




การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ 

“แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ 
“แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

(Fair Finance Guide International)

รายงานประจําปี พ.ศ. 2561

แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย 

Fair Finance Thailand

มีนาคม 2562



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ 
“แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

(Fair Finance Guide International)

รายงานประจําปี พ.ศ. 2561

แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย 

Fair Finance Thailand

มีนาคม 2562



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ 
“แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ” 
(Fair Finance Guide International) 

พิมพ์ครั้งแรก	 กรกฎาคม	2562
จัดพิมพ์โดย	 	แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย 

(Fair Finance Thailand)
เว็บไซต ์  www.fairfinancethailand.org
Facebook Fair Finance Thailand
สถานที่ตั้ง	 	บริษัท	ป่าสาละ	จำากัด	2	สุขุมวิท	ซอย	43 

แขวงคลองตันเหนือ	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110; 
อีเมล	 info@salforest.com;	 โทรศัพท์	02 258 7383



5

สารบัญ

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 7

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ 

Fair Finance Guide International ประจําปี พ.ศ. 2561 
15

ธนาคารที่ได้รับการประเมิน	

และกระบวนการประเมินตามเกณฑ์	

Fair Finance Guide International 

17

ขั้นตอนการประเมิน	 18

หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน	 20

ผลการประเมินนโยบายธนาคารพาณิชย์ไทย	

9	แห่ง	ประจำาปี	พ.ศ. 2561 
22

ผลการประเมินธนาคารบอกอะไรกับเราบ้าง? 23

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	 70



6

ภาคผนวก 73

หัวข้อประเมินตาม	Fair Finance Guide 

International	รายหมวด	
75

แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ	

(Fair Finance Guide International) 
119



7

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

Fair Finance Thailand (แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศ	

ไทย	 เว็บไซต์	www.fairfinancethailand.org)	 ก่อตั้งในปี	

พ.ศ. 2561	สมาชิกประกอบด้วยบริษัทวิจัย	1	บริษัท	และ

องคก์รภาคประชาสงัคม	4	องคก์ร	ทีม่คีวามสนใจรว่มกนั

ในการติดตามผลกระทบและความท้าทายของธุรกิจ

ธนาคาร	และประสงค์จะรว่มกนัผลกัดนัภาคธนาคารไทย

ให้ก้าวสู่แนวคิดและวิถีปฏิบัติของ	 “การธนาคารที่ยั่งยืน” 

(sustainable banking)	อย่างแทจ้ริง	ผา่นการนำามาตรฐาน	

Fair Finance Guide International (แนวปฏิบัติของแนว

ร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ	 เว็บไซต์	www.fairfinan 

ceguide.org)	มาใช้ในการประเมินนโยบายด้านต่างๆ	ของ

ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เปิดเผยสู่สาธารณะ	 เริ่มจาก	พ.ศ. 

2562	 เป็นปีแรก

https://fairfinancethailand.org
https://fairfinancethailand.org
https://fairfinancethailand.org
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ผลการประเมินนโยบายของธนาคารพาณิชย์ไทย	 9 

แห่ง	ตามเกณฑ์	Fair Finance Guide International 12 

หมวด	พบว่าธนาคารทั้งหมดได้คะแนนโดยเฉลี่ย	 15.14 

คิดเป็น	 12.6%	 ของคะแนนท้ังหมด	 โดยธนาคารที่ได้

คะแนนสูงสุด	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ธนาคารกสิกรไทย	

(17.5%)	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 (14.7%)	 ธนาคารกรุงไทย	

(14.2%)	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 (13.5%)	 และ	 ธนาคาร

ทิสโก้	 (11.7%)	 โดยหมวดท่ีธนาคารไทยได้คะแนนสูงสุด	

3	หมวดแรก	ไดแ้ก	่การขยายบรกิารทางการเงนิ	 (คะแนน

เฉลี่ย	 49.3%)	 การทุจริตคอร์รัปชัน	 (41.7%)	 และการ

คุม้ครองผู้บรโิภค	 (34.2%)	หมวดทีธ่นาคารได้คะแนนนอ้ย

ที่สุดและได้คะแนนเฉลี่ยตำ่ากว่า	 2%	มี	 5	หมวด	 ได้แก่	

ธรรมชาติ	 (0%)	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (1.2%) 

ความเทา่เทยีมทางเพศ	 (1.5%)	สทิธมินุษยชน	 (1.7%)	และ

นโยบายค่าตอบแทน	 (1.8%)	 ผลการประเมินสรุปเป็น

แผนภาพได้ในหน้าแทรกพิเศษ
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ผลการประเมินธนาคารบอกอะไรกับเราบ้าง?
1.	สองหมวดที่ธนาคารโดยรวมได้คะแนนค่อนข้างสูง

เมื่อเทียบกับหมวดอื่น	คือ	หมวด	 “การทุจริตคอร์รัปชัน” 

และ	 “การคุ้มครองผู้บริโภค”	สะท้อนการปฏิบัติตามข้อ

บังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 (compli-

ance)	มากกวา่การกำาหนดนโยบายจากกลยุทธค์วามยัง่ยนื

ขององค์กรหรือการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมหรือสิ่ง

แวดล้อมของธนาคารและผลิตภัณฑ์ธนาคาร	ยกตัวอย่าง

เช่น	นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ

ธนาคารทุกแห่ง	 เป็นไปตามกฎหมายและประกาศสำานัก

งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 และ

นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคหลายข้อก็ประกาศตาม

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	เร่ือง	การกำากับดูแลการ

ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม	หรือ	market conduct 

ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2561	 เป็นต้นมา

สำาหรับผลการประเมินในหมวด	 “การขยายบริการ

ทางการเงิน”	ซึ่งธนาคารไทยโดยรวมได้คะแนนค่อนข้างดี	
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ไม่มีธนาคารใดได้คะแนนตำ่ากว่าร้อยละ	20	 ของคะแนน

รวมในหมวดนี้	 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากความต่ืนตัวของ

ธนาคารไทยทุกแห่งต่อกระแสธนาคารดิจิทัล	 (digital 

banking)	 ซ่ึงขยบัขยายพรมแดนของการใหบ้รกิารทาง	การ

เงิน	และส่วนหน่ึงเป็นผลพลอยได้จากนิยามในหมวดนี้

ของเกณฑ	์Fair Finance Guide International	ซึง่ออกแบบ

มาสำาหรับสถาบันการเงินข้ามชาติขนาดใหญ่ในทวีปยุโรป

เป็นหลัก	 โดยท่ีธนาคารเหล่านี้หลายแห่งมักไม่ให้บริการ

แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (small & 

medium enterprises: SMEs)	แตกต่างจากธนาคารไทยซึ่ง

ใหบ้รกิารแก่	SMEs	มาช้านาน	 ด้วยเหตนุี	้การรวม	SMEs 

เข้ามาในเกณฑ์	 “การขยายบริการทางการเงิน”	จึงไม่อาจ

สะท้อนภาพการขยายบริการทางการเงินในไทยได้ดีนัก	

เนือ่งจาก	SMEs	สามารถเข้าถงึบรกิารทางการเงินในระบบ

อยู่แล้ว

2.	 เน่ืองจากข้อที่ธนาคารส่วนใหญ่ได้คะแนนเป็น

นโยบายที่ธนาคารต้องประกาศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย



แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย

11

และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว	 ดังกล่าวในข้อ	 1. 

ข้างต้น	ธนาคาร	 4	 แห่งที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย	คือ	

ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคารไทยพาณชิย	์ธนาคารกรงุไทย	

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จึงสะท้อนความมุ่งมั่นของ

ธนาคารในการเป็นผู้นำาในมิติต่างๆ	ของหลักการธนาคาร

ที่ยั่งยืน	ที่สูงกว่าการแสดงความรับผิดชอบตามกฎหมาย

3.	 ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร	9	แห่ง	 ได้คะแนนน้อย

ท่ีสุด	หมวด	 “ความเท่าเทียมทางเพศ” (คะแนนเฉล่ีย	1.5% 

ของคะแนนรวมทั้งหมวด)	 และ	 “นโยบายค่าตอบแทน” 

(1.8%)	สะท้อนภาวะท่ีธนาคารไทยโดยรวมยังไม่เปิดเผย

นโยบายท่ีชัดเจนว่าจะส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศใน

องคก์ร	และมาตรการปอ้งกนัและบรรเทาการเลอืกปฏบัิติ

ทางเพศต่อลูกค้า	 และยังไม่มีธนาคารใดกำาหนดเพดาน

การจา่ยเงนิโบนสัผูบ้รหิาร	หรอืผกูโยงเกณฑก์ารจา่ยโบนสั

เข้ากับเกณฑ์อ่ืนๆ	นอกเหนือจากผลประกอบการทางธุรกิจ	

อาทิ	 1)	ความพึงพอใจของพนักงาน	2)	ความพึงพอใจ

ของลกูคา้	และ	3)	การปรบัปรงุผลกระทบด้านสงัคมและ
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สิ่งแวดล้อม	ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งระบุว่าคำานึงถึง

หลักเกณฑ์ทั้งสามด้านดังกล่าวข้างต้นในการกำาหนด

นโยบายคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดับสงู	จงึเปน็ธนาคาร

เพียงแห่งเดียวที่ได้คะแนนในหมวดนโยบายค่าตอบแทน

4.	 ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร	9	แห่ง	 ได้คะแนนน้อย

ที่สุด	หมวดธรรมชาติ	 (ไม่มีธนาคารใดได้คะแนน)	 และ

หมวดสิทธิมนุษยชน	 (1.7%)	คาดหวังให้ธนาคารกำาหนด

ให้ธุรกิจท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร	มี

กลไกคุม้ครองปอ้งกนัผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง	คะแนนท่ีนอ้ย

มากในสองหมวดนีส้ะทอ้นวา่	ธนาคารไทยโดยรวมยงัไมม่ี

การประกาศนโยบายสินเช่ือ	 (credit policy)	 ซึ่งรวมถึง

แนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ที่

ชัดเจนต่อสาธารณะ	ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งมีการ

เปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของนโยบายสินเช่ือของธนาคาร	

แต่ยังไม่เปิดเผยนโยบายสินเชื่ออุตสาหกรรม

ธนาคาร	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 และ

ธนาคารกสิกรไทย	ประกาศว่าธนาคารเคารพสิทธิมนุษยชน	



แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย

13

ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

องค์การสหประชาชาติ	 (United Nations Guiding Princi-

ples on Business and Human Rights)	แต่ยังไม่เปิดเผย

ว่ามีนโยบายท่ีกำาหนดให้ลูกค้าของธนาคารทำาตามหลักการ

ชี้แนะดังกล่าว

5.	ธนาคารทุกแห่งสามารถใช้เกณฑ์การประเมิน	Fair 

Finance Guide International	 เปน็แนวทางพัฒนานโยบาย

สินเช่ือ	 (credit policy)	 ของธนาคาร	 รวมถึงการพัฒนา

รายการของประเภทอุตสาหกรรมท่ีธนาคารมีนโยบายไม่ให้	

การสนับสนุนทางการเงินเพราะมแีนวโน้มสรา้งผล	กระทบ

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง	 (negative list)	 ตลอดจน

พัฒนานโยบายอ่ืนๆ	ท่ีสำาคัญต่อการขับเคล่ือนตามหลักการ

ธนาคารที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทุกหมวดในเกณฑ์นี้เรียงลำาดับจากข้อที่คาดหวังว่า

ธนาคารควรกำาหนดเปน็นโยบายพืน้ฐาน	 (เชน่	เปดิเผยเปา้

หมายการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก)	ไปจนถงึนโยบาย

ที่ต้องใช้เวลาในการวางแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและ
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การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติการของธนาคารเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวโน้มความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวด

ล้อม	 (เช่น	การประกาศนโยบายว่าจะไม่ให้การสนับสนุน

ทางการเงินแก่ธุรกิจทรายนำ้ามัน)

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่า	

ธนาคารทุกแห่งสามารถใช้เกณฑ์การประเมิน	Fair Finance 

Guide International	 ในการกำาหนดกลยุทธ์	 แนวปฏิบัติ	

และแผนการปรบัเปลีย่นการดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร	 ให้

สอดคล้องกับหลักการธนาคารที่ย่ังยืน	และคาดหวังว่า

คะแนนการประเมนิตามเกณฑ	์Fair Finance Guide Inter-

national	จะมีแนวโน้มดีขึ้นในปีต่อๆ	ไป
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แนะนําโครงการ

Fair Finance Thailand (แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศ	ไทย	
เว็บไซต์	www.fairfinancethailand.org)	ก่อตั้งในปี	พ.ศ. 2561	สมาชิก
ประกอบด้วยบริษัทวิจัย	 1	 บริษัท	 และองค์กรภาคประชาสังคม	 4 
องค์กร	ทีม่คีวามสนใจร่วมกนัในการตดิตามผลกระทบและความท้าทาย
ของธุรกิจธนาคาร	และประสงค์จะร่วมกันผลักดันภาคธนาคารไทยให้
ก้าวสู่แนวคิดและวิถีปฏิบัติของ	 “การธนาคารที่ยั่งยืน” (sustainable 
banking)	 อย่างแท้จริง	 ผ่านการนำามาตรฐาน	Fair Finance Guide 
International (แนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาต	ิ
เว็บไซต์	www.fairfinanceguide.org)	มาใช้ในการประเมินนโยบายด้าน
ต่างๆ	ของธนาคารพาณชิย์ไทยทีเ่ปิดเผยสูส่าธารณะ	เริม่จาก	พ.ศ. 2562 
เป็นปีแรก	 (สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับ	Fair Finance Guide International 
กรุณาดูภาคผนวกของรายงานฉบับนี)้

สมาชิกแนวร่วม	Fair Finance Thailand	 ได้แก่
1.	บริษัท	ป่าสาละ	จำากัด
2. International Rivers
3.	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
4.	มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 (EnLaw)
5.	มูลนิธิบูรณะนิเวศ	 (EARTH)

http://www.fairfinancethailand.org
http://www.fairfinanceguide.org


ผลการประเมิน
ธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ 

Fair Finance Guide International 
ประจําปี พ.ศ. 2561
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ธนาคารที่ได้รับการประเมิน และกระบวนการประเมิน
ตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International

ในปี	พ.ศ. 2561	แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศ	

ไทยได้เลือกธนาคารพาณิชย์สัญชาติไทย	 9	 แห่ง	 ตาม

ขนาดสินทรัพย์รวมจากมากไปหาน้อย	สำาหรับการประเมิน

นโยบายในปีแรก	ธนาคารที่ได้รับการประเมินมีรายนาม

ดังต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร ตัวอักษรย่อ
สินทรัพย์ ณ วันที่ 

30 ม.ิย. 61 (ล้านบาท)

ธนาคารกรุงเทพ BBL 3,067,463.30

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 2,789,675.53

ธนาคารกรุงไทย KTB 2,726,715.75

ธนาคารกสิกรไทย KBANK 2,541,017.05

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY 1,989,957.53

ธนาคารธนชาต TBANK 973,230.13

ธนาคารทหารไทย TMB 852,786.95

ธนาคารทิสโก้ TISCO 295,080.02

ธนาคารเกียรตินาคิน KKP 272,613.46
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ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินคร้ังน้ี	 ได้แก่	 เอกสารนโยบาย

และข้อมูลต่างๆ	ที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะ	ณ	 วันท่ี	

31	ตุลาคม	2561	อันประกอบด้วย

•	รายงานประจำาปี	 (annual report)	พ.ศ. 2561

•	รายงานความย่ังยืน	 (sustainability report)	หรือ	

รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ	 (CSR report) 

ประจำาปี	พ.ศ. 2561

•	แบบฟอร์ม	 56–1 (ในฐานะบริษัทจดทะเบียน	

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

•	ข้อมูลหรือเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร

•	แถลงการณ์สาธารณะของธนาคารเอง

•	จดหมายข่าวที่ออกโดยธนาคารเอง

ข้ันตอนการประเมิน
การประเมินนโยบายที่เปิดเผยต่อสาธารณะของ

ธนาคาร	9	แหง่ในครัง้นี	้ ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้รวม	8	 เดอืน	

โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
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สิงหาคม–ตุลาคม 2561

คณะวิจัยประเมินนโยบายที่ธนาคารเปิดเผยต่อ

สาธารณะ	ส่งผลการประเมินเบื้องต้นพร้อมรายละเอียด

และเกณฑ์การประเมินให้ธนาคารทุกแห่งในวันที่	 30 

ตุลาคม	2561

พฤศจิกายน 2561–มกราคม 2562

ช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

ธนาคาร	ในชว่งเวลาดังกลา่ว	ธนาคาร	4	แหง่	ซึง่ทัง้หมด

ตดิ	5	อนัดบัแรกในการประเมนิครัง้นี	้ตดิตอ่หารอืและให้

ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะวิจัย

กุมภาพันธ์–มีนาคม 2562

คณะวจิยัปรบัปรงุผลการประเมนิ	จดัทำารายงาน	และ

เผยแพร่ผลการประเมินสู่สาธารณะ	ผ่านเว็บไซต์	www.

fairfinancethailand.org

https://fairfinancethailand.org
https://fairfinancethailand.org
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หัวข้อที่ ใช้ในการประเมิน
ในการประเมนิครัง้แรกโดยใช้ขอ้มลูป	ีพ.ศ. 2561	คณะ

วิจยัประเมินนโยบายธนาคารในด้านตา่งๆ	รวม	12	หมวด	

โดยใช้เกณฑ์บังคับขั้นตำ่า	 (minimum requirement)	ตาม	

Fair Finance Guide International	จำานวน	9	หมวด	และ

เกณฑ์ทางเลือก	 (optional)	ที่เห็นว่ามีความสำาคัญสำาหรับ

ประเทศไทย	3	หมวด	โดยประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

หมายเหตุ: ตัวหนา คือหมวดบังคับขั้นตํ่า และตัวเลขในวงเล็บ
คือจํานวนข้อที่มีการให้คะแนนในหมวดนั้น ๆ

หมวดรายประเด็น

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (24)

2. การทุจริตคอร์รัปชัน (12)

3. ความเท่าเทียมทางเพศ (15)

4. สิทธิมนุษยชน (13)

5. สิทธิแรงงาน (14)

6. ธรรมชาติ (15)
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7. ภาษี (17)

หมวดรายอุตสาหกรรม

1. อาวุธ (16)

หมวดการปฏิบัติการภายใน

1.	การคุ้มครองผู้บริโภค	 (21)

2.	การขยายบริการทางการเงิน	 (13)

3.	นโยบายค่าตอบแทน	 (12)

4. ความโปร่งใสและความรับผิด (22)

การแสดงผลการประเมินในรายงานฉบับนี้ใช้วิธีปรับ

คะแนนดิบตามส่วน	 (pro rate)	 ให้ทุกหมวดมีผลรวม

เทา่กบั	10	 เพือ่ความสะดวกในการเปรยีบเทยีบขา้มหมวด



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

22

ผลการประเมินนโยบายธนาคารพาณิชย์ไทย 9 แห่ง 
ประจําปี พ.ศ. 2561

ผลการประเมินนโยบายของธนาคารพาณิชย์ไทย	 9 

แห่ง	ตามเกณฑ์	Fair Finance Guide International 12 

หมวด	ดังกล่าวข้างต้น	พบว่าธนาคารทั้งหมดได้คะแนน

โดยเฉลี่ย	15.14	คิดเป็น	12.6%	ของคะแนนทั้งหมด	 โดย

ธนาคารที่ได้คะแนนสูงสุด	5	อันดับแรก	 ได้แก่	ธนาคาร

กสกิรไทย	 (17.5%)	ธนาคารไทยพาณชิย์	 (14.7%)	ธนาคาร

กรุงไทย	 (14.2%)	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 (13.5%)	 และ	

ธนาคารทสิโก้	 (11.7%)	 โดยหมวดทีธ่นาคารไทยไดค้ะแนน

สูงสุด	3	หมวดแรก	 ได้แก่	การขยายบริการทางการเงิน	

(คะแนนเฉลี่ย	49.3%)	การทุจริตคอร์รัปชัน	 (41.7%)	และ

การคุ้มครองผู้บริโภค	 (34.2%)	หมวดที่ธนาคารได้คะแนน

น้อยที่สุดและได้คะแนนเฉลี่ยตำ่ากว่า	 2%	 มี	 5	 หมวด	

ได้แก่	ธรรมชาติ	 (0%)	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

(1.2%)	 ความเท่าเทียมทางเพศ	 (1.5%)	 สิทธิมนุษยชน	

(1.7%)	และนโยบายค่าตอบแทน	 (1.8%)	ผลการประเมิน
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สรุปเป็นแผนภาพได้ในหน้าแทรกพิเศษ

ผลการประเมินธนาคารบอกอะไรกับเราบ้าง?
1.	สองหมวดที่ธนาคารโดยรวมได้คะแนนค่อนข้างสูง

เมื่อเทียบกับหมวดอื่น	คือ	หมวด	 “การทุจริตคอร์รัปชัน” 

และ	 “การคุ้มครองผู้บริโภค”	สะท้อนการปฏิบัติตามข้อ

บังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 (compli-

ance)	มากกวา่การกำาหนดนโยบายจากกลยุทธค์วามยัง่ยนื

ขององค์กรหรือการประเมินความเสี่ยงด้านสังคมหรือสิ่ง

แวดล้อมของธนาคารและผลิตภัณฑ์ธนาคาร	ยกตัวอย่าง

เช่น	นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ

ธนาคารทุกแห่ง	 เป็นไปตามกฎหมายและประกาศสำานัก

งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 และ

นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคหลายข้อก็ประกาศตาม

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	เร่ือง	การกำากับดูแลการ

ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม	หรือ	market conduct 

ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2561	 เป็นต้นมา
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สำาหรับผลการประเมินในหมวด	 “การขยายบริการ

ทางการเงิน”	ซึ่งธนาคารไทยโดยรวมได้คะแนนค่อนข้างดี	

ไม่มีธนาคารใดได้คะแนนตำ่ากว่าร้อยละ	20	 ของคะแนน

รวมในหมวดนี้	 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากความต่ืนตัวของ

ธนาคารไทยทุกแห่งต่อกระแสธนาคารดิจิทัล	 (digital 

banking)	ซึง่ขยบัขยายพรมแดนของการใหบ้รกิารทางการ

เงิน	และส่วนหน่ึงเป็นผลพลอยได้จากนิยามในหมวดนี้

ของเกณฑ	์Fair Finance Guide International	ซึง่ออกแบบ

มาสำาหรับสถาบันการเงินข้ามชาติขนาดใหญ่ในทวีปยุโรป

เป็นหลัก	 โดยท่ีธนาคารเหล่านี้หลายแห่งมักไม่ให้บริการ

แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (small & 

medium enterprises: SMEs)	แตกต่างจากธนาคารไทยซึ่ง

ใหบ้รกิารแก่	SMEs	มาช้านาน	 ด้วยเหตนุี	้การรวม	SMEs 

เข้ามาในเกณฑ์	 “การขยายบริการทางการเงิน”	จึงไม่อาจ

สะท้อนภาพการขยายบริการทางการเงินในไทยได้ดีนัก	

เนือ่งจาก	SMEs	สามารถเข้าถงึบรกิารทางการเงินในระบบ

อยู่แล้ว
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2.	 เน่ืองจากข้อที่ธนาคารส่วนใหญ่ได้คะแนนเป็น

นโยบายที่ธนาคารต้องประกาศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว	 ดังกล่าวในข้อ	 1. 

ข้างต้น	ธนาคาร	 4	 แห่งที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย	คือ	

ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคารไทยพาณชิย	์ธนาคารกรงุไทย	

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จึงสะท้อนความมุ่งมั่นของ

ธนาคารในการเป็นผู้นำาในมิติต่างๆ	ของหลักการธนาคาร

ที่ยั่งยืน	ที่สูงกว่าการแสดงความรับผิดชอบตามกฎหมาย

3.	 ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร	9	แห่ง	 ได้คะแนนน้อย

ท่ีสุด	หมวด	 “ความเท่าเทียมทางเพศ” (คะแนนเฉล่ีย	1.5% 

ของคะแนนรวมทั้งหมวด)	 และ	 “นโยบายค่าตอบแทน” 

(1.8%)	สะท้อนภาวะท่ีธนาคารไทยโดยรวมยังไม่เปิดเผย

นโยบายท่ีชัดเจนว่าจะส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศใน

องคก์ร	และมาตรการปอ้งกนัและบรรเทาการเลอืกปฏบัิติ

ทางเพศต่อลูกค้า	 และยังไม่มีธนาคารใดกำาหนดเพดาน

การจา่ยเงนิโบนสัผูบ้รหิาร	หรอืผกูโยงเกณฑก์ารจา่ยโบนสั

เขา้กบัเกณฑอ์ืน่ๆ	นอกเหนือจากผลประกอบการทางธรุกจิ	
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อาทิ	 1)	ความพึงพอใจของพนักงาน	2)	ความพึงพอใจ

ของลกูคา้	และ	3)	การปรบัปรงุผลกระทบด้านสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม	ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งระบุว่าคำานึงถึง

หลักเกณฑ์ทั้งสามด้านดังกล่าวข้างต้นในการกำาหนด

นโยบายคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดับสงู	จงึเปน็ธนาคาร

เพียงแห่งเดียวที่ได้คะแนนในหมวดนโยบายค่าตอบแทน

4.	 ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร	9	แห่ง	 ได้คะแนนน้อย

ที่สุด	หมวดธรรมชาติ	 (ไม่มีธนาคารใดได้คะแนน)	 และ

หมวดสิทธิมนุษยชน	 (1.7%)	คาดหวังให้ธนาคารกำาหนด

ให้ธุรกิจท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร	มี

กลไกคุม้ครองปอ้งกนัผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง	คะแนนท่ีนอ้ย

มากในสองหมวดนีส้ะทอ้นวา่	ธนาคารไทยโดยรวมยงัไมม่ี

การประกาศนโยบายสินเช่ือ	 (credit policy)	 ซึ่งรวมถึง

แนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ที่

ชัดเจนต่อสาธารณะ	ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งมีการ

เปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของนโยบายสินเช่ือของธนาคาร	

แต่ยังไม่เปิดเผยนโยบายสินเชื่ออุตสาหกรรม
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ธนาคาร	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 และ

ธนาคารกสิกรไทย	ประกาศว่าธนาคารเคารพสิทธิมนุษยชน

ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

องค์การสหประชาชาติ	 (United Nations Guiding Princi-

ples on Business and Human Rights)	แต่ยังไม่เปิดเผย

ว่ามีนโยบายท่ีกำาหนดให้ลูกค้าของธนาคารทำาตามหลักการ

ชี้แนะดังกล่าว

5.	ธนาคารทุกแห่งสามารถใช้เกณฑ์การประเมิน	Fair 

Finance Guide International	 เปน็แนวทางพัฒนานโยบาย

สินเช่ือ	 (credit policy)	 ของธนาคาร	 รวมถึงการพัฒนา

รายการของประเภทอุตสาหกรรมท่ีธนาคารมีนโยบายไม่ให้	

การสนับสนุนทางการเงินเพราะมแีนวโนม้สรา้งผลกระทบ

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง	 (negative list)	 ตลอดจน

พัฒนานโยบายอ่ืนๆ	ท่ีสำาคัญต่อการขับเคล่ือนตามหลักการ

ธนาคารที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทุกหมวดในเกณฑ์นี้เรียงลำาดับจากข้อที่คาดหวังว่า

ธนาคารควรกำาหนดเปน็นโยบายพืน้ฐาน	 (เชน่	เปดิเผยเปา้
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หมายการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก)	ไปจนถงึนโยบาย

ที่ต้องใช้เวลาในการวางแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและ

การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติการของธนาคารเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวโน้มความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวด

ล้อม	 (เช่น	การประกาศนโยบายว่าจะไม่ให้การสนับสนุน

ทางการเงินแก่ธุรกิจทรายนำ้ามัน)

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่า	

ธนาคารทุกแห่งสามารถใช้เกณฑ์การประเมิน	Fair Finance 

Guide International	 ในการกำาหนดกลยุทธ์	 แนวปฏิบัติ	

และแผนการปรบัเปลีย่นการดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร	 ให้

สอดคล้องกับหลักการธนาคารที่ย่ังยืน	และคาดหวังว่า

คะแนนการประเมนิตามเกณฑ	์Fair Finance Guide Inter-

national	จะมีแนวโน้มดีขึ้นในปีต่อๆ	ไป
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รายละเอียดคะแนนรายหมวดแสดงดังต่อไปนี้ โดยสามารถอ่านรายการ
หัวข้อทั้งหมดที่มีการประเมินได้ใน ภาคผนวก ก ของรายงานฉบับนี้

อนึ่ง การแสดงผลการประเมินรายหมวดทั้งหมดในส่วนนี้ 
ใช้วิธีปรับคะแนนดิบตามส่วน (pro rate) ให้มีคะแนนรวมเท่ากับ 10 
เท่ากันทุกหมวด เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบข้ามหมวด

ผลคะแนนรายหมวด  
และนโยบายที่น่าสนใจ
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งประเมินบทบาทของธนาคารในการ

ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิด

จากการดำาเนินงานท้ังทางตรงและทางอ้อมของธนาคาร	

อาทิ	การต้ังเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม	การจำากัดการสนับสนุน

ทางการเงนิแกอุ่ตสาหกรรมทีผ่ลติไฟฟ้าจากถ่านหนิไมเ่กิน

รอ้ยละ	30	การมนีโยบายสนิเช่ือสนบัสนนุใหธ้รุกจิเปลีย่น

จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นแหล่งพลังงานหมุน	

เวียน	 เป็นต้น

ผลการประเมนิปรากฏวา่	ธนาคารไทยพาณชิย	์ (SCB) 

และธนาคารกสิกรไทย	 (KBANK)	 เป็นธนาคารเพียงสอง

แห่งท่ีได้คะแนนในหมวดนี้	 โดย	 SCB	 และ	KBANK	 ได้

คะแนนในประเดน็ทีธ่นาคารประกาศเปา้หมายการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินงานของธนาคาร	

และ	SCB	 ได้คะแนนเพิ่มเติมจากโครงการเงินหมุนเวียน

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	โดยมีการพิจารณาสินเช่ืออัตรา
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พเิศษใหแ้กผู่ป้ระกอบการทีส่นใจติดต้ังอปุกรณ์เพ่ือลดการ

ใช้พลังงาน	 และลงทุนก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน

การทุจริตคอร์รัปชัน (corruption)

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งประเมินบทบาทของธนาคารในการ

ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน	รวมถึงมมีาตรการต่อตา้นการ

ฟอกเงิน	การก่อการร้าย	และมีกลไกที่สามารถยืนยันได้

ถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง	 (ultimate beneficiary)	 ของ

บริษัทลูกค้า

ในหมวดนี้ธนาคารไทยได้คะแนนทั้งหมด	 5	 ข้อจาก	

12	ข้อ	 เท่ากันทุกธนาคาร	 ในประเด็นท่ีธนาคารประกาศ

ไม่รับสินบน	 มีนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน	ป้องกัน

การสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ลุม่กอ่การร้าย	มกีารเปดิเผย

ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ	และมมีาตรฐานเพ่ิมเตมิเมือ่

ทำาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทาง	การ

เมือง	 ซ่ึงการประกาศนโยบายเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตาม	
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ. 

2542	มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน	และการ

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	และ

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	เร่ือง	หลักเกณฑ์

การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน	 (Guideline 

on Acceptance of Deposits or Money from Customers)

ความเท่าเทียมทางเพศ

เกณฑใ์นหมวดนีค้าดหวังให้ธนาคารสะทอ้นถงึคณุคา่

ความเท่าเทียมในบริบทของเพศ	 โดยความเท่าเทียมทาง

เพศ	หมายถึง	การมีสิทธิ	ความรับผิดชอบ	และโอกาสที่

เท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อกำาหนดด้านเพศ	 โดยนโยบายที่

คาดหวังมีอาทิ	 การมีนโยบายไม่ยอมรับการล่วงละเมิด

ทางเพศ	 (zero tolerance policy)	นโยบายรับประกันการ

มสีว่นรว่มของสตรใีนคณะกรรมการบรษิทั	และมาตรการ

ส่งเสริมให้สตรีได้เข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ผลการประเมนิ	ธนาคารกรงุเทพ	 (BBL)	 เปน็ธนาคาร
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เดียวที่ระบุว่า	 ธนาคารมีระบบการกำาหนดค่าตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันระหว่างหญิง

และชาย	ส่วน	ธนาคารเกียรตินาคิน	 (KKP)	 เป็นธนาคาร

เดียวท่ีระบุว่า	 ธนาคารมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือก

ปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบในการจ้างงานและการทำางาน	

รวมถึงการคุกคามทางวาจา	ทางกายภาพ	และทางเพศ	

(zero tolerance policy)

สิทธิมนุษยชน

เกณฑ์หมวดนีค้าดหวงัใหธ้นาคารมนีโยบายดา้นสทิธิ

มนุษยชน	ตามหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ขององค์การสหประชาชาติ	 (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights: UNGP)	และ

มกีลไกตดิตามตรวจสอบใหล้กูหน้ีธรุกจิของธนาคารปฏบิตัิ

ตามหลักการชี้แนะดังกล่าวด้วย

ธนาคารไทยพาณิชย์	และธนาคารกสิกรไทย	ได้คะแนน	

1	ข้อจาก	13	ข้อ	 ในประเด็นที่ประกาศว่าธนาคารเคารพ
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สิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

สิทธิแรงงาน

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิ

แรงงานสอดคล้องกับคำาประกาศขององค์กรแรงงานระหว่าง

ประเทศ	 (International Labour Organization: ILO)	 ว่า

ด้วยหลักการและสิทธิข้ันพื้นฐานในที่ทำางาน	นอกจากนี้	

เกณฑก์ารประเมนิยงัครอบคลมุนโยบายดา้นสทิธแิรงงาน

ของบริษัทท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารด้วย

ธนาคารกรุงเทพ	 (BBL)	และธนาคารกรุงไทย	 (KTB) 

ได้คะแนน	1	ข้อจาก	14	ข้อ	 ในประเด็นเดียวกัน	 คือ	 ท้ัง

สองธนาคารประกาศนโยบายด้านสิทธิแรงงานที่อ้างอิง	

คำาประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย

หลักการและสิทธิขัน้พ้ืนฐานในทีท่ำางาน	 (ILO Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work)	อาทิ	

มสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม	มแีนวทางการไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
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ต่อพนักงานในเรื่อง	 เพศ	อายุ	สัญชาติ	 ไม่ใช้แรงงานเด็ก

และแรงงานผิดกฎหมาย	 และเปิดโอกาสให้พนักงาน

สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้โดยไม่มีการ

ปิดกั้น

ธนาคารกสกิรไทย	 (KBANK)	ได้คะแนน	2	ขอ้จาก	14 

ข้อ	 ในประเด็นท่ีธนาคารจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก

และแรงงานทาสในธุรกิจของลูกค้าธนาคาร	 โดยธนาคาร

ประกาศวา่	 มีนโยบายเครดิตท่ีกำาหนดประเภทเครดติและ

ผู้ขอเครดิตที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน	 ได้แก่	 เครดิตที่

ผู้ขอเครดิตมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย	แรงงานต่างด้าว

ผดิกฎหมาย	แรงงานทาส	และแรงงานเด็กทีไ่มเ่ปน็ไปตาม

มาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้อง

ธรรมชาติ

เกณฑ์หมวดน้ีประเมินนโยบายเก่ียวกับธุรกิจท่ีธนาคาร

ให้การสนับสนุนทางการเงิน	 เกณฑ์หลายข้อมุ่งเน้นให้

ธนาคารมีนโยบายสินเชื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่สุ่มเสี่ยง
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ต่อการสร้างผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 เช่น	

อุตสาหกรรมทรายนำ้ามัน	 และการค้าพืชและสัตว์ใกล้

สญูพนัธุท์ีอ่ยูใ่นรายการแนบทา้ยอนุสญัญาไซเตส	 (CITES)

หมวดนี้ไม่มีธนาคารใดได้คะแนน

ภาษี

เกณฑ์หมวดนี้ประเมินกลไกและกระบวนการการดำา

เนินงานของธนาคารและนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจที่ธนาคาร

ให้การสนับสนุนทางการเงิน	 รวมถึงธุรกรรมในประเทศ

เขตปลอดภาษ	ีเพือ่ปอ้งกนัการหลบเลีย่งภาษีของธนาคาร

และธุรกิจที่เป็นลูกค้าธนาคาร

ตัวอย่างเกณฑ์ในหมวดนี้มีอาทิ	1.	ธนาคารจะไม่ให้

บรกิารทางการเงนิแกบ่รษิทัทีต่ัง้อยูใ่นเขตปลอดภาษ	ี (tax 

haven)	ยกเวน้วา่บรษิทันัน้ๆ	จะมกีจิกรรมทางธรุกจิจรงิๆ	

และไดก้ำาไรจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิในทอ้งถิน่นัน้จรงิๆ	

และ	2.	ธนาคารจะไม่มีบริษัทในเครือ	สาขา	หรือบริษัท

ร่วมลงทุนใดๆ	ในเขตอำานาจศาล	 (jurisdiction)	ที่ไม่เก็บ
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ภาษีเงินได้	หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์	

ยกเว้นว่าธนาคารจะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริงๆ	และได้กำาไร

จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริงๆ

ผลการประเมิน	 ธนาคารกสิกรไทย	 (KBANK)	 ได้

คะแนน	 1	 ข้อจาก	 17	 ข้อ	 ในประเด็นที่สถาบันการเงิน

ไมมี่ส่วนร่วมใดๆ	ในธรุกรรมกบัโครงสรา้งระหวา่งประเทศ	

ซึง่มเีปา้หมายทีจ่ะหนีภาษีหรือหลบเลีย่งภาษี	โดยธนาคาร

ระบุในจรรยาบรรณด้านภาษีว่า	ธนาคารจะชำาระภาษีอย่าง

ถูกต้องและสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดข้ึนจากการดำาเนิน

กจิกรรมในแต่ละประเทศทีเ่ขา้ไปดำาเนนิธุรกจิ	นอกจากนี	้

ธนาคารมีกรอบการควบคุมด้านภาษี	 (Tax Control Frame-

work)	 ซึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล	และการ	

กำากับดูแลความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งกำาหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

ส่วนอีกสามธนาคาร	 ได้แก่	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	

(BAY)	 ธนาคารทิสโก้	 (TISCO)	 และธนาคารธนชาต	

(TBANK)	 ได้คะแนน	1	ข้อ	จาก	17	ข้อ	จากการเปิดเผย
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ขอ้มลูสนิทรพัยร์วมในทกุประเทศทีเ่ปดิใหบ้ริการ	(TBANK 

และ	TISCO	ดำาเนินการเฉพาะในประเทศไทย	ส่วน	BAY 

เปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวท้ังหมด	2	สาขา	โดยไม่มีสาขาในประเทศอ่ืน)

อาวุธ

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายไม่ให้การ

สนับสนุนทางการเงินแกบ่รษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

อาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง	ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะ

เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน	การฟอกเงิน	และการก่อการร้าย

ผลการประเมิน	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 (SCB)	 และ

ธนาคารกสิกรไทย	 (KBANK)	ได้คะแนน	4	ขอ้จาก	16	ขอ้	

เท่ากัน	จากการประกาศนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทาง	

การเงนิและสนิเชือ่แกธ่รุกิจท่ีผลติหรือค้าอาวธุท่ีมอีานภุาพ

ทำาลายลา้งสงู	รวมถงึอาวธุกมัมนัตภาพรงัสี	อาวธุชวีภาพ	

และอาวธุเคมี	ซึง่การประกาศนโยบายดังกลา่วเปน็ไปตาม	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง	



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

46

0

1

2

3

4

5

BAYKBANKKTBSCBBBL

0

1

2

3

4

5

เฉลี่ยKKPTISCOTMBTBANK

1.7
(16.7%)

1.7
(16.7%)

0.4
(3.7%)

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

อาวุธ	 (ปรับ:	คะแนนรวม	= 10)



แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย

47

การเงินแก่การก่อการร้าย	 และการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำาลายล้างสูง	พ.ศ. 2559

การคุ้มครองผู้บริโภค

เกณฑ์หมวดนีค้าดหวงัใหธ้นาคารมมีาตรการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภครายยอ่ยทีค่รอบคลมุ	อาท	ิมนีโยบายเปดิเผยสทิธิ

ของลูกค้ารายย่อย	 และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และ

บริการ	การสร้างหลกัประกนัวา่ลกูคา้รายย่อยเขา้ถงึกลไก

รับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาที่มีกระบวนการค้นหาความ

จริง	 (due diligence)	มีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้สำาหรับ

ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาเป็นหนี้เกินตัว	มีนโยบายและขั้น

ตอนหลีกเลี่ยงการพ่วงขายผลิตภณัฑ์	หรือพฤติกรรมการ

ขายทีไ่มเ่หมาะสม	ออกแบบโครงสรา้งคา่ตอบแทนสำาหรบั

พนักงานและตัวแทน	ในทางที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทำา

ธรุกจิอยา่งรบัผดิชอบ	การปฏิบตัติอ่ลกูคา้อยา่งเปน็ธรรม	

และการหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทบัซอ้น	และมนีโยบายเปดิ

ให้ลูกค้ารายย่อยที่เป็นผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษ



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

48

สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารทั้งในรูปของสาขาทาง

กายภาพและบรกิารอเิลก็ทรอนกิส	์อยา่งเช่นแพล็ตฟอรม์

ออนไลน์	 เป็นต้น

ประเด็นที่ธนาคารทุกแห่งได้คะแนน	ได้แก่

1.	ธนาคารมีการพัฒนาและลงมือใช้บัญชีความเสี่ยง

สำาหรับลูกค้า	 (risk profile)	 ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์

ด้านการลงทุน

2.	ธนาคารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารายย่อย	

(ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

ลูกค้า)	และ

3.	สถาบันการเงินรับประกันได้ว่าไม่มีข้อจำากัดใดๆ	

ดา้นเทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศ	 (ICT)	ทีก่ดีกนัไมใ่ห้

ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงิน

คะแนนในหมวดนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติ

ตามเกณฑก์ารใหบ้รกิารอย่างเปน็ธรรม	 (market conduct) 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)

ตัวอย่างนโยบายอื่นๆ	ในหมวดนี้ที่ได้คะแนนและน่า
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สนใจ	มีอาทิ

•	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	มีการตีพิมพ์เผยแพร่นโยบาย

และขั้นตอนการติดตามหนี้	 และบริษัทที่ได้รับมอบหมาย

จากสถาบันการเงิน	 (บุคคลที่สาม)	 ให้เป็นตัวแทนในการ

ทวงหน้ี,	สร้างหลกัประกนัวา่ลกูคา้รายย่อยเขา้ถงึกลไกรบั

เร่ืองรอ้งเรยีนและเยียวยาทีม่กีระบวนการค้นหาความจรงิ	

(due diligence)	และมีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้สำาหรับ

ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาเป็นหนี้เกินตัว

•	ธนาคารกสิกรไทย	คุ้มครองข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม	 ด้วยกลไก

ควบคุมและคุ้มครอง	มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเผยแพร่

ต่อสาธารณะว่าสถาบันการเงินจะจัดเก็บ	ประมวลผล	

บันทึก	 ใช้	 และเปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีอย่างไรบ้าง	และมี	

นโยบายเปดิใหล้กูคา้รายยอ่ยทีเ่ปน็ผูพ้กิารหรอืมคีวามตอ้ง

การพิเศษสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารทั้งในรูปของ

สาขาทางกายภาพและบริการอิเล็กทรอนิกส์	 โดยพัฒนา

แอปพลิเคชัน	K PLUS Beacon	ทำาให้ผู้บกพร่องทางการ
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มองเห็น	 (visually impaired)	สามารถทำาธุรกรรมการเงิน

ผ่านโทรศัพท์มือถือได้

•	ธนาคารกรงุไทย	มนีโยบายอบรมจรรยาบรรณของ

พนักงานและกำากับให้พนักงานให้บริการต่อลูกค้าโดยไม่

เลือกปฏิบัติ	ซึ่งธนาคารมีนโยบายให้บริการแก่ลูกค้าด้วย

ความเที่ยงธรรม	และมีอัธยาศัยที่ดี	 โดยไม่เลือกปฏิบัติ, 

เปิดเผยชื่อผู้ดำาเนินการติดตามทวงถามหน้ีแทน	รวมถึง

ระบุว่าในการทวงถามหนี้ให้ใช้วาจาสุภาพ	ไม่มีการข่มขู่	

ดูถูก	หรอืเสียดสลีกูคา้	และไมเ่ปดิเผยขอ้มลูของลกูคา้แก่

บุคคลที่สาม	และมีโครงการอบรมพนักงานและตัวแทน

อย่างเหมาะสม	ในประเด็นผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ	ท่ี

นำาเสนอต่อผู้บริโภค

•	ธนาคารไทยพาณิชย์	มีการดำาเนินการส่งเสริมการ

เข้าถึงบริการทางการเงินสำาหรับกลุ่มเปราะบาง	คือ	ผู้สูง

อายุ	ภายใต้โครงการ	SCB Easy Senior Buddy	เพ่ือแนะนำา

และให้ความช่วยเหลือการใช้งานแอปพลิเคชัน	SCB Easy 

แก่กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ
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•	ธนาคารทิสโก้	 มีนโยบายอบรมจรรยาบรรณของ

พนักงานและกำากับให้พนักงานให้บริการต่อลูกค้าโดยไม่

เลือกปฏิบัติ	 ซึ่งธนาคารกำาหนดแนวทางเพื่อป้องกันการ

เลอืกปฏบัิติต่อลกูค้าและคู่คา้	และธนาคารเปดิใหผู้ม้สีว่น

ได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น	ร้องเรียน	หรือ	เสนอ	

เรื่องสำาคัญอื่นๆ	โดยมีหน่วยงานเฉพาะรองรับ	เพื่อให้ผู้มี

สว่นไดส่้วนเสียสามารถแสดงความคดิเหน็	รอ้งเรยีน	หรือ

เสนอเรื่องสำาคัญอื่นๆ	ต่อธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

นอกจากน้ีธนาคารยังเปดิเผยระยะเวลาดำาเนนิการรบัและ

ดูแลเรื่องร้องเรียนอีกด้วย

การขยายบริการทางการเงิน

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายให้การ

สนบัสนนุทางการเงินแกล่กูคา้ทียั่งเขา้ไมถ่งึบรกิารทางการ

เงินในระบบ	 ผู้มีรายได้น้อย	และกลุ่มเปราะบาง	 โดยให้

บริการทางการเงินที่เหมาะสม	สะดวก	และลูกค้ามีกำาลัง

ซ้ือ	นอกจากน้ียังให้คะแนนธนาคารท่ีมีบริการทางโทรศัพท์
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มือถือ	 (mobile banking)	 และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์	

(e-money)	รวมถึงมีนโยบายหรือโครงการเสริมสร้างความรู้

ทาง	การ	เงิน	 ( financial literacy)	แก่ลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้

น้อย	กลุ่มเปราะบาง	และผู้ประกอบการขนาดจ๋ิว	ขนาดย่อม

และขนาดกลาง	 (MSME: Micro-enterprise and SMEs)

หลายธนาคารได้คะแนนในหมวดน้ี	 โดยหัวข้อที่ทุก

ธนาคารได้คะแนน	ได้แก่

1.	ธนาคารมีสาขาในเขตชนบท	ไม่ใช่เฉพาะในเมือง

2.	ธนาคารมีบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ	 (mo-

bile banking)	และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์	 (e-money)

3.	ธนาคารไม่กำาหนดว่าธุรกิจขนาดจิ๋วไปจนถึงขนาด

กลาง	 (Micro to SME: MSME)	ต้องมีหลักประกันในการ

กู้	 (แต่ได้คะแนนต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ทางการเงิน)

4.	ธนาคารเผยแพร่เงื่อนไขของบริการทางการเงินใน

ภาษาท้องถิ่น

5.	ธนาคารมบีรกิารรบัหรอืโอนเงนิในประเทศท่ีเหมาะ

สม	สะดวก	และลูกค้ารายย่อยมีกำาลังซื้อ
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ตวัอยา่งนโยบายอืน่ๆ	ทีไ่ด้คะแนนและน่าสนใจม	ีอาทิ

•	ธนาคารกรุงเทพ	ไม่กำาหนดว่า	MSME	ต้องมีหลัก

ประกันในการกู้	 โดยธุรกิจสามารถเข้าร่วมโครงการคำ้า

ประกนัสนิเชือ่	บสย.	จากธนาคารกรงุเทพ	ทีช่่วยเพิม่ความ

สะดวกในการเข้าถึงสินเช่ือ	และมีนโยบายปรับปรุงความรู้

ทางการเงิน	 ( financial literacy)	ของลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้

น้อย	กลุ่มชายขอบ	และ	MSME

•	ธนาคารกสิกรไทย	 มีมาตรฐานระยะเวลาการ

พิจารณาสินเชื่อ	และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ	

โดยธนาคารกสิกรไทยระบุระยะเวลาพิจารณาการขอสินเช่ือ

บา้นกสิกรไทย	 (เฉพาะการอนมุตัเิบือ้งตน้และยืน่เอกสาร

ครบถ้วนเท่านั้น)	 ในเว็บไซต์ของธนาคาร

•	ธนาคารไทยพาณชิย์	ปลอ่ยสนิเช่ือทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ก่

ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการบ้านประชารัฐของรัฐบาล

โดยใหส้นิเชือ่ดอกเบีย้ตำา่แกผู่ม้รีายได้นอ้ยเพ่ือปลกูสรา้งที่

อยู่อาศัย

•	ธนาคารกรงุไทย	มนีโยบาย	บรกิาร	และผลติภณัฑ์
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ที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนจนและคนชายขอบ	โดยธนาคารมี

โครงการพเิศษเพือ่สนบัสนนุผูม้รีายได้นอ้ยถงึปานกลางให้

เขา้ถึงสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	และมีสดัสว่นสินเช่ือทีป่ลอ่ยใหแ้ก่

ธุรกิจ	MSME	มากกว่า	10%	ของสินเชื่อทั้งหมด

•	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 มีนโยบาย	บริการ	 และ

ผลิตภัณฑ์ที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนจนและคนชายขอบอย่าง

เฉพาะเจาะจง	สืบเนื่องจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็น

เจ้าของบริษัท	 เงินติดล้อ	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมุ่งเน้น

ปล่อยสินเชื่อไมโครและนาโนไฟแนนซ์	 และมีสัดส่วนสิน

เชือ่ทีป่ลอ่ยใหแ้กธ่รุกจิ	MSME	มากกวา่	10%	ของสนิเชือ่

ทั้งหมด	และไม่กำาหนดว่า	MSME	ต้องมีหลักประกันใน

การกู้

•	ธนาคารธนชาต	มีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณา

สินเชื่อ	 และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ	 โดย

ธนาคารธนชาตระบุระยะเวลาพิจารณาการขอสนิเชือ่	 โดย

เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเมื่อเอกสารครบถ้วน	 จะใช้

เวลา	3	วันทำาการในกรณีของผู้กู้มีรายได้ประจำา	และ	5 
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วันทำาการในกรณีของผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 และมี

สัดส่วนสินเชื่อที่ปล่อยให้แก่ธุรกิจ	MSME	มากกว่า	10% 

ของสินเชื่อทั้งหมด

•	ธนาคารทหารไทย	มีผลิตภัณฑ์	 SME One Bank 

บญัชธีรุกิจทีไ่มมี่คา่ธรรมเนยีม	 ง่าย	และดีทีส่ดุ	 โดยไดร้บั

รางวัล	 SME Product of the year 2017	 จากสถาบัน	

Asian Banker	 ต่อมาธนาคารได้เปิดตัว	TMB Business 

Touch	 ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันสำาหรับธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านโทรศัพท์มือถือ	 (mobile business banking applica-

tion)	 เจา้แรกของประเทศไทย	และ	TMB Business CLICK 

ที่รวมหลากหลายบริการทางการเงินไว้แบบครบวงจร	 ให้

ลูกค้าส่งคำาส่ังทำารายการได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 รวมถึง

บริการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อออนไลน์

•	ธนาคารทิสโก	้มนีโยบาย	บรกิาร	และผลิตภณัฑท์ี่

พุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนจนและคนชายขอบ	 โดยธนาคารมี	

“สมหวังเงินสั่งได้”	ซึ่งเป็นสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์	 ช่วยให้

ผูม้รีายไดน้อ้ยมโีอกาสเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ	และบญัชอีอม
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ทรัพย์พื้นฐานสำาหรับผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิยกเว้นค่า

รักษาบัญชีกรณีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน	24	 เดือน

•	ธนาคารเกียรตินาคิน	มีสัดส่วนสินเชื่อที่ปล่อยให้

แก่ธุรกิจ	MSME	มากกว่า	10%	ของสินเชื่อทั้งหมด

นโยบายค่าตอบแทน

เกณฑ์หมวดน้ีมุ่งเน้นการเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน	

และคาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายการจ่ายโบนัสท่ีไม่เอ้ือต่อ

การสร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสมแก่พนักงานและผู้บริหาร

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารเดียวท่ีได้คะแนนใน

หมวดน้ี	 โดยได้	 3	 ข้อจาก	 12	 ข้อ	 จากการประกาศว่า

พิจารณาเกณฑ์การจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงโดยอิงกับ

เกณฑ์ท่ีนอกเหนือไปจากผลประกอบการทางธรุกจิ	ดงัตอ่

ไปน้ี	1)	ความพึงพอใจของพนักงาน	2)	ความพึงพอใจของ

ลูกค้า	และ	3)	การเติบโตของเงินสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม	

และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ความโปร่งใสและความรับผิด

เกณฑ์หมวดน้ีมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ	อาทิ	

รายชื่อบริษัทที่ธนาคารเข้าไปลงทุนหรือปล่อยสินเช่ือเกิน	

10	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 พอร์ตสินเช่ือแบ่งตามลักษณะ

อุตสาหกรรม	สถิติการออกเสียง	 เป็นต้น

ธนาคารหลายแห่งได้คะแนนจากหัวข้อต่อไปนี้

1.	การเผยแพรร่ายงานความยัง่ยนืทีท่ำาตามมาตรฐาน	

Global Reporting Initiative (GRI) (ระดับ	Core	 หรือ	

Comprehensive)	ทั้งฉบับ

2.	รายงานความย่ังยืนดังกลา่วได้รบัการตรวจทานจาก

บุคคลที่สาม

3.	เผยแพร่สถิติการออกเสียงของบริษัทจัดการลงทุน	

(บลจ.)	 ในเครือของธนาคาร

4.	มส่ีวนรว่มในกลไกรบัเร่ืองรอ้งเรยีนระดับปฏบิตักิาร	

จากปัจเจกและชมุชนทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากกจิกรรมที่

เกี่ยวโยงกับสถาบันการเงินซึ่งธนาคารเปิดให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น	ร้องเรียน	หรือเสนอ
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เร่ืองสำาคัญอ่ืนๆ	ผ่านช่องทางต่างๆ	รวมถึงร้องเรียนโดยตรง

ต่อกรรมการอิสระ	หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมถึง

มกีารระบรุายละเอยีดกระบวนการดำาเนนิการหลงัรบัเรือ่ง

ร้องเรียน



63

ความแตกต่างระหว่าง Fair Finance 
Guide International (FFGI) และ Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI)
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ดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส์	 (Dow Jones Sustainability 

Indices: DJSI)	 จัดทำาขึ้นด้วยความร่วมมือของ	S&P Dow 

Jones Indices	 และ	 RobecoSAM	 โดยเชิญบริษัทจด

ทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกจาก	60	อุตสาหกรรม	เข้าร่วม

ประเมินการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน	 บริษัทจะถูก

ประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า	Corporate Sustainability 

Assessment	 หรือ	 CSA	 ซึ่งครอบคลุม	 3	 มิติ	 ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 ในขณะที่แนวปฏิบัติ

การเงนิทีเ่ปน็ธรรมนานาชาต	ิ (Fair Finance Guide Inter-

national: FFGI)	คอื	ดัชนี	และ	เครือ่งมอื	สำาหรบัผู้บรโิภค	

ในการเจรจาต่อรอง	 การรณรงค์	 การให้การสนับสนุน	

การมีส่วนร่วมในภาครัฐและสถาบันการเงิน	 เพื่อสร้าง

ความร่วมมือด้านการเงินที่เป็นธรรม

ความแตกต่างระหว่าง	FFGI	กับ	DJSI	อาจสรุปได้ดังน้ี

1)	ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายต่างกัน

DJSI	นำาเสนอดัชนีความยั่งยืนของบริษัทแก่นักลงทุน	
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ส่วน	FFGI	เน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	

และสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมธนาคารและสร้างการ

รับรู้แก่ลูกค้าธนาคารและบุคคลทั่วไป

2)	อุตสาหกรรมที่ประเมิน

DJSI	 ประเมินทุกอุตสาหกรรม	 และนำาคะแนนมา

เปรียบเทียบกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน	ส่วน	FFGI 

ประเมินอุตสาหกรรมธนาคารเท่านั้น

3)	การเปดิเผยขอ้มลูวธิกีารประเมนิและแบบสอบถาม

ที่สมบูรณ์

DJSI	 ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน	ต่าง

จาก	FFGI	ทีเ่น้นกระบวนการประเมนิทีเ่ขม้งวดและมหีลกั

ฐานสนับสนุน	 เปิดเผยกระบวนการประเมินทางเว็บไซต์

4)	เนื้อหาการประเมิน

FFGI	ประเมินทัง้ในระดับเนือ้หานโยบายและขอบเขต
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ของนโยบาย	อันเนื่องมาจากการที่หลายครั้งนโยบายของ

ธนาคารไม่ได้ถูกนำาไปปรับใช้ในทุกผลิตภัณฑ์	ส่วน	DJSI 

ไม่มีการระบุขอบเขตของการประเมินที่แน่ชัด	 มีเพียง

ตวัอยา่งดา้นสทิธมินษุยชน	ทีร่ะบวุา่	 เกณฑจ์ะครอบคลมุ

ดา้นสิทธมินษุยชนในสว่นเน้ือหานโยบายภายในของบริษัท

เท่านั้น1

นอกจากน้ี	 FFGI	 ยังมีเกณฑ์อีกส่วนหนึ่งที่ระบุถึง

บริษัทที่ธนาคารให้การสนับสนุน	 เพ่ือมั่นใจว่าบริษัทที่

ธนาคารให้การสนับสนุนมีนโยบายด้านความยั่งยืน

5)	ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

DJSI	ใชข้้อมลูทัง้ทีเ่ปดิเผยและไมเ่ปดิเผยต่อสาธารณะ	

DJSI	 ให้บริษัทผู้สมัครเป็นผู้ให้ข้อมูล	จึงมีข้อมูลบางส่วน

เป็นข้อมูลภายในของบริษัท	โดย	DJSI	ระบุใน	รายงานเล่ม

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

https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494706/eb-ev-analyse-duurzaamheidsbeoordelingen-180323.pdf
https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494706/eb-ev-analyse-duurzaamheidsbeoordelingen-180323.pdf
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ขาว	 “Measuring Intangibles”	ว่าวิธีนี้ช่วยให้การประเมิน

เรื่องความยั่งยืนมีความลึกซึ้งขึ้น2	ส่วน	FFGI	 ใช้ข้อมูลที่

ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะในการประเมินเท่านั้น	 โดย

เป็นการประเมินจากบุคคลภายนอก	คือแนวร่วมการเงิน

ที่เป็นธรรมในประเทศนั้นๆ

6)	การเปลีย่นแปลงคะแนนเม่ือพบวา่ขอ้มลูไมต่รงกบั

ที่ให้ไว้

ในการประเมินทั้งสองแบบ	จะใช้ข้อมูลจากสื่อและ

แนวร่วมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของธนาคาร	 โดย

ขอ้มลูดงักลา่วมผีลกระทบต่อผลคะแนนต่างกนั	หาก	DJSI 

พบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามนโยบายท่ีระบุไว้และส่งผลกระทบ

ทางลบต่อธนาคารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธนาคาร	

2 [page 1] https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d 
88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-methodology_

tcm1016–14370.pdf.

https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-methodology_tcm1016–14370.pdf
https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-methodology_tcm1016–14370.pdf
https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-methodology_tcm1016–14370.pdf
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คะแนนท่ีประเมินจะถูกหักตามระดับความรนุแรงของเหตุ

การณ์3	ต่างจาก	FFGI	ที่ข้อมูลจากสื่อหรือแนวร่วมไม่ส่ง

ผลต่อคะแนน	 เพราะการประเมินใช้จากข้อมูลนโยบายท่ี

ธนาคารเปิดเผยเท่านั้น

7)	ระบบคะแนน

DJSI	 ใชร้ะบบคะแนนสมัพัทธ	์ (relative score system) 

ในขณะที่	FFGI	 ใช้ระบบคะแนนสัมบูรณ์	 (absolute score 

system)	 โดย	DJSI	จะคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสุดใน

แต่ละอุตสาหกรรม	 และยกให้เป็น	 “บริษัทที่ดีที่สุดใน

อุตสาหกรรมน้ันๆ” (Best in Class)	 ระบบนี้มีข้อเสียคือ	

บริษัทท่ีดีท่ีสุดอาจได้คะแนนน้อยและมิใช่ผู้นำาด้านความ

ยั่งยืนอย่างที่คาดหวัง	ต่างจากเกณฑ์	FFGI	ซึ่งถูกพัฒนา

3 [page 12] https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d 
88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-methodology_

tcm1016–14370.pdf.

https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-methodology_tcm1016–14370.pdf
https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-methodology_tcm1016–14370.pdf
https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-methodology_tcm1016–14370.pdf
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ตามแนวปฏบัิติที	่ “ดทีีส่ดุ”	 ดังนัน้ธนาคารทีไ่ด้คะแนนเตม็

หรือเกือบเต็ม	100%	จึงนับเป็นธนาคารท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีเป็น

เลิศตามอุดมคติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม	 (ideal 

best practice)
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน

4 [page 3] https://www.robecosam.com/media/e/3/5/e3545dc00f 
11f2515ff00dabee0bed61_robecosam-corporate-sustainability-assess 
ment-weightings-2018_tcm1016–14374.pdf.

DJSI4

มิติด้านธุรกิจ:
-		ธรรมาภิบาล	 (Corporate and 
governance)

-		จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	
(Codes of business conduct)

-		การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต	
(Risk and crisis management)

-		สาระ	 (Materiality)

-		ความมั่นคงทางการเงินและ
ความเสี่ยงของระบบ	 (Financial 
instability and systemic risk)

-		ความปลอดภัยของข้อมูลและ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์	
(Information security and 
cyber security)

-		กลยุทธ์ด้านภาษี	 (Tax strategy)
-		อิทธิพลของนโยบาย	 (Policy 
influence)

-		การจัดการลูกค้าสัมพันธ์	
(Customer relationship 
management)

https://www.robecosam.com/media/e/3/5/e3545dc00f11f2515ff00dabee0bed61_robecosam-corporate-sustainability-assessment-weightings-2018_tcm1016–14374.pdf
https://www.robecosam.com/media/e/3/5/e3545dc00f11f2515ff00dabee0bed61_robecosam-corporate-sustainability-assessment-weightings-2018_tcm1016–14374.pdf
https://www.robecosam.com/media/e/3/5/e3545dc00f11f2515ff00dabee0bed61_robecosam-corporate-sustainability-assessment-weightings-2018_tcm1016–14374.pdf
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม:
-		ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ	
(Business risk and 
opportunities)

-		รายงานสิ่งแวดล้อม	
(Environmental reporting)

-		กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ	
(Climate strategy)

-		นโยบายการดำาเนินงานและการ
จัดการ	 (Operational policy 
and management)

มิติด้านสังคม:
-		การสร้างแรงจูงใจและการรักษา
พนักงานที่มีความสามารถ	
(Talent attraction and 
retention)

-		การพัฒนาทุนมนุษย์	 (Human 
capital development)

-		ประเด็นที่ถกเถียง	ขัดแย้ง	 ใน
การปล่อยสินเชื่อและการจัดหา
เงิน	 (Controversial issues, 
dilemmas in lending and 
financing)

-		การขยายบริการทางการเงิน	
(Financial inclusion)

-		รายงานสังคม	 (Social 
reporting)

-		อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
(Occupational health and 
safety)

-		การเป็นพลเมืองที่ดีในภาคธุรกิจ
และการสาธารณกุศล	
(Corporate citizenship and 
philanthropy)

-		ตัวชี้วัดการปฏิบัติด้านแรงงาน	
(Labor practice indicators)

-		สิทธิมนุษยชน	 (Human rights)
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FFGI

กลุ่มหัวข้อรายประเด็น:
-		สวัสดิภาพสัตว์	 (Animal 
welfare)

-		การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	 (Climate change)

-		การทุจริต	 (Corruption)
-		ความเท่าเทียมทางเพศ	 (Gender 
equality)

-		สุขภาพ	 (Health)
-		สิทธิมนุษยชน	 (Human rights)
-		สิทธิแรงงาน	 (Labor rights)
-		ธรรมชาติ	 (Nature)
-		ภาษี	 (Tax)

กลุ่มหัวข้อรายอุตสาหกรรม:
-		อาวุธ	 (Arms)

-		ภาคการเงิน	 (Financial sector)
-		การประมง	 (Fisheries)
-		อาหาร	 (Food)

-		ป่าไม้	 (Forestry)
-		บ้านและอสังหาริมทรัพย์	
(Housing and real estate)

-		อุตสาหกรรมการผลิต	
(Manufacturing industry)

-		เหมือง	 (Mining)

-		นำ้ามันและแก๊ส	 (Oil and gas)
-		การผลิตกระแสไฟฟ้า	 (Power 
generation)

กลุ่มหัวข้อการดําเนินงานภายใน:
-		ความโปร่งใสและการรับผิด	
(Transparency)

-		การคุ้มครองผู้บริโภค	
(Consumer protection)

-		การขยายบริการทางการเงิน	
(Financial inclusion)

-		นโยบายค่าตอบแทน	
(Remuneration)



ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

หัวข้อประเมินตาม 
Fair Finance Guide International 

รายหมวด

หมายเหตุ: “บริษัท” หมายถึง บริษัทที่สถาบันการเงิน
ให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือเข้าไปลงทุน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์ประกอบต่อไปน้ีสำาคัญสำาหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

1.	 	สถาบนัการเงนิกำาหนดเปา้หมายการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกขององค์กร	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ซึ่ง

สอดคลอ้งกับการจำากดัการเพ่ิมอณุหภมูโิลกไมใ่หเ้กนิ	

1.5	องศาเซลเซียส

2.	 	สถาบันการเงินเปิดเผยว่ามีส่วนมากเพียงใดในการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทพลังงานและโครง

การด้านพลังงานทีอ่งคก์รใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิ

3.	 	สถาบันการเงินเปิดเผยว่ามีส่วนมากเพียงใดในการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของบรษัิทและโครงการทัง้หมด

ที่องค์กรให้การสนับสนุนทางการเงิน

4.	 	สถาบันการเงินกำาหนดเป้าหมายลดการมีส่วนในการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรให้การสนับสนุนทาง	
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การเงิน	ซึ่งสอดคล้องกับการจำากัดการเพิ่มอุณหภูมิ

โลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส

5.	 	สถาบันการเงินวัดและเปิดเผยผลกระทบท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ตามแนวทางที่

แนะนำาโดย	Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures

6.	 	มีนโยบายจำากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาห

กรรมการผลติไฟฟ้าจากถา่นหนิและเหมอืงถา่นหนิไม่

เกินร้อยละ	30	ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด

7.	 	มีนโยบายจำากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาห

กรรมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการขุด

เจาะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ	 ไม่เกินร้อยละ	30	ของ

การสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด

8.	 	มีนโยบายจำากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาห

กรรมการผลติไฟฟ้าจากถา่นหนิและเหมอืงถา่นหนิไม่

เกินร้อยละ	0	ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด

9.	 	มีนโยบายจำากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาห
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กรรมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการขุด

เจาะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ	 ไม่เกินร้อยละ	0	ของ

การสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด

องคป์ระกอบตอ่ไปนีส้ำาคัญสำาหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

10.	 	บริษทัเปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทัง้ทาง

ตรงและทางอ้อม

11.	 	บริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม

12.	 	บรษิทัเปลีย่นจากการใช้เช้ือเพลงิฟอสซลิมาเปน็แหลง่

พลังงานหมุนเวียน

13.	 	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

บริษัทผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ไร้มาตรการลดผล

กระทบ	 (น่ันคือ	 ไม่ใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน—	

carbon capture and storage)
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14.	 	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

บริษัทผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

15.	 	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

บริษัทผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

16.	 	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

เหมืองถ่านหิน

17.	 	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

ธุรกิจทรายนำ้ามัน

18.	 	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

ธุรกิจขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ

19.	 	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

โครงการเกษตรกรรมทีแ่ปลงมาจากพ้ืนทีชุ่่มนำา้	ปา่พร	ุ

หรือพื้นที่อื่นๆ	ที่กักเก็บคาร์บอนในระดับสูง	 (high- 

carbon stock)

20.	 	การผลติวสัดชีุวภาพ	 (biomaterials)	 เปน็ไปตามหลกั

การ	12	ขอ้	ของ	Roundtable on Sustainable Bioma-

terials (RSB)
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21.	 	การชดเชยก๊าซเรือนกระจก	 (CO2 compensation)	 ได้

รับการรับรองตามมาตรฐานทองคำา	 (Gold Standard)

22.	 	บริษัทไม่มีส่วนในการล็อบบี้	 (พยายามส่งอิทธิพลต่อ

การตดัสนิใจของผูด้ำาเนินนโยบายหรอืหน่วยงานกำากบั

ดูแล)	 ซึ่งมีเป้าหมายทำาให้นโยบายด้านการเปลี่ยน

แปลงสภาพภูมิอากาศอ่อนแอลง

23.	 	บริษัทบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศไว้ในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบาย

ปฏิบัติการของบริษัท

24.	 	บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศเปน็เงือ่นไขในสญัญาทีล่งนามกับผู้รบั

เหมาช่วงและคู่ค้า



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

82

การทุจริตคอร์รัปชัน

องค์ประกอบต่อไปน้ีสำาคัญสำาหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

1	 	สถาบันการเงินประกาศวา่จะไมน่ำาเสนอสญัญา	 เรยีก

ร้องสินบนและข้อได้เปรียบอื่นๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	 เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและข้อได้

เปรียบอื่นๆ	ที่ไม่เป็นธรรม

2	 	สถาบันการเงินมีนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

3	 	สถาบันการเงินมีนโยบายป้องกันการสนับสนุนทาง	

การเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายและอาวุธนิวเคลียร์

4	 	สถาบันการเงินยืนยันได้ถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง	

(ultimate beneficiary)	ของบริษัท	 (ที่ตนให้การสนับ

สนุนทางการเงิน)

5	 	สถาบันการเงินมีมาตรฐานเพ่ิมเติมเมื่อทำาธุรกิจทั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทาง	
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การเมือง	 (Politically Exposed Persons: PEP)

6	 	สถาบันการเงินรายงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจเพื่อกำาหนดปทัสถานระหว่างประเทศและ

กระบวนการออกกฎหมาย	 (พฤติกรรมการล็อบบี)้

องคป์ระกอบตอ่ไปนีส้ำาคัญสำาหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

7	 	บริษัทเปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง	หรือเจ้าของที่	

แท้จริง	 รวมถึงชื่อจริงนามสกุลจริง	วันเกิด	สัญชาติ	

แหลง่พำานัก	จำานวนและประเภทหุน้	และสดัสว่นการ

ถือหุ้นหรือสัดส่วนอำานาจควบคุมบริษัท

8	 	บริษัทประกาศว่าจะไม่นำาเสนอสัญญา	เรียกร้องสินบน

และข้อได้เปรียบอื่นๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	 เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและข้อได้เปรียบอ่ืนๆ	

ที่ไม่เป็นธรรม

9	 	บริษทัมีระบบการบริหารจดัการซึง่ลงมอืทนัททีีเ่กดิขอ้
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สงสัยว่าพนักงานหรือคู่ค้ากระทำาความผิดฐานทุจริต

คอร์รัปชัน

10	 	บริษัทรายงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

เพือ่กำาหนดปทัสถานระหวา่งประเทศและกระบวนการ

ออกกฎหมาย	 (พฤติกรรมการล็อบบี)้

11	 	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านคอร์รัปชันไว้ใน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของ

บริษัท

12	 	บรษิทักำาหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั

เป็นเง่ือนไขในสัญญาท่ีลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ความเท่าเทียมทางเพศ

องค์ประกอบต่อไปน้ีสำาคัญสำาหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

1.	 	สถาบันการเงินมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติ
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ทางเพศทุกรูปแบบ	 (zero tolerance policy)	 ในการ

จ้างงานและการทำางาน	รวมถึงการคุกคามทางวาจา	

ทางกายภาพ	และทางเพศ

2.	 	สถาบันการเงินมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของ

ค่าตอบแทน	 (pay equity)	 เชิงรุก

3.	 	สถาบันการเงินมีระบบการป้องกันและบรรเทาการ

เลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

4.	 	สถาบันการเงินให้หลักประกันว่า	สตรีจะมีส่วนร่วม

และเขา้ถึงตำาแหนง่บรหิารและกรรมการบรษัิทไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ	30

5.	 	สถาบันการเงินให้หลักประกันว่า	สตรีจะมีส่วนร่วม

และเขา้ถึงตำาแหนง่บรหิารและกรรมการบรษัิทไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ	40

6.	 	สถาบันการเงินมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสาย

อาชีพสำาหรับพนักงาน	 เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าถึง

ตำาแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม
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องคป์ระกอบตอ่ไปนีส้ำาคญัสำาหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

7.	 	บริษัทมีความทุ่มเทเชิงนโยบายที่จะพิจารณาความ

เสีย่งดา้นสทิธมินษุยชนแยกเพศระหวา่งหญงิและชาย	

ดว้ยตระหนกัวา่อาจเผชิญกบัความเสีย่งท่ีแตกตา่งกนั

8.	 	บริษัทมีนโยบายไมย่อมรบัการเลอืกปฏิบตัทิางเพศทกุ

รูปแบบ	 (zero tolerance policy)	 ในการจ้างงานและ

การทำางาน	รวมถงึการคกุคามทางวาจา	ทางกายภาพ	

และทางเพศ

9.	 	บริษัทมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของค่าตอบ	

แทน	 (pay equity)	 เชิงรุก

10.	 	บรษิทัมีระบบการปอ้งกนัและบรรเทาการเลอืกปฏบิตัิ

ทางเพศต่อลูกค้า

11.	 	บริษัทให้หลักประกันว่า	สตรีจะมีส่วนร่วมและเข้าถึง

ตำาแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ	

30
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12.	 	บริษัทให้หลักประกันว่า	สตรีจะมีส่วนร่วมและเข้าถึง

ตำาแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ	

40

13.	 	บริษทัมีโครงการพฒันาศกัยภาพในสายอาชีพสำาหรบั

พนักงาน	 เพ่ือส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงตำาแหน่งบริหาร

และกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

14.	 	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมทาง

เพศและสิทธิสตรีไว้ในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

นโยบายปฏิบัติการของบริษัท

15.	 	บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทาง

เพศและสิทธิสตรีเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับ

ผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า
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สิทธิมนุษยชน

องค์ประกอบต่อไปน้ีสำาคัญสำาหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

1.	 	สถาบันการเงินเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ

ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสห

ประชาชาติ	 (United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights)

องคป์ระกอบตอ่ไปนีส้ำาคัญสำาหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

2.	 	บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ	

(United Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights)
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3.	 	บริษทัมีความทุม่เทเชิงนโยบายทีจ่ะแสดงความรบัผดิ

ชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน

4.	 	บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้าน	 (human rights due diligence)	 เพื่อ

ระบ	ุปอ้งกนั	บรรเทา	และรายงานวธิทีีบ่รษิทัจัดการ

กับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

5.	 	บริษัทมีกระบวนการท่ีนำาไปสู่การเยียวยาผลกระทบ

ดา้นสทิธมินุษยชนเชิงลบทีบ่รษัิทเปน็ผูก้อ่	หรอืมส่ีวน

ในการก่อ

6.	 	บริษัทจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่องร้องเรียน

ระดับปฏิบัติการ	จากปัจเจกและชุมชนที่อาจได้รับ

ผลกระทบ

7.	 	บริษทัป้องกันความขดัแย้งเรือ่งสทิธใินทีดิ่นทำากนิและ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 ด้วยการใช้กระบวนการ

ปรกึษาหารอือย่างมคีวามหมาย	 (meaningful engage-

ment)	กับชุมชนท้องถิ่น	และได้รับความยินยอมโดย

สมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า	 ( free, prior, and in-
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formed consent: FPIC)	 ในประเด็นที่เกี่ยวกับชนพื้น

เมือง

8.	 	บริษัทป้องกันความขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำากิน

และการใชท้รพัยากรธรรมชาติ	โดยได้รบัความยนิยอม

โดยสมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า	 ( free, prior, and 

informed consent: FPIC)	จากผู้ใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้อง

9.	 	บริษทัให้ความสำาคัญเปน็พิเศษกบัการเคารพสทิธสิตร	ี

โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ	 และเพื่อปรับ	

ปรุงการปฏิบัติต่อเพศชายและหญิงอย่างเท่าเทียม

10.	 	บรษิทัให้ความสำาคัญเปน็พิเศษกบัการเคารพสทิธเิดก็

11.	 	บรษิทัไมย่อมรบัใหม้กีารต้ังถิน่ฐานใดๆ	รวมถงึการตัง้

ถิ่นฐานการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง	

ในเขตที่ถูกบุกรุก	 (occupied territories)	 เพื่อเคารพ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

12.	 	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนไว้ใน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของ

บริษัท
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13.	 	บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเง่ือนไข

ในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

สิทธิแรงงาน

องค์ประกอบต่อไปน้ีสำาคัญสำาหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

1.	 	สถาบันการเงินเคารพคำาประกาศของ	 ILO	 ว่าด้วย

หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำางาน	 (ILO Decla-

ration on Fundamental Principles and Rights at 

Work)

2.	 	สถาบันการเงนิมกีารบรูณาการมาตรฐานแรงงานตาม

คำาประกาศของ	 ILO	วา่ด้วยหลกัการและสทิธิขัน้พืน้

ฐานในที่ทำางาน	 (ILO Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work)	ไวใ้นนโยบายการจดั

ซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการขององค์กร
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องคป์ระกอบตอ่ไปนีส้ำาคญัสำาหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

3.	 	บรษิทัรับรองสทิธใินการรวมกลุม่และคุม้ครองสทิธใิน

การต่อรองอย่างมีประสิทธิผล

4.	 	บริษัทไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

5.	 	บริษัทไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก

6.	 	บริษัทไม่ยอมรบัการเลอืกปฏิบตัใินการจา้งงานและใน

ที่ทำางาน

7.	 	บริษัทจ่ายค่าแรงท่ีเพียงพอสำาหรับการเลี้ยงชีพและ

ครอบครัว	 (living wage)	แก่พนักงาน

8.	 	บริษัทบังคับใช้เพดานชั่วโมงทำางาน

9.	 	บริษัทมีนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี

10.	 	บริษัทรับประกันได้ว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	และมีสภาพการทำางานที่เท่า

เทียมกับลูกจ้างอื่นๆ

11.	 	บริษัทมีระบบการบริหารจัดการท่ีสามารถติดตามได้
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อย่างชัดเจน	และแก้ไขการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน

ตามกฎหมายแรงงานเมื่อจำาเป็น

12.	 	บริษัทจัดตั้งกระบวนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน

จากพนักงาน	และเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและการละเมิด

ตา่งๆ	โดยควรปรกึษาหารอืกบัสหภาพแรงงานทีเ่กีย่ว

ข้อง

13.	 	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแรงงานไว้ใน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของ

บริษัท

14.	 	บรษิทักำาหนดหลกัเกณฑด้์านสทิธแิรงงานเปน็เงือ่นไข

ในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า
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ธรรมชาติ

องคป์ระกอบตอ่ไปนีส้ำาคญัสำาหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

1.	 	บรษิทัปอ้งกันผลกระทบทางลบต่อพ้ืนท่ีท่ีมคีณุคา่ดา้น

การอนุรักษ์สูง	 (High Conservation Value—HCV—

areas)	 ภายในเขตปฏิบัติการของบริษัทและพื้นที่ที่

บริษัทบริหารจัดการ

2.	 	บริษัทป้องกันผลกระทบทางลบต่อพ้ืนท่ีระดับ	 I–IV 

ตามการจดัหมวดขององค์กรระหวา่งประเทศเพือ่การ

อนุรักษ์ธรรมชาติ	 (International Union for Conser-

vation of Nature: IUCN)	ภายในเขตปฏิบัติการของ

บริษัทและพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการ

3.	 	บริษัทป้องกันผลกระทบทางลบต่อพื้นที่มรดกโลก	

ยเูนสโก	(UNESCO World Heritage)	ภายในเขตปฏบิตัิ

การของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการ



แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย

95

4.	 	บริษัทป้องกันผลกระทบทางลบต่อพื้นที่อนุรักษ์ตาม

อนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญ

ระหวา่งประเทศ	 (Ramsar Convention on Wetlands) 

ภายในเขตปฏิบัติการของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัท

บริหารจัดการ

5.	 	บริษทัปอ้งกันผลกระทบทางลบตอ่ประชากรสตัวท์ีอ่ยู่

ในบญัชแีดงสตัวใ์กลส้ญูพันธ์ุของไอยูซเีอ็น	 (IUCN Red 

List of Threatened Species)

6.	 	การค้าพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นไปตามเง่ือนไขใน

อนุสัญญาไซเตส	 (CITES)

7.	 	บริษัทไม่ยอมรับการค้าพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่อยู่

ในรายการแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส	 (CITES)

8.	 	การดำาเนินงานในสาขาวัสดุพันธุกรรมและวิศวพันธุ

กรรม	 (genetic materials & genetic engineering)	จะ

เกิดได้ก็ต่อเมื่อการดำาเนินการนั้นผ่านเงื่อนไขการ

อนุญาตและประมวลผลตามอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ	
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(UN Convention on Biological Diversity)	 และแนว

ปฏบัิติบอนน	์ (Bonn Guidelines)	หรอืพิธสีารนาโกยา	

(Nagoya Protocol)	 เท่านั้น

9.	 	การผลิตหรือการซ้ือขายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

สามารถทำาไดก้ต็อ่เมือ่ไดร้บัอนญุาตจากประเทศผูน้ำา

เขา้สนิคา้และปฏิบติัตามขอ้กำาหนดของพิธสีารคารต์า

เฮนา

10.	 	บรษิทัปอ้งกันการนำาพันธุพื์ชหรอืสัตวต์า่งถิน่ทีร่กุราน	

(invasive alien species)	 เข้าสู่ระบบนิเวศ

11.	 	บริษัทจัดทำาการประเมินภาวะขาดแคลนนำ้า	 และ

ป้องกันผลกระทบเชิงลบในพื้นที่ที่ขาดแคลนนำ้า

12.	 	บริษัทไม่ริเริ่มปฏิบัติการใหม่ในพ้ืนท่ีซึ่งมีปัญหาขาด	

แคลน	นำา้	รวมถงึกิจกรรมทางเศรษฐกจิทีอ่าจเบยีดบงั

การใช้นำ้าของชุมชน

13.	 	บรษิทัจดัทำาการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมวา่

ด้วยผลกระทบโดยรวมของโครงการขนาดใหญ่ต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ	อยา่งนอ้ยตามแนวทาง
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ที่ระบุในมาตรฐาน	GRI 304: Biodiversity 2016	หรือ

มาตรฐานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

14.	 	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านธรรมชาติไว้ในนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

15.	 	บรษิทักำาหนดหลกัเกณฑด้์านธรรมชาตเิปน็เงือ่นไขใน

สัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ภาษี

องค์ประกอบต่อไปน้ีสำาคัญสำาหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

1.	 	สถาบันการเงินรายงานรายได้	 กำาไร	 อัตรากำาลัง

พนักงาน	 เงินอุดหนุนจากรัฐ	 และเงินภาษีที่จ่ายรัฐ	

สำาหรบักจิการในแตล่ะประเทศทีส่ถาบนัเปดิใหบ้รกิาร	

ไม่ตำ่ากว่า	3	 ใน	4	ของประเทศทั้งหมด

2.	 	สถาบันการเงินรายงานรายได้	 กำาไร	 อัตรากำาลัง
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พนักงาน	 เงินอุดหนุนจากรัฐ	 และเงินภาษีที่จ่ายรัฐ	

สำาหรบักจิการในแตล่ะประเทศทีส่ถาบนัเปดิใหบ้รกิาร	

ครบทุกประเทศที่เปิดให้บริการ

3.	 	สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์รวมในทุก

ประเทศที่เปิดให้บริการ

4.	 	สถาบันการเงินไม่ให้คำาปรึกษาแก่ลูกค้าในการทำา

ธุรกรรมกับโครงสร้างระหว่างประเทศ	ซึ่งมีเป้าหมาย

ที่จะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี

5.	 	สถาบันการเงินไม่มีส่วนร่วมใดๆ	ในธุรกรรมกับโครง

สรา้งระหวา่งประเทศ	ซึง่มีเปา้หมายทีจ่ะหนีภาษหีรอื

หลบเลี่ยงภาษี

6.	 	สถาบนัการเงนิเผยแพรข่อ้มลูสำาคัญเกีย่วกบัคำาตดัสนิ

ทางภาษทีีเ่ฉพาะเจาะจงระดบับรษิทั	ซึง่องคก์รไดร้บั

มาจากหน่วยงานกำากับดูแลด้านภาษี

7.	 	สถาบันการเงินไม่มีบริษัทในเครือ	สาขา	หรือบริษัทร่วม

ลงทุนใดๆ	ในเขตอำานาจศาล	 (jurisdiction)	ที่ไม่เก็บ

ภาษีเงินได้	หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์	
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หรือในเขตอำานาจศาลที่มีการเก็บภาษีธุรกิจที่เป็น

อันตรายต่อสังคม	 ยกเว้นว่าสถาบันการเงินจะมี

กจิกรรมทางธรุกจิจรงิๆ	และได้กำาไรจากกจิกรรมทาง

เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริงๆ

8.	 	สถาบันการเงินไม่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทที่ตั้ง

อยู่ในเขตปลอดภาษี	 (tax haven)	 ยกเว้นว่าบริษัท

น้ันๆ	จะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริงๆ	และได้กำาไรจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริงๆ

องคป์ระกอบตอ่ไปนีส้ำาคญัสำาหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

9.	 	บริษัทเผยแพร่โครงสร้างของกลุ่มบริษัททั้งหมด	รวม

ถึงองค์กรที่บริษัทมีอำานาจควบคุมทางอ้อมและร่วม

กับองค์กรอื่น

10.	 	บรษิทัเผยแพรค่ำาอธบิายกจิกรรม	ขอบเขตการปฏบัิติ

การและเจา้ของทีแ่ทจ้รงิ	 (ultimate shareholder)	ของ
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กจิการในเครอื	สาขา	กจิการรว่มทนุ	หรอืกจิการรว่ม

ค้าที่ต้ังอยู่ในเขตอำานาจศาล	 (jurisdiction)	ที่ไม่เก็บ

ภาษีเงินได้	หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์	

หรอืในเขตอำานาจศาลทีม่พีฤติกรรมการเก็บภาษีธรุกิจ

ที่เป็นอันตรายต่อสังคม

11.	 	บรษิทัรายงานรายได	้กำาไร	อตัรากำาลงัพนกังาน	 เงนิ

อดุหนุนจากรฐั	และเงนิทีจ่า่ยรฐั	 (เช่น	ภาษีหกั	ณ	ที่

จ่าย,	 เงินค่าสัมปทาน	และภาษีเงินได้ธุรกิจ)	 จาก

แต่ละประเทศที่บริษัทมีกิจการ	 ครบทุกประเทศที่

บริษัทมีกิจการ

12.	 	บริษัทจัดโครงสร้างกิจการระหว่างประเทศและธุรกรรม

ระหว่างประเทศในทางที่สะท้อนสาระทางเศรษฐกิจ

ของกิจกรรมและธุรกรรมของบริษัท	โดยไม่ผ่านข้ันตอน	

ที่ทำาไปเพื่อแสวงความได้เปรียบทางภาษีเป็นหลัก

13.	 	บรษิทัเผยแพรข่อ้มลูสำาคัญเกีย่วกบัคำาตดัสนิทางภาษี

ที่เฉพาะเจาะจงระดับบริษัท	ซึ่งบริษัทได้รับมาจาก

หน่วยงานกำากับดูแลด้านภาษี
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14.	 	บรษัิทเผยแพรค่ำาตัดสินหรอืคำาระงับขอ้พิพาทเกีย่วกับ

ภาษี	 ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นฝ่ายเกี่ยวข้อง	

เท่าที่จะทำาได้ตามกฎหมายและเป็นไปได้	 (practical) 

ไม่ว่าจะเป็นคำาตัดสินในช้ันศาลหรือช้ันอนุญาโต

ตุลาการก็ตาม

15.	 	บริษัทมีระบบการบริหารจัดการซึ่งส่งผลทางปฏิบัติ

ทันทีที่เกิดข้อสงสัยว่าพนักงานหรือคู่ค้าอาจช่วยหลบ

เลี่ยงภาษี

16.	 	บริษทับรูณาการหลกัเกณฑด้์านภาษีไวใ้นนโยบายการ

จัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

17.	 	บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์ด้านภาษีเป็นเง่ือนไขใน

สัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า
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อาวุธ

องคป์ระกอบตอ่ไปนีส้ำาคญัสำาหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

1.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต	บำารุงรักษา	และ

การค้าทุ่นระเบิดสังหารบุคคล	 (anti-personal land-

mines)	 รวมถึงส่วนประกอบสำาคัญของทุ่นระเบิด

สังหารบุคคล

2.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต	บำารุงรักษา	และ

การคา้ระเบดิลกูปราย	 (cluster munition)	รวมถงึสว่น

ประกอบสำาคัญของระเบิดลูกปราย

3.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต	บำารุงรักษา	และ

การค้าอาวธุนวิเคลยีร	์รวมถงึสว่นประกอบสำาคญัของ

อาวุธนิวเคลียร์	 ในประเทศหรือไปยังประเทศที่ไม่ให้

สัตยาบันในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์	

(Non-Proliferation Treaty)
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4.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต	บำารุงรักษา	และ

การค้าอาวธุนวิเคลยีร	์รวมถงึสว่นประกอบสำาคญัของ

อาวุธนิวเคลียร์

5.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต	บำารุงรักษา	และ

การคา้อาวธุเคม	ีรวมถงึสว่นประกอบสำาคัญของอาวุธ

เคมี

6.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต	บำารุงรักษา	และ

การค้าอาวุธชีวภาพ	รวมถึงส่วนประกอบสำาคัญของ

อาวุธชีวภาพ

7.	 	สำาหรับสนิคา้ทีส่ำาคญัในแง่เปา้หมายทางการทหาร	แต่

ยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์พลเรือน	 (สินค้า	 “dual- 

use”)	สถาบันการเงินจัดประเภทสินค้าชนิดน้ีเป็นสินค้า

ทางทหาร	เมือ่สนิคา้นัน้มเีปา้หมายทีไ่มใ่ช่สำาหรบัการ

ใช้งานในทางพลเรือน

8.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลำาเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอ่ืนๆ	ไปยังประเทศที่ถูกห้ามส่งสินค้าเข้าโดย



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

104

องค์การสหประชาชาติ	หรือองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน

9.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลำาเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอืน่ๆ	หากมคีวามเสีย่งสงูวา่อาวธุเหลา่นัน้จะถกู

ใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายด้าน

มนุษยธรรมอย่างรุนแรง

10.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลำาเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอืน่ๆ	ไปยังประเทศทีล่ะเมดิสิทธมินุษยชนอยา่ง

รุนแรง

11.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลำาเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอ่ืนๆ	ไปยังคู่ขัดแย้งที่มีส่วนร่วมในความรุนแรง	

ยกเวน้วา่เปน็ฝา่ยทีก่ำาลงัปฏบัิติตามมติของคณะมนตรี

ความมัน่คงแหง่สหประชาชาติ	 (UN Security Council)

12.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลำาเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง
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ทหารอื่นๆ	ไปยังประเทศที่อ่อนไหวต่อการทุจริต

คอร์รัปชัน

13.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลำาเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอื่นๆ	ไปยังประเทศที่รัฐล้มเหลวหรือเปราะบาง

14.	 	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลำาเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอืน่ๆ	ไปยงัประเทศทีใ่ช้เงนิงบประมาณมากเกนิ

สัดส่วนอันสมควรในการซื้ออาวุธ

15.	 	นโยบายด้านอาวุธของสถาบันการเงินไม่กล่าวถึงข้อ

ยกเว้นสำาหรับการลงทุนบางประเภท	การสนับสนุน

ทางการเงิน	และ/หรือประเภทสินทรัพย์ของสถาบัน

การเงิน

16.	 	นโยบายด้านอาวุธของสถาบันการเงินไม่กล่าวถึงข้อ

ยกเว้นสำาหรับกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตอาวุธ
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การคุ้มครองผู้บริโภค

องค์ประกอบต่อไปนี้สำาคัญสำาหรับนโยบายของสถาบัน

การเงินที่สัมพันธ์กับลูกค้ารายย่อย

1.	 	สถาบันการเงินมีนโยบายเปิดเผยสิทธิของลูกค้าราย

ย่อย	และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริการ

2.	 	สถาบันการเงนิมนีโยบายอบรมจรรยาบรรณของพนกั

งานและกำากบัพนักงานใหบ้รกิารต่อลกูคา้โดยไมเ่ลอืก

ปฏิบัติ

3.	 	สถาบันการเงินสร้างหลักประกันว่าลูกค้ารายย่อย

สามารถเข้าถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาที่มี

กระบวนการค้นหาความจริง	 (due diligence)

4.	 	สถาบันการเงินเปิดเผยผลการติดตามสถิติการร้อง

เรียนของลูกค้ารายย่อย	อาทิ	 จำานวนเรื่องร้องเรียน	

ประเดน็รอ้งเรยีนหลกั	องค์กรทีล่กูค้าตดิตอ่รอ้งเรยีน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	แบ่งตามช่องทางที่รับเรื่อง
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ร้องเรียน	 (เช่น	ทางโทรศัพท์	 เว็บไซต์	สาขา	ฯลฯ)

5.	 	สถาบันการเงินประกาศต่อสาธารณะว่าจะลดจำานวน

เรื่องร้องเรียน	กำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน	และเปิดให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

6.	 	สถาบันการเงินมีกลไกจัดการข้อพิพาททางเลือก	

[Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms] 

กระบวนการเยียวยาอสิระสำาหรับการจดัการกบัขอ้รอ้ง

เรยีนทีไ่มอ่าจคลีค่ลายได้ดว้ยกระบวนการภายในของ

สถาบันการเงิน	หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจาก

สถาบันการเงิน

7.	 	สถาบันการเงินมีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้สำาหรับ

ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาเป็นหนี้เกินตัว

8.	 	สถาบันการเงินมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	ใน

การคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เป็นหนี้เกินตัว

9.	 	สถาบันการเงินพัฒนาและลงมือใช้บัญชีความเสี่ยง

สำาหรับลูกค้า	 (risk profile)	ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์

ด้านการลงทุน
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10.	 	สถาบนัการเงินคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของลกูค้าราย

ย่อย	 (ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากลูกค้า)

11.	 	ขอ้มลูทางการเงินและข้อมูลสว่นบุคคลของลกูคา้ไดร้บั

การคุม้ครองอยา่งเหมาะสม	ดว้ยกลไกควบคมุและคุ้ม

ครอง	มแีนวปฏิบตัทิีชั่ดเจนและเผยแพรต่อ่สาธารณะ

ว่าสถาบันการเงินจะจัดเก็บ	ประมวลผล	บันทึก	 ใช้	

และเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างไรบ้าง

12.	 	สถาบันการเงินมีนโยบายและข้ันตอนรับผิดท่ีชัดเจน	

ในกรณีท่ีเกิดการโจรกรรม	 ลักทรัพย์	 และฉ้อโกง	

เกี่ยวเนื่องกับลูกค้ารายย่อยซ่ึงเกิดขึ้นในสาขา	ตู้กด

เงินสด	อินเทอร์เน็ต	หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

จากสถาบันการเงิน

13.	 	สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่นโยบายหรือข้ันตอนการ

ติดตามหน้ี	และบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน

การเงิน	 (บุคคลที่สาม)	 ให้เป็นตัวแทนในการทวงหนี้

14.	 	สถาบันการเงินมีนโยบายและขั้นตอนที่จะหลีกเลี่ยง
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การพ่วงขายผลิตภัณฑ์	หรือพฤติกรรมการขายที่ไม่

เหมาะสม

15.	 	สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลสำาคัญแก่ลูกค้ารายย่อย	

วา่ดว้ยประโยชน	์ความเสีย่ง	และเงือ่นไขพ้ืนฐานของ

ผลติภณัฑ์ทางการเงิน	และการเปลีย่นแปลงคา่ธรรม

เนียม

16.	 	สถาบนัการเงินมนีโยบายหรอืแนวปฏิบติัทีชั่ดเจนเกีย่ว

กับการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ก่อนข้ันตอน

ลงนามในสัญญา

17.	 	สถาบนัการเงนิออกแบบโครงสรา้งคา่ตอบแทนสำาหรบั

พนักงานและตวัแทน	ในทางทีส่ง่เสรมิพฤตกิรรมการ

ทำาธุรกิจอย่างรับผิดชอบ	การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง

เป็นธรรม	และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

18.	 	สถาบันการเงินมีโครงการอบรมพนักงานและตัวแทน

อย่างเหมาะสม	 ในประเด็นสิทธิผู้บริโภค	นโยบาย

คุ้มครองผู้บริโภค	และธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

19.	 	สถาบันการเงินมีโครงการอบรมพนักงานและตัวแทน
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อย่างเหมาะสม	ในประเด็นผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ	

ที่นำาเสนอต่อผู้บริโภค

20.	 	สถาบันการเงินรับประกันได้ว่าไม่มีข้อจำากัดใดๆ	ด้าน

เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ	 (ICT)	ที่จะกีดกัน

ไม่ให้ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงิน

21.	 	สถาบันการเงินมีนโยบายที่จะเปิดให้ลูกค้ารายย่อยที่

เป็นผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึง

สาขาทางกายภาพและบริการอิเล็กทรอนิกส์	 อย่าง

เช่นแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้

การขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน

องค์ประกอบต่อไปนี้สำาคัญสำาหรับนโยบายของสถาบัน	

การเงินที่สัมพันธ์กับลูกค้ารายย่อย

1.	 	สถาบันการเงนิมนีโยบาย	บริการ	และผลติภณัฑ์ทีพุ่ง่

เป้าไปยังกลุ่มคนจนและคนชายขอบอย่างเฉพาะเจาะจง
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2.	 	สถาบันการเงินมีสาขาในเขตชนบท	 ไม่ใช่เฉพาะใน

เมือง

3.	 	สถาบันการเงินมีบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ	

(mobile banking)	 และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์	

(e-money)

4.	 	สถาบันการเงินมีสัดส่วนสินเช่ือท่ีปล่อยให้กับธุรกิจ

ขนาดจิว๋ไปจนถงึขนาดกลาง	 (Micro to SME: MSME) 

มากกว่า	10%	ของสินเชื่อทั้งหมด

5.	 	สถาบันการเงินไม่กำาหนดว่า	MSME	 ต้องมีหลัก

ประกันในการกู้

6.	 	สถาบนัการเงนิมนีโยบายเปดิเผยสทิธขิองลกูค้า	และ

ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 (รวมถึงความ

เส่ียงท่ีจะเป็นหนี้เกินตัว)	สำาหรับลูกค้าที่ไม่รู้หนังสือ

และ	MSME

7.	 	สถาบันการเงินเผยแพรเ่งือ่นไขของบริการทางการเงนิ

ในภาษาท้องถิ่น

8.	 	สถาบันการเงินมีนโยบายปรับปรุงความรู้ทางการเงิน	
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( financial literacy)	 ของลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย	

กลุ่มชายขอบ	และ	MSME

9.	 	สถาบนัการเงนิไมคิ่ดค่าธรรมเนียมในการเปดิบญัชเีงิน

ฝากพืน้ฐาน	หรอืคดิคา่ธรรมเนยีมเพียงเลก็น้อยอยา่ง

สมเหตุสมผล

10.	 	สถาบันการเงินไม่กำาหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่า	

(minimum balance)	สำาหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

11.	 	สถาบันการเงินมีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณา

สินเชื่อ	และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

12.	 	สถาบันการเงินมีบริการรับหรือโอนเงินในประเทศที่

เหมาะสม	สะดวก	และลูกค้ารายย่อยมีกำาลังซื้อ

13.	 	สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้

น้อย
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นโยบายค่าตอบแทน

องค์ประกอบต่อไปน้ีสำาคัญสำาหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

1.	 	สถาบนัการเงนิสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเงินโบนสัคนื	หาก

ปรากฏภายหลังจากที่ได้รับเงินไปแล้วว่าการรับเงิน

โบนัสนั้นเป็นไปโดยมิชอบ	 (กลไก	clawback)

2.	 	สถาบันการเงินกำาหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน	

100%	ของเงินเดือนตลอดปี

3.	 	สถาบันการเงินกำาหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน	

20%	ของเงินเดือนตลอดปี

4.	 	สถาบันการเงินกำาหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน	

10%	ของเงินเดือนตลอดปี

5.	 	สถาบันการเงินกำาหนดเพดานการจ่ายเงินเดือนไว้ไม่

เกนิ	20	 เทา่ของเงนิเดอืนทีต่ำา่ทีส่ดุในองค์กร	หรอืขัน้

สูงสุดของช่วงเงินเดือนที่ตำ่าที่สุดภายในสถาบัน
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6.	 	เงนิโบนัสอย่างน้อย	60%	ขึน้อยู่กับเปา้หมายระยะยาว	

(ซึง่ไมเ่หมอืนกบัขอ้ตกลงทีจ่ะเล่ือนจา่ยโบนสัออกไป)

7.	 	เงินโบนัสอย่างน้อย	1	 ใน	3	อิงกับหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่

เกณฑ์ทางการเงิน

8.	 	เงินโบนัสอย่างน้อย	2	 ใน	3	อิงกับหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่

เกณฑ์ทางการเงิน

9.	 	เงินโบนัสอิงกับความพึงพอใจของพนักงาน

10.	 	เงินโบนัสอิงกับความพึงพอใจของลูกค้า

11.	 	เงนิโบนัสองิกบัการปรบัปรงุผลกระทบดา้นสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มของการบรหิารจัดการของสถาบนัการเงนิ	

และธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติการ

12.	 	เงนิโบนัสองิกบัการปรบัปรงุผลกระทบดา้นสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมของการลงทุนและบริการทางการเงินของ

สถาบันการเงิน
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ความโปร่งใสและความรับผิด

องค์ประกอบต่อไปน้ีสำาคัญสำาหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

1.	 	สถาบันการเงินอธิบายกรอบการให้เงินสนับสนุนและ

การลงทนุขององค์กร	 ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเด็นทางสงัคม

และส่ิงแวดล้อม	และอธิบายว่าองค์กรจะม่ันใจได้อย่างไร

วา่การลงทนุเปน็ไปตามเง่ือนไขในนโยบายขององคก์ร

2.	 	กรอบการให้เงินสนับสนุนและการลงทุนของสถาบัน

การเงินได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก	และ

มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อสาธารณะ

3.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่รายชื่อของรัฐบาลที่ตนเข้าไป

ลงทุน	(เช่น	ลงทุนในกองทุนบำานาญของประเทศหน่ึงๆ	

เป็นต้น)

4.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่รายชื่อของบริษัทที่ตนเข้าไป

ลงทุน
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5.	 	สถาบันการเงินกล่าวถึงและเผยแพร่รายชื่อบริษัททุก

แห่งที่ตนปล่อยสินเชื่อให้มากกว่า	 10	 ล้านเหรียญ

สหรัฐ	 (หรือประมาณ	 300	 ล้านบาท)	 ผ่านเว็บไซต์

องค์กร

6.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่รายชื่อสินเชื่อโครงการ	 (pro-

ject finance)	และสินเชื่อธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ	รวมถึงข้อมูลท่ีกำาหนดในมาตรฐานอีเควเตอร์	

(Equator Principles III)

7.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่พอร์ตสินเช่ือตามภูมิภาค	ขนาด	

และอุตสาหกรรม	 (ตามมาตรฐาน	GRI FSSD FS6)

8.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่พอร์ตสินเชื่อในตารางไขว้	

ผสมข้อมูลสินเช่ือรายอุตสาหกรรมกับข้อมูลสินเชื่อ

รายภูมิภาค

9.	 	สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่พอร์ตสินเช่ือโดยละเอียด	

เช่น	ตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสองข้อแรกของ	

NACE	และ	 ISIC

10.	 	สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่พอร์ตสินเช่ือโดยละเอียด	
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เช่น	ตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสี่ข้อแรกของ	

NACE	และ	 ISIC

11.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่จำานวนบริษัทท่ีองค์กรเคยมี

ปฏิสัมพันธ์ด้วยในประเด็นสังคมและส่ิงแวดล้อม	 (ตาม

มาตรฐาน	GRI G4 FSSD FS10)

12.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่ช่ือบริษัทที่องค์กรเคยมีปฏิ

สัมพันธ์ด้วยในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม

13.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่ผลของการมีปฏิสัมพันธ์ตาม

ข้อ	12.	รวมถึงหัวข้อ	 เป้าหมาย	และเส้นตาย

14.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อของบริษัทที่ตัดสินใจไม่

ลงทุนเน่ืองจากประเด็นด้านความยั่งยืน	รวมถึงเผย

แพร่เหตุผลที่ไม่ลงทุน

15.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่สถิติการออกเสียง

16.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่เนื้อหา

บางข้อเป็นไปตามมาตรฐาน	GRI (ระดับ	Core	หรือ	

Comprehensive)

17.	 	สถาบันการเงินเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่เป็นไป
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ตามมาตรฐาน	GRI (ระดับ	Core	หรือ	Comprehen-

sive)	ทั้งฉบับ

18.	 	รายงานความย่ังยืนของสถาบันการเงินได้รบัการตรวจ

ทานจากบุคคลที่สาม

19.	 	สถาบันการเงินรายงานการปรึกษาหารือกับองค์กร

ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ

20.	 	สถาบันการเงินจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่อง

รอ้งเรยีนระดบัปฏิบตักิาร	จากปจัเจกและชุมชนทีอ่าจ

ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับสถาบัน

การเงิน

21.	 	สถาบันการเงินรายงานกลไกรบัเรือ่งรอ้งเรยีน	รวมถงึ

ความก้าวหน้าและประสิทธิผล

22.	 	สถาบันการเงินทุ่มเทให้กับการเคารพและร่วมมือใน

กลไกรับเรื่องร้องเรียนของรัฐและบริษัทลูกค้า
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ภาคผนวก ข

แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ 
(Fair Finance Guide International)
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แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ	 คือ	ดัชนี 

และ	 เครื่องมือ	 สำาหรับผู้บริโภค	 ในการเจรจาต่อรอง	

รณรงค	์ให้การสนบัสนนุ	มสีว่นรว่มในภาครฐัและสถาบนั

การเงิน	 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเงินที่เป็นธรรม

ในปี	 พ.ศ. 2559	 องค์กรภาคประชาสังคม	 39	 แห่ง	

ได้ดำาเนินงานตามแนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมใน	 9 

ประเทศ	 (ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี	 10	 โดยเข้าเป็น

สมาชิกแนวร่วมใน	พ.ศ. 2561)	 โดยสามารถเข้าถึงบุคคล

ทั่วไปกว่า	4	ล้านคน	ผ่านช่องทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก	

ในขณะที่เว็บไซต์แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรม	มีสถิติ

ผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า	400,000	คน	ใน	พ.ศ. 2560	 เพียงปี

เดยีว	มปีระชาชนสง่ขอ้คิดเหน็หรือขอ้รอ้งเรยีนต่อธนาคาร

ที่ตนใช้บริการมากกว่า	60,000	คน

ใน	พ.ศ. 2559	นโยบายการดำาเนินธุรกิจของสถาบัน

การเงิน	95	แห่งใน	9	ประเทศได้รบัการประเมนิดว้ยหลกั

เกณฑ์การประเมินกว่า	 422	 ข้อ	 (ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

ระหว่างประเทศ)	และเครือข่ายแนวปฏิบัติการเงินที่เป็น
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ธรรมได้จัดทำากรณีศึกษา	45	ชิ้น	ซึ่งเปรียบเทียบนโยบาย

กับการปฏิบัติจริงของธนาคาร	 รวมถึงได้ออกรายงาน

เปรียบเทียบการลงทุนในกลุ่มนำ้ามันเช้ือเพลิงและแหล่ง

พลังงานทดแทนของธนาคาร	75	แห่งทั่วโลก	ในรายงาน

ชื่อ	 “Undermining our Future”	 โดยใช้ข้อมูลจาก	พ.ศ. 

2558

นอกเหนือจากการติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หรอืโทรศพัทแ์ลว้	ในระหวา่ง	พ.ศ. 2552–2560	สมาชกิของ

แนวรว่มแนวปฏบิตักิารเงินทีเ่ป็นธรรมได้จดัประชุมร่วมกบั

ธนาคารต่างๆ	มากกว่า	100	ครั้ง	ซึ่งการประชุม	25	ครั้ง

จัดขึ้นในหลายประเทศโดยมีวุฒิสมาชิกหรือสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุม	กิจกรรม

ทั้งหมดน้ีนำาไปสู่การตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของ

ธนาคาร	25	แห่งทั่วโลก
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ความเป็นมา
การนำามุมมองด้านสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และหลัก	

ธรรมาภิบาล	 (Environmental, Social, Governance	นิยม

ย่อว่า	ประเด็น	ESG)	มาบูรณาการกับนโยบายและการ	

ดำาเนินงานของธนาคารรวมถึงธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุน

ทางการเงินจากธนาคาร	นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้คน	และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก	ยก

ตัวอย่างเช่น	การลดการมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ	การละเมดิสทิธมินษุยชน	ขอ้ตกลงเรือ่งการคา้

อาวุธ	การยดึครองทีดิ่น	การพัฒนาการบรกิารทางการเงนิ

สำาหรับผู้ผลิตรายย่อย	และการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็น

ธรรมมากขึ้น

แนวปฏบัิติการเงนิทีเ่ปน็ธรรมนานาชาตสินบัสนนุการ	

บูรณาการและประยุกต์ใช้กรอบการดำาเนินงานที่คำานึงถึง

สังคม	สิ่งแวดล้อม	หลักธรรมาภิบาล	และสิทธิมนุษยชน	

ในการดำาเนินธุรกจิของธนาคาร	รวมถึงลกูค้าของธนาคาร

ซึ่งดำาเนินงานในประเทศกำาลังพัฒนา
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แนวปฏบัิติการเงินทีเ่ปน็ธรรรม	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให้

เกิดการแข่งขันสู่การเป็นที่หนึ่งระหว่างธนาคารภายใต้

กรอบ	การคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	ธรรมาภิบาล	และ

สิทธิมนุษยชน	โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้

•	เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกบริการทางการเงิน

ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง

•	เปิดช่องทางโดยตรงให้ลูกค้าของธนาคารสามารถ

เสนอข้อคิดเห็น	 ข้อร้องเรียน	หรือเปลี่ยนธนาคารที่ใช้

บริการ

•	เสนอบรรทัดฐาน	 (benchmarks)	ที่สถาบันการเงิน

และหน่วยงานกำากับดูแลสามารถนำาไปใช้พัฒนาการ	

ดำาเนินงานให้มีความรบัผดิชอบ	 เปน็ธรรม	และย่ังยืนมาก

ยิ่งขึ้น

•	รณรงค์เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงให้ระบบการเงิน

โลกมีความเป็นธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 (inclusive)

แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมริเริ่มใน	พ.ศ. 2552	 โดย

องค์กรภาคประชาสงัคมหลายแห่งในประเทศเนเธอร์แลนด	์
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โดยพฒันาระเบยีบวธิวีจัิยรว่มกบัสถาบนัวจิยั	PROFUNDO 

และแนวปฏบิตัน้ีิได้ถกูนำามาใช้ในระดับนานาชาติ	ใน	พ.ศ. 

2557	 ปัจจุบันเครือข่ายแนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรม	

ดำาเนินงานใน	 10	 ประเทศ	 ได้แก่	 เบลเยียม	 บราซิล	

ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 อินโดนีเซีย	 ญี่ปุ่น	 เนเธอร์แลนด์	

นอร์เวย์	สวีเดน	และไทย	ในแต่ละประเทศจะมีแนวร่วม

ขององค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่น	 ร่วมด้วยผู้เช่ียว

ชาญเฉพาะดา้น	ดำาเนินกจิกรรมหลกั	ได้แก่	การวิจยั	การ

ตดิตามตรวจสอบ	การรณรงค์ตอ่สาธารณะ	และการหารอื

กับภาคการเงิน	 ภายใต้กรอบการดำาเนินงานของแนว

ปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ

การประเมินคุณภาพของนโยบายและการปฏิบัติของ

ธนาคารภายใต้กรอบแนวคิดด้านความยั่งยืนในหัวข้อ

เฉพาะด้านและเผยแพร่คะแนนการประเมินช่วยเพิ่มแรง

กดดนัจากสาธารณะ	ซึง่จะนำาไปสูก่ารพัฒนานโยบายและ

การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการลงทุนของธนาคาร	 โดยองค์กรที่

เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมแนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรม
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ในแตล่ะประเทศ	สามารถใช้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประเมนิ

ในการหารือและส่งอิทธิพลต่อหน่วยงานกำากับดูแลภาค

ธนาคาร	 ในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการ

เงินที่เป็นธรรม	 เช่น	ผ่านกลไกของรัฐสภาหรือสื่อมวลชน
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