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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ปลายปี	พ.ศ. 2563 Fair Finance Thailand (แนวร่วมการ

เงนิทีเ่ปน็ธรรมประเทศไทย	เวบ็ไซต	์www.fairfinancethai-

land.org)	 จัดทําการประเมินนโยบายด้านต่างๆ	ของสถาบัน

การเงินไทยที่เปิดเผยสู่สาธารณะ	นับเป็นปีที่สามที่มีการ	

นํามาตรฐาน	Fair Finance Guide International (แนวปฏิบัติ

ของแนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ	 เว็บไซต์	www.

fairfinanceguide.org)	มาใช้ในประเทศไทย	ตามเกณฑ	์Fair 

Finance Guide International 13	หมวด	ประจําปี	พ.ศ. 

2563	 โดยใช้ข้อมูลที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะ	ณ	

วันที่	30	กันยายน	2563

ปีนี้เป็นปีที่สามของการประเมินนโยบายของธนาคาร

พาณิชย์ไทย	 8	 แห่ง	 (ลดลงจาก	 9	 แห่งในสองปีแรก	

เน่ืองจากธนาคารธนชาตอยู่ระหว่างการควบรวมกับธนาคาร

https://fairfinancethailand.org
https://fairfinancethailand.org
https://fairfinanceguide.org
https://fairfinanceguide.org
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ทหารไทย)	และเปน็ปแีรกทีค่ณะวจิยัประเมนินโยบายของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	4	แห่ง	 ได้แก่	 ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	ธนาคาร

ออมสิน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	และธนาคาร

พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย	

(ธนาคารเอสเอ็มอ)ี	และเปน็ปแีรกทีใ่ช้เกณฑป์ระเมนิ	Fair 

Finance Guide Methodology	 ฉบับปรับปรุง	 ค.ศ. 2020 

โดยเพิ่มหมวดใหม่	คือ	 “สุขภาพ”	 เพิ่มองค์ประกอบการ

ประเมิน	 และเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินในองค์

ประกอบเดิมบางหมวด	ทําให้มีจํานวนหมวดเพ่ิมข้ึนในปีน้ี

เป็น	13	หมวด	

เน่ืองจากสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ	3	แหง่	ปจัจบุนัมี

ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์	

คณะวิจัยจึงยกเว้นบางหมวดในการให้คะแนน	 โดยมี

รายละเอียดดังนี้

1.	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	ไม่ใช้หมวดสุขภาพ	ธรรมชาติ	และอาวุธ	เน่ืองจาก
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ธนาคารไม่มีการให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจ

2.	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	ไม่ใช้หมวดอาวุธ	

เนื่องจากไม่มีการให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจใดๆ	นอก

เหนือจากภาคอสังหาริมทรัพย์

3.	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย	 (ธนาคารเอสเอ็มอี)	 ไม่ใช้หมวดการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 เนื่องจากไม่มีการให้บริการทางการเงิน

แก่ลูกค้ารายย่อย

สว่นธนาคารออมสนิ	แมเ้ปน็สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ	

แต่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับธนาคาร

พาณิชย์ทั่วไป	จึงไม่มีหมวดใดที่ได้รับการยกเว้น

ในการเปรียบเทียบระหว่างธนาคาร	จะใช้วิธีเปรียบ

เทียบเฉพาะร้อยละ	 (%)	 เพ่ือให้แสดงอันดับได้บนฐาน

เดียวกัน	

ผลการประเมินประจําปี	พ.ศ. 2563	พบว่า	ธนาคาร

ได้คะแนนเฉลีย่	25.37	คะแนน	คดิเปน็อตัราเพ่ิม	19.43% 
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จากคะแนนปีที่สอง	21.24	คะแนน	และถ้าไม่นับสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐ	4	แห่ง	 ท่ีได้รับการประเมินในปีน้ี

เป็นปีแรก	ธนาคารพาณิชย์	8	แห่ง	 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย	

28.22	คะแนนในปีที่สาม	คิดเป็นอัตราการเพิ่มถึง	32.8% 

จากคะแนนปีท่ีสอง	โดยธนาคารท่ีได้คะแนนสูงสุด	6	อันดับ

แรก	ได้แก่	ธนาคารทหารไทย	 (38.9%)	ธนาคารกรุงไทย	

(22.4%)	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

(ธกส.) (22.1%),	ธนาคารกรุงเทพ	 (21.8%)	ธนาคารไทย

พาณิชย์	 (21.2%)	และธนาคารกสิกรไทย	 (20.6%) 

ธนาคารพาณชิย์	5	แหง่มคีะแนนเพ่ิมข้ึนเมือ่เทยีบกบั

ปี	2562	 และมีธนาคาร	3	 แห่งที่ได้คะแนนลดลง	 ได้แก่	

ธนาคารกสิกรไทย	 (ลดลง	0.5%)	ธนาคารทิสโก้	 (ลดลง	

0.9%)	 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 (ลดลง	 1.9%)	 โดย

ธนาคารที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดสามอันดับแรก	 ได้แก่	

ธนาคารทหารไทย	 (เพ่ิม	 72%)	 ธนาคารกรุงไทย	 (เพิ่ม	

42.7%)	 และธนาคารกรุงเทพ	 (เพ่ิม	28.4%)	 ซึ่งส่งผลให้

ธนาคารท้ังสามกลายเปน็ธนาคารทีไ่ด้คะแนนการประเมนิ
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สูงสุด	3	อันดับแรก	ในปี	2563 

เมื่อดูผลการประเมินรายหมวด	 หมวดที่ธนาคาร

ทั้งหมดได้คะแนนสูงสุด	3	อันดับแรก	 ยังคงเป็นหมวด

เดียวกันกับหมวดที่ได้คะแนนสูงสุดในผลการประเมิน

นโยบายปี	2562	 ได้แก่	การขยายบริการทางการเงิน	 (ได้

คะแนนเฉลี่ย	57.1%	 เพ่ิมจาก	 54.4%	 ในปี	 2562)	 การ

คุ้มครองผู้บริโภค	 (54.6%	 เพ่ิมจาก	 46.8%)	 และการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 (44.4%	 เพิ่มจาก	 42.6%) 

หมวดที่ธนาคารได้คะแนนน้อยที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	

สุขภาพ	 (0.6%	หมวดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้)	การเปลี่ยน	

แปลงสภาพภมูอิากาศ	 (2.7%)	และความเทา่เทยีมทางเพศ	

(3.3%)	 และอีก	3	หมวดท่ีธนาคารโดยรวมยังได้คะแนน

ไม่ถึง	10%	ของคะแนนรวมทั้งหมวด	คือ	สิทธิ	มนุษยชน	

(6.6%)	ธรรมชาติ	 (5.2%)	และนโยบายคา่ตอบแทน	 (5.6%)

เมือ่ดรูะดบัการเพ่ิมของคะแนนเปรยีบเทยีบกบัคะแนน

ป	ี2562	 โดยไม่รวมสถาบนัการเงินเฉพาะกจิเนือ่งจากเพิง่

ได้รับการประเมินเป็นปีแรก	ผลรวมคะแนนของธนาคาร
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พาณิชย์	8	 แห่งมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกหมวด	ยกเว้น

หมวดภาษี	และเนื่องจากธนาคารทหารไทยได้คะแนนใน

หมวดสทิธมินุษยชน	ธรรมชาต	ิและสทิธแิรงงาน	 เพิม่ขึน้

อย่างมีนัยสําคัญ	ส่งผลให้สามหมวดนี้กลายเป็นหมวดที่

ธนาคารโดยรวมได้คะแนนเพิ่มสูงที่สุด	ดังนั้นหากไม่รวม

คะแนนของธนาคารทหารไทยในสามหมวดน้ี	พบว่า	หมวด

ที่ธนาคารพาณิชย์	 8	 แห่งได้คะแนน	 เพิ่มมากที่สุด 3 

หมวดแรก	 ได้แก่	 สิทธิมนุษยชน	 (เพิ่ม	 178.6%	 จากปี	

2562),	สิทธิแรงงาน	 (เพ่ิม	83.3%)	และนโยบายค่าตอบแทน	

(เพิ่ม	54.7%) 

ผลการประเมินแสดงเป็นแผนภาพในหน้าแทรกพิเศษ	1 

และสรุปอันดับของธนาคารเปรียบเทียบกับปี	2562	 ใน

หน้าแทรกพิเศษ	2
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ผลการประเมินธนาคารประจําปี 2563 
บอกอะไรกับเราบ้าง?

1. ธนาคารพาณิชย์ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก 

แข่งขันกันจัดทําและเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณะ

ธนาคารทหารไทย	ซึ่งก้าวจากธนาคารอันดับท้ายสุด	

(อนัดบัที	่9)	 ในการประเมนิประจําป	ี2561	มาเปน็อนัดบั

หนึ่งในการประเมินปี	2562	ยังคงรักษาตําแหน่งธนาคาร

ทีม่ผีลการประเมนิมาเปน็อนัดับหนึง่ไวไ้ด้ในป	ี2563	ดว้ย	

แต่กระโดดห่างจากธนาคารอื่นกว่าสองเท่า	 ด้วยการได้

คะแนนเพิม่ข้ึนกว่า	72%	ในปนีี	้อนัเนือ่งมาจากการจดัทํา

และเปิดเผยนโยบายการปลอ่ยสนิเช่ือ	 (credit policy)	รวม

ถึงรายการสินเช่ือต้องห้าม	 (exclusion list)	 ท่ีมีความชัดเจน

และตรงต่อประเด็นกังวลของภาคประชาสังคมโลก	ส่วน

ธนาคารพาณิชย์อันดับรองลงมา	4	ธนาคาร	ได้แก่	ธนาคาร

กรุงไทย	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารไทยพาณิชย์	และธนาคาร

กสิกรไทย	ล้วนได้คะแนนระหว่างช่วง	20–22%	และการ



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

— 14 —

เปลี่ยนแปลงอันดับของธนาคารก็สะท้อนการแข่งขันที่น่า

สนใจ	 โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย	และธนาคารกรุงเทพ	

ซึง่อยูท่ีอ่นัดบั	7	และ	5	ในปท่ีีแลว้ตามลาํดับ	ปนีีเ้ปดิเผย

นโยบายเพิ่มเติมหลายประเด็นที่ทําให้ธนาคารทั้งสองได้

คะแนนมากกว่าเดิมมาก	สง่ผลใหส้ามารถถบีตวัขึน้มาอยู่

ที่อันดับ	2	 และ	4	ตามลําดับ	 (2	 และ	3	ถ้านับเฉพาะ

อันดับของธนาคารพาณิชย์	ไม่รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) 

(ดหูน้าแทรกพิเศษ	2)

2. ธนาคารจํานวนมากข้ึนให้ความสําคัญกับประเด็นสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิแรงงาน แต่แนวปฏิบัติยังไม่ชัดเจน

หากไมร่วมคะแนนของธนาคารทหารไทยซึง่เพิม่อยา่ง

มีนัยสําคัญ	พบว่าหมวดที่ธนาคารพาณิชย์	 7	 แห่งได้

คะแนน	 เพิ่มมากที่สุด 2	หมวดแรก	คือ	สิทธิมนุษยชน	

(เพ่ิม	178.6%	จากปี	2562)	และสิทธิแรงงาน	 (เพ่ิม	83.3%) 

ถงึแมค้ะแนนโดยรวมจะยังไมสู่งมากนกั	แตอ่ตัราการเพิม่

ขึน้ของคะแนนก็สะทอ้นวา่ธนาคารโดยรวมใหค้วามสาํคญั
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กบัสองประเดน็นีม้ากขึน้	โดยเฉพาะการประกาศวา่เคารพ

ในคําประกาศของ	 ILO	 ว่าด้วยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ในทีทํ่างาน	 (ILO Declaration on Fundamental Principles 

and Rights at Work)	และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ

สทิธมินุษยชนขององค์การสหประชาชาต	ิ (United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights: 

UNGPs)

อย่างไรก็ดี	 ข้อเท็จจริงที่ว่าธนาคารแทบทุกแห่งที่ได้

คะแนนในสองหมวดนีไ้ดค้ะแนนเฉพาะในหวัขอ้ทีพ่ืน้ฐาน

ที่สุด	นั่นคือ	การประกาศรับหลักการ	 ILO	และหลักการ

ชี้แนะ	UNGPs	ก็บ่งช้ีว่าธนาคารยังมีโอกาสให้พัฒนาได้

อีกมาก	 โดยเฉพาะการจัดทําแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามชุด

หลักการดังกล่าว
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3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

และธนาคารออมสิน มีนโยบายด้านความยั่งยืน

ที่ค่อนข้างทัดเทียมกับธนาคารพาณิชย์

จากผลการประเมินนโยบายของสถาบันการเงิน

เฉพาะกจิของรฐั	4	แหง่	ซึง่ได้รบัการประเมนิในปนีีเ้ปน็ปี

แรก	พบวา่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	และธนาคารออมสิน	มีนโยบายด้านความยั่งยืน

ทีค่อ่นขา้งทดัเทยีมกบันโยบายของธนาคารพาณิชยป์จัจุบนั	

เน่ืองจากคะแนน	22.1%	ของ	ธ.ก.ส.	ทําให้ธนาคารได้คะแนน

มาเป็นอันดับท่ีสาม	และคะแนน	15.4%	ของธนาคารออมสิน	

ทําให้ธนาคารได้คะแนนมาเป็นอันดับที่	10	แต่ใกล้เคียง

กับธนาคารทิสโก้	และธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีกสองแห่ง	 คือ	

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	และธนาคารเอสเอ็มอี	 ซึ่งได้

คะแนน	11.1%	และ	9.0%	ตามลําดับ	ซึง่คอ่นขา้งหา่งจาก

ธนาคารอืน่ๆ	และสะทอ้นวา่ธนาคารทัง้สองน่าจะยังไม่ได้

ให้ความสําคัญกับนโยบายด้านความยั่งยืนเท่าที่ควร
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4. ธนาคารมีพัฒนาการด้าน “การขยายบริการ

ทางการเงิน” และ “การคุ้มครองผู้บริโภค” อย่างต่อเน่ือง

การขยายบริการทางการเงิน	และการคุ้มครองผู้บริโภค	

ยงัคงเปน็หมวดทีธ่นาคารได้คะแนนมาเปน็อนัดับหนึง่	โดย

รวมผลคะแนนยังคงสะท้อนการปฏิบัติตามข้อบังคับของ

กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 (compliance)	มากกว่า

การกาํหนดนโยบายจากกลยุทธค์วามย่ังยืนขององคก์รหรือ

การประเมินความเสี่ยงด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมของ

ธนาคารและผลิตภัณฑ์ธนาคาร	ยกตัวอย่างเช่น	นโยบาย

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคารทุกแห่ง	

เป็นไปตามกฎหมายและประกาศสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ	 (ปปง.)	และนโยบายการคุม้ครอง

ผู้บริโภคหลายข้อก็ประกาศตามประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	 เรื่องการกํากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า

อย่างเป็นธรรม	หรือ	market conduct	 ซึ่งเริ่มบังคับใช้

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2561	 เป็นต้นมา

อย่างไรกด็	ี ในปี	2563	 เราได้เห็นการประกาศนโยบาย
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คุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง	อธบิายกลไกการ

รับผิดและกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของธนาคารท่ีชัดเจน

กว่าในปีท่ีแล้ว	นับเป็นพัฒนาการที่น่าชื่นชมและมีความ

ต่อเนื่อง	จากปี	2561

สาํหรบัผลการประเมนิในหมวด	 “การขยายบรกิารทาง	

การเงิน”	 ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้คะแนนเพ่ิมขึ้น	และไม่มี

ธนาคารใดได้คะแนนต่ํากว่า	20%	ของคะแนนรวม	ส่วน

หนึ่งเป็นผลจากความต่ืนตัวของธนาคารไทยทุกแห่งต่อ

กระแสธนาคารดจิทิลั	 (digital banking)	และการขยบัขยาย

บรกิารทางการเงนิไปยังกลุม่ผูด้้อยโอกาสและกจิการขนาด

กลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปีนี้	

ธนาคารกรุงไทย	และธนาคารกสกิรไทย	เปน็ธนาคารสอง

แห่งที่ได้คะแนนในหัวข้อ	 “ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิด

บญัชเีงนิฝากพืน้ฐาน”	 เปน็ครัง้แรกในการประเมินของ	Fair 

Finance Thailand
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5. ธนาคารไทยโดยรวมยังไม่มีการประกาศนโยบายสินเช่ือ 

(credit policy) และรายการสินเชื่อต้องห้าม (exclusion list) 

ที่ชัดเจน ขณะที่ธนาคารทหารไทยก้าวเป็นผู้นําในประเด็นน้ี

จากผลการประเมนิปนีีพ้บวา่	หมวดทีธ่นาคารไทยยัง

ได้คะแนนค่อนข้างน้อยยังคงเป็น	หมวดธรรมชาติ	การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และสทิธมินษุยชน	ซึง่ลว้น

เปน็หวัขอ้ทีท่วคีวามสําคญัมากขึน้เรือ่ยๆ	ในระดับชาตแิละ

โลก	เนือ่งจากเปน็ความเสีย่งดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมที่

สรา้งความเสยีหายสงูและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบเปน็วงกวา้ง	

รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย	ความเสี่ยงที่อยู่ใน

หมวดเหล่าน้ี	 เช่น	การสูญเสียความหลากหลายทางชีว

ภาพ	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน	ภัยแล้ง	

อุทกภัย	และความเสียหายจากภัยธรรมชาติซ่ึงส่วนหนึ่ง

เปน็ผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ลว้นบ่งชี้

ว่าธนาคารไทยควรกําหนดและประกาศนโยบายสินเชื่อที่

ชัดเจน	ครอบ	คลุมสาระสําคัญตามหัวข้อย่อยในหมวด

เหล่าน้ีโดยเร็ว	 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของธนาคารในการ
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รับมือกับความเส่ียงเหล่าน้ีท่ีเกิดจากลูกค้าธุรกิจของธนาคาร	

ซึง่ท้ายท่ีสุดแล้วสามารถส่งผลสะเทอืนเปน็ความเสีย่งดา้น

ชื่อเสียง	และความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารเองด้วย

อยา่งไรก็ด	ีป	ี2563	ธนาคารทหารไทยได้คะแนนเพิม่

ขึ้นมากจากการเปิดเผยนโยบายการปล่อยสินเชื่อและ

รายการอุตสาหกรรมที่ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทาง	

การเงินที่ชัดเจนกว่าปี	2562	อาทิ	

• การกําหนดให้ลูกค้าต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบข้ัน

รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงาน	

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของอนุสัญญาวา่ดว้ย

การคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาตขิอง

โลก	 (Convention Concerning the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage)

• ธนาคารจะจํากัดสินเชื่อที่ปล่อยให้กับกลุ่มอุตสาห

กรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติไว้ไม่เกินร้อยละ	10 

ของสินเชื่อธุรกิจทั้งหมด
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• ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับการผลิต

หรือการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขัดต่ออนุสัญญา

หรอืขอ้ตกลงในระดับสากล	หรอืขดัตอ่รายการตอ้ง

หา้มในระดบัสากล	รวมถงึสารเคมทีีใ่ช้ในการกําจดั

แมลง	สารเคมีกําจัดวชัพืช	polychlorinated biphenyl 

(PCB) 

• ธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อโครงการในกิจการการ

ทําเหมืองถ่านหิน	และโรงไฟฟ้าถ่านหิน	

• ธนาคารจะไมใ่ห้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารคา้

ไมป้า่ดิบชืน้ปฐมภมู	ิ (primary tropical moist forest) 

และการผลติหรอืการคา้ไมห้รอืผลผลติจากปา่ทีไ่มม่ี

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

• ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับกิจกรรม

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมของ

พืน้ทีคุ่ม้	ครองหรือถิน่ทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามเปราะบาง	

รวมถึงแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกพื้นที่

คุ้มครอง	 (UNESCO World Heritage Sites Protected 
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Areas)	อนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า	 (Ramsar 

Convention on Wetlands)	และพืน้ทีท่ีม่คุีณคา่ด้าน

การอนุรักษ์สูง	 (High Conservation Value Forest) 

และการค้าสัตว์และพืชในบัญชีสายพันธ์ุใกล้สูญพันธ์ุ

ของ	 IUCN (IUCN Red List of Threatened Species)

6. ธนาคารโดยรวมยังสามารถเพ่ิมคะแนนได้ แม้เกณฑ์

การประเมินฉบับปรับปรุง 2020 จะเข้มกว่าปีก่อนๆ 

การประเมินปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้เกณฑ์	 Fair Finance 

Guide International	ฉบับปรับปรงุ	2020	ซึง่เพ่ิมหมวดใหม	่

“สุขภาพ”	 เข้ามาในการประเมิน	และปรับปรุงเกณฑ์การ

ประเมินหลายหัวขอ้ให้หมวดเดิมใหม้คีวามเขม้งวดมากขึน้	

(อ่านรายละเอียดได้ใน	 ภาคผนวก	 ก)	 อย่างไรก็ตาม	

ธนาคารโดยรวมยังสามารถเพิ่มคะแนนได้เป็นที่น่าพอใจ		

หลายแห่งเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณะมากข้ึน	 และ

ปัจจุบันธนาคารหลายแห่งก็อยู่ระหว่างการหารือภายใน	

เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและนโยบายในทิศทางที่สอดคล้อง
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กับเกณฑ์การประเมิน

ด้วยเหตุนี้	 แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย	

(Fair Finance Thailand)	จึงยังมีความเชื่อมั่นไม่ต่างจากปี

ทีผ่่านมาวา่	ธนาคารทกุแหง่สามารถใช้เกณฑก์ารประเมนิ	

Fair Finance Guide International	 เป็นแนวทางพัฒนา

นโยบายสินเชื่อของธนาคาร	 รวมถึงการพัฒนารายการ

อุตสาหกรรมที่ธนาคารมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทาง	

การเงนิเพราะมแีนวโนม้สรา้งผลกระทบทางสงัคมและสิง่

แวดลอ้มสงู	ตลอดจนพัฒนานโยบายอืน่ๆ	ทีส่าํคญัต่อการ

ขับเคลื่อนตามหลักการธนาคารที่ย่ังยืนต่อไปในอนาคต	

อกีท้ังเปน็การขบัเคลือ่นตามแนวปฏิบติัการใหส้นิเชือ่อยา่ง

รับผิดชอบ	 (Sustainable Banking Guidelines — Respon-

sible Lending	ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งลงนามในบันทึก

ข้อตกลงเมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2562)	อย่างเป็นรูปธรรม





หมาตเหต:ุ

ธนาคารพาณิชย์ไทยและ
ธนาคารออมสิน	มีคะแนน
รวม	130	คะแนน	ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์	 (ธอส.) 
และ 	 ธนาคา รพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศ	
ไทย	 (ธนาคารเอสเอ็มอี) 
มีคะแนนรวม	120	 และ
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	
(ธ .ก .ส .)	 มีคะแนนรวม	
100	คะแนน

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจําปี พ.ศ. 2563

ความโปร�งใสและความรับผิด

นโยบายค�าตอบแทน
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คะแนนรวม	 (รวมทั้งหมด	= 130, rebased	 ให้แต่ละหัวข้อ	= 10)

หน้าแทรกพิเศษ 1



สรุปอันดับของธนาคารเปรียบเทียบกับปี 2562

อันดับปี 2563 อันดับปี 2562 อันดับเพ่ิม/ลด คะแนนปี 2563 คะแนนเพ่ิม/ลด

1 1 38.9% +72.0%

2 7 22.4% +42.7%

3 - 22.1% ปีแรก

4 5 21.8% +28.4%

5 2 21.2% +4.2%

6 3 20.6% -0.5%

7 4 16.9% -1.9%

8 9 16.1% +0.5%

9 6 15.9% -0.9%

10 - 15.4% ปีแรก

11 - 11.1% ปีแรก

12 - 9.0% ปีแรก

หน้าแทรกพิเศษ 2
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แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยได้เลือกธนาคาร

พาณิชย์สัญชาติไทย	8	แห่ง	ตามขนาดสินทรัพย์รวมจาก

มากไปหาน้อย	โดยอ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์ล่าสุดที่เปิดเผย

ตอ่สาธารณะ	และสถาบนัการเงินเฉพาะกจิของรฐั	4	แหง่	

ทีเ่น้นการให้บรกิารแกเ่กษตรกร	ผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม	

และประชาชนท่ัวไป	ธนาคารท่ีได้รับการประเมินมีรายนาม

ดังตารางในหน้าถัดไป

ข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินครั้งนี้ 	 ได้แก่	 เอกสาร

นโยบายและข้อมูลต่างๆ	ที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะ	

ณ	30	กนัยายน	2563	รวมถงึขอ้มลูทีธ่นาคารเปดิเผยเพิม่

เติมบนเว็บไซต์ระหว่างช่วงรับฟังความคิดเห็น	สิ้นสุด	31 

ตุลาคม	2563	อันประกอบด้วย

• รายงานประจําปี	 (annual report)	พ.ศ. 2562

• รายงานความยั่งยืน	 (sustainability report)	หรือ	

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	

(CSR Report)	ประจําปี	พ.ศ. 2562
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รายนามของธนาคารที่ได้รับการประเมิน	ธนาคารพาณิชย์ไทยตาม
เกณฑ์	Fair Finance Guide International	ประจําปี	พ.ศ. 2563

ชื่อธนาคาร ตัวอักษรย่อ
สินทรัพย์ ณ วันที่ 

30 ต.ค. 2563 (ล้านบาท)

ธนาคารกรุงเทพ BBL 3,354,860.57

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 3,176,186.94

ธนาคารกรุงไทย KTB 3,163,305.38

ธนาคารกสิกรไทย KBANK 2,987,209.35

ธนาคารออมสิน* GSB 2,888,579.88

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY 2,323,328.54

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร*

BAAC 2,074,808.55

ธนาคารอาคารสงเคราะห*์ GHB 1,300,890.63

ธนาคารทหารไทย TMB 1,201,457.97

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP 356,865.63

ธนาคารทิสโก้ TISCO 257,601.44

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย*

SMEB 105,859.68

*ข้อมูล	ณ	30	มิถุนายน	2563
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• แบบฟอร์ม	56-1 (ในกรณีที่ธนาคารเป็น

บริษัทจดทะเบียน	รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย)

• ข้อมูลหรือเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร

• แถลงการณ์สาธารณะของธนาคารเอง

• จดหมายข่าวที่ออกโดยธนาคารเอง

ข้ันตอนการประเมิน
การประเมินนโยบายที่เปิดเผยต่อสาธารณะของ

ธนาคารครั้งน้ี	 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น	6	 เดือน	 โดยมีขั้นตอน

ต่อไปนี้

สิงหาคม–กันยายน 2563

คณะวิจัยประเมินนโยบายที่ธนาคารเปิดเผยต่อ

สาธารณะ	ส่งผลการประเมินเบื้องต้นพร้อมรายละเอียด

และเกณฑ์การประเมินให้ธนาคารทุกแห่ง



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

— 30 —

ตุลาคม–พฤศจิกายน 2563

ช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

ธนาคาร	ในชว่งเวลาดังกลา่ว	คณะวจิยัได้เขา้พบปะหารอื

ผลการประเมนิกบัธนาคาร	9	แหง่	 ในจํานวนนีม้ธีนาคาร	

4	แหง่	ทีเ่ปดิเผยนโยบายเพ่ิมเตมิบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร

ในระดับที่เข้าข่ายได้คะแนนเพิ่ม

ธันวาคม 2563–มกราคม 2564

คณะวจิยัปรบัปรงุผลการประเมนิ	จดัทาํรายงาน	และ

เผยแพร่ผลการประเมินสู่สาธารณะ	ผ่านเว็บไซต์	www.

fairfinancethailand.org

หัวข้อที่ ใช้ในการประเมิน
ในการประเมินครั้งที่สามโดยใช้ข้อมูลปี	พ.ศ. 2562–

2563	คณะวจิยัประเมนินโยบายธนาคารในด้านตา่งๆ	รวม	

13	หมวด	 โดยใช้เกณฑ์บังคับขั้นต่ํา	 (minimum require-

ment)	ตาม	Fair Finance Guide International	จาํนวน	10 

https://fairfinancethailand.org
https://fairfinancethailand.org
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หมวด	และเกณฑ์ทางเลือก	 (optional)	ที่เห็นว่ามีความ

สําคัญสําหรับประเทศไทย	 3	หมวด	 โดยประกอบด้วย

รายการต่อไปนี้1

หมวดรายประเด็น

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (26) 

2. การทุจริตคอร์รัปชัน (12) 

3. ความเท่าเทียมทางเพศ (15) 

4. (ใหม)่ สุขภาพ (16)

5. สิทธิมนุษยชน (12) 

6. สิทธิแรงงาน (15) 

7. ธรรมชาติ (15) 

8. ภาษี (17) 

1 หมายเหตุ:	 ตัวหนา	คือหมวดบังคับขั้นต่ํา	 และตัวเลขในวงเล็บคือ
จํานวนข้อที่มีการให้คะแนนในหมวดนั้นๆ
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หมวดรายอุตสาหกรรม

 9. อาวุธ (15) 

หมวดการปฏิบัติการภายใน

10	การคุ้มครองผู้บริโภค	 (21) 

11.	การขยายบริการทางการเงิน	 (13) 

12.	นโยบายค่าตอบแทน	 (12) 

13. ความโปร่งใสและความรับผิด (24) 

การแสดงผลการประเมนิในรายงานฉบบันี	้ ใช้วธิปีรบั

คะแนนดิบตามส่วน	 (pro rata)	 ให้ทุกหมวดมีผลรวม

เทา่กบั	10	 เพือ่ความสะดวกในการเปรยีบเทยีบขา้มหมวด

หมวดที่ไม่ใช้ในการประเมินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เน่ืองจากสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ	3	แหง่	ปจัจบุนัมี

ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์	

คณะวิจัยจึงยกเว้นหมวดบางหมวดในการให้คะแนน	โดย
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มีรายละเอียดดังนี้

1.	 	ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	 ไม่ใช้หมวดสุขภาพ	ธรรมชาติ	และอาวุธ	

เน่ืองจากธนาคารไมม่กีารใหบ้รกิารทางการเงนิแก่

ธุรกิจ

2.	 	ธนาคารอาคารสงเคราะห	์ (ธอส.)	ไมใ่ช้หมวดอาวธุ	

เน่ืองจากไม่มีการให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจใดๆ	

นอกเหนือจากภาคอสังหาริมทรัพย์

3.	 	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย	 (ธนาคารเอสเอ็มอี)	 ไม่ใช้หมวด

การคุ้มครองผู้บริโภค	 เนื่องจากไม่มีการให้บริการ

ทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย

สว่นธนาคารออมสนิ	แมเ้ปน็สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ	

แต่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับธนาคาร

พาณิชย์ทั่วไป	จึงไม่มีหมวดใดได้รับการยกเว้น
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สรุปการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน 
Fair Finance Guide Methodology 
ฉบับปรับปรุงปี 2020

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคร้ังนี้คือ	 ระเบียบวิธีของ	

Fair Finance Guide Methodology 20202	 ซึ่งได้รับการ

ปรับปรุงจากฉบับปี	2018	 ในสามประเด็นหลักดังต่อไปนี้

1.	 เพ่ิมหมวดใหม่	 “สุขภาพ” 16	 คะแนน	 สําหรับ

นโยบายของบรษิทัทีส่ถาบนัการเงินลงทนุหรอืให้การสนบั

สนุนทางการเงิน	 (หมายความว่าธนาคารต้องประกาศว่า

ลูกค้าต้องมีนโยบายเหล่านี้	 ก่อนที่ธนาคารจะลงทุนหรือ

ให้การสนับสนุนทางการเงิน)	อาทิ

• บริษัทป้องกันไม่ให้สุขภาพของลูกจ้าง	 ลูกค้า	

2 ดาวน์โหลดได้จาก	https://fairfinanceguide.org/ff-international/

news/2020/new-release-fair-finance-methodology-2020/

https://fairfinanceguide.org/ff-international/news/2020/new-release-fair-finance-methodology-2020/
https://fairfinanceguide.org/ff-international/news/2020/new-release-fair-finance-methodology-2020/
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และชุมชนใกล้เคียงถูกลิดรอนโดยผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการผลิตของบริษัท	 (ตามหลักความรอบคอบ	

— precautionary principle)

• บรษิทัเคารพในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

ผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน	

Stockholm Convention (วา่ด้วย	Persistent Organic 

Pollutants: POPs)

• บรษิทัเคารพในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

ค้าสารเคมีและของเสียเคมี	 ตามข้อตกลง	Basel 

Convention

• บริษัทลดการปล่อยสารอันตรายออกสู่ผิวดิน	น้ํา	

และอากาศ	 ด้วยการใช้เทคโนโลยทีีดี่ทีส่ดุทีม่	ี (best 

available technologies: BAT)

• บริษัทจํากัดการใช้สารเคมีที่มีข้อสงสัยในงานวิจัย

วิทยาศาสตร์ว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 และ

ถ้าใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังที่สุด	 (ตามหลักความ

รอบคอบ)
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2.	 เพิม่องคป์ระกอบหรอืหวัขอ้ใหมใ่นหมวดเดมิ	อาทิ

• การชดเชยก๊าซเรือนกระจก	 (CO2 compensation) 

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล	

• สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้	 การผลิต	 การ

พัฒนา	การบํารุงรักษา	การทดสอบ	การกักตุน	

และการค้าระบบอาวุธอัตโนมัติรุนแรง	 (lethal 

autonomous weapons systems: LAWS)	 รวมถึง

ส่วนประกอบที่ออกแบบมาสําหรับ	LAWS

• สถาบันการเงินมีกลไกรับเรื่องร้องเรียน	จากลูกค้า

และบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้า

3.	 หัวข้อในหมวดเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การ

ให้คะแนนค่อนข้างมาก	อาทิ

• สถาบันการเงินกําหนดเป้าหมายการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทัง้ทางตรงและทางออ้ม	
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ทีส่ามารถวดัได	้ซึง่สอดคลอ้งกบัการจาํกดัการเพิม่

ขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส	—	

สําหรับประเทศไทย	กําหนดให้ธนาคารได้คะแนน

ในขอ้น้ีหากประกาศเปา้หมายการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกลงอยา่งนอ้ยรอ้ยละ	20	ซึง่ตรงกบัเปา้

หมายขัน้ต่าํของการลดกา๊ซเรอืนกระจก	 (Nationally 

Determined Contribution: NDC)	 ของประเทศไทย	

ที่รัฐบาลได้ประกาศและให้สัตยาบันต่อข้อตกลง

ปารีส	 (Paris Agreement)	 ในปี	พ.ศ. 25593

• สถาบันการเงินมีนโยบายที่คํานึงถึงความอ่อนไหว

ทางเพศ	 (gender-sensitive policy)	ซึง่ไมย่อมรบัการ

เลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ	 (zero tolerance 

policy)	 ในการจา้งงานและการทาํงาน	รวมถึงความ

เสียหายทางจิตวิทยา	 และการคุกคามทางวาจา	

กายภาพ	และทางเพศ	

3 อ่านรายละเอียดได้จาก	http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/

page/ndc-nationally-determined-contribution-198

http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/page/ndc-nationally-determined-contribution-198
http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/page/ndc-nationally-determined-contribution-198
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• บริษทัทีส่ถาบนัการเงนิใหก้ารสนบัสนนุทางการเงิน

ประกาศว่าจะเคารพในสิทธิมนุษยชน	ทุกข้อ	ตาม

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

องค์การสหประชาชาติ	 (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights)

สําหรับคําอธิบายโดยละเอียดของการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การประเมิน	อ่านได้ในภาคผนวก	ก	ของรายงาน

ฉบับนี้

ผลการประเมินนโยบายธนาคารไทย 12 แห่ง 
ประจําปี พ.ศ. 2563

ผลการประเมินนโยบายของธนาคารไทย	 12	 แห่ง	

ตามเกณฑ์	Fair Finance Guide International 13	หมวด	

ประจาํป	ีพ.ศ. 2563	โดยใช้ขอ้มลูทีธ่นาคารเปดิเผยภายใน

ปี	2563	พบว่า	ธนาคารได้คะแนนเฉลี่ย	25.37	คะแนน	

คิดเป็นอัตราเพิ่ม	 19.43%	 จากคะแนนปีที่สอง	 21.24 
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คะแนน	และถ้าไม่นับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	4 

แห่ง	ทีไ่ดร้บัการประเมนิในปน้ีีเปน็ปแีรก	ธนาคารพาณชิย	์

8	 แห่ง	 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย	 28.22	 คะแนนในปีที่สาม	

คิดเป็นอัตราการเพิ่มถึง	32.8%	จากคะแนนปีที่สอง	 โดย

ธนาคารที่ได้คะแนนสูงสุด	6	อันดับแรก	 ได้แก่	ธนาคาร

ทหารไทย	 (38.9%)	ธนาคารกรงุไทย	 (22.4%)	ธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส .) (22.1%) 

ธนาคารกรุงเทพ	 (21.8%)	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 (21.2%) 

และธนาคารกสิกรไทย	 (20.6%) 

ธนาคารพาณชิย์	5	แหง่มคีะแนนเพ่ิมข้ึนเมือ่เทยีบกบั

ปี	2562	 และมีธนาคาร	3	 แห่งที่ได้คะแนนลดลง	 ได้แก่	

ธนาคารกสิกรไทย	 (ลดลง	0.5%)	ธนาคารทิสโก้	 (ลดลง	

0.9%)	 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 (ลดลง	 1.9%)	 โดย

ธนาคารที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดสามอันดับแรก	 ได้แก่	

ธนาคารทหารไทย	 (เพ่ิม	 72%)	 ธนาคารกรุงไทย	 (เพิ่ม	

42.7%)	 และธนาคารกรุงเทพ	 (เพ่ิม	28.4%)	 ซึ่งส่งผลให้

ธนาคารท้ังสามกลายเปน็ธนาคารทีไ่ด้คะแนนการประเมนิ
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สูงสุด	3	อันดับแรก	ในปี	2563 

เมื่อดูผลการประเมินรายหมวด	 หมวดที่ธนาคาร

ทั้งหมดได้คะแนนสูงสุด	3	อันดับแรก	 ยังคงเป็นหมวด

เดียวกันกับหมวดที่ได้คะแนนสูงสุดในผลการประเมิน

นโยบายปี	2562	 ได้แก่	การขยายบริการทางการเงิน	 (ได้

คะแนนเฉลี่ย	57.1%	 เพ่ิมจาก	 54.4%	 ในปี	 2562)	 การ

คุ้มครองผู้บริโภค	 (54.6%	 เพ่ิมจาก	 46.8%)	 และการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 (44.4%	 เพิ่มจาก	 42.6%) 

หมวดที่ธนาคารได้คะแนนน้อยที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	

สุขภาพ	 (0.6%	หมวดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้)	การเปลี่ยน	

แปลงสภาพภมูอิากาศ	 (2.7%)	และความเทา่เทยีมทางเพศ	

(3.3%)	และอีก	3	หมวดทีธ่นาคารโดยรวมยังได้คะแนนไม่

ถึง	 10%	 ของคะแนนรวมทั้งหมวด	คือ	 สิทธิ	มนุษยชน	

(6.6%)	ธรรมชาติ	 (5.2%)	และนโยบายคา่ตอบแทน	 (5.6%)

เมือ่ดรูะดบัการเพ่ิมของคะแนนเปรยีบเทยีบกบัคะแนน

ป	ี2562	 โดยไม่รวมสถาบนัการเงินเฉพาะกจิเนือ่งจากเพิง่

ได้รับการประเมินเป็นปีแรก	ผลรวมคะแนนของธนาคาร
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พาณิชย์	8	 แห่งมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกหมวด	ยกเว้น

หมวดภาษี	และเนื่องจากธนาคารทหารไทยได้คะแนนใน

หมวดสทิธมินุษยชน	ธรรมชาต	ิและสทิธแิรงงาน	 เพิม่ขึน้

อย่างมีนัยสําคัญ	ส่งผลให้สามหมวดนี้กลายเป็นหมวดที่

ธนาคารโดยรวมได้คะแนนเพิ่มสูงที่สุด	ดังนั้นหากไม่รวม

คะแนนของธนาคารทหารไทยในสามหมวดน้ี	พบว่า	หมวด

ที่ธนาคารพาณิชย์	 8	 แห่งได้คะแนน	 เพิ่มมากที่สุด 3 

หมวดแรก	 ได้แก่	 สิทธิมนุษยชน	 (เพิ่ม	 178.6%	 จากปี	

2562)	สิทธิแรงงาน	 (เพ่ิม	83.3%)	และนโยบายค่าตอบแทน	

(เพิ่ม	54.7%)

ผลการประเมินแสดงเป็นแผนภาพในหน้าแทรกพิเศษ	1 

และสรปุอนัดบัของธนาคารเปรยีบเทยีบกบัป	ี2562	 ไดใ้น

หน้าแทรกพิเศษ	2





ผลคะแนนรายหมวด  
และนโยบายที่น่าสนใจ

รายละเอยีดคะแนนรายหมวดแสดงดังตอ่ไปนี	้ โดยสามารถ
อ่านรายการหัวข้อทั้งหมดที่มีการประเมินได้ใน	ภาคผนวก	ก 
ของรายงานฉบับนี้

อนึ่ง	การแสดงผลการประเมินรายหมวดทั้งหมดในส่วนนี้	
ใช้วิธีปรับคะแนนดิบตามส่วน	 (pro rata)	 ให้มีคะแนนรวม
เท่ากับ	10	 เท่ากันทุกหมวด	 เพื่อความสะดวกในการเปรียบ
เทียบข้ามหมวด
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

เกณฑ์หมวดน้ีมุ่งประเมินบทบาทของธนาคารในการลด

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิจาก

การดําเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อมของธนาคาร	อาทิ	

การตัง้เปา้หมายลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของธนาคาร

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	การจํากัดการสนับสนุนทางการ

เงนิแกอ่ตุสาหกรรมทีผ่ลติไฟฟ้าจากถา่นหนิไมเ่กนิรอ้ยละ	

30	การมีนโยบายสนิเช่ือสนบัสนนุใหธ้รุกจิเปลีย่นจากการ

ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลมาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน	เป็นต้น

ในปีนี้	 ธนาคารกสิกรไทย	 (KBANK)	ธนาคารกรุงไทย	

(KTB)	 และธนาคารทหารไทย	 (TMB)	 เป็นธนาคารสาม

แห่งที่ได้คะแนนในหมวดนี้	 โดยทั้งสามแห่งได้คะแนนใน

ประเดน็ท่ีธนาคารประกาศเปา้หมายการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกจากการดําเนินงานของธนาคาร	ยกตัวอย่าง

เช่น	ธนาคารกรุงไทยซึ่งได้คะแนนในหมวดนี้เป็นปีแรก	

กําหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
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สอดคลอ้งกบัเปา้หมายระดับชาต	ิโดยประกาศจะลดลงให้

ได้ร้อยละ	20	ภายในปี	พ.ศ. 2567	 เทียบกับปีฐาน	2562

ส่วนธนาคารกรุงเทพ	 (BBL)	 ธนาคารไทยพาณิชย์	

(SCB)	 ซ่ึงเคยได้คะแนนในปี	2562	จากการประกาศเป้า

หมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนิน

งานของธนาคาร	 ในปีนี้ไม่ได้คะแนนเนื่องจากเกณฑ์	Fair 

Finance Guide Methodology	ฉบับปรับปรุง	2020	 เน้น

การใหค้ะแนนทีเ่ขม้งวดมากขึน้	 โดยกาํหนดใหส้ถาบนัการ

เงินประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมท่ีสามารถวัดได้	ซึ่ง

สอดคล้องกับการจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้

เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

สําหรับประเทศไทย	คณะวิจัยกําหนดให้ธนาคารได้

คะแนนในข้อนี้หากประกาศเป้าหมายการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ	20	ซึ่งตรงกับเป้า

หมายขัน้ต่าํของการลดกา๊ซเรอืนกระจก	 (Nationally Deter-

mined Contribution: NDC)	ของประเทศไทย	ที่รัฐบาลได้
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ประกาศและให้สัตยาบันต่อข้อตกลงปารีส	 (Paris Agree-

ment)	 ในป	ีพ.ศ. 2559	ซึง่เปา้หมายการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจกของธนาคารกรงุเทพ	และธนาคารไทยพาณิชย	์

ยังอยู่ต่ํากว่าเป้าหมายขั้นต่ําดังกล่าว	

นอกจากนี้	 ธนาคารทหารไทย	ยังได้คะแนนค่อนข้าง

มากจากการระบุกิจการ	 “การทําเหมืองถ่านหิน	 (สินเชื่อ

โครงการ)” “โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 (สินเช่ือโครงการ)”	 และ	

“การค้าไม้ป่าดิบช้ืนปฐมภูมิ	 (primary tropical moist forest) 

และการผลิตหรือการค้าไม้หรือผลผลิตจากป่าที่ไม่มีการ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน”	 ในรายการสินเชื่อต้องห้าม	

(exclusion list)	ของธนาคาร	รวมถึงประกาศว่าจะจํากัด

สนิเชือ่ใหก้บักลุม่อตุสาหกรรมน้าํมนัและกา๊ซธรรมชาตไิว้

ไม่เกินร้อยละ	10	ของสินเชื่อธุรกิจทั้งหมด

การทุจริตคอร์รัปชัน (corruption)

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งประเมินบทบาทของธนาคารในการ

ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน	รวมถึงมมีาตรการต่อตา้นการ
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ฟอกเงิน	การก่อการร้าย	และมีกลไกที่สามารถยืนยันได้

ถึงผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง	 (ultimate beneficiary)	 ของ

บริษัทลูกค้า

ในหมวดน้ีธนาคารไทยได้คะแนนทั้งหมด	5	 ข้อจาก	

12	 ข้อ	 เท่ากันทุกธนาคาร	 ยกเว้นธนาคารทหารไทย	

ธนาคารไทยพาณิชย์	 และธนาคารกรุงไทย	ที่ได้คะแนน

มากกว่าธนาคารอื่น	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

(ธ.ก.ส./BAAC)	 ไดค้ะแนนคิดเปน็สดัสว่น	 (%)	จากคะแนน

เต็มมากกว่าธนาคารอื่น	 ทั้งที่ได้คะแนนดิบเท่ากันกับ

ธนาคารอืน่	 เน่ืองจากธนาคารไมม่กีารปลอ่ยสนิเชือ่ธรุกจิ	

หัวข้อท่ีคาดหวังให้ธนาคารไปกําหนดนโยบายสําหรับ

บริษัทลูกค้าจึงไม่ได้ใช้	 (not applicable)	 ในการประเมิน

นโยบายธนาคารน้ี	 (ส่งผลให้คะแนนเต็มในหมวดนี้ของ	

ธ.ก.ส.	ต่ํากว่าของธนาคารอื่น)

ธนาคารทุกแห่งได้คะแนนจากการประกาศไม่รับ

สินบน	มีนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน	ป้องกันการ



แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย

— 51 —

สนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มก่อการร้าย	มีการเปิดเผย

ผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ	และมมีาตรฐานเพ่ิมเตมิเมือ่

ทําธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทาง	การ

เมือง	 ซ่ึงการประกาศนโยบายเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตาม	

พ.ร.บ.	ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ. 2542 

มาตรการปอ้งกนัปราบปรามการฟอกเงิน	และการตอ่ตา้น

การสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย	และประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การ

รับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน	 (Guideline on 

Acceptance of Deposits or Money from Customers)

ธนาคารทหารไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	และธนาคาร

กรุงไทย	ได้คะแนนเพิ่มจากการประกาศว่า	ธนาคารไม่มี

พฤติกรรมหรือกิจกรรมล็อบบี้	

ความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality)

เกณฑใ์นหมวดนีค้าดหวังให้ธนาคารสะทอ้นถงึคณุคา่

ความเท่าเทียมในบริบทของเพศ	 โดยความเท่าเทียมทาง
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เพศ	หมายถึง	การมีสิทธิ	ความรับผิดชอบ	และโอกาสที่

เท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อกําหนดด้านเพศ	 โดยนโยบาย

ที่คาดหวัง	 เช่น	การมีนโยบายไม่ยอมรับการล่วงละเมิด

ทางเพศ	 (zero tolerance policy)	นโยบายรบัประกนัการมี

สว่นร่วมของผู้หญงิในคณะกรรมการบรษัิท	และมาตรการ

ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารกสกิรไทย	และธนาคารเกยีรตนิาคินภทัร	ได้

คะแนนจากการระบุว่า	ธนาคารมีนโยบายไม่ยอมรับการ

เลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบในการจ้างงานและการ

ทํางาน	รวมถึงการคุกคามทางวาจา	กายภาพ	และทาง

เพศ	 (zero tolerance policy)	จึงได้คะแนนในหัวข้อย่อยนี้

ธนาคารกรงุเทพ	ไดค้ะแนนจากการระบวุา่	 “ธนาคาร

มรีะบบการกาํหนดเงินเดือนและโบนสัทีชั่ดเจน	 เปน็ธรรม

และไม่ขึน้กบัความแตกตา่งทางเพศ	 เช้ือชาต	ิและศาสนา

ของพนักงาน”

ธนาคารทหารไทย	ได้คะแนนมากกวา่ธนาคารอืน่จาก

การระบวุา่	ธนาคารจะไมส่นับสนนุทางการเงินหรอืบรกิาร
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แก่ลูกค้าที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เคารพ/ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน	สิทธิแรงงาน	หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงกรณี

ดังกล่าว	 ซ่ึงระบุตอ่ไปวา่	แรงงานในธรุกจิของลกูคา้	 “ตอ้ง

ได้รับโอกาส	ค่าแรง	และผลตอบแทนที่เท่าเทียมกันโดย

ไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศ”	 นอกจากนี้	 ธนาคารยัง

ประกาศเป้าหมายทีจ่ะรกัษาสดัสว่นของผูห้ญิงในตาํแหน่ง

ผูบ้รหิารของธนาคารให	้ “มากกวา่รอ้ยละ	40”	ซึง่ธนาคาร

อ่ืนยังไม่ประกาศเป้าหมายน้ี	 ถึงแม้ธนาคารหลายแห่งจะมี

สดัสว่นผูห้ญงิในตําแหนง่ผูบ้รหิารอยู่ในระดับสงูแล้วกต็าม

สุขภาพ (health)

สุขภาพเป็นหมวดใหม่ในการประเมินของปีนี้	 เกณฑ์

หมวดน้ีคาดหวังให้ธนาคารกําหนดนโยบายเพ่ือพิทักษ์

สุขภาพของชุมชน	ลูกจ้าง	 และลูกค้าของบริษัทลูกค้าที่

ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน	เช่น	กําหนดว่าบริษัท

ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้สุขภาพของลูกจ้าง	ลูกค้า	และ

ชุมชนใกล้เคียงถูกลิดรอนโดยผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
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ผลิตของบริษัทตามหลักความรอบคอบ	 (Precautionary 

Principle),	 กําหนดว่าบริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสารอันตราย

ตามที่ระบุใน	Stockholm Convention (ว่าด้วย	Persistent 

Organic Pollutants: POPs),	กาํหนดว่าบริษทัหาวธิลีดการ

ปลอ่ยสารอนัตรายออกสูผ่วิดิน	น้าํ	และอากาศ	ดว้ยการ

ใช้เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดท่ีมี	(best available technologies: BAT) 

และกําหนดให้บริษัทจํากัดการใช้สารเคมีท่ีมีข้อสงสัยในงาน

วิจยัวทิยาศาสตรว์า่อาจเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ	และถา้ใช้

ก็ใช้อย่างระมัดระวังท่ีสุด	 (ตามหลักความรอบคอบ)	เป็นต้น

ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารเดียวที่ได้คะแนนใน

หมวดน้ี	จากการระบวุา่บรษิทัลกูคา้ตอ้งรบัผดิชอบในการ

หลกีเลีย่ง	หรือลดความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิจาก

การปฏบัิตงิานหรอืผลิตภณัฑ	์สอดคล้องตามหลกั	Precau-

tionary Principle	 โดยควรคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ	 เช่น

• การปรึกษาหารือและช่องทางการร้องเรียน
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• โครงสร้างและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

• ความปลอดภัยในการใช้วัสดุอันตราย

• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

• การระบาดของโรคในชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินธุรกิจ

• การจราจรที่เพิ่มขึ้น

• การเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉิน

• การใช้พนักงานรักษาความปลอดภัย

• การป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของ

พนักงาน	ลูกค้าและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

สิทธิมนุษยชน (human rights)

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิ

มนุษยชน	ตามหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ขององค์การสหประชาชาต	ิ (United Nations Guiding Prin-

ciples on Business and Human Rights: UNGP)	 และมี

กลไกติดตามตรวจสอบให้ลูกหนี้ธุรกิจของธนาคารปฏิบัติ
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ตามหลักการชี้แนะดังกล่าวด้วย

หมวดน้ีมีธนาคาร	5	แหง่ทีไ่ด้คะแนน	ได้แก	่ธนาคาร

กรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคาร

ทหารไทย	 และธนาคารกสิกรไทย	 ธนาคารทุกแห่งได้

คะแนนจากการประกาศว่าธนาคารเคารพในสิทธิมนุษยชน

ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

องค์การสหประชาชาติ	 (United Nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights) 

ธนาคารกรุงเทพได้คะแนนเพิ่มเติมจากการประกาศ

วา่	สนบัสนนุให้บริษัทลกูคา้	 คู่ค้า	และพันธมติรทางธรุกจิ

ของธนาคารนํานโยบายดา้นสทิธมินษุยชนของธนาคารไป

ปฏิบัติอย่างจริงจัง

ธนาคารทหารไทยได้คะแนนมากกว่าธนาคารอื่นๆ	

จากการประกาศวา่	บรษัิทลกูคา้ต้องสํารวจเพ่ือระบบุคุคล

ที่มีความจําเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน	และทําความเข้าใจถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	กําหนดกรอบการให้ค่าตอบแทน	

ให้ได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า	
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(free, prior, and informed consent: FPIC)	 จากผู้ที่ต้อง

ย้ายถิ่นฐาน	โดยใช้แนวปฏิบัติดังนี้

• การเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจ	 (economic displace-

ment):	หากการซื้อที่ดินของลูกค้าเพ่ือการดําเนิน

ธุรกิจก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้หรือคุณภาพชีวิต	

ลกูคา้ตอ้งมอบค่าตอบแทนให้กบัผูท่ี้ได้รับผลกระทบ

• ชนพื้นเมือง:	ลูกค้าควรดําเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้

ว่า	การดําเนินธุรกิจของลูกค้าจะต้องเคารพในการ

ใช้ชีวิตของชนพ้ืนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบจาก

การดําเนินธุรกิจของลูกค้า	ทั้งด้านเอกลักษณ์ของ

ชนพื้นเมือง	 (indigenous identity)	ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	และการใช้ชีวิตบนพื้นฐานจากทรัพยากร	

ธรรมชาติ	 (natural resource-based livelihood)	 โดย

ควรคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ	 เช่น

  การหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดผลกระทบเชิงลบ

  การปรึกษาหารือที่แจ้งล่วงหน้า	 (free, prior, and 
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informed consultation)

  การแจ้งถึงผลประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจ

  เคารพในพื้นที่จารีต	 (traditional land)	และสิทธิ

ท่ีดินตามจารีต	 (customary land)	ของชนพ้ืนเมือง

และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด

การย้ายถ่ินฐานของชนพ้ืนเมือง	ต้องสอดคล้องกับ

มาตรฐานท่ีเปน็เลิศในระดับสากล	หากการย้ายถิน่ฐานไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้

สิทธิแรงงาน (labour rights)

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิ

แรงงานสอดคล้องกับคําประกาศขององค์กรแรงงานระหว่าง

ประเทศ	 (International Labour Organization: ILO)	 ว่าดว้ย

หลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในท่ีทํางาน	นอกจากน้ี	เกณฑ์

การประเมินยังครอบคลุมนโยบายด้านสิทธิแรงงานของ

บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารด้วย
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ในผลการประเมินปีนี้	 ธนาคารกรุงเทพ	 ธนาคาร

ไทยพาณิชย	์ธนาคารกรงุไทย	ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา	 ธนาคารทหารไทย	และธนาคารอาคาร

สงเคราะห์	 รวม	 7	 แห่ง	 ได้คะแนนจากการประกาศ

นโยบายด้านสิทธิแรงงานที่อ้างอิงคําประกาศขององค์กร

แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ในทีทํ่างาน	 (ILO Declaration on Fundamental Principles 

and Rights at Work)	 เช่น	มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	

มแีนวทางการไมเ่ลือกปฏบัิติต่อพนักงานในเรือ่ง	เพศ	อาย	ุ

สัญชาติ	 ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย	และ

เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพ	

แรงงานได้โดยไม่มีการปิดกั้น	

ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารทหารไทย	ธนาคารกรุงเทพ	

และธนาคารไทยพาณิชย์	 ได้คะแนนเพิ่มเติมจากการ

ประกาศว่า	ธนาคารจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กและ

แรงงานทาสในธุรกิจของลูกค้าธนาคาร	

ธนาคารทหารไทยได้คะแนนเพ่ิมเติมจากการประกาศ
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ว่า	 ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือบริการแก่

ลูกค้าที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เคารพหรือละเมิดสิทธิ

แรงงาน	 ซ่ึงรวมถึงการไม่คุ้มครอง	 “สภาพการทํางานที่ดี

และปลอดภัย”	 บริษัทลูกค้าจะรับประกันได้ว่าแรงงาน

ข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	และมีสภาพ

การทํางานท่ีเท่าเทยีมกบัลกูจ้างคนอืน่ๆ	และบรษิทัลกูคา้

รับรองสิทธิในการรวมกลุ่มต่อรอง

ธรรมชาติ (nature)

เกณฑ์หมวดน้ีประเมินนโยบายเก่ียวกับธุรกิจท่ีธนาคาร

ให้การสนับสนุนทางการเงิน	 เกณฑ์หลายข้อมุ่งเน้นให้

ธนาคารมีนโยบายสินเชื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่สุ่มเสี่ยง

ต่อการสร้างผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 เช่น	

อุตสาหกรรมทรายน้ํามัน	 และการค้าพืชและสัตว์ใกล้

สญูพนัธุท่ี์อยูใ่นรายการแนบทา้ยอนสุญัญาไซเตส	 (CITES)

ธนาคารกรุงเทพ	และธนาคารทหารไทย	 เป็นเพียง

สองธนาคารทีไ่ดค้ะแนนในหมวดนีใ้นปนีี	้ โดยทั้งสองแหง่
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ประกาศไม่ยอมรบัการค้าสตัวป์า่หรอืผลติภณัฑ์ตามทีร่ะบุ

ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

และธรรมชาติ	 (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 

และธนาคารทหารไทยได้คะแนนเพิ่มจากข้อต่อไปนี้

• การกําหนดให้ลูกค้าต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบข้ัน

รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงาน	

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของอนุสัญญาวา่ดว้ย

การคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาตขิอง

โลก	 (Convention Concerning the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage)

• การประกาศว่าธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทาง	

การเงนิกบัการผลติหรอืการค้าผลิตภัณฑห์รือบรกิาร

ที่ขัดต่ออนุสัญญาหรือข้อตกลงในระดับสากล	หรือ

ขัดต่อรายการต้องห้ามในระดับสากล	 รวมถึงสาร

เคมีท่ีใช้ในการกําจัดแมลง	 สารเคมีกําจัดวัชพืช	
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polychlorinated biphenyl (PCB) 

• การประกาศว่าธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทาง	

การเงนิกบักจิกรรมทีก่อ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงหรือ

เสื่อมโทรมของพื้นที่คุ้มครองหรือถ่ินที่อยู่อาศัยที่มี

ความเปราะบาง	รวมถงึแหลง่มรดกโลกขององคก์าร

ยูเนสโกพื้นที่คุ้มครอง	 (UNESCO World Heritage 

Sites Protected Areas)	อนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วย

พื้นที่ชุ่มน้ํา	 (Ramsar Convention on Wetlands) 

และพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง	 (High Con-

servation Value Forest)	และการค้าสัตว์และพืชใน

บัญชีสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ของ	 IUCN (IUCN Red 

List of Threatened Species)

ภาษี (tax)

เกณฑ์หมวดน้ีประเมินกลไกและกระบวนการการ

ดําเนินงานของธนาคารและนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจที่

ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน	รวมถึงธุรกรรมใน
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ประเทศเขตปลอดภาษี	 เพ่ือปอ้งกนัการหลบเลีย่งภาษขีอง

ธนาคารและธุรกิจที่เป็นลูกค้าธนาคาร	

ตัวอย่างเกณฑ์ในหมวดนี้	 เช่น	 1)	ธนาคารจะไม่ให้

บรกิารทางการเงนิแกบ่รษิทัทีต่ัง้อยูใ่นเขตปลอดภาษ	ี (tax 

haven)	ยกเวน้วา่บรษิทันัน้ๆ	จะมกีจิกรรมทางธรุกจิจรงิๆ	

และไดก้าํไรจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิในทอ้งถิน่นัน้จรงิๆ	

และ	2)	ธนาคารจะไม่มีบริษัทในเครือ	สาขา	หรือบริษัท

รว่มลงทุนใดๆ	ในเขตอาํนาจศาล	 (jurisdiction)	ทีไ่มม่ภีาษี

เงนิได	้หรอืเก็บภาษีเงินได้ในอตัราศนูย์เปอรเ์ซน็ต	์ยกเวน้

ว่าธนาคารจะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริงและได้กําไรจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริง

ธนาคารทหารไทย	 เป็นธนาคารเดียวที่เปิดเผยข้อมูล

รายได้	ค่าใช้จ่าย	กําไร	และจํานวนภาษีที่จ่ายให้ภาครัฐ	

จากภายในประเทศและตา่งประเทศ	และได้เปดิเผยขอ้มลู

อัตรากําลังพนักงาน	 เงินอุดหนุนจากรัฐ	 และแจกแจง

ขอ้มลูเหล่านีร้ายสาขาในต่างประเทศทัง้หมด	จงึไดค้ะแนน

ในสองหัวข้อย่อยในหมวดนี้	
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.) 

ได้คะแนนคิดเป็นสัดส่วน	 (%)	 จากคะแนนเต็มมากกว่า

ธนาคารอืน่	ทัง้ทีไ่ด้คะแนนดิบเทา่กนักบัสถาบนัเฉพาะกจิ

อีก	3	แห่งท่ีได้คะแนนในหมวดน้ี	เน่ืองจากธนาคารไม่มีการ

ปล่อยสินเชื่อธุรกิจ	หัวข้อที่คาดหวังให้ธนาคารไปกําหนด

นโยบายสําหรบับริษัทลกูคา้จงึไมไ่ด้ใช้	 (not applicable)	ใน

การประเมินนโยบายธนาคารน้ี	 (ส่งผลให้คะแนนเต็มใน

หมวดนี้ของ	ธ.ก.ส.	ต่ํากว่าของธนาคารอื่น)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ธนาคารทิสโก้	ธนาคารออมสิน	

ธ.ก.ส.	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	และธนาคารเอสเอ็มอี	

ได้คะแนนจากการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์รวมในทุก

ประเทศที่เปิดให้บริการ	 (ธนาคารทุกแห่งท่ีกล่าวถึงล้วน

ไม่มีสาขาในต่างประเทศ) 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง	4	แห่ง	 ได้คะแนนจาก

การที่ไม่มีบริษัทในเครือ	สาขา	หรือบริษัทร่วมลงทุนใดๆ	

ในเขตอาํนาจศาล	 (jurisdiction)	ทีไ่มม่ภีาษีเงนิได้	หรอืเก็บ

ภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์	
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ธนาคารกสิกรไทย	 และธนาคารเกียรตินาคินภัทร	

เป็นธนาคารเพียงสองแห่งที่ได้คะแนนในหัวข้อ	 “สถาบัน

การเงนิไมม่สีว่นร่วมใดๆ	ในธุรกรรมกบัโครงสรา้งระหวา่ง

ประเทศ	ซึ่งมีเป้าหมายที่จะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี” 

โดยธนาคารกสกิรไทยระบวุา่	มกีรอบการควบคุมดา้นภาษี	

(tax control framework)	ซึง่เปน็แนวทางทีย่อมรบัในระดบั

สากล	และการกํากับดูแลความเสี่ยงด้านภาษีซ่ึงกําหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	ส่วนธนาคาร

เกียรตินาคินภัทรประกาศว่า	 “ธนาคารจะไม่ใช้โครงสร้าง

ทางภาษทีีม่วีตัถุประสงคห์ลกัเพียงเพือ่ขจดั	หรอืลดภาระ

ภาษีผ่านการวางแผนหรือโครงสร้างการดําเนินงานท่ีซับซ้อน

อันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี	อีกทั้งไม่ใช้ประโยชน์

จากช่องว่างทางกฎหมายภาษีในการดําเนินธุรกิจหรือใช้

กฎหมายภาษีที่ไม่สอดคล้องต่อหลักการและเจตนาของ

กฎหมายภาษีทั้งธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ”
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อาวุธ (arms)

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายไม่ให้การ

สนับสนุนทางการเงินแกบ่รษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง	ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะ

เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน	การฟอกเงิน	และการก่อการร้าย

ผลการประเมินในปีน้ีพบว่า	ธนาคารทุกแห่งได้คะแนน

ในหมวดนี	้ เนือ่งจากทุกธนาคารประกาศนโยบายไมใ่หก้าร

สนับสนุนทางการเงินและสินเช่ือแก่ธุรกิจที่ผลิตหรือค้า

อาวธุทีม่อีานภุาพทาํลายลา้งสงู	รวมถงึอาวุธกมัมนัตภาพ

รงัส	ีอาวธุชวีภาพ	และอาวธุเคม	ีซึง่การประกาศนโยบาย

ดงักลา่วเปน็ไปตามพระราชบญัญติัปอ้งกนัและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย	และการแพร่

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง	พ.ศ. 2559 

ธนาคารทหารไทย	ได้คะแนนมากกว่าธนาคารอ่ืนใน

หมวดนี้	 เนื่องจากประกาศว่า	ธนาคารจะไม่เกี่ยวข้องกับ

บรษิทัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัองค์กรทีม่กีจิกรรมเกีย่วขอ้งกบั

การผลิต	การออกแบบ	การทดสอบ	การค้นหา	การดัด	
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แปลง	การปรับปรุง	บริการ	การบํารุงรักษา	การสะสมคลัง	

การสนบัสนนุ	การค้าและการอบรม	ทีเ่กีย่วขอ้งกบั	 “อาวุธ

ซึง่เปน็ทีถ่กเถียงในสงัคม” (controversial weapons)	ซึง่ใน

นิยามครอบคลุม	 ระเบิดลูกปราย	 (cluster munitions) 

นอกจากน้ี	ยงัประกาศวา่	ธนาคารจะพิจารณาลกูคา้กลุม่

อาวุธท่ีมีการตกลงทางธุรกิจร่วมกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาค

รฐัอยา่งละเอยีด	 “เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่อาวธุ	อปุกรณท์างทหาร	

บริการ	การอบรม	ความรู้	 เทคโนโลยี	สินค้าท่ีใช้ได้สอง

ทาง	 (dual purpose goods)	การสนับสนุนอาวุธจะไม่ถูก

นําไปใช้ในประเทศที่มีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน	หรือเป็น

ประเทศท่ีอยู่ในสถานะท่ีไม่ม่ันคง	 (มีการประท้วง/เหตุการณ์

ความไม่สงบ)	 โดยที่สิ่งเหล่านี้อาจนําไปใช้	1)	ละเมิดกฎ

หมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	2)	กระตุ้นหรือยืดเยื้อ

ความขัดแย้งท่ีใช้อาวุธ	หรือเพ่ิมความตึงเครียดมากขึ้น	

3)	เหตุผลอื่นๆ	ที่ไม่อาจพิจารณาได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ”
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การคุ้มครองผู้บริโภค (consumer protection)

เกณฑ์หมวดนีค้าดหวงัใหธ้นาคารมมีาตรการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภครายยอ่ยทีค่รอบคลมุ	 เช่น	มนีโยบายเปดิเผยสทิธิ

ของลูกค้ารายย่อย	 และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และ

บริการ	สร้างหลักประกันว่าลูกค้ารายย่อยเข้าถึงกลไกรับ

เร่ืองรอ้งเรยีนและเยียวยาทีม่กีระบวนการค้นหาความจรงิ	

(due diligence)	มีนโยบายปรับโครงสร้างหน้ีสําหรับผู้บริโภค

ทีป่ระสบปัญหาเปน็หนีเ้กนิตวั	มนีโยบายและขัน้ตอนทีจ่ะ

หลีกเลี่ยงการพ่วงขายผลิตภัณฑ์	หรือพฤติกรรมการขาย

ที่ไม่เหมาะสม	ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนสําหรับ

พนักงานและตัวแทน	ในทางที่ส่งเสริมพฤติกรรมการทํา

ธรุกจิอยา่งรบัผดิชอบ	การปฏบิตัติอ่ลกูค้าอยา่งเปน็ธรรม	

และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	และมีนโยบายที่

จะเปิดให้ลูกค้ารายย่อยที่เป็นผู้พิการหรือมีความต้องการ

พิเศษสามารถเข้าถึงสาขาทางกายภาพและบริการอิเล็ก

ทรอนิกส์อย่างเช่นแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้	 เป็นต้น

ผลการประเมินปีนี้พบว่า	ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้
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คะแนนเพิ่มขึ้นในหมวดน้ี	และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ของรฐัก็มผีลคะแนนทีใ่กลเ้คียงกบัธนาคารพาณชิย	์ยกเว้น

ธนาคารเอสเอม็อทีี่ไดค้ะแนนเพยีงรอ้ยละ	35	 ในหมวดนี	้

ตัวอย่างประเด็นโดดเด่นที่ทําให้ธนาคารได้คะแนนใน

ปีนี้	 ได้แก่

1.	ธนาคารหลายแห่งมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนมากขึ้นใน

การปรับโครงสร้างหนี้สําหรับผู้บริโภค	 เช่น	การเข้าร่วม	

“โครงการคลินิกแก้หน้ี” (Debt Clinic)	ภายใต้การกํากับดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย	และการบริหารจัดการของ

บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จํากัด	 เพื่อช่วยเหลือให้

ลกูหนีท้ีม่ปีญัหาหน้ีบัตรเครดิตและสนิเช่ือสว่นบุคคลทีไ่มม่ี

หลกัประกนักบัเจา้หนี	้ ไดม้โีอกาสปลดหนีอ้ยา่งครบวงจร	

ตลอดจนลกูหนีจ้ะไดเ้รยีนรูก้ารวางแผนการเงินทีด่เีพือ่ให้

สามารถบริหารจัดการทางการเงินของตนเองในอนาคต

2.	ธนาคารกรงุเทพ	ประกาศ	 “นโยบายการใหส้นิเชือ่

อย่างมีความรับผิดชอบ”	 ว่า	ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติ

สนิเชือ่อยา่งรอบคอบบนพ้ืนฐานของความเสีย่งด้านเครดติ	
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(credit risk)	และความเสีย่งทีล่กูค้าอาจมเีงินเหลอืไมเ่พยีง

พอต่อการดํารงชีพ	 (affordability risk)	 ซึ่งจะกระทบต่อ

คณุภาพชวีติในระยะยาวของลกูค้า	โดยให้ความสาํคญัเปน็

พิเศษกับกลุ่มเปราะบาง	 (vulnerable group)	เช่น	 ผู้มีรายได้

นอ้ย	ผูส้งูอายุ	ผูท้ีเ่พ่ิงเขา้สู่ตลาดแรงงาน	เพ่ือปอ้งกนัมใิห้

ตกอยูใ่นภาวะหนีส้นิเกนิตวั	และจะสง่เสรมิและสนบัสนนุ

การสร้างความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทาง	

การเงินและการออมแก่บุคคลท่ัวไปและกลุ่มเปราะบาง	เพ่ือ

บรรเทาปัญหาหน้ีสินครัวเรือนและลดความเส่ียงด้านสินเช่ือ

3.	 ธนาคารไทยพาณิชย์	และธนาคารกรุงเทพ	 เป็น

ธนาคารเพียงสองแห่งที่ประกาศว่า	 มีโครงการอบรม

พนักงานและตัวแทนธนาคาร	 (agents)	 ในประเด็นสิทธิ

ผูบ้รโิภค	และนโยบายคุ้มครองผูบ้รโิภค	รวมถงึแนวปฏบิตัิ

ที่ดีทั้งก่อน	ระหว่าง	และหลังการขาย

4.	 ธนาคารทหารไทย	ประกาศว่า	หากมีการทุจริต

เกิดข้ึนจากการทําธรุกรรมออนไลนโ์ดยทีลู่กคา้ไมไ่ดม้ส่ีวน

เกี่ยวข้อง	ธนาคารยินดีคืนเงินให้กับลูกค้า	
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คะแนนในหมวดนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติ

ตามเกณฑ์การใหบ้รกิารอย่างเปน็ธรรม	 (market conduct) 

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย	 (ธปท.)	อย่างชัดเจนและเปน็

รูปธรรมมากกว่าปี	2562

ตัวอย่างนโยบายอื่นๆ	ในหมวดนี้ที่ได้คะแนนและน่า

สนใจ	อาทิ

• ธนาคารกรุงไทย	 เป็นธนาคารเดียวในปีนี้ที่ได้

คะแนนจากการเปิดเผยนโยบายและขั้นตอนการ

ติดตามหนี้	 และชื่อบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก

ธนาคารให้ติดตามหนี้

• ธนาคาร	5	 แห่งได้คะแนนจากการมีบริการที่เอื้อ

ให้ผู้พิการหรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้เข้าถึง

บริการของธนาคาร	ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคาร

กรุงไทย	ธนาคารทิสโก้	ธนาคารออมสิน	และธนาคาร

เอสเอ็มอี

• ธนาคารไทยพาณิชย์	มีนโยบายไม่ยอมรับต่อการ
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ดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนด	

(zero tolerance)	 โดยธนาคารได้กําหนดระเบียบ

ข้อบังคับและมาตรการต่างๆ	รวมถึงมุ่งสร้างวัฒน

ธรรมใหพ้นักงานทกุคนรกัษาและปฏบิติัตามจรรยา

บรรณและแนวปฏิบัติที่ดี	 โดยยึดมั่นในการรักษา

ผลประโยชน์ของลกูค้าและนําเสนอสิง่ทีดี่ทีส่ดุใหก้บั

ลูกค้าอย่างเป็นธรรม	และไม่แสวงหาผลประโยชน์

จากความไม่รู้ของลูกค้า

• ธนาคารทิสโก้	 ให้ความสําคัญต่อการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ	 (information 

security)	 เปน็อย่างย่ิง	มกีารกําหนดนโยบายเทคโน

โลยสีารสนเทศเปน็มาตรฐานเดียวกนัทัง้กลุม่บรษิทั	

เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล	การถ่ายโอน	และมี

การตรวจสอบในทุกข้ันตอนอย่างรัดกุม	 เพ่ือการ

บริหารจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัยและสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	

รวมถึงการวางมาตรการป้องกันทางไซเบอร์ที่ทัน
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สมยัตามมาตรฐานสากลและปรบัเปลีย่นใหส้อดรบั

กับยทุธศาสตรแ์ละการดาํเนนิธรุกจิ	 เพ่ือปอ้งกนัไม่

ใหข้อ้มลูสว่นตัวของลกูค้ารัว่ไหลหรอืถกูนาํไปใชโ้ดย

ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การขยายบริการทางการเงิน (financial inclusion)

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายให้การ

สนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าท่ียังเข้าไม่ถึงบริการทาง	

การเงนิในระบบ	ผูม้รีายไดน้อ้ย	และกลุม่เปราะบาง	โดย

ให้บริการทางการเงินท่ีเหมาะสม	สะดวก	และลูกค้ามีกําลัง

ซ้ือ	นอกจากน้ี	ยังให้คะแนนธนาคารท่ีมีบริการทางโทรศัพท์

มือถือ	 (mobile banking)	 และบริการเงินอิเล็ก	ทรอนิกส์	

(e-money)	รวมถึงมีนโยบายหรือโครงการเสริมสร้างความรู้

ทางการเงิน	 (financial literacy)	 แก่ลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้

น้อย	กลุ่มเปราะบาง	และผู้ประกอบการขนาดจิ๋ว	ขนาด

ยอ่มและขนาดกลาง	 (MSME: micro-enterprise and SMEs)

ธนาคารทุกแห่งได้คะแนนในหมวดนี้	 โดยหัวข้อที่
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ธนาคารทุกแห่งได้คะแนน	ได้แก่	

1.	 	ธนาคารมนีโยบาย	บรกิาร	และผลติภณัฑท์ีพุ่ง่เปา้

ไปยังกลุ่มคนจนและคนชายขอบอย่างเฉพาะเจาะจง

2.	 	ธนาคารมีสาขาในเขตชนบท	ไม่ใช่เฉพาะในเมือง	

3.	 	ธนาคารมบีรกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื	 (mo-

bile banking)	และบริการไร้เงินสด	 (e-money)

4.	 	ธนาคารไม่กําหนดว่าธุรกิจขนาดจ๋ิวจนถึงขนาดกลาง	

(Micro to SME—MSME)	ตอ้งมีหลักประกนัในการ

กู	้ (แตค่ะแนนต่างกนัไปตามผลติภณัฑท์างการเงิน)

5.	 	ธนาคารเผยแพร่เงื่อนไขของบริการทางการเงินใน

ภาษาท้องถิ่น

6.	 	ธนาคารมีบริการรับหรือโอนเงินในประเทศท่ีเหมาะสม	

สะดวก	และลูกค้ารายย่อยมีกําลังซื้อ

ปีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีมีธนาคารได้คะแนนในหัวข้อ	“สถาบัน

การเงินไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน” 
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ได้แก่	ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคารกรุงไทย

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นในหมวดนี้	

ตวัอยา่งนโยบายทีน่่าสนใจในหมวดนีท้ีธ่นาคารไดค้ะแนน

อาทิ

• ธนาคารไทยพาณชิย	์ออก	 “สนิเช่ือเพือ่ความจําเปน็

สําหรับการศึกษาและการรักษาพยาบาล	(Purposeful 

Loan)”	หรอื	 “มณ	ีFree Solution”	ซึง่เปน็ผลิตภณัฑ์

ทางการเงินที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับกลุ่มผู้

ประกอบการ	SME	สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง

คล่องตัวด้วยต้นทุนที่ลดลงจากบริการทางธุรกิจที่

ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทุกประเภท	

เพือ่เปน็การช่วยเสรมิสภาพคลอ่งทางการเงนิใหก้บั

ลกูคา้กลุม่ผูป้ระกอบการรายย่อยใหส้ามารถดําเนนิ

ธุรกิจต่อไปได้	

• ธนาคารกรุงเทพ	 ได้ดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อ

ผู้ประกอบการรายย่อย	 โดยร่วมมือกับบรรษัท
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ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 ใน

การให้สนิเช่ือสาํหรบัผูป้ระกอบการรายย่อย	 (micro 

entrepreneurs)	 โดย	บสย.	เปน็ผูค้้าํประกนัเงนิกูเ้ตม็

จํานวน	ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเติบโต

ได้โดยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน	และได้รับสินเช่ือ

ในอัตราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสมโดยไมต่อ้งมหีลักทรพัย์

ค้ําประกัน

• ธนาคารกสกิรไทย	มโีครงการใหค้วามรูท้างการเงนิ

แก่เยาวชนในด้านการออม	การวางแผนการใช้จ่าย	

การลงทนุ	และการเริม่ทําธรุกจิ	ผา่นเวบ็ไซต	์www.

afterklass.com	และเกม	Afterclass City	และมีทีม

วทิยากร	K-Expert	ได้ใหค้วามรูแ้กก่ลุม่ผูด้้อยโอกาส	

ไดแ้ก	่ผูพ้กิาร	ผูส้งูอายุ	ครผููอ้ยู่ในพ้ืนท่ีชนบท	กลุม่

นักเรยีนนักศกึษาในวยัเรียน	รวมถงึกลุม่ลกูคา้กลุม่

ใหมท่ีเ่ขา้ถงึขอ้มลูการใช้บรกิารทางการเงนิและการ

วางแผนการเงินได้จํากัด	

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 ได้กําหนดแนวทางในการ
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เปิดเผยข้อมูล	 โดยต้องดําเนินการผ่านช่องทางที่

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 โดยจัดให้มีข้อมูลใน

รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ทั้งข้อมูลทาง	

การเงินและข้อมูลอื่นๆ	อย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	

โปร่งใส	 รวดเร็ว	ทันเวลา	 เท่าเทียมกัน	และสอด	

คลอ้งกบักฎหมายและระเบียบต่างๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งของ

หน่วยงานทางการ	รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลสําคัญ

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

• ธนาคารทหารไทย	ได้พัฒนาใหบ้ญัชีเพ่ือใช้	ทเีอม็บ	ี

ออลล์	 ฟรี	 นอกจากจะกด	 โอน	 จ่าย	 ไม่เสียค่า

ธรรมเนียม	ทัง้ผา่น	TMB TOUCH	และ	ATM	ทกุตู้

ทั่วประเทศ	ยังเป็นบัญชีเพื่อการทําธุรกรรมโดย

ลกูคา้สามารถทําธรุกรรมภายในธนาคารทีเอม็บแีละ

ถอนเงนิสดจากตู้เอทเีอม็ทกุธนาคารทัว่ไทยโดยไมม่ี

ค่าธรรมเนียมและไม่จํากัดจํานวนคร้ัง	รวมถึงไม่มี

คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิตา่งธนาคาร	การชาํระเงนิ

และหักบัญชีอัตโนมัติ	5	 รายการแรกต่อเดือน	อีก
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ทั้งไม่จําเป็นต้องมีเงินขั้นต่ําคงไว้ในบัญชี

• ธนาคารทิสโก้	มีนโยบาย	บริการ	และผลิตภัณฑ์ท่ีพุ่ง

เปา้ไปยงักลุม่คนจนและคนชายขอบ	โดยธนาคารม	ี

“สมหวงั	เงนิสัง่ได้”	ทีใ่หบ้รกิารสินเช่ือจํานําทะเบยีน

รถทุกประเภท	รวมถึงสินเช่ือไฟแนนซ์ธุรกิจขนาด

เล็ก	 และสินเชื่อรีไฟแนนซ์	 สําหรับกลุ่มลูกค้าที่

ต้องการเงินสด	 เงินกู้ฉุกเฉิน	 เงินด่วน	และสินเชื่อ

หมุนเวียนธุรกิจ	ซึ่งจะเน้นการให้บริการลูกค้าราย

ย่อยในต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน	

นโยบายค่าตอบแทน (remuneration)

เกณฑ์หมวดน้ีมุ่งเน้นการเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน	

และคาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายการจ่ายโบนัสท่ีไม่เอ้ือต่อ

การสร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสมแก่พนักงานและผู้บริหาร

ในปีนี้	 ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคาร

ไทยพาณิชย์	ธนาคารทหารไทย	และธนาคารทิสโก้	 เป็น

ธนาคาร	5	แห่งทีไ่ด้คะแนนในหมวดนี	้ โดยธนาคารกสกิร
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ไทยได้คะแนนจากการประกาศว่าผูกโยงเกณฑ์การจ่าย

โบนัสผู้บรหิารระดับสูงเขา้กับเกณฑต์อ่ไปนีน้อกเหนอืจาก

ผลประกอบการทางธุรกิจ	1)	ความพึงพอใจของพนักงาน	

2)	ความพึงพอใจของลูกค้า	 และ	 3)	การเติบโตของเงิน

สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม	และการลดลงของการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ได้คะแนนจากการประกาศว่า	

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณารวมตัวชี้วัด

นอกเหนือผลประกอบการ	 เช่น	ประสบการณ์ของลูกค้า	

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและภาพลักษณ์

นายจ้าง	และความยั่งยืนขององค์กร

ธนาคารกรุงไทย	 ได้คะแนนจากการระบุว่าตัวชี้วัด

เชิงกลยุทธ์	 (KPIs)	 เช่ือมโยงการให้ผลตอบแทนเข้ากับ

ระดับความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้า	

ธนาคารทหารไทย	ได้คะแนนจากการกําหนดตัวชี้วัด	

ผลการดําเนินงานขององค์กรบางส่วนที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดทาง	

การเงนิ	ความพงึพอใจของลกูค้า	การลดการใช้ทรพัยากร	
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เช่น	พลังงาน	ก๊าซเรือนกระจก	และนํ้า	เงินกู้ท่ีมีผล	กระทบ	

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก	และอัตราการอนุมัติ

คําขอเข้าร่วมโครงการบรรเทาหนี้ของลูกค้า

ธนาคารทิสโก้	 ได้คะแนนจากการกําหนดให้มีการ

คํานึงถึงคุณภาพของสินเชื่อและการให้บริการที่เป็นธรรม	

เป็นปัจจยัสําคญัในการประเมนิผลงานสําหรับพนกังานใน

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย	และกําหนดให้มีการคํานึงถึงจํานวน

ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานหรอืการใหบ้รกิาร

ลูกค้า	 เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาค่าตอบแทนของ

พนักงานในธุรกิจหลักทรัพย์

ความโปร่งใสและความรับผิด  

(transparency and accountability)

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ	 เช่น	

รายชื่อบริษัทที่ธนาคารเข้าไปลงทุน	ปล่อยสินเชื่อเกิน	10 

ล้านเหรียญสหรัฐ	พอร์ตสินเชื่อแบ่งตามอุตสาหกรรม	

สถิติการออกเสียง	 เป็นต้น
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ธนาคารหลายแห่งได้คะแนนจากหัวข้อต่อไปนี้

1.	 	การเผยแพรร่ายงานความย่ังยืนทีท่าํตามมาตรฐาน	

Global Reporting Initiative (GRI) (ระดับ	Core 

หรือ	Comprehensive)	ทั้งฉบับ	

2.	 	รายงานความย่ังยืนดังกล่าวได้รับการตรวจทาน

จากบุคคลที่สาม	

3.	 	เผยแพร่สถิติการออกเสียงของบริษัทจัดการลงทุน	

(บลจ.)	 ในเครือของธนาคาร	

4.	 	มสีว่นรว่มในกลไกรับเรือ่งร้องเรียนระดับปฏบิตักิาร	

จากปัจเจกและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก

กิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับธนาคาร	ซึ่งธนาคารเปิดให้

ผูม้สีว่นได้เสียสามารถแสดงความคดิเหน็	รอ้งเรยีน	

หรอืเสนอเรือ่งสําคัญอืน่ๆ	ผา่นช่องทางตา่งๆ	รวม

ถึงร้องเรียนโดยตรงต่อกรรมการอิสระ	หรือคณะ

กรรมการตรวจสอบ	รวมถงึมกีารระบรุายละเอยีด

กระบวนการดําเนินการหลังรับเรื่องร้องเรียน	
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ในหวัข้อยอ่ยว่าด้วยการรายงานกลไกรบัเรือ่งรอ้งเรยีน	

รวมถึงความก้าวหน้าและประสิทธิผล	 ธนาคารกรุงไทย	

ธนาคารกรุงเทพ	และธนาคารไทยพาณิชย์	 เป็นธนาคาร

เพียง	3	แห่งท่ีได้คะแนน	 เนื่องจากเปิดเผยข้อมูลปัญหา

การใชบ้ริการ	การแกป้ัญหาเรื่องร้องเรียน	ระยะเวลาการ

ดําเนินการในการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน	 ช่องทาง	

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน	และระยะเวลาการยืนยันการรับเรือ่ง

ร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่น	ธนาคารกรุงเทพมีการเปิดเผยแนวโน้ม

เร่ืองร้องเรียน	แนวโน้มสัดส่วนเร่ืองร้องเรียนสุทธิต่อจํานวน

ผลิตภัณฑ์	 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว	 จําแนกตาม

ระยะเวลาดําเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน	และข้อมูล

เรื่องร้องเรียนสูงสุด	5	ผลิตภัณฑ์แรกและเวลายุติเรื่องที่

เกิน	30	วัน

ธนาคารทหารไทย	 เป็นธนาคารเดียวท่ีได้คะแนนใน

หวัขอ้	 “สถาบนัการเงินรายงานการปรกึษาหารอืกบัองคก์ร

ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ”	 เนื่องจาก
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เปิดเผยรายการประเด็นหลักที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความ

สําคัญในรายงานความย่ังยืนประจําปี	 พ.ศ. 2562	 ซึ่ง

สะทอ้นวา่ม	ีกระบวนการปรกึษาหารอื	ระหวา่งผูม้สีว่นได้

เสียกับธนาคาร	มิใช่การรายงานประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ความสนใจทางเดียว



ผลการประเมินธนาคารประจําปี 2563 
บอกอะไรกับเราบ้าง?
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1. ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก 
แข่งขันกันจัดทําและเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณะ

ธนาคารทหารไทย	ซึ่งก้าวจากธนาคารอันดับท้ายสุด	

(อนัดบัที	่9)	 ในการประเมนิประจําป	ี2561	มาเปน็อนัดบั

หนึ่งในการประเมินปี	2562	ยังคงรักษาตําแหน่งธนาคาร

ทีม่ผีลการประเมนิมาเปน็อนัดับหนึง่ไวไ้ด้ในป	ี2563	ดว้ย	

แต่กระโดดห่างจากธนาคารอื่นกว่าสองเท่า	 ด้วยการได้

คะแนนเพิม่ข้ึนกว่า	72%	ในปนีี	้อนัเนือ่งมาจากการจดัทํา

และเปิดเผยนโยบายการปลอ่ยสนิเช่ือ	 (credit policy)	รวม

ถึงรายการสินเช่ือต้องห้าม	 (exclusion list)	 ท่ีมีความชัดเจน

และตรงต่อประเด็นกังวลของภาคประชาสังคมโลก	ส่วน

ธนาคารพาณิชย์อันดับรองลงมา	4	ธนาคาร	ได้แก่	ธนาคาร

กรุงไทย	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารไทยพาณิชย์	และธนาคาร

กสิกรไทย	ล้วนได้คะแนนระหว่างช่วง	20–22%	และการ

เปลี่ยนแปลงอันดับของธนาคารก็สะท้อนการแข่งขันที่น่า

สนใจ	 โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย	และธนาคารกรุงเทพ	
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ซึง่อยูท่ีอ่นัดบั	7	และ	5	ในปท่ีีแลว้ตามลาํดับ	ปนีีเ้ปดิเผย

นโยบายเพิ่มเติมหลายประเด็นที่ทําให้ธนาคารทั้งสองได้

คะแนนมากกว่าเดิมมาก	สง่ผลใหส้ามารถถบีตวัขึน้มาอยู่

ที่อันดับ	2	 และ	4	ตามลําดับ	 (2	 และ	3	ถ้านับเฉพาะ

อันดับของธนาคารพาณิชย์	ไม่รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) 

(ดหูน้าแทรกพิเศษ	2)

2. ธนาคารจํานวนมากข้ึนให้ความสําคัญกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 
แต่แนวปฏิบัติยังไม่ชัดเจน

หากไมร่วมคะแนนของธนาคารทหารไทยซึง่เพิม่อยา่ง

มีนัยสําคัญ	พบว่าหมวดที่ธนาคารพาณิชย์	 7	 แห่งได้

คะแนน	 เพิ่มมากที่สุด 2	หมวดแรก	คือ	สิทธิมนุษยชน	

(เพ่ิม	178.6%	จากปี	2562)	และสิทธิแรงงาน	 (เพ่ิม	83.3%) 

ถงึแมค้ะแนนโดยรวมจะยังไมสู่งมากนกั	แตอ่ตัราการเพิม่

ขึน้ของคะแนนก็สะทอ้นวา่ธนาคารโดยรวมใหค้วามสาํคญั

กบัสองประเดน็นีม้ากขึน้	โดยเฉพาะการประกาศวา่เคารพ
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ในคําประกาศของ	 ILO	 ว่าด้วยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ในทีทํ่างาน	 (ILO Declaration on Fundamental Principles 

and Rights at Work)	และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ

สทิธมินุษยชนขององค์การสหประชาชาต	ิ (United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights: 

UNGPs)

อย่างไรก็ดี	 ข้อเท็จจริงที่ว่าธนาคารแทบทุกแห่งใหญ่

ที่ได้คะแนนในสองหมวดนี้ได้คะแนนเฉพาะในหัวข้อที่

พื้นฐานที่สุด	นั่นคือ	การประกาศรับหลักการ	 ILO	 และ

หลักการชี้แนะ	UNGPs	 ก็บ่งช้ีว่าธนาคารยังมีโอกาสให้

พัฒนาไดอี้กมาก	โดยเฉพาะการจัดทําแนวปฏบิติัทีช่ดัเจน

ตามชุดหลักการดังกล่าว
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3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และธนาคารออมสิน มีนโยบายด้านความย่ังยืน
ที่ค่อนข้างทัดเทียมกับธนาคารพาณิชย์

จากผลการประเมินนโยบายของสถาบันการเงิน

เฉพาะกจิของรฐั	4	แหง่	ซึง่ได้รบัการประเมนิในปนีีเ้ปน็ปี

แรก	พบวา่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	และธนาคารออมสิน	มีนโยบายด้านความยั่งยืน

ทีค่อ่นขา้งทดัเทยีมกบันโยบายของธนาคารพาณิชยป์จัจุบนั	

เน่ืองจากคะแนน	22.1%	ของ	ธ.ก.ส.	ทําให้ธนาคารได้คะแนน

มาเป็นอันดับท่ีสาม	และคะแนน	15.4%	ของธนาคารออมสิน	

ทําให้ธนาคารได้คะแนนมาเป็นอันดับที่	10	แต่ใกล้เคียง

กับธนาคารทิสโก้	และธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีกสองแห่ง	 คือ	

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	และธนาคารเอสเอ็มอี	 ซึ่งได้

คะแนน	11.1%	และ	9.0%	ตามลําดับ	ซึง่คอ่นขา้งหา่งจาก

ธนาคารอืน่ๆ	และสะทอ้นวา่ธนาคารทัง้สองน่าจะยังไม่ได้

ให้ความสําคัญกับนโยบายด้านความยั่งยืนเท่าที่ควร
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4. ธนาคารมีพัฒนาการด้าน “การขยาย
บริการทางการเงิน” และ “การคุ้มครอง
ผู้บริโภค” อย่างต่อเน่ือง

การขยายบริการทางการเงิน	และการคุ้มครองผู้บริโภค	

ยงัคงเปน็หมวดทีธ่นาคารได้คะแนนมาเปน็อนัดับหนึง่	โดย

รวมผลคะแนนยังคงสะท้อนการปฏิบัติตามข้อบังคับของ

กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 (compliance)	มากกว่า

การกาํหนดนโยบายจากกลยุทธค์วามย่ังยืนขององคก์รหรือ

การประเมินความเสี่ยงด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมของ

ธนาคารและผลิตภัณฑ์ธนาคาร	ยกตัวอย่างเช่น	นโยบาย

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคารทุกแห่ง	

เป็นไปตามกฎหมายและประกาศสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ	 (ปปง.)	และนโยบายการคุม้ครอง

ผู้บริโภคหลายข้อก็ประกาศตามประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	 เรื่องการกํากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า

อย่างเป็นธรรม	หรือ	market conduct	 ซึ่งเริ่มบังคับใช้

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2561	 เป็นต้นมา
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อย่างไรกด็	ี ในปี	2563	 เราได้เห็นการประกาศนโยบาย

คุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง	อธบิายกลไกการ

รับผิดและกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของธนาคารท่ีชัดเจน

กว่าในปีท่ีแล้ว	นับเป็นพัฒนาการที่น่าชื่นชมและมีความ

ต่อเนื่อง	จากปี	2561

สาํหรบัผลการประเมนิในหมวด	 “การขยายบรกิารทาง	

การเงิน”	 ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้คะแนนเพ่ิมขึ้น	และไม่มี

ธนาคารใดได้คะแนนต่ํากว่า	20%	ของคะแนนรวม	ส่วน

หนึ่งเป็นผลจากความต่ืนตัวของธนาคารไทยทุกแห่งต่อ

กระแสธนาคารดจิทิลั	 (digital banking)	และการขยบัขยาย

บรกิารทางการเงนิไปยังกลุม่ผูด้้อยโอกาสและกจิการขนาด

กลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปีนี้	

ธนาคารกรุงไทย	และธนาคารกสกิรไทย	เปน็ธนาคารสอง

แห่งที่ได้คะแนนในหัวข้อ	 “ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิด

บญัชเีงนิฝากพืน้ฐาน”	 เปน็ครัง้แรกในการประเมินของ	Fair 

Finance Thailand
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5. ธนาคารไทยโดยรวมยังไม่มีการประกาศ
นโยบายสินเช่ือ (credit policy) และรายการ
สินเช่ือต้องห้าม (exclusion list) ที่ชัดเจน ขณะที่
ธนาคารทหารไทยก้าวเป็นผู้นําในประเด็นน้ี

จากผลการประเมนิปนีีพ้บวา่	หมวดทีธ่นาคารไทยยัง

ได้คะแนนค่อนข้างน้อยยังคงเป็น	หมวดธรรมชาติ	การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และสทิธมินษุยชน	ซึง่ลว้น

เปน็หวัขอ้ทีท่วคีวามสําคญัมากขึน้เรือ่ยๆ	ในระดับชาตแิละ

โลก	เนือ่งจากเปน็ความเสีย่งดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมที่

สรา้งความเสยีหายสงูและกอ่ใหเ้กดิผลกระทบเปน็วงกวา้ง	

รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย	ความเสี่ยงที่อยู่ใน

หมวดเหล่าน้ี	 เช่น	การสูญเสียความหลากหลายทางชีว

ภาพ	การละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน	ภัยแล้ง	

อุทกภัย	และความเสียหายจากภัยธรรมชาติซ่ึงส่วนหนึ่ง

เปน็ผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ลว้นบ่งชี้

ว่าธนาคารไทยควรกําหนดและประกาศนโยบายสินเชื่อที่

ชัดเจน	ครอบ	คลุมสาระสําคัญตามหัวข้อย่อยในหมวด
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เหล่าน้ีโดยเร็ว	 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของธนาคารในการ

รับมือกับความเส่ียงเหล่าน้ีท่ีเกิดจากลูกค้าธุรกิจของธนาคาร	

ซึง่ท้ายท่ีสุดแล้วสามารถส่งผลสะเทอืนเปน็ความเสีย่งดา้น

ชื่อเสียง	และความเสี่ยงทางการเงินของธนาคารเองด้วย

อยา่งไรก็ด	ีป	ี2563	ธนาคารทหารไทยได้คะแนนเพิม่

ขึ้นมากจากการเปิดเผยนโยบายการปล่อยสินเชื่อและ

รายการอุตสาหกรรมที่ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทาง	

การเงินที่ชัดเจนกว่าปี	2562	อาทิ	

• การกําหนดให้ลูกค้าต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบข้ัน

รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงาน	

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของอนุสัญญาวา่ดว้ย

การคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาตขิอง

โลก	 (Convention Concerning the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage)

• ธนาคารจะจํากัดสินเชื่อที่ปล่อยให้กับกลุ่มอุตสาห

กรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติไว้ไม่เกินร้อยละ	10 
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ของสินเชื่อธุรกิจทั้งหมด

• ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับการผลิต

หรือการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขัดต่ออนุสัญญา

หรอืขอ้ตกลงในระดับสากล	หรอืขดัตอ่รายการตอ้ง

หา้มในระดบัสากล	รวมถงึสารเคมทีีใ่ช้ในการกําจดั

แมลง	สารเคมีกําจัดวชัพืช	polychlorinated biphenyl 

(PCB) 

• ธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อโครงการในกิจการการ

ทําเหมืองถ่านหิน	และโรงไฟฟ้าถ่านหิน	

• ธนาคารจะไมใ่ห้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารคา้

ไมป้า่ดิบชืน้ปฐมภมู	ิ (primary tropical moist forest) 

และการผลติหรอืการคา้ไมห้รอืผลผลติจากปา่ทีไ่มม่ี

การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

• ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับกิจกรรม

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมของ

พืน้ทีคุ่ม้	ครองหรือถิน่ทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามเปราะบาง	

รวมถึงแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกพื้นที่
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คุ้มครอง	 (UNESCO World Heritage Sites Protected 

Areas)	อนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า	 (Ramsar 

Convention on Wetlands)	และพืน้ทีท่ีม่คุีณคา่ด้าน

การอนุรักษ์สูง	 (High Conservation Value Forest) 

และการค้าสัตว์และพืชในบัญชีสายพันธ์ุใกล้สูญพันธ์ุ

ของ	 IUCN (IUCN Red List of Threatened Species)

6. ธนาคารโดยรวมยังสามารถเพ่ิมคะแนนได้ 
แม้เกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง 2020 
จะเข้มกว่าปีก่อนๆ 

การประเมินปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้เกณฑ์	 Fair Finance 

Guide International	ฉบับปรับปรงุ	2020	ซึง่เพ่ิมหมวดใหม	่

“สุขภาพ”	 เข้ามาในการประเมิน	และปรับปรุงเกณฑ์การ

ประเมินหลายหัวขอ้ให้หมวดเดิมใหม้คีวามเขม้งวดมากขึน้	

(อ่านรายละเอียดได้ใน	 ภาคผนวก	 ก)	 อย่างไรก็ตาม	

ธนาคารโดยรวมยังสามารถเพิ่มคะแนนได้เป็นที่น่าพอใจ		

หลายแห่งเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณะมากข้ึน	 และ
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ปัจจุบันธนาคารหลายแห่งก็อยู่ระหว่างการหารือภายใน	

เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและนโยบายในทิศทางที่สอดคล้อง

กับเกณฑ์การประเมิน

ด้วยเหตุนี้	 แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย	

(Fair Finance Thailand)	จึงยังมีความเชื่อมั่นไม่ต่างจากปี

ทีผ่่านมาวา่	ธนาคารทกุแหง่สามารถใช้เกณฑก์ารประเมนิ	

Fair Finance Guide International	 เป็นแนวทางพัฒนา

นโยบายสินเชื่อของธนาคาร	 รวมถึงการพัฒนารายการ

อุตสาหกรรมที่ธนาคารมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทาง	

การเงนิเพราะมแีนวโนม้สรา้งผลกระทบทางสงัคมและสิง่

แวดลอ้มสงู	ตลอดจนพัฒนานโยบายอืน่ๆ	ทีส่าํคญัต่อการ

ขับเคลื่อนตามหลักการธนาคารที่ย่ังยืนต่อไปในอนาคต	

อกีท้ังเปน็การขบัเคลือ่นตามแนวปฏิบติัการใหส้นิเชือ่อยา่ง

รับผิดชอบ	 (Sustainable Banking Guidelines — Respon-

sible Lending	ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งลงนามในบันทึก

ข้อตกลงเมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2562)	อย่างเป็นรูปธรรม
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ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	 (Dow Jones Sustainability 

Indices: DJSI)	จัดทําขึ้นด้วยความร่วมมือของ	S&P Dow 

Jones Indices	 และ	 RobecoSAM	 โดยเชิญบริษัทจด

ทะเบียนขนาดใหญ่ท่ัวโลกใน	60	อุตสาหกรรม	 เข้าร่วม

การประเมินการดําเนินงานด้านความยั่งยืน	บริษัทจะถูก

ประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า	Corporate Sustainability 

Assessment	 หรือ	CSA	 ซึ่งครอบคลุม	 3	 มิติ	 ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 ในขณะที่แนวปฏิบัติ

การเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ	 (Fair Finance Guide Inter-

national: FFGI)	คอื	 ดัชน	ีและ	เครือ่งมอื	สาํหรบัผู้บรโิภค	

ในการเจรจาต่อรอง	การรณรงค์	การให้การสนับสนุน	การ

มีส่วนร่วมในภาครัฐและสถาบันการเงิน	 เพ่ือสร้างความ

ร่วมมือด้านการเงินที่เป็นธรรม

ความแตกต่างระหว่าง	FFGI	กับ	DJSI	อาจสรุปได้ดังน้ี
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1)	ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายต่างกัน

DJSI	นําเสนอดัชนีความยั่งยืนของบริษัทแก่นักลงทุน	

ส่วน	FFGI	 เน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านสังคม	ส่ิงแวดล้อม	

และสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมธนาคารและสร้างการ

รับรู้แก่ลูกค้าธนาคารและบุคคลทั่วไป

2)	อุตสาหกรรมที่ประเมิน

DJSI	 ประเมินทุกอุตสาหกรรม	 และนําคะแนนมา

เปรียบเทียบกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน	ส่วน	FFGI 

ประเมินอุตสาหกรรมธนาคารเท่านั้น

3)	การเปดิเผยขอ้มลูวธิกีารประเมนิและแบบสอบถาม

ที่สมบูรณ์

DJSI	ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน	ต่างจาก	

FFGI	ที่เน้นกระบวนการประเมินที่เข้มงวดและมีหลักฐาน

สนับสนุน	 เปิดเผยกระบวนการประเมินบนเว็บไซต์
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4)	 เนื้อหาการประเมิน

FFGI	ประเมนิทัง้ในระดับเนือ้หานโยบายและขอบเขต

ของนโยบาย	 อันเนื่องมาจาก	หลายครั้งนโยบายของ

ธนาคารไม่ได้ถูกนําไปปรับใช้ในทุกผลิตภัณฑ์	ส่วน	DJSI 

ไม่มีการระบุขอบเขตของการประเมินที่แน่ชัด	 มีเพียง

ตวัอยา่งดา้นสทิธมินษุยชน	ทีร่ะบวุา่	 เกณฑจ์ะครอบคลมุ

ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมเนื้อหานโยบายภายในของ

บริษัทเท่านั้น1

นอกจากนี้	FFGI	มีเกณฑ์อีกส่วนหนึ่งที่ระบุถึงบริษัท

ที่ธนาคารให้การสนับสนุน	 เพื่อมั่นใจว่าบริษัทที่ธนาคาร

ให้การสนับสนุนมีนโยบายด้านความยั่งยืน

5)	ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

DJSI	ใชข้อ้มลูทัง้ทีเ่ปดิเผยและไมเ่ปดิเผยต่อสาธารณะ	

1 [page 6] https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/494706/eb-ev-ana 
lyse-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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DJSI	 ให้บริษัทผู้สมัครเป็นผู้ให้ข้อมูล	จึงมีข้อมูลบางส่วน

เป็นข้อมูลภายในของบริษัท	 โดย	DJSI	 ระบุใน	รายงาน

เล่มขาว	 “Measuring Intangibles”	 ว่าวิธีนี้ ช่วยให้การ

ประเมินเรือ่งความยัง่ยนืมคีวามลกึซึง้มากข้ึน2	สว่น	FFGI 

ใช้ข้อมูลที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะในการประเมิน

เท่านั้น	 โดยเป็นการประเมินจากบุคคลภายนอก	คือแนว

ร่วมการเงินที่เป็นธรรมในประเทศนั้นๆ

6)	การเปลีย่นแปลงคะแนนเมือ่พบวา่ขอ้มลูไมต่รงกบั

ที่ให้ไว้

ในการประเมินทั้งสองแบบ	จะใช้ข้อมูลจากสื่อและ

แนวร่วมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของธนาคาร	 โดย

ข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่อผลคะแนนต่างกัน	 หาก	

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


แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย

— 115 —

DJSI	พบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุไว้และส่ง

ผลกระทบทางลบต่อธนาคารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ

ธนาคาร	คะแนนที่ประเมินจะถูกหักตามความรุนแรงของ

เหตุการณ์3	 ต่างจาก	FFGI	ทีข่อ้มลูจากสือ่หรอืแนวรว่มไม่

สง่ผลต่อคะแนน	เพราะการประเมนิใช้จากขอ้มลูนโยบาย

ที่ธนาคารเปิดเผยเท่านั้น

7)	ระบบคะแนน

DJSI	ใช้ระบบคะแนนสัมพัทธ์	 (relative score system) 

ในขณะที	่FFGI	 ใช้ระบบคะแนนสมับรูณ	์ (absolute score 

system)	 โดย	DJSI	จะคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสุดใน

แต่ละอุตสาหกรรม	และยกให้เป็น	 “บริษัทที่ดีที่สุดในรุ่น” 

(Best in Class)	ระบบนีม้ขีอ้เสยีคอื	บรษัิททีดี่ทีส่ดุอาจได้

3 [page 12] https://www.robecosam.com/media/c/2/f/c2fb51 

336d88cfe5d5cba1241da83d26_measuring-intangibles-csa-meth 
odology_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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คะแนนน้อยและมิใช่ผู้นําด้านความยั่งยืนอย่างที่คาดหวัง	

ต่างจากเกณฑ์	 FFGI	 ซึ่งถูกพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่	 “ดี

ทีส่ดุ”	ดงัน้ันธนาคารทีไ่ด้คะแนนเตม็หรือเกอืบเตม็	100% 

จงึนับเปน็ธนาคารทีม่แีนวปฏิบติัทีเ่ปน็เลศิตามอดุมคตขิอง

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม	 (ideal best practice)
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน

4 [page 3] https://www.robecosam.com/media/e/3/5/e3545dc 
00f11f2515ff00dabee0bed61_robecosam-corporate-sustainability- 
assessment-weightings-2018_tcm1016-14374.pdf

DJSI4

มิติด้านธุรกิจ:

-		ธรรมาภิบาล	 (Corporate and 
governance)

-		จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ	
(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)

-		นโยบายการดําเนินงานและการ
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)

-		การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 (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)

-		นํ้ามันและแก๊ส	 (Oil and gas)

-		การผลิตกระแสไฟฟ้า	 (Power 
generation)
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กลุ่มหัวข้อการดําเนินงานภายใน:

-		ความโปร่งใสและการรับผิด	
(Transparency)

-		การคุ้มครองผู้บริโภค	
(Consumer protection)

-		การขยายบริการทางการเงิน	
(Financial inclusion)

-		นโยบายค่าตอบแทน	
(Remuneration)



ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

หัวข้อประเมินตาม 
Fair Finance Guide International 

รายหมวด

“บริษัท”	 หมายถึง	 บริษัทท่ีสถาบันการเงินให้การ
สนับสนุนทางการเงิน	หรือเข้าไปลงทุน

ตัวเอนขีดเส้นใต	้ หมายถึง	หัวข้อใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปี	2020

ตัวเอน	 หมายถึง	หัวข้อเดิมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญ	อาจส่งผลให้คะแนนเปล่ียนแปลง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1. สถาบนัการเงนิกำาหนดเปา้หมายการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่

สามารถวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับการจำากัดการเพิ่มข้ึน

ของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

 2. สถาบันการเงินประกาศว่าจะใช้พลังงานจากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียนเท่านั้นในปฏิบัติการของตัวเอง

 3.	สถาบันการเงินเปิดเผยว่ามีส่วนแบ่งเท่าไรในการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่

องค์กรให้การสนับสนุนทางการเงิน

 4.	สถาบันการเงินเปิดเผยว่ามีส่วนแบ่งเท่าไรในการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของบรษัิทและโครงการทัง้หมด

ที่องค์กรให้การสนับสนุนทางการเงิน
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 5. สำาหรับสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิ

อากาศ (climate risks) เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

 6.	สถาบันการเงินกําหนดเป้าหมายการลดส่วนแบ่งใน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรให้การสนับสนุน

ทางการเงนิ	ซึง่สอดคลอ้งกบัการจาํกดัการเพ่ิมขึน้ของ

อุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน	1.5	องศาเซลเซียส

 7.	สถาบันการเงินวัดและเปิดเผยผลกระทบที่เก่ียวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ตามแนวทางที่

แนะนาํโดย	Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures

 8.	มีนโยบายจํากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาห

กรรมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	 และ/หรือเหมือง

ถ่านหิน	 ไม่เกินร้อยละ	 30	 ของการสนับสนุนทาง	

การเงินทั้งหมด

 9.	มีนโยบายจํากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาห
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กรรมการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล	และ/หรือ	

การขุดเจาะน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ	 ไม่เกินร้อยละ	

30	ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด

10.	มีนโยบายจํากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาห

กรรมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	 และ/หรือเหมือง

ถ่านหิน	 ไม่เกินร้อยละ	 0	 ของการสนับสนุนทาง	

การเงินทั้งหมด

11.	มีนโยบายจํากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาห

กรรมการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล	และ/หรือ

การขดุเจาะน้าํมนัและกา๊ซธรรมชาต	ิไมเ่กนิรอ้ยละ	0 

ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด

องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคัญสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

12.	บริษทัเปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทัง้ทาง

ตรงและทางอ้อม
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13.	บริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม

14.	บริษทัเปลีย่นจากการใช้เช้ือเพลงิฟอสซลิมาเปน็แหลง่

พลังงานหมุนเวียน

15.	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

บริษัทผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินท่ีไร้มาตรการลดผลกระทบ	

(น่ันคือ	 ไม่ใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน	—	carbon 

capture and storage)

16.	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

บริษัทผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

17.	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

บริษัทผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

18.	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

เหมืองถ่านหิน

19.	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

ธุรกิจทรายน้ํามัน

20.	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
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ธุรกิจขุดเจาะน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ

21.	สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

โครงการเกษตรกรรมทีแ่ปลงมาจากพ้ืนทีชุ่่มน้าํ	ปา่พร	ุ

หรือพื้นที่อื่นๆ	ที่กักเก็บคาร์บอนในระดับสูง	 (high- 

carbon stock)

22.	การผลิตวัสดุชีวภาพ	 (biomaterials)	เป็นไปตามหลักการ	

12	ขอ้	ของ	Roundtable on Sustainable Biomaterials 

(RSB)

23. การชดเชยก๊าซเรือนกระจก (CO2 compensation) ได้รับ

การรับรองตามมาตรฐานระดับสากล

24.	บริษัทไม่มีส่วนในการล็อบบี้	 (พยายามส่งอิทธิพลต่อ

การตดัสนิใจของผูดํ้าเนินนโยบายหรอืหน่วยงานกํากบั

ดูแล)	 ซึ่งมีเป้าหมายทําให้นโยบายด้านการเปลี่ยน

แปลงสภาพภูมิอากาศอ่อนแอลง

25.	บริษัทบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิ	อากาศเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

นโยบายปฏิบัติการของบริษัท
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26.	บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศเปน็เงือ่นไขในสญัญาทีล่งนามกับผู้รบั

เหมาช่วงและคู่ค้า

การทุจริตคอร์รัปชัน

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1.	สถาบนัการเงินประกาศวา่จะไมนํ่าเสนอ	สญัญา	เรยีก

ร้องสินบนและข้อได้เปรียบอื่นๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	 เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและข้อได้

เปรียบอื่นๆ	ที่ไม่เป็นธรรม

 2.	สถาบันการเงินมีนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

 3.	สถาบันการเงินมีนโยบายป้องกันการสนับสนุน

ทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายและอาวุธนิวเคลียร์

 4.	สถาบันการเงินยืนยันได้ถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง	
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(ultimate beneficiary)	ของบริษัท	(ท่ีตนให้การสนับสนุน

ทางการเงิน)

 5.	สถาบันการเงินมีมาตรฐานเพ่ิมเติมเม่ือทําธุรกิจทั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทาง	

การเมือง	 (Politically Exposed Persons: PEP)

 6.	สถาบันการเงินรายงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตดัสนิใจของการกําหนดปทสัถานระหวา่งประเทศและ

กระบวนการออกกฎหมาย	 (พฤติกรรมการล็อบบี)้

องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคญัสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 7.	บริษัทเปิดเผยผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง	หรือเจ้าของที่	

แท้จริง	 รวมถึงชื่อจริงนามสกุลจริง	วันเกิด	สัญชาติ	

แหลง่พํานัก	จาํนวนและประเภทหุน้	และสดัสว่นการ

ถือหุ้นหรือสัดส่วนอํานาจควบคุมบริษัท

 8.	บริษัทประกาศว่าจะไม่นําเสนอสัญญา	 เรียกร้อง	
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สินบนและข้อได้เปรียบอื่นๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม	 เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและข้อได้

เปรียบอื่นๆ	ที่ไม่เป็นธรรม

9.	 บริษทัมีระบบการบรหิารจัดการซึง่ลงมอืทันททีีเ่กดิขอ้

สงสัยว่าพนักงานหรือคู่ค้ากระทําความผิดฐานทุจริต

คอร์รัปชัน

10.	บริษัทรายงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

เพือ่กําหนดปทัสถานระหวา่งประเทศและกระบวนการ

ออกกฎหมาย	 (พฤติกรรมการล็อบบี)้

11.	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านคอร์รัปชันไว้ใน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของ

บริษัท

12.	บรษิทักาํหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั

เป็นเง่ือนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและ

คู่ค้า
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ความเท่าเทียมทางเพศ

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1. สถาบนัการเงนิมนีโยบายทีค่ำานงึถงึความออ่นไหวทาง

เพศ (gender-sensitive policy) ซึ่งไม่ยอมรับการเลือก

ปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) ในการ

จ้างงานและการทำางาน รวมถึงความเสียหายทางจิต

วิทยา และการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ

 2.	สถาบันการเงินมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของ

ค่าตอบแทน	 (pay equity)	 เชิงรุก

 3.	สถาบันการเงินมีระบบการป้องกันและบรรเทาการ

เลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

 4. สถาบนัการเงนิใหห้ลกัประกนัวา่ ผูห้ญงิจะมสีว่นรว่ม

ไม่น้อยกว่า 30% ในตำาแหน่งบริหารระดับสูง และ

ผู้หญิงและผู้ชายจะเข้าถึงตำาแหน่งบริหารระดับสูงได้
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อย่างเท่าเทียมกัน

 5. สถาบนัการเงนิใหห้ลกัประกนัวา่ ผูห้ญงิจะมสีว่นรว่ม

ไม่น้อยกว่า 40% ในตำาแหน่งบริหารระดับสูง และ

ผู้หญิงและผู้ชายจะเข้าถึงตำาแหน่งบริหารระดับสูงได้

อย่างเท่าเทียมกัน

 6.	สถาบนัการเงินมโีครงการพัฒนาศกัยภาพในสายอาชพี

สาํหรบัพนักงาน	เพ่ือสง่เสรมิใหผู้ห้ญงิเขา้ถงึตําแหน่ง

บริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคญัสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 7.	บรษิทัมคีวามทุม่เทเชิงนโยบายทีจ่ะบรรเทาความเสีย่ง

ด้านสิทธิมนุษยชนที่คนประสบ	อันเป็นผลมาจาก

เพศสภาพของตนเอง

 8. บริษัทมีนโยบายที่คำานึงถึงความอ่อนไหวทางเพศ 

(gender-sensitive policy) ซึง่ไมย่อมรบัการเลอืกปฏบิตัิ
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ทางเพศทกุรปูแบบ (zero tolerance policy) ในการจา้ง

งานและการทำางาน รวมถึงความเสยีหายทางจติวทิยา 

และการคกุคามทางวาจา ทางกายภาพ และทางเพศ

 9.	บริษัทมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของค่าตอบแทน	

(pay equity)	 เชิงรุก

10.	บรษิทัมีระบบการปอ้งกนัและบรรเทาการเลอืกปฏบิตัิ

ทางเพศต่อลูกค้า

11. บริษัทให้หลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมไม่น้อย

กว่า 30% ในตำาแหน่งบริหารระดับสูง และผู้หญิง

และผู้ชายจะเข้าถึงตำาแหน่งบริหารระดับสูงได้อย่าง

เท่าเทียมกัน

12. บริษัทให้หลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมไม่น้อย

กว่า 40% ในตำาแหน่งบริหารระดับสูง และผู้หญิง

และผู้ชายจะเข้าถึงตำาแหน่งบริหารระดับสูงได้อย่าง

เท่าเทียมกัน

13.	บริษัทมโีครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสําหรับ

พนักงาน	 เพือ่ส่งเสรมิใหผู้ห้ญงิเข้าถงึตาํแหนง่บรหิาร
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และกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

14.	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมทาง

เพศและสิทธิสตรีเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

15.	บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทาง

เพศและสิทธิสตรีเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับ

ผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

สุขภาพ (ใหม่)

องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคญัสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 1.	บริษัทป้องกันไม่ให้สุขภาพของลูกจ้าง	ลูกค้า	และชุมชน

ใกล้เคียงถูกลิดรอนโดยผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ

ผลิตของบริษัท	(ตามหลักความรอบคอบ	—	precautionary 

principle)
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 2.	บริษัทเคารพในสิทธิแรงงานว่าด้วยสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยในที่ทํางาน	ตามอนุสัญญา	 ILO	และ	

MNE Declaration

 3.	บรษิทัพยายามอย่างต่อเน่ืองทีจ่ะยกระดับสขุภาพและ

ความปลอดภยัของลกูจา้งอย่างเปน็ระบบ	และพฒันา

วัฒนธรรมป้องกันไว้ก่อนในองค์กร

 4.	บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน	

Montreal Protocol (สารที่ทําให้ชั้นโอโซนเป็นร)ู

 5.	บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน	

Stockholm Convention (ว่าด้วย	Persistent Organic 

Pollutants: POPs)

 6.	บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย

การค้าสารเคมีและของเสียเคมี	ตามข้อตกลง	Basel 

Convention

 7.	บรษิทัเคารพในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคา้
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สารเคมีและของเสียเคมี	 ตามข้อตกลง	Rotterdam 

Convention

 8.	บรษิทัลดการปลอ่ยสารอนัตรายออกสูผ่วิดิน	น้าํ	และ

อากาศ	ดว้ยการใช้เทคโนโลยีทีด่ทีีส่ดุทีม่	ี (best avail-

able technologies: BAT)

 9.	บริษัทจํากัดการใช้สารเคมีที่มีข้อสงสัยในงานวิจัย

วทิยาศาสตร์วา่อาจเปน็อนัตรายตอ่สุขภาพ	และถา้ใช้

ก็ใช้อย่างระมัดระวังที่สุด	 (ตามหลักความรอบคอบ)

10.	บริษัทยาสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยท่ีมีโรคท่ีสามารถ

หลีกเลี่ยงได้และรักษาให้หายได้	จะได้เข้าถึงยา

11	 บริษทัใชย้าปฏชีิวนะอย่างระมดัระวงัในมนุษย์	เพือ่ลด

อาการดื้อยาปฏิชีวนะให้เหลือน้อยที่สุด

12.	บริษัทผู้ผลิตนมผงทําตามหลักเกณฑ์ขององค์การ

อนามัยโลก	 (WHO)	ว่าด้วยการโฆษณานมผง

13.	บริษัทผู้ผลิตบุหร่ีทําตาม	WHO Framework Conven-

tion on Tobacco Control	 และประกาศอื่นๆ	ของ	

WHO	วา่ดว้ยการพิทกัษ์สขุภาพของคนและคนรุน่หลงั
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จากควันบุหรี่

14.	บริษัทไม่ยอมรับการผลิตบุหรี่และผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก

ยาสูบ

15.	บริษัทบูรณาการเกณฑ์ด้านสุขภาพในนโยบายจัดซื้อ

จัดจ้างและการปฏิบัติการ

16.	บริษัทรวมเงื่อนไขทําตามหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพ	

เข้าไปในสัญญาที่ทํากับผู้รับเหมาและคู่ค้า

สิทธิมนุษยชน

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1.	สถาบันการเงินเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการ

ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสห

ประชาชาติ	 (United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights)
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องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคญัสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 2. บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนทุกข้อตามหลักการ

ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสห

ประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights)

 3.	บริษัทมีความทุ่มเทเชิงนโยบายที่จะแสดงความรับ

ผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน

 4.	บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง

รอบด้าน	 (human rights due diligence)	 เพื่อระบุ	

ป้องกัน	บรรเทา	และรายงานวิธีที่บริษัทจัดการกับ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

 5. บริษัทมีกระบวนการท่ีนำาไปสู่การเยียวยาผลกระทบ

ดา้นสทิธมินษุยชนเชิงลบใดๆ กต็าม ทีบ่รษัิทเปน็ผูก้อ่ 

หรือมีส่วนในการก่อ

 6.	บริษัทจัดต้ังหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเร่ืองร้องเรียนระดับ
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ปฏิบัติการ	จากปัจเจกและชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ

 7.	บริษัทป้องกันความขัดแย้งเร่ืองสิทธิในท่ีดินทาํกิน	และ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 ด้วยการใช้กระบวนการ

ปรกึษาหารอือย่างมคีวามหมายกบัชุมชนทอ้งถิน่	และ

ได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า	

(free, prior, and informed consent: FPIC)	ในประเด็น

ที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง

 8. บริษัทป้องกันความขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำากิน 

และใชท้รพัยากรธรรมชาตโิดยไดร้บัความยนิยอมโดย

สมัครใจที่เป็นอิสระและได้รับข้อมูลล่วงหน้า (free, 

prior, and informed consent: FPIC) จากผู้ใช้ที่ดินที่

เกี่ยวข้องก่อนเท่านั้น

 9.	บรษิทัให้ความสําคญัเปน็พิเศษกบัการเคารพสทิธเิดก็

10.	บริษัทไม่ยอมรับให้มีการต้ังถ่ินฐานใดๆ	รวมถึงการ

ตั้งถ่ินฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง	ในเขตที่

ถูกบุกรุก	 (occupied territories)	 เพื่อเคารพกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ
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11.	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไว้

ในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการ

ของบริษัท

12.	บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนเป็น

เงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

สิทธิแรงงาน

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติ

การของสถาบันการเงิน

 1.	สถาบันการเงินเคารพคําประกาศของ	 ILO	 ว่าด้วย

หลักการและสิทธิพ้ืนขั้นฐานในที่ทํางาน	 (ILO Decla-

ration on Fundamental Principles and Rights at Work)

 2.	สถาบันการเงินอย่างน้อยมีการบูรณาการมาตรฐาน

แรงงานตามคําประกาศของ	 ILO	 ว่าด้วยหลักการและสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานในท่ีทํางาน	 (ILO Declaration on Fundamen-
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tal Principles and Rights at Work)	ไวใ้นนโยบายการ

จัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการขององค์กร

องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคัญสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 3.	บรษิทัรบัรองสทิธใินการรวมกลุม่และตระหนกัอยา่งมี

ประสิทธิผลในสิทธิในการรวมกลุ่มต่อรอง

 4.	บริษัทไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

 5.	บริษัทไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก

 6.	บริษทัไม่ยอมรบัการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและใน

ที่ทํางาน

 7. บริษัทประกาศว่าจะจ้างงานอย่างเป็นธรรม (fair 

recruitment practices)

 8.	บริษัทจ่ายค่าแรงที่เลี้ยงชีพและครอบครัวได้	 (living 

wage)	แก่พนักงาน

 9.	บริษัทบังคับใช้เพดานชั่วโมงทํางาน
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10.	บรษิทัมนีโยบายสุขภาพและความปลอดภยัทีร่อบดา้น

ครบถ้วน

11.	บริษัทรับประกันได้ว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	และมีสภาพการทํางานที่เท่า

เทียมกับลูกจ้างคนอื่นๆ

12.	บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถติดตาม

ได้อย่างชัดเจน	และแก้ไขการปฏิบัติตามมาตรฐาน

แรงงานตามกฎหมายแรงงานเมื่อจําเป็น

13.	บริษัทจัดต้ังกระบวนการรับและจัดการกับเร่ืองร้องเรียน

จากพนักงาน	และเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและการละเมิด

ต่างๆ	โดยควรปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานท่ีเก่ียวข้อง

14.	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแรงงานไว้ใน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

15.	บรษิทักําหนดหลกัเกณฑด้์านสทิธแิรงงานเปน็เงือ่นไข

ในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า
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ธรรมชาติ

องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคัญสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 1.	บรษิทัปอ้งกนัผลกระทบทางลบต่อพ้ืนท่ีท่ีมคีณุคา่ดา้น

การอนุรักษ์สูง	(High Conservation Value—HCV—areas) 

ภายในเขตปฏิบัติการของบริษัทและพ้ืนท่ีท่ีบริษัทบริหาร

จัดการ

 2.	บริษัทป้องกันผลกระทบทางลบต่อพ้ืนที่ระดับ	 I–IV 

ตามการจดัหมวดขององค์กรระหวา่งประเทศเพือ่การ

อนุรักษ์ธรรมชาติ	(International Union for Conservation 

of Nature: IUCN)	ภายในเขตปฏบัิติการของบรษิทัและ

พื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการ

 3.	บริษัทป้องกันผลกระทบทางลบต่อพื้นที่มรดกโลก

ยเูนสโก	 (UNESCO World Heritage)	ภายในเขตปฏบิตัิ

การของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการ
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 4.	บริษัทป้องกันผลกระทบทางลบต่อพื้นที่อนุรักษ์ตาม

อนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ

ระหวา่งประเทศ	 (Ramsar Convention on Wetlands) 

ภายในเขตปฏิบัติการของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัท

บริหารจัดการ

 5.	บริษทัปอ้งกันผลกระทบทางลบตอ่ประชากรสตัวท์ีอ่ยู่

ในบญัชแีดงสัตว์ใกลสู้ญพันธุข์องไอยูซเีอน็	 (IUCN Red 

List of Threatened Species)

 6.	การค้าพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นไปตามเง่ือนไขใน

อนุสัญญาไซเตส	 (CITES)

 7.	บริษัทไม่ยอมรับการค้าพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่อยู่

ในรายการแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส	 (CITES)

 8.	การดําเนินงานในสาขาวัสดุพันธุกรรมและวิศวพันธุ

กรรม	 (genetic materials & genetic engineering)	จะ

เกิดได้ก็ต่อเมื่อการดําเนินการนั้นผ่านเงื่อนไขการ

อนุญาตและประมวลผลตามอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ	
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(UN Convention on Biological Diversity)	 และแนว

ปฏบิติับอนน	์ (Bonn Guidelines)	หรอืพิธสีารนาโกยา	

(Nagoya Protocol)	 เท่านั้น

 9.	การผลิตหรือการซื้อขายส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

สามารถทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประเทศ

ผู้นําเข้าสินค้าและปฏิบัติตามข้อกําหนดของพิธีสาร

คาร์ตาเฮนา

10.	บรษิทัปอ้งกนัการนําชนิดพันธ์ุต่างถิน่รกุราน	 (invasive 

alien species) (พืชหรือสัตว)์	 เข้าสู่ระบบนิเวศ

11. บรษิทัจดัทำารายงานประเมนิผลกระทบจากภาวะขาด 

แคลนน้ำา (water scarcity impact assessment) ใน

พื้นที่ขาดแคลนน้ำา

12. บริษทัมีมาตรการบรรเทาผลกระทบทีค่รอบคลุม เพือ่

ตอบสนองต่อความต้องการน้ำาของชุมชนและระบบ

นเิวศ ในพืน้ทีท่ีร่ายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมระบวุา่

โครงการหรือปฏิบัติการของบริษัทอาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสำาคัญต่อแหล่งน้ำา



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

— 148 —

13.	บริษัทจัดทําการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ว่าด้วยผลกระทบโดยรวมของโครงการขนาดใหญ่ต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ	อยา่งนอ้ยตามแนวทาง

ที่ระบุในมาตรฐาน	GRI 304: Biodiversity 2016	หรือ

มาตรฐานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

14.	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านธรรมชาติไว้ในนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

15.	บริษัทใส่หลักเกณฑ์ด้านธรรมชาติเป็นเง่ือนไขใน

สัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ภาษี

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1. สถาบันการเงินรายงานรายได้ กำาไร อัตรากำาลัง

พนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินภาษีที่จ่ายรัฐ 
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สำาหรบักจิการในแตล่ะประเทศทีส่ถาบนัเปดิใหบ้รกิาร 

ไม่ต่ำากว่า 3 ใน 4 ของประเทศทั้งหมด และ/หรือ

ไม่ต่ำากว่า 3 ใน 4 ของรายได้ท้ังหมด และรายงาน

ในทางที่สอดคล้องกับงบการเงินรวม

 2. สถาบันการเงินรายงานรายได้ กำาไร อัตรากำาลัง

พนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินภาษีที่จ่ายรัฐ 

สำาหรบักจิการในแตล่ะประเทศทีส่ถาบนัเปดิใหบ้รกิาร 

ครบทุกประเทศทีเ่ปดิใหบ้รกิาร และรายงานในทางที่

สอดคล้องกับงบการเงินรวม

 3. สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์รวมในทุก

ประเทศท่ีเปิดให้บริการ และรายงานในทางท่ีสอดคล้อง

กับงบการเงินรวม

 4.	สถาบันการเงินไม่ให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าในการทํา

ธุรกรรมกับโครงสร้างระหว่างประเทศ	ซึ่งมีเป้าหมาย

ที่จะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี

 5.	สถาบันการเงินไม่มีส่วนร่วมใดๆ	ในธุรกรรมกับโครง

สรา้งระหวา่งประเทศ	ซึง่มีเปา้หมายทีจ่ะหนีภาษหีรอื
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หลบเลี่ยงภาษี

 6.	สถาบนัการเงินเผยแพรข่อ้มลูสาํคญัเกีย่วกบัคาํตดัสนิ

ทางภาษทีีเ่ฉพาะเจาะจงระดบับรษิทั	ซึง่องคก์รไดร้บั

มาจากหน่วยงานกํากับดูแลด้านภาษี

 7.	สถาบันการเงินไม่มีบริษัทในเครือ	สาขา	หรือบริษัท

รว่มลงทนุใดๆ	ในเขตอํานาจศาล	 (jurisdiction)	ทีไ่มม่ี

ภาษีเงินได้	หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์	

หรอืในเขตอาํนาจศาลทีม่พีฤติกรรมการเก็บภาษีธรุกิจ

ทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สงัคม	ยกเวน้วา่สถาบนัการเงนิจะมี

กจิกรรมทางธรุกจิจรงิๆ	และไดกํ้าไรจากกจิกรรมทาง

เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริงๆ

 8.	สถาบันการเงินไม่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทท่ีต้ังอยู่

ในเขตปลอดภาษี	 (tax haven)	ยกเว้นว่าบริษัทนั้นๆ	

จะมกิีจกรรมทางธุรกจิจรงิๆ	และได้กาํไรจากกจิกรรม

ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริงๆ
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องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคัญสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 9.	บริษัทเผยแพร่โครงสร้างกลุ่มบริษัทท้ังหมด	 รวมถึง

องค์กรท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมทางอ้อมและร่วมกับ

องค์กรอื่น

10.	บริษัทเผยแพรคํ่าอธบิายกจิกรรม	ขอบเขตการปฏบิตัิ

การและเจา้ของทีแ่ทจ้รงิ	 (ultimate shareholder)	ของ

กิจการในเครือ	สาขา	กิจการร่วมทุน	หรือกิจการร่วมค้า

ท่ีต้ังอยู่ในเขตอํานาจศาล	 (jurisdiction)	 ท่ีไม่มีภาษีเงินได้	

หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์	เซ็นต์	หรือใน

เขตอาํนาจศาลทีม่พีฤตกิรรมการเกบ็ภาษธีรุกจิทีเ่ปน็

อันตรายต่อสังคม

11.	บรษัิทรายงานรายได	้กาํไร	อตัรากาํลงัพนกังาน	 เงิน

อุดหนุนจากรัฐ	 และเงินที่จ่ายรัฐ	 (เช่น	ภาษีหัก	ณ	

ที่จ่าย,	 เงินค่าสัมปทาน	และภาษีเงินได้ธุรกิจ)	จาก

แต่ละประเทศที่บริษัทมีกิจการ	 ครบทุกประเทศที่
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บริษัทมีกิจการ

12.	บริษัทจัดโครงสร้างกิจการระหว่างประเทศและธุรกรรม

ระหว่างประเทศในทางที่สะท้อนสาระทางเศรษฐกิจ

ของกิจกรรมและธุรกรรมของบริษัท	โดยไม่ผ่านข้ันตอน

ที่ทําไปเพื่อแสวงความได้เปรียบทางภาษีเป็นหลัก

13.	บรษิทัเผยแพรข่อ้มลูสาํคัญเกีย่วกบัคาํตดัสนิทางภาษี

ที่เฉพาะเจาะจงระดับบริษัท	ซึ่งบริษัทได้รับมาจาก

หน่วยงานกํากับดูแลด้านภาษี

14.	บรษิทัเผยแพรค่าํตัดสินหรอืคาํระงับขอ้พิพาทเกีย่วกบั

ภาษี	 ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นฝ่ายเกี่ยวข้อง

เท่าท่ีจะทําได้ตามกฎหมายและเป็นไปได้	 (practical) 

ไม่ว่าจะในชั้นศาลหรือชั้นอนุญาโต	ตุลาการก็ตาม

15.	บริษัทมีระบบการบริหารจัดการซึ่งส่งผลทางปฏิบัติ

ทันทีที่เกิดข้อสงสัยว่าพนักงานหรือคู่ค้าอาจช่วยหลบ

เลี่ยงภาษี

16.	บริษทับูรณาการหลกัเกณฑด้์านภาษีเขา้ไปในนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท
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17.	บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์ด้านภาษีเป็นเง่ือนไขใน

สัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

อาวุธ

องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคัญสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 1.	สถาบันการเงนิไมย่อมรับการใช้	การผลติ	การพฒันา	

การบํารุงรักษา	การทดสอบ	การกักตุน	และการค้า

ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล	 (anti-personal land mines) 

รวมถงึสว่นประกอบสาํคัญของทุน่ระเบดิสังหารบคุคล

 2.	สถาบันการเงนิไมย่อมรับการใช้	การผลติ	การพฒันา	

การบํารุงรักษา	การทดสอบ	การกักตุน	และการค้า

ระเบิดลูกปราย	 (cluster munition)	รวมถึงส่วนประกอบ

สําคัญของระเบิดลูกปราย

 3.	สถาบันการเงนิไมย่อมรับการใช้	การผลติ	การพฒันา	



การประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ “แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ”

— 154 —

การบํารุงรักษา	การทดสอบ	การกักตุน	และการค้า

อาวุธนิวเคลียร์	 รวมถึงส่วนประกอบสําคัญของอาวุธ

นิวเคลียร์	 ในประเทศหรือไปยังประเทศที่ไม่ให้

สัตยาบันในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์	

(Non-Proliferation Treaty)

 4.	สถาบันการเงนิไมย่อมรับการใช้	การผลติ	การพฒันา	

การบํารุงรักษา	การทดสอบ	การกักตุน	และการค้า

อาวุธนิวเคลียร์	 รวมถึงส่วนประกอบสําคัญของอาวุธ

นิวเคลียร์

 5.	สถาบันการเงนิไมย่อมรับการใช้	การผลติ	การพฒันา	

การบํารุงรักษา	การทดสอบ	การกักตุน	และการค้า

อาวุธเคมี	รวมถึงส่วนประกอบสําคัญของอาวุธเคมี

 6.	สถาบันการเงนิไมย่อมรับการใช้	การผลติ	การพฒันา	

การบํารุงรักษา	การทดสอบ	การกักตุน	และการค้าอาวุธ

ชีวภาพ	รวมถึงส่วนประกอบสําคัญของอาวุธชีวภาพ

 7. สถาบันการเงนิไมย่อมรบัการใช้ การผลติ การพัฒนา 

การบำารุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้า
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ระบบอาวุธอัตโนมัติรุนแรง (lethal autonomous 

weapons systems: LAWS) รวมถึงส่วนประกอบที่

ออกแบบมาสำาหรับ LAWS

 8.	สําหรับสินค้าที่สําคัญสําหรับเป้าหมายทางการทหาร	

แตย่งัสามารถใช้เปน็ผลติภณัฑพ์ลเรือน	 (สนิคา้	 “dual- 

use”)	 สถาบันการเงินจัดประเภทสินค้าชนิดนี้เป็น

สินค้าทางทหาร	 เมื่อมันมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมาย

ทางพลเรือน

 9.	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลําเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอ่ืนๆ	ไปยังประเทศที่ถูกห้ามส่งสินค้าเข้าโดย

องค์การสหประชาชาติ	หรือองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน

10.	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลําเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอืน่ๆ	ถา้หากมคีวามเสีย่งสูงวา่อาวธุเหลา่นัน้จะ

ถูกใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายด้าน

มนุษยธรรมอย่างรุนแรง
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11.	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ	

ระบบลาํเลียงทางการทหาร	และสินคา้ทางทหารอืน่ๆ	

ไปยังประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

12.	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลําเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอื่นๆ	ไปยังคู่ขัดแย้งที่มีส่วนร่วมในความรุนแรง	

ยกเว้นว่าเป็นฝ่ายที่กําลังทําตามมติของคณะมนตรี

ความม่ันคงแหง่สหประชาชาต	ิ (UN Security Council)

13.	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลําเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอื่นๆ	ไปยังประเทศที่อ่อนไหวต่อการทุจริต

คอร์รัปชัน

14.	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลําเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง

ทหารอื่นๆ	ไปยังประเทศที่รัฐล้มเหลวหรือเปราะบาง

15.	สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่ง

อาวุธ	 ระบบลําเลียงทางการทหาร	 และสินค้าทาง
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ทหารอืน่ๆ	ไปยงัประเทศทีใ่ช้เงนิงบประมาณมากเกนิ

สัดส่วนที่สมควรไปกับการซื้ออาวุธ

การคุ้มครองผู้บริโภค

องคป์ระกอบตอ่ไปน้ีสําคัญสําหรบันโยบายของสถาบนัการ

เงินที่สัมพันธ์กับลูกค้ารายย่อย

 1.	สถาบันการเงินมีนโยบายเปิดเผยสิทธิของลูกค้า

รายย่อย	และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริการ

 2.	สถาบันการเงินมีนโยบายอบรมจรรยาบรรณของ

พนักงานและกํากบัใหพ้นกังานใหบ้รกิารตอ่ลกูคา้โดย

ไม่เลือกปฏิบัติ

 3.	สถาบันการเงินสร้างหลักประกันว่าลูกค้ารายย่อยเข้า

ถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาที่มีกระบวนการ

ค้นหาความจริง	 (due diligence)

 4.	สถาบันการเงินเปิดเผยผลการติดตามสถิติการร้อง
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เรียนของลูกค้ารายย่อย	อาทิ	 จํานวนเรื่องร้องเรียน	

ประเดน็รอ้งเรยีนหลกั	องค์กรทีล่กูค้าตดิตอ่รอ้งเรยีน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	แบ่งตามช่องทางที่รับเรื่อง

ร้องเรียน	 (เช่น	ทางโทรศัพท์	 เว็บไซต์	สาขา	ฯลฯ)

 5.	สถาบันการเงินประกาศต่อสาธารณะว่าจะลดจํานวน

เรื่องร้องเรียน	กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน	และเปิดให้

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

 6.	สถาบันการเงินมีกลไกจัดการข้อพิพาททางเลือก	

[Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms] 

กระบวนการเยียวยาอิสระสําหรับการจัดการกับ

ข้อร้องเรียนท่ีไม่อาจคลี่คลายได้ด้วยกระบวนการ

ภายในของสถาบันการเงิน	 หรือตัวแทนที่ได้รับ

มอบหมายจากสถาบันการเงิน

 7.	สถาบันการเงินมีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้สําหรับ

ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาเป็นหนี้เกินตัว

 8.	สถาบันการเงินมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	

ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เป็นหนี้เกินตัว
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 9.	สถาบันการเงินพัฒนาและลงมือใช้บัญชีความเสี่ยง

สาํหรบัลกูคา้	 (risk profile)	ในการเสนอขายผลิตภณัฑ์

ด้านการลงทุน

10.	สถาบันการเงินคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

รายย่อย	 (ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากลูกค้า)

11.	 ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม	ด้วยกลไกควบคุม

และคุ้มครอง	มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเผยแพร่ต่อ

สาธารณะว่าสถาบันการเงินจะจัดเก็บ	ประมวลผล	

บันทึก	 ใช้	และเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างไรบ้าง

12.	สถาบันการเงินมีนโยบายและขั้นตอนรับผิดที่ชัดเจน	

ในกรณีท่ีเกิดการโจรกรรม	 ลักทรัพย์	 และฉ้อโกง	

เกี่ยวเนื่องกับลูกค้ารายย่อยซ่ึงเกิดขึ้นในสาขา	ตู้กด

เงินสด	อินเทอร์เน็ต	หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

จากสถาบันการเงิน

13.	สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่นโยบายหรือขั้นตอน
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การติดตามหนี้	 และบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก

สถาบันการเงิน	 (บุคคลที่สาม)	 ให้เป็นตัวแทนในการ

ทวงหนี้

14.	สถาบันการเงินมีนโยบายและขั้นตอนที่จะหลีกเลี่ยง

การพ่วงขายผลิตภัณฑ์	หรือพฤติกรรมการขายที่ไม่

เหมาะสม

15.	สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลสําคัญแก่ลูกค้ารายย่อย	

ว่าด้วยประโยชน์	 ความเสี่ยง	 และเงื่อนไขพื้นฐาน

ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	 และการเปลี่ยนแปลงค่า

ธรรมเนียม

16.	สถาบันการเงินมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 ก่อน

ขั้นตอนลงนามในสัญญา

17.	สถาบนัการเงนิออกแบบโครงสรา้งค่าตอบแทนสําหรับ

พนักงานและตวัแทน	ในทางทีส่ง่เสรมิพฤตกิรรมการ

ทําธุรกิจอย่างรับผิดชอบ	การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง

เป็นธรรม	และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
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18.	สถาบันการเงินมีโครงการอบรมพนักงานและตัวแทน

อย่างเหมาะสม	 ในประเด็นสิทธิผู้บริโภค	นโยบาย

คุ้มครองผู้บริโภค	และธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

19.	สถาบันการเงินมีโครงการอบรมพนักงานและตัวแทน

อย่างเหมาะสม	 ในประเด็นผลิตภัณฑ์และบริการ

ต่างๆ	ที่นําเสนอต่อผู้บริโภค

20.	สถาบันการเงินรับประกันได้ว่าไม่มีข้อจํากัดใดๆ	ด้าน

เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ	 (ICT)	ที่จะกีดกัน

ไม่ให้ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงิน

21.	สถาบันการเงินมีนโยบายที่จะเปิดให้ลูกค้ารายย่อยที่

เป็นผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึง

สาขาทางกายภาพและบริการอิเล็กทรอนิกส์	 อย่าง

เช่นแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้
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การขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน

องค์ประกอบต่อไปนี้สําคัญสําหรับนโยบายของสถาบัน

การเงินที่สัมพันธ์กับลูกค้ารายย่อย

 1.	สถาบันการเงินมีนโยบาย	บริการ	และผลิตภัณฑ์ที่

พุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนจนและคนชายขอบอย่างเฉพาะ

เจาะจง

 2.	สถาบันการเงินมีสาขาในเขตชนบท	ไม่ใช่เฉพาะในเมือง

 3.	สถาบันการเงินมีบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ	

(mobile banking)	 และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์	

(e-money)

 4.	สถาบันการเงินมีสัดส่วนสินเช่ือที่ปล่อยให้กับธุรกิจ

ขนาดจิ๋วจนถึงขนาดกลาง	 (Micro to SME: MSME) 

มากกว่า	10%	ของสินเชื่อทั้งหมด

 5.	สถาบันการเงินไม่กําหนดว่า	 MSME	 ต้องมีหลัก

ประกันในการกู้
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 6.	สถาบนัการเงนิมนีโยบายเปดิเผยสทิธขิองลกูคา้	และ

ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 (รวมถึงความ

เส่ียงท่ีจะเป็นหนี้เกินตัว)	สําหรับลูกค้าที่ไม่รู้หนังสือ

และ	MSME

 7.	สถาบันการเงนิเผยแพร่เงือ่นไขของบรกิารทางการเงนิ

ในภาษาท้องถิ่น

 8.	สถาบันการเงินมีนโยบายปรับปรุงความรู้ทาง	การเงิน	

(financial literacy)	ของลูกค้ากลุม่ผูม้รีายได้น้อย	กลุ่ม

ชายขอบ	และ	MSME

 9.	สถาบันการเงินไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี

เงินฝากพื้นฐาน	หรือคิดค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย

อย่างสมเหตุสมผล

10.	สถาบันการเงินไม่กําหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา	

(minimum balance)	สําหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

11.	สถาบันการเงินมีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณา

สินเชื่อ	และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

12.	สถาบันการเงินมีบริการรับหรือโอนเงินในประเทศที่
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เหมาะสม	สะดวก	และลูกค้ารายย่อยมีกําลังซื้อ

13.	สถาบันการเงินปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้

น้อย

นโยบายค่าตอนแทน

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1.	สถาบันการเงินสงวนสิทธิที่จะเรียกเงินโบนัสคืน	

ถ้าหากปรากฏภายหลังจากที่ได้เงินไปแล้วว่าได้รับ

โบนัสโดยมิชอบ	 (กลไก	clawback)

 2.	สถาบันการเงินกําหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน	

100%	ของเงินเดือนตลอดปี

 3.	สถาบันการเงินกําหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน	

20%	ของเงินเดือนตลอดปี

 4	 สถาบันการเงินกําหนดเพดานการจ่ายเงินเดือนไว้
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ไม่เกินยี่สิบเท่าของเงินเดือนท่ีต่ําที่สุดในองค์กร	หรือ

ขั้นสูงสุดของช่วงเงินเดือนที่ต่ําที่สุดภายในสถาบัน

 5.	เงนิโบนัสอยา่งน้อย	60%	ขึน้อยู่กบัเป้าหมายระยะยาว	

(ซึง่ไมเ่หมอืนกบัขอ้ตกลงทีจ่ะเลือ่นจา่ยโบนสัออกไป)

 6.	เงินโบนัสอย่างน้อย	1	 ใน	3	อิงกับหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่

เกณฑ์ทางการเงิน

 7.	เงินโบนัสอย่างน้อย	2	 ใน	3	อิงกับหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่

เกณฑ์ทางการเงิน

 8.	เงินโบนัสอิงกับความพึงพอใจของพนักงาน

 9.	เงินโบนัสอิงกับความพึงพอใจของลูกค้า

10.	 เงนิโบนัสองิกบัการปรบัปรงุผลกระทบดา้นสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มของการบรหิารจัดการของสถาบนัการเงนิ	

และธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติการ

11.	 เงนิโบนัสองิกบัการปรบัปรงุผลกระทบดา้นสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมของการลงทุนและบริการทางการเงินของ

สถาบันการเงิน

12. สถาบันการเงินปรับใช้นโยบายการตอบแทนกับทั้ง
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องค์กร รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการ (กรณีมี

โครงสร้างคณะกรรมการแบบ 2 ช้ัน) ผู้บริหารระดับสูง 

และผู้ตัดสินใจรับความเสี่ยง (risk takers)

ความโปร่งใสและความรับผิด

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1.	สถาบันการเงินอธิบายกรอบการให้เงินสนับสนุนและ

การลงทนุขององค์กร	 ท่ีเกีย่วขอ้งกบัประเด็นทางสงัคม

และส่ิงแวดล้อม	และอธิบายว่าองค์กรจะม่ันใจได้อย่างไร

วา่การลงทนุเปน็ไปตามเง่ือนไขในนโยบายขององคก์ร

 2.	กรอบการให้เงินสนับสนุนและการลงทุนของสถาบัน

การเงินได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก	และ

มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อสาธารณะ

 3.	สถาบันการเงินเผยแพร่รายชื่อของรัฐบาลที่ตนเข้าไป
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ลงทุน	 (เช่น	 ลงทุนในกองทุนบํานาญของประเทศ

หนึ่งๆ	 เป็นต้น)

 4.	สถาบันการเงินเผยแพร่รายชื่อของบริษัทที่ตนเข้าไป

ลงทุน

 5. สถาบันการเงินเปิดเผยรายช่ือบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อ

ใหม่ในปีที่ผ่านมา บนเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน

 6. สถาบันการเงินเปิดเผยรายช่ือบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อ

ทัง้หมด (เกา่และใหม)่ บนเวบ็ไซต์ของสถาบนัการเงนิ

 7.	สถาบันการเงินเผยแพร่ช่ือสินเช่ือโครงการ	 (project 

finance)	และสินเช่ือธุรกิจท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ	

รวมถึงข้อมูลท่ีกําหนดในมาตรฐานอีเควเตอร์	 (Equator 

Principles III)

 8.	สถาบันการเงินเผยแพร่พอร์ตสินเช่ือตามภูมิภาค	ขนาด	

และอุตสาหกรรม	 (ตามมาตรฐาน	GRI FSSD FS6)

 9.	สถาบันการเงินเผยแพร่พอร์ตสินเชื่อในตารางไขว้	

ผสมข้อมูลสินเช่ือรายอุตสาหกรรมกับข้อมูลสินเชื่อ

รายภูมิภาค
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10.	สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่พอร์ตสินเช่ือโดยละเอียด	

เช่น	ตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสองหลักแรกของ	

NACE	และ	 ISIC

11.	สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่พอร์ตสินเช่ือโดยละเอียด	

เช่น	ตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสี่ข้อแรกของ	

NACE	และ	 ISIC

12.	สถาบันการเงินเผยแพร่จํานวนบริษัทท่ีองค์กรเคยมี

ปฏิสัมพันธ์ด้วยในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม	

(ตามมาตรฐาน	GRI G4 FSSD FS10)

13.	สถาบันการเงินเผยแพร่ช่ือบริษัทที่องค์กรเคยมีปฏิ

สัมพันธ์ด้วยในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม

14.	สถาบันการเงินเผยแพร่ผลของการมีปฏิสัมพันธ์ตาม

ข้อ	12.	รวมถึงหัวข้อ	 เป้าหมาย	และเส้นตาย

15.	สถาบันการเงินเผยแพร่ช่ือของบริษัทท่ีตัดสินใจไม่ลงทุน

เน่ืองจากประเด็นด้านความยั่งยืน	 รวมถึงเผยแพร่

เหตุผลที่ไม่ลงทุน

16.	สถาบันการเงินเผยแพร่สถิติการออกเสียง
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17.	สถาบันการเงินเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่เนื้อหา

บางข้อทําตามมาตรฐาน	GRI (ระดับ	Core	หรือ	Com

prehensive)

18.	สถาบันการเงินเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่ทําตาม

มาตรฐาน	GRI (ระดับ	Core	หรือ	Comprehensive) 

ทั้งฉบับ

19.	รายงานความย่ังยืนของสถาบนัการเงินได้รบัการตรวจ

ทานจากบุคคลที่สาม

20.	สถาบันการเงินรายงานการปรึกษาหารือกับองค์กร

ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

21. สถาบันการเงินมีกลไกรับเรื่องร้องเรียน จากลูกค้า

และบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้า

22. สถาบันการเงินจัดต้ังหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่อง

รอ้งเรยีนระดบัปฏิบติัการ จากปจัเจกบุคคลและชุมชน

ที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากกิจกรรมที่เก่ียวโยง

กับสถาบันการเงิน

23.	สถาบันการเงนิรายงานกลไกรบัเร่ืองรอ้งเรยีน	รวมถงึ
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ความก้าวหน้าและประสิทธิผล

24. สถาบันการเงนิตอ้งเคารพและยนิดีใหค้วามรว่มมอืใน

กระบวนการร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในรัฐ ทั้งที่มีและไม่มี

การพิจารณาคดี เมื่อกรณีที่สถาบันการเงินมีส่วน

เกี่ยวข้องด้วยต้องเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์ดังกล่าว
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ภาคผนวก ข

แนะนําโครงการ  
Fair Finance Thailand
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Fair Finance Thailand (แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศ	

ไทย	 เว็บไซต์	www.fairfinancethailand.org)	 ก่อตั้งในปี	

พ.ศ. 2561	สมาชกิประกอบด้วยบริษัทวจิยั	1	บรษิทั	และ

องคก์รภาคประชาสงัคม	4	องค์กร	ทีม่คีวามสนใจรว่มกนั

ในการติดตามผลกระทบและความท้าทายของธุรกิจ

ธนาคาร	และประสงค์จะรว่มกนัผลกัดนัภาคธนาคารไทย

ให้ก้าวสู่แนวคิดและวิถีปฏิบัติของ	 “การธนาคารที่ยั่งยืน” 

(sustainable banking)	อยา่งแทจ้รงิ	ผา่นการนาํมาตรฐาน	

Fair Finance Guide International (แนวปฏิบัติของแนวร่วม

การเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ	 เว็บไซต์	www.fairfinance 

guide.org)	มาใช้ในการประเมินนโยบายด้านต่างๆ	ของ

ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เปิดเผยสู่สาธารณะ	 เริ่มจาก	พ.ศ. 

2562	 เป็นปีแรก

http://www.fairfinancethailand.org
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สมาชิกแนวร่วม	Fair Finance Thailand	 ได้แก่

1.	บริษัท	ป่าสาละ	จํากัด

2. International Rivers

3.	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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4.	มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 (EnLaw)

5.	มูลนิธิบูรณะนิเวศ	 (EARTH)
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ภาคผนวก ค

แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ 
(Fair Finance Guide International)
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แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ	คือ	ดัชนี	 และ	

เครื่องมือ	สําหรับผู้บริโภค	 ในการเจรจาต่อรอง	รณรงค์	

ให้การสนับสนุน	มีส่วนร่วมในภาครัฐและสถาบันการเงิน	

เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเงินที่เป็นธรรม

ในปี	พ.ศ. 2559	 องค์กรภาคประชาสังคม	 39	 แห่ง	

ได้ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมใน	 9 

ประเทศ	 (ประเทศไทยเป็นประเทศที่	 10	 โดยเข้าเป็น

สมาชิกแนวร่วมใน	พ.ศ. 2561)	 โดยสามารถเข้าถึงบุคคล

ทั่วไปกว่า	4	ล้านคน	ผ่านช่องทางทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก	

ในขณะที่เว็บไซต์แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรม	มีสถิติ

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

ปีเดียว	 มีประชาชนส่งข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อ

ธนาคารที่ตนใช้บริการมากกว่า	60,000	คน

ในป	ีพ.ศ. 2562	นโยบายการดาํเนนิธรุกจิของสถาบนั

การเงนิกวา่	110	แห่งใน	11	ประเทศถกูประเมนิด้วยหลกั

เกณฑ์การประเมินกว่า	422	 ข้อ	 (ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

ระหว่างประเทศ)	และเครือข่ายแนวปฏิบัติการเงินที่เป็น
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ธรรมไดจ้ดัทาํกรณศีกึษา	45	 ช้ิน	ซึง่เปรยีบเทยีบนโยบาย

กับการปฏิบัติจริงของธนาคาร	 รวมถึงได้ออกรายงาน

เปรียบเทียบการลงทุนในกลุ่มน้ํามันเช้ือเพลิงและแหล่ง

พลังงานทดแทนของธนาคาร	75	แห่งทั่วโลก	ในรายงาน

ชื่อ	 “Undermining our Future”	 โดยใช้ข้อมูลปี	พ.ศ. 2558

ระหว่างปี	พ.ศ. 2552–2560	สมาชิกในแนวร่วมแนว

ปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมได้จัดประชุมร่วมกับธนาคาร

ต่างๆ	มากกว่า	 100	 ครั้งนอกเหนือจากการติดต่อผ่าน

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์	ซึ่งการประชุม	

25	ครัง้จดัขึน้ในหลายประเทศโดยมวีฒิุสมาชิกหรอืสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุม	

กิจกรรมทั้งหมดนี้นําไปสู่การตกลงที่จะเปลี่ยนแปลง

นโยบายของธนาคาร	25	แห่งทั่วโลก

ความเป็นมา
การนํามุมมองด้านสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และหลัก	

ธรรมาภิบาล	 (Environmental, Social, Governance	นิยม
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ย่อว่า	ประเด็น	ESG)	มาบูรณาการกับนโยบายและการ	

ดําเนินงานของธนาคารรวมถึงธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุน

ทางการเงินจากธนาคาร	นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้คน	 และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก	

ยกตัวอย่างเช่น	 การลดการมีส่วนในการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ	การละเมดิสทิธมินษุยชน	ขอ้ตกลงเรือ่ง

การคา้อาวธุ	การยึดครองทีดิ่น	การพัฒนาการบรกิารทาง

การเงนิสาํหรบัผูผ้ลติรายย่อย	และการพัฒนาห่วงโซค่ณุคา่

ที่เป็นธรรมมากขึ้น

แนวปฏบัิติการเงนิทีเ่ปน็ธรรมนานาชาตสินบัสนนุการ	

บูรณาการและประยุกต์ใช้กรอบการดําเนินงานที่คํานึงถึง

สังคม	สิ่งแวดล้อม	หลักธรรมาภิบาล	และสิทธิมนุษยชน	

ในการดําเนินธรุกจิของธนาคาร	รวมถึงลกูค้าของธนาคาร

ซึ่งดําเนินงานในประเทศกําลังพัฒนา

แนวปฏบัิติการเงินทีเ่ปน็ธรรรม	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ให้

เกิดการแข่งขันสู่การเป็นที่หนึ่งระหว่างธนาคารภายใต้

กรอบ	การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	ธรรมาภิบาล	และ
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สิทธิมนุษยชน	โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้

• เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกบริการทางการเงิน

ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง

• เปิดช่องทางโดยตรงให้ลูกค้าของธนาคารสามารถ

เสนอข้อคิดเห็น	ข้อร้องเรียน	หรือเปลี่ยนธนาคาร

ที่ใช้บริการ

• เสนอบรรทัดฐาน	 (benchmarks)	ที่สถาบันการเงิน

และหน่วยงานกํากับดูแลสามารถนําไปใช้พัฒนาการ	

ดําเนินงานให้มีความรับผิดชอบ	เป็นธรรม	และ

ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

• รณรงค์เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงให้ระบบการเงิน

โลกมีความเป็นธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	

(inclusive)

แนวปฏบัิติการเงนิทีเ่ปน็ธรรมรเิริม่ใน	พ.ศ. 2552	 โดย

องค์กรภาคประชาสงัคมหลายแห่งในประเทศเนเธอร์แลนด	์
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โดยพฒันาระเบียบวธิวีจิยัรว่มกบัสถาบนัวจิยั	PROFUNDO 

และแนวปฏบิตันิีไ้ด้ถกูนาํมาใช้ในระดับนานาชาติ	ใน	พ.ศ. 

2557	 ปัจจุบันเครือข่ายแนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรม	

ดําเนินงานใน	 10	 ประเทศ	 ได้แก่	 เบลเยียม	 บราซิล	

ฝร่ังเศส	เยอรมนี	อินโดนีเซีย	ญ่ีปุ่น	เนเธอร์แลนด์	นอร์เวย์	

สวเีดน	และไทย	ในแต่ละประเทศจะมแีนวรว่มขององคก์ร

ภาคประชาสังคมในท้องถิ่น	 ร่วมด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

ด้าน	ดําเนินกิจกรรมหลัก	 ได้แก่	 การวิจัย	การติดตาม

ตรวจสอบ	การรณรงค์ต่อสาธารณะ	และการหารอืกบัภาค

การเงิน	ภายใต้กรอบการดําเนินงานของแนวปฏิบัติการ

เงินที่เป็นธรรมนานาชาติ

การประเมินคุณภาพของนโยบายและการปฏิบัติของ

ธนาคารภายใต้กรอบแนวคิดด้านความยั่งยืนในหัวข้อ

เฉพาะด้านและเผยแพร่คะแนนการประเมินช่วยเพิ่มแรง

กดดนัจากสาธารณะ	ซึง่จะนาํไปสู่การพัฒนานโยบายและ

การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการลงทุนของธนาคาร	 โดยองค์กรที่

เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมแนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรม
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ในแตล่ะประเทศ	สามารถใช้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประเมนิ

ในการหารือและส่งอิทธิพลต่อหน่วยงานกํากับดูแลภาค

ธนาคาร	 ในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการ

เงินที่เป็นธรรม	 เช่น	ผ่านกลไกของรัฐสภาหรือสื่อมวลชน
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