สิินเชื่่�อมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
• ระบบการเตืือนภััยด้้านเครดิิตล่่วงหน้้า (Credit Warning Sign) รายชื่่�อลููกค้้าที่่�ควรติิดตามหรืือ
ควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษ (Watch List)
• ระบบการจััดทำำ�บัันทึึกขออนุุมััติิเครดิิตให้้อยู่่�ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-CA) เพื่่�อเชื่่�อมโยงข้้อมููล
	กัับระบบงานอื่่�น โดยมุ่่�งเน้้นการลดระยะเวลาและลดข้้อผิิดพลาดในการทบทวนวงเงิินสิินเชื่่�อ
• การทดลองคำำ�นวณการกัันเงิินสำำ�รองสำำ�หรัับผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (Expected
Credit Loss: ECL) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (TFRS 9)

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

เช่่น รายงานพอร์์ตด้้านเครดิิต รายงานการกระจุุกตััวด้้านเครดิิตต่่อราย/กลุ่่�มลููกค้้า/ต่่อราย/กลุ่่�มผู้้�ซื้้�อ/
ธนาคารผู้้�ซื้้�อ/หมวดอุุตสาหกรรม และต่่อประเทศ รายงานติิดตามผลการใช้้วงเงิินของลููกค้้า รายงาน
Aging Overdue รายงานแนวโน้้มลููกหนี้้�ที่จ่� ะกลายเป็็นลููกหนี้้�ด้อ้ ยคุุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs)
เพื่่�อลดโอกาสเกิิด NPLs รายงานผลการสอบทานสิินเชื่่�อ และรายงานผลการทดสอบภาวะวิิกฤตด้้านเครดิิต
(Credit Stress Test) เป็็นต้้น
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3. ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (Market Risk)
ในปีี 2562 ธสน. เน้้นการกำำ�กัับดููแลและบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดให้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลงของตลาดการเงิินโลก
นอกจากนี้้� ธสน. ได้้จัดสั
ั มั มนาโครงการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านอััตราแลกเปลี่่ย� น โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� เสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
เรื่่�องการป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนให้้กัับผู้้�ส่่งออก SMEs ที่่�ประกอบธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ และสนัับสนุุน
ให้้ผู้้�ส่่งออก SMEs มีีประสบการณ์์และสามารถใช้้เครื่่�องมืือในการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการผัันผวนของค่่าเงิินได้้อย่่างเหมาะสม
เพื่่�อตอบสนองนโยบายของรััฐบาลอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562 อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถ
สรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดของ ธสน. ได้้ดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงด้้านตลาด

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่่�ยงด้้านราคาตราสารทุุน
และสิินค้้าโภคภััณฑ์์

นโยบาย

•

กระบวนการ

•	กำำ�หนดกลยุุทธ์์ ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านตลาดครอบคลุุมทั้้�งในบััญชีีเพื่่�อการธนาคารและบััญชีี
เพื่่�อการค้้า โดยพิิจารณาถึึงต้้นทุุน และผลตอบแทนที่่�เหมาะสม
• การบริิหารพอร์์ตการลงทุุนและควบคุุมดููแลการลงทุุนให้้อยู่่�ภายใต้้วงเงิินลงทุุน รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับ
หลัักเกณฑ์์และขอบเขตของการลงทุุนที่่� ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคาร
• การทบทวนกระบวนการทดสอบภาวะวิิกฤตสำำ�หรัับความเสี่่�ยงด้้านตลาด ทั้้�งในบััญชีีเพื่่�อการธนาคาร

ทบทวนนโยบายการบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นตลาดและนโยบายฐานะในบัั ญ ชีีเพื่่� อ การค้้ า
ใ ห้้ ค ร อ บ ค ลุุ ม ทั้้� ง ใ นบัั ญ ชีี เ พื่่� อ ก า ร ธ น า ค า ร ( B a n k i n g B o o k ) แ ล ะ บัั ญ ชีี เ พื่่� อ ก า ร ค้้ า
(Trading Book) และอ้้างอิิงตามประกาศ ธปท. ที่่� สกส. 18/2562 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
ความเสี่่�ยงด้้านตลาดและการคำำ�นวณสิินทรััพย์์เสี่่�ยงด้้านตลาดของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
•	ธุุรกรรมในบััญชีีเพื่่�อการค้้า ธสน. คืือ ธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าของ ธสน. และธุุรกรรมที่่�ทำำ�เพื่่�อ
บริิหารความเสี่่�ยงจากฐานะของลููกค้้าเท่่านั้้�น โดย ธสน. จะไม่่ทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเก็็งกำำ�ไร
เพีียงอย่่างเดีียว

และบััญชีีเพื่่�อการค้้า โดยครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน
และความเสี่่�ยงด้้านราคาตราสารทุุนและสิินค้้าโภคภััณฑ์์

เครื่่�องมืือ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

•
•
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

เช่่น รายงานการติิดตามความเหลื่่�อมกััน (Maturity Gap) ระหว่่างอายุุของสิินทรััพย์์และอายุุของหนี้้�สิิน
รายงานผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ย (Interest Rate Sensitivity Analysis) ที่่�มีีผล
ต่่ อ ดอกเบี้้� ย รัั บ สุุ ท ธิิ (Net Interest Income: NII) และที่่� มีี ผลต่่ อ มูู ล ค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ หรืือเงิิ น กองทุุ น
(Economic Value of Equities: EVE) รายงานผลการติิ ด ตามการดำำ� รงฐานะเงิิ น ตราต่่ า งประเทศ
รายสกุุลและรวมทุุกสกุุล ณ สิ้้�นวัันตามเกณฑ์์ฯ ที่่�กำำ�หนด รายงานผลการทดสอบภาวะวิิกฤต เป็็นต้้น

ระบบบริิหารเงิิน (Treasury System)
ระบบบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (Asset Liability Management System: ALM)
ระบบการจััดทำำ�รายงานความเสี่่�ยงด้้านตลาด รวมถึึงการกำำ�หนดระดัับเพดานความเสี่่�ยง (Risk Limits)
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4. ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk)
ในปีี 2562 ธสน. เน้้นการระดมทุุนระยะสั้้�น และผ่่านการออกพัันธบััตรสกุุลดอลลาร์์สหรััฐภายใต้้โครงการ Euro Medium
Term Note (EMTN) อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแหล่่งใช้้ไปของเงิิน รวมถึึงการทบทวนนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และเครื่่�องมืือ
ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องให้้เป็็นปััจจุุบัันและสอดคล้้องกัับแนวทางที่่� ธปท. กำำ�หนด โดย ธสน. มีีการกำำ�กัับดููแลและ
ติิดตามผลการบริิ หารความเสี่่�ย งด้้านสภาพคล่่อ งอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ ซึ่่� ง ผลการดำำ� เนิิ น งานในปีี 2562 อยู่่� ใ นระดัั บความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของ ธสน. ได้้ดัังนี้้�
นโยบาย

ทบทวนนโยบายการบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นสภาพคล่่ อ ง (Liquidity Risk Management Policy)
โดยอ้้างอิิงตามแนวนโยบาย ธปท. เรื่่�อง การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
และประกาศ ธปท. ที่่� สกส. 21/2562 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การดำำ�รงสิินทรััพย์์สภาพคล่่องของสถาบัันการเงิิน
เฉพาะกิิจ

กระบวนการ

•	มีีการบริิหารและจััดหาแหล่่งเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น ระยะปานกลาง และระยะยาวที่่�เหมาะสมกัับโครงสร้้าง

เครื่่�องมืือ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

ของสิิ น ทรัั พย์์ เพื่่� อ กระจายความเสี่่� ย ง และลดการพึ่่� ง พาแหล่่ ง เงิิ น จากเจ้้ า หนี้้� เ พีี ย งบางรายหรืือ
บางประเภทมากเกิินไป โดยในปีี 2562 ได้้มีีรููปแบบการระดมทุุนระยะปานกลางโดยการออกตราสาร
แบบ Euro Medium Term Note (EMTN) เพื่่� อ ความคล่่ อ งตัั ว ในการกู้้�ยืื ม ในจำำ� นวนที่่� ไ ม่่ สูู ง มาก
และสามารถนำำ�ออกจำำ�หน่่ายเป็็นงวด ๆ ได้้ ไม่่ต้้องออกจำำ�หน่่ายทั้้�งหมดภายในคราวเดีียว
ทบทวนแผนฉุุกเฉิินสภาพคล่่อง และกระบวนการทดสอบภาวะวิิกฤตสำำ�หรัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง

•
• ระบบบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน (ALM)
• ระบบการจััดทำำ�รายงานความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง รวมถึึงการกำำ�หนดระดัับเพดานความเสี่่�ยง
(Risk Limits)
•	อัั ต ราส่่ ว นและตัั ว กำำ� หนดระดัั บ ความเสี่่� ย งด้้ า นสภาพคล่่ อ ง เช่่ น อัั ต ราส่่ ว นสภาพคล่่ อ ง
•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

(Liquidity Ratio) ประมาณการกระแสเงิิ น สุุ ท ธิิ และประมาณการระดัั บ สภาพคล่่ อ งในระยะสั้้� น
เพื่่� อ รองรัั บ ธุุ ร กรรมประจำำ�วัั น อัั ต ราส่่ ว น Liquidity Coverage Ratio (LCR) เพื่่� อ พิิ จ ารณา
ความเพีียงพอของสภาพคล่่องเพีียงพอที่่�จะรองรัับความผัันผวนในภาวะวิิกฤตได้้เป็็นเวลา 30 วััน
ทดลองคำำ�นวณอััตราส่่วนการดำำ�รงแหล่่งที่่�มาของเงิินให้้สอดคล้้องกัับการใช้้ ไปของเงิิน (Net Stable
Funding Ratio: NSFR)

เช่่น รายงานฐานะสภาพคล่่องสุุทธิิ รายงานประมาณการสภาพคล่่องของธนาคาร รายงานติิดตามผล
การคำำ�นวณอััตราส่่วนและตััวกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง รายงานฐานะสภาพคล่่องสุุทธิิ
ตามสััญญา (Contractual Liquidity Gap) และตามพฤติิกรรม (Behavioural Liquidity Gap) รายงาน
การกระจุุกตััวของแหล่่งเงิิน และรายงานผลการทดสอบภาวะวิิกฤตสำำ�หรัับความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง เป็็นต้้น
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5. ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Operational Risk)
ในปีี 2562 ธสน. เน้้นการสร้้างความตระหนัักให้้ทุกุ ฝ่่ายงานที่่เ� ป็็นเจ้้าของความเสี่่ย� งเห็็นความสำำ�คัญ
ั และนำำ�กระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงมาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการปฏิิบััติิงานประจำำ�วััน การปรัับปรุุงและขยายแผนการบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจให้้ครอบคลุุมสำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศ เพื่่�อให้้ ธสน. สามารถให้้บริิการลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� ทุุกฝ่่ายงานต้้องทบทวนการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของตนเอง (Risk and Control
Self-assessment: RCSA) เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
และสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ซึ่่�งผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562 อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยสามารถ
สรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการของ ธสน. ได้้ดัังนี้้�

•

นโยบาย

ทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ และทบทวนนโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุ ร กิิ จ (Business Continuity Management Policy: BCM Policy) ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
โครงสร้้างองค์์กร รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และสภาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
• ทบทวนนโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลการใช้้ บ ริิ ก ารจากผู้้� ให้้ บ ริิ ก ารสนัั บ สนุุ น การประกอบธุุ ร กิิ จ
(Business Facilitator Policy: BF Policy) โดยมุ่่�งเน้้นกำำ�กัับดููแลการใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการ
	สนัั บ สนุุ น การประกอบธุุ ร กิิ จ ในเรื่่� อ งสำำ�คัั ญ 3 ด้้ า น คืื อ การประเมิิ น และการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
การให้้บริิการลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง และการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ

กระบวนการ

•
•
•

ทบทวนหลัักเกณฑ์์ และแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ เช่่น หลัักเกณฑ์์การควบคุุมภายในตามหลััก COSO-IC
(Internal Control) 2013 และทบทวนคู่่�มืือการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของตนเอง
(คู่่�มืือ CSA) และหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลการใช้้บริิการจากผู้้�ให้้บริิการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจ
ทบทวนแนวปฏิิ บัั ติิ เรื่่� อ งการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุ ร กิิ จ (BCM Procedure) และขยายแผน
การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจให้้ครอบคลุุมสำำ�นัักงานผู้้�แทนในต่่างประเทศ
ทบทวนกระบวนการรายงานข้้อมููลความเสีียหายที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Loss Data)
และเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นแต่่สามารถป้้องกัันความเสีียหายไว้้ ได้้ (Near-misses)

คู่่�มืือ
ปฏิิบััติิงาน

ธสน. มีีการจััดทำำ�/ทบทวนคู่่�มืือปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามมาตรฐานเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร
และครอบคลุุมกระบวนการปฏิิบััติิงานสำำ�คััญ

เครื่่�องมืือ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

• การจััดเก็็บข้้อมููลความเสีียหายที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Loss Data) และข้้อมููลเหตุุการณ์์
	ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น แต่่ ส ามารถป้้ อ งกัั น ความเสีียหายไว้้ ไ ด้้ (Near-misses) และการประเมิิ น ความเสี่่� ย งและ
การควบคุุมภายในของตนเอง (RCSA)
• การกำำ�หนดระดัับเพดานความเสี่่�ยง (Risk Limits)

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

เช่่น รายงาน Loss Data & Near-misses รายงานผลการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
ของตนเอง รายงานผลการซ้้อมแผนการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ รายงานการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และรายงานการปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องและจริิยธรรมของ ธสน. เป็็นต้้น
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6. ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง (Reputational Risk)
ในปีี 2562 ธสน. เน้้นการสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีกัับหน่่วยงานภายนอกที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งภาครััฐและเอกชน รวมถึึงสื่่อ� มวลชน
รวมทั้้�งเพิ่่�มช่่องทางในการโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นโซเชีียลมีีเดีีย สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั รวมถึึง Facebook ตลอดจนดููแลการบริิหารจััดการ
ข้้อร้้องเรีียน เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง โดยในปีี 2562 ไม่่มีีเหตุุการณ์์หรืือข่่าวในเชิิงลบเกี่่�ยวกัับองค์์กร
ที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ชื่่�อเสีียงของ ธสน. โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงของ ธสน. ได้้ดัังนี้้�
กรอบการ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

ทบทวนกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรและการควบคุุมภายใน (Enterprise Risk Management
and Internal Control Framework) ครอบคลุุมการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง โดยอ้้างอิิงตามประกาศ
ธปท. ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กระบวนการ

ทบทวนกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียน/ข้้อเสนอแนะของบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลภายนอกเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการ
และคุุณภาพของการให้้บริิการโดยรวม โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการป้้องกัันการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
เพื่่�อให้้ธนาคารมีีความโปร่่งใสและเป็็นที่่�เชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจของประชาชน

เครื่่�องมืือ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

ทบทวนดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อ ธสน. การประชาสััมพัันธ์์
และการติิดตามข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับองค์์กร แจ้้งให้้ลููกค้้า บุุคคล และนิิติิบุุคคลภายนอกทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึงข้้อมููลและข่่าวสารที่่�เผยแพร่่ในสื่่�อภายนอกต่่าง ๆ

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

รายงานผลการจัั ด การข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย น/ข้้ อ เสนอแนะเสนอต่่ อ คณะจัั ด การ และคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ และรายงานการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านทุุจริิต
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7. ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
		ในปีี 2562 ธสน. เน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ การเตรีียมความพร้้อม
เพื่่�อรัับมืือภััยคุุกคามด้้านไซเบอร์์ต่่าง ๆ เช่่น การจััดทำำ�แนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลการป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล การประเมิิน
ความเสี่่�ยงจากการรั่่�วไหลของข้้อมููล การจััดหาเครื่่�องมืือเพื่่�อใช้้ป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล การประเมิินช่่องโหว่่ (Vulnerability
Assessment) และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test: Pentest) ครอบคลุุมทุุกระบบงานสำำ�คััญ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�แผน
เพื่่�อปิิดช่่องโหว่่ดัังกล่่าว
		นอกจากนี้้� ยังั มีีการปรัับปรุุงและทบทวนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และคู่่�มืือปฏิิบัติั งิ าน เรื่่อ� ง การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่� ธปท. กำำ�หนด  รวมทั้้�งบููรณาการกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการปฏิิบััติงิ านประจำำ�วันั ผ่่านการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
ของตนเอง การประเมิินและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของโครงการพััฒนาระบบสารสนเทศต่่าง ๆ การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศสำำ�หรัับระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบงานสำำ�คััญ เช่่น ศููนย์์ข้้อมููล (Data Center) ระบบการหัักบััญชีีเช็็คด้้วยภาพเช็็ค
และระบบการจััดเก็็บภาพเช็็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) และระบบบาทเนต (Bank of Thailand
Automated High-value Transfer Network: BAHTNET) และการประเมิินความเสี่่�ยงจากการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอก  
ซึ่่ง� ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562 อยู่่ใ� นระดัับความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้  โดยสามารถสรุุปการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ของ ธสน. ได้้ดัังนี้้�
นโยบาย

ทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยอ้้างอิิงตามประกาศ ธปท. ที่่� สนส. 19/2560
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ของสถาบัันการเงิิน และแนวปฏิิบัติั ใิ นการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และกรอบการกำำ�กับั ดููแล
ข้้อมููลของกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

กระบวนการ

•	จััดทำำ�หลัักเกณฑ์์และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน เรื่่�อง การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• ทบทวนขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน การประเมิินความเสี่่�ยงจากการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอก
• ทบทวนการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมถึึงการประเมิินความเสี่่�ยง

โครงการพััฒนาระบบสารสนเทศสำำ�คััญ และการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ
	สำำ�หรัับระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบงานสำำ�คััญ
•	จััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่ย� งการรั่่ว� ไหลของข้้อมููลสำำ�คัญั ของ ธสน. และการจััดทำำ�แนวทางการกำำ�กับั ดููแล
การป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล

เครื่่�องมืือ
บริิหาร
ความเสี่่�ยง

•

การติิดตาม/
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

เช่่ น รายงานผลการประเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัั บ องค์์ ก รและระดัั บ ปฏิิ บัั ติิ ก าร
รายงานติิดตามผลการปฏิิบััติิตามแผนการปรัับปรุุงการควบคุุมภายในของตนเองของ ธสน. ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และรายงาน Loss Data และ Near-misses ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นต้้น

•
•

การจััดเก็็บข้้อมููลความเสีียหายที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ (Loss Data) และข้้อมููลเหตุุการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นแต่่สามารถป้้องกัันความเสีียหายไว้้ ได้้ (Near-misses) และการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายในของตนเอง (RCSA) ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
การกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง และระดัับเพดานความเสี่่�ยง (Risk Limits)
การประเมิิ น ช่่ อ งโหว่่ แ ละการทดสอบเจาะระบบครอบคลุุ ม ทุุ ก ระบบงานสำำ�คัั ญ พร้้ อ มทั้้� ง จัั ดทำำ� แผน
เพื่่�อปิิดช่่องโหว่่
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
ธสน. ภายใต้กฎกระทรวง
ธสน. ดำำ�รงเงิินกองทุุนขั้้น� ต่ำำ��เพื่่อ� รองรัับสิินทรััพย์เ์ สี่่ย� งและภาระผููกพัันด้้านสิินเชื่่อ� ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 8 และเงิินกองทุุนขั้้น� ต่ำำ��
เพื่่�อรองรัับภาระผููกพัันที่่�เกิิดจากการรัับประกัันความเสี่่�ยงไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 20 ซึ่่�งมีีรายละเอีียดของความเพีียงพอของเงิินกองทุุน
ตามกฎกระทรวงอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

ธสน. ภายใต้เกณฑ์ ธปท.
ธสน. ดำำ�รงเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ��เพื่่�อรองรัับสิินทรััพย์์เสี่่�ยงสำำ�คััญทั้้�ง 3 ด้้าน คืือ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต  ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
และความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 8.5 ซึ่่�งมีีรายละเอีียดของความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามเกณฑ์์ที่่� ธปท.
กำำ�หนดอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
ธสน. ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับระบบการควบคุุมภายในที่่ดีี 
� เนื่่อ� งจากสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมภายในที่่ดีีจ
� ะช่่วยลดความเสี่่ย� ง
ในการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงสร้้างเสริิมแนวทางในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลอัันจะนำำ�มาซึ่่�ง
การบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
คณะกรรมการ ธสน. และฝ่่ายบริิหารเป็็นแบบอย่่างสำำ�คััญของการดำำ�เนิินงานด้้านการควบคุุมภายใน ผ่่านการกำำ�หนด
นโยบายและแผนงาน เพื่่อ� ให้้พนักั งานใช้้เป็็นมาตรฐานในการปฏิิบัติั งิ าน โดยมีีการกำำ�กับั ดููแลและติิดตามอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ความมั่่�นใจ
อย่่างสมเหตุุสมผลว่่า การดำำ�เนิินงานของ ธสน. มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล การรายงานข้้อมููลทางการเงิินและการดำำ�เนิินงาน
มีีความน่่าเชื่่�อถืือ และการปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ นโยบาย คำำ�สั่่�ง และวิิธีีปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้�งป้้องกัันมิิให้้เกิิดการกระทำำ�อัันอาจก่่อความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินและชื่่�อเสีียงของ ธสน.
ในปีี 2562 ธสน. จัั ด ให้้ มีี การประเมิิ น ความเสี่่� ย งของการดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ ระบุุ แ ละวิิ เ คราะห์์ ค วามเสี่่� ย งในการบรรลุุ
วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ต ามหลัั ก เกณฑ์์ ก ระทรวงการคลัั ง ว่่ า ด้้ ว ยมาตรฐานและหลัั ก เกณฑ์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารควบคุุ ม ภายในสำำ� หรัั บ
หน่่ ว ยงานของรัั ฐ  พ.ศ. 2561 โดยมีีการกำำ� หนดนโยบายและวิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ง าน เพื่่� อ ลดความเสี่่� ย งของการปฏิิ บัั ติิ ง าน
และป้้ อ งกัั น การทุุ จริิ ต  เช่่ น การจัั ดทำำ�คู่่�มืื อการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีีต ามหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล คู่่�มืื อจริิ ย ธรรมธุุ ร กิิ จ 
ระดัั บ คณะกรรมการ ระดัั บ ผู้้� บ ริิ ห าร และระดัั บ พนัั ก งาน ซึ่่� ง เป็็ น การปฏิิ บัั ติิ ที่่� แ ทรกอยู่่� ใ นกิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ของ ธสน.
มีีการปรัับปรุุงโครงสร้้างองค์์กรเพื่่�อให้้ปฏิิบััติิงานในกระบวนงานที่่�สำำ�คััญตามหลััก Three Lines of Defence เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การขัับเคลื่่�อนแผนงานตามแผนธุุรกิิจจะบรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด  รวมทั้้�งป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น มีีการระบุุ
และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์/เป้้าหมายที่่�สำำ�คััญครอบคลุุมทั้้�งในระดัับองค์์กร แผนยุุทธศาสตร์์ และฝ่่ายงาน
โดยทุุกฝ่่ายงานมีีการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและกำำ�หนดกิิจกรรมการควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันหรืือลดความเสี่่�ยงในแผนปฏิิบััติิการ
ที่่� ต นรัั บ ผิิ ดช อบ กำำ� หนดระดัั บ ขอบเขตอำำ� นาจหน้้ า ที่่� ใ นการทำำ� รายการ/อนุุ มัั ติิ ร ายการ ผู้้�รัั บ ผิิ ดช อบในแต่่ ล ะขั้้� น ตอน
การทำำ� งานรวมทั้้� ง แบ่่ ง แยกหน้้ า ที่่� ข องแต่่ ล ะฝ่่ า ยงานอย่่ า งชัั ด เจน จัั ดทำำ�คู่่�มืื อการปฏิิ บัั ติิ ง านครอบคลุุ ม กระบวนการ
ปฏิิบัติั งิ านที่่สำ� ำ�คัญ
ั โดยเน้้นความเสี่่ย� งและกิิจกรรมการควบคุุม ตลอดจนติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ านตามกิิจกรรมการควบคุุมที่่กำ� ำ�หนด
ไว้้ในนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ นอกจากนี้้� ยัังมีีการพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและฐานข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งช่่วยสนัับสนุุนการวางแผนและตััดสิินใจของฝ่่ายบริิหาร การสื่่�อสารสารสนเทศในเรื่่�องต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งการแบ่่งปััน
ความรู้้�ภายในองค์์กร มีีกระบวนการติิดตามการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในแต่่ละกิิจกรรม
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อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและสม่ำำา� เสม่ำอ โดย่ต่ิ ด ต่าม่ำและราย่งานื่ผลการดำา เนื่ิ นื่ งานื่ต่าม่ำแผนื่ยุ่ ท ธศาสต่ร์ ต่่ อ คณะกรรม่ำการชุุ ด ต่่ า ง ๆ
ทุกไต่รม่ำาส กำาหนื่ดนื่โย่บาย่/ขั้้�นื่ต่อนื่การต่ิดต่าม่ำและกำาก้บดูแลการปฏิิบ้ต่ิงานื่ในื่แต่่ละกิจกรรม่ำ พร้อม่ำท้�งปร้บปรุงและแก้ไขั้
ขั้้�นื่ต่อนื่การปฏิิบ้ต่ิงานื่เม่ำ่�อพบขั้้อบกพร่องท่�อาจส่งผลกระทบต่่อเป้าหม่ำาย่ท่�กำาหนื่ดอย่่างเหม่ำาะสม่ำและท้นื่กาล เพ่�อให้ฝ่่าย่บริหาร
ม่ำ้�นื่ใจได้ว่่าการคว่บคุม่ำภาย่ในื่ขั้อง ธสนื่. เป็นื่ไปต่าม่ำหนื่้าท่�ท่�ม่ำุ่งหม่ำาย่ไว่้แล้ว่
ท้�งนื่่� คณะกรรม่ำการต่รว่จสอบทำาหนื่้าท่�สอบทานื่คว่าม่ำเพ่ย่งพอและคว่าม่ำเหม่ำาะสม่ำขั้องระบบการคว่บคุม่ำภาย่ในื่ขั้อง ธสนื่.
ต่าม่ำม่ำาต่รฐานื่ขั้อง Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) แล้ว่เห็นื่ว่่า ระบบ
การคว่บคุม่ำภาย่ในื่ขั้อง ธสนื่. ม่ำ่คว่าม่ำเพ่ย่งพอและม่ำ่ประสิทธิผล

การตรวจสอบภายใน
การปฏิิบต่้ งิ านื่ต่รว่จสอบภาย่ในื่ขั้องฝ่่าย่ต่รว่จสอบเป็นื่กระบว่นื่การให้คว่าม่ำเชุ่อ� ม่ำ้นื่� (Assurance Service) และการให้คำาปรึกษา
(Consulting Service) อย่่างเท่�ย่งธรรม่ำและเป็นื่อิสระ เพ่�อเพิ�ม่ำคุณค่าและปร้บปรุงการดำาเนื่ินื่งานื่ขั้อง ธสนื่. ให้บรรลุเป้าหม่ำาย่
ด้ว่ย่การประเม่ำินื่และปร้บปรุงประสิทธิผลขั้องกระบว่นื่การบริหารคว่าม่ำเส่�ย่ง การคว่บคุม่ำภาย่ในื่ และการกำาก้บดูแลขั้อง ธสนื่.
อย่่างเป็นื่ระบบและเป็นื่ระเบ่ย่บ โดย่ย่ึดแนื่ว่ปฏิิบ้ต่ิต่าม่ำม่ำาต่รฐานื่สากลการปฏิิบ้ต่ิงานื่ว่ิชุาชุ่พการต่รว่จสอบภาย่ในื่ ระเบ่ย่บ
กระทรว่งการคล้งว่่าด้ว่ย่คณะกรรม่ำการต่รว่จสอบและหนื่่ว่ย่ต่รว่จสอบภาย่ในื่ขั้องร้ฐว่ิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่ม่ำ่อการปฏิิบ้ต่ิงานื่
การต่รว่จสอบภาย่ในื่ขั้องร้ฐว่ิสาหกิจ ฉบ้บปร้บปรุงปี 2555
คณะกรรม่ำการ ธสนื่. คณะกรรม่ำการต่รว่จสอบ และผู้บริหารขั้อง ธสนื่. ได้ให้คว่าม่ำสำาค้ญและส่งเสริม่ำคว่าม่ำเป็นื่อิสระขั้อง
ผูต่้ รว่จสอบภาย่ในื่ในื่การว่างแผนื่และปฏิิบต่้ งิ านื่ต่รว่จสอบ เพ่อ� ให้เกิดคว่าม่ำเชุ่อ� ม่ำ้นื่� อย่่างสม่ำเหตุ่สม่ำผลในื่การบรรลุเป้าหม่ำาย่ท่� ธสนื่.
กำาหนื่ด โดย่ในื่ปี 2562 ฝ่่าย่ต่รว่จสอบได้ปฏิิบ้ต่ิต่าม่ำกรอบการปฏิิบ้ต่ิงานื่ต่รว่จสอบภาย่ในื่ท่�ด่ ด้งนื่่�
คุุณสมบััติิของผู้้ติ� รวจสอบัภายใน
ผู้ต่รว่จสอบภาย่ในื่ขั้อง ธสนื่. ทุกคนื่ม่ำ่คุณวุ่ฒิิไม่ำ่ต่ำ�ากว่่าระด้บปริญญาต่ร่ และฝ่่าย่ต่รว่จสอบได้ส่งเสริม่ำและพ้ฒินื่า
ให้ผู้ต่รว่จสอบภาย่ในื่ม่ำ่คว่าม่ำรู้ ท้กษะ และคว่าม่ำเขั้้าใจในื่ธุรกิจขั้อง ธสนื่. คว่าม่ำเส่�ย่งและการคว่บคุม่ำโดย่ครอบคลุม่ำถึึงการคว่บคุม่ำ
เก่ย่� ว่ก้บเทคโนื่โลย่่สารสนื่เทศ และคว่าม่ำสาม่ำารถึอ่นื่� ท่จ� ำาเป็นื่ต่าม่ำภาระหนื่้าท่ท� ไ่� ด้รบ้ ม่ำอบหม่ำาย่ เพ่อ� ให้ผตู่้ รว่จสอบภาย่ในื่ปฏิิบต่้ หิ นื่้าท่�
ด้ว่ย่คว่าม่ำเชุ่�ย่ว่ชุาญและคว่าม่ำระม่ำ้ดระว่้งรอบคอบต่าม่ำม่ำาต่รฐานื่และจรรย่าบรรณว่ิชุาชุ่พต่รว่จสอบภาย่ในื่ โดย่กำาหนื่ดให้
ผู้ต่รว่จสอบภาย่ในื่พ้ฒินื่าคว่าม่ำรู้คว่าม่ำสาม่ำารถึด้ว่ย่ต่นื่เองอย่่างต่่อเนื่่�อง และส่งผู้ต่รว่จสอบภาย่ในื่เขั้้าร้บการอบรม่ำไม่ำ่นื่้อย่กว่่า
40 ชุ้�ว่โม่ำงต่่อคนื่ต่่อปี ปัจจุบ้นื่ม่ำ่ผู้ต่รว่จสอบภาย่ในื่ได้ร้บวุ่ฒิิบ้ต่รว่ิชุาชุ่พรว่ม่ำท้�งสิ�นื่ 3 วุ่ฒิิบ้ต่ร ได้แก่ วุ่ฒิิบ้ต่รผู้ต่รว่จสอบภาย่ในื่
ระบบสารสนื่เทศร้บอนืุ่ญาต่ (Certified Information Systems Auditor: CISA) จำานื่ว่นื่ 1 คนื่ และวุ่ฒิบิ ต่้ รประกาศนื่่ย่บ้ต่รผูต่้ รว่จสอบ
ระบบการบริหารจ้ดการคว่าม่ำม่ำ้�นื่คงปลอดภ้ย่สารสนื่เทศ (Certif ied Information Security Management Systems Auditor/
Lead Auditor ISO/IEC 27001: 2013) จำานื่ว่นื่ 1 คนื่ และวุ่ฒิิบ้ต่รประกาศนื่่ย่บ้ต่รผู้ต่รว่จสอบภาย่ในื่แห่งประเทศไทย่ (Certified
Professional Internal Auditors of Thailand: CPIAT) จำานื่ว่นื่ 4 คนื่
โคุรงสร�างของฝ่่ายติรวจสอบั
ฝ่่าย่ต่รว่จสอบสาม่ำารถึปฏิิบต่้ งิ านื่ได้อย่่างเป็นื่อิสระ ม่ำ่การราย่งานื่การปฏิิบต่้ งิ านื่ต่รว่จสอบต่่อคณะกรรม่ำการต่รว่จสอบและ
การบริหารงานื่ท้�ว่ไปราย่งานื่ต่่อกรรม่ำการผู้จ้ดการ ม่ำ่การจ้ดทำากฎบ้ต่รการต่รว่จสอบภาย่ในื่ ซึ่ึ�งกำาหนื่ดบทบาทคว่าม่ำร้บผิดชุอบขั้อง
ผูต่้ รว่จสอบภาย่ในื่ไว่้อย่่างชุ้ดเจนื่และเผย่แพร่ให้พนื่้กงานื่ทุกคนื่ร้บทราบ ต่ลอดจนื่ม่ำ่การทบทว่นื่กฎบ้ต่รการต่รว่จสอบภาย่ในื่เป็นื่ประจำาทุกปี
คุวามสัมพัันธ์์กัับัฝ่่ายบัริหาร
ฝ่่าย่ต่รว่จสอบม่ำ่การหาร่อและว่างแผนื่ร่ว่ม่ำก้บฝ่่าย่บริหาร ท้ง� ในื่การจ้ดทำาแผนื่ต่รว่จสอบและการนื่ำาเสนื่อราย่งานื่การต่รว่จสอบ
การให้คำาแนื่ะนื่ำาปรึกษาอย่่างเท่�ย่งธรรม่ำและเป็นื่อิสระ รว่ม่ำถึึงการต่ิดต่าม่ำการดำาเนื่ินื่การปร้บปรุงแก้ไขั้การคว่บคุม่ำภาย่ในื่ต่าม่ำ
ขั้้อเสนื่อแนื่ะในื่ราย่งานื่การต่รว่จสอบก้บผู้บริหารหนื่่ว่ย่ร้บต่รว่จท่�เก่�ย่ว่ขั้้อง
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หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของฝ่่ายตรวจสอบ
ฝ่่ายตรวจสอบมีีหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในกฎบััตรการตรวจสอบภายใน  โดยครอบคลุุมถึึงการสอบทานความถููกต้้อง
เชื่่�อถืือได้้ของข้้อมููลทางการเงิินและการรายงานการดำำ�เนิินงาน การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ นโยบาย คำำ�สั่่�ง และ
วิิธีีปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การตรวจสอบรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ความเพีียงพอและประสิิทธิิผล
ของการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน เพื่่�อช่่วยป้้องกัันการทุุจริิตที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใน ธสน. รวมถึึงการใช้้ทรััพยากรและ
การดููแลรัักษาทรััพย์์สิินมิิให้้เกิิดการสููญเสีียหรืือความเสีียหายใด ๆ
การปฏิิบัติั ิงานและการรายงาน
ฝ่่ายตรวจสอบจััดทำำ�แผนการตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์ แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี และแผนการตรวจสอบในรายละเอีียดตาม
แนวทางการตรวจสอบตามฐานความเสี่่�ยง (Risk-based Approach) โดยพิิจารณาความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้วััตถุุประสงค์์
ของ ธสน. ไม่่บรรลุุผลตามที่่�กำำ�หนดไว้้ เพื่่�อจััดลำำ�ดัับความเสี่่�ยงในการกำำ�หนดแผนการตรวจสอบให้้สอดคล้้องกัับทรััพยากรของ
ฝ่่ายตรวจสอบ มีีการพััฒนาการตรวจสอบโดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อช่่วยในการวางแผนและ
ปฏิิบััติิงานตรวจสอบให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น และรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่่อผู้้�บริิหารหน่่วยรัับตรวจ  ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขการปฏิิบััติิงาน และรายงานสรุุปประเด็็นสำำ�คััญพร้้อมทั้้�งสรุุปผลการติิดตาม
การปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
การรัักษาคุุณภาพงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน
ฝ่่ายตรวจสอบจััดให้้มีีการประเมิินคุุณภาพงานเทีียบกัับมาตรฐานสากลการปฏิิบัติั งิ านวิิชาชีีพการตรวจสอบภายในอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ทุุกปีี  โดยมีีการประเมิินคุุณภาพภายหลัังการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบโดยหน่่วยรัับตรวจการประเมิินตนเอง และการประเมิินโดยบุุคคล
ภายนอกที่่�เป็็นอิิสระทุุก 5 ปีี และนำำ�ผลการประเมิินมาวิิเคราะห์์เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศนั้้�น นอกเหนืือจากการทบทวนแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลระยะ 3 ปีี โดยปรัับ
ยุุทธศาสตร์์ด้า้ นเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ให้้สอดรัับและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์ใหม่่ของ ธสน. แล้้ว คณะกรรมการของ ธสน.
ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนานวััตกรรมควบคู่่�ไปกัับเทคโนโลยีีด้้านต่่าง ๆ ดัังนั้้�น ในปีี 2562 ธสน. จึึงดำำ�เนิินการจััดตั้้�ง
คณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม ซึ่่�งมีีบทบาทหน้้าที่่�ตามกฎบััตรโดยสรุุป ดัังนี้้�
• พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายด้้านการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมของ ธสน. ให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ 
ยุุทธศาสตร์์ และการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ธสน. เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
• พิิจารณากลั่่�นกรองยุุทธศาสตร์์/แผนแม่่บทความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมระยะยาวและแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี
เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
• กำำ�กัับการดำำ�เนิินงานตามนโยบายด้้านการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมของ ธสน.
• ส่่งเสริิม สนัับสนุุน พััฒนา และยกระดัับการจััดการนวััตกรรม
• ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
• แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน และ/หรืือเชิิญผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และ/หรืือส่่วนงานภายในและภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ข้้อมููล
ประกอบการพิิจารณา และดำำ�เนิินงานตามที่่�คณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมมอบหมาย
นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการด้้านการจััดการความรู้้� (Knowledge Management) และการสร้้างนวััตกรรมเป็็นไปอย่่าง
สอดคล้้องกััน ธสน. ได้้มีีการปรัับโครงสร้้างภายในฝ่่ายพััฒนากระบวนการและนวััตกรรม ซึ่่�งเป็็นฝ่่ายงานภายใต้้สายงาน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ ให้้มีีส่ว่ นงานหลัักที่่ดูู� แลด้้านการจััดการความรู้้�และนวััตกรรมโดยเฉพาะ คืือ ส่่วนพััฒนาความรู้้�และนวััตกรรม
อัันเป็็นการเน้้นย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของงานด้้านบริิหารจััดการความรู้้�และนวััตกรรมของ ธสน. ซึ่่�งต้้องมีีการบริิหารจััดการที่่�เหมาะสม
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สำำ�หรัับก�รัทบทวนยุุทธศ�สำตรั์ด้้�นเทคโนโลยุีด้ิจิิทัลที�ต้องมีีก�รัด้ำ�เนินก�รัอยุ่�งต่อเน่�องในทุกปีีนั�น ธสำน. ได้้ทำ�ก�รัทบทวน
แผนปีฏิิบัติก�รัด้ิจิิทัลรัะยุะ 3 ปีี (ปีี 2561-2563) และปีรัับปีรัุงเปี็นแผนปีฏิิบัติก�รัด้ิจิิทัลรัะยุะ 3 ปีี (ปีี 2562–2564) โด้ยุมีีก�รักำ�หนด้
ยุุทธศ�สำตรั์ด้้�นเทคโนโลยุีด้ิจิิทัล ซึ่่�งมีีรั�ยุละเอียุด้แต่ละยุุทธศ�สำตรั์ ด้ังนี�
ยุุทธศาสตร์์ท่� 1 การ์พััฒนาร์ะบบงานเทคโนโลยุ่สาร์สนเทศของ ธสน. เพื่่อ� กำ�หนด้กรัอบก�รัพื่ัฒน�รัะบบง�นของ ธสำน.
ให้มีีก�รัพื่ัฒน�ในทิศท�งเด้ียุวกันทั�งรัะบบง�น (Application) และก�รัใช้้ง�น (Function) ที�เหมี�ะสำมีกับสำภ�พื่แวด้ล้อมีของ ธสำน.
ยุุทธศาสตร์์ท่� 2 การ์พััฒนาโคร์งสร์้างพั้น� ฐานเทคโนโลยุ่สาร์สนเทศ เพื่่อ� เพื่ิมี� ปีรัะสำิทธิภ�พื่ในก�รับรัิห�รัจิัด้ก�รัโครังข่�ยุ
และทรััพื่ยุ�กรั และสำรั้�งคว�มีมีั�นคงปีลอด้ภัยุให้กับโครังข่�ยุสำ�รัสำนเทศของ ธสำน.
ยุุทธศาสตร์์ท่� 3 การ์พััฒนาบุคลากร์ให้้มีค่ วามีร์้ค้ วามีสามีาร์ถด้้านเทคโนโลยุ่สาร์สนเทศ เพื่่อ� พื่ัฒน�คว�มีรั้แ้ ละทักษะ
ด้้�นเทคโนโลยุีสำ�รัสำนเทศแก่บุคล�กรัของ ธสำน. รัวมีถึ่งเพื่ิ�มีปีรัิมี�ณและคุณภ�พื่ของบุคล�กรัที�มีีทักษะสำ้งของหน่วยุง�น
ด้้�นเทคโนโลยุีสำ�รัสำนเทศ
ยุุทธศาสตร์์ท่� 4 การ์บร์ิห้าร์จััด้การ์ร์ะบบเทคโนโลยุ่และการ์ส้�อสาร์ของ ธสน. อยุ่างมี่ธร์ร์มีาภิิบาล เพื่่อ� ด้ำ�เนินก�รั
ต�มีหลักธรัรัมี�ภิบ�ลทีด้� ี
ยุุทธศาสตร์์ท�่ 5 การ์ให้้บร์ิการ์ผู้้้ปร์ะกอบการ์ไทยุผู้่านช่่องทางออนไลน์ เพื่่อ� เช้่อ� มีต่อรัะบบก�รัให้บรัิก�รัทีเ� อ่อ� อำ�นวยุ
ปีรัะโยุช้น์ต่อก�รัทำ�ธุรักิจิของผ้้ปีรัะกอบก�รัไทยุโด้ยุเฉพื่�ะผ้้ปีรัะกอบก�รัขน�ด้กล�งและขน�ด้ยุ่อมี (Small and Medium
Enterprises: SMEs) ด้้วยุก�รัให้บรัิก�รัผ่�นพื่ันธมีิตรัที�เข้มีแข็ง
ทั�งนี� รั้ปีแบบแผนง�นด้้�นเทคโนโลยุีสำ�รัสำนเทศปีี 2562 มีีคว�มีสำอด้คล้องกับยุุทธศ�สำตรั์ของ ธสำน. ด้ังนี�

รูปแบบแผนงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศปี 2562 ที�เป็นไปตามยีุทธศาสตร์ของ ธสน.
ยีุทธศาสตร์ของ ธสน.
A

เชื่่�อมไทยี เชื่่�อมโลก ด้้วยีการค้า
และการลงทุนระห้ว่างประเทศ

ยีุทธศาสตร์ด้้านเทคโนโลยีีด้ิจิิทัล

1

A B E

การพััฒนาระบบงานเทคโนโลยีีสารสนเทศของ ธสน.

B

พััฒนาโครงสร้างพั้�นฐานและ
ภาคอุตสาห้กรรมของประเทศ

C

ป้องกันความเสี�ยีงด้้านการค้าและ
การลงทุนไทยีในต่างประเทศ

C D F

5
การให้้บริการผู้ประกอบการไทยีผ่านชื่่องทางออนไลน์

D

เพั่�มขีด้ความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ

E

ธิภาพัด้้านการบริห้ารจิัด้การ
E เพั่�มประสิทเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

2

การพััฒนาโครงสร้าง
พั้�นฐานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

F

4

การบริห้ารจิัด้การระบบเทคโนโลยีีและการส่�อสารของ ธสน.
อยี่างมีธรรมาภิบาล

พััฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

3

E

การพััฒนาบุคลากรให้้
มีความรู้ความสามารถ
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

F
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในปี 2562
ธสน. มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและนวััตกรรมที่่�สำำ�คััญในปีี 2562 ดัังนี้้�
1. การพััฒนาระบบงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ในปีี 2562 ธสน. มีีโครงการพััฒนาระบบงานด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ทั้้� ง สิ้้� น 37 โครงการ ซึ่่� ง พัั ฒ นาแล้้ ว เสร็็ จ  (Go-live) ทั้้� ง หมด  22 โครงการ แบ่่ ง เป็็ น โครงการขนาดใหญ่่
6 โครงการ ขนาดกลาง 6 โครงการ และขนาดเล็็ก 10 โครงการ โดยมีีรายละเอีียดของโครงการสำำ�คััญที่่� Go-live แล้้วในปีี 2562 ดัังนี้้�

โครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

ระบบคลังข้อมูล
(Data Warehouse)

เป็็นระบบฐานข้้อมููลสารสนเทศสำำ�หรัับกระบวนการตััดสิินใจ
เชิิงกลยุุทธ์์ของผู้้�บริิหาร ตลอดจนข้้อมููลเพื่่อ� สนัับสนุุนการบริิหาร
จััดการภายในองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ถููกต้้อง และรวดเร็็ว

หนังสือค้ำ�ประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน
(Letter of Guarantee on Blockchain:
LG on Blockchain)

เพิ่่�มความสะดวกในการจััดเก็็บเอกสารและดููแลข้้อมููล รวมทั้้�ง
ลดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการของลููกค้้า ภายใต้้ความปลอดภััย
ระดัับสากลและเชื่่�อถืือได้้

ระบบประกันการส่งออกผ่านช่องทาง Online
(Export Credit Insurance: ECI Online)

ให้้ บ ริิ ก ารประกัั น การส่่ ง ออกออนไลน์์ ผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์ ทำำ� ให้้
ลููกค้้าสามารถทำำ�ธุุรกรรมได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว และลดเวลา
ในการติิดต่่อ

EXIM Transactional Banking Portal
(TBP)

ให้้บริิการลููกค้้าในการทำำ�ธุุรกรรมได้้ด้้วยตนเอง ผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ ทุุกที่่�ทุุกเวลา ลดค่่าใช้้จ่่ายและเวลาในการเดิินทางมา
สาขา

ระบบสืบค้นข้อมูลเครดิต
(e-National Credit Bureau: e-NCB)

สืืบค้้นข้้อมููลเครดิิต ผ่่านระบบ e-NCB ในรููปแบบไฟล์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
แทนการจััดพิิมพ์์ ในรููปแบบเอกสาร

เว็บไซต์และระบบจัดการความรู้ภายนอกองค์กร
(EXIM Website and External KM)

เข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการของธนาคาร ข่่าวสาร องค์์ความรู้้�
และหลัักสููตรที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ประกอบการได้้จากหลากหลาย
ช่่องทาง

2. การทบทวนมาตรฐานการพััฒนาระบบงานสารสนเทศและสิ่่�งที่่ต้� อ้ งส่่งมอบ (Software Quality Assurance: SQA)
เพื่่�อให้้การพััฒนาระบบงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศมีีความเป็็นมาตรฐานและสามารถมั่่�นใจได้้ในคุุณภาพของการบริิหารงาน
โครงการ ธสน. ได้้มีีการทบทวนระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ชััดเจนขึ้้�น ประกอบด้้วย (1) การทบทวนมาตรฐาน
การทดสอบระบบงานสารสนเทศ (Software Testing Standard) (2) การทบทวนการตรวจสอบความพร้้อมก่่อนนำำ�ระบบขึ้้�นใช้้
(Deployment Readiness Checklist) (3) การจััดทำำ�กรอบการบริิหารโครงการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Project Management
Framework) และ (4) การจััดทำำ�การติิดตามผลการติิดตั้้ง� (Post Implementation Review) สำำ�หรัับโครงการขนาดใหญ่่และขนาดกลาง
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการทำำ�งาน
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3. การป้้องกัันการรั่่ว� ไหลของข้้อมููล (Data Leak Prevention) ธสน. ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการบริิหารจััดการข้้อมููล
โดยเฉพาะข้้อมููลที่่�มีีความอ่่อนไหวและควรได้้รัับการจััดเก็็บอย่่างเป็็นความลัับ จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาแนวปฏิิบััติิด้้าน Data
Leak Prevention เพื่่�อช่่วยให้้ ธสน. มีีแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการรัักษาความปลอดภััยและป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล
สารสนเทศที่่�สำำ�คััญของธนาคาร ซึ่่�งประกอบด้้วย การกำำ�หนดโครงสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล
การจััดชั้้�นความสำำ�คััญของข้้อมููลสารสนเทศและการควบคุุมต่่าง ๆ ที่่�พึึงมีีตามชั้้�นความสำำ�คััญของข้้อมููลสารสนเทศที่่�กำำ�หนด 
ตลอดจนหลัักเกณฑ์์ในการป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล และขั้้�นตอนปฏิิบััติิในการบริิหารจััดการเหตุุละเมิิด
4. การปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน ธสน. ดำำ�เนิินโครงการปรัับปรุุงกระบวนการโดยเริ่่ม� จากการทบทวนแผนภาพระบบงาน
(Work System) และกำำ�หนดตััวชี้้�วััดของระบบงานและกระบวนการที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งทำำ�การวิิเคราะห์์และปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน
หลัักด้้านสิินเชื่่�อและรัับประกัันตั้้�งแต่่จุุดเริ่่�มต้้นจนจบ เพื่่�อระบุุประเด็็นที่่�ควรปรัับปรุุงและแนวทางการแก้้ไข แล้้วนำำ�มาจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญตามหลัักเกณฑ์์เพื่่�อกำำ�หนดเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินงาน (Process Roadmap) โดยแบ่่งเป็็นแผนการปรัับปรุุง 3 ระยะ
คืือ ระยะเร่่งด่่วน ระยะสั้้�น และระยะยาว เพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงกระบวนการของหน่่วยงานต่่าง ๆ ของ ธสน. ในปีี 2563-2567

แผนงานที่สำ�คัญในปี 2563
ในแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลระยะ 3 ปีี (ปีี 2563-2565) ที่่�ได้้ทบทวนและผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการธนาคารแล้้วนั้้�น
มีีโครงการสำำ�คััญหลายโครงการที่่�เสริิมสร้้างทั้้�งประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลด้้านการปฏิิบััติิงานและความปลอดภััยทางด้้าน
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. โครงการพััฒนาระบบธุุรกิิจหลัักของธนาคาร (Core Banking System) เพื่่�อทดแทนระบบงาน AS/400 และสนัับสนุุน
กลยุุทธ์์หลัักของ ธสน. ให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
2. โครงการปรัับปรุุงระบบการตรวจสอบเฝ้้าระวัังการบุุกรุุกและโจมตีี เพื่่�อความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber Security)
โดยเป็็นการเฝ้้าระวัังจากผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีีทั้้�งภายในและภายนอก เพื่่�อให้้ลููกค้้าและผู้้�ใช้้งานมีีความมั่่�นใจในการให้้บริิการที่่�เชื่่�อถืือได้้
ทั้้�งในเรื่่�องความถููกต้้องของข้้อมููลและความพร้้อมใช้้งาน
3. โครงการด้้านการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลโดยการป้้องกัันการรั่่ว� ไหลของข้้อมููล เพื่่อ� ให้้ ธสน. มีีการรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลอย่่างเหมาะสมตามลำำ�ดัับชั้้�นความสำำ�คััญของข้้อมููล และสามารถป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
ธสน. ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการมุ่่�งเน้้นด้้านบุุคลากรในทุุกย่่างก้้าว  โดยดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์บริิหารจััดการและพััฒนาบุุคลากร
เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมายภายใต้้แผนแม่่บท ธสน. 10 ปีี ที่่�ตั้้�งไว้้ โดยในปีี 2562 ธสน. ได้้ดำำ�เนิินการยกระดัับ
การบริิหารจััดการและขีีดความสามารถของบุุคลากรตลอดเส้้นทางของบุุคลากร (EXIM People Journey and Experience:
from Hiring to Retiring) ดัังนี้้�

EXIM
People Journey
& Experience

Develop

Recruit & On Board

อบรม พัฒนา เสร�มสรางโอกาส
ความกาวหนาในสายอาชีพ

สรรหา วาจาง และดูแลบุคลากรใหม

Policy & Structure

กําหนดนโยบาย โครงสรางองคกร
และแผนงานดานทรัพยากรบุคคล

Perform

บร�หารจัดการผลการปฎิบัติงาน

Retain

Sustainable
Growth & Development

บร�หารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการ/สิทธิประโยชน
โอกาสความกาวหนา การยกยองชมเชย สภาพแวดลอม
ในการทํางาน และการสรางประสบการณที่ดีแกบุคลากร

"ธสน. ใหความสําคัญกับทุกยางกาวของบุคลากร…from Hiring to Retiring"

การบริหารจัดการด้านนโยบาย แผนงาน และโครงสร้างองค์กร
ธสน. ทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านทรััพยากรบุุคคลเป็็นประจำำ�  เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการบริิหารจััดการด้้านทรััพยากรบุุคคล
จะสามารถตอบสนองและสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับการเติิบโตขององค์์กร
ด้้านโครงสร้้างองค์์กร ในปีี 2562 ธสน. เพิ่่�มสายงานและฝ่่ายงานให้้สามารถตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร
ได้้แก่่ (1) แยกสายงานการเงิินและเทคโนโลยีีสารสนเทศ ออกเป็็น สายงานกำำ�กัับและการเงิิน และสายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(2) เพิ่่�มฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ภายใต้้สายงานกลยุุทธ์์ และ (3) แยกฝ่่ายเลขานุุการและสื่่�อสารองค์์กร เป็็น ฝ่่ายพััฒนาความยั่่�งยืืน
และสื่่�อสารองค์์กร และสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
นอกจากนี้้� เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมด้้านอััตรากำำ�ลััง ธสน. ยัังได้้ดำำ�เนิินโครงการฝึึกหััดผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ (Management
Trainees) อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3 เพื่่�อสร้้างบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ รองรัับการเติิบโตทางธุุรกิิจของ ธสน. ต่่อไป

การบริหารจัดการด้านการสรรหาบุคลากรและดูแลบุคลากรใหม่
ธสน. ดำำ�เนิินการตามแผนสรรหาบุุคลากรภายใต้้กรอบอััตรากำำ�ลังั ที่่ว� างไว้้ ควบคู่่�กับั การสร้้างภาพลัักษณ์์นายจ้้าง (Employer
Branding) ให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก โดยในปีี 2562 ธสน. ได้้จััดทำำ�วีีดิิทััศน์์ประชาสััมพัันธ์์องค์์กร (Recruitment VDO) ภายใต้้ชื่่�อ “Join EXIM:
EXIM My Way” เผยแพร่่ใน YouTube และ Facebook
นอกจากนี้้� ธสน. ยัังจััดให้้มีีโปรแกรมเตรีียมความพร้้อมก่่อนเริ่่ม� งาน (On-boarding Program) สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่ โดยจััดให้้มีี
เพื่่อ� นที่่ป� รึึกษา (Buddy) และแผนการเรีียนรู้้�ตลอดโปรแกรม เพื่่อ� ช่่วยในการปรัับตััวเข้้ากัับองค์์กรและวััฒนธรรมการทำำ�งานร่่วมกัับ ธสน.

การบริหารจัดการด้านผลการปฏิบัติงาน
ธสน. ยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการถ่่ายทอดตััวชี้้วั� ดั และเป้้าหมายขององค์์กรสู่่�สายงาน/ฝ่่ายงาน  และสู่่�บุคุ ลากรอย่่างสอดคล้้องกััน
ภายใต้้หลัักการ SMART x 2 โดยในปีี 2562 ธสน. มุ่่�งเน้้นให้้บุุคลากรกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ท้้าทาย (Stretching) ในการผลัักดััน
ให้้องค์์กรประสบความสำำ�เร็็จและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง และนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงหรืือพััฒนากระบวนการทำำ�งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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นอกจากนี้้� ธสน. เชื่่�อมโยงผลการปฏิิบััติิงานกัับการบริิหารผลตอบแทนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นรููปธรรม และ
ยัังต่่อยอดผลการปฏิิบััติิงานไปสู่่�การวางแผนพััฒนาบุุคลากร ทั้้�งในมิิติิของการเสริิมสร้้างจุุดแข็็งและมิิติิการลดหรืือปิิดช่่องว่่าง
ที่่�ต้้องปรัับปรุุง เพื่่�อยกระดัับขีีดความสามารถและสมรรถนะของบุุคลากร

การบริหารจัดการด้านการดูแลและรักษาบุคลากร
ธสน. ยัังคงดำำ�เนิินการตามนโยบายค่่าตอบแทน (ผลตอบแทน สวััสดิกิ าร และสิิทธิิประโยชน์์) เพื่่อ� ให้้สามารถแข่่งขัันได้้กับั ตลาด
และสอดคล้้องกัับภาระหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ เพื่่�อดููแลและรัักษา (Retain) บุุคลากรขององค์์กร ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินโปรแกรม
การให้้รางวััลและการยกย่่องชมเชย (Rewards and Recognition Program) ซึ่่�งประกอบด้้วย (1) อีีการ์์ดขอบคุุณจากใจ
ที่่�มีีรููปแบบตามค่่านิิยมของ ธสน. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมการยกย่่องชมเชยภายในองค์์กร (2) รางวััลชื่่�นชมจากใจ สำำ�หรัับ
แต่่ละสายงาน/ฝ่่ายงาน (3) รางวััลสำำ�หรัับพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานกัับ ธสน. เป็็นเวลานาน (Long Service Award) และ
(4) รางวััลยิินดีีจากใจ (President Award) ซึ่่�งเริ่่�มดำำ�เนิินการในปีี 2562 เป็็นปีีแรก ภายใต้้แนวคิิดสนัับสนุุนการสร้้างบรรยากาศ
ให้้ส่่งเสริิมให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมภายในองค์์กร
พร้้อมกัันนี้้� ธสน. ยัังคงให้้ความสำำ�คััญต่่อการรัับฟัังเสีียงของพนัักงานทั้้�งอย่่างเป็็นทางการผ่่าน EXIM & I Survey และอย่่าง
ไม่่เป็็นทางการผ่่านการแสดงความคิิดเห็็นในรููปแบบต่่าง ๆ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา ธสน. ได้้ดำำ�เนิินการตอบสนองต่่อเสีียงสะท้้อนเหล่่านั้้�น
อย่่างเป็็นรููปธรรม ควบคู่่�กัับการสื่่�อสารเรื่่�องราวและความคืืบหน้้าดัังกล่่าวให้้พนัักงานรัับทราบและมีีส่่วนร่่วมในการต่่อยอด
ในการสร้้างประสบการณ์์อัันดีีต่่อบุุคลากร (Employee Experience)

การบริหารจัดการด้านการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร
ธสน. กำำ� หนดแผนแม่่ บ ทการพัั ฒ นาพนัั ก งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยดำำ� เนิิ น การตามแผนแม่่ บ ทการอบรมและพัั ฒ นา
บุุคลากร (Training & Development Roadmap) และแผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของ
พนัักงานแต่่ละคน โดยในปีี 2562 ธสน. ยัังคงมุ่่�งเน้้นพััฒนาบุุคลากรทั้้�งในด้้านความรู้้�  ความสามารถ ทัักษะ และสมรรถนะ
ตััวอย่่างเช่่น (1) การสััมมนาเพื่่�อการพััฒนาการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม (EXIM Team Building 2019) สำำ�หรัับผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทั้้�งองค์์กร (2) โปรแกรมการพััฒนาภาวะผู้้�นำำ� (Leadership Program) โดยในปีี 2562 ดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมอีีก 2 โมดููล ได้้แก่่
การสร้้างความรัับผิิดชอบ ความเป็็นเจ้้าของและการมอบหมายงาน (Empowering, Delegation, Ownership & Accountability)
และการนำำ�ประชุุมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Leading Effective Meeting) (3) หลัักสููตรพััฒนาทัักษะด้้านการตลาดระดัับนานาชาติิ
ได้้แก่่ หลัักสููตรทัักษะการวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ (Core Credit Skills Development) โดย Omega Performance หลัักสููตรพััฒนาทัักษะ
การขาย (Online E-Learning Sales Skills Development) โดย Moody’s Analytics และหลัักสููตรเสริิมสร้้างความไว้้วางใจจากลููกค้้า
สำำ�หรัับพนัักงานสายการตลาด (Trusted Advisor Program) โดย Richardson
ทั้้�งนี้้� ธสน. ยัังคงส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ภายใต้้โมเดล 70-20-10 เพื่่�อผลัักดัันให้้บุุคลากรนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้รัับจากการเรีียนรู้้�และ
พััฒนามาสู่่�การปฏิิบััติิใช้้จริิงในงาน เพื่่�อเสริิมสร้้างจุุดแข็็ง ปิิดหรืือลดช่่องว่่างที่่�ต้้องการพััฒนา และต่่อยอดไปสู่่�การพััฒนา
ความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพของตนเองให้้สอดคล้้องกัับความสนใจในสายอาชีีพ  (Career Aspiration) รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการ
ตามแผนหมุุนเวีียนงานเพื่่�อการพััฒนา (Job Rotation Plan) อย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่�อพััฒนาให้้บุุคลากรมีีขีีดความสามารถและ
มีีความพร้้อมที่่�จะเติิบโตในสายอาชีีพ ไม่่ว่่าจะเป็็นการเติิบโตแนวตั้้�ง การเติิบโตแนวนอน หรืือการเติิบโตแนวทแยงต่่อไป
จะเห็็นได้้ว่า่  ธสน. ยัังคงมุ่่�งเน้้นการบริิหารจััดการด้้านบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� เสริิมสร้้างให้้บุคุ ลากรเกิิดความผููกพััน
ต่่อองค์์กร และเกิิดประสบการณ์์ที่่�ดีี  ตลอดจนคงอยู่่�กัับองค์์กรเพื่่�อเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนให้้ ธสน. ประสบ
ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
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การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการนำำ�หลักั การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� (Corporate
Governance: CG) มาใช้้ในการบริิหารจััดการ โดยมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�งให้้บริิการแก่่
ลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม และมีีความโปร่่งใส ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และกฎหมาย เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ ธสน. เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
และบรรลุุวิิสััยทััศน์์ในการเป็็นสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจชั้้�นนำำ�ระดัับโลก ที่่�เป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ด้้านการค้้า
และการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทย ทั้้�งนี้้� ธสน. ยึึดหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ หลัักเกณฑ์์
การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจของกระทรวงการคลััง แนวทางการกำำ�กัับดููแลของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) และ
ยัังคงเดิินหน้้ายกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ ธสน. ให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานสากล เพื่่�อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�ม (Value Added)
และนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development) โดยกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ตามแผนแม่่บทด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ปีี 2561-2565 ดัังนี้้�

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CG และ CSR in Process)
ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลด้ า นการจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการกำ�กับดูแลของ ธสน.

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการปฏิบัติงาน (CG และ CSR in Process)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการให้บริก ารทางการเงิน
เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเสริิมสร้้างทัักษะ ความรู้้� และความเชี่่�ยวชาญ เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถและยกระดัับธนาคารสู่่� Sustainable
Banking
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ธสน. ได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและกำำ�หนดหลัักปฏิิบััติิที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อให้้คณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ธสน. ถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ ธสน. เป็็นองค์์กรที่่มีี� ความโปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ และ
รัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่าย โดยในปีี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้้อนุุมัติั กิ ารทบทวนนโยบายและคู่่�มืือการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่ดีี� โดยยัังคงสาระสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากลไว้้ตามเดิิม โดยเฉพาะกรอบหลัักการขององค์์การเพื่่อ� ความร่่วมมืือ
ทางเศรษฐกิิจและการพััฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ปีี 2558 หลัักการและ
แนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจของสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) และหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีีข
� องสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และอนุุมัติั กิ ารทบทวนคู่่�มืือกรรมการธนาคาร
รวมถึึงคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจระดัับคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงาน ในการส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ ธสน. นอกจากนี้้� คณะกรรมการธนาคารอนุุมััติิทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและติิดตามการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามนโยบายและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานตามแผนเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่อ� ทราบทุุกไตรมาส ตลอดจนส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากร ธสน. ทุุกระดัับมีีส่่วนร่่วม
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งสามารถผนวกเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิงาน
ประจำำ�วัันอย่่างเป็็นระบบจนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ดีี

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ธสน. ยึึดมั่่�นและถืือปฏิิบััติิตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในระดัับสากล อาทิิ กรอบหลัักการของ OECD หลัักการ
และแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ ปีี 2562 ของ สคร. โดยได้้กำำ�หนดแนวทางที่่�ดีี 7 ประการ เผยแพร่่เพื่่�อให้้บุุคลากร
ทุุกระดัับยึึดถืือและปฏิิบััติิตาม ดัังนี้้�

1.
Accountability
7.
Participation
การมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

6.
Ethics

การส่่งเสริิม
พััฒนาการกำำ�กัับ
ดููแลจรรยาบรรณ
และจริิยธรรมในการ
ประกอบธุุรกิิจ

ความรัับผิิดชอบ
ต่่อผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�

แนวทาง
การกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี

5.
Value Creation
การสร้้างมููลค่่า
แก่่กิิจการทั้้�งใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว

2.
Responsibility

ความสำำ�นึึกในหน้้าที่่�
ด้้วยขีีดความสามารถ
และประสิิทธิิภาพ
ที่่�เพีียงพอ

3.
Equitable
Treatment

การปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
โดยสุุจริิตและ
เท่่าเทีียมกััน

4.
Transparency

ความโปร่่งใสทั้้�ง
ในการดำำ�เนิินงาน
ที่่�สามารถตรวจสอบได้้
และเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างโปร่่งใส
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นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ ธสน. ประกอบด้้วยหลัักการและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 10 หมวด
ได้้แก่่ 1. บทบาทของภาครััฐ 2. สิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น 3. บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย 4. การเปิิดเผยข้้อมููล
5. คณะกรรมการ 6. การบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน 7. จรรยาบรรณของ ธสน. 8. ความยั่่�งยืืนและนวััตกรรม
9. การดำำ�เนิินงานตามกฎหมาย และ 10. การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน โดยในปีี 2562 นอกจากคณะกรรมการธนาคาร
จะอนุุ มัั ติิ ก ารปรัั บ ปรุุ ง นโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี แล้้ ว ยัั ง ได้้ อ นุุ มัั ติิ แ ผนปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
ที่่�สอดคล้้องตามยุุทธศาสตร์์ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ ธสน. และแผนแม่่บท CG และ CSR ปีี 2561-2565 ซึ่่�งเป็็นระยะการ
เสริิมสร้้างความรู้้� โครงสร้้างและองค์์ประกอบพื้้�นฐานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี พร้้อมเชื่่�อมโยงสู่่�การปฏิิบััติิจริิงภายในองค์์กร
อย่่างเป็็นระบบและได้้มาตรฐาน จนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมที่่�จะนำำ�องค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืนได้้ในอนาคต

การดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ปีี 2562 ธสน. ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมและโครงการต่่าง ๆ ตามแผนปฏิิบััติิการด้้าน CG เพื่่�อให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในกระบวนการ (CG in process) ดัังนี้้�
1. การทบทวนนโยบายและคู่่�มืือด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สอดคล้้องกัับ
มาตรฐานสากล เพื่อ�่ ยกระดัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีข
� อง ธสน. นอกจากการทบทวนนโยบายและคู่่�มืือด้้าน CG และ CSR
ซึ่่ง� รวมถึึงคู่่�มืือกรรมการธนาคาร และคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจระดัับคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ให้้สอดคล้้องกัับโครงสร้้าง
และภาระหน้้าที่่�ของแต่่ละฝ่่ายงานในปััจจุุบััน ธสน. ได้้ทบทวนข้้อบัังคัับ ธสน. ว่่าด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและมาตรฐานสากล
2. การทบทวนและกำำ�หนดค่่านิิยมด้้าน CG และ CSR ธสน. ดำำ�เนิินการเสริิมสร้้างค่่านิิยมอย่่างต่่อเนื่่�องและทบทวน
ค่่านิิยมของ ธสน. ให้้มีีความสอดคล้้องและครอบคลุุมถึึงค่่านิิยมด้้าน CG และ CSR มากยิ่่�งขึ้้�น โดยปรัับค่่านิิยมจาก “ความเป็็นเลิิศ
ในจริิยธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Excellence in Integrity and Social Responsibility)” เป็็น “ความเป็็นเลิิศในธรรมาภิิบาล
การบริิหารความเสี่่�ยง และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Excellence in GRC and CSR)” รวมถึึงกำำ�หนดพฤติิกรรมพึึงประสงค์์
และไม่่พึึงประสงค์์ตามค่่านิิยมด้้าน CG และ CSR แก่่พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร ตััวอย่่างพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ อาทิิ ยึึดหลัักจริิยธรรม
และความโปร่่งใส ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง กล้้าตััดสิินใจในเรื่่�องที่่�ถููกต้้อง และคำำ�นึึงถึึงผลกระทบอย่่าง
รอบด้้าน ใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างคุ้้�มค่่า และพฤติิกรรมไม่่พึงึ ประสงค์์ อาทิิ ปฏิิบัติั งิ านโดยไม่่ยึดถืื
ึ อผลประโยชน์์ขององค์์กร
เป็็นหลััก ฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ใช้้อำำ�นาจในทางมิิชอบ และเพิิกเฉยละเลยต่่อหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ เบีียดเบีียนองค์์กรทั้้�งด้้าน
ทรััพยากรและเวลา
3. การสื่่�อสารค่่านิิยมและพฤติิกรรมพึึงประสงค์์และสำำ�รวจการรัับรู้้�ของพนัักงานด้้าน CG และ CSR เพื่่อ� ให้้พนักั งาน
ของ ธสน. เกิิดการรัับรู้้� ยอมรัับ ตลอดจนปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้สอดคล้้องตามพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ด้้าน CG และ CSR และ
ค่่านิิยมของ ธสน. อย่่างครบถ้้วนสมบููรณ์์ จึึงกำำ�หนดค่่านิิยมและพฤติิกรรมพึึงประสงค์์และไม่่พึึงประสงค์์ด้้าน CG และ CSR อย่่าง
ชััดเจน และสื่่อ� สารแก่่บุคุ ลากรทั้้�งสำำ�นักั งานใหญ่่และสาขาอย่่างต่่อเนื่่อ� งในช่่องทางที่่ห� ลากหลาย เช่่น การเป็็นต้้นแบบ (Role Model)
ในการทำำ�งานและการแสดงออกซึ่่�งพฤติิกรรมตามค่่านิิยมของผู้้�บริิหารระดัับสููง การจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น กรรมการผู้้�จััดการพบ
พนัักงาน (Town Hall Meeting) กรรมการผู้้�จััดการพบพนัักงานสาขา การสััมมนาเพื่่�อการพััฒนาการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม (EXIM
Team Building 2562) การเผยแพร่่ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ เช่่น Facebook กลุ่่�มปิิด EXIM TH Family และนิิตยสารออนไลน์์ภายใน ธสน.
(EXIM Drive Online Magazine) รวมถึึงคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจ การจััดนิิทรรศการและป้้ายประกาศต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งยัังสร้้าง
ความเชื่่อ� มั่่�นในการรัับรู้้�ของพนัักงานเกี่่ย� วกัับค่่านิิยมและพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ด้า้ น CG และ CSR ของ ธสน. โดยดำำ�เนิินการสำำ�รวจ
การรัับรู้้�ค่่านิิยมในด้้าน CG และ CSR
4. การฝึึกอบรมเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะ ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลัักการและแนวปฏิิบััติิด้้าน CG และ CSR เพื่่�อให้้
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่และสาขาสามารถนำำ�นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิตามนโยบายและคู่่�มืือ
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ไปประยุุกต์์ใช้้ในการวางแผนการจััดการและการปฏิิบัติั งิ านที่่ต� นเองรัับผิิดชอบให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จ ธสน. จึึงจััด
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ให้้มีีการอบรมหลัักสููตรการประยุุกต์์ใช้้นโยบายและคู่่�มืือ CG และ CSR เพื่่�อการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งได้้จััดอบรมหลัักสููตร
การบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�เกี่่� ย วกัั บ ธรรมาภิิ บ าลด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ให้้แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
นอกจากนี้้� ธสน. มีีการจััดกิจิ กรรมส่่งเสริิมบรรยากาศด้้านธรรมาภิิบาล ให้้บุคุ ลากรทุุกระดัับของ ธสน. ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีธรรมาภิิบาล รวมถึึงการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีกิิจกรรม
ส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้� และส่่งเสริิมให้้มีีบรรยากาศการปฏิิบััติิงานตามหลัักธรรมาภิิบาล ดัังนี้้�
• โครงการส่่งเสริิมธรรมาภิิบาลและต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน CG White Day เพื่่�อให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
•	กิิจกรรมประกาศเจตจำำ�นงการบริิหารงานด้้วยความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิตอย่่างมีีคุุณธรรมและโปร่่งใส โดยคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน ธสน. ร่่วมกัันแสดงจุุดยืืนในการปฏิิบััติิงานโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาลและต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันด้้วยการกล่่าว
คำำ�ปฏิิญาณร่่วมกััน รวมทั้้�งจััดทำำ�ประกาศธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย เรื่่อ� งเจตจำำ�นงในการบริิหารงาน ส่่งไปยััง
หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจทั้้�ง 54 แห่่งที่่�ได้้ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ 3 ฝ่่าย ระหว่่างสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ และรััฐวิิสาหกิิจ

•	กิิจกรรมสวมเสื้้�อ EXIM WHITE ทุุกวัันพฤหััสบดีี เพื่่�อรณรงค์์ให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานตระหนัักถึึงการปฏิิบััติิงานโดยยึึด

หลัักความโปร่่งใส
• การบรรยายพิิเศษด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่�อส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล และต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันโดยกรรมการ
ธนาคารและวิิทยากรจากหน่่วยงานภายนอก

•

การสื่่�อสารค่่านิิยมพึึงประสงค์์ด้้านธรรมาภิิบาล โดยจััดแสดงป้้ายนิิทรรศการทุุกสััปดาห์์สุุดท้้ายของเดืือนตลอดปีี 2562
ในหััวข้้อความซื่่�อตรง
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•	กิิจกรรมต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก โดยส่่งตััวแทนพนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันที่่�

จััดโดยหน่่วยงานภายนอก สอดคล้้องตามยุุทธศาสตร์์ชาติิว่า่ ด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้้แก่่
- งานสมััชชาคุุณธรรมแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 10 จััดโดยศููนย์์คุุณธรรม (องค์์การมหาชน)
- งานวัันต่่อต้้านคอร์์รััปชััน 2562 ณ ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค บางนา จััดโดยองค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
				 (ประเทศไทย)
- งานวัันต่่อต้้านคอร์์รััปชัันสากล (ประเทศไทย) จััดโดยสำำ�นัักงาน ป.ป.ช.

องค์์ประกอบและโครงสร้้างของคณะกรรมการธนาคาร
พระราชบััญญััติิธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ธสน.) (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2561 กำำ�หนดให้้
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้้วย
1. กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง จำำ�นวน 6 คน ซึ่่�งเป็็นผู้้�แทนจากหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 5 คน ได้้แก่่ ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง อธิิบดีีกรมการค้้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
อุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ อธิิบดีีกรมเศรษฐกิิจ
ระหว่่างประเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ และกรรมการผู้้�จััดการ ธสน. เป็็นกรรมการโดยตำำ�แหน่่งอีีก 1 คน
2. กรรมการอื่่�น อีีกไม่่เกิิน 5 คน ซึ่่ง� รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังแต่่งตั้้�งโดยความเห็็นชอบของคณะรััฐมนตรีี ในจำำ�นวนนี้้�
เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจิ ากภาคเอกชนอย่่างน้้อย 3 คน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี แต่่สามารถได้้รับั แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่
ได้้ไม่่เกิิน 2 วาระติิดต่่อกััน

คุุณสมบััติิของกรรมการธนาคาร
ภาวะผู้้�นำำ� กรรมการธนาคารมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ ทิิศทาง ภารกิิจ และแผนยุุทธศาสตร์์ของ ธสน. ตลอดจน
ติิ ด ตาม กำำ�กัั บ ดูู แ ลการบริิ ห ารงานของฝ่่ า ยจัั ด การอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง สภาวะความเสี่่� ย งในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และ
ผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ของ ธสน.
เพื่่อ� ให้้ ธสน. บรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจที่่ตั้้� ง� ไว้้ คณะกรรมการธนาคารได้้มอบหมายให้้ฝ่า่ ยจััดการรายงานความคืืบหน้้าในการ
ดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้วั� ดั ผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในแผนธุุรกิิจเทีียบกัับเป้้าหมายทั้้�งในด้้านการเงิิน
และมิิใช่่การเงิินเป็็นประจำำ�ทั้้�งรายเดืือน รายไตรมาส และรายปีี โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการวิิเคราะห์์สาเหตุุของตััวชี้้�วััดที่่�ต่ำำ��กว่่า
เป้้าหมาย เพื่่�อหาแนวทางในการแก้้ไขและผลัักดัันตััวชี้้�วััดที่่�ไม่่ได้้ตามเป้้าหมายให้้มีีผลการดำำ�เนิินงานดีีขึ้้�น
ความเป็็นอิิสระ คณะกรรมการธนาคารประกอบด้้วยกรรมการโดยตำำ�แหน่่ง และกรรมการอื่่�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความ
เป็็นอิิสระในการแสดงความคิิดเห็็นและใช้้วิจิ ารณญาณภายใต้้อำำ�นาจขอบเขตหน้้าที่่เ� พื่่อ� ประโยชน์์ของ ธสน. และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ทั้้�งนี้้� ธสน. ได้้กำำ�หนดคำำ�จำำ�กััดความของ “กรรมการอิิสระ” สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีของกระทรวงการคลัังดัังนี้้�
1. เป็็นกรรมการอื่่�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังแต่่งตั้้�งด้้วยความเห็็นชอบของคณะรััฐมนตรีี
ซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการโดยตำำ�แหน่่งตามที่่�กำำ�หนดใน พ.ร.บ. ธสน.
2.	มีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการและหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล ธสน.
3. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับ ธสน. ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างเป็็นอิิสระ
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4. ไม่่ได้้เป็็นลููกจ้้าง พนัักงาน หรืือที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�จาก ธสน.
5. ไม่่เป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือญาติิสนิิทของผู้้�บริิหารระดัับสููงของ ธสน.
กรรมการอิิสระทุุกคนจะลงนามรัับรองความเป็็นอิิสระเมื่่�อได้้รัับการแต่่งตั้้�งและเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยในปีี 2562 ได้้มีี
การจััดประชุุมกรรมการอิิสระ 2 ครั้้ง� ในเดืือนพฤษภาคมและเดืือนธัันวาคม และรายงานผลการประชุุมให้้คณะกรรมการธนาคารทราบ
โดยกรรมการอิิสระได้้ติดิ ตามความคืืบหน้้าและให้้ข้อ้ เสนอแนะในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของ ธสน. เช่่น ความคืืบหน้้าของแผน
ปฏิิบััติกิ าร (Action Plans) แผนพััฒนาบุุคลากรและแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) แผนยุุทธศาสตร์์ EEC และ S-Curve
แผนงานด้้านสื่่อ� สารองค์์กร ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) แผนสื่่อ� สารด้้านการตลาด (Marketing Communication: MARCOM)
บทบาทศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า (EXIM Excellence Academy: EXAC) การอบรมเกณฑ์์ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ
ตามระบบประเมิินผลใหม่่ด้า้ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีข
� องคณะกรรมการธนาคาร การบููรณาการการทำำ�งานกัับหน่่วยงานพัันธมิิตร
ภาครััฐและภาคเอกชน และการสนัับสนุุนภาคธุุรกิิจใหม่่และบทบาทของคณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�ความเห็็นของกรรมการอิิสระไปดำำ�เนิินการต่่อไป

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธนาคารภายใต้้ พ.ร.บ. ธสน. มีีดัังนี้้�
1.	กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ นโยบายที่่�สำำ�คััญ และควบคุุมดููแลโดยทั่่�วไปซึ่่�งกิิจการของ ธสน. รวมทั้้�งรัับผิิดชอบต่่อผลประกอบการ
ของ ธสน. และการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการ
2. ทบทวนและอนุุมััติิแผนวิิสาหกิิจ แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของ ธสน. รวมทั้้�งดููแลติิดตามให้้ฝ่่ายจััดการปฏิิบััติิตาม
แผนงานที่่�กำำ�หนดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3.	กำำ�หนดข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานบุุคคล การเงิิน การบััญชีี การจััดซื้้�อจััดจ้้าง และการดำำ�เนิินกิิจการอื่่�น ๆ
4.	กำำ�หนดคุุณสมบััติิ ประเภทสิินค้้า บริิการ และลัักษณะการประกอบการของผู้้�ส่่งออก ผู้้�ซื้้�อ และผู้้�ลงทุุนที่่�สมควรได้้รัับ
การสนัับสนุุน
5. ประเมิินผลงานและกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง
6. ดููแลให้้ระบบบััญชีี รายงานทางการเงิิน และการสอบบััญชีีมีีความน่่าเชื่่อ� ถืือและได้้มาตรฐานสากล เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจ
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย
7. ดููแลให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม
8. ดููแลให้้มีีระบบป้้องกัันการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
9. ดููแลการปฏิิบััติิงานของ ธสน. ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
10. ไม่่เป็็นกรรมการในการจััดซื้้�อจััดจ้้างของ ธสน.

การสรรหากรรมการที่่�ไม่่ ใช่่กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง
ธสน. ดำำ�เนิินการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง ตามแนวทางที่่�คณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง และธนาคารแห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ดัังนี้้�
1.	นำำ�สมรรถนะหลัักและความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมการธนาคารมาใช้้ในการพิิจารณาสรรหากรรมการ
เพื่่�อให้้ ธสน. ได้้กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ ความรู้้� และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์เกื้้�อกููลและสอดคล้้องกัับภารกิิจ ยุุทธศาสตร์์ และ
ทิิศทางการดำำ�เนิินงานของ ธสน. โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) ได้้กำำ�หนด Skill Matrix หลััก 4 ด้้าน ได้้แก่่
การเงิิน บััญชีี กฎหมาย และเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ ธสน. ได้้กำำ�หนดความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านที่่�ต้้องการเพิ่่�มเติิมอีีก
3 ด้้าน ได้้แก่่ การบริิหารจััดการและบริิหารธุุรกิิจ การค้้าการลงทุุนระหว่่างประเทศ และกลยุุทธ์์การวางแผนพััฒนา
2.	สรรหาและเสนอชื่่�อกรรมการ โดยคณะกรรมการธนาคารพิิจารณารายชื่่�อบุุคคลที่่�ได้้มาจากการสรรหาหรืือการเสนอชื่่�อ
จากกระทรวงการคลัังให้้มีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าสองเท่่าของจำำ�นวนตำำ�แหน่่งกรรมการธนาคารที่่ต้� อ้ งแต่่งตั้้�ง โดยบุุคคลที่่ไ� ด้้รับั การสรรหา
และเสนอชื่่�อจะต้้องมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิมาตรฐานสำำ�หรัับกรรมการและพนัักงาน
รััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� 12/2562 เรื่่�อง ธรรมาภิิบาลของสถาบัันการเงิิน
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เฉพาะกิิจ และประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� 13/2562 เรื่่�อง คุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการที่่�ไม่่ใช่่กรรมการ
โดยตำำ�แหน่่ง ผู้้�จััดการ ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ และที่่�ปรึึกษา ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจ
3. เมื่่�อคณะกรรมการธนาคารพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบรายชื่่�อบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอชื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารแล้้ว จะนำำ�เสนอ สคร. เพื่่อ� เสนอเรื่่อ� งต่่อคณะอนุุกรรมการกลั่่�นกรองกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ เพื่่อ� พิิจารณาคััดเลืือก
บุุคคลที่่�คณะกรรมการธนาคารเสนอ หรืือจากบััญชีีรายชื่่�อกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ (Director’s Pool) และนำำ�เสนอประธานกรรมการ
นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (นายกรััฐมนตรีี)
4. เห็็นชอบรายชื่่�อกรรมการ โดยกระทรวงการคลัังจะนำำ�เสนอรายชื่่�อกรรมการที่่�ประธานกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
เห็็นชอบแล้้วต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งต่่อไป

การสรรหาผู้้�บริิหารของธนาคารในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
ธนาคารปฏิิ บัั ติิ ต ามพระราชบัั ญ ญัั ติิ คุุ ณ สมบัั ติิ ม าตรฐานสำำ�หรัั บ กรรมการและพนัั ก งานรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ พ.ศ. 2518
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม และมีีกระบวนการในการสรรหาและคััดเลืือกกรรมการผู้้�จััดการอย่่างโปร่่งใส โดยจะประกาศรัับสมััคร
เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ เข้้ารัับการคััดเลืือก
เป็็นกรรมการผู้้�จััดการ โดยธนาคารจะแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหา ทำำ�หน้้าที่่�สรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
และประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม เพื่่�อเสนอชื่่�อต่่อคณะกรรมการธนาคารพิิจารณา แล้้วมอบหมายให้้คณะอนุุกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทยดำำ�เนิินการกำำ�หนดผลตอบแทน และแต่่งตั้้�ง
ตามขั้้�นตอนต่่อไป
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การเปลี่่�ยนแปลงกรรมการธนาคารระหว่่างปีี 2562
ชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมการโดยตำ�แหน่ง
1. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (ผู้แทน)
นายวโรทัย				 โกศลพิศิษฐ์กุล
นางสาวเกตสุดา		 สุประดิษฐ์

กรรมการ

26 พ.ค. 59 - 17 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 62 - ปัจจุบัน

2. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นายอดุลย์				 โชตินิสากรณ์
นายกีรติ				 รัชโน

3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
นายณัฐพล			 รังสิตพล
นายทองชัย			 ชวลิตพิเชฐ

กรรมการ

9 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 62 - ปัจจุบัน

4. เลขาธิการสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวจริยา			 สุทธิไชยา
นายระพีภัทร์ 			 จันทรศรีวงศ์

กรรมการ

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 62 - ปัจจุบัน

5. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นางวิลาวรรณ			 มังคละธนะกุล
นายปิยภักดิ์			 ศรีเจริญ
นายเชิดชาย			 ใช้ ไววิทย์

กรรมการ

25 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการอื่น (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางสาวสุทธิรัตน์		
นายสุพันธุ์				
นายกำ�ธร				
นายนพพร				
นายประเสริฐ			

รัตนโชติ
มงคลสุธี
ตติยกวี
เทพสิทธา
ภัทรดิลก

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8 พ.ย. 59
22 ต.ค. 62
3 พ.ย. 58
21 ก.ค. 57
26 ก.พ. 62

-

30 ก.ย. 62
ปัจจุบัน
30 ก.ย. 62
20 ก.พ. 62
ปัจจุบัน

ณ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุุ : นายพิิริิยะ เข็็มพล ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอื่่�นในคณะกรรมการ ธสน. แทนนายกำำ�ธร ตติิยกวีี โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
		 28 มกราคม 2563 และนายพิิริิยะ เข็็มพล ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการชุุดย่่อย 2 คณะ คืือ คณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการกำำ�กัับ
		 ความเสี่่�ยง มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มีีนาคม 2563
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คณะกรรมการชุุดย่อยที�คณะกรรมการธนาคารแต่่งต่ั�ง
1. คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้ า ง พ.ร.บ. ธสน. กำำ�หนดให้คณะกำรรมกำ�รธน�ค�รมีอำำ�น�จแต่่งต่้�งคณะกำรรมกำ�รบริห�ร ซึ่่�งประกำอำบด้วย
กำรรมกำ�รผู้้้จ้ดกำ�ร และกำรรมกำ�รอำ่�นอำีกำอำย่�งน้อำย 2 คน แต่่ไม่เกำิน 4 คน โดยในจำ�นวนนี�ให้แต่่งต่้�งจ�กำกำรรมกำ�รโดยต่ำ�แหน่งไม่เกำิน
กำ่�งหน่�งเป็นคณะกำรรมกำ�รบริห�ร และกำำ�หนดให้กำรรมกำ�รบริห�รคนหน่�งนอำกำจ�กำกำรรมกำ�รผู้้้จ้ดกำ�รเป็นประธ�นกำรรมกำ�รบริห�ร
อำำานาจ หน้าที่่� และความรับผิิดชอำบ
1. สน้บสนุนกำ�รปฏิิบต่้ งิ �นขอำงคณะกำรรมกำ�รธน�ค�รในกำ�รบริห�รจ้ดกำ�รธน�ค�รให้เป็นไปต่�มเป้�หม�ย นโยบ�ย กำลยุทธ์
และแผู้นธุรกำิจที�ธน�ค�รกำำ�หนดไว้อำย่�งมีประสิทธิภ�พ ถู้กำต่้อำงต่�มข้อำกำำ�หนด กำฎหม�ย และกำฎระเบียบที�เกำี�ยวข้อำง
2. พิจ�รณ�กำล้�นกำรอำง หร่อำอำนุม้ต่ิวงเงินสินเชื่่�อำ ร้บประกำ้น ปร้บปรุงโครงสร้�งหนี� แกำ้ไขหนี� รวมท้�งบริห�รจ้ดกำ�รทร้พย์สิน
ขอำงธน�ค�ร ต่�มอำำ�น�จที�กำำ�หนด
3. พิจ�รณ�กำล้�นกำรอำง หร่อำอำนุม้ต่ิวงเงินลงทุนในต่ร�ส�รหนี�และต่ร�ส�รทุน
4. พิจ�รณ�กำล้�นกำรอำง หร่อำอำนุม้ต่ิกำ�รจ้ดซึ่่�อำจ้ดจ้�งต่�มอำำ�น�จและกำฎระเบียบที�เกำี�ยวข้อำง
5. พิจ�รณ�กำล้�นกำรอำงแผู้นธุรกำิจและแผู้นง�นขอำงธน�ค�ร
6. พิจ�รณ�กำล้�นกำรอำงง�นอำ่�น ๆ ทุกำประเภทที�เสนอำคณะกำรรมกำ�รธน�ค�รพิจ�รณ� ยกำเว้น ง�นที�อำย้่ภ�ยใต่้หน้�ที�
คว�มร้บผู้ิดชื่อำบ และ/หร่อำ เป็นอำำ�น�จขอำงคณะกำรรมกำ�รชืุ่ดย่อำยอำ่�นต่�มที�คณะกำรรมกำ�รธน�ค�รมอำบหม�ย
7. ดำ�เนินกำ�รอำ่�น ๆ ต่�มที�คณะกำรรมกำ�รธน�ค�รมอำบหม�ย

รายนามคณะกรรมการบริหาร ปีี 2562
ชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

16 พ.ย. 58 - 20 ก.พ. 62
1 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน
28 ก.พ. 62 - 31 มี.ค. 62

1. นายนพพร
นายประเสริฐ

เทพสิทธา
ภัทรดิลก

2. นายวโรทัย

โกศลพิศิษฐ์กุล

กรรมการบริหาร

30 มิ.ย. 59 - 17 ต่.ค. 62

3. นายดามพ์

สุคนธทรัพย์

กรรมการบริหาร

1 พ.ย. 60 - ปัจจุบัน

4. นายพิศิษฐ์

เสรีวิวัฒนา

กรรมการบริหาร
และเลขานุการ

30 มิ.ย. 59 - ปัจจุบัน

ณ 31 ธันวาคม 2562

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้าง คณะกำรรมกำ�รต่รวจสอำบประกำอำบด้วยกำรรมกำ�รธน�ค�รจำ�นวนไม่น้อำยกำว่� 3 คน แต่่ไม่เกำิน 5 คน โดยกำรรมกำ�ร
ต่รวจสอำบอำย่�งน้อำย 1 คนจะต่้อำงเป็นผู้้้ที�มีคว�มร้้คว�มเข้�ใจและมีประสบกำ�รณ์ด้�นกำ�รบ้ญชื่ีหร่อำกำ�รเงิน ซึ่่�งส�ม�รถูสอำบท�น
คว�มน่�เชื่่อำ� ถู่อำขอำงงบกำ�รเงินได้ ประธ�นกำรรมกำ�รต่รวจสอำบอำ�จได้รบ้ กำ�รแต่่งต่้ง� จ�กำคณะกำรรมกำ�รธน�ค�ร หร่อำจ�กำคณะกำรรมกำ�ร
ต่รวจสอำบ โดยประธ�นกำรรมกำ�รต่รวจสอำบต่้อำงไม่เป็นประธ�นกำรรมกำ�รธน�ค�ร หร่อำประธ�นกำรรมกำ�รกำำ�กำ้บคว�มเสี�ยง
กำรรมกำ�รต่รวจสอำบมีว�ระกำ�รดำ�รงต่ำ�แหน่งต่�มว�ระขอำงกำ�รเป็นกำรรมกำ�รธน�ค�ร
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อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.	จััดทำำ�กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบให้้สอดคล้้องกัับขอบเขตความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของธนาคาร โดยต้้อง
ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และมีีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบััตรดัังกล่่าวอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
2. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
3.	สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
4.	สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี
5.	สอบทานการดำำ�เนิินงานของธนาคารให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีีการปฏิิบััติิงาน มติิคณะรััฐมนตรีี
ประกาศ หรืือคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
6.	สอบทานให้้ธนาคารมีีระบบการตรวจสอบภายในที่่ดีี� และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบ กำำ�กับั ดููแลการพััฒนา
บุุคลากรของฝ่่ายตรวจสอบ รวมทั้้�งพิิจารณาความเพีียงพอของจำำ�นวนและทัักษะของผู้้�ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม
7.	สอบทานการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ของธนาคารตามเกณฑ์์การประเมิินกระบวนการปฏิิบััติิงานและการจััดการ (Enablers)
ทั้้�ง 7 ด้้าน ได้้แก่่ การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและการนำำ�องค์์กร การวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
การมุ่่�งเน้้นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและลููกค้้า การพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล การบริิหารทุุนมนุุษย์์ และการจััดการความรู้้�และนวััตกรรม
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ�ำเป็น รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคาร
9. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และองค์กรก�ำกับดูแลอื่น เพื่อให้การด�ำเนินงานของธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์
ตามพันธกิจที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือมีีโอกาสเกิิดการทุุจริิตที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิงานของธนาคาร
11. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบ
12. ในกรณีีที่่� ก ารดำำ� เนิิ น งานตรวจสอบภายในเรื่่� อ งใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีีความจำำ� เป็็ น ต้้ อ งอาศัั ย ความรู้้�
ความสามารถจากผู้้�เชี่่ย� วชาญเฉพาะเรื่อ่� ง ให้้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่อ� พิิจารณาให้้มีีการดำำ�เนิินการ
ว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะเรื่่�องด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของธนาคาร ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการว่่าจ้้างให้้เป็็นไปตามระเบีียบข้้อบัังคัับของธนาคาร
13. ให้้คณะกรรมการตรวจสอบประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่่างน้้อยปีีบััญชีีการเงิินละ 1 ครั้้�ง รวมทั้้�งรายงานผลการประเมิินปััญหาและอุุปสรรค ตลอดจนแผนการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ให้้คณะกรรมการธนาคารทราบ
14. ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้ความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ปีี 2562
ชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นายมาส 			 ตันหยงมาศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

2. นายณัฐพล 		 รังสิตพล
นายทองชัย 		 ชวลิตพิเชฐ

กรรมการตรวจสอบ

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน

3. นางสาวจริยา 		 สุทธิไชยา
นายเชิดชาย		 ใช้ ไววิทย์

กรรมการตรวจสอบ

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน
ณ 31 ธันวาคม 2562
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3. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

โครงสร้้าง ประกอบด้้วยกรรมการธนาคารจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่่�งไม่่เป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร รวมถึึงบุุคคลใน
คณะกรรรมการบริิหาร ทั้้�งนี้้� ประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนควรเป็็นกรรมการอิิสระ
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.	กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููง
2.	คััดเลืือกและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
• กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยต่่าง ๆ ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบจากคณะกรรมการ ได้้แก่่
				 คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
				 คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•	ผู้้�บริิหารระดัับสููง
3. เปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำำ�ปีี
4.	กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่น่� รวมถึึงจำำ�นวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่น่� ที่่ใ� ห้้แก่่กรรมการ
ในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ รวมทั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจน โปร่่งใส สอดคล้้องกัับผลการปฏิิบััติิงาน
และมาตรฐานที่่�ยอมรัับได้้
5. ดููแลให้้กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ รวมทั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบ โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นควรได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม
กัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายนั้้�น
6.	กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ รวมทั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อพิิจารณา
ปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี โดยจะต้้องคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.	พิิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่่ย� นแปลง แก้้ไขค่่าตอบแทน หรืือข้้อกำำ�หนดและเงื่่อ� นไขสััญญาจ้้างของกรรมการผู้้�จััดการ
8. เปิิดเผยนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและเปิิดเผยค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่าง ๆ รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงาน
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจด้้วย
9.	พิิจารณาแนวนโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
10.	พิิจารณาความเหมาะสมของแผนงานประจำำ�ปีีด้้านการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล และงบประมาณอััตรากำำ�ลััง
ประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องและสนัับสนุุนแผนการดำำ�เนิินงานของธนาคาร
11.	พิิจารณาและเสนอแนะแนวทางการจ่่ายค่่าตอบแทน งบประมาณขึ้้น� เงิินเดืือนประจำำ�ปีี และผลประโยชน์์อื่น่� ของพนัักงานโดยรวม
12.	ดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนปีี 2562
ชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นายกำ�ธร
		 ตติยกวี
นางสาวเกตสุดา 		 สุประดิษฐ์

ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 62
19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน

2. นายอดุลย์
นายมาส

		 โชตินิสากรณ์
		 ตันหยงมาศ

กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 62
19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน

3. นางวิลาวรรณ 		 มังคละธนะกุล
นายปิยภักดิ์ 		 ศรีเจริญ
นายระพีภัทร์ 		 จันทรศรีวงศ์

กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

30 ส.ค. 61 - 14 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน
ณ 31 ธันวาคม 2562
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4. คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

โครงสร้้าง ประกอบด้้วยกรรมการธนาคารอย่่างน้้อย 3 คน แต่่ไม่่เกิิน 5 คน เป็็นผู้้�ที่่�สามารถอุุทิิศเวลาและแสดงความคิิด
เห็็นอย่่างเพีียงพอในการปฏิิบััติิงานในฐานะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. กลั่่�นกรองนโยบายและคู่่�มืือด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และกลั่่�นกรองนโยบายและคู่่�มืือด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
2. กลั่นกรองคู่มือกรรมการธนาคาร คู่มือจริยธรรม ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณา
3. กลัน่ กรองแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณา
4. ติดตามการปฏิบัติงานของธนาคารด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและให้บรรลุผลส�ำเร็จตามแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
5.	ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการธนาคาร และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
7. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้
8.	พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดย่อยเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม
9.	ดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

รายนามคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ปีี 2562
ชื่อกรรมการ
1. นายอดุลย์				
นายระพีภัทร์ 		
2. นางสาวจริยา			
นายมาส				
นายกีรติ
		
3. นายพิศิษฐ์
		

โชตินิสากรณ์
จันทรศรีวงศ์
สุทธิไชยา
ตันหยงมาศ
รัชโน
เสรีวิวัฒนา

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลฯ
กรรมการกำ�กับดูแลฯ
กรรมการกำ�กับดูแลฯ

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
1 พ.ย. 60
19 พ.ย. 62
1 ต.ค. 61
16 พ.ย. 58
19 พ.ย. 62
30 มิ.ย. 59

-

30 ก.ย. 62
ปัจจุบัน
30 ก.ย. 62
18 พ.ย. 62
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
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5. คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง

โครงสร้้าง มีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ประกอบด้้วยกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือที่่�ปรึึกษา ธสน. โดยสมาชิิก
อย่่างน้้อยกึ่่ง� หนึ่่�ง ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือที่่ป� รึึกษาที่่ทำ� ำ�หน้า้ ที่่เ� สมืือนกรรมการ และกรรมการอย่่างน้้อย
1 คน ต้้องมีีความรู้้� ความชำำ�นาญ และความเข้้าใจด้้านความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของสถาบัันการเงิิน ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการ
กำำ�กัับความเสี่่�ยง ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระหรืือกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1. กลั่่�นกรองกฎบััตรคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
2. กลั่่�นกรอง และให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับกรอบการกำำ�กับั ดููแลความเสี่่ย� ง และการควบคุุมภายในที่่ดีี� และนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยงฉบัับต่่าง ๆ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
3. กลั่่�นกรองแผนการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน/ผลการประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในระดัับ
องค์์กร ให้้สอดคล้้องกัับกรอบฯ/นโยบาย/หลัักเกณฑ์์/คู่่�มืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน โดยมีี
การระบุุ ประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่ย� งของธนาคารให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่่�อพิิจารณา
4. กลั่่�นกรองดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และช่่วง
เบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) เพื่่�อวััด ติิดตาม และควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ให้้เหมาะสม
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่�อพิิจารณา
5. ดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามกรอบฯ นโยบาย และกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
6. ดููแลให้้กลยุุทธ์์ในการบริิหารเงิินกองทุุนและสภาพคล่่อง เพื่่อ� รองรัับความเสี่่ย� งต่่าง ๆ มีีความสอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่ย� ง
ที่่�ยอมรัับได้้
7. ทบทวน สอบทานความพอเพีียงและประสิิทธิิผลของนโยบายและกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม รวมถึึงระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
8. รายงานผลการประเมิินความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรืือคณะกรรมการธนาคารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
9.	มีีความเห็็นหรืือมีีส่่วนร่่วมในการประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารสููงสุุดฝ่่ายบริิหาร
ความเสี่่�ยง
10.	ดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

รายนามคณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง ปีี 2562
ชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการกำ�กับความเสี่ยง

16 พ.ย. 58 - 30 ก.ย. 62
19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน

2. นายวโรทัย				 โกศลพิศิษฐ์กุล
นางสาวเกตสุดา		 สุประดิษฐ์

กรรมการกำ�กับความเสี่ยง

1 ม.ค. 60 - 17 ต.ค. 62
19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน

3. นายณัฐพล 			 รังสิตพล

กรรมการกำ�กับความเสี่ยง

28 มิ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62

4. นายพิศิษฐ์				 เสรีวิวัฒนา

กรรมการกำ�กับความเสี่ยง

30 มิ.ย. 59 - ปัจจุบัน

5. นายชนะ				 บุณยะชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการกำ�กับความเสี่ยง

30 มี.ค. 59 - 18 พ.ย. 62

1. นายกำ�ธร				 ตติยกวี
นายทองชัย			 ชวลิตพิเชฐ
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6. คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

โครงสร้้าง มีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 9 คน ประกอบด้้วยกรรมการธนาคารอย่่างน้้อย 1 คน กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง
(อย่่างน้้อย 1 คน แต่่ไม่่เกิิน 3 คน) และผู้้�เชี่่ย� วชาญภายนอก (จากภาครััฐอย่่างน้้อย 1 คน ภาคเอกชนอย่่างน้้อย 1 คน รวมไม่่เกิิน 4 คน)
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.	กำำ�หนดนโยบาย และแนวทางการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ ให้้สอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ
ยุุทธศาสตร์์ของธนาคาร
2. ประเมิินความต้้องการของธนาคารด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว รวมทั้้�งศัักยภาพและ
ความพร้้อมของบุุคลากรของธนาคารในด้้านต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
3. ให้้ความเห็็นในการจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั ระยะ 3 ปีี ที่่ส� อดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจของธนาคารโดยคำำ�นึงึ ถึึงการบููรณาการ
(Integration) ของระบบงานเทคโนโลยีีในปััจจุุบััน สอดคล้้องกัับนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(IT Security Policy) และมาตรฐานด้้านสารสนเทศ (IT Standard)
4.	พิิจารณากลั่่�นกรองแผนการดำำ�เนิินงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคาร แนวทางและขอบเขตในการพััฒนาบุุคลากร
รวมทั้้�งการจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานประสบผลสำำ�เร็็จ
5.	พิิจารณากลั่่�นกรองงบประมาณที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเทคโนโลยีีของธนาคาร รวมทั้้�งการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั หรืืออื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
6.	พิิจารณากลั่่�นกรอง และให้้ความเห็็นโครงการจััดหาและการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของ
คณะกรรมการธนาคาร และ/หรืือคณะกรรมการบริิหาร ให้้พร้้อมสนัับสนุุนธุุรกิิจของธนาคาร
7.	พิิจารณากลั่่�นกรอง และให้้ความเห็็นด้้านการประเมิินและบริิหารจััดการความเสี่่ย� งทางเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคาร
8.	พิิจารณากลั่่�นกรอง และให้้ความเห็็นด้้านการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคาร
การบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการจััดทำ�ำ แผนฉุุกเฉิินด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
9.	ติิดตาม ดููแล ทบทวน และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนเทคโนโลยีีสารสนเทศของธนาคารให้้เหมาะสมกัับ
สภาวการณ์์และเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
10. งานอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

รายนามคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ปีี 2562
ชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นายดามพ์			 สุคนธทรัพย์		

ประธานกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ

26 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน

2. นายพิศิษฐ์			 เสรีวิวัฒนา

กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ

19 ม.ค. 60 - ปัจจุบัน

3. นางวรางคณา		 วงศ์ข้าหลวง
รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ

1 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน

4. นางสาวน้องนุช		 เหล่ามณีรตั นาภรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ

19 ม.ค. 60 - ปัจจุบัน

5. นายถิรพันธุ์		 สรรพกิจ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ภาครัฐ)

กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ

19 ม.ค. 60 - ปัจจุบัน

6. นายวิษณุ			 ตัณฑวิรุฬห์
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ภาครัฐ)

กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ

19 ม.ค. 60 - ปัจจุบัน

7. นายเรืองไกร 		 รังสิพล
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ภาคเอกชน)

กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ

19 ม.ค. 60 - ปัจจุบัน

8. นายวิเทศ 			 เตชางาม
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ภาคเอกชน)

กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ฯ

19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน
ณ 31 ธันวาคม 2562
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7. คณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม

โครงสร้้าง มีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 5 คน ประกอบด้้วยกรรมการซึ่่�งแต่่งตั้้�งจากกรรมการ ธสน. และ/หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และ/หรืือ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ ธสน. โดยมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�รัับผิิดชอบสายงานซึ่่�งกำำ�กัับดููแลงานด้้านพััฒนากระบวนการและนวััตกรรม
เป็็นกรรมการและเลขานุุการ
อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.	พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายด้้านการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมของ ธสน. ให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
ยุุทธศาสตร์์ และการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ธสน. เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
2.	พิิจารณากลั่่�นกรองยุุทธศาสตร์์/แผนแม่่บทความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมระยะยาวและแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี
เสนอต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณา
3.	กำำ�กัับการดำำ�เนิินงานตามนโยบายด้้านการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมของ ธสน.
4. ส่่งเสริิม สนัับสนุุน พััฒนา ยกระดัับการจััดการนวััตกรรม
5.	ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
6. แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน และ/หรืือเชิิญผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และ/หรืือส่่วนงานภายในและภายนอกที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลประกอบ
การพิิจารณา และช่่วยดำำ�เนิินงานตามที่่�คณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมมอบหมาย
7.	ดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

รายนามคณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม ปีี 2562
ชื่อกรรมการ
1. นายเชิดชาย

ใช้ ไววิทย์

2. นายนพพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เทพสิทธา

3. นางสาวน้องนุช 		 เหล่ามณีรตั นาภรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตำ�แหน่ง

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
ความคิดสร้างสรรค์ฯ
กรรมการความคิดสร้างสรรค์ฯ

19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน

กรรมการความคิดสร้างสรรค์ฯ

19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน

19 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน

ณ 31 ธันวาคม 2562

8. คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

ตามที่่พ� ระราชบััญญััติแิ รงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 กำำ�หนดให้้รัฐั วิิสาหกิิจมีีคณะกรรมการกิิจการสััมพันั ธ์์
ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง และกรรมการของรััฐวิิสาหกิิจ 1 คน เป็็นประธาน โดยคณะกรรมการ
กิิจการสััมพัันธ์์มีีวาระคราวละ 2 ปีีนั้้�น ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2562 มีีมติิแต่่งตั้้�ง
นายอดุุลย์์ โชติินิิสากรณ์์ กรรมการ เป็็นประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ ชุุดประจำำ�ปีี 2562-2563 ซึ่่�งนายอดุุลย์์ โชติินิิสากรณ์์ได้้
เกษีียณอายุุราชการในเดืือนตุุลาคม 2562 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 11/2562 เมื่่�อวัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2562 จึึงมีีมติิ
แต่่งตั้้�งนายประเสริิฐ ภััทรดิิลก กรรมการ เป็็นประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ ชุุดประจำำ�ปีี 2562-2563
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์มีีหน้้าที่่�พิิจารณาให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของ
ธสน. พััฒนาแรงงานสััมพัันธ์์ ระงัับข้้อขััดแย้้งใน ธสน. พิิจารณาปรัับปรุุงระเบีียบข้้อบัังคัับในการทำำ�งาน แก้้ปััญหาตามคำำ�ร้้องทุุกข์์
ของลููกจ้้าง รวมถึึงพิิจารณาปรัับปรุุงสภาพการจ้้าง

รายงานประจำาปี 2562
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คณะกรรมการอื่่�นที่่�ปฏิิบััติิหน้าที่่�เฉพาะกิจที่่�แติ่งติั�งในปี 2562
9. คณะกรรมการสอบข้้อเท็็จจริง

เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมแกิ่ผู้้ร้องเรียน ที่ี�ป็ระชุุมคณะกิรรมกิารธนาคาร คร้�งที่ี� 12/2562 เม่�อว้นที่ี� 28 พื่ฤศจิิกิายน 2562
มีมติิแติ่งติ้�งคณะกิรรมกิารสอบข้้อเที่็จิจิริง ซึ่่�งมีห้น้าที่ี�ในกิารสอบข้้อเที่็จิจิริงป็ระเด็นที่ี�มีกิารร้องเรียนและรายงานผู้ลกิารสอบ
ข้้อเที่็จิจิริงติ่อคณะกิรรมกิารธนาคารเพื่่�อพื่ิจิารณาติ่อไป็

รายนามคณะกรรมการสอบข้้อเท็็จจริง ปี 2562
ชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

ประธานกรรมการสอื่บัข้อื่เที่็จจริง

29 พ.ย. 62 - ปัจจุบััน

1. นายประเสริฐ

ภัที่รดิลก

2. นายดามพ์

สุคนธที่รัพย์

กรรมการสอื่บัข้อื่เที่็จจริง

29 พ.ย. 62 - ปัจจุบััน

3. นายมาส

ติันหยงมาศ

กรรมการสอื่บัข้อื่เที่็จจริง

29 พ.ย. 62 - ปัจจุบััน
ณ 31 ธันวาคม 2562

การประเมินผลและพัฒนาตินเอื่งขอื่งคณะกรรมการธนาคาร
การประเมินผลตนเองข้องกรรมการธนาคาร

คณะกิรรมกิารธนาคารจิ้ดให้้มกิี ารป็ระเมินผู้ลตินเองป็ีละ 1 คร้ง� โดยมีรป็้ แบบกิารป็ระเมินผู้ลกิรรมกิารธนาคาร 2 ร้ป็แบบ ค่อ
1. การประเมิินผลตนเองรายบุุคคล ผู้ลกิารป็ระเมินอย้่ในระด้บป็ระสิที่ธิภาพื่ดีเยี�ยม
2. การประเมิินผลรวมิทั้้�งคณะ ผู้ลกิารป็ระเมินอย้่ในระด้บป็ระสิที่ธิภาพื่ดีเยี�ยม

ที่้�งนี� จิากิผู้ลกิารป็ระเมินตินเองข้องคณะกิรรมกิารธนาคารป็ี 2562 ที่ี�ป็ระชุุมคณะกิรรมกิารธนาคารได้มอบห้มายให้้ฝ่่าย
จิ้ดกิารดำาเนินกิารติามแนวที่างที่ี�เสนอ อาที่ิ กิารป็ร้บป็รุงเอกิสารป็ระกิอบวาระกิารป็ระชุุม กิารนำาเสนอห้ล้กิส้ติรกิารอบรม/ส้มมนา
ให้้คณะกิรรมกิารธนาคารร้บที่ราบและร่วมกิิจิกิรรมอย่างติ่อเน่อ� ง รวมถึ่งจิ้ดบรรยายในห้้วข้้อ/ป็ระเด็นที่ีส� ำาค้ญและมีความน่าสนใจิติ่าง ๆ
โดยอาจิบรรจิุอย้ใ่ นระเบียบวาระเพื่่อ� ที่ราบ ห้ร่อนำาเสนอเป็็นกิารบรรยายติ่าง ๆ เพื่ิม� เติิม ติลอดจินกิารจิ้ดห้าที่ีป็� ร่กิษาผู้้เ้ ชุีย� วชุาญเพื่่อ�
สน้บสนุนกิารป็ฏิิบ้ติิห้น้าที่ี�ข้องคณะกิรรมกิารธนาคารติามเกิณฑ์์กิารป็ระเมินผู้ลให้ม่เพื่่�อยกิระด้บที่้กิษะ ความเชุี�ยวชุาญและเพื่ิ�ม
ศ้กิยภาพื่กิารกิำากิ้บด้แลกิิจิกิารข้องคณะกิรรมกิาร โดยจิะจิ้ดที่ำาแผู้นยกิระด้บฯ ด้งกิล่าวสำาห้ร้บป็ี 2563 ติ่อไป็

กิจกรรมเพื่่�อส่งเสริมความร้้ความสามารถข้องกรรมการธนาคาร

ในป็ี 2562 คณะกิรรมกิารธนาคารได้ร่วมกิิจิกิรรมเพื่่�อส่งเสริมความร้้และแลกิเป็ลี�ยนความคิดเห้็น รวมที่้�งเสริมสร้างมุมมอง
และสมรรถึนะข้องกิรรมกิารธนาคารในกิารกิำากิ้บด้แล ธสน. ให้้บรรลุเป็้าห้มายติามภารกิิจิและยุที่ธศาสติร์ข้องธนาคารอย่างมี
ป็ระสิที่ธิภาพื่และป็ระสิที่ธิผู้ล ด้งนี�
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ลำ�ดับ

กิจกรรม

วันที่

1.

ศึกษาดูงาน และร่วมงาน Vibrant Gujarat Summit 2019 ณ รัฐคุชราต อินเดีย

15-22 ม.ค. 62

2.

เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3
จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ จังหวัดระยอง

8-9 ก.พ. 62

3.

เปิดสำ�นักงานผู้แทน ธสน. ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา

7-10 มี.ค. 62

4.

รัับฟัังบรรยายหััวข้้อ “แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีและข้้อพึึงระมััดระวัังในการพิิจารณา
และอนุุมััติิสิินเชื่่�อ” โดยวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
ณ อาคารเอ็็กซิิม

29 เม.ย. 62

5.

รัับฟัังโครงการบรรยายพิิเศษด้้านธรรมาภิิบาลที่่�ดีี เรื่่�อง ธรรมาภิิบาลกัับ
การทำำ�งาน หััวข้้อ “ความซื่่�อตรงกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในหน่่วยงานของรััฐ”
โดยนายณรงค์์ชััย โอสถธนากร ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดพะเยา ณ อาคารเอ็็กซิิม

7 มิ.ย. 62

6.

สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการด้้าน Cyber Resilience จััดโดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 5 อาคารศููนย์์การเรีียนรู้้� ธนาคารแห่่งประเทศไทย

20 มิ.ย. 62
21 ส.ค. 62 และ 9 ต.ค. 62

7.

อบรมหลัักสููตรการกำำ�กับั ดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
องค์์กรกำำ�กัับดููแล (Regulator) รััฐวิิสาหกิิจ และองค์์การมหาชน (PDI) รุ่่�นที่่� 20
และรุ่่�นที่่� 21 โดยสถาบัันพระปกเกล้้า ณ สถาบัันพระปกเกล้้า

21 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62
และ 6 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62

8.

สััมมนาเพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการปฏิิบััติิตามหลัักการและแนวทาง
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี ใ นรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ พ.ศ. 2562 จัั ด โดยสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ สำำ�นัั ก นโยบายและแผนรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ
ณ โรงแรมสวิิสโซเทล เลอ คองคอร์์ด กรุุงเทพฯ

24 มิ.ย. 62

9.

รัับฟัังบรรยายและแลกเปลี่่�ยนทััศนะ “บทบาทของคณะกรรมการกัับการพััฒนา
ความยั่่�งยืืนของรััฐวิิสาหกิิจ” โดยผู้้�แทนจากบริิษััท ทริิส คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
ณ อาคารเอ็็กซิิม

27 มิ.ย. 62

10.

เข้้ า ร่่ ว มงานสัั ม มนา Bangkok Sustainable Banking Forum 2019
ณ ธนาคารแห่่งประเทศไทย

13 ส.ค. 62

11.

อบรมหลัักสููตรวิิทยาการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (วบส.) จััดโดย
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA) ณ NIDA

21 ส.ค. 62 - 15 ม.ค. 63

12.

เข้้าร่่วมสััมมนา เรื่่�อง “India: The Window of Opportunities” ณ โรงแรม
สยามเคมปิินสกี้้� กรุุงเทพฯ

4 ก.ย. 62

13.

เข้้าร่่วมปาฐกถาพิิเศษ “อนาคตเศรษฐกิิจไทย เรากำำ�หนดได้้” โดย ดร.สมคิิด
จาตุุศรีีพิิทัักษ์์ รองนายกรััฐมนตรีี จััดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์์ธรรมศาสตร์์
ณ โรงแรมแกรนด์์ ไฮแอท เอราวััณ กรุุงเทพฯ

5 ก.ย. 62

14.

เข้้าร่่วมสััมมนา “ASEAN Banking Cybersecurity Conference 2019”
จััดโดยศููนย์์ประสานงานความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศภาคการ
ธนาคาร (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย ณ โรงแรม ดิิ แอทธิินีี โฮเทลแบงค็็อก,
อะ ลัักซ์์ชููรีีคอลเล็็คชั่่�น โฮเทล

6 ก.ย. 62
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ลำ�ดับ

กิจกรรม

วันที่

15.

รัับฟัังบรรยาย เรื่่�อง “Open Banking” โดย Mr. Yang Yang, Solution
Engineering Director, ASEAN จากบริิษัทั ออราเคิิล คอร์์ปอเรชั่่น� (ประเทศไทย)
จำำ�กััด ณ อาคารเอ็็กซิิม

3 ต.ค. 62

16.

ศึึกษาดููงานในงาน Singapore FinTech Festival 2019 ณ สิิงคโปร์์

17.

สััมมนาเศรษฐกิิจของสมาคมเศรษฐศาสตร์์ธรรมศาสตร์์ ประจำำ�ปีี 2562 หััวข้้อ
“ธุุรกิิจไทย...รัับมืืออย่่างไรกัับเมกะเทรนด์์ที่่�ถาโถม” ณ โรงแรม ดิิ แอทธิินีี
โฮเทลแบงค็็อก, อะ ลัักซ์์ชููรีี คอลเล็็คชั่่�น โฮเทล

14 พ.ย. 62

18.

ประชุุมกัับคณะอนุุกรรมการจััดทำำ�บันั ทึึกข้้อตกลงและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
รััฐวิิสาหกิิจ (SubPAC) เพื่่อ� รัับฟัังการแสดงวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ ทิิศทาง นโยบาย
และแผนการดำำ� เนิิ น งานของ ธสน. ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่� ง เป็็ น การชี้้� แ จงโดย
กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ ธสน. ต่่อ สคร. และ SubPAC
ณ อาคารเอ็็กซิิม

19 พ.ย. 62

10-13 พ.ย. 62

นอกจากนี้้� กรรมการผู้้�จััดการได้้เดิินทางเข้้าร่่วมประชุุม/สััมมนาที่่�สำ�คั
ำ ัญในต่่างประเทศ อาทิิ ประชุุม Berne Union
Spring Meeting 2019 (สิิงคโปร์์) สััมมนา City Week 2019: The International Financial Services Forum (สหราชอาณาจัักร)
สััมมนา 8 th BBVA Seminar for Public Sector Investors and Issuers 2019 (โปรตุุเกส) ประชุุม Annual General
Assembly of Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID) (สวิิตเซอร์์แลนด์์)
พิิธีีลงนามความร่่วมมืือในรููปแบบต่่าง ๆ กัับ Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) (เวีียดนาม)
ประชุุม Prague Club/Berne Union Annual General Meeting 2019 (อิินเดีีย) และ ประชุุม Annual Meeting ของ
Asian Exim Banks Forum (AEBF) (เกาหลีีใต้้) โดยได้้มอบหมายให้้มีีการบัันทึึกข้้อมููลความรู้้�ที่่�ได้้รัับและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการธนาคารและคณะจััดการ เพื่่อ� นำำ�แนวทางที่่เ� ป็็นประโยชน์์มาต่่อยอดการพััฒนาบุุคลากรและการดำำ�เนิินงานของ ธสน. ต่่อไป

การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่

ธสน. จััดการปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่ เพื่่�อให้้กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ได้้รัับทราบข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ ธสน.
อย่่างเพีียงพอเพื่่อ� ให้้สามารถปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ก� รรมการ ธสน. ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยในปีี 2562 ธสน. ได้้จัดั ให้้มีีการบรรยายข้้อมููล
สำำ�หรัับกรรมการใหม่่รายบุุคคล และได้้จััดปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่ จำำ�นวน 2 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 5 มีีนาคม 2562 และ 31 ตุุลาคม 2562
โดยนำำ�เสนอข้้อมููลสรุุปเกี่่�ยวกัับภาพรวมผลการดำำ�เนิินงาน แผนยุุทธศาสตร์์และบริิการของ ธสน. รวมทั้้�งภาพรวมกฎหมายและ
หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการ

การประชุุมและค่่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร

การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมร่่วมกัันอย่่างสม่ำำ��เสมออย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง โดยปีี 2562 มีีการประชุุม
คณะกรรมการธนาคารจำำ�นวน 14 ครั้้ง� คณะกรรมการบริิหาร 13 ครั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน 8 ครั้้�ง คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม 6 ครั้้�ง คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง 7 ครั้้�ง
คณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 11 ครั้้�ง คณะกรรมการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม
1 ครั้้ง� คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ 6 ครั้้ง� และคณะกรรมการสอบข้้อเท็็จจริิง 3 ครั้้ง� ตามลำำ�ดับั โดยมีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุม
ของกรรมการแต่่ละคนปรากฏตามตารางการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ ธสน. ปีี 2562
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ค่่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร
ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้้วย 1. ค่่าตอบแทนรายเดืือน 2. เบี้้�ยประชุุม และ 3. โบนััส ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการ ธสน. ได้้รับั ค่่าตอบแทนรายเดืือนและเบี้้�ยประชุุมตามหนัังสืือที่่� กค 0803.2/ว.85 ลงวัันที่่� 6 สิิงหาคม 2556 เรื่่อ� งอััตรา
ค่่าตอบแทนและเบี้้�ยประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตามมติิคณะรััฐมนตรีีตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2556 จนถึึงเดืือน
เมษายน 2562 และในเดืือนพฤษภาคม 2562 มีีหนัังสืือที่่� กค 0803.2/ว.46 ลงวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562 เรื่่�องแจ้้งเวีียนอััตราและ
หลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือนและเบี้้�ยประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจและกรรมการอื่่น� ในคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย คณะอนุุกรรมการ
หรืือคณะทำำ�งานอื่่�น ตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2562 ซึ่่�งมีีการปรัับปรุุงอััตราและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน
รายเดืือนและเบี้้�ยประชุุมกรรมการ ทำำ�ให้้คณะกรรมการธนาคารได้้รัับค่่าตอบแทนตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กระทรวงการคลัังกำำ�หนดดัังนี้้�
1.	ค่่าตอบแทนรายเดืือน ประธานกรรมการธนาคารได้้รับั ค่่าตอบแทนเดืือนละ 20,000.00 บาท และกรรมการธนาคารได้้รับั
ค่่าตอบแทนเดืือนละ 10,000.00 บาท ในปีี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้้รับั ค่่าตอบแทนรายเดืือนเป็็นจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 1,391,440.09 บาท
2. เบี้้�ยประชุุม เป็็นอััตราเหมาจ่่ายรายเดืือนเฉพาะเดืือนที่่�เข้้าร่่วมประชุุม โดยประธานกรรมการธนาคารได้้รัับเบี้้�ยประชุุม
เดืือนละ 12,500.00 บาท และกรรมการธนาคารได้้รัับเบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 10,000.00 บาท และได้้มีีการปรัับปรุุงอััตราค่่าตอบแทน
และเบี้้�ยประชุุมใหม่่ ตามหนัังสืือที่่� กค 0803.2/ว.46 ลงวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562 โดยประธานกรรมการได้้รัับเบี้้�ยประชุุมเดืือนละ
25,000.00 บาท และกรรมการได้้รัับเบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 20,000.00 บาท ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2562 เป็็นต้้นไป
ในปีี 2562 มีีการประชุุมคณะกรรมการธนาคารรวม 14 ครั้้�ง มีีเบี้้�ยประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 2,390,000.00 บาท
3. โบนััส คำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดผลประโยชน์์ตอบแทนคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่�งอิิงกัับกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี
สััดส่่วนของระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในปีีนั้้�น อััตราการเข้้าประชุุมของกรรมการ รวมทั้้�งการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ของ ธสน. ตามบัันทึึกข้้อตกลงการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจระหว่่าง ธสน. กัับกระทรวงการคลัังในปีีที่่�คำำ�นวณโบนััส
โดยมีีโบนััสของกรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในช่่วงปีี 2561 จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 1,862,056.46 บาท สำำ�หรัับโบนััสจากผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2562 ยัังอยู่่�ระหว่่างรอผลการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานรััฐวิิสาหกิิจตามแนวทาง
ระบบการประเมิินคุุณภาพรััฐวิิสาหกิิจจากกระทรวงการคลััง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามหนัังสืือ กค 0803.2/ว.85 ลงวัันที่่� 6 สิิงหาคม 2556 เรื่่�องอััตราค่่าตอบแทนและเบี้้�ยประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้จนถึึงเดืือนเมษายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจะได้้รัับค่่าตอบแทนเหมาจ่่ายเป็็น
รายเดืือนทุุกเดืือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 12,500.00 บาท และกรรมการตรวจสอบได้้รับั เบี้้�ยประชุุม
เดืือนละ 10,000.00 บาท และได้้มีีการปรัับอััตราค่่าตอบแทนใหม่่ ตามหนัังสืือที่่� กค 0803.2/ว.46 ลงวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562 โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 25,000.00 บาท และกรรมการตรวจสอบได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 20,000.00 บาท
โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2562 เป็็นต้้นไป ในกรณีีดำำ�รงตำำ�แหน่่งไม่่ครบเดืือนจะคำำ�นวณค่่าตอบแทนเป็็นรายวััน
ตามจำำ�นวนวัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในเดืือนนั้้�น ในปีี 2562 มีีการประชุุมรวม 8 ครั้้�ง มีีค่่าตอบแทนรวมทั้้�งสิ้้�น 586,000.00 บาท
คณะกรรมการอื่่�นที่่�แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการธนาคาร
ตามหนัังสืือที่่� กค 0803.2/ว.85 ลงวัันที่่� 6 สิิงหาคม 2556 เรื่่�องอััตราค่่าตอบแทนและเบี้้�ยประชุุมกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ที่่�แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการธนาคาร จะได้้รัับเบี้้�ยประชุุมในอััตราเหมาจ่่ายเป็็นรายเดืือนเฉพาะเดืือนที่่�
เข้้าร่่วมประชุุม โดยประธานกรรมการได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 12,500.00 บาท และกรรมการได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 10,000.00 บาท
ทั้้�งนี้้� หากกรรมการคนใดได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการอื่่�นมากกว่่า 1 คณะ จะได้้รัับเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการอื่่�น
รวมแล้้วไม่่เกิิน 2 คณะ คณะละไม่่เกิิน 1 ครั้้ง� ต่่อเดืือน และได้้รับั เฉพาะเดืือนที่่ม� าประชุุม กรณีีเป็็นบุุคคลภายนอกจะได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเป็็น
รายครั้้ง� ในอััตราไม่่เกิิน 3,000.00 บาท เฉพาะกรรมการที่่ม� าประชุุม ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2562 ได้้มีีการปรัับอััตราเบี้้�ยประชุุม
เป็็น ประธานกรรมการได้้รับั เบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 25,000.00 บาท และกรรมการได้้เบี้้�ยประชุุมเดืือนละ 20,000.00 บาท ตามหนัังสืือที่่�
กค 0803.2/ว.46 ลงวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562 เรื่่�องแจ้้งเวีียนอััตราและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือนและเบี้้�ยประชุุม
กรรมการรััฐวิิสาหกิิจและกรรมการอื่่�นในคณะกรรมการชุุดย่่อย คณะอนุุกรรมการ หรืือคณะทำำ�งานอื่่�น ในปีี 2562 มีีค่่าเบี้้�ยประชุุม
คณะกรรมการบริิหาร 437,500.00 บาท คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน 165,000.00 บาท คณะกรรมการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี� และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม 205,000.00 บาท คณะกรรมการกำำ�กับั ความเสี่่ย� ง 227,500.00 บาท คณะกรรมการกำำ�หนด
กลยุุทธ์์และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 185,000.00 บาท คณะกรรมการความคิิดสร้า้ งสรรค์์และนวััตกรรม 12,500.00 บาท
คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ 50,000.00 บาท และคณะกรรมการสอบข้้อเท็็จจริิง 12,500.00 บาท
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ตารางสรุุปการเข้้าร่่วมประชุุม ค่่าตอบแทนรายเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุม
กรรมการ

ระยะเวลา
การดำ�รงตำ�แหน่ง
(ณ 31 ธ.ค. 62)

ค่าตอบแทน
รายเดือน
รวมทั้งปี 2562
(บาท)

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

รวม 14 ครั้ง

รวม 13 ครั้ง

รวม 8 ครั้ง

-

-

-

-

1. ประธานกรรมการ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

8 พ.ย. 59 - 30 ก.ย. 62

180,000.00

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

22 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

46,451.61

162,500.00
(8/9)
125,000.00
(5/5)

2. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
26 พ.ค. 59 - 17 ต.ค. 62
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (แทนผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง)

95,483.87

130,000.00
(8/9)

18 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

24,516.13

80,000.00
(4/5)

-

12,500.00
(1/1)

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 62

90,000.00

-

1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

26,774.19

120,000.00
(7/9)
60,000.00
(3/5)

40,000.00
(5/7)
-

9 พ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

90,000.00

-

-

1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

30,000.00

100,000.00
(7/9)
80,000.00
(4/5)

-

-

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

90,000.00

-

-

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

30,000.00

140,000.00
(9/9)
80,000.00
(4/5)

6. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล

25 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 62

64,516.13

-

15 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

23,817.20

70,000.00
(5/6)
60,000.00
(3/3)

26 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

31,666.67

100,000.00
(5/5)

-

7. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

26 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 62

120,000.00

230,000.00
(13/14)

110,000.00
(13/13)

-

8. นายนพพร เทพสิทธา

21 ก.ค. 57 - 20 ก.พ. 62

17,142.86
101,071.43

12,500.00
(1/2)
112,500.00
(11/11)

-

26 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62

12,500.00
(1/1)
220,000.00
(12/13)

9. นายมาส ตันหยงมาศ

21 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 62

120,000.00

240,000.00
(14/14)

-

10,000.00
(1/1)

10. นายกำ�ธร ตติยกวี

3 พ.ย. 58 - 30 ก.ย. 62

90,000.00

140,000.00
(9/9)

-

62,500.00
(7/7)

11. กรรมการผู้จัดการ
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

1 มิ.ย. 59 - 31 ธ.ค. 62

120,000.00

240,000.00
(14/14)

110,000.00
(12/13)

-

1,391,440.09

2,390,000.00

437,500.00

165,000.00

นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
(แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง)
3. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
นายกีรติ รัชโน
4. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายณัฐพล รังสิตพล
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
5. เลขาธิการสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางสาวจริยา สุทธิไชยา

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

จำ�นวนผลตอบแทนที่ ได้รับ (บาท)

92,500.00
(9/9)

-

-

-

-

(0/1)
30,000.00
(4/5)
10,000.00
(2/2)
-

-

หมายเหตุ : 1. ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังในการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
		 ค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (อ้างอิงตามหนังสือกระทรวงการคลัง
		 เรื่องแจ้งเวียนอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย 	ค
2. ตัวเลขในวงเล็บ (.../...) หมายถึง จำ�นวนครั้งที่กรรมการมาประชุม / จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างการดำ�รงตำ�แหน่ง															
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คณะกรรมการธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทยประจำำ�ปีี 2562
เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
รวม 6 ครั้ง

คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง

รวม 1 ครั้ง

คณะกรรมการ
กำ�หนดกลยุทธ์
และนโยบาย
ด้านเทคโนโลยี
รวม 11 ครั้ง

-

-

-

-

342,500.00

-

-

-

-

171,451.61

60,000.00
(6/6)

-

-

-

-

377,983.87

10,000.00
(1/1)

-

-

-

-

127,016.13

-

-

-

330,000.00

-

-

-

106,774.19

-

-

-

-

380,000.00

-

-

-

-

150,500.00

-

-

-

-

-

410,000.00

-

-

-

-

-

135,000.00

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำ�กับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม

รวม 8 ครั้ง

รวม 7 ครั้ง

รวม 6 ครั้ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00
(4/4)
20,000.00
(2/2)
-

40,000.00
(4/4)
25,000.00
(2/2)

-

-

-

-

140,000.00
(6/7)
28,000.00
(1/1)
140,000.00
(7/7)
-

50,000.00
(5/6)
12,500.00
(1/1)

30,000.00
(4/4)
-

รวม
(บาท)

รวม 3 ครั้ง

-

-

-

-

-

-

-

164,516.13

-

-

-

-

-

-

-

93,817.20

-

-

-

-

172,166.67

-

-

28,000.00
(0/1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00
(3/4)
-

40,000.00
(6/6)
205,000.00

250,000.00
(8/8)

-

20,000.00
(2/2)
(0/0)

12,500.00
(1/1)
-

(3/3)

-

-

-

-

-

-

-

-

367,500.00

-

590,000.00

-

-

-

20,000.00
(7/7)

-

-

50,000.00

12,500.00

60,000.00
(9/11)
185,000.00

-

585,000.00

-

75,000.00
(6/6)

227,500.00

-

-

-

586,000.00

125,000.00
(11/11)

62,142.86

12,500.00
(3/3)
(3/3)

12,500.00

446,071.43
650,000.00

5,662,440.09

มากกว่า 1 คณะ จะได้รับเบี้ยประชุมสำ�หรับคณะกรรมการชุดย่อยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน และกรณีกรรมการดำ�รงตำ�แหน่งไม่เต็มเดือน จะได้รับ
ที่ กค 0803/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ กค 0803.2/ว.46 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
	คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งานอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
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ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััส โดยผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการและรองกรรมการผู้้�จััดการ
จะได้้รัับโบนััสประจำำ�ปีีในอััตราสองเท่่าของเงิินเดืือนเช่่นเดีียวกัับพนัักงาน ธสน. สำำ�หรัับกรรมการผู้้�จััดการได้้รัับค่่าตอบแทนตามที่่�
กำำ�หนดในสััญญาจ้้างเมื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหารระดัับสููงในปีี 2560-2562 มีีจำำ�นวนดัังนี้้�
หน่่วย : บาท

ปี

ค่าตอบแทนรวม

2562
2561
2560

43,536,175.28
35,217,954.88
33,346,607.38

การรายงานทางการเงิินและรายงานทางการบริิหาร
คณะกรรมการธนาคารรายงานความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
และงบการเงิิน โดยเสนอรายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี งบแสดงฐานะการเงิิน งบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นที่่�
สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของ ธสน. ตรวจสอบแล้้ว ต่่อรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
ก่่อนเสนอคณะรััฐมนตรีีและรััฐสภาเพื่่อ� ทราบเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการธนาคารกำำ�หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้า้ ที่่�
สอบทานรายงานทางการเงิินก่่อนนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการธนาคารรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส นอกจากนี้้� ฝ่่ายจััดการยัังได้้จััด
ให้้มีีรายงานทางการบริิหารในรููปแบบต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิมจากรายงานทางการเงิินและรายงานการตรวจสอบ เช่่น รายงานความเสี่่�ยง
ในด้้านต่่าง ๆ รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามบัันทึึกข้้อตกลงการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของรััฐวิิสาหกิิจระหว่่าง ธสน. กัับกระทรวง
การคลััง และรายงานแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีี เสนอให้้คณะกรรมการธนาคารรัับทราบเพื่่�อประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
ของ ธสน. เป็็นประจำำ�

ค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้ผู้้�สอบบััญชีี
ธสน. แต่่งตั้้�งให้้ สตง. เป็็นผู้้�สอบบััญชีี ตามข้้อกำำ�หนด พ.ร.บ. ธสน. โดยมีีค่่าใช้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2562
จำำ�นวน 1,320,000.00 บาท

การเปิิดเผยสารสนเทศและความโปร่่งใส
ธสน. ให้้ความสำำ�คััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่การเงิิน แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
อย่่างเป็็นระบบและถููกต้้องตามกฎหมาย มีีสาระสำำ�คัญ
ั ถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ เชื่่อ� ถืือได้้ และทัันเวลา สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิ
ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ และให้้บริิการห้้องข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อให้้ประชาชน
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียสามารถรัับทราบและเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ตามช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างครบถ้้วน เพีียงพอ และเท่่าเทีียมกััน โดยช่่องทาง
ที่่� ธสน. ใช้้ในการเผยแพร่่สารสนเทศมีีดัังนี้้�

1. การเปิิดเผยข้้อมููลภายนอกองค์์กร

1.1		สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
		 • เว็็บไซต์์ ธสน. www.exim.go.th มีีการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารที่่�สำำ�คััญของ ธสน. ได้้แก่่ รายงานประจำำ�ปีี อััตรา
ดอกเบี้้�ยและค่่าธรรมเนีียม ประกาศการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุ นโยบายของ ธสน. ทรััพย์์สิินรอการขาย ฯลฯ รวมทั้้�งเป็็น
ช่่องทางให้้ลููกค้้าและบุุคคลภายนอกติิดต่่อสอบถามและให้้ข้้อเสนอแนะร้้องเรีียนเพื่่�อประโยชน์์ในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และให้้บริิการของ ธสน.
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		 • โซเชีียลมีีเดีีย ได้้แก่่ YouTube และ Facebook Page “EXIM Bank of Thailand” เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�
ด้้านการค้้าการลงทุุนและวิิธีีป้้องกัันความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ ตลอดจนแนะนำำ�บริิการของ ธสน. และสาระน่่ารู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้าระหว่่างประเทศ เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการไทยในโลกการค้้ายุุคใหม่่
		 • วารสารรายเดืื อ น EXIM E-NEWS ซึ่่�งจััดส่่งให้้แก่่สมาชิิก ประกอบด้้วยลููกค้้า ผู้้�ประกอบการ สมาชิิก
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สมาชิิกหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สมาชิิกสภาผู้้�ส่่งสิินค้้าทางเรืือ
แห่่งประเทศไทย และผู้้�สนใจทั่่�วไป จำำ�นวนกว่่า 18,000 รายชื่่อ� อีีเมล เพื่่อ� เผยแพร่่บทวิิเคราะห์์ทิศิ ทางการค้้าการลงทุุนระหว่่างประเทศ
และโอกาสของผู้้�ประกอบการไทย เกร็็ดน่่ารู้้�เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงทางการค้้าและการเงิินระหว่่างประเทศ โอกาสการค้้าการลงทุุน
ในตลาดใหม่่ที่มีีศั
่� กั ยภาพ บทสััมภาษณ์์ผู้้�ประกอบการที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�ธุรุ กิิจการค้้าและลงทุุน ตลอดจนแนะนำำ�บริิการ
ข่่าวความเคลื่่�อนไหว และกิิจกรรมของ ธสน.
1.2		สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
		 • รายงานประจำำ�ปีี ฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยจััดทำำ�เป็็นรููปเล่่มและเผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซต์์ ธสน.
www.exim.go.th ไปยัังลููกค้้า นัักลงทุุน คู่่�ค้้า และผู้้�สนใจทั่่�วไป เพื่่�อเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญทางการบริิหาร ข้้อมููลงบการเงิิน รายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีี และการกำำ�กัับดููแล เป็็นต้้น
		 •	สิ่่�งพิิมพ์์อื่่�น ๆ เช่่น แผ่่นพัับ โปสเตอร์์ หนัังสืือพิิมพ์์ วารสาร/นิิตยสาร เป็็นต้้น
1.3		สื่่� อ มวลชน โดยจััดให้้มีีการแถลงข่่าวและเผยแพร่่เอกสารข่่าวในรููปแบบข่่าว ภาพข่่าว และอิินโฟกราฟิิก
ผ่่านสื่่�อมวลชนแขนงต่่าง ๆ ทั้้�งสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สถานีีโทรทััศน์์ สถานีีวิิทยุุ และสื่่�อออนไลน์์
1.4		 การเชื่่�อมโยงกัับระบบข้้อมููลรััฐวิิสาหกิิจของสำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) และสำำ�นักั งาน
เศรษฐกิิจการคลััง (สศค.) กระทรวงการคลััง

2. การเปิิดเผยข้้อมููลภายในองค์์กร เช่่น ระบบสื่่�อสารภายในองค์์กร (Intranet) บอร์์ดและป้้ายประชาสััมพัันธ์์

ภายในองค์์กร สื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ทางจอภาพดิิจิทัิ ลั และโทรทััศน์์ภายใน นิิตยสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์รายเดืือน และกิิจกรรมภายในองค์์กร
ตามวาระและโอกาสต่่าง ๆ

นอกจากนี้้� ธสน. ได้้ให้้ความร่่วมมืือในการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) และธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย (ธปท.) อย่่างครบถ้้วนและสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายเข้้าใจถึึงบทบาท หน้้าที่่� และความมุ่่�งมั่่�นของ
ธสน. ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความสุุจริิต โปร่่งใส และยึึดมั่่�นในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาโดยตลอด

พระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำำ�ปีี 2562
ในฐานะที่ ธสน. เป็นหน่วยงานภาครัฐทเี่ ป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงด�ำเนินการให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของ ธสน. สู่สาธารณชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ธสน. ดังนี้
1. เปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่สาธารณชน ในการสืืบค้้นข้้อมููลข่่าวสารการจััดซื้้อ�
จััดจ้้างของ ธสน.
2. เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ บนเว็บไซต์ของ
ธสน. www.exim.go.th
3. การเปิิดเผยข้้อมููลของธนาคาร และข้้อมููลของลููกค้้าแก่่หน่ว่ ยงานและบุุคคลภายนอกที่่ร้� อ้ งขอ อัันเป็็นการให้้ความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมาย ในการขอตรวจสอบข้้อมููลหรืือเรีียกเอกสารหลัักฐาน ได้้แก่่ กระทรวงการคลััง ธปท. ปปช.
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน ศาล กรมบัังคัับคดีี กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค เป็็นต้้น โดย ธสน. ให้้ข้้อมููลภายใต้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. เปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะผ่่านทางเว็็บไซต์์ฐานข้้อมููลหน่่วยงานของรััฐภายใต้้สััญลัักษณ์์ GINFO และ เว็็บไซต์์ศููนย์์ข้้อมููล
ข่่าวสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของราชการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ www.oic.go.th/INFOCENTER5/562/
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บทบาทของ ธสน. ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
คณะกรรมการธนาคารตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย นอกจากนี้้�ยัังให้้ความสำำ�คััญ รวมทั้้�งมุ่่�งสนองและรัักษา
ผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ซึ่่�งประกอบด้้วย
1. กระทรวงการคลัังและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ธสน. มุ่่�งใช้้เครื่่อ� งมืือทางการเงิินและองค์์ความรู้้�ของ ธสน. ในการสนอง
นโยบายของรััฐเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถของผู้้�ส่่งออกและนัักลงทุุนไทย มุ่่�งเน้้นบทบาทการเป็็นสถาบัันการเงิินเพื่่�อการพััฒนา
สร้้างโอกาสให้้ประชาชนเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนอย่่างทั่่�วถึึงควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�ทางการเงิิน ภายใต้้การบริิหารจััดการองค์์กรที่่�มั่่�นคง
โปร่่งใส และยั่่�งยืืน โดยการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารจััดการและให้้บริิการทางการเงิิน
� ง� ในใจลููกค้้าในด้้านการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศของไทย ด้้วยการตอบสนอง
2.	ลููกค้้า ธสน. มุ่่�งมั่่�นในการเป็็นที่่หนึ่่
ความต้้องการของลููกค้้าและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สร้้างคุุณค่่าแก่่ลููกค้้า
3. ผู้้�ส่่งมอบ คู่่ค้� า้ และคู่่ค� วามร่่วมมืือ ธสน. มุ่่�งพััฒนาความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ส่ง่ มอบ คู่่�ค้้า และคู่่�ความร่่วมมืือให้้เป็็นพัันธมิิตร
ผู้้�สนัับสนุุนองค์์กร และสร้้างเครืือข่่ายพัันธมิิตรภาครััฐและเอกชนทั้้�งในและต่่างประเทศเพื่่�อสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการไทย ด้้วย
การให้้บริิการและมีีระบบงานที่่เ� ป็็นมาตรฐานสากล มีีการบริิหารความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้ และปฏิิบัติั ติ ามพัันธกรณีีที่่ต� กลงระหว่่างกััน
4.	บุุคลากร ธสน. มุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้บุุคลากรได้้รัับการพััฒนาศัักยภาพ รวมทั้้�งมีีความผููกพััน ความพึึงพอใจ ความสุุขและ
ความสมดุุลในการทำำ�งาน
5.	ชุุมชนและสัังคม
• ผู้้�ส่่งออก ผู้้�นำำ�เข้้า และนัักลงทุุนไทยในประเทศและต่่างประเทศ ธสน. มุ่่�งให้้ความรู้้�และคำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาแก่่ผู้้�ส่ง่ ออก
ผู้้�นำำ�เข้้า และนัักลงทุุนเพื่่อ� เพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการไทย พร้้อมทั้้�งบ่่มเพาะผู้้�ประกอบการขนาดย่่อมที่่มีีศั
� กั ยภาพ
ให้้สามารถส่่งออกได้้อย่่างมั่่�นใจและขยายธุุรกิิจส่่งออกได้้มากขึ้้�น
•	หน่่วยงานที่่ทำ� ำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ธสน. มุ่่�งสนัับสนุุนปััจจััยที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชน สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนหน่่วยงานที่่�ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสาธารณประโยชน์์

ช่่องทางการร้้องเรีียน
ธสน. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินการบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน กระบวนการรัับฟัังความคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้กระบวนการดัังกล่่าวมีีความชััดเจน ดำำ�เนิินการได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งตอบสนองความต้้องการและความคาดหวัังของ
ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ธสน. ได้้จััดช่่องทางรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและประชาสััมพัันธ์์ทางเว็็บไซต์์ ดัังนี้้�
1. โทรศััพท์์ : 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต่่อ 3300
2. จดหมายส่่งตรงถึึงกรรมการผู้้�จััดการ ธสน.
	ที่่�อยู่่� : อาคารเอ็็กซิิม เลขที่่� 1193 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
3. เว็็บไซต์์ : www.exim.go.th
4.	อีีเมล : customercare@exim.go.th
5.	หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ศููนย์์รัับเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์ของรััฐบาล สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ธนาคารแห่่งประเทศไทย เป็็นต้้น
เมื่่�อมีีข้้อร้้องเรีียนหรืือความคิิดเห็็นผ่่านช่่องทางข้้างต้้น เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจะสอบถามรายละเอีียดและข้้อเท็็จจริิง
ที่่เ� กิิดขึ้้น� และประสานงานกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ตรวจสอบประเด็็น หาแนวทางแก้้ไขและติิดตามความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินการ
ของฝ่่ายงานเจ้้าของเรื่่�องจนกระทั่่�งได้้ข้้อยุุติิภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด (Standard Level Agreement: SLA) นอกจากนั้้�น ตาม
กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียน ยัังหมายรวมถึึงการที่่�ฝ่่ายงานเจ้้าของเรื่่�องต้้องพิิจารณาแนวทางป้้องกััน แก้้ไข ปรัับปรุุงบริิการและ
กระบวนการทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว ซึ่่�งหน่่วยงานผู้้�ดููแลข้้อร้้องเรีียนจะรายงานสรุุปผลการจััดการ และ/หรืือความก้้าวหน้้าของ
การดำำ�เนิินการต่่อกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวจะได้้รัับการนำำ�เสนอคณะจััดการและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทราบ
เป็็นรายไตรมาสและรายปีี
ทั้้� ง นี้้� กรณีีข้้อ ร้้อ งเรีียนเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต และประพฤติิ มิิ ช อบของพนัั กงาน หน่่ ว ยงานผู้้�ดูู แ ลข้้ อร้้ องเรีียนจะนำำ�ส่่ง ให้้
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลดำำ�เนิินการเป็็นการเฉพาะต่่อไป

รายงานประจำาปี 2562

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย

117

จรรยาบรรณและจริยธรรม
คณะกรรมการธนาคารได้้จัด้ั ให้้มแี นวทางปฏิิบัติั เิ กีย� วกับัจัรรยาบัรรณและจัริยธรรม เพื่่อ� ให้้กรรมการ ผู้้บั้ ริห้าร และพื่นักงาน
ธสน. ทุกคน ได้้รับัทราบัและถื่อปฏิิบััติิติามแนวทางที� ธสน. และผู้้้มีส่วนได้้ส่วนเสียคาด้ห้วัง โด้ยได้้กำาห้นด้กรอบัจัริยธรรมห้ลักของ
ธนาคาร 9 ประการ ได้้แก่
1. การยึด้มั�นในคุณธรรมและจัริยธรรม
2. การมีจัิติสำานึกที�ด้ี ซื่่�อสัติย์ สุจัริติ และรับัผู้ิด้ชอบั
3. การยึด้ถื่อประโยชน์ของประเทศชาติิเห้น่อกว่าประโยชน์ส่วนติน และไม่มีผู้ลประโยชน์ทับัซื่้อน
4. การย่นห้ยัด้ทำาในสิ�งที�ถื้กติ้อง เป็นธรรม และถื้กกฎห้มาย
5. การให้้บัริการแก่ประชาชนด้้วยความรวด้เร็ว มีอัธยาศัย และไม่เล่อกปฏิิบััติิ
6. การให้้ข้อม้ลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบัถื้วน ถื้กติ้อง และไม่บัิด้เบั่อนข้อเท็จัจัริง
7. การมุ่งผู้ลสัมฤทธิ�ของงาน รักษามาติรฐาน มีคุณภาพื่ โปร่งใส และติรวจัสอบัได้้
8. การยึด้มั�นในระบับัประชาธิปไติยอันมีพื่ระมห้ากษัติริย์ทรงเป็นประมุข และ
9. การยึด้มั�นในห้ลักจัรรยาวิชาชีพื่ขององค์กร
และกำาห้นด้ห้ลักปฏิิบัติั สิ ำาห้รับับัุคลากรของ ธสน. ในคู่่มื� อื จริิยธริริมืธุริกิิจ ริะดัับคู่ณะกิริริมืกิาริ ผู้่บ� ริิหาริ และพนัักิงานั
ริวมืทั้ัง� ริะเบียบ ธสนั. ว�าดั�วย จริิยธริริมืของพนัักิงานั ธสนั. พ.ศ. 2555 เพื่่อ� ให้้ทงั� คณะกรรมการ ผู้้บั้ ริห้าร และพื่นักงาน ยึด้ถื่อปฏิิบัติั ิ
อันจัะส่งเสริมให้้ ธสน. มีการด้ำาเนินงานอย่างถื้กติ้องติามห้ลักจัริยธรรม เคารพื่สิทธิและปฏิิบัติั ติิ อ่ ผู้้ม้ สี ว่ นได้้สว่ นเสียอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม และติรวจัสอบัได้้ โด้ยคณะกรรมการธนาคารมีบัทบัาทสำาคัญในการกำากับัด้้แลให้้ ธสน. มีนโยบัายและแนวปฏิิบััติิ
ด้้านจัริยธรรมติ่อพื่นักงาน ผู้้ถื้ อ่ หุ้น้ ล้กค้า เจั้าห้นี� ค้ค่ า้ พื่ันธมิติรทางธุรกิจั ภาครัฐ ชุมชนและสังคม รวมทัง� สิง� แวด้ล้อม ครอบัคลุมประเด้็น
สำาคัญ อาทิ การรับัเร่�องร้องเรียน การเคารพื่สิทธิมนุษยชน การป้องกันความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ การป้องกันการทุจัริติและ
การให้้สินบัน และการเปิด้เผู้ยข้อม้ลด้้วยความรับัผู้ิด้ชอบั ระมัด้ระวัง สุจัริติเป็นธรรม
ธสน. จััด้ทำาระเบัียบั ธสน. ว่าด้้วย จัริยธรรมของพื่นักงาน ธสน. มาติั�งแติ่ปี 2551 เพื่่�อให้้สอด้คล้องกับัรัฐธรรมน้ญแห้่ง
ราชอาณาจัักรไทย พื่.ศ. 2550 และได้้มกี ารปรับัปรุงแก้ไขให้้สมบั้รณ์ขนึ� เป็นลำาด้ับั โด้ยปรับัปรุงครัง� ล่าสุด้เม่อ� ปี 2555 ติามข้อแนะนำา
ของสำานักงานผู้้้ติรวจัการแผู้่นด้ิน ทั�งนี� ระเบัียบัฯ ด้ังกล่าวกำาห้นด้ให้้กรรมการผู้้้จััด้การ ผู้้้บัริห้ารระด้ับัส้ง และพื่นักงานติ้องปฏิิบััติิ
ติามจัริยธรรมของ ธสน. โด้ยยึด้ห้ลักความซื่่�อสัติย์สุจัริติ มีคุณธรรมและจัริยธรรม สอด้คล้องกับัค้่ม่อจัริยธรรมธุรกิจั และเพื่่�อให้้เกิด้
กลไกการบัังคับัใช้อย่างมีประสิทธิภาพื่ จัึงมีการกำาห้นด้บัทลงโทษสำาห้รับัผู้้้ที�ฝ่่าฝ่ืนไม่ปฏิิบััติิติามจัริยธรรม ให้้ถื่อเป็นการกระทำาผู้ิด้
ทางวินัยของธนาคาร
ทัง� นี� กรรมการธนาคาร กรรมการผู้้จั้ ด้ั การ และผู้้บั้ ริห้ารระด้ับัส้งติ้องแสด้งความยึด้มัน� ในจัริยธรรมทีก� ำาห้นด้ โด้ยการปฏิิบัติั ติิ น
เป็นแบับัอย่างที�ด้ีสำาห้รับัพื่นักงาน และสนับัสนุนให้้พื่นักงานใช้ค้่ม่อและระเบัียบัข้างติ้นเป็นแนวทางปฏิิบััติิ เพื่่�อนำาไปส้่การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที�ด้ีติ่อไป

หลักความขััดแย้งทางผลประโยชน์
ธสน. ให้้ความสำาคัญในการด้ำาเนินงานติามห้ลักธรรมาภิบัาล โปร่งใส ติรวจัสอบัได้้ และมีการบัริห้ารจััด้การความขัด้แย้ง
ทางผู้ลประโยชน์อย่างเห้มาะสมติามนโยบัายการกำากับัด้้แลกิจัการทีด้� ี โด้ยกำาห้นด้แนวปฏิิบัติั ติิ ามระเบัียบั ธสน. ว่าด้้วย การป้องกัน
ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ พื่.ศ. 2559 ซื่ึ�งเป็นเคร่�องม่อในการบัริห้ารจััด้การความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ มีผู้ลบัังคับัใช้กับั
ผู้้้บัริห้ารและผู้้้ปฏิิบััติิงานทุกระด้ับั เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิห้น้าที�เป็นไปด้้วยความซื่่�อติรง ไม่แสวงห้าประโยชน์ส่วนติน ไม่เล่อกปฏิิบััติิ
และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมห้ร่อมีส่วนเกี�ยวข้องในการติัด้สินใจัในธุรกรรมห้ร่อกิจัการใด้ ๆ ที�ตินเองมีส่วนได้้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางติรง
ห้ร่อทางอ้อม อันจัะทำาให้้เกิด้ปัญห้าความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถืึงกำาห้นด้ให้้ผู้บั้ ริห้ารและพื่นักงาน ธสน.
ทุกคนลงนามรับัทราบัระเบัียบัด้ังกล่าว และให้้รายงานข้อเท็จัจัริงเกีย� วกับัการรับัทรัพื่ย์สนิ และประโยชน์ รวมทัง� รายงานความขัด้แย้ง
ทางผู้ลประโยชน์เน่�องจัากการปฏิิบััติิห้น้าที�ติ่อผู้้้มีอำานาจัพื่ิจัารณาติามที�ระบัุไว้ในระเบัียบัด้ังกล่าว
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สำำ�หรัับคณะกรัรัมก�รัธน�ค�รัมีก�รัรั�ยง�นก�รัมีสำ่วนได้้สำ่วนเสำียของกรัรัมก�รั อ�ทิิ ข้อมูลเกี�ยวกับก�รัถืือห้้น หรัือเป็็น
กรัรัมก�รัหรัือผูู้้บรัิห�รัรัะด้ับสำูงในองค์กรัอื�น ๆ ในแบบแจ้้งก�รัมีสำ่วนได้้สำ่วนเสำียของกรัรัมก�รั ธสำน. รัวมทิั�ง รั�ยง�นข้อมูลยืนยัน
ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่งกรัรัมก�รัในรััฐวิสำ�หกิจ้ไม่เกิน 3 แห่ง ตำ�มบทิบัญญัตำขิ องพรัะรั�ชบัญญัตำคิ ณ
้ สำมบัตำมิ �ตำรัฐ�นสำำ�หรัับกรัรัมก�รัและ
พนักง�นรััฐวิสำ�หกิจ้ พ.ศ. 2518 ซึ่่ง� กรัรัมก�รัใหม่และกรัรัมก�รัป็ัจ้จ้้บนั ตำ้องรั�ยง�นเพือ� ให้เกิด้คว�มโป็รั่งใสำตำ�มหลักก�รักำ�กับดู้แล
กิจ้ก�รัทิี�ด้ีเป็็นป็รัะจ้ำ�ทิ้กป็ี
นอกจ้�กนี� ธสำน. จ้ัด้ให้มหี ลักเกณฑ์์ก�รัให้สำนิ เชือ� หรัือลงทิ้นในกิจ้ก�รัทิีม� ผู้ี ลป็รัะโยชน์เกีย� วข้อง โด้ยสำอด้คล้องตำ�มหลักเกณฑ์์
ของ ธป็ทิ. และนโยบ�ยก�รักำ�กับดู้แลกิจ้ก�รัทิี�ด้ี ซึ่่�งหลักเกณฑ์์ด้ังกล่�วกำ�หนด้มิให้มีกรัรัมก�รัหรัือผูู้้มีอำ�น�จ้อน้มัตำิเข้�รั่วม
ก�รัป็รัะช้มและออกเสำียงลงมตำิก�รัอน้มตำั สำิ นิ เชือ� หรัือก�รัลงทิ้นในกิจ้ก�รัทิีตำ� นเองหรัือผูู้เ้ กีย� วข้องมีผู้ลป็รัะโยชน์เกีย� วข้อง และก�รัให้
สำินเชื�อหรัือลงทิ้นในกิจ้ก�รัทิี�ตำนเองหรัือผูู้้เกี�ยวข้องจ้ะตำ้องไม่มีเงื�อนไขหรัือข้อกำ�หนด้พิเศษผู้ิด้ไป็จ้�กป็กตำิ

รายชื่่�อรัฐวิิสาหกิิจและบริษััทท่�กิรรมกิารธนาคารดำำารงตำำาแหน่งกิรรมกิารหรือผู้้�บริหารระดำับส้ง
รัฐวิส�หกิจและบริษัทที่กรรมก�รธน�ค�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูง

คณะกรรมก�รธน�ค�ร
รายชื่อ
1. นายสุพันธุ์

ตำ�แหน่ง
มงคลสุธี

2. นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ชื่อรัฐวิสาหกิจ/บริษัท

ตำ�แหน่ง

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด
(มหาชน)
บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด
(มหาชน)

ประธานกรรมการ

สำานักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จำากัด

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

3. นายกีรติ

รัชโน

กรรมการ

-

-

4. นายทองชัย

ชวลิตพิเชฐ

กรรมการ

-

-

5. นายระพีภทั ร์

จันทรศรีวงศ์

กรรมการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย

กรรมการ

6. นายเชิดชาย

ใช้ไววิทย์

กรรมการ

-

-

7. นายดามพ์

สุคนธทรัพย์

กรรมการ

บริษัท วิสาข์ แคปิตอล
เวนเจอร์ส จำากัด
บริษัท แบล็คอิงค์ กรุ๊ป
(ไทยแลนด์) จำากัด

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
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รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการธนาคาร
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อ
8. นายประเสริฐ

ภัทรดิลก

ตำ�แหน่ง

ชื่อรัฐวิสาหกิจ/บริษัท

กรรมการ

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำ�กัด
บริษัท พลัส แอดไวเซอรี่ จำ�กัด
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท คินเดรด จำ�กัด
บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำ�กัด

ตำ�แหน่ง
กรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

9. นายมาส			 ตันหยงมาศ

กรรมการ

บริษัท โกลเบิลเอ็กซเพิร์ท
ฟอรั่ม จำ�กัด

กรรมการ

10. นายพิศิษฐ์ 		 เสรีวิวัฒนา

กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำ�กัด
บริษัท สินแพทย์ บางนา จำ�กัด
บริษัท เอส เมดิคอล จำ�กัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นโยบายและผลการจััดการรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ธสน. ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์จากการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน โดยในนโยบายและคู่่�มืือ
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีซึ่่
� ง� ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร กำำ�หนดว่่าในกรณีีที่่� ธสน. จำำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันกัับ
บุุคคลภายในขององค์์กร เช่่น การทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทของกรรมการ และผู้้�บริิหาร กัับ ธสน. เป็็นต้้น ให้้คณะกรรมการธนาคาร
กำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานอย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่อ� ทำำ�ให้้รายการดัังกล่่าวมีีความโปร่่งใส ยุุติธิ รรม โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ที่่มีี� ส่่วนได้้
ส่่วนเสีียในรายการนั้้�น จะไม่่มีีส่่วนในการพิิจารณาอนุุมััติิรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน กระบวนการกำำ�กับั ดููแลที่่ดีี� และกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง ตลอดจน
พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และรายงานให้้คณะกรรมการธนาคารทราบ
สำำ�หรับั การตรวจสอบข้้อมููลการมีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียของกรรมการ ธสน. กำำ�หนดให้้มีีแบบแจ้้งรายงานการมีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียของ
กรรมการ เพื่่�อตรวจสอบข้้อมููลการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกรรมการก่่อนและระหว่่างดำำ�รงตำำ�แหน่่ง โดยได้้ส่่งแบบแจ้้งฯ ให้้กรรมการ
เดิิมและกรรมการใหม่่กรอกข้้อมููลการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลการถืือหุ้้�นในนิิติิบุุคคลเกิินกว่่าร้้อยละ 10
ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมด นอกจากนี้้� ธสน. ได้้ตรวจสอบข้้อมููลรายการเกี่่ย� วโยงของกรรมการในระบบฐานข้้อมููลลููกค้้า
ธสน. และระบบข้้อมููลนิิติิบุุคคล (Enlite) ทั้้�งนี้้� ในปีี 2562 ธสน. ไม่่มีีรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับบริิษััทจดทะเบีียนหรืือองค์์กรภาครััฐ
และเอกชนที่่ก� รรมการธนาคารดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งไม่่มีีการถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
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การดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความยั่่�งยืืนของ ธสน. โดยมุ่่�งเน้้นให้้
คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของ ธสน. นำำ�แนวทางตามนโยบายและคู่่�มืือการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ ธสน. ตามมาตรฐานว่่าด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ISO 26000
มาประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบประจำำ�วััน รวมทั้้�งการรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมนอกกระบวนการปฏิิบััติิงาน (CSR after Process) ให้้เกิิดประสิิทธิิผลตามแผนแม่่บท ยุุทธศาสตร์์ และแผนปฏิิบััติิการ
ประจำำ�ปีี ที่่�คณะกรรมการธนาคารได้้อนุุมััติิไว้้
ภายใต้้แผนแม่่บทด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance: CG) และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (CSR) ปีี 2561-2565 และทิิศทาง CG และ CSR ปีี 2570 แบ่่งการดำำ�เนิินงานเป็็น 2 ระยะ ดัังนี้้�

ระยะที่ 1 (ปี 2561-2565)
การเสริมสร้างมาตรฐาน CG และ CSR เทียบเท่าสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ CG และ
CSR in Process
ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ธรรมาภิบาล
ด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
การกำ�กับดูแล
ของ ธสน.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
ด้าน CG และ
CSR in Process

ระยะที่ 2 (ปี 2566-2570)
การยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
และการให้บริการ
ทางการเงิน
เพื่อการบริโภค
ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างทักษะ
ความรู้และความ
เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
และยกระดับ ธสน.
สู่ธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน
(Sustainable
Banking)

การดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่บท ยุุทธศาสตร์์ และแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี 2562
ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1 การพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐานและระบบ CG และ CSR in Process ตามมาตรฐานสากล

1. การฝึึกอบรมเพื่่อ� เพิ่่ม� ทัักษะความรู้้ค� วามเข้า้ ใจเกี่่ย� วกัับหลัักการและแนวปฏิิบััติด้ิ า้ น CG และ CSR แก่่บุคุ ลากร ธสน.
ในปีี 2562 ธสน. ได้้จััดให้้มีีการอบรมเพื่่�อให้้บุุคลากรของ ธสน. นำำ�แนวทางตามนโยบายและคู่่�มืือการแสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในกระบวนการของ ธสน. มาประยุุกต์์ในการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�วันั ตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจะสร้้างประโยชน์์แก่่ ธสน. และตอบสนองต่่อความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมได้้ในที่่�สุุด
	ผลการฝึึกอบรมเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลัักการและแนวปฏิิบััติิด้้าน CG และ CSR มีีบุุคลากร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานด้้าน CG และ CSR เข้้ารัับการอบรมร้้อยละ 82.4 (เป้้าหมายร้้อยละ 40) โดยผ่่านการประเมิินร้้อยละ 98.8
(เป้้าหมายร้้อยละ 70)
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2. การเสริิมสร้้างมาตรฐานและความเพีียงพอของโครงสร้้างและระบบบริิหารจััดการด้้าน CSR ของ ธสน.
2.1 การพััฒนาโครงสร้้างและระบบบริิหารจััดการด้้านสุุขภาพความปลอดภััยของพนัักงาน
			 ธสน. มีีคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.) ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ตาม
กฎกระทรวง กำำ�หนดมาตรฐานการบริิหารและการจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
พ.ศ. 2554 โดยมีีโครงการ/กิิจกรรมในปีี 2562 เช่่น อบรมหลัักสููตรที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับความปลอดภััย ปรัับปรุุงระบบรัักษาความปลอดภััย
ของอาคาร ส่่งเสริิมสุุขภาพพนัักงานผ่่านโครงการ “ออกกำำ�ลังั กายวัันละนิิด พิิชิติ ออฟฟิิศซิินโดรม” และ “EXIM Wellness Program”
และรณรงค์์ลดการใช้้ถุุงพลาสติิกและคััดแยกขยะ
2.2 การไม่่ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
			 ธสน. จััดทำำ�เอกสารด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเพื่่�อใช้้ในการสื่่�อสารกัับคู่่�ค้้า/พนัักงาน/บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง กำำ�หนด
แนวทางด้้านการไม่่ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในงานด้้านจััดซื้้อ� จััดจ้้างโดยกำำ�หนดให้้มีีข้้อความบรรจุุลงในเอกสารขอบเขตงาน (Terms of
Reference: TOR) สื่่�อสารด้้านสิิทธิิมนุุษยชนควบคู่่�ไปกัับการสื่่�อสารคู่่�มืือจริิยธรรมของ ธสน. ให้้กัับพนัักงาน และจััดกิิจกรรม
ตอบคำำ�ถามด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจ ในงาน People Week โดยพนัักงาน ธสน. รัับทราบเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน
และจริิยธรรมธุุรกิิจคิิดเป็็นร้้อยละ 99.8
2.3 การส่่งเสริิมการจ้้างงานและพััฒนารายได้้ชุุมชน
			 ธสน. ดำำ�เนิินการจ้้างงานและใช้้บริิการจากชุุมชนท้้องถิ่่�น และส่่งเสริิมการพััฒนารายได้้ชุุมชนโดยจััดซื้้�ออาหาร
จากร้้านในสัังกััดกรมราชทััณฑ์์และมููลนิิธิิศููนย์์พััฒนาและฝึึกอบรมคนพิิการแห่่งเอเชีียและแปซิิฟิิก
2.4 กำำ�หนดเกณฑ์์การคััดเลืือกและจััดทำำ�แผนพััฒนาชุุมชนสำำ�คััญ
			 ธสน. ได้้ กำำ�ห นดเกณฑ์์ ก ารพิิ จ ารณาคัั ด เลืือกชุุมชนสำำ�คัั ญ ที่่� อ าจได้้ รัั บ ผลกระทบเชิิ ง บวกและเชิิ ง ลบจาก
การดำำ�เนิินงานของ ธสน. ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อให้้ ธสน. ได้้ใช้้ความสามารถพิิเศษที่่�มีีอยู่่�ขององค์์กรในการสนัับสนุุน
ช่่วยเหลืือ และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่ชุุมชนที่่สำ� ำ�คัญ
ั ต่่อองค์์กรอย่่างแท้้จริิงต่่อไป โดยเริ่่ม� ต้้นจากการศึึกษา วิิเคราะห์์ และรวบรวม
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกชุุมชนสำำ�คััญตามแนวทางที่่�เป็็นมาตรฐานตามระบบประเมิินผลคุุณภาพ
รััฐวิิสาหกิิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) และหลัักการ ISO 26000 ตามรายละเอีียดเกณฑ์์การพิิจารณา
คััดเลืือกชุุมชนที่่�สำำ�คััญของ ธสน. ในแผนเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนสำำ�คััญ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การพััฒนาธรรมาภิิบาลด้้านการจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อเพิ่่�มมาตรฐาน
การกำำ�กัับดููแลของ ธสน.

ธสน. ให้้ความสำำ�คัญ
ั เรื่่อ� งการกำำ�กับั ดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยจััดให้้มีีนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และหลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นแนวทางการปฏิิบัติั งิ านในการกำำ�กับั ดููแลและบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ชััดเจน สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของธนาคารแห่่งประเทศไทย ตลอดจนกำำ�หนดโครงสร้้าง
การกำำ�กับั ดููแลและบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศตามแนวทาง Three Lines of Defence มีีการแบ่่งหน้้าที่่แ� ละกำำ�หนด
บทบาทของผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�กำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างชััดเจน มีีการกำำ�หนดสายการรายงานไปยัังคณะกรรมการ
และผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้รัับทราบเพื่่�อให้้สามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้ทัันท่่วงทีี
ในปีี 2562 ธสน. ได้้เสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการธนาคารต่่อการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้กัับ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึึงจััดการอบรมให้้ความรู้้แ� ละสร้้างความตระหนัักในด้้านการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน ธสน. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมการทำำ�งานของพนัักงาน ธสน.
ทุุกคน อัันจะนำำ�พาให้้ ธสน. เป็็นองค์์กรที่่�น่่าเชื่่�อถืือและพึ่่�งพาได้้ของผู้้�ประกอบการและนัักธุุรกิิจไทย
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมด้้าน CG และ CSR in Process

การเสริิมสร้้างให้้ ธสน. มีีวััฒนธรรมองค์์กรด้้าน CG และ CSR เริ่่�มต้้นจากการกำำ�หนดค่่านิิยมร่่วม ที่่�มีีพฤติิกรรมพึึงประสงค์์
ด้้าน CG และ CSR ที่่�ชััดเจน เพื่่�อให้้ ธสน. มีีทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีคุุณค่่าและสามารถสนัับสนุุนให้้ ธสน. เกิิดความยั่่�งยืืนได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิผลตามเป้้าหมาย
ปีี 2562 ธสน. ได้้จััดทำำ�แผนเสริิมสร้้างค่่านิิยมของ ธสน. ซึ่่�งรวมทั้้�งด้้าน CG และ CSR โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง
เป็็นต้้นแบบ (Role Model) ของพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ และถ่่ายทอดค่่านิิยมแก่่บุุคลากรของ ธสน. นอกจากนี้้�ยังั มีีการสื่่อ� สารพฤติิกรรม
พึึงประสงค์์และไม่่พึึงประสงค์์ (Do’s & Don’ts) ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารภายในองค์์กร และการจััดกิิจกรรม EXIM Team Building
จำำ�นวน 9 รุ่่�น โดยมีีบุุคลากร ธสน. เข้้าร่่วมกิิจกรรม 782 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 91.4 ของจำำ�นวนบุุคลากรทั้้�งหมด และมีีผู้้�ตอบ
แบบประเมิินการรัับรู้้�ค่่านิิยมขององค์์กรทั้้�งสิ้้�น 670 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 85.7 ของบุุคลากรที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม โดยผลการรัับรู้้�ค่่านิิยม
ของบุุคลากร ธสน. อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 99.1

แผนเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนสำำ�คััญ
นโยบาย CSR in Process ของ ธสน. ตามมาตรฐาน ISO 26000 เป็็นกรอบแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�จะสร้้างการรัับรู้้�ให้้
บุุคลากร ธสน. เกิิดความเข้้าใจ และเข้้าร่่วมปฏิิบัติั งิ านกัับองค์์กรเพื่่อ� สื่่อ� สารและประสานกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียภายนอกให้้ปฏิิบัติั ติ าม
แนวทางที่่� ธสน. กำำ�หนดได้้อย่่างครบถ้้วนสมบููรณ์์ นำำ�ไปสู่่�ผลสำำ�เร็็จที่่ยั่่� ง� ยืืนทั้้�งด้้านการกำำ�กับั ดููแล ธสน. การจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
การปฏิิบััติิต่่อแรงงานด้้วยความเป็็นธรรม การป้้องกัันและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม การปฏิิบััติิและแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม การรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�ใช้้บริิการ และการพััฒนาชุุมชนให้้เกิิดความเข้้มแข็็ง ซึ่่�งจะสร้้างประโยชน์์แก่่ ธสน. และตอบสนองต่่อความต้้องการและ
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมได้้ในที่่�สุุด
นโยบาย CSR in Process ของ ธสน. ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญดังนี้
1. หลัักปฏิิบััติแิ ละแนวทางการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ส� อดคล้้องกัับมาตรฐาน ISO 26000
1.1 หลัักปฏิิบััติด้ิ ้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CSR Principles) 7 ประการ
			 1.1.1 ความรัับผิิดชอบ (Accountability) ในผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และการปฏิิบัติั งิ านที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมภายนอกองค์์กรอย่่างเป็็นรููปธรรม
			 1.1.2 ความโปร่่งใส (Transparency) ในการตััดสิินใจและการดำำ�เนิินงานที่่มีีผ
� ลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
			 1.1.3 การปฏิิบััติิอย่่างมีีจริิยธรรม (Ethical Behavior) ทั้้�งความซื่่�อสััตย์์ ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และยุุติิธรรม
			 1.1.4 การเคารพต่่อผลประโยชน์์ของผู้้มีีส่
� ว่ นได้้ส่่วนเสีีย (Respect for Stakeholder Interests) ครอบคลุุม
ทุุกกลุ่่�มของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
			 1.1.5 การเคารพต่่อหลัักนิิติิธรรม (Respect for the Rule of Law) ยอมรัับการปฏิิบััติิตามหลัักนิิติิธรรมและ
การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ธสน.
			 1.1.6 การเคารพต่่อการปฏิิบััติิตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of Behavior)
ร่่วมกัับการยึึดมั่่�นการดำำ�เนิินงานตามหลัักนิิติิธรรมที่่�รััฐบาลกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
		
1.1.7 การเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน (Respect for Human Rights) ยอมรัับถึึงความสำำ�คัญ
ั และความเป็็นสากล
ของหลัักการ
1.2 แนวทางการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CSR Core Subjects) 7 หมวด 
			 1.2.1 ธรรมาภิิบาลเพื่่�อการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ธสน. กำำ�หนดโครงสร้้าง
คณะกรรมการ ธสน. และผู้้บ� ริิหารระดัับสููง รวมถึึงระบบการบริิหารจััดการและการชี้้นำ� ำ�องค์์กรที่่ทำ� ำ�ให้้คณะกรรมการ ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง
และพนัั กงานภายใน ธสน. สามารถตััด สิินใจและปฏิิ บััติิ ง านอย่่ างมีีจริิ ยธรรมและรัั บผิิ ดชอบต่่ อผู้้�มีีส่่ วนได้้ ส่่ ว นเสีีย สััง คม
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ได้้รัับผลกระทบจากผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และการปฏิิบััติิงานของ ธสน.
			 1.2.2 สิิทธิิมนุุษยชน ธสน. มุ่่ง� ตััดสิินใจและปฏิิบัติั งิ าน โดยนำำ�ข้้อมููลสิิทธิิตามกฎหมาย และสิิทธิิอื่น่� ๆ ที่่พนั
� กั งาน
ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียที่่สำ� ำ�คัญ
ั ทุุกกลุ่่ม� ได้้รับั มาใช้้ประกอบการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การให้้บริิการ และการปฏิิบัติั งิ านของ ธสน.
ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
			 1.2.3 การปฏิิบััติิด้้านแรงงาน ธสน. ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานภายในองค์์กรอย่่างเป็็นธรรมและมีีความรัับผิิดชอบ
ตามสิิทธิิที่่�พนัักงานพึึงได้้รัับตามหลัักกฎหมายและหลัักจริิยธรรม
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1.2.4 สิ่่ง� แวดล้้อม ธสน. กำำ�หนดให้้มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และออกแบบการปฏิิบัติั งิ านที่่ทำ� �ำ ให้้องค์์กร
ใช้้ทรััพยากรทุุกประเภทอย่่างประหยััด และไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผลกระทบเชิิงลบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม รวมทั้้�งการบริิหารจััดการเพื่่อ� ลดภาวะโลกร้้อน
			 1.2.5 การปฏิิบััติิที่่เ� ป็็นธรรม ธสน. มุ่่ง� เน้้นให้้พนักั งานมีีแนวปฏิิบัติั ที่ิ ดีี่� ในการจััดซื้้อ� จััดจ้้างและดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียภายในห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain) ทั้้�งผู้้ส่� ง่ มอบ คู่่�ค้้า และคู่่�ความร่่วมมืืออย่่างมีีความรัับผิิดชอบและเป็็นธรรม
พร้้อมผลัักดัันให้้ผู้้�ส่่งมอบ คู่่�ค้้า และคู่่�ความร่่วมมืือนำำ�แนวทางการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมไปปฏิิบััติิ
			 1.2.6 ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ใช้้บริิการ ธสน. พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และให้้บริิการที่่�รัับผิิดชอบต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
โดยส่่งเสริิมให้้ผู้ใ้� ช้้บริิการสามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ ธสน. ได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม เสริิมสร้้างสุุขภาพ อนามััย และ
ความปลอดภััยของผู้้ใ� ช้้ผลิติ ภััณฑ์์และบริิการของ ธสน. สนัับสนุุนให้้ผู้ใ้� ช้้บริิการเข้้าถึึงข้้อมููลสารสนเทศได้้โดยง่่าย ทั่่�วถึึง และเท่่าเทีียม
รัับฟัังและบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียนและข้้อคิิดเห็็นของผู้้ใ� ช้้บริิการอย่่างมีีประสิิทธิิผล ตลอดจนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการรููปแบบใหม่่
ของ ธสน. ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน
			 1.2.7 การพััฒนาชุุมชน ธสน. พััฒนาและส่่งเสริิมให้้ชุุมชนสำำ�คััญเกิิดความเข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจ สัังคม และ
วััฒนธรรม โดยยึึดแนวทางให้้ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการปฏิิบััติิงานกัับ ธสน.

เกณฑ์์การพิิจารณาคััดเลืือกชุุมชนที่่�สำำ�คััญของ ธสน.

ธสน. ได้้กำำ�หนดแนวทางเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนสำำ�คััญ โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์เพื่่�อคััดเลืือกชุุมชนสำำ�คััญ ดัังนี้้�
• เป็็นกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืือชุุมชนที่่�สำำ�คััญในการทำำ�ให้้ ธสน. เกิิดผลสำำ�เร็็จเชิิงยุุทธศาสตร์์อย่่างยั่่�งยืืน จึึงเป็็น
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืือชุุมชนที่่�อยู่่�ภายใต้้ขอบเขต ดัังนี้้�
-	พัันธกิิจการดำำ�เนิินงานของ ธสน.
-	อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้าและส่่งออก
-	ชุุมชนทั้้�งในและต่่างประเทศ ที่่� ธสน. ให้้บริิการสนัับสนุุนทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
• ความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืือชุุมชนสอดคล้้องกัับความสามารถพิิเศษขององค์์กรที่่�จะตอบสนอง แก้้ไข
และพััฒนาชุุมชนสำำ�คััญให้้เกิิดความเข้้มแข็็งได้้ในระยะยาว
•	ชุุมชนสำำ�คัญั ขาดโอกาสและมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่จ� ะต้้องได้้รับั การตอบสนอง แก้้ไขและพััฒนา โดยครอบคลุุมประเด็็น
ด้้านการเงิินและไม่่ใช่่การเงิิน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับชุุมชนอื่่�น ๆ
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•

ธสน. มีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือที่่มีีศั
� กั ยภาพและจำำ�นวนที่่เ� พีียงพอในการเข้้าร่่วมตอบสนอง แก้้ไขและพััฒนาชุุมชนสำำ�คัญ
ั
ให้้เกิิดความเข้้มแข็็งในระยะยาว
•	ชุุมชนสำำ�คััญมีีจำำ�นวนบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพเพีียงพอต่่อการนำำ�ผลที่่�เกิิดจากแผนการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชน
สำำ�คััญไปต่่อยอดให้้เกิิดผลอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว
จากหลัักเกณฑ์์ข้้างต้้น คณะกรรมการ CG และ CSR ได้้กำำ�หนดกลุ่่�มชุุมชนสำำ�คััญเป้้าหมายของ CSR in Process และกลุ่่�ม
ชุุมชนสำำ�คััญเป้้าหมายของ CSR after Process ดัังนี้้�
กลุ่่�มชุุมชนสำำ�คััญเป้้าหมายของ CSR in Process
1.	ผู้้�ประกอบการที่่�มีีการส่่งออก-นำำ�เข้้า
2.	ผู้้�ประกอบการที่่�มีีการลงทุุนภายในและต่่างประเทศ
กลุ่่�มชุุมชนสำำ�คััญเป้้าหมายของ CSR after Process  
1. กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสในสัังคม (กลุ่่�มผู้้�พิิการ/เด็็กและเยาวชน/ชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส)
2.	ผู้้�ประกอบการและสาธารณชนทั่่�วไปที่่�ต้้องการการสนัับสนุุนจาก ธสน.
3.	หน่่วยงานพัันธมิิตรที่่�ต้้องการการสนัับสนุุนจาก ธสน.

หลัักการที่่� 7

การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและการพััฒนาชุุมชน
(Community Involvement and Development)
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้ชุุมชนสำำ�คััญเกิิดความเข้้มแข็็ง และมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีที่่�จะสนัับสนุุนให้้ ธสน. ดำำ�เนิินแผนงาน/
				 โครงการสำำ�คััญในอุุตสาหกรรมหรืือพื้้�นที่่�ที่่�ชุุมชนตั้้�งอยู่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล (License to Operate)
ประเด็็นการพััฒนา 1. การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและการพััฒนาชุุมชน 2. การศึึกษาและวััฒนธรรม 3. การสร้้างการจ้้างงานและการพััฒนาทัักษะ
(มาตรฐาน ISO 26000) 4. การพััฒนาและการเข้้าถึึงเทคโนโลยีี 5. การสร้้างความมั่่�งคั่่�งและรายได้้ 6. สุุขภาพ 7. การลงทุุนด้้านสัังคม
แผนเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนสำำ�คััญ ปีี 2561-2563

CSR in Process
ชุุมชนสำำ�คััญ
ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจ
ส่่งออก-นำำ�เข้้า

CSR after Process
ชุุมชนสำำ�คััญ

ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจการลงทุุน
ภายในและต่่างประเทศ

ยุุทธศาสตร์์
การเสริิมสร้้างความรู้้�
การเป็็นแหล่่งเงิิน
แก่่ชุุมชนสำำ�คััญ
ต้้นทุุนต่ำำ�� เพื่่�อส่่งเสริิม
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
การประกอบธุุรกิิจ
การแข่่งขัันและ
ที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การประกอบธุุรกิิจ
และสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส
ในสัังคม

ผู้้�ประกอบการและ
สาธารณชนทั่่�วไป
ที่่�ต้้องการการ
สนัับสนุุนจาก ธสน.

หน่่วยงานพัันธมิิตร
ที่่�ต้้องการ
การสนัับสนุุนจาก ธสน.

ยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาชุุมชน
การเสริิมสร้้างความรู้้�
การสนัับสนุุน
สำำ�คััญให้้ประกอบธุุรกิิจ
และโอกาสเพื่่�อเพิ่่�ม
ทรััพยากรของ ธสน.
อย่่างยั่่�งยืืน โดยใช้้
ศัักยภาพใน
เพื่่�อพััฒนาชุุมชน
เครืือข่่ายพัันธมิิตร
การประกอบอาชีีพ
ที่่ข� าดแคลน
ภาครััฐและเอกชน
อย่่างมีี
ให้้มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิต
ทั้้�งในประเทศ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ที่่�ดีีขึ้้�น
และต่่างประเทศ

การพััฒนาชุุมชน
ร่่วมกัับเครืือข่่าย
พัันธมิิตรภาครััฐ
และเอกชนทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ
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การดำำ�เนิินงานด้้าน CSR in Process
1. การเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�แก่่ชุมุ ชนสำำ�คัญ
ั เพื่่�อเพิ่่ม� ศัักยภาพการแข่่งขัันและการประกอบธุุรกิจิ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
ในปีี 2562 ธสน. กำำ�หนดและดำำ�เนิินโครงการภายใต้้แผนเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนของ ธสน. ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

โครงการเสริิมความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า
เพื่่�อผู้้�ประกอบการส่่งออก

1.1 โครงการเสริิมความเป็็นเลิิศด้า้ นการค้้าเพื่่�อผู้้�ประกอบการส่่งออก
			 ธสน. โดยศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการค้้า (EXIM Excellence Academy: EXAC) จััดอบรมให้้ความรู้�แ้ ก่่
ผู้้ป� ระกอบการที่่เ� ริ่่ม� ต้้นส่่งออก โดยให้้ความรู้ใ�้ นเรื่อ�่ งกฎระเบีียบทางการค้้า พิิธีีการศุุลกากร พฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคในตลาดต่่างประเทศ
การสร้้างตราสิินค้้า เครื่�่องมืือดิิจิิทััลเพื่่�อการขยายตลาดต่่างประเทศ การวางแผนทางการเงิินและความเสี่่�ยงทางการค้้า
ระหว่่ า งประเทศ กลยุุทธ์์ ก ารส่่ ง ออก และการบริิ ห ารห่่ ว งโซ่่ อุุ ปทานและโลจิิ สติิ ก ส์์ ตลอดปีี 2562 มีีการจัั ด อบรม
2 หลัักสููตร หลัักสููตรละ 5 ครั้้ง� รวมทั้้�งสิ้้น� 10 ครั้้ง�
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โครงการพััฒนาศัักยภาพัผู้้้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานพัันธมิตร

1.2 โครงการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพัผู้้้ ป ระกอบการ
SMEs ร่วมกับหน่วยงานพัันธมิตร
ธสน. ร่่ ว มกัั บ ธนาค้าร่เพูื� อุ กัาร่เกัษตร่และ
สหกัร่ณ์กัาร่เกัษตร่ (ธ.กั.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร่์และ
เทค้โนโลยี แ ห่ ง ปร่ะเทศไทย (วว.) ค้ั ด เลื อุ กัผูู้� ป ร่ะกัอุบกัาร่
ขนาดกัลางและขนาดย่อุม (Small and Medium Enterprises:
SMEs) ที�มีศักัยภาพูเข�าร่่วมโค้ร่งกัาร่เพูื�อุร่ับกัาร่ฝึึกัอุบร่มค้วามรู่�
ด�านกัาร่ส่งอุอุกั สินเชือุ� ทางกัาร่ค้�าร่ะหว่างปร่ะเทศ เอุกัสาร่ทางกัาร่ค้�า
ร่ะหว่างปร่ะเทศ กัาร่บร่ิหาร่ค้วามเสี�ยงทางกัาร่ค้�าร่ะหว่างปร่ะเทศ
และกัาร่ร่ับร่อุงคุ้ณภาพูมาตร่ฐานสินค้�า ณ ธสน. สำานักังานใหญ่่

โครงการเชื่่�อม SMEs เชื่่�อมการค้าไทยใน CLMV
1.3 โ ค ร ง ก า ร เ ชื่่� อ ม S M E s
เชื่่�อมการค้าไทยใน CLMV
ธสน. ร่่วมกัับสภาอุุตสาหกัร่ร่ม
แห่ ง ปร่ะเทศไทย สภาธุ ร่ กัิ จ ไทย-เมี ย นมา
สภาธุ ร่ กัิ จ ไทย-กัั ม พูู ช า และสถาบั น พูั ฒ นา
ผูู้�ปร่ะกัอุบกัาร่กัาร่ค้�ายุค้ใหม่ (New Economy
Academy: NEA) ค้ัดเลือุกั SMEs ที�มีศักัยภาพู
ในกัาร่ส่ ง อุอุกั และสนใจขยายตลาดในกัลุ่ ม
ปร่ะเทศ CLMV (กััมพููชา สปป.ลาว เมียนมา
และเวียดนาม) โดย ธสน. จัดอุบร่มให�ค้วามรู่�
แกั่ ผูู้� ป ร่ะกัอุบกัาร่ ณ ธสน. สำา นั กั งานใหญ่่
ตลอุดปี 2562 ร่วม 3 ค้ร่ั�ง พูร่�อุมทั�งจัดกัิจกัร่ร่ม
จับคู้่ธุร่กัิจ Business Matching ณ เมียนมา
เมื� อุ เดื อุ นพูฤษภาค้ม 2562 และ ณ กัั ม พูู ช า
เมื�อุเดือุนพูฤศจิกัายน 2562
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โครงการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการไทย
ให้้เข้้าสู่่�การค้้าออนไลน์์ (e-Trading)

1.4 โครงการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการไทยให้้เข้า้ สู่่�การค้้าออนไลน์์ (e-Trading)
			 ธสน. ร่่วมกัับ Hong Kong Trade Development Council (hktdc.com) สำำ�นัักตลาดพาณิิชย์์ดิิจิิทััล กรมส่่งเสริิม
การค้้าระหว่่างประเทศ (thaitrade.com) และบริิษััท โปรเฟรท กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (gosoko.com) ส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการที่่�ต้้องการ
ขยายตลาดไปยัังต่่างประเทศทางการค้้าออนไลน์์ โดยคััดเลืือก SMEs ที่่ส� นใจเข้้าอบรมด้้านการค้้าออนไลน์์ ณ ธสน. สำำ�นักั งานใหญ่่
ทั้้�งหมด 5 รุ่่�น หลัังจากเข้้ารัับอบรมแล้้วผู้้�ประกอบการสามารถวางขายสิินค้้าบนแพลตฟอร์์ม e-Trading ได้้ 151 ราย
1.5 โครงการเสริิมสร้้างความรู้้�ด้า้ นการส่่งออกและการลงทุุนระหว่่างประเทศแก่่บุุคคลภายนอก
			 • บทความ ธสน. ในสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ ธสน. ได้้จัดั ทำำ�ข้้อมููลข่่าวสารด้้านเศรษฐกิิจ การค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ
บทวิิเคราะห์์และติิดตามสถานการณ์์การค้้าการลงทุุนโลกและผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย เผยแพร่่ในสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ธุุรกิิจเป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือน เพื่่�อให้้ลููกค้้า ผู้้�ส่่งออก ผู้้�ประกอบการและผู้้�สนใจทั่่�วไปได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
			 • บทความในวารสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์รายเดืือน EXIM E-NEWS ธสน. จััดทำำ�วารสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์รายเดืือน
EXIM E-NEWS เพื่่�อเผยแพร่่บทความเกี่่�ยวกัับโอกาสการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ ความเสี่่�ยงทางการค้้าและการเงิิน
ระหว่่างประเทศ บทสััมภาษณ์์ลููกค้้า ธสน. ที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�ธุุรกิิจ ตลอดจนข่่าวความเคลื่่อ� นไหวและกิิจกรรมของ ธสน.
โดยจััดส่่งทางอีีเมลไปยัังสมาชิิกกว่่า 18,000 รายชื่่�อ ประกอบด้้วยลููกค้้า ผู้้�ประกอบการ สมาชิิกสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
สมาชิิกหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สมาชิิกสภาผู้้�ส่่งสิินค้้าทางเรืือแห่่งประเทศไทย และผู้้�สนใจทั่่�วไป รวมทั้้�ง
เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ ธสน. www.exim.go.th และ Facebook Page “EXIM Bank of Thailand”
		
• การบรรยายให้้ความรู้้� ธสน. ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ จััดบรรยายในหััวข้้อ “การเป็็นผู้้ป� ระกอบการ
ส่่งออกและเจาะเทคนิิคการค้้าการส่่งออกระหว่่างประเทศ” ให้้ความรู้้�แก่่นัักศึึกษาจำำ�นวน 150 คน ที่่�เป็็นทายาทผู้้�ประกอบการเพื่่�อ
เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรับั การสืืบทอดกิิจการหรืือสร้้างธุุรกิิจใหม่่ในอนาคต และ ธสน. ร่่วมกัับสถาบัันเพื่่อ� การยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย
(Thailand Institute of Justice: TIJ) สัังกััดกระทรวงยุุติิธรรม และเรืือนจำำ�จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ในโครงการอบรมนัักโทษหญิิง
ที่่�ใกล้้พ้้นโทษให้้มีีแนวคิิดในการดำำ�เนิินชีีวิิตและประกอบอาชีีพที่่�สุุจริิต โดยการให้้ความรู้้�และให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่นัักโทษหญิิง
ในการสร้้างกิิจการของตนเองและร่่วมเป็็นกรรมการตััดสิินการนำำ�เสนอแผนธุุรกิิจ (Pitching) ของนัักโทษหญิิงที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มที่่�จะ
ถููกปล่่อยตััวออกจากเรืือนจำำ�ภายใน 1 ปีี

2. การเป็็นแหล่่งเงิินต้้นทุุนต่ำำ�� เพื่่�อส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิจที่
ิ รั�่ บั ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ธสน. จััดโครงการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการซึ่่�งประกอบธุุรกิิจที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมต่่อเนื่่�องถึึงปีี 2562
ตามนโยบายรััฐบาล 4 โครงการ ได้้แก่่ โครงการสิินเชื่่อ� เพื่่อ� ส่่งเสริิมการจ้้างงาน ตั้้�งแต่่ปีี 2561 โครงการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
แก่่ผู้้�ประกอบการใน 3 จัังหวััดชายแดนใต้้ ตั้้�งแต่่ปีี 2560 โครงการเงิินหมุุนเวีียนเพื่่�อการอนุุรัักษ์์พลัังงานโดยสถาบัันการเงิิน ตั้้�งแต่่
ปีี 2559 และโครงการสนัับสนุุนการจ้้างงานในเขตพััฒนาพิิเศษ 5 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ตั้้�งแต่่ปีี 2557
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3. ก า ร พัั ฒ น า ชุุ ม ช น สำำ�คัั ญ ใ ห้้
ประกอบธุุรกิจิ อย่่างยั่่ง� ยืืน โดยใช้้เครืือข่่าย
พัันธมิิตรภาครััฐและเอกชนทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ

ธสน. ได้้จัดั โครงการพััฒนาชุุมชนสำำ�คัญ
ั ร่่วมกัับ
เครืือข่่าย โดยสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาด้้านการโรงแรม
แก่่เยาวชนกััมพููชาผ่่านมููลนิิธิิจิินตมณีี ในโอกาสเปิิด
สำำ�นักั งานผู้้แ� ทน ธสน. ในกรุุงพนมเปญ กััมพููชา เมื่่อ� เดืือน
มีีนาคม 2562 ซึ่่ง� ผู้้ไ� ด้้รับั ทุุนทั้้�งหมดจบหลัักสููตรการอบรม
แล้้วเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2562 และได้้รัับการบรรจุุ
เข้้าทำำ�งานในโรงแรมต่่าง ๆ ในเมืืองเสีียมราฐ 100%

การดำำ�เนิินงานด้้าน CSR after Process
ธสน. ดำำ�เนิินโครงการตามยุุทธศาสตร์์ CSR after Process ดัังนี้้�

ยุุทธศาสตร์์ CSR after Process

1. การเสริิมสร้้างความรู้้�และโอกาสเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการประกอบอาชีีพอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
2. การสนัับสนุุนทรััพยากรของ ธสน. เพื่่�อพััฒนาชุุมชนที่่�ขาดแคลนให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
3. การพััฒนาชุุมชนร่่วมกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรภาครััฐและเอกชนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

โครงการ CSR after Process

โครงการ
“ทุุนชีีวิิต”
ปีีที่่� 8
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1. โครงการ “ทุุนชีีวิิต” ปีีที่�่ 8

ธสน. ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การมอบโอกาสทางการศึึ ก ษาและการเสริิ ม สร้้ า งวิิ ช าชีีพให้้ แ ก่่ ผู้�พิ้ ิ ก ารเพื่่�อ ให้้ ส ามารถ
พึ่่�งตนเองได้้ จึึงได้้สนับั สนุุนทุุนการศึึกษาให้้ผู้�พิ้ กิ ารได้้เข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรคอมพิิวเตอร์์ภายใต้้โครงการ “ทุุนชีีวิิต” ของมููลนิิธิส่ิ ง่ เสริิม
และพััฒนาคนพิิการ จัังหวััดนนทบุุรีี มาอย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้�งแต่่ปีี 2555 โดยมีีเป้้าหมายที่่ผู้� ไ�้ ด้้รับั ทุุนเมื่่อ� จบหลัักสููตรแล้้วสามารถประกอบ
อาชีีพหรืือศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นร้้อยละ 80 โดยในปีี 2562 ธสน. ได้้มอบทุุนการศึึกษาจำำ�นวน 10 ทุุน เป็็นเงิิน 300,000 บาท
			ผู้้�พิิการที่่�ได้้รัับทุุนการศึึกษาจากโครงการ “ทุุนชีีวิิต” ตั้้�งแต่่ปีี 2555-2561 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 60 คน เข้้าทำำ�งานใน
สถานประกอบการ 42 คน ประกอบกิิจการและอาชีีพอิิสระ 10 คน และศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�น 8 คน

2. โครงการ “แบ่่งฝััน & ปัันรััก : ทำำ�ดีีเพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์”

ธสน. สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิิเพื่่�อการฟื้้�นฟููพััฒนาเด็็กและครอบครััว (ฟอร์์เด็็ก) อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่
ปีี 2542 ถึึงปััจจุุบััน โดยผู้้บ� ริิหารและพนัักงานร่่วมบริิจาคเงิินผ่่านการหัักบััญชีีเงิินเดืือนตามความสมััครใจของแต่่ละบุุคคลเฉลี่่ย� ปีีละ
ประมาณ 300,000 บาท นอกจากนี้้� ธสน. ยัังให้้การสนัับสนุุนการปรัับปรุุงศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กและระบบสาธารณููปโภคของมููลนิิธิิฯ
อีีกด้้วย โดยในปีี 2562 ธสน. ได้้บริิจาคเงิินให้้แก่่มููลนิิธิิฯ เพื่่�อเป็็นค่่าอาหารและอุุปกรณ์์ด้้านการศึึกษาให้้แก่่เด็็กด้้อยโอกาส
รวมถึึงช่่วยเหลืือครอบครััวผู้้�ยากไร้้ ในวาระครบรอบวัันก่่อตั้้�งมููลนิิธิิฯ เป็็นเงิิน 100,000 บาท และสนัับสนุุนซุ้้�มอาหารกลางวััน
ในวัันจััดกิิจกรรม “แบ่่งฝััน & ปัันรััก : ทำำ�ดีีเพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์” เป็็นเงิิน 15,000 บาท นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารและพนัักงานร่่วมบริิจาคเงิิน
เพื่่�อปรัับปรุุงห้้องน้ำำ��สำำ�หรัับเด็็ก รวมทั้้�งสิ้้�น 20,560 บาท
ในปีี 2562 เป็็นปีีแรกที่่� ธสน. ได้้สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาระดัับอาชีีวศึึกษา 5 ทุุน ทุุนละ 20,000 บาท รวมเป็็นเงิิน
100,000 บาท แก่่นัักเรีียนในอุุปการะของมููลนิิธิิฟอร์์เด็็ก โดยมีีเป้้าหมายว่่าผู้้�ได้้รัับทุุนสามารถเรีียนจบการศึึกษาระดัับอาชีีวศึึกษา
และประกอบอาชีีพหรืือศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นได้้ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80

โครงการ “แบ่่งฝััน & ปัันรััก : ทำำ�ดีีเพื่่�อเพื่่�อนมนุุษย์์”
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โครงการ “CSR เพื่่อ� สัังคมล้้านนา”

3. โครงการ “CSR เพื่่�อสัังคมล้้านนา”

ธสน. ร่่ ว มกัั บ จิิ ต อาสาในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ด พะเยาปรัั บ ปรุุงอาคารเรีียน สนามกีีฬาและสนามเด็็ ก เล่่ น โรงเรีียน
บ้้านวัังขอนแดง อำำ�เภอดอกคำำ�ใต้้ จัังหวััดพะเยา รวมทั้้�งมอบเงิินสนัับสนุุนการพััฒนาโรงเรีียน และจััดซื้้�ออุุปกรณ์์การเรีียนการสอน
ตลอดจนทุุนการศึึกษา 20 ทุุน เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 271,090 บาท

4. โครงการ “EXIM รัักษ์์ดิินโลก”

ธสน. ร่่วมกัับสํํานัักงานเขตพญาไท จััดกิิจกรรมปลููกหญ้้าแฝก จำำ�นวน 999 ต้้น เนื่่�องในวัันดิินโลก (World Soil Day)
ณ สวนอารีีย์์ สััมพัันธ์์ เพื่่�อ เสริิม สร้้างความรู้้�ค วามเข้้ า ใจและสร้้ า งจิิ ตสำำ�นึึ กของบุุคลากรของ ธสน. และประชาชนในพื้้�น ที่่�
เขตพญาไท ในการรัักษาทรััพยากรดิิน และป้้องกัันแก้้ไขปััญหาการชะล้้างหน้้าดิินลงในรางระบายน้ำำ�� อัันเนื่่อ� งจากน้ำำ��ท่ว่ มขัังพื้้�นที่่ส� วน
สาธารณะในฤดููฝน ตลอดจนเพื่่อ� ดำำ�เนิินตามรอยพระยุุคลบาทของพระบาทสมเด็็จพระมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
ในการอนุุรัักษ์์และพััฒนาทรััพยากรธรรมชาติิ ทั้้�งดิิน น้ำำ�� และป่่าไม้้ และการรัักษาความมั่่�นคงทางอาหารของโลก สอดคล้้องกัับแนวคิิด
ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ซึ่่�งคุุณค่่าของวััตถุุดิิบ ทรััพยากร และผลิิตภััณฑ์์ได้้รัับการรัักษาให้้คงไว้้นานที่่�สุุด
มีีการสร้้างของเสีียต่ำำ��ที่่�สุุด ลดผลกระทบเชิิงลบและเพิ่่�มผลกระทบเชิิงบวกต่่อสภาพเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม

โครงการ “EXIM รัักษ์์ดิินโลก”
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.) ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยคณะกรรมการธนาคารได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังนี้้�
1. ตามคำำ�สั่่�งที่่� 183/2561 เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย
แก้้ไข (ครั้้�งที่่� 2) สั่่�ง ณ วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2561 โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 ตุุลาคม 2561 ถึึง 18 พฤศจิิกายน 2562
1. นายมาส
ตัันหยงมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณััฐพล รัังสิิตพล
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจริิยา สุุทธิิไชยา กรรมการตรวจสอบ
(นายณััฐพล รัังสิิตพล และนางสาวจริิยา สุุทธิิไชยา มีีผลถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2562)
2. ตามคำำ�สั่่�งที่่� 176/2562 เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่่�ง ณ วัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2562 โดยมีีผลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2562 ถึึงปััจจุุบััน
1. นายมาส
ตัันหยงมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทองชััย ชวลิิตพิิเชฐ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเชิิดชาย ใช้้ไววิิทย์์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีีผู้้�บริิหารสููงสุุดของฝ่่ายตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่ต� ามขอบเขต  หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่ร� ะบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่่�งสอดคล้้องตามระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่่วยตรวจสอบภายในของรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2555 และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวง
การคลััง ฉบัับปรัับปรุุงปีี 2555
ในระหว่่างปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี (สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน) ฝ่่ายบริิหาร
และผู้้�ตรวจสอบภายใน ตามระเบีียบวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งสิ้้�น 8 ครั้้�ง โดยมีีการรายงานผลการกำำ�กัับดููแล และข้้อเสนอแนะต่่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส ซึ่่�งสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
		• การสอบทานรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและประจำำ�ปีี ร่่วมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีี  ฝ่่ายบริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง และฝ่่ายตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของ ธสน. ในประเด็็น
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญและให้้ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากระบวนการจััดทำำ�งบการเงิินเป็็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินและมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน ทัันเวลา เชื่่�อถืือได้้
และเป็็นประโยชน์์กัับผู้้�ใช้้งบการเงิิน รวมถึึงการติิดตามการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS 9) ของ ธสน. และมีีการประชุุมเป็็นการเฉพาะกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหาร
เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการแสดงความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี
		• การสอบทานการบริิหารความเสี่่ย� ง คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและติิดตามผลการบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึง
รายงานข้้อมููลเหตุุการณ์์ความเสีียหาย ที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ร่่วมกัับฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อย
ไตรมาสละครั้้�ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงของ ธสน. ด้้านต่่าง ๆ มีีความเหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพ และความเสี่่�ยงอยู่่�ใน
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้
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•

การสอบทานการควบคุุ ม ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ส อบทานรายงานการประเมิิ น ผลการควบคุุ ม
ภายใน รวมถึึงติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไขระบบการควบคุุมภายในของ ธสน. ตามหลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐาน
และหลัักเกณฑ์์ปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมภายในสำำ�หรัับหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2561 เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของ ธสน.
มีีความเพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล

•

การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและอนุุมััติิกฎบััตรการตรวจสอบภายใน
เพื่่อ� ให้้หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ขอบเขตการปฏิิบัติั งิ าน และสิิทธิิของฝ่่ายตรวจสอบเป็็นไปอย่่างเหมาะสม และคงไว้้ซึ่ง่� ความเป็็นอิิสระ
ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� อนุุมัติั แิ ผนกลยุุทธ์์และแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี คู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ
พร้้อมทั้้�งติิดตามการดำำ�เนิินการแก้้ไขในประเด็็นข้้อตรวจพบที่่�สำำ�คัญ
ั พิิจารณาความดีีความชอบประจำำ�ปีขี องผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบ
ให้้ความเห็็นชอบงบประมาณประจำำ�ปีขี องฝ่่ายตรวจสอบ รวมถึึงติิดตามความคืืบหน้้าการปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ที่่�ได้้รับั อนุุมัติั ิ ตลอดจนให้้คำำ�แนะนำำ�ในการปฏิิบัติั งิ านและสนัับสนุุนให้้มีกี ารนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาช่่วยในกระบวนการ
ตรวจสอบ เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานมากยิ่่�งขึ้้�น

•

การกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ร่ว่ มกัับฝ่่ายบริิหาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงสอบทานนโยบาย แผนงาน รายงานและกฎบััตรการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของ ธสน.
สถานภาพของคดีีและการฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย ผลการตรวจสอบโดยธนาคารแห่่งประเทศไทยพร้้อมทั้้ง� ติิดตามการปรัับปรุุง
แก้้ไขของ ธสน. เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ วิิธีีปฏิิบััติิงานของ ธสน. และองค์์กรกำำ�กัับดููแล
		• การสอบทานรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทาน
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่ารายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจปกติิและสมเหตุุสมผล พร้้อมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ มีีความโปร่่งใส
และไม่่มีีรายการใดที่่�กระทบต่่อ ธสน. อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

•

การรัักษาคุุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทบทวนและปรัับปรุุงกฎบััตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึึงมีีการประเมิินตนเองตามแนวทางการปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ขี องสำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ กระทรวงการคลััง และ
ส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการตรวจสอบเข้้ารัับการอบรมเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�เกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้
มั่่น� ใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ

•

ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี  ธสน. เป็็นรััฐวิิสาหกิิจซึ่่�งมีีสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเป็็นผู้้�สอบบััญชีี ในปีี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่่�ออนุุมััติิ โดยผู้้�สอบบััญชีีได้้รัับ
ค่่าตอบแทนเป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,320,000.00 บาท
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบ
มีีความเป็็นอิิสระ แสดงความเห็็นอย่่างตรงไปตรงมา มีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่�อ่ มั่่�นว่่า งบการเงิิน
ของ ธสน. และการเปิิดเผยข้้อมููลมีีความครบถ้้วนเชื่�อ่ ถืือได้้ สอดคล้้องกัับมาตรฐานการบััญชีีตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
การบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในมีีประสิิทธิิผลและเหมาะสมเพีียงพอ การตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระ
ครอบคลุุ ม กระบวนการปฏิิ บััติิ ง านที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งสููง และมีี ก ระบวนการตรวจสอบที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐานงานตรวจสอบ
ตลอดจนมีีการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายหรืือกฎเกณฑ์์ได้้อย่่างเหมาะสมและสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อม
การดำำ�เนิินงานปััจจุุบััน

(นายมาส ตัันหยงมาศ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้�งที่่� 8/2562 เมื่่�อวัันที่่� 29 สิิงหาคม 2562 มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย นายกำำ�ธร ตติิยกวีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการสรรหาฯ นายอดุุลย์์ โชติินิิสากรณ์์ และนายปิิยภัักดิ์์�
ศรีีเจริิญ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาฯ ต่่อมาที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้ง� ที่่� 11/2562 (วาระพิิเศษ) เมื่่อ� วันั ที่่� 18 พฤศจิิกายน
2562 มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนขึ้้�นใหม่่ เนื่่�องจากมีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้้วย นางสาวเกตสุุดา สุุประดิิษฐ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการสรรหาฯ นายระพีีภััทร์์ จัันทรศรีีวงศ์์ และ
นายมาส ตัันหยงมาศ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาฯ โดยมีีผู้้�บริิหารสููงสุุดของฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ ตามหลัักธรรมาภิิบาลภายใต้้หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน กล่่าวคืือ มีีหน้้าที่่�
� ณ
ุ สมบััติิเหมาะสม
		• กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหาผู้้บ� ริิหารระดัับสููง คััดเลืือก และเสนอชื่่อ� บุุคคลที่่มีีคุ
เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
		• กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของผู้้�บริิหารระดัับสููง
		• พิิจารณาแนวนโยบายและกลยุุทธ์ด้์ า้ นการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล รวมถึึงพิิจารณานโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน
และผลประโยชน์์อื่่�นของธนาคารโดยรวม
		• ดำำ�เนิินการอื่่�นใดที่่�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
และนำำ�เสนอผลการพิิจารณาต่่อคณะกรรมการธนาคารเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
โดยในปีี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้มีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 8 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. กลั่่�นกรองการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม คณะกรรมการกำำ�กัับความเสี่่�ยง และคณะกรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และ
นโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
2. พิิจารณากลั่่�นกรองหลัักเกณฑ์์และแนวทางการประเมิินการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
เพื่่�อขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีี
3. พิิจารณากลั่่�นกรองการปรัับโครงสร้้างองค์์กร
4. พิิจารณากลั่่�นกรองการแต่่งตั้้�งผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารองค์์กร 2 ท่่าน เพื่่�อดููแลสายงานกลยุุทธ์์ และสายงานกำำ�กัับและการเงิิน
5. พิิจารณากลั่่น� กรองแนวทางการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่น�่ ของผู้้บ� ริิหารระดัับสููง
6. พิิจารณากลั่่�นกรองแนวนโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล รวมถึึงพิิจารณานโยบาย
การจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของธนาคาร
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและ
รายงานผลการประชุุมและข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการธนาคารทุุกครั้้ง� ที่่มีี� การประชุุม เพื่่อ� ให้้การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ของธนาคารมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นแรงผลัักดัันให้้ธนาคารบรรลุุเป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

(นางสาวเกตสุุดา สุุประดิิษฐ์์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (ธสน.)
และสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
โดยใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและประมาณการที่่�สมเหตุุสมผล
ในการจััดทำำ� รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการธนาคารได้้จััดให้้มีีและรัักษาไว้้ซึ่ง่� ระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง ระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการกำำ�กัับดููแลที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าข้้อมููลทางการเงิินมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะ
ดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการกระทำำ�ทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
คณะกรรมการธนาคารได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง่� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่ส� อบทานความน่่าเชื่่อ� ถือื
และความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน รวมทั้้�งระบบควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการธนาคารมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในโดยรวมของ ธสน. มีีความเพีียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่�อถืือได้้ของงบการเงิินของ ธสน. สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

(นายสุุพัันธุ์�์ มงคลสุุธีี)
ประธานกรรมการ

(นายพิิศิิษฐ์์ เสรีีวิิวััฒนา)
กรรมการผู้้�จััดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า  งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจาก
ธนาคารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ก� ำ หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
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เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชือ่ มัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
		• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
		• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
		• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
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		• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้ธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
		• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวกนิฏฐา ศิริวัฒนะตระกูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 3

(นางสาวสุนิตา เจริญศิลป์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 10 เมษายน 2563

งบการเงิน
และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
รายได้แผ่นดินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

6.12

168
2,972,888
549,269
2,493,157

183
2,812,404
243,729
2,345,301

121,868,474
361,139
122,229,613
(2,988)
(11,044,973)
(126,471)
111,055,181
310,878
799,068
152,818
237,310
203,200
59,527
13,339
118,846,803

108,588,565
349,926
108,938,491
(2,474)
(9,223,266)
(161,338)
99,551,413
381,692
814,710
90,988
246,789
63,550
15,019
106,565,778
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ส�ำรองบริการประกัน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
ทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

6.13
6.14
6.3
6.15
6.16
6.17
6.18

6.19

32,812,593
19,636,671
462,609
84,282
42,304,561
395,099
363,755
510,382
852,116
97,422,068

30,160,027
18,886,853
160,196
148,327
34,014,430
247,211
435,710
522,407
816,351
85,391,512

12,800,000
12,800,000
(886)

12,800,000
12,800,000
(537)

7,866,000
759,621
21,424,735
118,846,803

7,183,000
1,191,803
21,174,266
106,565,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการบริการรับประกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุ

2562

2561

6.25
6.26

5,636,623
2,142,293
3,494,330
424,862
135,661
289,201
132,461
(2,349)
162,329
4,075,972

4,917,233
1,534,603
3,382,630
346,046
91,990
254,056
(8,033)
21,499
230,075
30,539
3,910,766

1,113,544
8,367
118,569
119,069
7,144
387,345
1,754,038
1,815,141
506,793

905,913
7,331
71,570
117,403
10,410
206,551
1,319,178
17,827
1,208,434
1,365,327

(349)

(1,020)

(24,475)
(24,824)
481,969

4,555
3,535
1,368,862

6.27
6.28
6.29

6.30
6.31
6.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2561
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
น�ำส่งรายได้แผ่นดิน
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

6.20

ทุน

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ก�ำไรสะสม
ยังไม่ ได้
จัดสรร

12,800,000
-

483
(1,020)

6,502,000
681,000
-

1,041,921 20,344,404
(681,000)
(539,000)
(539,000)
1,369,882
1,368,862

12,800,000

(537)

7,183,000

1,191,803

12,800,000
-

(537)
(349)

7,183,000
683,000
-

1,191,803 21,174,266
(683,000)
(231,500)
(231,500)
482,318
481,969

12,800,000

(886)

7,866,000

759,621

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ

รวม

21,174,266

21,424,735
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ก�ำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ส่วนปรับมูลค่าของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(ส่วนลด) ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่าย
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
หนี้สูญและส�ำรองลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการบริการรับประกัน
รายได้ค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดรับเงินปันผล
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

506,793

1,365,327

56,627
1,823,272
(976)
(251)
7,144
(1,287,114)
2,044
2,349
(590)
123,413
45,232
119,069
7,616
4,421
11,122
1,420,171
(3,494,330)
(481)
5,592,348
(2,214,983)
481
1,303,206

57,353
1,149,830
102,858
(449)
10,410
(547,013)
50,869
(21,746)
247
6,962
18,173
(67,709)
117,403
(3,468)
(19,229)
40,353
2,260,171
(3,397,343)
(778)
4,811,348
(1,394,052)
778
2,280,124

(158,024)
(816,992)
(14,987,801) (15,973,920)
74,043
427,460
41
(41)
(136,197)
(19,457)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2562

2561

2,655,325
798,145
301,025
(22,351)
(10,172,588)

7,759,067
2,694,062
(310,256)
325,284
(3,634,669)

(4,600,000)
4,450,000
(28,373)
289
(59,848)
(237,932)

(4,300,000)
4,400,000
46,390
(39,370)
494
(26,194)
81,320

16,612,995
(5,767,790)
(434,700)
10,410,505
(15)
183
168

9,875,217
(5,783,862)
(539,000)
3,552,355
(994)
1,177
183

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.		 ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธนาคาร) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. ธสน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก
การน�ำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการให้สินเชื่อ ค�้ำประกัน รับประกันความเสี่ยง
หรือให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องตามที่ พ.ร.บ. ธสน. ก�ำหนด ธนาคารมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

2.		 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สกส. 26/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลตามรูปแบบงบการเงินที่ก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 27/2562 ลงวันที่
2 กันยายน 2562 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้กบั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)

การน�ำเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
ของธนาคาร

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2561) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เงินที่น�ำส่งรัฐ

ธนาคารได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ซึง่ ไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้แก่

   
   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้ แรก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย และการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ส่วนงานด�ำเนินงาน
เครื่องมือทางการเงิน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
สัญญาเช่า
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อ
รุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
เงินทุนขัน้ ต�ำ่ และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 23

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่น�ำส่งรัฐ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศและสิง่ ตอบแทนรับหรือ
จ่ายล่วงหน้า
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

ธนาคารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
โดยธนาคารยังไม่ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

3.		 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่บันทึกยกเลิก
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่ได้รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วทั้งจ�ำนวน และจะบันทึกรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระจริง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและองค์กรของรัฐกรณีเงินชดเชยที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน รับรู้เป็น
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ค่าเบี้ยประกันจากบริการประกันการส่งออก บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน และการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
รับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเมื่อให้บริการ

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าเบี้ยประกันต่อ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

3.4 ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท�ำสัญญา (Trade Date) และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ผลต่างของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้และแสดงในบัญชีก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมจากการหามูลค่าปัจจุบันของตราสารอนุพันธ์ตามทฤษฎีกระแสเงินสดลดค่า 
(Discounted Cash Flow) ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ที่เป็นสัญญาสิทธิเลือกซื้อและขาย (Options) ใช้การวัดมูลค่าสิทธิเลือกซื้อ
และขายอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
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3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถือไว้ในระยะสั้นและ
จะจ�ำหน่าย เพื่อหาก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า  แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไร
หรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมและก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนรับรูเ้ ป็นก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า  และไม่ถือเป็น
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้และแสดงในก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นและแสดงผลสะสมเป็นรายการในองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ เมือ่ ได้จำ� หน่ายเงินลงทุนนัน้ จะกลับรายการก�ำไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม
ก่อนการรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า การตัดจ�ำหน่าย
ส่ ว นเกิ น และส่ ว นลดมู ล ค่ า ของตราสารหนี้ ใ ช้ วิ ธี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ตลอดอายุ ข องตราสารหนี้ ที่ เ หลื อ ผลขาดทุ น จาก
การด้อยค่าจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเกิดการด้อยค่า  และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า เมือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหมดไปหรือลดลง แต่ตอ้ งไม่เกินราคาทุนตัดจ�ำหน่ายของตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าเงินลงทุนกรณีทเี่ กิดการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหมดไป
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ณ วันที่รายงาน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ที่เปลี่ยนแปลงจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารรับรู้รายการซื้อขายเงินลงทุน ณ วันที่ช�ำระเงิน (Settlement Date)
  
รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ย เงินปันผลจากตราสารทุน
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างและแสดงเป็นรายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ต้นทุนของเงินลงทุนที่จ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

3.6 เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อแสดงเฉพาะจ�ำนวนเงินต้นคงเหลือ ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีที่แสดงจ�ำนวนเงินต้นคงเหลือรวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ ส�ำหรับส่วนลดหรือดอกเบีย้ รับล่วงหน้าของเงินให้สนิ เชือ่ ทีย่ งั ไม่รบั รูเ้ ป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สนิ เชือ่
ธนาคารรับรู้รายการและตัดรายการ ณ วันที่มีการจ่ายและรับเงิน (Settlement Date)

3.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากยอดลูกหนี้ค้างช�ำระและฐานะทางการเงินของลูกหนี้แต่ละราย
ประกอบกับหลักประกันของหนี้ แนวโน้มความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงผลการจัดชั้นของลูกหนี้เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาตามหลักความรอบคอบ โดยปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของธนาคารซึง่ อ้างอิงมาจากหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 23/2562 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึง่ ธนาคารได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่าง
ยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รบั จากการจ�ำหน่ายหลักประกัน ซึง่ หลักประกันดังกล่าว ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า เครือ่ งจักร และยานพาหนะ ธนาคาร
จะทบทวนมูลค่าหลักประกันทุก 1 ถึง 3 ปี
ธนาคารไม่ได้ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งธนาคารได้รับการคุ้มครองตามมาตรา  23 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันการส่งออก
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ส�ำรองประจ�ำงวดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีนำ� ไปลดจ�ำนวนเงินทีก่ นั ไว้เป็นค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ และหนีส้ ญ
ู ได้รบั คืนรับรูเ้ ป็นรายได้
โดยแสดงยอดสุทธิกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากฐานะ
กิจการของลูกหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างมีหลักเกณฑ์สมเหตุสมผล
กรณีที่ธนาคารรับช�ำระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ จะบันทึกรับโอนด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้ ธนาคารค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่ โดยค�ำนวณหามูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รับคืนตามเงือ่ นไขในการรับช�ำระหนีใ้ หม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยทีธ่ นาคารให้ลกู ค้ากูต้ าม
ปกติ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้ใหม่กับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ
ในบัญชีลูกหนี้) บันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรับรู้ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.9 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการช�ำระหนี้และจากการที่
ธนาคารได้ซื้อทรัพย์สินที่จ�ำนองไว้กับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยค�ำสั่งศาล บันทึกด้วยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมที่ต�่ำกว่า 
หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า  และบันทึกรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าหรือกลับรายการจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้จาก
การด�ำเนินงานอื่น ๆ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีการจ�ำหน่าย
ธนาคารมีนโยบายให้ทบทวนราคาประเมินของทรัพย์สินรอการขายทุกปี โดยผู้ประเมินภายนอก

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ในอัตราต่อไปนี้
- อาคาร
20-50 ปี
- ค่าปรับปรุงและตกแต่งอาคาร
   10 ปี
- อุปกรณ์
     3-5 ปี
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีการจ�ำหน่าย

3.11 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรายจ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แสดง
ในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  (ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
ระหว่าง 3-5 ปี และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีการจ�ำหน่าย

รายงานประจำ�ปี 2562

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย

153

3.12 สิทธิตามสัญญาเช่า
สิทธิตามสัญญาเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่า ซึง่ มีอายุระหว่าง 3-20 ปี และรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

3.13 รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
						 3.13.1 สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลบาท ซึ่งเป็นสกุลที่ใช้ในการด�ำเนินงานของธนาคาร
						 3.13.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างงวดเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอนและอัตราขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้และแสดงเป็นก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

3.14 การประกันการส่งออกและการตั้งส�ำรอง
ธนาคารบันทึกเป็นภาระผูกพันของธนาคารจากการรับประกันการส่งออกที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
เมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเป็นลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทน โดยธนาคารจะเรียกให้ผู้ซื้อในต่างประเทศชดใช้คืน
ค่าสินไหมทดแทน
การตั้งส�ำรองของบริการประกันการส่งออก ธนาคารได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
1) การตั้งส�ำรองภาระการรับประกันการส่งออกที่ยังไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ธนาคารตั้งส�ำรองในอัตราร้อยละ 1 ของยอดภาระการรับประกันการส่งออกที่ยังไม่มีการเรียกร้องขอรับ
ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ธนาคารรับประกัน
2) การตั้งส�ำรองของภาระผูกพันค่าสินไหมทดแทนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของธนาคาร
ธนาคารตั้งส�ำรองในอัตราร้อยละ 50 ของยอดภาระการรับประกันการส่งออกที่มีการเรียกร้องขอรับค่าสินไหม
ทดแทน แต่ธนาคารยังไม่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ธนาคารรับประกัน
3) การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของยอดเงินที่ธนาคารได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน
ธนาคารตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของยอดเงินทีธ่ นาคารได้จา่ ยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจ�ำนวนส่วนต่างระหว่าง
ยอดหนี้ตามบัญชีสุทธิหลังหักจ�ำนวนที่ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องจากการประกันต่อกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้สุทธิหลังหักจ�ำนวนเงินที่ผู้รับประกันต่อมีสิทธิที่จะได้รับ
ในกรณีที่ธนาคารมีผลขาดทุนจากการให้บริการประกันการส่งออก อันอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการของ
ธนาคารและหรือท�ำให้ธนาคารไม่สามารถด�ำรงเงินกองทุนได้ ธนาคารจะได้รับการชดเชยคืนจากกระทรวงการคลังตามมาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.15 การประกันความเสี่ยงการลงทุนและการตั้งส�ำรอง
ธนาคารบันทึกเป็นภาระผูกพันของธนาคารจากการประกันความเสีย่ งการลงทุนและจัดรวมอยูภ่ ายใต้ภาระผูกพันอืน่
ที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเป็นลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทน โดยธนาคารจะ
ติดตามเรียกคืนจากรัฐบาลของประเทศที่ผู้เอาประกันไปลงทุน หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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การตั้งส�ำรองของบริการประกันความเสี่ยงการลงทุน ธนาคารได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
1) การตั้งส�ำรองภาระการประกันความเสี่ยงการลงทุนที่ยังไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ธนาคารตั้งส�ำรองในอัตราร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันรับในแต่ละปี และหากอัตราส่วนของยอดเงินส�ำรองสะสม
ที่ตั้งไว้ต่อภาระการประกันความเสี่ยงการลงทุนคงค้างในแต่ละปีเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 10 ธนาคารจะไม่มีการตั้งส�ำรองเพิ่ม
2) การตั้งส�ำรองของภาระผูกพันค่าสินไหมทดแทนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของธนาคาร
ธนาคารตั้งส�ำรองในอัตราร้อยละ 50 ของยอดภาระการประกันความเสี่ยงการลงทุนที่มีการเรียกร้องขอรับ
ค่าสินไหมทดแทนแต่ธนาคารยังไม่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ธนาคารรับประกัน
3) การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของยอดเงินที่ธนาคารได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน
ธนาคารตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของยอดเงินทีธ่ นาคารได้จา่ ยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจ�ำนวนส่วนต่างระหว่าง
ยอดหนี้ตามบัญชีสุทธิหลังหักจ�ำนวนที่ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องจากการประกันต่อ กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้สุทธิหลังหักจ�ำนวนเงินที่ผู้รับประกันต่อมีสิทธิที่จะได้รับ
ในกรณีที่ธนาคารมีผลขาดทุนจากการให้บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน อันอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
กิจการของธนาคารและหรือท�ำให้ธนาคารไม่สามารถด�ำรงเงินกองทุนได้ ธนาคารจะได้รับการชดเชยคืนจากกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.16 การรับซื้อสิทธิเรียกร้องและการตั้งส�ำรอง
บันทึกเป็นภาระผูกพันของธนาคารจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง และจัดรวมอยู่ภายใต้ภาระผูกพันอื่นที่เป็นรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อมีการจ่ายค่ารับซื้อสิทธิเรียกร้องจะบันทึกเป็นลูกหนี้ค่ารับซื้อสิทธิเรียกร้อง โดยธนาคารจะเรียก
ให้ผู้ซื้อชดใช้คืนค่ารับซื้อสิทธิเรียกร้อง
การตั้งส�ำรองของบริการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ธนาคารได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
1) การตั้งส�ำรองภาระการรับซื้อสิทธิเรียกร้องที่ยังไม่มีการเรียกร้องค่ารับซื้อสิทธิเรียกร้อง
ธนาคารตั้งส�ำรองในอัตราร้อยละ 1 ของยอดภาระการรับซื้อสิทธิเรียกร้องที่ยังไม่มีการเรียกร้องขอรับค่ารับซื้อ
สิทธิเรียกร้องในส่วนที่ธนาคารรับซื้อ
2) การตั้งส�ำรองของภาระผูกพันค่าสินไหมทดแทนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของธนาคาร
ธนาคารตั้งส�ำรองในอัตราร้อยละ 50 ของยอดภาระการรับซื้อสิทธิเรียกร้องที่มีการเรียกร้องขอรับค่ารับซื้อสิทธิ
เรียกร้องแต่ธนาคารยังไม่ได้จ่ายค่ารับซื้อสิทธิเรียกร้องในส่วนที่ธนาคารรับซื้อ
3) การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของยอดเงินที่ธนาคารได้จ่ายค่ารับซื้อสิทธิเรียกร้อง
ธนาคารตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของยอดเงินทีธ่ นาคารได้จา่ ยค่ารับซือ้ สิทธิเรียกร้องเท่ากับจ�ำนวนส่วนต่างระหว่าง
ยอดหนี้ตามบัญชีสุทธิหลังหักจ�ำนวนที่ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องจากการประกันต่อ กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับจากลูกหนี้สุทธิหลังหักจ�ำนวนเงินที่ผู้รับประกันต่อมีสิทธิที่จะได้รับ

3.17 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตทีม่ คี วามเป็นไปได้วา่ จะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายช�ำระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว และสามารถประมาณ
จ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยประมาณการหนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ ประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาระผูกพัน
ที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน และประมาณการหนี้สินอื่น ๆ
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3.18 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
						 3.18.1 โครงการสมทบเงิน
ธนาคารได้จดทะเบียนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุน
ที่เป็นหน่วยงานภายนอก
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นไปตามข้อบังคับของ “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยพนักงานสามารถเลือกที่จะจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนพนักงาน และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5.5-10 ของเงินเดือนพนักงาน
ตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
						 3.18.2 โครงการผลประโยชน์
ธนาคารมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่ครบเกษียณอายุการท�ำงาน โดยจ�ำนวนเงินที่จ่ายขึ้นกับ
อัตราเงินเดือนและอายุการท�ำงานของพนักงานเมื่อเกษียณอายุการท�ำงาน
ธนาคารประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยค�ำนวณมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต ซึง่ ค�ำนวณจากข้อมูลฐานเงินเดือนของพนักงาน อัตราการลาออก
อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอื่น ๆ และคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่สมาคมตราสารหนี้ไทยเผยแพร่
โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss)
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน เข้าก�ำไรสะสมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวน

3.19 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
มาตรา  27 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ก�ำหนดให้ธนาคารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี เป็นเงินส�ำรองไว้ในกิจการของธนาคารไม่ต�่ำกว่ากึ่งหนึ่งของก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเข้าเงินกองทุนและหรือน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

4. การบริหารความเสี่ยง
4.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
						 4.1.1		 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของธนาคาร
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้สนิ เชือ่ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน (ครอบคลุมบริการประกันการส่งออก
และลงทุน) โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อให้การท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ และบริการประกันฯ ของธนาคารมีคุณภาพสอดคล้องกับ
กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการค�ำนึงถึงความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA) และมุ่งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม

รายงานประจำ�ปี 2562

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย

156

ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้าไทย ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการลงทุน
ในประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการในการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่ออย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
หลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (Three Lines of Defence) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระหว่างการท�ำหน้าที่ (1) ปฏิบัติงานการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ (2) บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
และ (3) ตรวจสอบการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ โดยที่ผู้รับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนการท�ำธุรกรรม
ด้านสินเชื่อ ได้แก่
					
											 (1) ปฏิบัติงานการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ (First Line of Defence) ประกอบด้วย
- ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สินเชื่อ ท�ำหน้าที่ วิเคราะห์วงเงิน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ
ที่จ�ำเป็น เพื่อวิเคราะห์หรือประเมินฐานะและความสามารถในการช�ำระหนี้ โดยควรมีการกลั่นกรองและสรุปประเด็นความเสี่ยง
ก่อนน�ำเสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
- ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ รวมถึงอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และ
การแก้ไขหนี้ คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ และอ�ำนาจแก้ไขหนี้
ของแต่ละคณะกรรมการฯ โดยผู้ที่มีอ�ำนาจอนุมัติต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ความช�ำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผล เป็นต้น
- ผู้รับผิดชอบในกระบวนการหลังการอนุมัติและการพิจารณาความถูกต้องของการปฏิบัติภายหลัง
การอนุมตั ิ ท�ำหน้าที่ ตรวจทานความถูกต้องของการปฏิบตั ภิ ายหลังการอนุมตั ิ เช่น การพิจารณาการท�ำนิตกิ รรมสัญญา การจดทะเบียน
หลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุมัติธุรกรรม รวมทั้งรับผิดชอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการจ่ายเงินหรือก่อภาระผูกพัน
เป็นต้น
											 (2) บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ (Second Line of Defence) หน้าที่
ติดตามดูแลและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ เช่น ข้อมูลการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ ข้อมูลคุณภาพ
ของพอร์ตด้านสินเชื่อและด้านรับประกัน รวมถึงผลประกอบการและตัวเลขทางการเงินอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
ด้านการบริหารและการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร และก�ำกับ ดูแล ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน
ของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
					
						
(3) ตรวจสอบการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ (Third Line of Defence) ธนาคารก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
รับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบตั งิ านในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ และการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั ผิดชอบระดับแรกและระดับทีส่ อง
และตรวจสอบการด�ำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำ
						 4.1.2		 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ดี
ส�ำหรับความเสี่ยงด้านตลาดที่ส�ำคัญของธนาคารมี 3 ประเภท คือ
1. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
รายการสินทรัพย์ หนีส้ นิ และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทัง้ หมดทีม่ คี วามอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ (Rate Sensitive Items)
ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าตลาดของรายการเพื่อค้า  (Trading Account) รายได้และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
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2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการท�ำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ
3. ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
เป็นความเสี่ย งที่รายได้หรื อเงิ นกองทุ น ได้ รั บผลกระทบในทางลบเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงราคา
ตราสารทุน
ทัง้ นี้ ธนาคารเน้นการด�ำเนินกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งด้านตลาดโดยพิจารณาถึงต้นทุนและผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสม มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ิ และหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ตลอดจนมีการเลือกใช้วธิ กี ารประเมิน การติดตามและการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านตลาดให้ครอบคลุมทัง้ ฐานะบัญชีเพือ่
การธนาคาร และบัญชีเพือ่ การค้า เพือ่ ให้สอดคล้องกับความซับซ้อนของธุรกรรมและก�ำกับดูแลให้ความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร
อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้อง และตอบสนองต่อแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ วิสัยทัศน์ และภารกิจของธนาคาร
						 4.1.3		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องซึง่ มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถช�ำระหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันเมือ่ ถึงก�ำหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วย
ต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิกหรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ ท�ำให้ต้องขาย
สินทรัพย์ในราคาต�่ำกว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต�่ำ หรือเกิดภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง
ธนาคารมีการบริหารสภาพคล่อง ซึง่ ครอบคลุมการจัดหา และกระจายแหล่งเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ระยะปานกลาง
และระยะยาวที่เหมาะสมกับโครงสร้างของสินทรัพย์ โดยแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ส�ำคัญ คือ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และเงินลงทุน
ในสินทรัพย์สภาพคล่อง ในขณะที่แหล่งที่มาหลักของเงินทุน คือ การระดมทุน หรือการออกตราสารทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ
จากแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การออกตราสารทางการเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และนิติบุคคล การออก
พันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐภายใต้โครงการ Euro Medium Term Note (EMTN) ตลอดจนเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั
คูค่ า้ ทีเ่ ป็นแหล่งเงินทุนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ในปี 2562 ธนาคารด�ำรงสภาพคล่องเพือ่ รองรับความต้องการใช้เงินสุทธิสงู กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ และมีการ
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องสูงกว่าเกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�ำหนด โดยสินทรัพย์สภาพคล่องหลักทีธ่ นาคารถือครอง
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. และตัว๋ เงินคลัง โดยมีการทบทวนระดับการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องตามความเหมาะสม
เพื่อให้สามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพัน รวมทั้งเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นทั้งในภาวะปกติและใน
กรณีเกิดวิกฤต ประกอบกับมีการรายงานฐานะสภาพคล่อง และรายงานการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารได้จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยแบ่งการทดสอบเป็น
3 กรณี ได้แก่ 1. กรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่องเฉพาะธนาคาร 2. กรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่องทั้งระบบ และ 3. กรณีเกิดวิกฤตผสมของ
ธนาคารและทัง้ ระบบ และพิจารณาก�ำหนดปัจจัยเสีย่ งเพิม่ เติมทัง้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อสภาพคล่อง
อ้างอิงตามแนวทางที่ ธปท. ก�ำหนด นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�ำแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง
โดยแผนฉุกเฉินสภาพคล่องของธนาคารจะระบุบทบาท หน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สัญญาณเตือนภัยภาวะวิกฤตสภาพคล่อง ตลอดจนขั้นตอนการด�ำเนินการเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที
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คงเหลือดังนี้  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีรายการด้านสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีส่ ำ� คัญจ�ำแนกตามระยะเวลา
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี

สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคาร  
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
รวม
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

2,972.89
2,486.73
51,599.03
57,058.65

31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี

รวม

2,972.89
2,486.73
70,269.44 121,868.47
70,269.44 127,328.09

2,812.40
2,336.13
47,695.50
52,844.03

รวม

2,812.40
2,336.13
60,893.07 108,588.57
60,893.07 113,737.10

26,977.59

5,835.00

32,812.59

29,563.53

596.50

30,160.03

8,953.93
9,073.71
45,005.23

10,682.74
33,230.85
49,748.59

19,636.67
42,304.56
94,753.82

7,139.23
5,706.34
42,409.10

11,747.62
28,308.09
40,652.21

18,886.85
34,014.43
83,061.31

4.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

0.17
2,972.89
549.27
2,493.16
111,055.18
117,070.67

0.17
2,972.89
549.27
2,494.61
111,055.18
117,072.12

0.18
2,812.40
243.73
2,345.30
99,551.41
104,953.02

0.18
2,812.40
243.73
2,345.00
99,551.41
104,952.72

32,812.59
19,636.67
462.61
84.28
42,304.56
95,300.71

32,812.59
19,636.67
462.61
84.28
42,304.56
95,300.71

30,160.03
18,886.85
160.19
148.33
34,014.43
83,369.83

30,160.03
18,886.85
160.19
148.33
34,014.43
83,369.83
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4.3 การด�ำรงเงินกองทุนตามกฎกระทรวงและตามเกณฑ์ Basel ll
				 4.3.1 เงินกองทุนตามกฎกระทรวง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารสามารถด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้ร้อยละ 16.92
สูงกว่าที่กฎกระทรวงก�ำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.0) และสามารถด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อภาระผูกพันที่เกิดจาก
การรับประกันความเสี่ยงได้ร้อยละ 83.19 สูงกว่าที่กฎกระทรวงก�ำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามกฎกระทรวง
หน่วย : ล้านบาท
1.
2.
3.
4.
5.

เงินกองทุน*
สินทรัพย์เสี่ยง**
ภาระผูกพันที่เกิดจากการรับประกันความเสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อภาระผูกพันที่เกิดจาก
การรับประกันความเสี่ยง

ข้อก�ำหนด
ตามกฎกระทรวง

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ไม่ต�่ำกว่า 8%

20,958.91
123,852.64
25,195.47
16.92%

20,106.98
111,096.07
23,549.16
18.10%

ไม่ต�่ำกว่า 20%

83.19%

85.38%

หมายเหตุ : * เงินกองทุนตามกฎกระทรวง ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่านั้น
** เป็นการค�ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านสินเชื่อตามเกณฑ์กฎกระทรวง ซึ่งไม่รวมภาระผูกพันที่เกิดจากการรับประกัน
ความเสี่ยง
				 4.3.2 เงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II
      
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 โดยอ้างอิงตาม   
การก�ำกับดูแลเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2562

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย

160

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II
หน่วย : ล้านบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
เงินกองทุนชั้นที่ 1 รวมทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุน
หัก  ส่วนต�่ำกว่าสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามเกณฑ์ ธปท. อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ Basel II

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

12,800.00
7,866.00
   292.91
20,958.91

12,800.00
7,183.00
   123.98
20,106.98

  1,848.99
22,807.90
    (0.89)
22,807.01

1,687.16
21,794.14
    (0.54)
21,793.60

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

14.17%
15.42%

14.90%
16.15%

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

หน่วย : ล้านบาท
เงินกองทุนทัง้ สิน้ หลังหักเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับการให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระ
ผูกพัน หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่
อัตราส่วนการด�ำรงเงินกองทุนทัง้ สิน้ หลังหักเงินกองทุนส่วนเพิม่

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

22,334.52
15.10%

21,157.81
15.68%

5. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ธนาคารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จา่ ย และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึ่งผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น และจะบันทึก
ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของลดลง
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการช�ำระหนี้

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

(0.35)
10.37

(1.02)
14.82

6.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

รวม

31 ธันวาคม 2561
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

26.23
182.87
  0.45
209.55
209.55

1,226.54
  350.00
1,576.54
0.03
(15.77)
1,560.80

26.23
1,409.41
350.45
1,786.09
0.03
(15.77)
1,770.35

24.22
203.80
  0.45
228.47
228.47

1,420.00
1,420.00
  (14.20)
1,405.80

24.22
1,623.80
    0.45
1,648.47
  (14.20)
1,634.27

323.34
29.98
38.91
46.18
438.41
438.41
647.96

764.09
764.09
    0.04
  764.13
2,324.93

1,087.43
29.98
38.91
   46.18
1,202.50
    0.04
1,202.54
2,972.89

458.64
13.29
26.85
53.53
552.31
552.31
780.78

625.75
625.75
    0.07
  625.82
2,031.62

1,084.39
13.29
26.85
   53.53
1,178.06
    0.07
1,178.13
2,812.40
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6.3 ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตราสารอนุพันธ์ทั้งจ�ำนวนเป็นตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อค้า มูลค่ายุติธรรม
และจ�ำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
รวม

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
จ�ำนวนเงิน
ตามสั
ญญา
สินทรัพย์
หนี้สิน

467.96
81.31
549.27

57.36
26.92
84.28

20,931.48
3,100.00
24,031.48
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
รวม

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
จ�ำนวนเงิน
ตามสัญญา
สินทรัพย์
หนี้สิน

102.67
141.06
243.73

109.59
38.74
148.33

17,440.84
4,100.00
21,540.84

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สัดส่วนการท�ำธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์แบ่งตามประเภทคูส่ ญ
ั ญา โดยพิจารณา
จากจ�ำนวนเงินตามสัญญา มีดังนี้
คู่สัญญา

สถาบันการเงิน
บุคคลภายนอก
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

86.42%
13.58%
100.00%

   86.26%
13.74%
100.00%
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6.4 เงินลงทุนสุทธิ
				 6.4.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
หน่วย : ล้านบาท

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม

0.19

0.54

				 6.4.2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

2,486.73

2,336.13

				 6.4.3 เงินลงทุนทั่วไป
หน่วย : ล้านบาท

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU1)
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน

31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน

26.31
1.00
   0.35
27.66
(21.42)
6.24
2,493.16

26.31
1.00
0.39
27.70
   (19.07)
8.63
2,345.30
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6.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

			
				 6.5.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืมในประเทศ

- แก่ผู้ท�ำธุรกิจ
- รับซื้อตั๋วสินค้าออก
- สวัสดิการพนักงาน
เงินให้กู้ยืมในต่างประเทศ - แก่องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ
- แก่ผู้ท�ำธุรกิจในต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท. (รายสินเชื่อ)
- เงินส�ำรองส่วนเกิน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ

31 ธันวาคม 2561

271.67
84,236.20
925.94
254.60
1,032.34
35,122.53
     25.19
121,868.47
     (2.99)
121,865.48
    361.14
122,226.62

291.66
77,419.49
698.17
269.62
1,096.34
28,791.17
     22.11
108,588.56
    (2.47)
108,586.09
    349.92
108,936.01

(7,677.73)
(3,367.24)
   (126.47)
111,055.18

(4,411.03)
(4,812.24)
  (161.33)
99,551.41
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ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมในต่างประเทศแก่องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศเป็นเงินให้สินเชื่อที่เกิดจากการท�ำธุรกรรม
เพื่อสนับสนุนมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐ แต่มิใช่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (PSA) ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สนิ เชือ่ - โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง - เสียมราฐ) ประเทศกัมพูชา

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

1,032.34

1,096.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์
คงค้างตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ จ�ำนวน 5,605.96
ล้านบาท และ 4,102.93 ล้านบาท ตามล�ำดับ
				 6.5.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ ต่างประเทศ

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม*

61,781.48
16,881.05
7,048.08
85,710.61

รวม

11,953.57 73,735.05
19,961.78 36,842.83
4,239.52 11,287.60
36,154.87 121,865.48

31 ธันวาคม 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ

58,339.32
15,779.77
4,579.48
78,698.57

รวม

11,584.94 69,924.26
17,821.64 33,601.41
   480.94   5,060.42
29,887.52 108,586.09

* หมายถึง ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีในหมายเหตุข้อ 6.5.1
				 6.5.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หน่วย : ล้านบาท
ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร่
3,227.15
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 42,568.58
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 6,291.00
การสาธารณูปโภคและบริการ
57,097.35
    259.77
อื่น ๆ
109,443.85
รวม*

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

3.97
1,498.55
11.03
5,302.13
6,815.68

31 ธันวาคม 2562
ต�่ำกว่า
สงสัย
มาตรฐาน

296.20
3.10
299.30

* หมายถึง ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีในหมายเหตุข้อ 6.5.1

878.35
  1.54
879.89

สงสัย
จะสูญ

รวม

331.16
3,600.89
41.35
453.36
4,426.76

3,562.28
48,842.57
6,346.48
62,854.38
    259.77
121,865.48
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หน่วย : ล้านบาท
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร่
3,750.40
0.50
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 42,612.72
554.62
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 4,394.55
การสาธารณูปโภคและบริการ
46,889.45    5,392.98
   887.94
อื่น ๆ
98,535.06 5,948.10
รวม*

31 ธันวาคม 2561
ต�่ำกว่า
สงสัย
มาตรฐาน

537.81
537.81

249.70
0.02
249.72

สงสัย
จะสูญ

รวม

330.66
2,916.38
41.20
27.16
3,315.40

4,081.56
46,871.23
4,435.75
52,309.61
   887.94
108,586.09

* หมายถึง ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีในหมายเหตุข้อ 6.5.1
				6.5.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวมเงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม*

109,718.04
6,902.62
299.30
879.89
  4,426.77
122,226.62
122,226.62

31 ธันวาคม 2562
ยอดสุทธิทใี่ ช ้
อัตราที่ ใช้ ใน
ในการตัง้ ค่า
การตั้งค่าเผื่อ
เผือ่ หนีส้ งสัย
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ
(ร้อยละ)

107,973.58
1, 50, 100
6,465.73 2, 10, 30, 36, 50, 100
202.42
100
788.63
100
  3,027.38
100
118,457.74
118,457.74

* หมายถึง ยอดรวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ ค้างรับในหมายเหตุขอ้ 6.5.1

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,541.04
2,118.26
202.42
788.63
3,027.38
7,677.73
3,367.24
11,044.97
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หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวมเงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม*

98,832.17
6,000.91
537.81
249.71
  3,315.41
108,936.01
108,936.01

31 ธันวาคม 2561
ยอดสุทธิทใี่ ช ้
อัตราที่ ใช้ ใน
ในการตัง้ ค่า
การตั้งค่าเผื่อ
เผือ่ หนีส้ งสัย
หนี้สงสัยจะสูญ
จะสูญ
(ร้อยละ)

97,071.49
5,725.83
203.22
211.47
  2,135.71
105,347.72
105,347.72

1, 36, 100
2, 25, 36, 100
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,549.02
311.61
203.22
211.47
2,135.71
4,411.03
4,812.24
9,223.27

* หมายถึง ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับในหมายเหตุข้อ 6.5.1
				 6.5.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สนิ เชือ่ รวมทัง้ สิน้ *
เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

5,605.96
4.54
1,587.53
1.33

4,102.93
3.73
1,552.53
1.44

* เงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้น หมายถึง เงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ไม่รวม
ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมียอดคงค้างลูกหนี้ตัดจ�ำหน่ายที่ยังไม่ได้บันทึกกลับเข้ามา
ในบัญชีจ�ำนวน 2,572.28 ล้านบาท และ 2,597.25 ล้านบาท ตามล�ำดับ ธนาคารบันทึกเงินต้นของลูกหนี้ตัดจ�ำหน่ายกลับเข้าบัญชี
ในระหว่างปี 2562 และ 2561 จ�ำนวน 5.37 ล้านบาท และ 272.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งธนาคารได้รับช�ำระเงินจากลูกหนี้
ดังกล่าวแล้ว จ�ำนวน 5.37 ล้านบาท และ 44.08 ล้านบาท ตามล�ำดับ
				 6.5.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารมีการปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปี 2562 และ 2561 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้

จ�ำนวนราย

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้

6

ปี 2562
จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้

78.01

74.74

การปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 3.61 ปี โดยมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้        
ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 76.78 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้

จ�ำนวนราย

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�ำระหนี้

14

ปี 2561
จ�ำนวนหนี้ตามบัญชี
ก่อนปรับ
หลังปรับ
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้

359.51

411.40

การปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 4.86 ปี โดยมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้        
ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 445.35 ล้านบาท
ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปี 2562 และ 2561 เปรียบเทียบกับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน

ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปี
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

6
2,331

78.01
122,226.62

ปี 2561
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน

14
2,053

359.51
108,936.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
จ�ำนวน 142 ราย เป็นเงิน 2,222.78 ล้านบาท และจ�ำนวน 113 ราย เป็นเงิน 2,391.66 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้ รับจากลูกหนีท้ ปี่ รับโครงสร้างหนีส้ ำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
จ�ำนวน 109.65 ล้านบาท และ 125.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันทีจ่ ะให้ลกู หนีท้ ไี่ ด้ปรับโครงสร้างหนีก้ เู้ พิม่ จ�ำนวน
0.68 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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6.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลายงวด

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

1,549.02
   (7.98)
1,541.04

  311.61
1,806.65
2,118.26

203.22
(0.80)
202.42

211.47
577.16
788.63

2,135.71
  891.67
3,027.38

ส�ำรองส่วนที่
  เกินเกณฑ์

รวม

4,812.24 9,223.27
(1,445.00) 1,821.70
  3,367.24 11,044.97
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
ปกติ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลายงวด

1,231.92
  317.10
1,549.02

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

ส�ำรองส่วนที่
  เกินเกณฑ์

รวม

4.28
307.33
311.61

  42.00
161.22
203.22

396.89
(185.42)
211.47

1,686.24
  449.47
2,135.71

4,455.24
  357.00
4,812.24

7,816.57
1,406.70
9,223.27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีคา่ เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ จ�ำนวน 11,044.97 ล้านบาท
และ 9,223.27 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ตามความสามารถในการช�ำระหนี้และคุณภาพหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด จ�ำนวน 3,367.24 ล้านบาท และ 4,812.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ (หมายเหตุ 6.5.4) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่สูงกว่า
เกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากธนาคารพิจารณาตามหลักความรอบคอบ (Prudent Banking)

6.7 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ยอดต้นงวด
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างงวด
ตัดจ�ำหน่ายเป็นดอกเบีย้ รับ
ยอดปลายงวด

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

161.33
(2.53)
(32.33)
126.47

99.24
102.85
(40.76)
161.33
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6.8 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ดังนี้   
หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
-  อสังหาริมทรัพย์
-  สังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นงวด

31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย

523.49
  23.44
546.93
(165.24)
  381.69

10.40
10.40
(7.14)
  3.26  

74.64
74.64
(0.57)
74.07

ยอดปลายงวด

459.25
   23.44
482.69
(171.81)
  310.88
หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
-  อสังหาริมทรัพย์
-  สังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดต้นงวด

31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จ�ำหน่าย

1,054.50
  208.02
1,262.52
(457.78)
  804.74

14.96
14.96
(10.84)
  4.12

545.97
  184.58
730.55
(303.38)
427.17

ยอดปลายงวด

523.49
   23.44
546.93
(165.24)
  381.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�ำระหนี้ จ�ำนวน 459.25 ล้านบาท
และ 523.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก
ธนาคารมีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�ำนวน
150.98 ล้านบาท และ 223.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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6.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ดังนี้     
หน่วย : ล้านบาท

ยอด
ต้นงวด

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/ ยอด
ยอด ค่าเสื่อม จ�ำหน่าย/ ยอด และอุปกรณ์
สุทธิ
รับโอน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด ราคา โอนออก ปลายงวด

ที่ดิน
391.26
อาคาร
- อาคาร
683.25
- ค่าปรับปรุงและ
ตกแต่งอาคาร
141.17 4.28
อุปกรณ์
- เครือ่ งใช้สำ� นักงาน
และเครื่องตกแต่ง 316.44 23.09
- ยานพาหนะ
110.90
3.45
สินทรัพย์ระหว่างท�ำ*
1,643.02 30.82
รวม

-

391.26

3.44

-

-

-

-

391.26

683.25 394.05

10.66

-

404.71  

278.54

142.01 126.98

2.46

3.44

126.00

16.01

34.18 305.35 264.57
0.02 110.88 42.71
3.45
41.09 1,632.75 828.31

20.76
9.11
42.99

34.16
0.02
37.62

251.17
51.80
833.68

54.18
59.08
799.07

* รายการสินทรัพย์ระหว่างท�ำในหัวข้อจ�ำหน่าย/โอนออกเป็นรายการที่รับเข้าเป็นสินทรัพย์ระหว่างปี
หน่วย : ล้านบาท

ยอด
ต้นงวด

31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/ ยอด
ยอด ค่าเสื่อม จ�ำหน่าย/ ยอด และอุปกรณ์
สุทธิ
รับโอน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด ราคา โอนออก ปลายงวด

ที่ดิน
391.26
อาคาร
- อาคาร
683.25
- ค่าปรับปรุงและ
ตกแต่งอาคาร
133.46 7.82
อุปกรณ์
- เครือ่ งใช้สำ� นักงาน
และเครื่องตกแต่ง 300.40 25.56
- ยานพาหนะ
102.06 8.84
3.59 2.62
สินทรัพย์ระหว่างท�ำ*
1,614.02 44.84
รวม

-

391.26

0.11

-

-

-

-

391.26

683.25 383.39

10.66

-

394.05

289.20

141.17 125.01

2.08

0.11

126.98

14.19

9.52 316.44 254.24
110.90 32.71
6.21
15.84 1,643.02 795.35

19.83
10.00
42.57

9.50
9.61

264.57
42.71
828.31

51.87
68.19
814.71

* รายการสินทรัพย์ระหว่างท�ำในหัวข้อจ�ำหน่าย/โอนออกเป็นรายการที่รับเข้าเป็นสินทรัพย์ระหว่างปี
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6.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้   
หน่วย : ล้านบาท

ยอด
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ระหว่างท�ำ*
รวม

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/ ยอด
ยอด
ค่าตัด จ�ำหน่าย/ ยอด
สุทธิ
รับโอน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด จ�ำหน่าย โอนออก ปลายงวด

161.96 62.99
61.00 70.31
222.96 133.30

1.78
58.48
60.26

223.17
72.83
296.00

131.97
131.97

12.99
12.99

1.78
1.78

143.18
143.18

79.99
72.83
152.82

* รายการสินทรัพย์ระหว่างท�ำในหัวข้อจ�ำหน่าย/โอนออกเป็นรายการที่รับเข้าเป็นสินทรัพย์ระหว่างปี
หน่วย : ล้านบาท

ยอด
ต้นงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ระหว่างท�ำ*
รวม

147.78
49.21
196.99

31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์
ไม่
มีตัวตน
เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/ ยอด
ยอด
ค่าตัด จ�ำหน่าย/ ยอด
สุทธิ
รับโอน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด จ�ำหน่าย โอนออก ปลายงวด

14.27
23.06
37.33

  0.09
11.27
11.36

161.96
61.00
222.96

117.80
117.80

14.27
14.27

0.10
0.10

* รายการสินทรัพย์ระหว่างท�ำในหัวข้อจ�ำหน่าย/โอนออกเป็นรายการที่รับเข้าเป็นสินทรัพย์ระหว่างปี

131.97
131.97

29.99
61.00
90.99
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6.11 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อ
ส�ำรองประกันภัยส่วนทีท่ ำ� ประกันภัยต่อ
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

237.31
237.31

0.04
246.75
246.79

6.12 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้คา้ งรับสุทธิ
ลูกหนีค้ า่ สินไหมทดแทนสุทธิจากการประกันต่อ
ส�ำรองลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทน
สิทธิการเช่า
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
อืน่ ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

1.77
325.89
(325.89)
4.08
2.83
   4.66
  13.34

9.43
205.31
(205.31)
1.04
2.77
   1.78
  15.02

6.13 เงินรับฝาก
				 6.13.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก
หน่วย : ล้านบาท
จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

2,568.43
60.08
6,191.09
23,992.99
32,812.59

2,236.99
308.08
6,006.21
21,608.75
30,160.03
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				 6.13.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ ต่างประเทศ

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

30,895.42
1,004.28
    22.31
31,922.01

597.99
292.59
890.58

รวม

31,493.41
1,296.87
    22.31
32,812.59

31 ธันวาคม 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ

28,075.55
822.24
   446.97
29,344.76

555.17
260.10
815.27

รวม

28,630.72
1,082.34
   446.97
30,160.03

6.14 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

ในประเทศ
   ธนาคารพาณิชย์
   สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
   สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
   เงินดอลลาร์สหรัฐ
   เงินยูโร
   เงินสกุลอื่น ๆ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

รวม

31 ธันวาคม 2561
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

1.42
28.94
30.36

6,932.03
6,261.35
6,150.00
19,343.38

6,933.45
6,290.29
6,150.00
19,373.74

1.48
15.21
16.69

6,712.61
2,523.61
9,400.00
18,636.22

6,714.09
2,538.82
9,400.00
18,652.91

247.16
13.73
  2.04
262.93
293.29

19,343.38

247.16
13.73
     2.04
   262.93
19,636.67

212.97
18.93
  2.04
233.94
250.63

18,636.22

212.97
18.93
     2.04
   233.94
18,886.85
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6.15 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
				 6.15.1 จ�ำแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู้
หน่วย : ล้านบาท
ในประเทศ

พันธบัตร
อื่น ๆ
รวมตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื

31 ธันวาคม 2562
ต่างประเทศ

รวม

37,240.19
37,240.19

42,240.19
    64.37
42,304.56

5,000.00
    64.37
5,064.37

หน่วย : ล้านบาท
ในประเทศ

พันธบัตร
อื่น ๆ
รวมตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื

31 ธันวาคม 2561
ต่างประเทศ

รวม

33,910.04
33,910.04

33,910.04
   104.39
34,014.43

104.39
104.39

				 6.15.2 จ�ำแนกตามประเภทตราสาร สกุลเงิน วันครบก�ำหนดไถ่ถอน และอัตราดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท
สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย/
ครบก�ำหนด                      อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง

พันธบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ 2563-2567 LIBOR +- MARGIN
พันธบัตร
บาท
2565-2572 1.74% - 2.31%
อื่น ๆ
บาท
2564-2567
0%
รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

จ�ำนวนเงิน
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

37,240.19
5,000.00
   64.37
42,304.56

33,910.04
   104.39   
34,014.43
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6.16 ประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีประมาณการหนี้สิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการหนีส้ นิ ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาระผูกพันภายหน้า
ประมาณการหนีส้ นิ อืน่ ๆ
รวมประมาณการหนีส้ นิ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

330.96
39.92
24.22
395.10

206.75
19.85
20.61
247.21

ธนาคารได้ท�ำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน โดยใช้วิธีการ
Projected Unit Credit และได้ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ยอดต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบัน*
ต้นทุนดอกเบี้ย*
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายระหว่างปี
ต้นทุนบริการในอดีต*
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดสิน้ งวด
* แสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

206.75
29.09
4.33
(4.33)
70.65
24.47
330.96

193.80
20.03
5.73
(8.26)
(4.55)
206.75
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
2562   

อัตราการขึน้ เงินเดือนเฉลีย่
อัตราการลาออกเฉลี่ย
อัตราคิดลด
อัตรามรณะ

         5.75% - 11.50%
     0% - 30.61%
       1.18% - 2.03%
TMO17

ธนาคารได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติหลักในการประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงาน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลดเฉลีย่
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1
อัตราการลาออกเฉลี่ย
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1

(38.46)
45.60

(23.42)
27.63

0.70
(1.56)

0.62
(1.16)

(2.93)
2.93

(1.80)
1.80

ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4)
ซึ่งลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป สาระส�ำคัญของ
ประกาศดังกล่าวได้ปรับปรุงมาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างงานของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับอัตราเงินชดเชยให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยปรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงานให้แก่ลูกจ้างซึ่งท�ำงาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�ำงาน 400 วัน
สุดท้าย ส�ำหรับลูกจ้างซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยค�ำนวณเป็นหน่วย ส่งผลให้ธนาคารรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 76.71 ล้านบาท และรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดที่มีผลบังคับใช้
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6.17 ส�ำรองบริการประกัน
หน่วย : ล้านบาท
ส�ำรองการประกันการส่งออก
ส�ำรองการประกันความเสี่ยงการลงทุน
ส�ำรองเพือ่ การรับซือ้ สิทธิเรียกร้อง
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

307.23
118.06
85.09
510.38

258.07
104.92
159.42
522.41

6.18 หนี้สินอื่น
หน่วย : ล้านบาท
เงินหลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex*
เงินมัดจ�ำ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าสินค้า
เจ้าหนี้จากการประกันต่อ
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
ส�ำรองเผื่อความเสียหายอื่น**
บัญชีพักหนี้สิน
อืน่ ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

193.29
18.71
77.76
34.37
20.89
24.84
8.80
139.87
333.53
  0.06
852.12

148.62
23.33
73.09
11.82
6.38
19.36
7.57
100.41
422.20
  3.57
816.35

* ธนาคารท�ำสัญญา  Credit Support Annex เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา  โดยการวางหลักประกันเป็นเงินสด
เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญามีการเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่ามูลค่าที่ก�ำหนดไว้ (Threshold)
** ส�ำรองเผื่อความเสียหายส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

6.19 ทุน
ธนาคารมีทุนประเดิม 2,500 ล้านบาท และได้รับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง จ�ำนวน 4,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 จ�ำนวน 1,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และจ�ำนวน 5,000 ล้านบาท เมื่อวันที่
21 กันยายน 2552 รวมทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 12,800 ล้านบาท
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6.20 เงินน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
กระทรวงการคลัง โดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
น�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จ�ำนวน 513.40 ล้านบาท โดยธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาล จ�ำนวน 281.90 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และน�ำส่งรายได้แผ่นดินงวดสุดท้าย จ�ำนวน 231.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ต่อมา ธนาคารได้นำ� ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน 203.20 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
รวมจ�ำนวนเงินที่ธนาคารได้น�ำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างปี 2562 จ�ำนวน 434.70 ล้านบาท

6.21 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
หน่วย : ล้านบาท
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
การรับประกันการส่งออก
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
การค�้ำประกันอื่น
การประกันความเสี่ยงการลงทุน
การรับซือ้ สิทธิเรียกร อ้ ง
รวมภาระผูกพันอืน่
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

17.40
1,169.92
167.12
1,779.61
23,896.65

1,496.55
1,270.32
2,558.55
20,451.17

561.50
4,843.95
1,537.86
8,509.26
15,452.57
42,483.27

584.44
3,524.56
3,309.88
7,247.46
14,666.34
40,442.93
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6.22 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มีก ารจ่ายผลประโยชน์อื่ น แก่ กรรมการและผู ้ มี อ� ำ นาจในการจั ดการของธนาคาร นอกเหนือ จาก
ผลประโยชน์ที่พึงจ่ายปกติ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินรางวัลของกรรมการ (ถ้ามี) เงินเดือนและโบนัสของ
ผู้บริหาร เงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนของผู้บริหาร (ถ้ามี)

6.23 สัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารได้ท�ำสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานสาขา โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา

ภายใน 1 ปี
เกิน 1-5 ปี
เกิน 5 ปี

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

4.17
8.35
8.56

3.93
1.75
-

ธนาคารได้ท�ำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่ส่วนหนึ่งของส�ำนักงานสาขา โดยจะได้รับค่าเช่าช่วงในอนาคต ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ระยะเวลา

ภายใน 1 ปี
เกิน 1-5 ปี

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

0.29
0.02

0.02
-

6.24 ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ธนาคารจัดตัง้ ส�ำนักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยปัจจุบนั
ธนาคารได้เปิดส�ำนักงานผู้แทน 3 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานผู้แทน ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส�ำนักงานผู้แทน
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และส�ำนักงานผู้แทน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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				6.24.1 ฐานะจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรม
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรมในประเทศ ธุรกรรมต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื

118,844.14
2,972.09
2,493.16
111,055.18
32,812.59
19,636.67
42,304.56

2.66
0.80
-

รวม

118,846.80
2,972.89
2,493.16
111,055.18
32,812.59
19,636.67
42,304.56
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
ธุรกรรมในประเทศ ธุรกรรมต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื

     106,563.75
2,811.73
2,345.30
99,551.41
30,160.03
18,886.85
34,014.43

2.03
0.67
-

รวม

106,565.78
2,812.40
2,345.30
99,551.41
30,160.03
18,886.85
34,014.43
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					 6.24.2 ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามประเภทธุรกรรม
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรมในประเทศ ธุรกรรมต่างประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ก�ำไรสุทธิ

5,636.62
(2,142.29)
3,494.33
289.20
292.44
(3,554.62)
   521.35

(14.56)
(14.56)

รวม

5,636.62
(2,142.29)
3,494.33
289.20
292.44
(3,569.18)
   506.79
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
ธุรกรรมในประเทศ ธุรกรรมต่างประเทศ

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ก�ำไรสุทธิ

4,917.23
(1,534.60)
3,382.63
254.06
274.08
(2,535.65)
1,375.12

(9.79)
(9.79)

รวม

4,917.23
(1,534.60)
3,382.63
254.06
274.08
(2,545.44)
1,365.33

6.25 รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สนิ เชือ่
รวมรายได้ดอกเบีย้

2562

2561

296.28
36.57
5,303.77
5,636.62

    125.07
     31.93
   4,760.23
   4,917.23
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6.26 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออก  
- พันธบัตร
- ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

2562

2561

415.23
518.06

319.36
382.50

1,193.99
   15.01
2,142.29

821.83
   10.91
1,534.60

6.27 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
- รายได้จากบริการรับประกัน
- อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
- ค่าใช้จ่ายจากบริการรับประกัน
- อื่น ๆ
รวมค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2562

2561

53.49
230.15
141.22
424.86

44.95
191.24
109.86
346.05

125.77
  9.89
135.66
289.20

87.32
  4.67
91.99
254.06

6.28 ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
เงินตราต่างประเทศ ตราสารหนีแ้ ละตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลีย่ น
ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย้
รวมก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

2562

2561

180.39
(47.93)
132.46

     58.76
    (66.79)
(8.03)
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6.29 ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2562

ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

(2.35)
(2.35)

2561

       21.75
(0.25)
21.50

6.30 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการบริการรับประกัน
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญจากการบริการรับประกัน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญจากการประกันการส่งออก
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการประกันความเสี่ยงการลงทุน
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญจากการรับซือ้ สิทธิเรียกร้อง
รวม

2562

2561

66.03
4.44
48.60
119.07

40.93
19.35
57.12
117.40

6.31 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ - อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ - อื่น ๆ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เพิ่มขึ้น จ�ำนวน
180.79 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายจากการกันเงินส�ำรองส�ำหรับหนังสือค�้ำประกัน
และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 135.95 ล้านบาท

6.32 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
    หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2562

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส�ำหรับธุรกรรมปกติ
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ*
- ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีส้ ำ� หรับการด�ำเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
* สุทธิจากหนี้ตัดจ�ำหน่ายได้รับคืนและหนี้สูญได้รับคืน

2561

1.57

    4.48

1,816.10
   (2.53)
1,813.57
1,815.14

   1,133.95
    102.85
1,236.80
  (32.85)
1,208.43
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6.33 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารจัดล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินทางการเงิน

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

รวม

0.19
0.19

467.96
  81.31
549.27

467.96
81.31
   0.19
549.46

-

57.36
26.92
84.28

57.36
26.92
84.28
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
- อัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินทางการเงิน

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

รวม

0.54
0.54

102.67
141.06
243.73

102.67
141.06
  0.54
244.27

    109.59
38.74
148.33

109.59
38.74
148.33

-
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การก�ำหนดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1   -   ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับ 2 - มูลค่าที่ได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า  โดยใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (Observable Data) เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 - มูลค่าที่ได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (Unobservable Data)
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจัดเป็นระดับ 2 เป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาด ราคาเสนอของ
นายหน้าหรือตัวแทน ราคาซื้อขายของรายการที่คล้ายคลึงกัน หรือราคาที่ค�ำนวณจากแบบจ�ำลองโดยใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
จากตลาด (Observable Market Data)

6.34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกฉ.(72) ว.277/2563
เรื่ อ ง แนวทางในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย เพื่ อ ให้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือในเชิงรุกแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า
และภัยแล้ง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างทัว่ ถึงและทันท่วงที โดยก�ำหนดเป็นมาตรการ
ช่วยเหลือชัว่ คราว ระยะเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
และปรั บ โครงสร้ า งหนี้ และเมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม 2563 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ อ อกหนั ง สื อ เวี ย นที่ ธปท.ฝนส.(01)
ว.380/2563 เรือ่ ง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนีเ้ พิม่ เติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยก�ำหนดมาตรการ
ขัน้ ต�ำ่ เพิม่ เติมเป็นการเร่งด่วนเพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีใ้ ห้ยงั คงมีกระแสเงินสดส�ำหรับค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในการดูแลธุรกิจให้ดำ� เนินต่อไปได้
ธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการออกมาตรการ
สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate และออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ
ลูกหนี้ เช่น มาตรการ EXIM เสริมสภาพคล่องผูส้ ง่ ออก มาตรการ EXIM ลดภาระในการช�ำระหนี้ มาตรการ EXIM ลดภาระผูส้ ง่ ออกไทย
สู้ภัยไวรัสโคโรนา เป็นต้น

6.35 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยประธานกรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
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ที่อยู่สำ�นักงานใหญ่ สาขา และสำ�นักงานผู้แทน
สำำ�นัักงานใหญ่่
อาคารเอ็็กซิิม เลขที่่� 1193 ถนนพหลโยธิิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์
: 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
โทรสาร
: 0 2271 3204
SWIFT Code : EXTHTHBK
Facebook
: EXIM Bank of Thailand
เว็็บไซต์์
: www.exim.go.th
อีีเมล
: info@exim.go.th

สาขา
สาขาบางนา-ตราด กม. 3

อาคารเอ็็มดีี ทาวเวอร์์ ชั้้�น G เลขที่่� 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด กม. 3 แขวงบางนา 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

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

สาขาพระราม 4

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

สาขาเสรีี ไทย

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�บลประชาธิิปััตย์์ อำำ�เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
โทรศััพท์์
: 0 2536 4680-2, 0 2992 0453-5
โทรสาร
: 0 2536 4683-4
อีีเมล
: rangsit@exim.go.th
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สาขาขอนแก่่น

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 ถนนสุุขุุมวิิท ตำำ�บลทุ่่�งสุุขลา อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทรศััพท์์
: 0 3833 0121-6
โทรสาร
: 0 3833 0127-8
อีีเมล
: laem_chabang@exim.go.th

สำำ�นัักงานผู้้�แทน
สำำ�นัักงานผู้้�แทนในย่่างกุ้้�ง สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา

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 สาธารณรััฐประชาธิิป ไตยประชาชนลาว

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
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