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Fair Finance Thailand (แนวร&วมการเงินทีเ่ป1นธรรมประเทศไทย เว็บไซตK www.fairfinancethailand.org) 

ก&อต้ังในปW พ.ศ. 2561 สมาชิกประกอบด]วยบริษัทวิจัย 1 บรษัิท และองคKกรภาคประชาสงัคม 4 องคKกร ทีม่ีความ

สนใจร&วมกันในการติดตามผลกระทบและความท]าทายของธุรกิจธนาคาร และประสงคKจะร&วมกันผลกัดันภาค

ธนาคารไทยให]ก]าวสู&แนวคิดและวิถีปฏิบัติของ “การธนาคารที่ย่ังยืน” (sustainable banking) อย&างแท]จรงิ ผ&าน

การนำมาตรฐาน Fair Finance Guide International (แนวปฏิบัติของแนวร&วมการเงินที่เป1นธรรมนานาชาติ 

เว็บไซตK www.fairfinanceguide.org) มาใช]ในการประเมินนโยบายด]านต&าง ๆ ของธนาคารพาณิชยKไทยที่เปxดเผย

สู&สาธารณะ เริ่มจากปW พ.ศ. 2562 เป1นปWแรก  

ผลการประเมินนโยบายของธนาคารพาณิชยKไทย 9 แห&ง ตามเกณฑK Fair Finance Guide International 12 

หมวด พบว&าธนาคารเฉลี่ยได]คะแนน 15.14 คิดเป1น 12.6% ของคะแนนทัง้หมด โดยธนาคารที่ได]คะแนนสูงสุด 5 

อันดับแรก ได]แก& ธนาคารกสิกรไทย (17.5%) ธนาคารไทยพาณิชยK (14.7%) ธนาคารกรุงไทย (14.2%) ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา (13.5%) และ ธนาคารทิสโก] (11.7%) โดยหมวดที่ธนาคารไทยได]คะแนนสูงสุด 3 หมวดแรก ได]แก& 

การขยายบริการทางการเงิน (คะแนนเฉลี่ย 49.3%) การทุจริตคอรKรัปชัน (41.7%) และการคุ]มครองผู]บริโภค 

(34.2%) หมวดที่ธนาคารได]คะแนนน]อยทีสุ่ดและได]คะแนนเฉลี่ยต่ำกว&า 2% มี 5 หมวด ได]แก& ธรรมชาติ (0%) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1.2%) ความเท&าเทียมทางเพศ (1.5%) สทิธิมนุษยชน (1.7%) และค&าตอบแทน 

(1.8%) ผลการประเมินสรปุเป1นแผนภาพได]ดังน้ี 

 



 
 

ผลการประเมินธนาคารบอกอะไรกับเราบ]าง?  

 

1. สองหมวดที่ธนาคารโดยรวมได]คะแนนค&อนข]างสูงเมื่อเทยีบกับหมวดอื่น คือ หมวด “การทุจริตคอรKรัปชัน” และ 

“การคุ]มครองผู]บริโภค” สะท]อนการปฏิบัติตามข]อบังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข]อง (compliance) 

มากกว&าการกำหนดนโยบายจากกลยุทธKความย่ังยืนขององคKกรหรือการประเมินความเสี่ยงด]านสังคมหรือ

สิ่งแวดล]อมของธนาคารและผลิตภัณฑKธนาคาร ยกตัวอย&างเช&น นโยบายด]านการต&อต]านการทุจริตคอรKรัปชันของ

ธนาคารทุกแห&ง เป1นไปตามกฎหมายและประกาศสำนักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ

นโยบายการคุ]มครองผู]บริโภคหลายข]อกป็ระกาศตามประกาศธนาคารแห&งประเทศไทย เรื่อง การกำกบัดูแลการ

ให]บรกิารแก&ลูกค]าอย&างเป1นธรรม หรือ market conduct) ซึ่งเริ่มบังคับใช]ต้ังแต&เดือนกุมภาพันธK 2561 เป1นต]นมา 

 

2. เน่ืองจากข]อที่ธนาคารส&วนใหญ&ได]คะแนนเป1นนโยบายที่ธนาคารต]องประกาศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข]องอยู&แล]ว ดังกล&าวในข]อ 1. ข]างต]น ธนาคารสี่แห&งที่ได]คะแนนสงูกว&าค&าเฉลี่ย คือ ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชยK ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรงุศรีอยุธยา จึงสะท]อนความมุ&งมั่นของธนาคารใน

การเป1นผู]นำในมิติต&าง ๆ ของหลักการธนาคารที่ย่ังยืน ทีสู่งกว&าการแสดงความรับผิดชอบตามกฎหมาย  

 

3. ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร 9 แห&ง ได]คะแนนน]อยที่สุด หมวด “ความเท&าเทียมทางเพศ” (คะแนนเฉลี่ย 1.5% 

ของคะแนนรวมทัง้หมวด) และ “ค&าตอบแทน” (1.8%) สะท]อนภาวะที่ธนาคารไทยโดยรวมยังไม&เปxดเผยนโยบายที่

ชัดเจนว&าจะส&งเสริมความเท&าเทียมทางเพศในองคKกร และมาตรการป�องกันและบรรเทาการเลอืกปฏิบัติทางเพศต&อ



ลูกค]า และยังไม&มีธนาคารใดกำหนดเพดานการจ&ายเงินโบนัสผู]บรหิาร หรือผูกโยงเกณฑKการจ&ายโบนัสเข]ากบัเกณฑK

อื่น ๆ นอกเหนือจากผลประกอบการทางธุรกิจ อาทิ 1) ความพึงพอใจของพนักงาน 2) ความพงึพอใจของลูกค]า 

และ 3) การปรับปรงุผลกระทบด]านสงัคมและสิ่งแวดล]อม ยกเว]นธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งระบุว&าคำนึงถึง

หลักเกณฑKทั้งสามด]านดังกล&าวข]างต]นในการกำหนดค&าตอบแทนของผู]บรหิารระดับสูง จึงเป1นธนาคารเพียงแห&ง

เดียวที่ได]คะแนนในหมวดค&าตอบแทน 

 

4. ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร 9 แห&ง ได]คะแนนน]อยที่สุด หมวดธรรมชาติ (ไม&มีธนาคารใดได]คะแนน) และหมวด

สิทธิมนุษยชน (1.7%) คาดหวังให]ธนาคารกำหนดให]บริษัทที่ได]รับการสนับสนุนทางการเงินมีกลไกคุ]มครองป�องกัน

ผลกระทบทีเ่กี่ยวข]อง คะแนนที่น]อยมากในสองหมวดน้ีสะท]อนว&า ธนาคารไทยโดยรวมยังไม&มีการประกาศนโยบาย

สินเช่ือ (credit policy) ซึ่งรวมถึงแนวทางป�องกันความเสีย่งด]านสังคมและสิ่งแวดล]อม ที่ชัดเจนต&อสาธารณะ 

ยกเว]นธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได]มกีารเปxดเผยเน้ือหาบางส&วนของนโยบายสินเช่ือของธนาคาร แต&ยังไม&เปxดเผย

นโยบายสินเช่ือรายอุตสาหกรรม 

 

ธนาคารสองแห&ง ได]แก& ธนาคารไทยพาณิชยK และธนาคารกสิกรไทย ประกาศว&าธนาคารเคารพในสทิธิมนุษยชน

ตามหลกัการช้ีแนะว&าด]วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคKการสหประชาชาติ (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights) แต&ยังไม&เปxดเผยว&ามีนโยบายทีก่ำหนดให]ลูกค]าของธนาคารทำ

ตามหลกัการช้ีแนะดังกล&าว 

 

5. ธนาคารทุกแห&งสามารถใช]เกณฑKการประเมิน Fair Finance Guide International เป1นแนวทางพัฒนา

นโยบายสินเช่ือ (credit policy) ของธนาคาร รวมถึงการพฒันารายการอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีนโยบายไม&ให]การ

สนับสนุนทางการเงินเพราะมีแนวโน]มสร]างผลกระทบทางสงัคมและสิ่งแวดล]อมสงู (negative list) ตลอดจน

พัฒนานโยบายอื่น ๆ ที่สำคัญต&อการขับเคลื่อนตามหลักการธนาคารที่ย่ังยืนต&อไปในอนาคต 

 

ทุกหมวดในเกณฑKน้ีเรียงลำดับจากข]อที่คาดหวังว&าธนาคารควรกำหนดเป1นนโยบายพื้นฐาน (เช&น เปxดเผยเป�าหมาย

การลดการปล&อยก�าซเรือนกระจก) ไปจนถึงนโยบายที่ต]องใช]เวลาในการวางแผนกลยุทธKด]านความย่ังยืนและการ

ปรับเปลี่ยนข้ันตอนการปฏิบัติการของธนาคารเพื่อให]สอดคล]องกบัแนวโน]มความเสี่ยงด]านสังคมและสิ่งแวดล]อม 

(เช&น การประกาศนโยบายว&าจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&ธุรกจิทรายน้ำมัน – tar sands)  

 

แนวร&วมการเงินทีเ่ป1นธรรมประเทศไทยจึงเช่ือมั่นว&า ธนาคารทุกแห&งสามารถใช]เกณฑKการประเมิน Fair Finance 

Guide International ในการกำหนดกลยุทธK แนวปฏิบัติ และแผนการปรบัเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 

ให]สอดคล]องกบัหลักการธนาคารที่ย่ังยืน และคาดหวังว&าคะแนนการประเมินตามเกณฑK Fair Finance Guide 

International จะมีแนวโน]มดีข้ึนในปWต&อ ๆ ไป 



ผลการประเมินธนาคารพาณชิย1ไทยตามเกณฑ1 Fair Finance Guide International ประจำปd พ.ศ. 2561 

 

แนะนำโครงการ Fair Finance Thailand 

Fair Finance Thailand (แนวร&วมการเงินทีเ่ป1นธรรมประเทศไทย เว็บไซตK www.fairfinancethailand.org) 

ก&อต้ังในปW พ.ศ. 2561 สมาชิกประกอบด]วยบริษัทวิจัย 1 บรษัิท และองคKกรภาคประชาสงัคม 4 องคKกร ทีม่ีความ

สนใจร&วมกันในการติดตามผลกระทบและความท]าทายของธุรกิจธนาคาร และประสงคKจะร&วมกันผลกัดันภาค

ธนาคารไทยให]ก]าวสู&แนวคิดและวิถีปฏิบัติของ “การธนาคารที่ย่ังยืน” (sustainable banking) อย&างแท]จรงิ ผ&าน

การนำมาตรฐาน Fair Finance Guide International (แนวปฏิบัติของแนวร&วมการเงินที่เป1นธรรมนานาชาติ 

เว็บไซตK www.fairfinanceguide.org) มาใช]ในการประเมินนโยบายด]านต&าง ๆ ของธนาคารพาณิชยKไทยที่เปxดเผย

สู&สาธารณะ เริ่มจากปW พ.ศ. 2562 เป1นปWแรก (สำหรับข]อมูลเกี่ยวกับ Fair Finance Guide International กรุณา

ดูภาคผนวกของรายงานฉบบัน้ี) 

สมาชิกแนวร&วม Fair Finance Thailand ได]แก& 

1. บริษัท ป�าสาละ จำกัด 

2. International Rivers  

3. มูลนิธิเพื่อผู]บริโภค 

4. มูลนิธินิติธรรมสิง่แวดล]อม (EnLaw)  

5. มูลนิธิบรูณะนิเวศ (EARTH) 

 

 



ธนาคารที่ได]รับการประเมิน และกระบวนการประเมินตามเกณฑK Fair Finance Guide International 

ในปW พ.ศ. 2562 แนวร&วมการเงินทีเ่ป1นธรรมประเทศไทยได]เลือกธนาคารพาณิชยKสัญชาติไทย 9 แห&ง ตามขนาด

สินทรพัยKรวมจากมากไปหาน]อย สำหรับการประเมินนโยบายในปWแรก ธนาคารที่ได]รบัการประเมินมีรายนาม

ดังต&อไปน้ี 

 ชื่อธนาคาร ตัวอักษรย9อ สินทรัพย1 ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 61 (ลVานบาท) 

 ธนาคารกรงุเทพ BBL 3,067,463.30 

 ธนาคารไทยพาณิชยK SCB 2,789,675.53 

 ธนาคารกรงุไทย KTB 2,726,715.75 

 ธนาคารกสกิรไทย KBANK 2,541,017.05 

 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา BAY 1,989,957.53 

 ธนาคารธนชาต TBANK 973,230.13 

 ธนาคารทหารไทย TMB 852,786.95 

 ธนาคารทิสโก] TISCO 295,080.02 

 ธนาคารเกียรตินาคิน KKP 272,613.46 

 

ข]อมูลที่ใช]ในการประเมินครั้งน้ี ได]แก& เอกสารนโยบายและข]อมูลต&าง ๆ ที่ธนาคารเปxดเผยต&อสาธารณะ ณ 31 

ตุลาคม 2561 อันประกอบด]วย 

• รายงานประจำปW (annual report) พ.ศ. 2561 

• รายงานความย่ังยืน (sustainability report) หรือ รายงานความรับผิดชอบต&อสงัคมของกิจการ (CSR 

Report) ประจำปW พ.ศ. 2561 

• แบบฟอรKม 56-1 (ในฐานะบริษัทจดทะเบียน รายงานต&อตลาดหลักทรัพยKแห&งประเทศไทย) 

• ข]อมูลหรือเอกสารเผยแพร&บนเว็บไซตKธนาคาร 

• แถลงการณKสาธารณะของธนาคารเอง 

• จดหมายข&าวที่ออกโดยธนาคารเอง 

 

ข้ันตอนการประเมิน 

การประเมินนโยบายที่เปxดเผยต&อสาธารณะของธนาคาร 9 แห&งในครั้งน้ี ใช]ระยะเวลาทั้งสิ้นรวม 8 เดือน โดยมี

ข้ันตอนต&อไปน้ี 



สิงหาคม – ตุลาคม 2561 คณะวิจัยประเมินนโยบายที่ธนาคารเปxดเผยต&อสาธารณะ 

ส&งผลการประเมินเบื้องต]นพร]อมรายละเอียดและเกณฑKการ

ประเมินให]ธนาคารทุกแห&งในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 ช&วงเวลารับฟ¡งความคิดเห็นและข]อมูลเพิ่มเติมจากธนาคาร 

ในช&วงเวลาดังกล&าว ธนาคาร 4 แห&ง ซึ่งทัง้หมดติด 5 อันดับ

แรกในการประเมินครั้งน้ี ติดต&อหารือและให]ข]อมลูเพิ่มเติมแก&

คณะวิจัย  

กุมภาพันธK – มีนาคม 2562 คณะวิจัยปรบัปรุงผลการประเมิน จัดทำรายงาน และเผยแพร&

ผลการประเมินสู&สาธารณะ ผ&านเว็บไซตK 

www.fairfinancethailand.org   

 

หัวข]อที่ใช]ในการประเมิน 

ในการประเมินครั้งแรกโดยใช]ข]อมลูปW พ.ศ. 2561 คณะวิจัยประเมินนโยบายธนาคารในด]านต&าง ๆ รวม 12 หมวด 

โดยใช]เกณฑKบังคับข้ันต่ำ (minimum requirement) ตาม Fair Finance Guide International จำนวน 9 หมวด 

และเกณฑKทางเลือก (optional) ที่เห็นว&ามีความสำคัญสำหรับประเทศไทย 3 หมวด โดยประกอบด]วยรายการ

ต&อไปน้ี  

หมายเหตุ: ตัวหนา คือหมวดบังคับข้ันต่ำ และตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนข]อที่มีการให]คะแนนในหมวดน้ัน ๆ 

หมวดรายประเด็น 

1. การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (24) 

2. การทุจริตคอร1รัปชัน (12) 

3. ความเท9าเทียมทางเพศ(15) 

4. สิทธิมนุษยชน (13) 

5. สิทธิแรงงาน (14) 

6. ธรรมชาติ (15) 

7. ภาษี (17) 

หมวดรายอุตสาหกรรม 

1. อาวุธ (16) 



หมวดการปฏิบัติการภายใน 

1. การคุ]มครองผู]บรโิภค (21) 

2. การขยายบริการทางการเงิน (13) 

3. ค&าตอบแทน (12) 

4. ความโปร9งใสและความรับผิด (22) 

การแสดงผลการประเมินในรายงานฉบับน้ีใช]วิธีปรับคะแนนดิบตามส&วน (pro rate) ให]ทุกหมวดมผีลรวมเท&ากบั 

10 เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบข]ามหมวด 

 

ผลการประเมินนโยบายธนาคารพาณิชยKไทย 9 แห&ง ประจำปW พ.ศ. 2561 

ผลการประเมินนโยบายของธนาคารพาณิชยKไทย 9 แห&ง ตามเกณฑK Fair Finance Guide International 12 

หมวด ดังกล&าวข]างต]น พบว&าธนาคารเฉลี่ยได]คะแนน 15.14 คิดเป1น 12.6% ของคะแนนทั้งหมด โดยธนาคารที่ได]

คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได]แก& ธนาคารกสิกรไทย (17.5%) ธนาคารไทยพาณิชยK (14.7%) ธนาคารกรุงไทย 

(14.2%) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (13.5%) และ ธนาคารทิสโก] (11.7%) โดยหมวดที่ธนาคารไทยได]คะแนนสูงสุด 3 

หมวดแรก ได]แก& การขยายบริการทางการเงิน (คะแนนเฉลีย่ 49.3%) การทุจริตคอรKรัปชัน (41.7%) และการ

คุ]มครองผู]บริโภค (34.2%) หมวดทีธ่นาคารได]คะแนนน]อยทีสุ่ดและได]คะแนนเฉลี่ยต่ำกว&า 2% มี 5 หมวด ได]แก& 

ธรรมชาติ (0%) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1.2%) ความเท&าเทียมทางเพศ (1.5%) สทิธิมนุษยชน (1.7%) 

และค&าตอบแทน (1.8%) ผลการประเมินสรปุเป1นแผนภาพได]ดังน้ี 

 

 



ผลการประเมินธนาคารบอกอะไรกับเราบ]าง?  

 

1. สองหมวดทีธ่นาคารโดยรวมได]คะแนนค&อนข]างสูงเมื่อเทยีบกับหมวดอื่น คือ หมวด “การทุจริตคอรKรัปชัน” และ 

“การคุ]มครองผู]บริโภค” สะท]อนการปฏิบัติตามข]อบังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข]อง (compliance) 

มากกว&าการกำหนดนโยบายจากกลยุทธKความย่ังยืนขององคKกรหรือการประเมินความเสี่ยงด]านสังคมหรือ

สิ่งแวดล]อมของธนาคารและผลิตภัณฑKธนาคาร ยกตัวอย&างเช&น นโยบายด]านการต&อต]านการทุจริตคอรKรัปชันของ

ธนาคารทุกแห&ง เป1นไปตามกฎหมายและประกาศสำนักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ

นโยบายการคุ]มครองผู]บริโภคหลายข]อกป็ระกาศตามประกาศธนาคารแห&งประเทศไทย เรื่อง การกำกบัดูแลการ

ให]บรกิารแก&ลูกค]าอย&างเป1นธรรม หรือ market conduct) ซึ่งเริ่มบังคับใช]ต้ังแต&เดือนกุมภาพันธK 2561 เป1นต]นมา 

 

สำหรับผลการประเมินในหมวด “การขยายบริการทางการเงิน” ซึ่งธนาคารไทยโดยรวมได]คะแนนค&อนข]างดี ไม&มี

ธนาคารใดได]คะแนนต่ำกว&าร]อยละ 20 ของคะแนนรวมในหมวดน้ี ส&วนหน่ึงเป1นผลจากความต่ืนตัวของธนาคาร

ไทยทุกแห&งต&อกระแสธนาคารดิจทิัล (digital banking) ซึ่งขยับขยายพรมแดนของการให]บรกิารทางการเงิน และ

ส&วนหน่ึงเป1นผลพลอยได]จากนิยามในหมวดน้ีของเกณฑK Fair Finance Guide International ซึง่ออกแบบมา

สำหรับสถาบันการเงินข]ามชาติขนาดใหญ&ในทวีปยุโรปเป1นหลัก ซึ่งธนาคารเหล&าน้ีหลายแห&งมักไม&ให]บริการแก&

ผู]ประกอบการขนาดกลางและขนาดย&อม (small & medium enterprises: SMEs) แตกต&างจากธนาคารไทยซึง่

ให]บรกิารแก& SMEs มาช]านาน ด]วยเหตุน้ี การรวม SMEs เข]ามาในเกณฑK “การขยายบรกิารทางการเงิน” จึงไม&

อาจสะท]อนภาพการขยายบรกิารทางการเงินในไทยได]ดีนัก เน่ืองจาก SMEs สามารถเข]าถึงบรกิารทางการเงินใน

ระบบอยู&แล]ว 

 

2. เน่ืองจากข]อที่ธนาคารส&วนใหญ&ได]คะแนนเป1นนโยบายที่ธนาคารต]องประกาศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข]องอยู&แล]ว ดังกล&าวในข]อ 1. ข]างต]น ธนาคารสี่แห&งที่ได]คะแนนสงูกว&าค&าเฉลี่ย คือ ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชยK ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรงุศรีอยุธยา จึงสะท]อนความมุ&งมั่นของธนาคารใน

การเป1นผู]นำในมิติต&าง ๆ ของหลักการธนาคารที่ย่ังยืน ทีสู่งกว&าการแสดงความรับผิดชอบตามกฎหมาย  

 

3. ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร 9 แห&ง ได]คะแนนน]อยที่สุด หมวด “ความเท&าเทียมทางเพศ” (คะแนนเฉลี่ย 1.5% 

ของคะแนนรวมทัง้หมวด) และ “ค&าตอบแทน” (1.8%) สะท]อนภาวะที่ธนาคารไทยโดยรวมยังไม&เปxดเผยนโยบายที่

ชัดเจนว&าจะส&งเสริมความเท&าเทียมทางเพศในองคKกร และมาตรการป�องกันและบรรเทาการเลอืกปฏิบัติทางเพศต&อ

ลูกค]า และยังไม&มีธนาคารใดกำหนดเพดานการจ&ายเงินโบนัสผู]บรหิาร หรือผูกโยงเกณฑKการจ&ายโบนัสเข]ากบัเกณฑK

อื่น ๆ นอกเหนือจากผลประกอบการทางธุรกิจ อาทิ 1) ความพึงพอใจของพนักงาน 2) ความพงึพอใจของลูกค]า 

และ 3) การปรับปรงุผลกระทบด]านสงัคมและสิ่งแวดล]อม ยกเว]นธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งระบุว&าคำนึงถึง

หลักเกณฑKทั้งสามด]านดังกล&าวข]างต]นในการกำหนดค&าตอบแทนของผู]บรหิารระดับสูง จึงเป1นธนาคารเพียงแห&ง

เดียวที่ได]คะแนนในหมวดค&าตอบแทน 



 

4. ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร 9 แห&ง ได]คะแนนน]อยที่สุด หมวดธรรมชาติ (ไม&มีธนาคารใดได]คะแนน) และหมวด

สิทธิมนุษยชน (1.7%) คาดหวังให]ธนาคารกำหนดให]บริษัทที่ได]รับการสนับสนุนทางการเงินมกีลไกคุ]มครองป�องกัน

ผลกระทบทีเ่กี่ยวข]อง คะแนนที่น]อยมากในสองหมวดน้ีสะท]อนว&า ธนาคารไทยโดยรวมยังไม&มีการประกาศนโยบาย

สินเช่ือ (credit policy) ซึ่งรวมถึงแนวทางป�องกันความเสี่ยงด]านสังคมและสิ่งแวดล]อม ที่ชัดเจนต&อสาธารณะ 

ยกเว]นธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได]มกีารเปxดเผยเน้ือหาบางส&วนของนโยบายสินเช่ือของธนาคาร แต&ยังไม&เปxดเผย

นโยบายสินเช่ือรายอุตสาหกรรม 

 

ธนาคารสองแห&ง ได]แก& ธนาคารไทยพาณิชยK และธนาคารกสิกรไทย ประกาศว&าธนาคารเคารพในสทิธิมนุษยชน

ตามหลกัการช้ีแนะว&าด]วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคKการสหประชาชาติ (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights) แต&ยังไม&เปxดเผยว&ามีนโยบายทีก่ำหนดให]ลูกค]าของธนาคารทำ

ตามหลกัการช้ีแนะดังกล&าว 

 

5. ธนาคารทุกแห&งสามารถใช]เกณฑKการประเมิน Fair Finance Guide International เป1นแนวทางพัฒนา

นโยบายสินเช่ือ (credit policy) ของธนาคาร รวมถึงการพฒันารายการอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีนโยบายไม&ให]การ

สนับสนุนทางการเงินเพราะมีแนวโน]มสร]างผลกระทบทางสงัคมและสิ่งแวดล]อมสงู (negative list) ตลอดจน

พัฒนานโยบายอื่น ๆ ทีส่ำคัญต&อการขับเคลื่อนตามหลักการธนาคารที่ย่ังยืนต&อไปในอนาคต 

 

ทุกหมวดในเกณฑKน้ีเรียงลำดับจากข]อที่คาดหวังว&าธนาคารควรกำหนดเป1นนโยบายพื้นฐาน (เช&น เปxดเผยเป�าหมาย

การลดการปล&อยก�าซเรือนกระจก) ไปจนถึงนโยบายที่ต]องใช]เวลาในการวางแผนกลยุทธKด]านความย่ังยืนและการ

ปรับเปลี่ยนข้ันตอนการปฏิบัติการของธนาคารเพื่อให]สอดคล]องกบัแนวโน]มความเสี่ยงด]านสังคมและสิ่งแวดล]อม 

(เช&น การประกาศนโยบายว&าจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&ธุรกจิทรายน้ำมัน – tar sands)  

 

แนวร&วมการเงินทีเ่ป1นธรรมประเทศไทยจึงเช่ือมั่นว&า ธนาคารทุกแห&งสามารถใช]เกณฑKการประเมิน Fair Finance 

Guide International ในการกำหนดกลยุทธK แนวปฏิบัติ และแผนการปรบัเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 

ให]สอดคล]องกบัหลักการธนาคารที่ย่ังยืน และคาดหวังว&าคะแนนการประเมินตามเกณฑK Fair Finance Guide 

International จะมีแนวโน]มดีข้ึนในปWต&อ ๆ ไป  



ผลคะแนนรายหมวด และนโยบายที่น&าสนใจ 

 

รายละเอียดคะแนนรายหมวดแสดงดังต&อไปน้ี โดยสามารถอ&านรายการหัวข]อทั้งหมดทีม่ีการประเมินได]ใน

ภาคผนวก ก. ของรายงานฉบบัน้ี  

 

อน่ึง การแสดงผลการประเมินรายหมวดทั้งหมดในส&วนน้ี ใช]วิธีปรับคะแนนดิบตามส&วน (pro rate) ให]มีคะแนน

รวมเท&ากับ 10 เท&ากันทกุหมวด เพือ่ความสะดวกในการเปรยีบเทียบข]ามหมวด 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 

 

เกณฑKหมวดน้ีมุ&งประเมินบทบาทของธนาคารในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจาก

การดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ]อมของธนาคาร อาทิ การต้ังเป�าหมายลดการปล&อยก�าซเรือนกระจกของ

ธนาคารทั้งทางตรงและทางอ]อม การจำกัดการสนับสนุนทางการเงินแก&อุตสาหกรรมทีผ่ลิตไฟฟ�าจากถ&านหินไม&เกนิ

ร]อยละ 30 การมีนโยบายสินเช่ือสนับสนุนให]ธุรกิจเปลี่ยนจากการใช]เช้ือเพลงิฟอสซลิมาเป1นแหล&งพลังงาน

หมุนเวียน เป1นต]น 

 
 

ผลการประเมินปรากฎว&า ธนาคารไทยพาณิชยK (SCB) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เป1นธนาคารเพียงสองแห&ง

ที่ได]คะแนนในหมวดน้ี โดย SCB และ KBANK ได]คะแนนในประเด็นที่ธนาคารประกาศเป�าหมายการลดการปล&อย

ก�าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของธนาคาร และ SCB ได]คะแนนเพิ่มเติมจากโครงการเงินหมุนเวียนเพือ่การ



อนุรักษKพลังงาน โดยมกีารพจิารณาสินเช่ืออัตราพิเศษให]แก&ผู]ประกอบการที่สนใจติดต้ังอปุกรณKเพื่อลดการใช]

พลังงาน และลงทุนก&อสร]างอาคารเพื่อการอนุรักษKพลังงาน 

 

การทจุริตคอรOรปัชัน (corruption) 

เกณฑKหมวดน้ีมุ&งประเมินบทบาทของธนาคารในการป�องกันการทจุริตคอรKรปัชัน รวมถึงมมีาตรการต&อต]านการ

ฟอกเงิน การก&อการร]าย และมีกลไกทีส่ามารถยืนยันได]ถึงผู]รับประโยชนKที่แท]จริง (ultimate beneficiary) ของ

บริษัทลูกค]า 

 

ในหมวดน้ีธนาคารไทยได]คะแนนทั้งหมด 5 ข]อจาก 12 ข]อ เท&ากันทุกธนาคาร ในประเด็นที่ธนาคารประกาศไม&รบั

สินบน มีนโยบายการต&อต]านการฟอกเงิน ป�องกันการสนับสนุนทางการเงินกับกลุ&มก&อการร]าย มีการเปxดเผยผู]

ได]รับผลประโยชนKที่แท]จริง และมีมาตรฐานเพิ่มเติมเมื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข]องกับบุคคลทีม่ีส&วนเกี่ยวข]องทางการเมือง 

ซึ่งการประกาศนโยบายเหล&าน้ีเป1นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

มาตรการป�องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต&อต]านการสนับสนุนทางการเงินแก&การก&อการร]าย และ

ประกาศธนาคารแห&งประเทศไทย (ธปท.) เรือ่ง หลักเกณฑKการรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน 

(Guideline on Acceptance of Deposits or Money from Customers) 

 

 



ความเทWาเทียมทางเพศ 

เกณฑKในหมวดน้ีคาดหวังให]ธนาคารสะท]อนถึงคุณค&าความเท&าเทียมในบรบิทของเพศ โดยความเท&าเทียมทางเพศ 

หมายถึง การมีสทิธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสทีเ่ท&าเทียมกันโดยไม&มีข]อกำหนดด]านเพศ โดยนโยบายที่คาดหวัง 

อาทิ การมีนโยบายไม&ยอมรับการล&วงละเมิดทางเพศ (zero tolerance policy) นโยบายรับประกันการมสี&วนร&วม

ของสตรีในคณะกรรมการบริษัท และมาตรการส&งเสริมให]สตรีได]เข]าสู&ตำแหน&งผู]บรหิารระดับสูง 

 

 

ผลการประเมิน ธนาคารกรงุเทพ (BBL) เป1นธนาคารเดียวทีร่ะบุว&า ธนาคารมีระบบการกำหนดค&าตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสมและเท&าเทียมกันระหว&างหญงิและชาย ส&วน ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) เป1นธนาคารเดียวที่

ระบุว&า ธนาคารมีนโยบายไม&ยอมรบัการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรปูแบบในการจ]างงานและการทำงาน รวมถึงการ

คุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ (zero tolerance policy) 

 

สิทธิมนุษยชน 

เกณฑKหมวดน้ีคาดหวังให]ธนาคารมีนโยบายด]านสทิธิมนุษยชน ตามหลักการช้ีแนะว&าด]วยธุรกิจกบัสทิธิมนุษยชน

ขององคKการสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) 

และมีกลไกติดตามตรวจสอบให]ลูกหน้ีธุรกจิของธนาคารปฏิบัติตามหลักการช้ีแนะดังกล&าวด]วย 



 

ธนาคารไทยพาณิชยK และธนาคารกสิกรไทย ได]คะแนน 1 ข]อจาก 13 ข]อ ในประเด็นทีป่ระกาศว&าธนาคารเคารพ

ในสิทธิมนุษยชนตามหลักการช้ีแนะว&าด]วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคKการสหประชาชาติ (United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights)  

 

สิทธิแรงงาน 

เกณฑKหมวดน้ีคาดหวังให]ธนาคารมีนโยบายด]านสทิธิแรงงานสอดคล]องกบัคำประกาศขององคKกรแรงงานระหว&าง

ประเทศ (International Labour Organization: ILO) ว&าด]วยหลักการและสิทธิข้ันพื้นฐานในทีท่ำงาน นอกจากน้ี 

เกณฑKการประเมินยังครอบคลมุนโยบายด]านสิทธิแรงงานของบริษัทที่ได]รบัการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร

ด]วย 



 

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และธนาคารกรงุไทย (KTB) ได]คะแนน 1 ข]อจาก 14 ข]อ โดยประเด็นเดียวกัน คือ ทั้งสอง

ธนาคารประกาศนโยบายด]านสทิธิแรงงานที่อ]างองิคำประกาศขององคKกรแรงงานระหว&างประเทศว&าด]วยหลักการ

และสทิธิข้ันพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) อาทิ มี

สภาพแวดล]อมทีเ่หมาะสม มีแนวทางการไม&เลือกปฏิบัติต&อพนักงานในเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ ไม&ใช]แรงงานเด็ก

และแรงงานผิดกฎหมาย และเปxดโอกาสให]พนักงานสามารถสมัครเป1นสมาชิกสหภาพแรงงานได]โดยไม&มีการปxดกั้น  

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได]คะแนน 2 ข]อจาก 14 ข]อ ในประเด็นทีธ่นาคารจะไม&ยอมรับการใช]แรงงานเด็กและ

แรงงานทาสในธุรกจิของลูกค]าธนาคาร โดยธนาคารประกาศว&า มีนโยบายเครดิตที่กำหนดประเภทเครดิตและผู]ขอ

เครดิตที่ธนาคารไม&ให]การสนับสนุน ได]แก& เครดิตที่ผู]ขอเครดิตมีการใช]แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานต&างด]าวผิด

กฎหมาย แรงงานทาส และแรงงานเด็กที่ไม&เป1นไปตามมาตรฐานแรงงานทีเ่กี่ยวข]อง 

 

  



ธรรมชาติ 

เกณฑKหมวดน้ีประเมินนโยบายเกีย่วกับธุรกิจที่ธนาคารให]การสนับสนุนทางการเงิน เกณฑKหลายข]อมุ&งเน]นให]

ธนาคารมีนโยบายสินเช่ือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทีสุ่&มเสี่ยงต&อการสร]างผลกระทบต&อสังคมและสิ่งแวดล]อม เช&น 

อุตสาหกรรมทรายน้ำมัน และการค]าพืชและสัตวKใกล]สูญพันธุKที่อยู&ในรายการแนบท]ายอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

 

 

หมวดน้ีไม&มีธนาคารใดได]คะแนน  

 

ภาษี 

เกณฑKหมวดน้ีประเมินกลไกและกระบวนการการดำเนินงานของธนาคารและนโยบายเกี่ยวกบัธุรกจิที่ธนาคารให]

การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงธุรกรรมในประเทศเขตปลอดภาษี เพื่อป�องกันการหลบเลี่ยงภาษีของธนาคารและ

ธุรกิจทีเ่ป1นลูกค]าธนาคาร  

ตัวอย&างเกณฑKในหมวดน้ีมีอาทิ 1. ธนาคารจะไม&ให]บริการทางการเงินแก&บริษัทที่ต้ังอยู&ในเขตปลอดภาษี (tax 

haven) ยกเว]นว&าบริษัทน้ัน ๆ จะมกีิจกรรมทางธุรกิจจริง ๆ และได]กำไรจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิในท]องถ่ินน้ัน

จริง ๆ และ 2. ธนาคารจะไม&มบีริษัทในเครือ สาขา หรือบรษัิทร&วมลงทุนใด ๆ ในเขตอำนาจศาล (jurisdiction) ที่

ไม&มีภาษีเงินได] หรือเก็บภาษีเงินได]ในอัตราศูนยKเปอรKเซ็นตK ยกเว]นว&าธนาคารจะมีกจิกรรมทางธุรกิจจรงิ ๆ และได]

กำไรจากกิจกรรมทางเศรษฐกจิในท]องถ่ินน้ันจริง ๆ 



 

ผลการประเมิน ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) ได]คะแนน 1 ข]อจาก 17 ข]อ ในประเด็นทีส่ถาบันการเงินไม&มสี&วนร&วม

ใด ๆ ในธุรกรรมกบัโครงสร]างระหว&างประเทศ ซึ่งมเีป�าหมายที่จะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี โดยธนาคารระบุใน

จรรยาบรรณด]านภาษีว&า ธนาคารจะชำระภาษีอย&างถูกต]องและสอดคล]องกับมูลค&าทีเ่กิดข้ึนจากการดำเนิน

กิจกรรมในแต&ละประเทศทีเ่ข]าไปดำเนินธุรกจิ นอกจากน้ี ธนาคารมีกรอบการควบคุมด]านภาษี (Tax Control 

Framework) ซึ่งเป1นแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล และการกำกับดูแลความเสี่ยงด]านภาษีซึ่งกำหนดหน]าที่และ

ความรับผิดชอบไว]อย&างชัดเจน 

ส&วนอีกสามธนาคาร ได]แก& ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารทิสโก] (TISCO) และธนาคารธนชาต (TBANK) ได]

คะแนน 1 ข]อ จาก 17 ข]อ จากการเปxดเผยข]อมูลสินทรัพยKรวมในทุกประเทศที่เปxดให]บริการ (TBANK และ TISCO 

ดำเนินการเฉพาะในประเทศไทย ส&วน BAY เปxดเผยข]อมูลสนิทรัพยKของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งหมด 2 สาขา โดยไม&มีสาขาในประเทศอื่น)  

 

อาวุธ 

เกณฑKหมวดน้ีคาดหวังให]ธนาคารมีนโยบายไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&บริษัทที่เกี่ยวข]องกบัอุตสาหกรรม

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล]างสงู ซึ่งมีความเสี่ยงสงูทีจ่ะเกี่ยวข]องกับการคอรKรัปชัน การฟอกเงิน และการก&อการร]าย 



 

 

ผลการประเมิน ธนาคารไทยพาณิชยK (SCB) และธนาคารกสกิรไทย (KBANK) ได]คะแนน 4 ข]อจาก 16 ข]อ เท&ากัน 

จากการประกาศนโยบายไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินและสินเช่ือแก&ธุรกิจทีผ่ลิตหรือค]าอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย

ล]างสูง รวมถึงอาวุธกัมมันตภาพรังสี อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี ซึ่งการประกาศนโยบายดังกล&าวเป1นไปตาม

พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก&การก&อการร]าย และการแพร&ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายล]างสงู พ.ศ. 2559 

 

การคุZมครองผูZบรโิภค 

เกณฑKหมวดน้ีคาดหวังให]ธนาคารมมีาตรการคุ]มครองผู]บรโิภครายย&อยที่ครอบคลมุ อาทิ มีนโยบายเปxดเผยสิทธิ

ของลูกค]ารายย&อย และความเสี่ยงของผลิตภัณฑKและบรกิาร สร]างหลักประกันว&าลูกค]ารายย&อยเข]าถึงกลไกรับเรื่อง

ร]องเรียนและเยียวยาทีม่ีกระบวนการค]นหาความจริง (due diligence) มีนโยบายปรบัโครงสร]างหน้ีสำหรบั

ผู]บริโภคที่ประสบป¡ญหาเป1นหน้ีเกินตัว มีนโยบายและข้ันตอนที่จะหลีกเลี่ยงการพ&วงขายผลิตภัณฑK หรอืพฤติกรรม

การขายที่ไม&เหมาะสม ออกแบบโครงสร]างค&าตอบแทนสำหรับพนักงานและตัวแทน ในทางที่ส&งเสรมิพฤติกรรมการ

ทำธุรกิจอย&างรบัผิดชอบ การปฏิบัติต&อลกูค]าอย&างเป1นธรรม และการหลีกเลี่ยงผลประโยชนKทับซ]อน และมีนโยบาย

ที่จะเปxดให]ลูกค]ารายย&อยที่เป1นผู]พิการหรือมีความต]องการพเิศษสามารถเข]าถึงสาขาทางกายภาพและบรกิาร

อิเลก็ทรอนิกสK อย&างเช&น แพลตฟอรKมออนไลนKได] เป1นต]น 



 

ประเด็นที่ธนาคารทุกแห&งได]คะแนน ได]แก&  

1. ธนาคารมีการพฒันาและลงมือใช]บัญชีความเสี่ยงสำหรับลูกค]า (risk profile) ในการเสนอขายผลิตภัณฑK

ด]านการลงทุน  

2. ธนาคารคุ]มครองข]อมลูส&วนบุคคลของลูกค]ารายย&อย (ไม&เปxดเผยต&อบุคคลอื่นเว]นแต&จะได]รับอนุญาตจาก

ลูกค]า) และ  

3. สถาบันการเงินรับประกันได]ว&าไม&มีข]อจำกัดใด ๆ ด]านเทคโนโลยีสือ่สารและสารสนเทศ (ICT) ที่จะกีดกัน

ไม&ให]ลูกค]ารายย&อยเข]าถึงบริการทางการเงิน  

คะแนนในหมวดน้ีส&วนหน่ึงเป1นผลมาจากการปฏิบัติตามเกณฑKการให]บรกิารอย&างเป1นธรรม (market conduct) 

ของธนาคารแห&งประเทศไทย (ธปท.)  

ตัวอย&างนโยบายอื่น ๆ ในหมวดน้ีที่ได]คะแนนและน&าสนใจ มีอาท ิ

- ธนาคารกรุงศรอียุธยา มีการตีพิมพKเผยแพร&นโยบายและข้ันตอนการติดตามหน้ี และบริษัทที่ได]รับ

มอบหมายจากสถาบันการเงิน (บุคคลทีส่าม) ให]เป1นตัวแทนในการทวงหน้ี, สร]างหลักประกันว&าลูกค]าราย

ย&อยเข]าถึงกลไกรบัเรื่องร]องเรียนและเยียวยาทีม่ีกระบวนการค]นหาความจริง (due diligence) และมี

นโยบายปรับโครงสร]างหน้ีสำหรับผู]บริโภคที่ประสบป¡ญหาเป1นหน้ีเกินตัว 

- ธนาคารกสิกรไทย คุ]มครองข]อมูลทางการเงินและข]อมูลส&วนบุคคลของลูกค]าอย&างเหมาะสม ด]วยกลไก

ควบคุมและคุ]มครอง มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเผยแพร&ต&อสาธารณะว&าสถาบันการเงินจะจัดเกบ็ 

ประมวลผล บันทกึ ใช] และเปxดเผยข]อมลูเหล&าน้ีอย&างไรบ]าง และมีนโยบายที่จะเปxดให]ลูกค]ารายย&อยที่

เป1นผู]พิการหรือมีความต]องการพเิศษสามารถเข]าถึงสาขาทางกายภาพและบริการอเิล็กทรอนิกสK โดย



พัฒนาแอปพลเิคชัน K PLUS Beacon ทำให]ผู]บกพร&องทางการเห็น (Visually Impaired) สามารถทำ

ธุรกรรมการเงินผ&านมอืถือได] 

- ธนาคารกรุงไทย มีนโยบายอบรมจรรยาบรรณของพนักงานและกำกบัให]พนักงานให]บรกิารต&อลูกค]าโดย

ไม&เลือกปฏิบัติ ซึง่ธนาคารมีนโยบายให]บริการแก&ลกูค]าด]วยความเที่ยงธรรม และมีอัธยาศัยที่ดี โดยไม&

เลือกปฏิบัติ, เปxดเผยช่ือผู]ดำเนินการติดตามทวงถามหน้ีแทน รวมถึงระบุว&าในการทวงถามหน้ีให]ใช]วาจา

สุภาพ ไม&มีการข&มขู& ดูถูก หรอืเสียดสลีูกค]า และไม&เปxดเผยข]อมูลของลูกค]าให]กับบุคคลทีส่าม และมี

โครงการอบรมพนักงานและตัวแทนอย&างเหมาะสม ในประเด็นผลิตภัณฑKและบริการต&าง ๆ ที่นำเสนอต&อ

ผู]บริโภค 

- ธนาคารไทยพาณิชยK มีการดำเนินการส&งเสริมการเข]าถึงบริการทางการเงินสำหรบักลุ&มเปราะบาง คือ 

ผู]สงูอายุ ภายใต]โครงการ SCB Easy Senior Buddy เพื่อแนะนำและให]ความช&วยเหลือการใช]งานแอป

พลิเคชัน SCB Easy แก&กลุ&มลูกค]าผู]สงูอายุ 

- ธนาคารทิสโก] มีนโยบายอบรมจรรยาบรรณของพนักงานและกำกับให]พนักงานให]บริการต&อลกูค]าโดยไม&

เลือกปฏิบัติ ซึง่ธนาคารกำหนดแนวทางเพื่อป�องกันการเลอืกปฏิบัติต&อลูกค]าและคู&ค]า และ (2) ธนาคาร

เปxดให]ผู]มสี&วนได]เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร]องเรยีน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่น ๆ โดยมีหน&วยงาน

เฉพาะ เพื่อให]ผู]มีส&วนได]เสียแสดงความคิดเห็น ร]องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่น ๆ ต&อธนาคารได]อย&างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีธนาคารยังเปxดเผยระยะเวลาดำเนินการรบัและดูแลเรื่องร]องเรียนอกีด]วย 

 

การขยายบริการทางการเงิน 

เกณฑKหมวดน้ีคาดหวังให]ธนาคารมีนโยบายให]การสนับสนุนทางการเงินแก&ลูกค]าที่ยังเข]าไม&ถึงบรกิารทางการเงินใน

ระบบ ผู]มรีายได]น]อย และกลุ&มเปราะบาง โดยให]บริการทางการเงินที่เหมาะสม สะดวก และลูกค]ามีกำลังซื้อ 

นอกจากน้ียังให]คะแนนธนาคารทีม่ีบริการทางมือถือ (mobile banking) และบริการเงินอิเล็กทรอนิกสK (e-

money) รวมถึงมีนโยบายหรือโครงการเสรมิสร]างความรู]เรือ่งทางการเงิน (financial literacy) แก&ลูกค]ากลุ&มผู]มี

รายได]น]อย กลุ&มเปราะบาง และผู]ประกอบการขนาดจิ๋ว ขนาดย&อมและขนาดกลาง (MSME: micro-enterprise 

and SMEs) 



 

 

หลายธนาคารได]คะแนนในหมวดน้ี โดยหัวข]อทีทุ่กธนาคารได]คะแนน ได]แก&  

1. ธนาคารมีสาขาในเขตชนบท ไม&ใช&เฉพาะในเมือง  

2. ธนาคารมีบรกิารธนาคารทางมือถือ (mobile banking) และบริการไร]เงินสด (e-money) 

3. ธนาคารไม&กำหนดว&าธุรกิจขนาดจิ๋วจนถึงขนาดกลาง (Micro to SME - MSME) ต]องมหีลกัประกันในการ

กู] (แต&คะแนนต&างกันไปตามผลิตภัณฑKทางการเงิน) 

4. ธนาคารเผยแพร&เงือ่นไขของบริการทางการเงินในภาษาท]องถ่ิน 

5. ธนาคารมีบรกิารรับหรือโอนเงินในประเทศที่เหมาะสม สะดวก และลูกค]ารายย&อยมีกำลังซือ้ 

ตัวอย&างนโยบายอื่นๆ ที่ได]คะแนนและน&าสนใจมีอาท ิ

- ธนาคารกรุงเทพ ไม&กำหนดว&า MSME ต]องมหีลกัประกันในการกู] โดยธุรกจิสามารถเข]าร&วมโครงการค้ำ

ประกันสินเช่ือ บสย. จากธนาคารกรงุเทพ ที่ช&วยเพิ่มความสะดวกในการเข]าถึงสินเช่ือ และมีนโยบาย

ปรับปรงุความรู]เรื่องทางการเงิน (financial literacy) ของลกูค]ากลุ&มผู]มรีายได]น]อย กลุ&มชายขอบ และ 

MSME 

- ธนาคารกสิกรไทย มีมาตรฐานระยะเวลาการพจิารณาสินเช่ือ และเปxดเผยข]อมูลดังกล&าวต&อสาธารณะ 

โดยธนาคารกสิกรไทยระบรุะยะเวลาพิจารณาการขอสินเช่ือบ]านกสกิรไทย (เฉพาะการอนุมัติเบื้องต]นและ

ย่ืนเอกสารครบถ]วนเท&าน้ัน) ในเว็บไซตKของธนาคาร 

- ธนาคารไทยพาณิชยK ปล&อยสินเช่ือที่อยู&อาศัยให]กับผู]มรีายได]น]อยภายใต]โครงการโครงการบ]านประชารัฐ

ของรัฐบาลโดยให]สินเช่ือดอกเบี้ยต่ำแก&ผู]มีรายได]น]อยเพื่อปลูกสร]างที่อยู&อาศัย 



- ธนาคารกรุงไทย มีนโยบาย บรกิาร และผลิตภัณฑKที่พุ&งเป�าไปยังกลุ&มคนจนและคนชายขอบ โดยธนาคารมี

โครงการพเิศษเพื่อสนับสนุนผู]มรีายได]น]อยถึงปานกลางให]เข]าถึงสินเช่ือทีอ่ยู&อาศัย และมสีัดส&วนสินเช่ือที่

ปล&อยให]กับธุรกิจ MSME มากกว&า 10% ของสินเช่ือทั้งหมด 

- ธนาคารกรุงศรอียุธยา มนีโยบาย บรกิาร และผลิตภัณฑKที่พุ&งเป�าไปยังกลุ&มคนจนและคนชายขอบอย&าง

เฉพาะเจาะจง สืบเน่ืองจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป1นเจ]าของบริษัท เงินติดล]อ จำกัด ซึ่งเป1นบริษัทที่

มุ&งเน]นปล&อยสินเช่ือไมโครและนาโนไฟแนนซK มสีัดส&วนสนิเช่ือที่ปล&อยให]กบัธุรกจิ MSME มากกว&า 10% 

ของสินเช่ือทั้งหมด และไม&กำหนดว&า MSME ต]องมีหลักประกันในการกู] 

- ธนาคารธนชาต มมีาตรฐานระยะเวลาการพจิารณาสินเช่ือ และเปxดเผยข]อมลูดังกล&าวต&อสาธารณะ โดย

ธนาคารธนชาตระบุระยะเวลาพจิารณาการขอสินเช่ือ โดยเกณฑKการพจิารณาเบื้องต]นเมือ่เอกสาร

ครบถ]วน จะใช]เวลา 3 วันทำการกรณีผู]กู]มรีายได]ประจำ และ 5 วันทำการกรณีผู]กู]ประกอบธุรกจิส&วนตัว 

และมสีัดส&วนสินเช่ือทีป่ล&อยให]กบัธุรกจิ MSME มากกว&า 10% ของสินเช่ือทัง้หมด  

- ธนาคารทหารไทย มผีลิตภัณฑK SME One Bank บญัชีธุรกจิที่ไม&มีค&าธรรมเนียม ง&าย และดีทีสุ่ดโดยได]รบั

รางวัล SME Product of the year 2017 จากสถาบัน Asian Banker ต&อมาธนาคารได]เปxดตัว TMB 

Business Touch ซึ่งเป1น mobile business banking application เจ]าแรกของประเทศไทย และ 

TMB Business CLICK ที่รวมหลากหลายบริการทางการเงนิไว]แบบครบวงจร ให]ลูกค]าส&งคำสัง่ทำรายการ

ได]ตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึงบริการเบิกใช]วงเงินสินเช่ือออนไลนK 

- ธนาคารทิสโก] มีนโยบาย บรกิาร และผลิตภัณฑKที่พุ&งเป�าไปยังกลุ&มคนจนและคนชายขอบ โดยธนาคารมี 

“สมหวังเงินสัง่ได]” ซึ่งเป1นสินเช่ือไมโครไฟแนนซK ช&วยให]ผู]มรีายได]น]อยมีโอกาสเข]าถึงแหล&งเงินทุน และ

บัญชีออมทรัพยKพื้นฐานสำหรบัผู]มีรายได]น]อยได]รบัสทิธิยกเว]นค&ารักษาบัญชีกรณีไม&มีการเคลือ่นไหว

ติดต&อกัน 24 เดือน 

- ธนาคารเกียรตินาคิน มีสัดส&วนสินเช่ือที่ปล&อยให]กับธุรกิจ MSME มากกว&า 10% ของสินเช่ือทัง้หมด 

 

คWาตอบแทน 

เกณฑKหมวดน้ีมุ&งเน]นการเปxดเผยโครงสร]างค&าตอบแทน และคาดหวังให]ธนาคารมนีโยบายการจ&ายโบนัสที่ไม&เอื้อต&อ

การสร]างแรงจูงใจที่ไม&เหมาะสมแก&พนักงานและผู]บรหิาร   



 

 

ธนาคารกสิกรไทยเป1นธนาคารเดียวที่ได]คะแนนในหมวดน้ี โดยได] 3 จาก 12 คะแนน จากการประกาศว&าผูกโยง

เกณฑKการจ&ายโบนัสผู]บริหารระดับสูงเข]ากับเกณฑKต&อไปน้ีนอกเหนือจากผลประกอบการทางธุรกิจ 1) ความพึง

พอใจของพนักงาน 2) ความพึงพอใจของลูกค]า และ 3) การเติบโตของเงินสินเช่ือเพื่อสิ่งแวดล]อม และการลดลง

ของการปล&อยก�าซเรือนกระจก 

 

ความโปรWงใสและความรับผิด 

เกณฑKหมวดน้ีมุ&งเน]นการเปxดเผยข]อมูลสำคัญ อาทิ รายช่ือบริษัทที่ธนาคารเข]าไปลงทุน ปล&อยสินเช่ือเกิน $10 

ล]าน พอรKตสินเช่ือแบ&งตามอุตสาหกรรม สถิติการออกเสียง เป1นต]น 

 



ธนาคารหลายแห&งได]คะแนนจากหัวข]อต&อไปน้ี 

1. การเผยแพร&รายงานความย่ังยืนที่ทำตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) (ระดับ Core 

หรือ Comprehensive) ทัง้ฉบบั  

2. รายงานความย่ังยืนดังกล&าวได]รับการตรวจทานจากบุคคลทีส่าม  

3. เผยแพร&สถิติการออกเสียงของบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ในเครือของธนาคาร  

4. มีส&วนร&วมในกลไกรบัเรื่องร]องเรียนระดับปฏิบัติการ จากป¡จเจกและชุมชนที่อาจได]รับผลกระทบจาก

กิจกรรมที่เกี่ยวโยงกบัสถาบันการเงินซึง่ธนาคารเปxดให]ผู]มสี&วนได]เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร]องเรียน 

หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่น ๆ ผ&านช&องทางต&าง ๆ รวมถึงร]องเรยีนโดยตรงต&อกรรมการอิสระ หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการระบรุายละเอียดกระบวนการดำเนินการหลงัรบัเรื่องร]องเรียน  

  



ความแตกต&างระหว&าง Fair Finance Guide International (FFGI) และ Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI) 

ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนสK (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) จัดทำข้ึนด]วยความร&วมมือของ S&P Dow 

Jones Indices และ RobecoSAM โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ&ทั่วโลกใน 60 อุตสาหกรรม เข]าร&วมการ

ประเมินการดำเนินงานด]านความยั่งยืน บริษัทจะถูกประเมินด]วยเครื่องมือที่เรียกว&า Corporate Sustainability 

Assessment หรือ CSA ซึ่งครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด]านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล]อม ในขณะที่แนวปฏิบัติการเงิน

ที่เป1นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International: FFGI) คือ ดัชนี และ เครื่องมือ สำหรับผู]บริโภค ใน

การเจรจาต&อรอง การรณรงคK การให]การสนับสนุน การมีส&วนร&วมในภาครัฐและสถาบันการเงิน เพื่อสร]างความ

ร&วมมอืด]านการเงินที่เป1นธรรม 

ความแตกต&างระหว&าง FFGI กับ DJSI อาจสรุปได]ดังน้ี 

1) ตอบโจทยKกลุ&มเป�าหมายต&างกัน  

DJSI นำเสนอดัชนีความยั่งยืนของบริษัทแก&นักลงทุน ส&วน FFGI เน]นเสริมสร]างมาตรฐานด]านสังคม 

สิ่งแวดล]อม และสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมธนาคารและสร]างการรับรู]แก&ลกูค]าธนาคารและบุคคลทัว่ไป 

2) อุตสาหกรรมที่ประเมิน 

DJSI ประเมินทุกอุตสาหกรรม และนำคะแนนมาเปรียบเทียบกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส&วน FFGI 

ประเมินอุตสาหกรรมธนาคารเท&าน้ัน 

3) การเปxดเผยข]อมูลวิธีการประเมินและแบบสอบถามที่สมบูรณK 

DJSI ไม&เปxดเผยข]อมูลดังกล&าวต&อสาธารณชน ต&างจาก FFGI ที่เน]นกระบวนการประเมินที่เข]มงวดและมี

หลักฐานสนับสนุน เปxดเผยกระบวนการประเมินบนเว็บไซตK 

4) เน้ือหาการประเมิน 

FFGI ประเมินทั้งในระดับเน้ือหานโยบายและขอบเขตของนโยบาย อันเน่ืองมาจาก หลายครั้งนโยบายของ

ธนาคารไม&ได]ถูกนำไปปรับใช]ในทุกผลิตภัณฑK ส&วน DJSI ไม&มีการระบุขอบเขตของการประเมินที่แน&ชัด มี

เพียงตัวอย&างด]านสิทธิมนุษยชน ที ่ระบุว&า เกณฑKจะครอบคลุมด]านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมเนื้อหา

นโยบายภายในของบริษัทเท&าน้ัน1  

นอกจากนี้ FFGI มีเกณฑKอีกส&วนหนึ่งที่ระบุถึงบริษัทที่ธนาคารให]การสนับสนุน เพื่อมั่นใจว&าบริษัทที่

ธนาคารให]การสนับสนุนมีนโยบายด]านความย่ังยืน 

5) ข]อมูลที่ใช]ในการประเมิน 

                                                             
1 [page 6] https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494706/eb-ev-analyse-duurzaamheidsbeoordelingen-180323.pdf 



DJSI ใช]ข]อมูลทั้งที่เปxดเผยและไม&เปxดเผยต&อสาธารณะ DJSI ให]บริษัทผู]สมัครเป1นผู]ให]ข]อมูล จึงมีข]อมูล

บางส&วนเป1นข]อมูลภายในของบริษัท โดย DJSI ระบุใน รายงานเล&มขาว “Measuring Intangibles” ว&า

วิธีนี้ช&วยให]การประเมินเรื่องความยั่งยืนมีความลึกซึ้งมากขึ้น2 ส&วน FFGI ใช]ข]อมูลที่ธนาคารเปxดเผยต&อ

สาธารณะในการประเมินเท&าน้ัน โดยเป1นการประเมินจากบุคคลภายนอก คือแนวร&วมการเงินที่เป1นธรรม

ในประเทศน้ัน ๆ 

6) การเปลี่ยนแปลงคะแนนเมื่อพบว&าข]อมูลไม&ตรงกับที่ให]ไว] 

ในการประเมินทั้งสองแบบ จะใช]ข]อมูลจากสื่อและแนวร&วมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของธนาคาร โดย

ข]อมูลดังกล&าวมีผลกระทบต&อผลคะแนนต&างกัน หาก DJSI พบว&าบริษัทไม&ปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุไว]และ

ส&งผลกระทบทางลบต&อธนาคารและผู]มีส&วนเกี่ยวข]องของธนาคาร คะแนนที่ประเมินจะถูกหักตามตาม

ความรุนแรงของเหตุการณK3 ต&างจาก FFGI ที่ข]อมูลจากสื่อหรือแนวร&วมไม&ส&งผลต&อคะแนน เพราะการ

ประเมินใช]จากข]อมูลนโยบายที่ธนาคารเปxดเผยเท&าน้ัน 

7) ระบบคะแนน 

DJSI ใช]ระบบคะแนนสัมพัทธK (relative score system) ในขณะที ่ FFGI ใช]ระบบคะแนนสัมบูรณK 

(absolute score system) โดย DJSI จะคัดเลือกบริษัททีม่ีคะแนนสูงสุดในแต&ละอุตสาหกรรม และยกให]

เป1น “บริษัทที่ดีที่สุดในรุ&น” (Best in Class) ระบบนี้มีข]อเสียคือ บริษัทที่ดีที่สุดอาจได]คะแนนน]อยและ

มิใช&ผู]นำด]านความยั่งยืนอย&างที่คาดหวัง ต&างจากเกณฑK FFGI ซึ่งถูกพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ “ดีที่สุด”  

ดังนั้นธนาคารที่ได]คะแนนเต็มหรือเกือบเต็ม 100% จึงนับเป1นธนาคารที่มีแนวปฏิบัติที่เป1นเลิศตามอุดม

คติของแนวร&วมการเงินที่เป1นธรรม (ideal best practice) 

 

เกณฑKที่ใช]ในการประเมิน 

DJSI4 FFGI 

มิติดVานธุรกิจ: 

o ธรรมาภิบาล (Corporate and governance) 

o จรรยาบรรณในการดำเนินธ ุรก ิจ (Codes of 

business conduct) 

กลุ9มหัวขVอรายประเด็น: 

o สวัสดิภาพสัตวK (Animal welfare) 

o การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ (Climate 

Change) 

                                                             
2 [page 1] https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-

methodology_tcm1016-14370.pdf  
3 [page 12] https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-

methodology_tcm1016-14370.pdf  
4 [page 3] https://www.robecosam.com/media/e/3/5/e3545dc00f11f2515ff00dabee0bed61_robecosam-corporate-sustainability-

assessment-weightings-2018_tcm1016-14374.pdf   



DJSI4 FFGI 

o การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต (Risk and crisis 

management) 

o สาระ (Materiality) 

o ความมั่นคงทางการเงินและความเสี่ยงของระบบ 

(Financial instability and systemic risk) 

o ความปลอดภัยของข]อมูลและความปลอดภัยทาง

ไซ เ บ อ ร K  (Information security and cyber 

security) 

o กลยุทธKด]านภาษี (Tax strategy) 

o อิทธิพลของนโยบาย (Policy influence) 

o ก า ร จ ั ด ก า ร ล ู ก ค ] า ส ั ม พั น ธ K  (Customer 

relationship management) 

 

มิติดVานสิ่งแวดลVอม: 

o ความเสี ่ยงและโอกาสทางธุรกิจ (Business risk 

and opportunities) 

o รายงานสิ่งแวดล]อม (Environmental reporting) 

o กลย ุทธ Kท ี ่ เก ี ่ยวข ]องก ับภูม ิอากาศ (Climate 

strategy) 

o น โ ยบ ายก า รดำ เน ิ นง านและกา รจ ั ดการ 

(Operational policy and management) 

 

มิติดVานสังคม: 

o การสร]างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที ่มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ  (Talent attraction and 

retention) 

o ก า ร พ ั ฒ น า ท ุ น ม น ุ ษ ย K  (Human capital 

development) 

o ประเด็นที่ถกเถียง ขัดแย]ง ในการปล&อยสินเช่ือ

แล ะก า ร จ ั ดห า เ ง ิ น  (Controversial issues, 

dilemmas in lending and financing) 

o การทุจริต (Corruption) 

o ความเท&าเที่ยมทางเพศ (Gender equality) 

o สุขภาพ (Health) 

o สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

o สิทธิแรงงาน (Labor rights) 

o ธรรมชาติ (Nature) 

o ภาษี (Tax) 

 

กลุ9มหัวขVอรายอุตสาหกรรม: 

o อาวุธ (Arm) 

o ภาคการเงิน (Financial sector) 

o การประมง (Fisheries) 

o อาหาร (Food) 

o ป�าไม] (Forestry) 

o บ]านและอสังหาริมทรัพยK (Housing and real 

estate) 

o อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ล ิ ต  (Manufacturing 

industry) 

o เหมือง (Mining) 

o น้ำมันและแก�ส (Oil and gas) 

o การผลิตกระแสไฟฟ�า (Power generation) 

 

กลุ9มหัวขVอการดำเนินงานภายใน: 

o ความโปร&งใสและการรับผิด (Transparency) 

o การคุ]มครองผู]บริโภค (Consumer protection) 

o ก า ร ขย ายบ ร ิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ง ิ น  (Financial 

inclusion) 

o การตอบแทน (Remuneration) 

 



DJSI4 FFGI 

o ก า ร ขย ายบ ร ิ ก า ร ท า ง ก า ร เ ง ิ น  (Financial 

inclusion) 

o รายงานสังคม (Social reporting) 

o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational 

health and safety) 

o การเป1นพลเมืองที ่ด ีในภาคธุรกิจและการให] 

(Corporate citizenship and philanthropy) 

o ตัวชี้วัดการปฏิบัติด]านแรงงาน (Labor practice 

indicators) 

o สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

 

  



ภาคผนวก ก 

หัวขVอประเมินตาม Fair Finance Guide International รายหมวด 

 

หมายเหตุ: “บริษัท” หมายถึง บริษัททีส่ถาบันการเงินให]การสนับสนุนทางการเงิน หรือเข]าไปลงทุน 

 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

1. สถาบันการเงินกำหนดเป�าหมายการลดการปล&อยก�าซเรือนกระจกขององคKกร ทั้งทางตรงและทางอ]อม 

ซ่ึงสอดคล]องกับการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม&ให]เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

2. สถาบันการเงินเปxดเผยว&ามีส&วนแบ&งเท&าไรในการปล&อยก�าซเรือนกระจกของบริษัทพลังงานและโครงการ

ด]านพลังงานที่องคKกรให]การสนับสนุนทางการเงิน 

3. สถาบันการเงินเปxดเผยว&ามีส&วนแบ&งเท&าไรในการปล&อยก�าซเรือนกระจกของบริษัทและโครงการทั้งหมดที่

องคKกรให]การสนับสนุนทางการเงิน 

4. สถาบันการเงินกำหนดเป�าหมายการลดส&วนแบ&งในการปล&อยก�าซเรือนกระจกที่องคKกรให]การสนับสนุน

ทางการเงิน ซ่ึงสอดคล]องกับการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม&ให]เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

5. สถาบันการเงินวัดและเปxดเผยผลกระทบที่เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางที่

แนะนำโดย Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

6. มีนโยบายจำกัดการสนับสนุนทางการเงินแก&อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ�าจากถ&านหินและเหมืองถ&านหิน

ไว]ไม&เกินร]อยละ 30 ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด 

7. มีนโยบายจำกัดการสนับสนุนทางการเงินแก&อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ�าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลและการขุด

เจาะน้ำมันและก�าซธรรมชาต ิไว]ไม&เกินร]อยละ 30 ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด 

8. มีนโยบายจำกัดการสนับสนุนทางการเงินแก&อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ�าจากถ&านหินและเหมืองถ&านหิน

ไว]ไม&เกินร]อยละ 0 ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด 

9. มีนโยบายจำกัดการสนับสนุนทางการเงินแก&อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ�าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลและการขุด

เจาะน้ำมันและก�าซธรรมชาต ิไว]ไม&เกินร]อยละ 0 ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายเก่ียวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือใหZการสนับสนุนทางการเงิน 

10. บริษัทเปxดเผยข]อมูลการปล&อยก�าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ]อม 

11. บริษัทลดการปล&อยก�าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ]อม 

12. บริษัทเปล่ียนจากการใช]เช้ือเพลิงฟอสซิลมาเป1นแหล&งพลังงานหมุนเวียน 



13. สถาบันการเงินจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&บริษัทผลิตไฟฟ�าจากถ&านหินที่ไร]มาตรการลด

ผลกระทบ (น่ันคือ ไม&ใช]เทคโนโลยีกักเก็บคารKบอน - carbon capture and storage) 

14. สถาบันการเงินจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&บริษัทผลิตไฟฟ�าจากถ&านหิน 

15. สถาบันการเงินจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&บริษัทผลิตไฟฟ�าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล 

16. สถาบันการเงินจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&เหมืองถ&านหิน 

17. สถาบันการเงินจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&ธุรกิจทรายน้ำมัน 

18. สถาบันการเงินจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&ธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก�าซธรรมชาติ 

19. สถาบันการเงินจะไม&ให]การสนับสนุนทางการเงินแก&โครงการเกษตรกรรมที่แปลงมาจากพื้นที่ชุ&มน้ำ ป�า

พรุ หรือพื้นที่อ่ืน ๆ ที่กักเก็บคารKบอนในระดับสูง (high-carbon stock) 

20. การผลิตวัสดุชีวภาพ (biomaterials) เป1นไปตามหลักการ 12 ข]อ ของ Roundtable on Sustainable 

Biomaterials (RSB) 

21. การชดเชยก�าซเรือนกระจก (CO2 compensation) ได]รับการรับรองตามมาตรฐานทองคำ (Gold 

Standard) 

22. บริษัทไม&มีส&วนในการล็อบบี้ (พยายามส&งอิทธิพลต&อการตัดสินใจของผู]ดำเนินนโยบายหรือหน&วยงาน

กำกับดูแล) ซ่ึงมีเป�าหมายทำให]นโยบายด]านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอ&อนแอลง 

23. บริษัทบูรณาการประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเข]าไปในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ]างและ

นโยบายปฏิบัติการของบริษัท 

24. บริษัทใส&หลักเกณฑKเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป1นเง่ือนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู]รับเหมา

ช&วงและคู&ค]า 

 

การทุจริตคอร1รัปชัน 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

1 สถาบันการเงินประกาศว&าจะไม&นำเสนอ สัญญา เรียกร]อง สินบนและข]อได]เปรียบอ่ืน ๆ ที่ไม&เป1นธรรม ทั้ง

ทางตรงและทางอ]อม เพื่อให]ได]มาซ่ึงธุรกิจและข]อได]เปรียบอ่ืน ๆ ที่ไม&เป1นธรรม 

2 สถาบันการเงินมีนโยบายต&อต]านการฟอกเงิน 

3 สถาบันการเงินมีนโยบายป�องกันการสนับสนุนทางการเงินแก&กลุ&มก&อการร]ายและอาวุธนิวเคลียรK 

4 สถาบันการเงินยืนยันได]ถึงผู]รับประโยชนKที่แท]จริง (ultimate beneficiary) ของบริษัท (ที่ตนให]การสนับสนุน

ทางการเงิน) 



5 สถาบันการเงินมีมาตรฐานเพิ่มเติมเม่ือทำธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ]อมกับบุคคลที่มีส&วนเก่ียวข]องทางการเมือง 

(Politically Exposed Persons - PEP) 

6 สถาบันการเงินรายงานการมีส&วนร&วมในกระบวนการตัดสินใจของการกำหนดปทัสถานระหว&างประเทศและ

กระบวนการออกกฎหมาย (พฤติกรรมการล็อบบี้) 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายเก่ียวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือใหZการสนับสนุนทางการเงิน 

7 บริษัทเปxดเผยผู]รับประโยชนKที่แท]จริง หรือเจ]าของที่แท]จริง รวมถึงช่ือจริงนามสกุลจริง วันเกิด สัญชาติ แหล&ง

พำนัก จำนวนและประเภทหุ]น และสัดส&วนการถือหุ]นหรือสัดส&วนอำนาจควบคุมบริษัท 

8 บริษัทประกาศว&าจะไม&นำเสนอ สัญญา เรียกร]อง สินบนและข]อได]เปรียบอ่ืน ๆ ที่ไม&เป1นธรรม ทั้งทางตรงและ

ทางอ]อม เพื่อให]ได]มาซ่ึงธุรกิจและข]อได]เปรียบอ่ืน ๆ ที่ไม&เป1นธรรม 

9 บริษัทมีระบบการบริหารจัดการซ่ึงลงมือทันทีที่เกิดข]อสงสัยว&าพนักงานหรือคู&ค]ากระทำความผิดฐานทุจริตคอรK

รัปชัน 

10 บริษัทรายงานการมีส&วนร&วมในกระบวนการตัดสินใจของการกำหนดปทัสถานระหว&างประเทศและกระบวนการ

ออกกฎหมาย (พฤติกรรมการล็อบบี้) 

11 บริษัทบูรณาการหลักเกณฑKด]านคอรKรัปชันเข]าไปในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ]างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท 

12 บริษัทใส&หลักเกณฑKเก่ียวกับการทุจริตคอรKรัปชันเป1นเง่ือนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู]รับเหมาช&วงและคู&ค]า 

ความเท9าเทียมทางเพศ 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

1. สถาบันการเงินมีนโยบายไม&ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) ในการจ]าง

งานและการทำงาน รวมถึงการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ 

2. สถาบันการเงินมีระบบการจัดการความเท&าเทียมของค&าตอบแทน (pay equity) เชิงรุก 

3. สถาบันการเงินมีระบบการป�องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต&อลูกค]า 

4. สถาบันการเงินให]หลักประกันว&า สตรีจะมีส&วนร&วมและเข]าถึงตำแหน&งบริหารและกรรมการบริษัทไม&น]อยกว&า

ร]อยละ 30 

5. สถาบันการเงินให]หลักประกันว&า สตรีจะมีส&วนร&วมและเข]าถึงตำแหน&งบริหารและกรรมการบริษัทไม&น]อยกว&า

ร]อยละ 40 

6. สถาบันการเงินมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส&งเสริมให]สตรีเข]าถึงตำแหน&งบริหาร

และกรรมการบริษัทอย&างเท&าเทียม 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายเก่ียวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือใหZการสนับสนุนทางการเงิน 

7. บริษัทมีความทุ&มเทเชิงนโยบายที่จะแยกแยะระหว&างผู]หญิงและผู]ชาย สำหรับการเผชิญความเส่ียงด]านสิทธิ

มนุษยชน 



8. บริษัทมีนโยบายไม&ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) ในการจ]างงานและการ

ทำงาน รวมถึงการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ 

9. บริษัทมีระบบการจัดการความเท&าเทียมของค&าตอบแทน (pay equity) เชิงรกุ 

10. บริษัทมีระบบการป�องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต&อลูกค]า 

11. บริษัทให]หลักประกันว&า สตรีจะมีส&วนร&วมและเข]าถึงตำแหน&งบริหารและกรรมการบริษัทไม&น]อยกว&าร]อยละ 30 

12. บริษัทให]หลักประกันว&า สตรีจะมีส&วนร&วมและเข]าถึงตำแหน&งบริหารและกรรมการบริษัทไม&น]อยกว&าร]อยละ 40 

13. บริษัทมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส&งเสริมให]สตรีเข]าถึงตำแหน&งบริหารและ

กรรมการบริษัทอย&างเท&าเทียม 

14. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑKด]านความเท&าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีเข]าไปในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ]างและ

นโยบายปฏิบัติการของบริษัท 

15. บริษัทใส&หลักเกณฑKเก่ียวกับความเท&าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีเป1นเง่ือนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู]รับเหมาช&วง

และคู&ค]า 

 

สิทธิมนุษยชน 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

  

1. สถาบันการเงินเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการช้ีแนะว&าด]วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคKการ

สหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายเก่ียวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือใหZการสนับสนุนทางการเงิน 

2. บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการช้ีแนะว&าด]วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคKการสหประชาชาต ิ

(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) 

3. บริษัทมีความทุ&มเทเชิงนโยบายที่จะแสดงความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด]านสิทธิมนุษยชนอย&างรอบด]าน (human rights due diligence) เพื่อระบุ 

ป�องกัน บรรเทา และรายงานวิธีที่บริษัทจัดการกับผลกระทบด]านสิทธิมนุษยชน 

5. บริษัทมีกระบวนการที่นำไปสู&การเยียวยาผลกระทบด]านสิทธิมนุษยชนเชิงลบที่บริษัทเป1นผู]ก&อ หรือมีส&วนในการ

ก&อ 

6. บริษัทจัดตั้งหรือมีส&วนร&วมในกลไกรับเรื่องร]องเรียนระดับปฏิบัติการ จากป¡จเจกและชุมชนที่อาจได]รับผลกระทบ 

7. บริษัทป�องกันความขัดแย]งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน และใช]ทรัพยากรธรรมชาติ ด]วยการใช]กระบวนการ

ปรึกษาหารืออย&างมีความหมายกับชุมชนท]องถิ่น และได]รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได]ข]อมูลล&วงหน]า (free, 

prior, and informed consent - FPIC) ในประเด็นที่เก่ียวกับชนพื้นเมือง 



8. บริษัทป�องกันความขัดแย]งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน และใช]ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได]รับการยินยอม สมัครใจ 

และได]ข]อมูลล&วงหน]า (free, prior, and informed consent - FPIC) จากผู]ใช]ที่ดินที่เก่ียวข]อง 

9. บริษัทให]ความสำคัญเป1นพิเศษกับการเคารพสิทธิสตร ีโดยเฉพาะเพือ่ป�องกันการเลือกปฏิบัติ และเพื่อปรับปรุง

การปฏิบัติต&อเพศชายและหญิงอย&างเท&าเทียม 

10. บริษัทให]ความสำคัญเป1นพิเศษกับการเคารพสิทธิเด็ก 

11. บริษัทไม&ยอมรับให]มีการตั้งถิ่นฐานใด ๆ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง ในเขตที่ถูกบุกรุก 

(occupied territories) เพื่อเคารพในกฎหมายมนุษยธรรมระหว&างประเทศ 

12. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑKด]านสิทธิมนุษยชนเข]าไปในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ]างและนโยบายปฏิบัติการของ

บริษัท 

13. บริษัทใส&หลักเกณฑKด]านสิทธิมนุษยชนเป1นเง่ือนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู]รับเหมาช&วงและคู&ค]า 

สิทธิแรงงาน 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

1. สถาบันการเงินเคารพในคำประกาศของ ILO ว&าด]วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 

2. สถาบันการเงินอย&างน]อยมีการบูรณาการมาตรฐานแรงงานตามคำประกาศของ ILO ว&าด]วยหลักการและสิทธิ

ขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เข]าไปใน

นโยบายการจัดซ้ือจัดจ]างและนโยบายปฏิบัติการขององคKกร 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายเก่ียวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือใหZการสนับสนุนทางการเงิน 

3. บริษัทรับรองสิทธิในการรวมกลุ&มและตระหนักอย&างมีประสิทธิผลในสิทธิในการรวมกลุ&มต&อรอง 

4. บริษัทไม&ยอมรับการใช]แรงงานบังคับทุกรูปแบบ 

5. บริษัทไม&ยอมรับการใช]แรงงานเด็ก 

6. บริษัทไม&ยอมรับการเลือกปฏิบัติในการจ]างงานและในที่ทำงาน 

7. บริษัทจ&ายค&าแรงที่เล้ียงชีพและครอบครัวได] (living wage) แก&พนักงาน 

8. บริษัทบังคับใช]เพดานช่ัวโมงทำงาน 

9. บริษัทมีนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี 

10. บริษัทรับประกันได]ว&าแรงงานข]ามชาติจะได]รับการปฏิบัติอย&างเท&าเทียม และมีสภาพการทำงานที่เท&าเทียมกับ

ลูกจ]างคนอ่ืน ๆ 



11. บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนในการติดตาม และถ]าจำเป1นก็แก]ไข การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน

ตามกฎหมายแรงงาน 

12. บริษัทจัดตั้งกระบวนการรับและจัดการกับเรื่องร]องเรียนจากพนักงาน และเพื่อแก]ไขข]อพิพาทและการละเมิด

ต&าง ๆ โดยควรปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานที่เก่ียวข]อง 

13. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑKด]านสิทธิแรงงานเข]าไปในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ]างและนโยบายปฏิบัติการของ

บริษัท 

14. บริษัทใส&หลักเกณฑKด]านสิทธิแรงงานเป1นเง่ือนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู]รับเหมาช&วงและคู&ค]า 

ธรรมชาติ 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายเก่ียวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือใหZการสนับสนุนทางการเงิน 

1. บริษัทป�องกันผลกระทบทางลบต&อพื้นที่ที่มีคุณค&าด]านการอนุรักษKสูง (High Conservation Value - HCV - 

areas) ภายในเขตปฏิบัติการของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการ 

2. บริษัทป�องกันผลกระทบทางลบต&อพื้นที่ระดับ I-IV ตามการจัดหมวดขององคKกรระหว&างประเทศเพื่อการ

อนุรักษKธรรมชาต ิ(International Union for Conservation of Nature - IUCN) ภายในเขตปฏิบัติการ

ของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการ 3. บริษัทป�องกันผลกระทบทางลบต&อพื้นที่มรดกโลกยูเนสโก (UNESCO World Heritage) ภายในเขต

ปฏิบัติการของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการ 

4. บริษัทป�องกันผลกระทบทางลบต&อพื้นที่อนุรักษKตามอนุสัญญาแรมซารKว&าด]วยพื้นที่ชุ&มน้ำที่มีความสำคัญ

ระหว&างประเทศ (Ramsar Convention on Wetlands) ภายในเขตปฏิบัติการของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัท

บริหารจัดการ 5. บริษัทป�องกันผลกระทบทางลบต&อประชากรสัตวKที่อยู&ในบัญชีแดงสัตวKใกล]สูญพันธุKของไอยูซีเอ็น (IUCN Red 

List of Threatened Species) 

6. การค]าพืชและสัตวKใกล]สูญพันธุKเป1นไปตามเง่ือนไขในอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

7. บริษัทไม&ยอมรับการค]าพืชและสัตวKใกล]สูญพันธุKที่อยู&ในรายการแนบท]ายอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

8. กิจกรรมในสาขาวัสดุพันธุกรรมและวิศวพันธุกรรม (genetic materials & genetic engineering) จะเกิดได]

ก็ต&อเม่ือมันผ&านเง่ือนไขการอนุญาตและประมวลผลตามอนุสัญญาว&าด]วยความหลากหลายทางชีวภาพของ

องคKการสหประชาชาติ (UN Convention on Biological Diversity) และแนวปฏิบัติบอนนK (Bonn 

Guidelines) หรือพิธีสารนาโกยา (Nagoya Protocol) เท&าน้ัน 

9. การผลิตหรือการซ้ือขายส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมสามารถทำได]ก็ต&อเม่ือได]รับอนุญาตจากประเทศผู]นำเข]า

สินค]าและปฏิบัติตามข]อกำหนดของพิธีสารคารKตาเฮนา 

10. บริษัทป�องกันการนำชนิดพันธุKต&างถิ่นรุกราน (invasive alien species) (พืชหรือสัตวK) เข]าสู&ระบบนิเวศ 

11. บริษัทจัดทำการประเมินภาวะขาดแคลนน้ำ และป�องกันผลกระทบเชิงลบในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ 

12. บริษัทไม&ริเริ่มปฏิบัติการใหม&ในพื้นที่ซ่ึงมีป¡ญหาขาดแคลนน้ำ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะแย&งน้ำกับชุมชน 



13. บริษัทจัดทำการประเมินผลกระทบด]านส่ิงแวดล]อมว&าด]วยผลกระทบโดยรวมของโครงการขนาดใหญ&ต&อความ

หลากหลายทางชีวภาพ อย&างน]อยตามแนวทางที่ระบุในมาตรฐาน GRI 304: Biodiversity 2016 หรือ

มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข]อง 

14. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑKด]านธรรมชาติเข]าไปในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ]างและนโยบายปฏิบัติการของ

บริษัท 

15. บริษัทใส&หลักเกณฑKด]านธรรมชาติเป1นเง่ือนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู]รับเหมาช&วงและคู&ค]า 

ภาษ ี

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

1. สถาบันการเงินรายงานรายได] กำไร อัตรากำลังพนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินภาษีที่จ&ายรัฐ สำหรับ

กิจการในแต&ละประเทศที่สถาบันเปxดให]บริการ ไม&ต่ำกว&า 3 ใน 4 ของประเทศทั้งหมด 

2. สถาบันการเงินรายงานรายได] กำไร อัตรากำลังพนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินภาษีที่จ&ายรัฐ สำหรับ

กิจการในแต&ละประเทศที่สถาบันเปxดให]บริการ ครบทุกประเทศที่เปxดให]บริการ 

3. สถาบันการเงินเปxดเผยข]อมูลสินทรัพยKรวมในทุกประเทศที่เปxดให]บริการ 

4. สถาบันการเงินไม&ให]คำปรึกษาแก&ลูกค]าในการทำธุรกรรมกับโครงสร]างระหว&างประเทศ ซ่ึงมีเป�าหมายที่จะ

หนีภาษีหรือหลบเล่ียงภาษี 

5. สถาบันการเงินไม&มีส&วนร&วมใด ๆ ในธุรกรรมกับโครงสร]างระหว&างประเทศ ซ่ึงมีเป�าหมายที่จะหนีภาษีหรือ

หลบเล่ียงภาษี 

6. สถาบันการเงินเผยแพร&ข]อมูลสำคัญเก่ียวกับคำตัดสินทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงระดับบริษัท ซ่ึงองคKกรได]รับ

มาจากหน&วยงานกำกับดูแลด]านภาษี 

7. สถาบันการเงินไม&มีบริษัทในเครือ สาขา หรือบริษัทร&วมลงทุนใด ๆ ในเขตอำนาจศาล (jurisdiction) ที่ไม&

มีภาษีเงินได] หรือเก็บภาษีเงินได]ในอัตราศูนยKเปอรKเซ็นตK หรือในเขตอำนาจศาลที่มีพฤติกรรมการเก็บภาษี

ธุรกิจที่เป1นอันตรายต&อสังคม ยกเว]นว&าสถาบันการเงินจะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริง ๆ และได]กำไรจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในท]องถิ่นน้ันจริง ๆ 

8. สถาบันการเงินไม&ให]บริการทางการเงินแก&บริษัทที่ตั้งอยู&ในเขตปลอดภาษี (tax haven) ยกเว]นว&าบริษัท

น้ัน ๆ จะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริง ๆ และได]กำไรจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท]องถิ่นน้ันจริง ๆ 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายเก่ียวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือใหZการสนับสนุนทางการเงิน 

9. บริษัทเผยแพร&โครงสร]างกลุ&มบริษัททั้งหมด รวมถึงองคKกรที่บริษัทมีอำนาจควบคุมทางอ]อมและร&วมกับ

องคKกรอ่ืน 

10. บริษัทเผยแพร&คำอธิบายกิจกรรม ขอบเขตการงาน และเจ]าของที่แท]จริง (ultimate shareholder) ของ

กิจการในเครือ สาขา กิจการร&วมทุน หรือกิจการร&วมค]าที่ตั้งอยู&ในเขตอำนาจศาล (jurisdiction) ที่ไม&มี

ภาษีเงินได] หรือเก็บภาษีเงินได]ในอัตราศูนยKเปอรKเซ็นตK หรือในเขตอำนาจศาลที่มีพฤติกรรมการเก็บภาษี

ธุรกิจที่เป1นอันตรายต&อสังคม 



11. บริษัทรายงานรายได] กำไร อัตรากำลังพนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินที่จ&ายรัฐ (เช&น ภาษีหัก ณ ที่

จ&าย, เงินค&าสัมปทาน และภาษีเงินได]ธุรกิจ) จากแต&ละประเทศที่บริษัทมีกิจการ ครบทุกประเทศที่บริษัทมี

กิจการ 

12. บริษัทจัดโครงสร]างกิจการระหว&างประเทศและธุรกรรมระหว&างประเทศในทางที่สะท]อนสาระทาง

เศรษฐกิจของกิจกรรมและธุรกรรมของบริษัท โดยไม&ผ&านขั้นตอนที่ทำไปเพื่อแสวงความได]เปรียบทางภาษี

เป1นหลัก 

13. บริษัทเผยแพร&ข]อมูลสำคัญเก่ียวกับคำตัดสินทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงระดับบริษัท ซ่ึงบริษัทได]รับมาจาก

หน&วยงานกำกับดูแลด]านภาษี 

14. บริษัทเผยแพร&เท&าที่จะทำได]ตามกฎหมายและเป1นไปได] (practical) คำตัดสินหรือคำระงับข]อพิพาท ซ่ึง

บริษัทหรือบริษัทในเครือเป1นฝ�ายเก่ียวข]อง เก่ียวกับข]อพิพาททางภาษี ไม&ว&าจะในช้ันศาลหรือช้ัน

อนุญาโตตุลาการก็ตาม 

15. บริษัทมีระบบการบริหารจัดการซ่ึงส&งผลทางปฏิบัติทันทีที่เกิดข]อสงสัยว&าพนักงานหรือคู&ค]าอาจช&วยหลบ

เล่ียงภาษี 

16. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑKด]านภาษีเข]าไปในนโยบายการจัดซ้ือจัดจ]างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท 

17. บริษัทใส&หลักเกณฑKด]านภาษีเป1นเง่ือนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู]รับเหมาช&วงและคู&ค]า 

อาวุธ  

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายเก่ียวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือใหZการสนับสนุนทางการเงิน 

1. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค]าทุ&นระเบิดสังหารบุคคล (anti-personal land 

mines) รวมถึงส&วนประกอบสำคัญของทุ&นระเบิดสังหารบุคคล 

2. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค]าระเบิดลูกปราย (cluster munition) รวมถึง

ส&วนประกอบสำคัญของระเบิดลูกปราย 

3. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค]าอาวุธนิวเคลียรK รวมถึงส&วนประกอบสำคัญของ

อาวุธนิวเคลียรK ในหรือไปยังประเทศที่ไม&ให]สัตยาบันในสนธิสัญญาไม&แพร&ขยายอาวุธนิวเคลียรK (Non-

proliferation Treaty) 

4. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค]าอาวุธนิวเคลียรK รวมถึงส&วนประกอบสำคัญของ

อาวุธนิวเคลียรK 

5. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค]าอาวุธเคมี รวมถึงส&วนประกอบสำคัญของอาวุธ

เคมี 

6. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค]าอาวุธชีวภาพ รวมถึงส&วนประกอบสำคัญของ

อาวุธชีวภาพ 

7. สำหรับสินค]าที่สำคัญสำหรับเป�าหมายทางการทหาร แต&ยังสามารถใช]เป1นผลิตภัณฑKพลเรือน (สินค]า 

'dual-use') สถาบันการเงินจัดประเภทสินค]าชนิดน้ีเป1นสินค]าทางทหาร เม่ือมันมีเป�าหมายที่ไม&ใช&

เป�าหมายทางพลเรือน 



8. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการส&งอาวุธและระบบส&งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค]าทางทหาร

อ่ืน ๆ ไปยังประเทศที่ถูกห]ามส&งสินค]าเข]าโดยองคKการสหประชาชาติ หรือองคKกรระหว&างประเทศอ่ืน 

9. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการส&งอาวุธและระบบส&งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค]าทางทหาร

อ่ืน ๆ ถ]าหากมีความเส่ียงสูงว&าอาวุธเหล&าน้ันจะถูกใช]ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรม

อย&างรุนแรง 

10. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการส&งอาวุธและระบบส&งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค]าทางทหาร

อ่ืน ๆ ไปยังประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย&างรุนแรง 

11. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการส&งอาวุธและระบบส&งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค]าทางทหาร

อ่ืน ๆ ไปยังคู&ขัดแย]งที่มีส&วนร&วมในความรุนแรง ยกเว]นว&าเป1นฝ�ายที่กำลังทำตามมติของคณะมนตรีความ

ม่ันคงแห&งสหประชาชาติ (UN Security Council) 

12. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการส&งอาวุธและระบบส&งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค]าทางทหาร

อ่ืน ๆ ไปยังประเทศที่อ&อนไหวต&อการทุจริตคอรKรัปชัน 

13. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการส&งอาวุธและระบบส&งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค]าทางทหาร

อ่ืน ๆ ไปยังประเทศที่รัฐล]มเหลวหรือเปราะบาง 

14. สถาบันการเงินไม&ยอมรับการส&งอาวุธและระบบส&งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค]าทางทหาร

อ่ืน ๆ ไปยังประเทศที่ใช]เงินงบประมาณมากเกินสัดส&วนที่สมควรไปกับการซ้ืออาวุธ 

15. นโยบายด]านอาวุธของสถาบันการเงินไม&กล&าวถึงข]อยกเว]นสำหรับการลงทุนบางประเภท การสนับสนุน

ทางการเงิน และ/หรือประเภทสินทรัพยKของสถาบันการเงิน 

16. นโยบายด]านอาวุธของสถาบันการเงินไม&กล&าวถึงข]อยกเว]นสำหรับกิจกรรมหรือโครงการที่ไม&เก่ียวข]องกับ

การผลิตอาวุธ 

 

การคุVมครองผูVบริโภค 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายของสถาบันการเงินที่สัมพันธOกับลูกคZารายยWอย 

1. สถาบันการเงินมีนโยบายเปxดเผยสิทธิของลูกค]ารายย&อย และความเส่ียงของผลิตภัณฑKและบริการ 

2. สถาบันการเงินมีนโยบายอบรมจรรยาบรรณของพนักงานและกำกับให]พนักงานให]บริการต&อลูกค]าโดยไม&

เลือกปฏิบัติ 

3. สถาบันการเงินสร]างหลักประกันว&าลูกค]ารายย&อยเข]าถึงกลไกรับเรื่องร]องเรียนและเยียวยาที่มี

กระบวนการค]นหาความจริง (due diligence) 

4. สถาบันการเงินเปxดเผยผลการติดตามสถิติการร]องเรียนของลูกค]ารายย&อย อาทิ จำนวนเรื่องร]องเรียน 

ประเด็นร]องเรียนหลัก องคKกรที่ลูกค]าติดต&อร]องเรียนทั้งทางตรงและทางอ]อม แบ&งตามช&องทางที่รับเรื่อง

ร]องเรียน (เช&น ทางโทรศัพทK เว็บไซตK สาขา ฯลฯ) 

5. สถาบันการเงินประกาศต&อสาธารณะว&าจะลดจำนวนเรื่องร]องเรียน กำหนดเป�าหมายที่ชัดเจน และเปxดให]

ข]อมูลน้ีเข]าถึงได]โดยผู]มีส&วนได]เสียทุกฝ�าย 



6. สถาบันการเงินมีกลไกจัดการข]อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution (ADR) 

Mechanisms) - กระบวนการเยียวยาอิสระสำหรับการจัดการกับข]อร]องเรียนที่ไม&อาจคล่ีคลายได]ด]วย

กระบวนการภายในของสถาบันการเงิน หรือตัวแทนที่ได]รับมอบหมายจากสถาบันการเงิน 

7. สถาบันการเงินมีนโยบายปรับโครงสร]างหน้ีสำหรับผู]บริโภคที่ประสบป¡ญหาเป1นหน้ีเกินตัว 

8. สถาบันการเงินมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในการคุ]มครองผู]บริโภคไม&ให]เป1นหน้ีเกินตัว 

9. สถาบันการเงินพัฒนาและลงมือใช]บัญชีความเส่ียงสำหรับลูกค]า (risk profile) ในการเสนอขายผลิตภัณฑK

ด]านการลงทุน 

10. สถาบันการเงินคุ]มครองข]อมูลส&วนบุคคลของลูกค]ารายย&อย (ไม&เปxดเผยต&อบุคคลอ่ืนเว]นแต&จะได]รับ

อนุญาตจากลูกค]า) 

11. ข]อมูลทางการเงินและข]อมูลส&วนบุคคลของลูกค]าได]รับการคุ]มครองอย&างเหมาะสม ด]วยกลไกควบคุมและ

คุ]มครอง มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเผยแพร&ต&อสาธารณะว&าสถาบันการเงินจะจัดเก็บ ประมวลผล บันทึก 

ใช] และเปxดเผยข]อมูลเหล&าน้ีอย&างไรบ]าง 

12. สถาบันการเงินมีนโยบายและขั้นตอนรับผิดที่ชัดเจน ในกรณีที่เกิดการโจรกรรม ลักทรัพยK และฉ]อโกง 

เก่ียวกับลูกค]ารายย&อยซ่ึงเกิดขึ้นในสาขา ตู]กดเงินสด อินเทอรKเน็ต หรือตัวแทนที่ได]รับมอบหมายจาก

สถาบันการเงิน 

13. สถาบันการเงินตีพิมพKเผยแพร&นโยบายหรือขั้นตอนการติดตามหน้ี และบริษัทที่ได]รับมอบหมายจาก

สถาบันการเงิน (บุคคลที่สาม) ให]เป1นตัวแทนในการทวงหน้ี 

14. สถาบันการเงินมีนโยบายและขั้นตอนที่จะหลีกเล่ียงการพ&วงขายผลิตภัณฑK หรือพฤติกรรมการขายที่ไม&

เหมาะสม 

15. สถาบันการเงินเปxดเผยข]อมูลสำคัญแก&ลูกค]ารายย&อย ว&าด]วยประโยชนK ความเส่ียง และเง่ือนไขพื้นฐาน

ของผลิตภัณฑKทางการเงิน และการเปล่ียนแปลงค&าธรรมเนียม 

16. สถาบันการเงินมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเก่ียวกับการเปxดเผยข]อมูลสินเช่ือที่อยู&อาศัย ก&อน

ขั้นตอนลงนามในสัญญา 

17. สถาบันการเงินออกแบบโครงสร]างค&าตอบแทนสำหรับพนักงานและตัวแทน ในทางที่ส&งเสริมพฤติกรรม

การทำธุรกิจอย&างรับผิดชอบ การปฏิบัติต&อลูกค]าอย&างเป1นธรรม และการหลีกเล่ียงผลประโยชนKทับซ]อน 

18. สถาบันการเงินมีโครงการอบรมพนักงานและตัวแทนอย&างเหมาะสม ในประเด็นสิทธิผู]บริโภค นโยบาย

คุ]มครองผู]บริโภค และธรรมเนียมปฏิบัติด]านน้ี 

19. สถาบันการเงินมีโครงการอบรมพนักงานและตัวแทนอย&างเหมาะสม ในประเด็นผลิตภัณฑKและบริการ

ต&างๆ ที่นำเสนอต&อผู]บริโภค 

20. สถาบันการเงินรับประกันได]ว&าไม&มีข]อจำกัดใด ๆ ด]านเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศ (ICT) ที่จะกีดกัน

ไม&ให]ลูกค]ารายย&อยเข]าถึงบริการทางการเงิน 

21. สถาบันการเงินมีนโยบายที่จะเปxดให]ลูกค]ารายย&อยที่เป1นผู]พิการหรือมีความต]องการพิเศษสามารถเข]าถึง

สาขาทางกายภาพและบริการอิเล็กทรอนิกสK อย&างเช&นแพลตฟอรKมออนไลนKได] 

  



การขยายการเขVาถึงบริการทางการเงิน 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายของสถาบันการเงินที่สัมพันธOกับลูกคZารายยWอย 

1. สถาบันการเงินมีนโยบาย บริการ และผลิตภัณฑKที่พุ&งเป�าไปยังกลุ&มคนจนและคนชายขอบอย&าง

เฉพาะเจาะจง 

2. สถาบันการเงินมีสาขาในเขตชนบท ไม&ใช&เฉพาะในเมือง 

3. สถาบันการเงินมีบริการธนาคารทางมือถือ (mobile banking) และบริการไร]เงินสด (e-money) 

4. สถาบันการเงินมีสัดส&วนสินเช่ือที่ปล&อยให]กับธุรกิจขนาดจ๋ิวจนถึงขนาดกลาง (Micro to SME - MSME) 

มากกว&า 10% ของสินเช่ือทั้งหมด 

5. สถาบันการเงินไม&กำหนดว&า MSME ต]องมีหลักประกันในการกู] 

6. สถาบันการเงินมีนโยบายเปxดเผยสิทธิของลูกค]า และความเส่ียงของผลิตภัณฑKหรือบริการ (รวมถึงความ

เส่ียงที่จะเป1นหน้ีเกินตัว) สำหรับลูกค]าที่ไม&รู]หนังสือและ MSME 

7. สถาบันการเงินเผยแพร&เง่ือนไขของบริการทางการเงินในภาษาท]องถิ่น 

8. สถาบันการเงินมีนโยบายปรับปรุงความรู]เรื่องทางการเงิน (financial literacy) ของลูกค]ากลุ&มผู]มีรายได]

น]อย กลุ&มชายขอบ และ MSME 

9. สถาบันการเงินไม&คิดค&าธรรมเนียมในการเปxดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน หรือคิดค&าธรรมเนียมเพียงเล็กน]อยที่

สมเหตุสมผล 

10. สถาบันการเงินไม&กำหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (minimum balance) สำหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน 

11. สถาบันการเงินมีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณาสินเช่ือ และเปxดเผยข]อมูลดังกล&าวต&อสาธารณะ 

12. สถาบันการเงินมีบริการรับหรือโอนเงินในประเทศที่เหมาะสม สะดวก และลูกค]ารายย&อยมีกำลังซ้ือ 

13. สถาบันการเงินปล&อยสินเช่ือที่อยู&อาศัยให]กับผู]มีรายได]น]อย 

 

ค9าตอบแทน 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

1. สถาบันการเงินสงวนสิทธิที่จะเรียกเงินโบนัสคืน ถ]าหากปรากฎภายหลังจากที่ได]เงินไปแล]วว&าได]รับโบนัสโดยมิ

ชอบ (กลไก clawback) 



2. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ&ายโบนัสไว]ไม&เกิน 100% ของเงินเดือนตลอดปW 

3. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ&ายโบนัสไว]ไม&เกิน 20% ของเงินเดือนตลอดปW 

4. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ&ายโบนัสไว]ไม&เกิน 10% ของเงินเดือนตลอดปW 

5. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ&ายเงินเดือนไว]ไม&เกินยี่สิบเท&าของเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในองคKกร หรือขั้นสูงสุด

ของช&วงเงินเดือนที่ต่ำที่สุดภายในสถาบัน 

6. เงินโบนัสอย&างน]อย 60% ขึ้นอยู&กับเป�าหมายระยะยาว (ซ่ึงไม&เหมือนกับข]อตกลงที่จะเล่ือนจ&ายโบนัสออกไป) 

7. เงินโบนัสอย&างน]อยหน่ึงในสามตั้งอยู&กับหลักเกณฑKที่ไม&ใช&เกณฑKทางการเงิน 

8. เงินโบนัสอย&างน]อยสองในสามตั้งอยู&กับหลักเกณฑKที่ไม&ใช&เกณฑKทางการเงิน 

9. เงินโบนัสตั้งอยู&บนความพึงพอใจของพนักงาน 

10. เงินโบนัสตั้งอยู&บนความพึงพอใจของลูกค]า 

11. เงินโบนัสตั้งอยู&บนการปรับปรุงผลกระทบด]านสังคมและส่ิงแวดล]อมของการบริหารจัดการของสถาบันการเงิน 

และธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติการ 

12. เงินโบนัสตั้งอยู&บนการปรับปรุงผลกระทบด]านสังคมและส่ิงแวดล]อมของการลงทุนและบริการทางการเงินของ

สถาบันการเงิน 

 

ความโปร9งใสและความรับผิด 

องคOประกอบตWอไปน้ีสำคัญสำหรับนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

  

1. สถาบันการเงินอธิบายกรอบการออกเงินสนับสนุนและการลงทุนขององคKกร ที่เก่ียวข]องกับประเด็นทางสังคม

และส่ิงแวดล]อม และอธิบายว&าองคKกรจะม่ันใจได]อย&างไรว&าการลงทุนเป1นไปตามเง่ือนไขในนโยบายของ

องคKกร 2. กรอบการออกเงินสนับสนุนและการลงทุนของสถาบันการเงินได]รับการตรวจสอบโดยองคKกรภายนอก และ

เผยแพร&ผลการตรวจสอบต&อสาธารณะ 

3. สถาบันการเงินเผยแพร&ช่ือของรัฐบาลที่ตนไปลงทุน (เช&น ลงทุนในกองทุนบำนาญของประเทศน้ัน ๆ เป1นต]น) 

4. สถาบันการเงินเผยแพร&ช่ือของบริษัทที่ตนไปลงทุน 

5. สถาบันการเงินกล&าวถึงและเผยแพร&ช่ือ (บนเว็บไซตKองคKกร) บริษัททุกแห&งที่ปล&อยสินเช่ือให]มากกว&า 10 ล]าน

เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 300 ล]านบาท) 



6. สถาบันการเงินเผยแพร&ช่ือสินเช่ือโครงการ (project finance) และสินเช่ือธุรกิจทั้งหมดที่เก่ียวข]องกับ

โครงการ รวมถึงข]อมูลที่กำหนดในมาตรฐานอีเควเตอรK (Equator Principles III) 

7. สถาบันการเงินเผยแพร&พอรKตสินเช่ือตามภูมิภาค ขนาด และอุตสาหกรรม (ตามมาตรฐาน GRI FSSD FS6) 

8. สถาบันการเงินเผยแพร&พอรKตสินเช่ือในตารางไขว] ผสมข]อมูลสินเช่ือรายอุตสาหกรรมกับข]อมูลสินเช่ือราย

ภูมิภาค 

9. สถาบันการเงินตีพิมพKเผยแพร&พอรKตสินเช่ืออย&างละเอียด เช&น โดยใช]มาตรฐานการเผยแพร&ข]อมูลสองหลัก

แรกของ NACE และ ISIC 

10. สถาบันการเงินตีพิมพKเผยแพร&พอรKตสินเช่ืออย&างละเอียด เช&น โดยใช]มาตรฐานการเผยแพร&ข]อมูลส่ีหลักแรก

ของ NACE และ ISIC 

11. สถาบันการเงินเผยแพร&จำนวนบริษัทที่องคKกรเคยมีปฏิสัมพันธKด]วยในประเด็นสังคมและส่ิงแวดล]อม (ตาม

มาตรฐาน GRI G4 FSSD FS10) 

12. สถาบันการเงินเผยแพร&ช่ือบริษัทที่องคKกรเคยมีปฏิสัมพันธKด]วยในประเด็นสังคมและส่ิงแวดล]อม 

13. สถาบันการเงินเผยแพร&ผลของการมีปฏิสัมพันธKตามข]อ 12. รวมถึงหัวข]อ เป�าหมาย และเส]นตาย 

14. สถาบันการเงินเผยแพร&ช่ือของบริษัทที่ตัดสินใจไม&ลงทุนเน่ืองจากประเด็นด]านความยั่งยืน รวมถึงเผยแพร&

เหตุผลที่ไม&ลงทุน 

15. สถาบันการเงินเผยแพร&สถิติการออกเสียง 

16. สถาบันการเงินเผยแพร&รายงานความยั่งยืนที่เน้ือหาบางข]อทำตามมาตรฐาน GRI (ระดับ Core หรือ 

Comprehensive) 

17. สถาบันการเงินเผยแพร&รายงานความยั่งยืนที่ทำตามมาตรฐาน GRI (ระดับ Core หรือ Comprehensive) 

ทั้งฉบับ 

18. รายงานความยั่งยืนของสถาบันการเงินได]รับการตรวจทานจากบุคคลที่สาม 

19. สถาบันการเงินรายงานการปรึกษาหารือกับองคKกรภาคประชาสังคมและผู]มีส&วนได]เสียกลุ&มอ่ืน ๆ 

20. สถาบันการเงินจัดตั้งหรือมีส&วนร&วมในกลไกรับเรื่องร]องเรียนระดับปฏิบัติการ จากป¡จเจกและชุมชนที่อาจ

ได]รับผลกระทบจากกิจกรรมที่เก่ียวโยงกับสถาบันการเงิน 

21. สถาบันการเงินรายงานกลไกรับเรื่องร]องเรียน รวมถึงความก]าวหน]าและประสิทธิผล 

22. สถาบันการเงินทุ&มเทกับการเคารพและร&วมมือกับกลไกรับเรื่องร]องเรียนของรัฐทั้งกรณีในและนอก

กระบวนการยุติธรรม เม่ือมีกรณีที่เก่ียวข]องกับกลไกดังกล&าวเกิดขึ้น 

 



ภาคผนวก ข 

แนวปฏิบัติการเงินท่ีเป=นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) 

 

 

แนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรมนานาชาติ คือ ดัชนี และ เคร่ืองมือ สำหรับผู]บรโิภค ในการเจรจาต&อรอง การรณรงคK 

การให]การสนับสนุน การมีส&วนร&วมในภาครัฐและสถาบันการเงิน เพื่อสร]างความร&วมมือด]านการเงินที่เป1นธรรม  

ในปW พ.ศ. 2559 องคKกรภาคประชาสังคม 39 หน&วยงาน ได]ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรมใน 9 

ประเทศ (ประเทศไทยเป1นประเทศที่ 10 โดยเข]าเป1นสมาชิกแนวร&วมในปW พ.ศ. 2561) สามารถเข]าถึงบุคคลทั่วไป

กว&า 4 ล]านคน ผ&านทางช&องทางทวิตเตอรKและเฟสบุ�ค ในขณะที่เว็บไซตKแนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรม มีสถิติผู]เข]า

เย่ียมชมมากกว&า 400,000 คน  ในปW พ.ศ. 2560 เพียงปWเดียว มีประชาชนส&งข]อคิดเห็นหรอืข]อร]องเรยีนต&อธนาคาร

ที่ตนใช]บริการมากกว&า 60,000 คน  

ในปW พ.ศ. 2559 นโยบายการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงนิ 95 แห&งใน 9 ประเทศถูกประเมินด]วยหลักเกณฑKการ

ประเมินกว&า 422 ข]อ (ซึ่งผ&านความเห็นชอบระหว&างประเทศ) และเครือข&ายแนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรมได]จัดทำ

กรณีศึกษา 45 ช้ิน ซึ่งเปรียบเทียบนโยบายกับการปฏิบัติจริงของธนาคาร รวมถึงได]ออกรายงานเปรียบเทียบการ



ลงทุนในกลุ&มน้ำมันเช้ือเพลิงและแหล&งพลงังานทดแทนของธนาคาร 75 แห&งทั่วโลก ในรายงานช่ือ “Undermining 

our Future” โดยใช]ข]อมูลปW พ.ศ. 2558 

ระหว&างปW พ.ศ. 2552-2560 สมาชิกในแนวร&วมแนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรมได]จัดประชุมร&วมกับธนาคารต&าง ๆ 

มากกว&า 100 ครั้งนอกเหนือจากการติดต&อผ&านทางอีเมลKหรือโทรศัพทK ซึ่งการประชุม 25 ครั้งจัดข้ึนในหลาย

ประเทศโดยมีวุฒิสมาชิกหรือสมาชิสภาผู]แทนราษฎรจากพรรคการเมืองเข]าร&วมประชุม กิจกรรมทั้งหมดน้ีนำไปสู&

การตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคาร 25 แห&งทั่วโลก 

 

ความเป=นมา 

การนำมุมมองด]านสังคม สิ่งแวดล]อม และหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance นิยมย&อว&า 

ประเด็น ESG) มาบูรณาการกับนโยบายและการดำเนินงานของธนาคารรวมถึงธุรกิจที่ได]รับการลงทุนจากธนาคาร 

นำไปสู&การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู]คน และการอนุรักษKทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก ยกตัวอย&างเช&น การลดการมี

ส&วนร&วมในการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ข]อตกลงเรื่องการค]าอาวุธ การยึดครอง

ที่ดิน การพัฒนาการบริการทางการเงินสำหรับผู]ผลิตรายย&อย และการพัฒนาห&วงโซ&คุณค&าที่เป1นธรรมมากข้ึน  

แนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรมนานาชาติสนับสนุนการบูรณาการและประยุกตKใช]กรอบการดำเนินงานที่คำนึงถึง

สังคม สิ่งแวดล]อม หลักธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงลูกค]าของธนาคาร

ซึ่งดำเนินงานในประเทศกำลังพัฒนา 

แนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรรม มีวัตถุประสงคKเพื่อให]เกิดการแข&งขันสู&การเป1นที่หน่ึงระหว&างธนาคารภายใต]กรอบ

การคำนึงถึงสิ่งแวดล]อม สังคม ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน โดยใช]เครื่องมือดังต&อไปน้ี 

• เปxดโอกาสให]ผู]บริโภคได]เลือกบริการทางการเงินด]วยข]อมลูที่ถูกต]องเที่ยงตรง 

• เปxดช&องทางโดยตรงให]ลูกค]าของธนาคารสามารถเสนอข]อคิดเห็น ข]อร]องเรียน หรอืเปลี่ยนธนาคารที่ใช]

บริการ 

• เสนอบรรทัดฐาน (benchmarks) ทีส่ถาบันการเงินและหน&วยงานกำกับดูแลสามารถนำไปใช]พัฒนาการ

ดำเนินงานให]มีความรับผิดชอบ เป1นธรรม และย่ังยืนมากย่ิงข้ึน 

• รณรงคKเรียกร]องการเปลี่ยนแปลงให]ระบบการเงินโลกมีความเป1นธรรมและไม&ทิง้ใครไว]ข]างหลัง 

(inclusive) 

แนวปฏิบัติการเงินที ่เป1นธรรมริเริ ่มในปW พ.ศ. 2552 โดยองคKกรภาคประชาสังคมหลายองคKกรในประเทศ

เนเธอรKแลนดK โดยพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยร&วมกับสถาบันวิจัย PROFUNDO และแนวปฏิบัติน้ีได]ถูกนำมาใช]ในระดับ



นานาชาติ ในปW พ.ศ. 2557 ป¡จจุบันเครือข&ายแนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรมดำเนินงานใน 10 ประเทศ ได]แก& เบล

เยี่ยม บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย ญี่ปุ�น เนเธอรKแลนดK นอรKเวยK สวีเดน และไทย ในแต&ละประเทศจะมี

แนวร&วมขององคKกรภาคประชาสังคมในท]องถ่ิน ร&วมด]วยผู]เช่ียวชาญเฉพาะด]าน ดำเนินกิจกรรมหลักได]แก& การวิจัย 

การติดตามตรวจสอบ การรณรงคKต&อสาธารณะ และการหารือกับภาคการเงิน ภายใต]กรอบการดำเนินงานของแนว

ปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรมนานาชาติ 

การประเมินคุณภาพของนโยบายและการปฏิบัติของธนาคารภายใต]กรอบแนวคิดด]านความยั่งยืนในหัวข]อเฉพาะ

ด]านและเผยแพร&คะแนนการประเมินช&วยเพิ่มแรงกดดันจากสาธารณะ ซึ่งจะนำไปสู&การพัฒนานโยบายและการ

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการลงทุนของธนาคาร โดยองคKกรที่เข]าร&วมเป1นสมาชิกแนวร&วมแนวปฏิบัติการเงินที่เป1นธรรมใน

แต&ละประเทศ สามารถใช]ผลลัพธKที่ได]จากการประเมินในการหารือและส&งอิทธิพลต&อหน&วยงานกำกับดูแลภาค

ธนาคาร ในการเรียกร]องการเปลี่ยนแปลงไปสู &ระบบการเงินที่เป1นธรรม เช&น ผ&านการทำงานของรัฐสภาหรือ

สื่อมวลชน  

 

 


