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บัทสรุปสําหรับัผู้้�บัริหาร

ปลายปี	พ.ศ. 2564 Fair Finance Thailand (แนวร่วมการ

เงนิทีเ่ปน็ธรรมประเทศไทย	เวบ็ไซต	์www.fairfinancethai-

land.org)	 จัดทําการประเมินนโยบายด้านต่างๆ	ของสถาบัน

การเงินไทยที่เปิดเผยสู่สาธารณะ	ปีนี้นับเป็นปีที่สี่ที่มี

การนาํมาตรฐาน	Fair Finance Guide International (FFGI: 

แนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินทีเ่ป็นธรรมนานาชาติ	เว็บไซต์	

www.fairfinanceguide.org)	มาใช้ในประเทศไทย	โดยมาตร

ฐานที่ใช้ในปัจจุบันคือ	FFGI	ฉบับปี	ค.ศ. 2020

ผลการประเมินนโยบายของธนาคารไทย	 11	 แห่ง	

(ธนาคารพาณิชย์	8	แห่ง	และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ

รฐั	3	แห่ง)	ตามเกณฑ	์Fair Finance Guide International 

13	หมวด	ประจําปี	พ.ศ. 2564	 โดยใช้ข้อมูลที่ธนาคาร

เปิดเผยภายใน	31	ตุลาคม	2564	พบว่าธนาคารโดยรวม

https://fairfinancethailand.org
https://fairfinancethailand.org
https://fairfinanceguide.org
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ได้คะแนนเฉล่ีย	 30.66	 คะแนน	 เพิ่มข้ึน	 20.73%	 จาก

คะแนนเฉลี่ยในปีที่สาม	25.37	คะแนน	โดยธนาคารที่ได้

คะแนนสูงสุด	6	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ธนาคารทหารไทย

ธนชาต	 (41.90%)	 ธนาคารกรุงไทย	 (33.69%)	 ธนาคาร

กสิกรไทย	 (29.03%)	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 (26.19%) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 (24.58%)	 และธนาคารกรุงเทพ	

(23.23%)

ธนาคารพาณชิย์ทัง้	8	แห่ง	มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี	่34.98 

คะแนน	 เพิ่มขึ้น	 23.98%	 จากคะแนนเฉลี่ยในปีที่สาม		

28.22	คะแนน	ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	3	แห่ง	

ซึ่งได้รับการประเมินเป็นปีที่สอง	พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย	

19.12	คะแนน	 เพิ่มขึ้น	15.77%	จากคะแนนเฉลี่ย	16.52 

คะแนนในปีแรก	

ธนาคารพาณิชย์ทั้ง	8	แห่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้าง

มากเมื่อเทียบกับปี	2563	 โดยธนาคารที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น

สูงสุด	 4	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ธนาคารกรุงไทย	 (เพิ่มขึ้น	

50.40%)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 (เพ่ิมข้ึน	45.65%)	ธนาคาร
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กสิกรไทย	 (เพิ่มขึ้น	 40.88%)	 และธนาคารไทย	พาณิชย์	

(เพิม่ขึน้	23.83%)	สง่ผลใหธ้นาคารกรงุศรีอยุธยา	ธนาคาร

กสิกรไทย	และธนาคารไทยพาณิชย์	มีอันดับสูงขึ้นเมื่อ

เทียบกับการประเมินในปีที่สาม	 ขณะที่สถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ	2	แห่ง	ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	

ได้แก่	 ธนาคารออมสิน	 (เพ่ิมขึ้น	30.68%)	 และธนาคาร

พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศ	ไทย	

(เพิ่มขึ้น	24.66%) 

สําหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	1	แห่งที่ได้คะแนน

ลดลง	คอื	ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร	

(ลดลง	 32.60%)	 เนื่องจากในปีนี้แนวร่วมการเงินที่เป็น

ธรรมประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการประเมินเพิ่มขึ้น

ในหมวดสุขภาพและธรรมชาติ	รวมถึงหัวข้อที่คาดหวังให้

ธนาคารไปกาํหนดนโยบายสาํหรับบริษัทลกูค้า	ทาํใหแ้มว่้า

คะแนนดบิของธนาคารจะไมเ่ปลีย่นแปลง	แต่เมือ่คดิเทยีบ

กับคะแนนรวมที่เพิ่มขึ้น	กลับส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยลดลง

ผลการประเมินแสดงเป็นแผนภาพในหน้าแทรกพิเศษ	1 
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และสรุปอันดับของธนาคารเปรียบเทียบกับปี	2563	ดูได้

จากตารางในหน้าแทรกพิเศษ	2

หมวดที่ธนาคารได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในผลการ

ประเมินนโยบายปีที่สี่	 ยังคงเป็นสามหมวดเดิมที่ธนาคาร

ได้คะแนนสูงสุดนับตั้งแต่ปี	 2561	 ที่เริ่มโครงการ	 Fair 

Finance Thailand	 เปน็ปแีรก	3	หมวดดังกลา่ว	ไดแ้ก่	การ

คุ้มครองผู้บริโภค	 (65.3%	 เพิ่มขึ้นจาก	54.6%)	การขยาย

บริการทางการเงิน	 (64.4%	 เพ่ิมขึ้นจาก	57.1%)	และการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 (43.2%	ลดลงจาก	44.4%) 

ในขณะเดียวกัน	หมวดท่ีธนาคารได้คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด	

3	อนัดบัสุดทา้ย	ได้แก	่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	

(4.1%	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	2.7%)	สุขภาพ	 (5.5%	 เพิ่มขึ้น

จาก	0.6%)	และนโยบายค่าตอบแทน	 (9.0%	 เพิ่มขึ้นจาก	

5.6%)	ทั้งนี้	 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีก่อน

หน้า	 (2563)	 พบว่าในปีนี้ธนาคารให้ความสําคัญกับ

ประเดน็ความเทา่เทยีมทางเพศเพ่ิมขึน้อย่างมาก	สง่ผลให้

ในหมวดความเท่าเทียมทางเพศ	 ซึ่งเคยเป็นหมวดที่ได้
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คะแนนต่ําสุด	3	อันดับสุดท้ายในปีก่อน	มีคะแนนที่เพ่ิม

สูงขึ้นมาก	 (10.3%	 เพิ่มขึ้นจาก	3.3%)

สําหรับพัฒนาการของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในปี	 2564 

เทยีบกบัป	ี2563	หมวดทีธ่นาคารทัง้หมดไดค้ะแนนเฉลีย่

เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปีที่แล้ว	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 การ

คุ้มครองผู้บริโภค	 (+1.06	 คะแนนจากคะแนนเต็ม	 10 

คะแนน)	ธรรมชาต	ิ (+0.86	คะแนน)	และการขยายบรกิาร

ทางการเงิน	 (+0.73	 คะแนน)	 ขณะที่หมวดที่ได้คะแนน

ลดลงจากปีที่แล้วมี	2	หมวด	ได้แก่	การทุจริตคอร์รัปชัน	

(-0.13	คะแนน)	และความโปร่งใสและความรับผิด	 (-0.02 

คะแนน) 

หากพิจารณาความคืบหน้าของนโยบายของธนาคาร

ในแต่ละหมวด	โดยวัดจาก	จำ�นวนเกณฑ ์ ในแตล่ะหมวด

ที่มีธนาคารอย่างน้อย	1	 แห่งได้คะแนน	พบว่าหมวดที่

ธนาคารไทยมคีวามคบืหนา้มากทีส่ดุ	3	อนัดับแรก	ไดแ้ก	่

สุขภาพ	 เพิ่มขึ้นจาก	1	 ข้อเป็น	8	 ข้อ	 (คิดเป็น	+43.8% 

ของจาํนวนเกณฑท์ัง้หมดในหมวดดังกลา่ว)	สทิธมินษุยชน	
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เพ่ิมขึน้จาก	5	ขอ้เป็น	9	ขอ้	 (คดิเปน็	+33.3%	ของจํานวน

เกณฑ์ทั้งหมด)	และธรรมชาติ	 เพิ่มขึ้นจาก	7	ข้อเป็น	10 

ข้อ	 (คิดเป็น	+20%	ของจํานวนเกณฑ์ทั้งหมด)
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ผลการประเมินธนาคารประจำำาปี 2564 
บอกอะไรกับเราบ้าง?

1. ธนาคารที่ได�คะแนนส้งสุด 5 อัันดับัแรก ให�ความสําคัญ

กับัการเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอัากาศและสุขภาพ ในการ

กําหนดนโยบัายสินเช่่อัมากข้้น

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

และปัญหาส่ิงแวดล้อมที่คุกคามสุขภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	ลว้นเปน็ปญัหาทัง้ในระดับโลกและประเทศไทย	

ดงันัน้จงึนบัเปน็ความคืบหน้าทีธ่นาคารพาณชิย์	5	แหง่	ที่

ได้คะแนนสงูสดุในปนีี	้ ได้แก	่ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคาร

กรุงไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต	ธนาคารไทยพาณิชย์	

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ล้วนได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมี

นยัสาํคญัในหมวดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และ

หมวดสุขภาพ	

ในหมวดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ธนาคารท้ัง	

5	แห่งข้างต้นได้คะแนนในหมวดน้ี	โดยธนาคารไทยพาณิชย์	
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กลบัมาไดค้ะแนนอกีครัง้ในปน้ีี	และธนาคารกรงุศรีอยธุยา	

ได้คะแนนปีน้ีเป็นปีแรก	 โดยธนาคารเหล่าน้ีมีพัฒนาการ

ในเกณฑ์	 7	 ข้อ	 ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นที่มีธนาคารไทยได้

คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	2	ข้อ	 ได้แก่

• ธนาคารวัดและเปิดเผยผลกระทบที่เกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ตามแนวทางท่ีแนะนํา

โดย	 Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (เกณฑ์ข้อ	7)	มีธนาคารที่ได้คะแนน

บางส่วนในปีนี้เป็นปีแรก	 เนื่องจากมีการเปิดเผย

รายงานตามแนวทาง	Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures	 ได้แก่	ธนาคารไทยพาณิชย์	

และธนาคารกสิกรไทย	

• ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทเปล่ียนจากการใช้เช้ือเพลิง

ฟอสซิลมาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน	 (เกณฑ์ข้อ	

14)	ธนาคารท่ีได้คะแนนปีน้ีเป็นปีแรก	ได้แก่	ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	
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ส่วนประเด็นที่ธนาคารไทยมีความคืบหน้าในปีนี้	 5 

ข้อ	ได้แก่

• ธนาคารมีนโยบายจํากัดการสนับสนุนทางการเงิน

แก่อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	และ/

หรือเหมืองถ่านหิน	ไว้ไม่เกินร้อยละ	30	และร้อยละ	

0	ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด	 (เกณฑ์ข้อ	

8–10)	ธนาคารทีไ่ด้คะแนนทัง้	2	ป	ีได้แก	่ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	และธนาคารที่ได้คะแนนปีนี้เป็น

ปีแรก	ได้แก่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	

• ธนาคารจะไมใ่หก้ารสนบัสนนุทางการเงินแกบ่รษิทั

ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	 (เกณฑ์ข้อ	16)	 ธนาคารที่

ไดค้ะแนนทัง้	2	ป	ีได้แก	่ธนาคารทหารไทยธนชาต	

และธนาคารท่ีได้คะแนนปีน้ีเป็นปีแรก	ได้แก่	ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา	

• ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจ

ทรายน้าํมัน	 (เกณฑข้์อ	19)	ธนาคารทีไ่ด้คะแนนทัง้	



การประเมินธนาคารไทยตามเกณฑ์์ “แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ”

— 14 —

2	ป	ี ไดแ้ก่	ธนาคารทหารไทยธนชาต	และธนาคาร

ที่ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	ได้แก่	ธนาคารกรุงไทย	

• ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครง

การเกษตรกรรมท่ีแปลงมาจากพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า	ป่าพรุ	

หรือพื้นที่อื่นๆ	ที่กักเก็บคาร์บอนในระดับสูง	 (high- 

carbon stock) (เกณฑข์อ้	21)	ธนาคารทีไ่ดค้ะแนน

ปน้ีีเป็นปีแรก	ได้แก	่ธนาคารกรงุไทย	และธนาคาร

ที่ปีที่แล้วได้คะแนน	แต่ปีนี้ไม่ได้	 ได้แก่	 ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	

นอกจากนี้	 ธนาคารทหารไทยธนชาต	ยังประกาศ

นโยบายสินเชื่อที่บ่งช้ี	 “เส้นทาง”	 ไปสู่เป้าหมาย	 เช่น	

นโยบายสินเชื่อของธนาคารระบุว่า	 “ธนาคารตระหนักถึง

ผลกระทบจากพลงังานถา่นหนิตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	และสุขภาพของชุมชน

และสังคม	ธนาคารจึงหยุดการให้สินเชื่อกับโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน	 โดยจะทยอยลดสัดส่วนสินเชื่อ
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ที่มีอยู่จนเป็นศูนย”์

สําหรับหมวดสุขภาพ	 ธนาคารไทยมีพัฒนาการ

ในเกณฑ์	 7	 ข้อ	 จากเกณฑ์ที่ได้คะแนนทั้งหมด	 8	 ข้อ	

โดยเป็นประเด็นที่ธนาคารไทยได้คะแนนในปีนี้เป็นปีแรก

ทั้งหมด	 เช่น	 การกําหนดให้บริษัทลูกค้าเคารพในสิทธิ

แรงงานว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน	

ตามอนุสัญญา	 ILO	และ	MNE Declaration (เกณฑ์ข้อ	2) 

ธนาคารท่ีได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	 ได้แก่	 ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต,	ธนาคารกําหนดให้บริษัทเคารพในข้อตกลง

ระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสาร

อันตรายตามที่ระบุใน	Montreal Protocol (สารที่ทําลาย

ชั้นโอโซน) (เกณฑ์ข้อ	 4)	 ธนาคารที่ได้คะแนนปีนี้เป็น

ปีแรก	 ได้แก่	 ธนาคารกรุงไทย,	 และธนาคารกําหนดให้

บรษิทัลูกคา้เคารพในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

ผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน	Stock-

holm Convention (วา่ด้วย	Persistent Organic Pollutants: 

POPs) (เกณฑ์ข้อ	5)	 ธนาคารท่ีได้คะแนนปีน้ีเป็นปีแรก	
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ได้แก่	ธนาคารกรุงไทย	และธนาคารกสิกรไทย

2. สิทธิมนุษยชน เริ่มเป็นประเด็นท่ีธนาคารให�ความสําคัญ

และอัอักแนวปฏิิบััติที่ชัดเจํนมากข้้น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดในบริบทของการ

ประกอบธรุกจิ	 เปน็อกีหนึง่ปญัหาทีท่ัว่โลกใหค้วามสําคญั

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในประเทศไทย	รัฐบาลได้ประกาศ

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	

ระยะท่ี	1 (2562–2565)	ซึง่มปีระเด็นครอบคลมุการลงทนุ

ขา้มพรมแดนของบรษัิทไทย	ซึง่มกัจะมธีนาคารขนาดใหญ่

ให้การสนับสนุนทางการเงิน

หมวดสิทธิมนุษยชน	 ในปีนี้มีธนาคาร	 6	 แห่งที่ได้

คะแนน	ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคาร

ไทยพาณชิย	์ธนาคารทหารไทยธนชาต	ธนาคารกสิกรไทย	

และธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคารทุกแห่งได้คะแนน

จากการประกาศว่า	ธนาคารเคารพในสิทธิมนุษยชนตาม

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การ
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สหประชาชาติ	 (United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights)

ธนาคารทหารไทยธนชาต	โดดเด่นเพ่ิมข้ึนจากปทีีผ่า่น

มาดว้ยการประกาศแนวปฏิบตัเิพ่ิมเตมิดา้นสทิธมินษุยชน

ที่บริษัทลูกค้าต้องปฏิบัติตาม	ตามแนวปฏิบัติที่ดี	 (best 

practices)	ในระดับสากล	ยกตัวอย่างเช่น	กอ่นการดาํเนิน

โครงการ	ธนาคารกําหนดให้บริษัทลูกค้าต้องสํารวจเพื่อ

ระบุตัวบุคคลที่มีความจําเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน	 โดยระบุ

ตัวอย่างแผนการดําเนินงาน	 เช่น	

1)	ค่าชดเชยสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ :	 หากการ

ย้ายถิ่นฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 ลูกค้าต้องนําเสนอ

ค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและชุมชนที่ได้รับผล

กระทบ	สําหรับการสูญเสียสิ่งปลูกสร้าง	 ตลอดจนเงิน

ช่วยเหลือสําหรับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีดังเดิม	

2)	กลไกการร้องเรียน:	ลูกค้าต้องมีกลไกการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

และชุมชน	และ	
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3)	การประเมินผลกระทบต่อสังคม	 แผนงานย้าย

ถิ่นฐาน:	 หากการย้ายถิ่นฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	

ลูกค้าต้องสํารวจเพื่อระบุบุคคลที่มีความจําเป็นต้องย้าย

ถิ่นฐาน	ทําความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	และ

กําหนดกรอบการให้ค่าชดเชยตามหลักความยินยอมโดย

สมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า	 (free, prior, and informed 

consent: FPIC)

3. ธนาคารมีพัฒนาการด�าน “การขยายบัริการ

ทาง การเงิน” และ “การคุ�มครอังผู้้�บัริโภค” อัย่างต่อัเน่่อัง

หมวดการขยายบริการทางการเงิน	 และหมวดการ

คุ้มครองผู้บริโภค	ยังคงเป็นหมวดที่ธนาคารได้คะแนนมา

เป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องหลายปี	และไม่มีธนาคารใดไม่ได้

คะแนนในหมวดนี	้นโยบายการคุม้ครองผูบ้รโิภคหลายขอ้

เปน็การปฏบิตัติามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	เรือ่ง	

“การกาํกบัดแูลการให้บรกิารแกล่กูคา้อย่างเปน็ธรรม”	หรอื	

“market conduct”	ซึ่งเร่ิมบังคับใช้ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์	
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2561	 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ดี	 ตั้งแต่ปี	 2563	 สืบเนื่องถึงปีนี้	 (2564) 

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย	 ได้เห็นการ

ประกาศนโยบายคุม้ครองผูบ้รโิภคทีมี่ความเฉพาะเจาะจง	

อธิบายกลไกการรับผิดและกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน

ของธนาคารท่ีชัดเจนกว่าในปีที่แล้ว	นับเป็นพัฒนาการ

ที่น่าชื่นชมและต่อเนื่อง	 โดยผลการประเมินปีน้ีพบว่า	

ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นในหมวดนี้	

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐก็มีผลคะแนนที่ใกล้

เคียงกับธนาคารพาณิชย์	 โดยในภาพรวมพบว่า	ธนาคาร

ส่วนใหญ่มีการประกาศนโยบายหรือมาตรการคุ้มครอง

ผูบ้รโิภครายยอ่ยทีค่ลา้ยคลงึกนั	จงึทาํให้ธนาคารสว่นใหญ่

ได้คะแนนในข้อเดียวกัน	สําหรับประเด็นโดดเด่นที่ทําให้

ธนาคารบางแห่งได้คะแนนเพิ่มขึ้น	 ได้แก่

• ธนาคารไทยพาณชิย์	ธนาคารกรงุไทย	และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา	มีการเปิดเผยนโยบาย	ขั้นตอนการ
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ติดตามหนี้	 และ/หรือบริษัทที่เป็นตัวแทนในการ

ทวงหนี้

• ธนาคารไทยพาณชิย์	ธนาคารกรงุไทย	และธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	มีนโยบายและข้ันตอนรับผิดที่

ชัดเจน	 ในกรณีที่ เกิดการโจรกรรม	 ลักทรัพย์	

ฉ้อโกง	 เกี่ยวกับลูกค้ารายย่อยซึ่งเกิดขึ้นในสาขา	

ตู้กดเงินสด	อินเทอร์เน็ต	หรือตัวแทนที่ได้รับมอบ

หมาย

• ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคาร

กรุงไทย	และธนาคารทหารไทยธนชาต	มีนโยบาย

เปิดให้ลูกค้ารายย่อยที่เป็นผู้พิการหรือมีความ

ต้องการพเิศษสามารถเขา้ถงึสาขาทางกายภาพและ

บริการอิเล็กทรอนิกส์	 โดยธนาคารเหล่านี้มีบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

สําหรับผลการประเมินในหมวด	 “การขยายบริการ

ทางการเงิน”	 ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้คะแนนเพ่ิมขึ้น	และ
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ไม่มีธนาคารใดได้คะแนนต่ํากว่า	20%	 ของคะแนนรวม	

ส่วนหน่ึงเป็นผลจากความต่ืนตัวของธนาคารไทยทุกแห่งต่อ

กระแสธนาคารดจิทิลั	 (digital banking)	และการขยบัขยาย

บรกิารทางการเงนิไปยังกลุม่ผูด้้อยโอกาสและกจิการขนาด

กลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปีนี้มี

ประเด็นทีม่คีวามคบืหน้าจากปี	2563	จาํนวน	2	 ข้อ	ไดแ้ก่

• ธนาคารประกาศว่าไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิด

บัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน	หรือคิดค่าธรรมเนียมเพียง

เลก็น้อยทีส่มเหตสุมผล	 (เกณฑข้์อ	9)	 โดยธนาคาร

กรงุไทย	และธนาคารกสกิรไทย	ได้คะแนนทัง้	2	ป	ี

ขณะที่ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต	

และธนาคารออมสิน	ได้คะแนนในปีนี้เป็นปีแรก

• ธนาคารมีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ	

และเปิดเผยข้อมลูดังกลา่วตอ่สาธารณะ	 (เกณฑข์้อ	

11)	โดยธนาคารกรุงเทพ	และธนาคารทหารไทย	ธน

ชาต	ไดค้ะแนนทัง้	2	ป	ีขณะทีธ่นาคารไทยพาณชิย	์
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ธนาคารกรงุไทย	ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคารกรงุศรี

อยุธยา	ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

เกษตร	และธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ได้คะแนนเป็นปีแรก

4. จํากการแข่งขันทําคะแนน ส้่การพัฒนาเพ่่อัรับัม่อักับั

ความเส่ียงด�าน ESG และระบับัการเงินไร�ตัวกลาง

แนวรว่มการเงินทีเ่ปน็ธรรมประเทศไทย	 (Fair Finance 

Thailand)	 เหน็วา่	พัฒนาการของคะแนนในปทีีผ่า่นมาและ

ปน้ีี	 โดยเฉพาะการเปดิเผยนโยบายในทางทีต่รงกบัเกณฑ์

การประเมิน	FFGI	มากขึ้น	สะท้อนบรรยากาศที่ธนาคาร

ขนาดใหญ่มีการแข่งขันกันอย่างชัดเจนเพ่ือช่วงชิงอันดับ

การประเมิน	 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของ

ธนาคารทกุฝา่ยและสงัคมโดยรวม	 เรามองวา่ความทา้ทาย

ในระยะต่อไป	คือ	การเร่งปรับปรุงนโยบายสินเช่ือ	 (credit 

policy)	ของธนาคาร	รวมถึงการพัฒนารายการอุตสาหกรรม

ที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน	 (exclusion list) 
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และนโยบายด้านอื่นๆ	อย่างเพียงพอและทันท่วงที	ทั้งนี้	

เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพของธนาคารในการรบัมอืกบัความ

เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	 (ESG risks) 

ซึ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น	 โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สิทธิมนุษยชน	สุขภาพ	

รวมถึงประเดน็ทา้ทายใหม่ๆ 	ทีม่าพรอ้มกบัเทคโนโลยกีาร

เงิน	 (FinTech)	และระบบการเงินไร้ตัวกลาง	 (DeFi)
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ความโปร�งใสและความรับผิด

นโยบายค�าตอบแทน

การขยายบร�การทางการเง�น

การคุ�มครองผู�บร�โภค

อาวุธ

ภาษี

ธรรมชาติ

สิทธ�แรงงาน

สิทธ�มนุษยชน

ความเท�าเทียมทางเพศ

สุขภาพ

การทุจร�ตคอร�รัปชัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(33.69%)

37.73
(29.03%)

31.95
(24.58%)

54.47
(41.90%)

22.64
(17.42%)

25.02
(19.24%)

26.09
(20.07%)

17.86
(14.88%)

13.42
(11.18%)

30.66
(23.58%)

คะแนนรวม	 (รวมทั้งหมด	= 130, rebased	 ให้แต่ละหัวข้อ	= 10)

หน�าแทรกพิเศษ 1



 สรุปอัันดับัขอังธนาคารเปรียบัเทียบักับัปี 2563

อันดับปี 2564 อันดับปี 2563 อันดับเพ่ิม/ลด คะแนนปี 2564 คะแนนเพ่ิม/ลด

1 1 41.9% +7.8%

2 2 33.7% +50.4%

3 6 29.0% +40.9%

4 5 26.2% +23.8%

5 7 24.6% +45.7%

6 4 23.2% +6.4%

7 10 20.1% +30.7%

8 8 19.2% +19.8%

9 9 17.4% +9.8%

10 3 14.9% -32.6%

11 12 11.2% 24.7%

หน�าแทรกพิเศษ 2

หมายเหต:ุ	จํานวนธนาคารที่ประเมินในปีนี้	11	แห่ง	ลดลงจากปี	2563	ซึ่งมีจํานวน	12	แห่ง



ผู้ลการประเมินธนาคารไทย
ตามเกณฑ์์ Fair Finance Guide 

International ประจํําปี พ.ศ. 2564





— 27 —

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยได้เลือกธนาคาร

สัญชาติไทย	11	 แห่ง	ตามขนาดสินทรัพย์รวม	 (จากงบ

การเงินรวมทั้งธนาคารและบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจ

สอบแล้ว)	จากมากไปหาน้อย	 โดยอ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์

ลา่สดุทีเ่ปดิเผยต่อสาธารณะ	ธนาคารทีไ่ด้รับการประเมนิ

มีรายนามดังตารางในหน้า	29

ข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินครั้งนี้ 	 ได้แก่	 เอกสาร

นโยบายและข้อมูลต่างๆ	ที่ธนาคารเปิดเผยต่อสาธารณะ	

ณ	วันท่ี	30	 กันยายน	2564	 รวมถึงข้อมูลที่ธนาคารเปิด

เผยเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ระหว่างช่วงรับฟังความคิดเห็น	

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2564	ประกอบด้วย

• รายงานประจําปี	 (annual report)	พ.ศ. 2563

• รายงานความยั่งยืน	 (sustainability report)	หรือ	

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	

(CSR Report)	ประจําปี	พ.ศ. 2563
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• แบบฟอร์ม	56-1 (ในกรณีที่ธนาคารเป็น

บริษัทจดทะเบียน	รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย)

• ข้อมูลหรือเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร

• แถลงการณ์สาธารณะของธนาคารเอง

• จดหมายข่าวที่ออกโดยธนาคารเอง
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รายนามของธนาคารที่ได้รับการประเมิน	ธนาคารไทยตามเกณฑ์	
Fair Finance Guide International	ประจําปี	พ.ศ. 2564

ชื่อธนาคาร ตัวอักษรย่อ
สินทรัพย์ ณ วันที่ 

30 ก.ย. 2564 (ล้านบาท)

ธนาคารกรุงเทพ BBL 4,275,691.00

ธนาคารกสิกรไทย KBANK 4,029,830.62

ธนาคารกรุงไทย KTB 3,497,160.50

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 3,272,204.00

ธนาคารออมสิน* GSB 2,859,606.48

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY 2,489,288.23

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร*

BAAC 2,101,414.72

ธนาคารทหารไทยธนชาต ttb 1,750,039.18

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP 411,008.35

ธนาคารทิสโก้ TISCO 244,634.71

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย*

SMEB 105,340.60

*ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2564
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ขั้ั้นตอนการประเมิน
การประเมินนโยบายท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะของธนาคาร

ครั้งนี้	 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น	6	 เดือน	โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

สิงหาคม–กันยายน 2564

คณะวิจัยประเมินนโยบายที่ธนาคารเปิดเผยต่อ

สาธารณะ	ส่งผลการประเมินเบื้องต้นพร้อมรายละเอียด

และเกณฑ์การประเมินให้ธนาคารทุกแห่ง

ตุลาคม–พฤศจํิกายน 2564

ช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

ธนาคาร	ในชว่งเวลาดังกลา่ว	คณะวจิยัได้เขา้พบปะหารอื

ผลการประเมนิกบัธนาคาร	9	แหง่	 ในจํานวนนีม้ธีนาคาร	

5	แหง่	ทีเ่ปดิเผยนโยบายเพ่ิมเตมิบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร

ในระดับที่เข้าข่ายได้คะแนนเพ่ิม	ประกอบด้วยธนาคาร

กรุงเทพ	 ธนาคารกรุงไทย	 ธนาคารทหารไทยธนชาต	

ธนาคารไทยพาณิชย์	และธนาคารออมสิน
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ธันวาคม 2564–มกราคม 2565

คณะวจิยัปรบัปรงุผลการประเมนิ	จดัทาํรายงาน	และ

เผยแพร่ผลการประเมินสู่สาธารณะ	ผ่านเว็บไซต์	www.

fairfinancethailand.org

หััวขั้้อที่ ใช้ในการประเมิน
เกณฑใ์นการประเมนิครัง้น้ียังคงใช้ระเบียบวธิขีอง	Fair 

Finance Guide Methodology 20201	ที่ได้รับการปรับปรุง

จากฉบับปี	ค.ศ. 2018	ซึ่งคําอธิบายโดยละเอียดของการ

เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน	อ่านได้ในภาคผนวก	ก 

ของรายงานฉบับนี้	

ในการประเมนิครัง้ทีส่ีโ่ดยใช้ขอ้มลูปี	พ.ศ. 2564	คณะ

วิจัยประเมินนโยบายธนาคารในด้านตา่งๆ	รวม	13	หมวด	

เช่นเดียวกับปี	2563	 โดยใช้เกณฑ์บังคับขั้นต่ํา	 (minimum 

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

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

https://fairfinancethailand.org
https://fairfinancethailand.org
hhttps://fairfinanceguide.org/ff-international/news/2020/new-release-fair-finance-methodology-2020/
hhttps://fairfinanceguide.org/ff-international/news/2020/new-release-fair-finance-methodology-2020/
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requirement)	 ตาม	 Fair Finance Guide International 

จํานวน	10	หมวด	และเกณฑ์ทางเลือก	 (optional)	 ท่ีเห็นว่า

มคีวามสาํคญัสาํหรบัประเทศไทย	3	หมวด	โดยประกอบ

ด้วยรายการต่อไปนี้2

หมวดรายประเด็น

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (26) 

2. การทุจริตคอร์รัปชัน (12) 

3. ความเท่าเทียมทางเพศ (15) 

4. สุขภาพ (16)

5. สิทธิมนุษยชน (12) 

6. สิทธิแรงงาน (15) 

7. ธรรมชาติ (15) 

8. ภาษี (17) 

2 หมายเหตุ: ตัวหนา	คือหมวดบังคับขั้นต่ํา	 และตัวเลขในวงเล็บคือ
จํานวนข้อที่มีการให้คะแนนในหมวดนั้นๆ
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หมวดรายอุัตสาหกรรม

9. อาวุธ (15) 

หมวดการปฏิิบััติการภายใน

10	การคุ้มครองผู้บริโภค	 (21) 

11.	การขยายบริการทางการเงิน	 (13) 

12.	นโยบายค่าตอบแทน	 (12) 

13. ความโปร่งใสและความรับผิด (24) 

การแสดงผลการประเมนิในรายงานฉบบันี	้ ใช้วธิปีรบั

คะแนนดิบตามส่วน	 (pro rata)	 ให้ทุกหมวดมีผลคะแนน

รวมเท่ากับ	10	คะแนน	 เพื่อความสะดวกในการเปรียบ

เทียบข้ามหมวด

หัมวดที่ไม่ใช้ในการประเมินสถาบันการเงินเฉพาะกิจำ
เน่ืองจากสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ	2	แหง่	ปจัจบุนัมี

ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์	
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คณะวิจัยจึงยกเว้นหมวดบางหมวดในการให้คะแนน	โดย

มีรายละเอียดดังนี้

1.	 	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	ไม่ประเมินในหมวดอาวุธ	เน่ืองจากธนาคาร

ไม่มีการให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับอาวุธ

2.	 	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย	 (ธนาคารเอสเอ็มอี)	 ไม่ประเมิน

ในหมวดการคุ้มครองผู้บริโภค	 เนื่องจากไม่มีการ

ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย

สว่นธนาคารออมสนิ	แมเ้ปน็สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ	

แต่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับธนาคาร

พาณิชย์ทั่วไป	จึงไม่มีหมวดใดที่ได้รับการยกเว้นในการ

ประเมินนโยบาย



ผู้ลการประเมินนโยบัาย 
ธนาคารไทย 11 แห่ง  
ประจํําปี พ.ศ. 2564
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ผลการประเมินนโยบายของธนาคารไทย	11	 แห่ง	ตาม

เกณฑ์	 Fair Finance Guide International 13	 หมวด	

ประจาํป	ีพ.ศ. 2564	โดยใช้ขอ้มลูทีธ่นาคารเปดิเผยภายใน	

31	ตุลาคม	2564	พบว่าธนาคารได้คะแนนเฉลี่ย	30.66 

คะแนน	 เพิ่มขึ้น	 20.85%	 จากคะแนนเฉลี่ยในปีที่สาม	

25.37	คะแนน	 โดยธนาคารที่ได้คะแนนสูงสุด	6	อันดับ

แรก	ได้แก่	ธนาคารทหารไทยธนชาต	 (41.90%)	ธนาคาร

กรุงไทย	 (33.69%)	ธนาคารกสิกรไทย	 (29.03%)	ธนาคาร

ไทยพาณิชย์	 (26.19%)	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 (24.58%) 

และธนาคารกรุงเทพ	 (23.23%)

หากประเมินผลคะแนนเฉพาะธนาคารพาณิชย์ทั้ง	8 

แห่ง	พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	34.98	คะแนน	 เทียบกับ

คะแนนเฉลี่ยในปีที่สามที่	 28.22	 คะแนน	หรือเพิ่มข้ึน	

23.98%	ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	3	 แห่ง	ที่

ได้รับการประเมินเปน็ปทีีส่อง	พบวา่มคีะแนนเฉลีย่	19.12 

คะแนน	 เทียบกับคะแนนเฉลี่ยในปีแรกที่	16.52	คะแนน	
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หรือเพิ่มขึ้น	15.77% 

ธนาคารพาณิชย์ทั้ง	8	แห่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้าง

มากเมื่อเทียบกับปี	2563	 โดยธนาคารที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น

สูงสุด	 4	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ธนาคารกรุงไทย	 (เพิ่มขึ้น	

50.40%)	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 (เพิ่มขึ้น	 45.65%) 

ธนาคารกสิกรไทย	 (เพ่ิมข้ึน	40.88%)	 และธนาคารไทย

พาณชิย	์ (เพิม่ข้ึน	23.83%)	สง่ผลใหธ้นาคารกรงุศรอียธุยา	

ธนาคารกสิกรไทย	 และธนาคารไทยพาณิชย์	 มีอันดับ

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินในปีที่สาม	ขณะที่สถาบัน

การเงนิเฉพาะกจิ	2	แหง่	ทีม่คีะแนนเพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบกบั

ปีก่อน	 ได้แก่	 ธนาคารออมสิน	 (เพ่ิมขึ้น	 30.68%)	 และ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย	 (เพ่ิมขึ้น	24.66%)	 สําหรับสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ	 1	 แห่งที่ได้คะแนนลดลง	 คือ	 ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ลดลง	 32.60%) 

เน่ืองจากในปน้ีีแนวรว่มการเงินทีเ่ปน็ธรรมประเทศไทยได้

ขยายขอบเขตการประเมินเพ่ิมขึ้นในหมวดสุขภาพและ
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ธรรมชาติ	 รวมถึงหัวข้อที่คาดหวังให้ธนาคารไปกําหนด

นโยบายสําหรับบริษัทลูกค้า	ทําให้แม้ว่าคะแนนดิบของ

ธนาคารจะไมเ่ปลีย่นแปลง	แต่เม่ือคดิเทยีบกบัคะแนนรวม

ที่เพิ่มขึ้น	จึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยลดลง

ผลการประเมินสรุปเป็นแผนภาพในหน้าแทรกพิเศษ	1 

และสรุปอันดับของธนาคารเปรียบเทียบกับปี	2563	ดูได้

จากตารางในหน้าแทรกพิเศษ	2

เมื่อดูผลการประเมินรายหมวด	 หมวดที่ธนาคาร

ทั้งหมดได้	คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก	ยังคงเป็นหมวด

เดียวกันกับหมวดที่เคยได้คะแนนสูงสุดในผลการประเมิน

นโยบายปทีีส่าม	ได้แก	่การคุ้มครองผูบ้รโิภค	 (65.3%	 เพิม่

ขึน้จาก	54.6%)	การขยายบริการทางการเงิน	 (64.4%	 เพิม่

ขึ้นจาก	 57.1%)	 และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	

(43.2%	ลดลงจาก	44.4%)

ขณะท่ีหมวดที่ได้	คะแนนต่ำาสุด 3 อันดับสุดท้าย 

ได้แก่	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (4.1%	 เพิ่มขึ้น

จาก	 2.7%)	 สุขภาพ	 (5.5%	 เพิ่มขึ้นจาก	 0.6%)	 และ
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นโยบายคา่ตอบแทน	 (9.0%	 เพ่ิมขึน้จาก	5.6%)	ทัง้นี	้ เมือ่

เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีก่อน	 พบว่าในปีนี้

ธนาคารให้ความสําคญักบัประเด็นความเทา่เทยีมทางเพศ

เพิ่มขึ้นมาก	ส่งผลให้ในหมวดความเท่าเทียมทางเพศ	ซึ่ง

เคยเปน็หมวดทีไ่ด้คะแนนต่าํสดุ	3	อนัดับสดุทา้ยในปกีอ่น	

มีคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก	 (10.3%	 เพิ่มขึ้นจาก	3.3%)

สําหรับพัฒนาการของคะแนนที่เพิ่มขึ้นในปี	 2564 

เทียบกับปี	2563	หมวดท่ีธนาคารทัง้หมดได้	คะแนนเพิม่

ข้ึนมากท่ีสุดจากปีท่ีแล้ว 3 อันดับแรก	ได้แก่	การคุ้มครอง

ผู้บริโภค	 (+1.06	 คะแนนจากคะแนนเต็ม	 10	 คะแนน) 

ธรรมชาติ	 (+0.86	คะแนน)	และการขยายบริการทางการ

เงนิ	 (+0.73	คะแนน)	ขณะทีห่มวดท่ีได้	คะแนนลดลงจาก

ปีที่แล้วมี 2 หมวด	 ได้แก่	 การทุจริตคอร์รัปชัน	 (-0.13 

คะแนน)	และความโปร่งใสและความรับผิด	 (-0.02	คะแนน) 

รายละเอียดดังรูปที่	1
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(หน่วย:	คะแนน)
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การคุ�มครองผู�บร�โภค

อาวุธ

ภาษี

ธรรมชาติ

สิทธ�แรงงาน

สิทธ�มนุษยชน

สุขภาพ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 0.14

0.13

0.70

0.50

0.57

0.44

0.86

0.57

0.44

0.73

1.06

0.35

0.02

 
รูปที่ 1	การเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของธนาคารไทย

เปรียบเทียบกับปี	พ.ศ. 2563
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หากพิจารณาความคืบหน้าของนโยบายของธนาคาร

ในแต่ละหมวด	 (จากจํานวนเกณฑ์ในแต่ละหมวดที่มี

ธนาคารอย่างน้อย	1	 แห่งที่ได้คะแนน)	พบว่าหมวดที่

ธนาคารไทยมคีวามคืบหนา้มากทีส่ดุ	3	อนัดับแรก	ไดแ้ก	่

สุขภาพ	 เพิ่มขึ้นจาก	1	 ข้อเป็น	8	 ข้อ	 (คิดเป็น	+43.8% 

ของจาํนวนเกณฑท์ัง้หมดในหมวดดังกลา่ว)	สทิธมินษุยชน	

เพ่ิมขึน้จาก	5	ขอ้เป็น	9	ขอ้	 (คดิเปน็	+33.3%	ของจํานวน

เกณฑ์ทั้งหมด)	และธรรมชาติ	 เพิ่มขึ้นจาก	7	ข้อเป็น	10 

ข้อ	 (คิดเป็น	+20%	ของจํานวนเกณฑ์ทั้งหมด) 

สาํหรบัหมวดท่ียังไมม่นีโยบายใหม่ๆ 	จากธนาคารไทย

ในปีนี้	 มีทั้งหมด	4	หมวด	 ได้แก่	การคุ้มครองผู้บริโภค

และการขยายบรกิารทางการเงิน	อนัเปน็หมวดทีม่จํีานวน

เกณฑ์ท่ีธนาคารไทยได้คะแนนมากที่สุดในปีนี้เป็นอันดับ

ที่	2	และ	3	ตามลําดับ	ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าเกณฑ์ที่

ยังไม่มีธนาคารใดได้คะแนนเลยอาจเป็นเกณฑ์หรือนโยบาย

ท่ีค่อนข้างยากและต้องอาศัยเวลาดําเนินการสําหรับธนาคาร

สว่นใหญ	่ขณะทีอ่กี	2	หมวดทีเ่หลอื	คอื	หมวดการทจุรติ



แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย

— 43 —

คอร์รัปชันและหมวดนโยบายค่าตอบแทน	แม้ว่าจะไม่มี

นโยบายใหม่ๆ	เช่นเดียวกัน	แต่ยังคงมีเกณฑ์อีกจํานวนหน่ึง

ที่ธนาคารไทยสามารถเพิ่มนโยบายใหม่ๆ	ได้อีกค่อนข้าง

มาก	รายละเอียดดังรูปที่	2
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3.8%
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0.0%

0.0%

43.8%

33.3%

13.3%

6.7%

20.0%

5.9%

6.7%
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(ร้อยละของจํานวนเกณฑ์ทั้งหมด) 
รูปที่ 2	การเปลี่ยนแปลงจํานวนเกณฑ์ที่ธนาคารไทยได้คะแนนจากปี	2563



สรุปผู้ลคะแนนรายหมวด  
และนโยบัายท่ีน่าสนใจํ

รายละเอียดคะแนนรายหมวดแสดงดังต่อไปนี้	 โดยสามารถ
อ่านรายการหัวข้อท้ังหมดท่ีมีการประเมินได้ในภาคผนวก	ก 
ของรายงานฉบับนี้	

อนึ่ง	การแสดงผลการประเมินรายหมวดทั้งหมดในส่วนนี้	
ใช้วิธีปรับคะแนนดิบตามส่วน	 (pro rata)	 ให้มีคะแนนรวม	10 
คะแนนเท่ากันทุกหมวด	 เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ
ข้ามหมวด
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การเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอัากาศ (climate change)

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งประเมินบทบาทของธนาคารในการ

ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิด

จากการดําเนินงานท้ังทางตรงและทางอ้อมของธนาคาร	

อาทิ	การต้ังเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม	การจํากัดการสนับสนุน

ทางการเงนิแกอุ่ตสาหกรรมทีผ่ลติไฟฟ้าจากถ่านหนิไมเ่กิน

รอ้ยละ	30	การมนีโยบายสนิเช่ือสนบัสนนุใหธ้รุกจิเปลีย่น

จากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลมาเป็นแหล่งพลังงานหมุน	เวียน	

เป็นต้น

ในปีนี้ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 และธนาคาร

กรงุศรอียธุยา	 เปน็ธนาคาร	5	แหง่ทีไ่ด้คะแนนในหมวดนี	้

โดยธนาคารไทยพาณิชย์	กลับมาได้คะแนนอีกครั้งในปีนี้	

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	

ในรายละเอียด	 ธนาคารไทยมีพัฒนาการในเกณฑ์	
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7	 ข้อ	 จากเกณฑ์ที่ได้คะแนนทั้งหมด	 10	 ข้อ	 แบ่งเป็น

ประเด็นที่มีธนาคารไทยได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	 2	 ข้อ	

ได้แก่

• ธนาคารวัดและเปิดเผยผลกระทบที่เกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ตามแนวทางท่ีแนะนํา

โดย	 Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (เกณฑ์ข้อ	7)	มีธนาคารที่ได้คะแนน

บางส่วนในปีนี้เป็นปีแรก	 เนื่องจากมีการเปิดเผย

รายงานตามแนวทาง	Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures	 ได้แก่	ธนาคารไทยพาณิชย์	

และธนาคารกสิกรไทย	

• ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทเปลีย่นจากการใช้เช้ือเพลิง

ฟอสซิลมาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน	 (เกณฑ์ข้อ	

14)	ธนาคารท่ีได้คะแนนปีน้ีเป็นปีแรก	ได้แก่	ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	
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และประเดน็ทีธ่นาคารไทยมีความคืบหน้าในปนีี	้5	ขอ้	

ได้แก่

• ธนาคารมีนโยบายจํากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	และ/หรือ

เหมืองถ่านหิน	ไว้ไม่เกินร้อยละ	30	และร้อยละ	0 

ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด	 (เกณฑ์ข้อ	

8–10)	ธนาคารทีไ่ด้คะแนนทัง้	2	ป	ีได้แก	่ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	และธนาคารที่ได้คะแนนปีนี้เป็น

ปีแรก	ได้แก่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	

• ธนาคารจะไมใ่หก้ารสนบัสนนุทางการเงินแกบ่รษิทั

ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	 (เกณฑ์ข้อ	16)	 ธนาคารที่

ไดค้ะแนนทัง้	2	ป	ีได้แก	่ธนาคารทหารไทยธนชาต	

และธนาคารท่ีได้คะแนนปีน้ีเป็นปีแรก	ได้แก่	ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา	

• ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจ

ทรายน้าํมัน	 (เกณฑข้์อ	19)	ธนาคารทีไ่ด้คะแนนทัง้	
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2	ป	ี ไดแ้ก่	ธนาคารทหารไทยธนชาต	และธนาคาร

ที่ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	ได้แก่	ธนาคารกรุงไทย	

• ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครง

การเกษตรกรรมท่ีแปลงมาจากพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า	ป่าพรุ	

หรือพื้นที่อื่นๆ	ที่กักเก็บคาร์บอนในระดับสูง	 (high- 

carbon stock) (เกณฑข์อ้	21)	ธนาคารทีไ่ดค้ะแนน

ปน้ีีเป็นปีแรก	ได้แก	่ธนาคารกรงุไทย	และธนาคาร

ที่ปีที่แล้วได้คะแนน	แต่ปีนี้ไม่ได้	 ได้แก่	 ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	

เกณฑ์อีก	2	ขอ้สดุทา้ยทีธ่นาคารไทยได้คะแนนในปนีี	้

แตไ่มมี่การเปลีย่นแปลงจากปีกอ่นหน้า	ได้แกเ่กณฑข์อ้	15 

และ	 18	 ที่ระบุให้ธนาคารต้องไม่สนับสนุนบริษัทผลิต

ไฟฟ้าจากถ่านหินที่ไร้มาตรการลดผลกระทบ	 เช่น	 มี

เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน	และธนาคารจะไม่สนับสนุน

ทางการเงินแก่เหมืองถ่านหิน	 โดยมีเพียงธนาคารทหาร

ไทยธนชาต	ที่ได้คะแนนทั้งสองปี
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นอกจากน้ี	มเีกณฑท์ีธ่นาคารทหารไทยธนชาตเคยได้

คะแนน	แต่ในปีนี้ไม่ได้คะแนน	คือ	 เกณฑ์ข้อ	9	ธนาคาร

มนีโยบายจํากดัการสนบัสนนุทางการเงินแกอุ่ตสาหกรรม

การผลติไฟฟา้จากเช้ือเพลงิฟอสซลิ	และ/หรอืการขดุเจาะ

น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ	 ไว้ไม่เกินร้อยละ	30	 ของการ

สนับสนุนทางการเงินทั้งหมด	 และไม่มีธนาคารอื่นได้

คะแนน

การทุจํริตคอัร์รัปชัน (corruption)

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งประเมินบทบาทของธนาคารในการ

ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน	รวมถึงมมีาตรการต่อตา้นการ

ฟอกเงิน	การก่อการร้าย	และมีกลไกที่สามารถยืนยันได้

ถึงผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง	 (ultimate beneficiary)	 ของ

บริษัทลูกค้า

ในหมวดนี้ธนาคารไทยยังคงได้คะแนนทั้งหมด	5	ข้อ

จาก	12	 ข้อ	 เท่ากันทุกธนาคาร	 โดยธนาคารทหารไทย

ธนชาต	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงไทย	และธนาคาร
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กสิกรไทย	ได้คะแนนมากกว่าธนาคารอื่น

ในปีนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

มกีารขยายขอบเขตการประเมนิเพ่ิมเติมในหวัขอ้ทีค่าดหวงั

ให้ธนาคารไปกําหนดนโยบายสําหรับบริษัทลูกค้า	 จึงมี

คะแนนที่คิดเป็นสัดส่วนเท่ากันกับธนาคารอื่น	และทําให้

สดัสว่นคะแนนลดลงอย่างเหน็ได้ชัด	แมว้า่คะแนนดบิของ

ธนาคารจะไม่เปล่ียนแปลงมากนัก	แตกต่างจากการประเมิน

ในปีที่สามที่สัดส่วนคะแนนประเมินของธนาคารค่อนข้าง

สูง	เน่ืองจากไม่มีการประเมินในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสินเช่ือ

ธุรกิจ

ธนาคารทุกแห่งยังคงได้คะแนนจากการประกาศ

ไม่รับสินบน	 มีนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน	ป้องกันการ

สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย	มีการเปิดเผย

ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง	 และมีมาตรฐานเพิ่มเติม

เกี่ยว	กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง	 ซึ่งการ

ประกาศนโยบายเหลา่นีเ้ปน็การปฏบิติัตาม	พ.ร.บ.	ปอ้งกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ. 2542	มาตรการปอ้งกนั
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ปราบปรามการฟอกเงิน	 และการต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	

ธนาคารทหารไทยธนชาต	 ธนาคารไทยพาณิชย์	

ธนาคารกรุงไทย	 ยังคงได้คะแนนจากการประกาศว่า	

ธนาคารไม่มีพฤติกรรม	กิจกรรม	หรือการมีส่วนร่วมใน

การล็อบบ้ี	ส่วนธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนเพ่ิมจาก

การประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นปีแรก

นอกจากนี้	 ธนาคารกสิกรไทยยังประกาศนโยบาย

เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างน่าสนใจ	 โดย

ประกาศว่าธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	เช่น	การ

จดัซ้ือจดัจา้ง	การได้รบัสมัปทานหรอืใบอนุญาต	โดยมกีาร

ใช้อํานาจตําแหน่งทางราชการหรือการเมืองเพ่ือเอื้อต่อ

ธุรกิจ	หรือการเรียกรับเงินสินบน	เป็นต้น
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ความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality)

เกณฑใ์นหมวดนีค้าดหวังให้ธนาคารสะทอ้นถงึคณุคา่

ความเท่าเทียมในบริบทของเพศ	 โดยความเท่าเทียมทาง

เพศ	หมายถึง	การมีสิทธิ	 ความรับผิดชอบ	และโอกาส

ที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อกําหนดด้านเพศ	 โดยนโยบาย

ที่คาดหวัง	อาทิ	การมีนโยบายไม่ยอมรับการล่วงละเมิด

ทางเพศ	 (zero tolerance policy)	นโยบายรบัประกนัการมี

ส่วนร่วมของสตรีในคณะกรรมการบริษัท	 และมาตรการ

ส่งเสริมให้สตรีได้เข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารกรงุเทพ	ธนาคารกรงุไทย	ธนาคารกสกิรไทย	

และธนาคารเกียรตินาคินภัทร	 ได้คะแนนจากการระบุว่า	

ธนาคารมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุก

รูปแบบในการจ้างงานและการทํางาน	รวมถึงการคุกคาม

ทางวาจา	กายภาพ	และทางเพศ	 (zero tolerance policy) 

จึงได้คะแนนในหัวข้อย่อยนี้

ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงไทย	

ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต	 ได้คะแนน
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จากการมีนโยบายกําหนดเงินเดือนและโบนัสที่เป็นธรรม	

เทา่เทยีมกนั	พรอ้มทัง้เปดิเผยช่องวา่งค่าตอบแทนระหวา่ง

เพศหญิงและชาย	 (gender pay gap) 

ธนาคารกรุงไทย	และธนาคารทหารไทยธนชาต	มี	

นโยบายการป้องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศ

ต่อลูกค้า	

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคารกสิกรไทย	 ธนาคาร

ออมสนิ	และธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย	มสีดัสว่นผูห้ญงิในตําแหนง่ผูบ้รหิาร

ระดับสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	และ/หรือตั้งเป้าหมายให้

มีสัดส่วนผู้หญิงในระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ	40 

สําหรับธนาคารที่ได้คะแนนสูงสุดในหมวดนี้	 คือ	

ธนาคารกสกิรไทย	จากการระบุวา่	ธนาคารสง่เสริมใหส้ตรี

มีโอกาสเติบโตเข้าถึงตําแหน่งบริหารและกรรมการบริษัท

อย่างเท่าเทียม
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สุขภาพ (health) 

เกณฑ์หมวดนีค้าดหวงัใหธ้นาคารกําหนดนโยบายเพือ่

พิทักษ์สุขภาพของชุมชน	ลูกจ้าง	 และลูกค้าของบริษัท

ลกูคา้ท่ีธนาคารใหก้ารสนบัสนนุทางการเงิน	เช่น	กาํหนด

ว่าบริษัทต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้สุขภาพของลูกจ้าง	

ลูกค้า	 และชุมชนใกล้เคียงถูกลิดรอนโดยผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการผลิตของบริษัท	 ตามหลักความรอบคอบ	

(precautionary principle),	 กําหนดว่าบริษัทเคารพในข้อ

ตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและ

สารอนัตรายตามทีร่ะบใุน	Stockholm Convention (ว่าดว้ย	

Persistent Organic Pollutants: POPs),	กําหนดว่าบริษัท

หาวิธีลดการปล่อยสารอันตรายออกสู่ผิวดิน	 น้ํา	 และ

อากาศ	ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มี	 (best available 

technologies: BAT)	และกําหนดให้บริษัทจํากัดการใช้สาร

เคมีท่ีมีข้อสงสัยในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ว่าอาจเป็นอันตราย

ตอ่สขุภาพ	และถา้ใช้กใ็ช้อยา่งระมดัระวงัทีส่ดุ	 (ตามหลกั

ความรอบคอบ)	 เป็นต้น
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ในปีนี้ธนาคารทหารไทยธนชาต	ธนาคารกรุงไทย	

และธนาคารกสิกรไทย	 เป็นธนาคาร	3	แห่งที่ได้คะแนน

ในหมวดน้ี	 โดยธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยได้

คะแนนปีนี้เป็นปีแรก

ในรายละเอียดธนาคารไทยมีพัฒนาการในเกณฑ์	7 

ข้อจากเกณฑ์ที่ได้คะแนนทั้งหมด	8	ข้อ	 โดยเป็นประเด็น

ที่ธนาคารไทยได้คะแนนในปีนี้เป็นปีแรกทั้งหมด	ได้แก่

• ธนาคารกําหนดให้บริษัทเคารพในสิทธิแรงงาน

ว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน	

ตามอนุสญัญา	 ILO	และ	MNE Declaration (เกณฑ์

ข้อ	 2)	 ธนาคารที่ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	 ได้แก่	

ธนาคารทหารไทยธนชาต	

• ธนาคารกาํหนดให้บรษัิทพยายามอย่างต่อเน่ืองทีจ่ะ

ยกระดบัสขุภาพและความปลอดภยัของลกูจา้งอยา่ง

เป็นระบบ	และพัฒนาวัฒนธรรมป้องกันไว้ก่อนใน

องค์กร	 (เกณฑ์ข้อ	3)	ธนาคารที่ได้คะแนนปีนี้เป็น
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ปีแรก	ได้แก่	ธนาคารทหารไทยธนชาต	และธนาคาร

กรุงไทย	

• ธนาคารกําหนดให้บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสาร

อันตรายตามที่ระบุใน	Montreal Protocol (สารที่

ทําลายช้ันโอโซน) (เกณฑ์ข้อ	4)	ธนาคารท่ีได้คะแนน

ปีนี้เป็นปีแรก	ได้แก่	ธนาคารกรุงไทย	

• ธนาคารกําหนดให้บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสาร

อันตรายตามที่ระบุใน	Stockholm Convention (ว่า

ดว้ย	Persistent Organic Pollutants: POPs) (เกณฑ์

ข้อ	 5)	 ธนาคารที่ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	 ได้แก่	

ธนาคารกรุงไทย	และธนาคารกสิกรไทย	

• ธนาคารกําหนดให้บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่าง

ประเทศวา่ด้วยการค้าสารเคมแีละของเสยีเคม	ีตาม

ขอ้ตกลง	Basel Convention (เกณฑข์อ้	6)	ธนาคาร

ที่ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	 ได้แก่	 ธนาคารกรุงไทย	
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และธนาคารกสิกรไทย	

• ธนาคารกําหนดให้บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่าง

ประเทศวา่ด้วยการค้าสารเคมแีละของเสยีเคม	ีตาม

ข้อตกลง	 Rotterdam Convention (เกณฑ์ข้อ	 7) 

ธนาคารที่ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	 ได้แก่	 ธนาคาร

กรุงไทย	และธนาคารกสิกรไทย

• ธนาคารกําหนดใหบ้รษิทัจํากดัการใช้สารเคมทีีม่ข้ีอ

สงสัยในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ว่าอาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ	 และถ้าใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังที่สุด	

(ตามหลกัความรอบคอบ) (เกณฑข์อ้	9)	ธนาคารที่

ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก	ได้แก่	ธนาคารทหารไทย

ธนชาต

เกณฑ์ข้อสุดท้ายที่ธนาคารไทยได้คะแนนในปีนี้	 แต่

ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปีก่อนหน้า	คือ	 เกณฑ์ข้อ	1	ที่

ระบุให้ธนาคารต้องกําหนดให้บริษัทป้องกันไม่ให้สุขภาพของ

ลูกจ้าง	ลูกค้า	และชุมชนใกล้เคียงถูกลิดรอนโดยผลิตภัณฑ์
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หรอืกระบวนการผลติของบรษัิท	 (ตามหลกัความรอบคอบ

—precautionary principle)	 โดยมีเพียงธนาคารทหารไทย

ธนชาต	ที่ได้คะแนนทั้ง	2	ปี

สิทธิมนุษยชน (human rights)

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิ

มนุษยชน	ตามหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ขององค์การสหประชาชาต	ิ (United Nations Guiding Prin-

ciples on Business and Human Rights: UNGP)	 และมี

กลไกติดตามตรวจสอบให้ลูกหนี้ธุรกิจของธนาคารปฏิบัติ

ตามหลักการชี้แนะดังกล่าวด้วย

หมวดน้ีมีธนาคาร	6	แห่งทีไ่ด้คะแนน	ได้แก	่ธนาคาร

กรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	ธนาคารกสกิรไทย	และธนาคารเกยีรติ

นาคินภัทร	ธนาคารทุกแห่งได้คะแนนจากการประกาศว่า

ธนาคารเคารพในสทิธมินษุยชนตามหลกัการช้ีแนะวา่ดว้ย

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

ธนาคารทหารไทยธนชาต	ได้คะแนนมากกวา่ธนาคาร

อืน่ๆ	จากการประกาศวา่บรษัิทลกูค้าต้องมคีวามทุม่เทเชงิ

นโยบายในการแสดงการเคารพสทิธมินษุยชน	มกีระบวน

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 (human 

rights due diligence)	มีกระบวนการที่นําไปสู่การเยียวยา

ผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชน	และจัดตัง้หรอืมสีว่นรว่มใน

กลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการจากปัจเจกและ

ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ	โดยใช้แนวปฏิบัติดังนี้

• ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือบริการ

แก่ลูกค้าที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เคารพ/ละเมิด

สทิธิมนุษยชน	สทิธิแรงงาน	หรอืมหีลักฐานทีแ่สดง

ถึงกรณีดังกล่าว	 จึงมีความจําเป็นที่ธนาคารต้อง

ประเมินธุรกิจของลูกค้าและหลักฐานที่แสดงถึง

ความสามารถของลูกค้าท่ีจะพัฒนาสถานะทางสังคม

และสิ่งแวดล้อม
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• นโยบายสิทธิมนุษยชนของธนาคารกล่าวถึงความ

มุ่งมั่นที่ธนาคารเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดําเนินธุรกิจ	

สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

หลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	ข้อตกลง

แห่งสหประชาชาติ	 และองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ

• ธนาคารจัดทํานโยบายสิทธิมนุษยชน	 (Human 

Rights Policy)	ขึ้นในปี	2562	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปฏญิญาสากลวา่ด้วยสทิธมินุษยชน	 (Universal Dec-

laration of Human Rights)	 ข้อตกลงโลกแห่งสห

ประชาชาติ	 (UN Global Compact Principles)	และ

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

องคก์ารสหประชาชาต	ิ (UN Guiding Principles for 

Business and Human Rights)	และองค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ	 (International Labor Organization)

• ธนาคารประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
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รอบด้านโดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุความเสี่ยงด้าน

สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า	 (value chain)	 ของ

กิจกรรมทางธุรกิจ	รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึ้น	 การประเมินความเสี่ยงด้าน

สิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมการ

ดําเนินงานท้ังหมดของธนาคารและบริษัทในเครือ

ที่ธนาคารมีอํานาจควบคุม	 รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งหมด	 ได้แก่	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้รับจ้าง	

ชุมชนและกลุ่มเปราะบาง	 (เช่น	คนพื้นเมือง	 เด็ก	

แรงงานข้ามชาติ)	ซึ่งธนาคารจะกําหนดมาตรการ

เพิ่มเติมแก่กลุ่มดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงด้าน

สิทธิมนุษยชนในระดับสูง	นอกจากนี้	 ธนาคารจะ

ดําเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบใน

กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ธนาคารทหารไทยธนชาตยังประกาศให้บริษัทลูกค้า

ตอ้งสาํรวจเพือ่ระบบุคุคลทีม่คีวามจาํเปน็ตอ้งยา้ยถิน่ฐาน	
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และทําความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน	 กําหนด

กรอบการให้ค่าชดเชยตามหลักความยินยอมโดยสมัครใจ

โดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า	 (free, prior, and informed 

consent: FPIC)	 โดยใช้แนวปฏิบัติดังนี้

• หากธุรกิจของลูกค้าจําเป็นต้องมีการซื้อที่ดินและ

การย้ายถ่ินฐาน	ท้ังถ่ินท่ีอยู่อาศัยหรือแหล่งประกอบ

อาชีพ	ควรมีการบริหารจัดการเป็นพิเศษเพ่ือป้องกัน

ผลกระทบ	ทัง้ความยากลําบาก	ความยากจนทีอ่าจ

เกิดข้ึนต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและชุมชน	 (รวมถึง

ชนพื้นเมือง)

• ควรหลีกเล่ียงการทําให้เกิดการย้ายถิ่นฐานโดยไม่

สมัครใจ	 และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด	 อย่างไร

ก็ตาม	หากการย้ายถิ่นฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	

มาตรการลดผลกระทบตอ่บคุคลและชุมชน	 (รวมถงึ

ชนพื้น	เมือง)	ที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐาน	ควรมีการวาง

แผนและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	การเปิด
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เผยขอ้มลูทีจ่าํเปน็	การปรกึษาหารอืรว่มกบัผูไ้ดร้บั

ผล	กระทบ	ตัวอย่างแผนการดําเนินงาน	เช่น	1)	คา่

ชดเชยสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ:	 หากการย้าย

ถิ่นฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	ลูกค้าต้องนําเสนอ

คา่ชดเชยใหแ้กผู่ท้ีไ่ด้รบัผลกระทบและชุมชนทีไ่ดร้บั

ผล	กระทบ	สําหรับการสูญเสียสิ่งปลูกสร้าง	ตลอด

จนเงนิชว่ยเหลือสาํหรบัการใช้ชีวติความเปน็อยูใ่ห้ดี

ดังเดิม	2)	กลไกการร้องเรียน:	ลูกค้าต้องมีกลไก

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลของผู้ที่

ได้รับผลกระทบและชุมชน	และ	3)	 การประเมิน

ผลกระทบต่อสังคม	 แผนงานย้ายถิ่นฐาน:	 หาก

การย้ายถิ่นฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	ลูกค้าต้อง

สํารวจเพ่ือระบุบุคคลท่ีมีความจําเป็นต้องย้ายถ่ินฐาน	

และสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	

กําหนดกรอบการให้ค่าชดเชยตามหลัก	ความยินยอม

โดยสมัครใจโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า	 (free, prior, 

and informed consent: FPIC) 
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สิทธิแรงงาน (labor rights)

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิ

แรงงานสอดคล้องกับคําประกาศขององค์กรแรงงาน

ระหวา่งประเทศ	 (International Labour Organization: ILO) 

ว่าด้วยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในท่ีทํางาน	นอกจากน้ี	

เกณฑก์ารประเมนิยงัครอบคลมุนโยบายดา้นสทิธแิรงงาน

ของบริษัทท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารด้วย

ผลการประเมินปีน้ี	 ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารไทย

พาณชิย	์ธนาคารกรงุไทย	ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคารกรงุ

ศรอียธุยา	ธนาคารทหารไทยธนชาต	และธนาคารออมสิน	

รวม	7	แห่ง	ไดค้ะแนนจากการประกาศนโยบายดา้นสทิธิ

แรงงานที่อ้างอิงคําประกาศขององค์กรแรงงานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในที่ทํางาน	

(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 

at Work)	อาทิ	มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม	มีแนวทาง

การไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเร่ืองเชื้อชาติ	 เพศ	อายุ	

สัญชาติ	ศาสนา	ความพิการ	ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงาน
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ผดิกฎหมาย	และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมคัรเปน็

สมาชิกสหภาพแรงงานได้โดยไม่มีการปิดกั้น	

ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารทหารไทยธนชาต	ธนาคาร

กรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	และ

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ได้คะแนนเพิ่มเติมจากการประกาศ

ว่า	ธนาคารจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กและแรงงาน

บังคับในธุรกิจของลูกค้าธนาคาร	

ธนาคารทหารไทยธนชาต	ได้คะแนนเพ่ิมเตมิจากการ

ประกาศวา่	ธนาคารจะไมส่นับสนุนทางการเงนิหรอืบรกิาร

แก่ลูกค้าที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เคารพ/ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน	สิทธิแรงงาน	หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงกรณี

ดงักลา่ว	จงึมคีวามจาํเปน็ทีธ่นาคารต้องประเมนิธรุกิจของ

ลกูคา้และหลกัฐานทีแ่สดงถงึความสามารถของลูกคา้ทีจ่ะ

พัฒนาสถานะทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	และการประเมนิ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงานของลูกค้า	

สามารถพิจารณาประเด็นต่างๆ	ดังเช่น
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• การให้สิทธิพนักงานในการจัดตั้งสหภาพ	 จัดตั้ง

ตัวแทนพนักงาน	และมีกระบวนการร้องเรียน

• สภาพการทาํงาน:	สภาพพ้ืนทีท่าํงานทีดี่และปลอด

ภัย	และมาตรการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัย

ท่ีเหมาะสม	ตลอดจนการปฏิบตัติอ่พนกังานรวมถงึ

พนกังานทีเ่ปน็แรงงานต่างชาติทีเ่ท่าเทยีมกนั	ลกูคา้

ควรเคารพสิทธิแรงงานในเรื่องสุขภาพและความ

ปลอดภัยในที่ทํางานตาม	 ILO Conventions	ลูกค้า

ควรมกีารพัฒนากระบวนการปฏิบติังานด้านสขุภาพ

และความปลอดภัยของพนักงานอย่างเป็นระบบ

และส่งเสริมเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีใน

สถานที่ทํางาน

ธนาคารกรุงไทย	ได้คะแนนจากการประกาศเพิ่มเติม

ว่า	ธุรกิจ	 (ที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน)	ต้อง

ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและในที่ทํางาน	

และให้ความเคารพสิทธิเด็กเป็นพิเศษ	 มีการบังคับใช้
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เพดานชั่วโมงทํางาน	มีการรับรองสิทธิในการรวมกลุ่ม

ต่อรอง	มีนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยที่รอบด้าน

ครบถว้น	มคีวามพยายามทีจ่ะยกระดบัสขุภาพและความ

ปลอดภยัของลกูจา้งอย่างเปน็ระบบ	และสนบัสนนุใหเ้ปน็

วัฒนธรรมองค์กร

ธรรมชาติ (nature)

เกณฑ์หมวดน้ีประเมินนโยบายเก่ียวกับธุรกิจท่ีธนาคาร

ให้การสนับสนุนทางการเงิน	 เกณฑ์หลายข้อมุ่งเน้นให้

ธนาคารมีนโยบายสินเชื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่สุ่มเสี่ยง

ต่อการสร้างผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 เช่น	

อุตสาหกรรมทรายน้ํามัน	 และการค้าพืชและสัตว์ใกล้

สญูพนัธุท์ีอ่ยูใ่นรายการแนบทา้ยอนสุญัญาไซเตส	 (CITES) 

เป็นต้น

ผลการประเมนิในปน้ีี	นอกจากธนาคารกรงุเทพ	และ

ธนาคารทหารไทยธนชาต	ซึง่เปน็ธนาคารทีเ่คยไดค้ะแนน

หมวดนี้ในปีที่ผ่านมาแล้ว	 ยังมีธนาคารหลายแห่งที่ได้
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คะแนนในหมวดนี้เป็นครั้งแรก	 ได้แก่	 ธนาคารกรุงไทย	

ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	โดยประเด็น

ที่ทําให้ธนาคารหลายแห่งได้คะแนนในปีนี้	 คือ	 การที่

ธนาคารประกาศรายการสนิเชือ่ตอ้งหา้ม	หรอืประกาศวา่

จะไมใ่หก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแกก่จิกรรมเหลา่นี	้ ไดแ้ก่

• กิจกรรมที่ส่งผลกระทบทางลบต่อพ้ืนที่ที่มีคุณค่า

ด้านการอนุรักษ์สูง	 (High Conservation Value—

HCV—areas) 

• กิจกรรมที่ส่งผลกระทบทางลบต่อพ้ืนที่ระดับ	 I–IV 

ตามการจัดหมวดขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ	 (International Union for 

Conservation of Nature: IUCN) 

• กิจกรรมที่ส่งผลกระทบทางลบต่อพ้ืนที่มรดกโลก

ยูเนสโก	 (UNESCO World Heritage) 

• กจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบทางลบตอ่พ้ืนทีอ่นรุกัษต์าม

อนสุญัญาแรมซารว่์าด้วยพ้ืนทีชุ่่มน้าํทีม่คีวามสําคญั
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ระหว่างประเทศ	(Ramsar Convention on Wetlands)

• กิจกรรมที่ส่งผลกระทบทางลบต่อประชากรสัตว์ที่

อยูใ่นบญัชแีดงสัตวใ์กลส้ญูพันธุข์องไอยูซีเอน็	 (IUCN 

Red List of Threatened Species) 

• การคา้สตัวป์า่หรอืผลติภณัฑต์ามทีร่ะบุในอนสุญัญา

ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 

CITES)

ธนาคารที่ได้คะแนนสูงสุดในหมวดนี้	 ได้แก่	ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	ซึง่นอกจากประกาศวา่จะไมใ่ห้การสนบั

สนนุทางการเงนิแกก่จิกรรมทีไ่ด้กลา่วมาแลว้ขา้งตน้	ยงัได้

คะแนนเพิ่มเติมจากการประกาศสินเชื่อต้องห้ามสําหรับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงพันธุกรรมที่ทําใน

มนุษย์	และการดัดแปลงพันธุกรรมที่ทําในพืช	และ/หรือ

สัตว์	 ที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือเป็นการใช้ที่ผิด
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ศลีธรรม	รวมถึงธนาคารประกาศวา่จะตรวจสอบใหม้ัน่ใจ

ว่าการดําเนินธุรกิจของลูกค้ามีความสอดคล้องกับกฎหมาย

ทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม	 ซ่ึงครอบคลุมถึงการป้องกัน

และแก้ไขการคุกคามของพันธุ์ต่างถิ่นตามที่กําหนดใน	

IUCN Invasive Species	ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงต่อการคง

อยู่ของพันธุ์พื้นเมืองและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ภาษี (tax)

เกณฑ์หมวดน้ีประเมินกลไกและกระบวนการการ

ดําเนินงานของธนาคารและนโยบายเก่ียวกับธุรกิจท่ีธนาคาร

ให้การสนับสนุนทางการเงิน	 รวมถึงธุรกรรมในประเทศ

เขตปลอดภาษ	ีเพ่ือปอ้งกนัการหลบเลีย่งภาษีของธนาคาร

และธุรกิจที่เป็นลูกค้าธนาคาร	

ตัวอย่างเกณฑ์ในหมวดนี้	 อาทิ	1)	ธนาคารจะไม่ให้

บรกิารทางการเงนิแกบ่รษิทัทีต่ัง้อยูใ่นเขตปลอดภาษ	ี (tax 

haven)	ยกเว้นว่าบริษัทนั้นๆ	จะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริง	

และได้กําไรจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริง		
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และ	2)	ธนาคารจะไม่มีบริษัทในเครือ	สาขา	หรือบริษัท

รว่มลงทุนใดๆ	ในเขตอาํนาจศาล	 (jurisdiction)	ทีไ่มม่ภีาษี

เงนิได	้หรือเก็บภาษีเงนิได้ในอตัราศนูย์เปอรเ์ซน็ต	์ยกเวน้

ว่าธนาคารจะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริง	 และได้กําไรจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริง

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	

ธนาคารทิสโก้	ธนาคารออมสิน	และธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	 ได้คะแนนจากการเปิดเผยข้อมูล

รายได้	ค่าใช้จ่าย	กําไร	และจํานวนภาษีที่จ่ายให้ภาครัฐ	

จากภายในประเทศและตา่งประเทศ	และได้เปดิเผยขอ้มลู

อัตรากําลังพนักงาน	และแจกแจงข้อมูลเหล่านี้รายสาขา

ในต่างประเทศทั้งหมด

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคารทหารไทยธนชาต	

ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร	ธนาคารทสิโก	้ธนาคารออมสนิ	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 และ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย	 ได้คะแนนจากการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์
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รวมในทุกประเทศที่เปิดให้บริการ	ทั้งนี้	 ธนาคารทิสโก้	

ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร	และธนาคารเฉพาะกจิลว้นไมม่ี

สาขาต่างประเทศ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารเกียรตินาคินภัทร	

เป็นธนาคารเพียง	2	แห่งท่ีมีนโยบายว่าจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ	

ในธุรกรรมกับโครงสร้างระหว่างประเทศ	ซึ่งมีเป้าหมายที่

จะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี

ธนาคารไทยพาณิชย์	 เป็นธนาคารเดียวที่เผยแพร่

ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับคําตัดสินทางภาษีที่เฉพาะเจาะจง

ระดบับรษัิท	ซึง่ธนาคารไดรั้บมาจากหนว่ยงานกาํกบัดแูล

ด้านภาษี

อัาวุธ (arms)

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายไม่ให้การ

สนับสนุนทางการเงินแกบ่รษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง	ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะ

เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน	การฟอกเงิน	และการก่อการร้าย
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ผลการประเมินในปีน้ีพบว่า	ธนาคารทุกแห่งได้คะแนน

ในหมวดนี	้ เนือ่งจากทกุธนาคารประกาศนโยบายไมใ่หก้าร

สนับสนุนทางการเงินและสินเช่ือแก่ธุรกิจที่ผลิตหรือค้า

อาวธุทีม่อีานภุาพทาํลายลา้งสงู	รวมถงึอาวุธกมัมนัตภาพ

รงัส	ีอาวธุชวีภาพ	และอาวธุเคม	ีซึง่การประกาศนโยบาย

ดงักลา่วเปน็ไปตามพระราชบัญญติัปอ้งกนัและปราบปราม

การสนบัสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย	และการแพร่

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง	พ.ศ. 2559 

ธนาคารกรงุศรอียุธยา	ธนาคารกรุงไทย	และธนาคาร

กสิกรไทย	 ได้คะแนนเพิ่มขึ้นในปีนี้	 โดยแต่ละธนาคารมี

ประเด็นโดดเด่นที่แตกต่างกัน	อาทิ	

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	และธนาคารกรุงไทย	ไม่ให	้

การสนบัสนนุทางการเงนิแกธ่รุกจิทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

กับการผลิต	ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธ	

การส่งอาวุธ	และระบบการส่งอาวุธ	ที่มีอานุภาพ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์	สัตว์	พืช	จํานวน
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มาก	หรอืตอ่สิง่แวดลอ้มอย่างรา้ยแรง	โดยธนาคาร

กรุงไทยประกาศเพิ่มเติมว่า	จะไม่ให้การสนับสนุน

ทางการเงินแก่ธุรกิจที่ส่งอาวุธไปยังประเทศที่ถูก

ห้ามส่งสินค้าเข้าโดยองค์การสหประชาชาติ	หรือ

องคก์รระหวา่งประเทศอืน่ๆ	ทีอ่อ่นไหวต่อการทจุรติ

คอร์รัปชัน	ประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

รุนแรง	 และประเทศที่รัฐล้มเหลวหรือเปราะบาง	

รวมถงึประเทศทีมี่ความเสีย่งวา่จะถกูนําอาวธุไปใช้

ละเมดิสทิธมินษุยชนและกฎหมายมนุษยธรรมอยา่ง

รุนแรง	แต่ยังให้การสนับสนุนทางการเงินในเรื่อง

ดงักลา่วแกห่นว่ยงานราชการของไทย	จงึไดค้ะแนน

เพิ่มเพียงบางส่วน

• ธนาคารกรุงไทย	และธนาคารกสิกรไทย	ไม่ให้การ

สนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลติหรอืคา้อาวธุทีมี่อานภุาพทาํลายล้างสูง	ทัง้ทุ่น

ระเบดิสังหารบุคคล	 (anti-personal landmines)	และ

ระเบิดลูกปราย	 (cluster munition)
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• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 ไม่ให้การสนับสนุนธุรกิจที่

ผลิตระเบิดดาวกระจาย	 (cluster bomb)	ทั้งที่เป็น

ธรุกิจท่ีผลิตระเบิดดังกลา่วด้วยตัวเอง	และธรุกจิใน

กลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่ถอืเปน็อาวธุประเภทเดียวกนักบั

ระเบิดลูกปราย	 (cluster munitions)

ขณะที่ธนาคารทหารไทยธนชาต	แม้ยังคงมีคะแนน

มากทีส่ดุในหมวดน้ี	แต่ธนาคารได้คะแนนลดลงจากปก่ีอน	

เน่ืองจากนโยบายการจํากัดการสนับสนุนทางการเงินแก่

ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณ	์ระบบลําเลยีง	และสนิคา้ทาง	

การทหารอื่นๆ	ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมนั้น	

ไม่ได้จํากัดครอบคลุมถึงกลุ่มที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ	

ธนาคารจึงได้รับคะแนนเพียงบางส่วนจากการประกาศ

รายการสินเชื่อต้องห้ามของธนาคาร	 ในธุรกิจที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับ	 “อาวุธซึ่งเป็นที่ถกเถียงในสังคม” (controver-

sial weapons)	 ซึ่งนิยามครอบคลุมถึงทุ่นระเบิดสังหาร
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บุคคล	 และระเบิดลูกปราย	 รวมถึงการส่งอาวุธไปยัง

ประเทศที่มีชื่ออยู่ใน	UN/EU Embargo

การคุ�มครอังผู้้�บัริโภค (consumer protection)

เกณฑ์หมวดนีค้าดหวงัใหธ้นาคารมมีาตรการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภครายยอ่ยทีค่รอบคลมุ	อาท	ิมนีโยบายเปดิเผยสทิธิ

ของลูกค้ารายย่อย	 และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และ

บริการ	สร้างหลักประกันว่าลูกค้ารายย่อยเข้าถึงกลไกรับ

เร่ืองรอ้งเรยีนและเยียวยาทีม่กีระบวนการค้นหาความจรงิ	

(due diligence)	 มีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้สําหรับ

ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาเป็นหนี้เกินตัว	มีนโยบายและขั้น

ตอนท่ีจะหลีกเล่ียงการพ่วงขายผลิตภัณฑ	์หรอืพฤตกิรรม

การขายที่ไม่เหมาะสม	ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน

สําหรับพนักงานและตัวแทน	ในทางที่ส่งเสริมพฤติกรรม

การทําธุรกิจอย่างรับผิดชอบ	การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง

เป็นธรรม	และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	และมี	

นโยบายทีจ่ะเปดิให้ลูกค้ารายย่อยท่ีเปน็ผูพิ้การหรือมีความ
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ตอ้งการพเิศษสามารถเขา้ถงึสาขาทางกายภาพและบริการ

อิเล็กทรอนิกส์	อย่างเช่นแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้

ผลการประเมนิปนีีพ้บวา่	ธนาคารพาณชิย์สว่นใหญไ่ด้

คะแนนเพิ่มขึ้นในหมวดน้ี	และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ของรัฐกม็ผีลคะแนนท่ีใกลเ้คียงกบัธนาคารพาณชิย	์โดยใน

ภาพรวมพบว่า	ธนาคารส่วนใหญ่มีการประกาศนโยบายหรือ

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยท่ีคล้ายคลึงกัน	จึงทําให้

ธนาคารสว่นใหญไ่ด้คะแนนในขอ้เดียวกนั	สาํหรบัประเดน็

โดดเด่นที่ทําให้ธนาคารบางแห่งได้คะแนนเพิ่มขึ้น	 ได้แก่

1.	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงไทย	และธนาคาร

กรงุศรอียธุยา	มกีารเปดิเผยนโยบาย	ขัน้ตอนการตดิตาม

หนี้	และ/หรือบริษัทที่เป็นตัวแทนในการทวงหนี้

2.	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงไทย	และธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	มนีโยบายและขัน้ตอนรับผดิทีชั่ดเจน	ใน

กรณทีีเ่กดิการโจรกรรม	ลกัทรพัย	์ฉอ้โกง	 เกีย่วกบัลกูคา้

รายยอ่ยซึง่เกิดขึน้ในสาขา	ตูก้ดเงนิสด	อนิเทอรเ์นต็	หรอื

ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
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3.	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคาร

กรุงไทย	และธนาคารทหารไทยธนชาต	มีนโยบายเปิดให้

ลูกค้ารายย่อยที่เป็นผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษ

สามารถเขา้ถงึสาขาทางกายภาพและบรกิารอเิลก็ทรอนกิส	์

โดยธนาคารเหล่าน้ีมีบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่

ผู้พิการทางสายตา

การขยายบัริการทางการเงิน (financial inclusion)

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายให้การ

สนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าท่ียังเข้าไม่ถึงบริการทาง	

การเงนิในระบบ	ผูม้รีายไดน้อ้ย	และกลุม่เปราะบาง	โดย

ให้บริการทางการเงินที่เหมาะสม	สะดวก	และลูกค้ามี

กําลังซื้อ	นอกจากนี้	ยังให้คะแนนธนาคารที่มีบริการทาง

โทรศัพท์มือถือ	 (mobile banking)	 และบริการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์	 (e-money)	รวมถึงมีนโยบายหรือโครงการ

เสริมสร้างความรู้เรื่องทางการเงิน	 (financial literacy)	แก่

ลกูคา้กลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ย	กลุม่เปราะบาง	และผูป้ระกอบ
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การขนาดจ๋ิว	ขนาดย่อมและขนาดกลาง	 (MSME: micro- 

enterprise and SMEs)

ธนาคารทุกแห่งได้คะแนนในหมวดน้ี	 โดยมีเกณฑ์ที่

ธนาคารทุกแห่งได้คะแนน	 4	 ข้อจากเกณฑ์ที่ได้คะแนน

ทั้งหมด	11	ข้อ	 ได้แก่	

• ธนาคารมีสาขาในเขตชนบท	 ไม่ใช่เฉพาะในเมือง	

(เกณฑ์ข้อ	2)

• ธนาคารมีบริการธนาคารทาง	 โทรศัพท์มือถือ	

(mobile banking)	 และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์	

(e-money) (เกณฑ์ข้อ	3)

• ธนาคารเผยแพร่เงื่อนไขของบริการทางการเงินใน

ภาษาท้องถิ่น	 (เกณฑ์ข้อ	7)

• ธนาคารมีบริการรับหรือโอนเงินในประเทศทีเ่หมาะสม	

สะดวก	และลูกค้ารายย่อยมีกําลังซื้อ	 (เกณฑ์ข้อ	

12)	 โดยในปีนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ได้คะแนนเป็นปีแรก
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ในรายละเอยีดเกณฑข์อ้อืน่ๆ	ท่ีธนาคารได้คะแนน	พบ

ว่าในปีน้ีธนาคารมีพัฒนาการในเกณฑ์	 5	 ข้อ	 แบ่งเป็น

ประเด็นท่ีธนาคารไทยได้คะแนนในปีน้ีเป็นปีแรก	1	 ข้อ	คือ

• ธนาคารมีนโยบายเปิดเผยสิทธิของลูกค้าและความ

เสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 (รวมถึงความเสี่ยง

ทีจ่ะเปน็หนีเ้กนิตวั)	สาํหรบัลกูค้าทีไ่มรู่ห้นงัสือและ	

MSME (เกณฑ์ข้อ	6)	มีธนาคารได้คะแนนปีนี้เป็น

ปีแรก	ได้แก่	ธนาคารไทยพาณิชย์	

ประเด็นทีธ่นาคารไทยมีความคืบหน้าจากปีทีแ่ล้ว	2	ข้อ

• ธนาคารประกาศว่าไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิด

บัญชีเงินฝากพ้ืนฐาน	หรือคิดค่าธรรมเนียมเพียง

เลก็น้อยทีส่มเหตสุมผล	 (เกณฑข้์อ	9)	 โดยธนาคาร

กรงุไทย	และธนาคารกสกิรไทย	ได้คะแนนทัง้	2	ป	ี

ขณะที่ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารทหารไทยธนชาต	
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และธนาคารออมสิน	ได้คะแนนในปีนี้เป็นปีแรก

• ธนาคารมีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ	

และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ	 (เกณฑ์

ข้อ	11)	โดยธนาคารกรุงเทพ	และธนาคารทหารไทย

ธนชาต	 ได้คะแนนทั้ง	 2	 ปี	 ขณะที่ธนาคารไทย

พาณิชย์	 ธนาคารกรุงไทย	 ธนาคารกสิกรไทย	

ธนาคารกรุงศรอียธุยา	ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 ได้

คะแนนเป็นปีแรก

และประเดน็ท่ีธนาคารไทยได้คะแนนลดลงจากปทีีแ่ลว้	

2	ข้อ

• ธนาคารมสีดัสว่นการปลอ่ยสนิเช่ือใหก้บัธรุกจิขนาด

จิ๋วจนถึงขนาดกลาง	 (Micro to SME: MSME)	มาก	

กว่า	10%	 ของสินเช่ือทั้งหมด	 (เกณฑ์ข้อ	4)	 โดย
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

ไม่ได้คะแนนในปีนี้จากเดิมที่เคยได้

• ธนาคารไม่กําหนดว่า	MSME	ต้องมีหลักประกันใน

การกู้	 (เกณฑ์ข้อ	5)	 โดยธนาคารทหารไทยธนชาต	

ไม่ได้คะแนนในปีนี้จากเดิมที่เคยได้

เกณฑ์	2	 ข้อสุดท้ายที่ธนาคารไทยได้คะแนนในปีนี้	

แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า	 ได้แก่	 เกณฑ์

ข้อ	1	และ	8	 ท่ีระบุให้ธนาคารให้บริการกลุ่มคนจนและ

คนชายขอบอย่างเฉพาะเจาะจง	และมีนโยบายปรับปรุง

ความรูเ้รือ่งทางการเงินของลูกคา้กลุม่ผูม้รีายได้น้อย	กลุม่

ชายขอบ	 และ	MSME	 ตามลําดับ	 โดยมีเพียงธนาคาร

พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย	

ที่ยังไม่ได้คะแนนในเกณฑ์ทั้ง	2	ข้อนี้

นอกจากนี้	มีเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงไทย	 เคยได้คะแนน	

แต่ในปีน้ีไม่ได้คะแนน	 คือเกณฑ์ข้อ	 13	 ธนาคารปล่อย

สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัใหกั้บผูม้รีายได้นอ้ย	เนือ่งจากในปทีีแ่ลว้
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มีโครงการสินเชื่อบ้านร่วมกับนโยบายรัฐบาล	แต่ในปีนี้

โครงการดงักลา่วได้หมดระยะเวลาดาํเนินการไปแลว้	และ

ไม่มีธนาคารอื่นได้คะแนนในเกณฑ์ข้อนี้เช่นกัน	

นโยบัายค่าตอับัแทน (renumeration)

เกณฑ์หมวดน้ีมุ่งเน้นการเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน	

และคาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายการจ่ายโบนัสท่ีไม่เอ้ือต่อ

การสร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสมแก่พนักงานและผู้บริหาร

ผลการประเมินในปีน้ี	นอกจากธนาคารไทยพาณิชย์	

ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารทหารไทย

ธนชาต	ทีเ่คยไดค้ะแนนในหมวดนีใ้นปทีีผ่า่นมาแล้ว	ยงัมี

ธนาคารอีก	 2	 แห่งที่ได้คะแนนในหมวดนี้เป็นครั้งแรก	

ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	และธนาคารออมสิน	

ท้ังน้ี	 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเดียวที่กําหนด

เพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน	100%	ของเงินเดือนตลอด

ป	ีโดยระบวุา่อตัราการจา่ยเป็นไปตามกรอบการจ่ายโบนสั

ตามผลการดําเนินงานทีค่ณะรฐัมนตรกํีาหนด	ซึง่ธนาคาร
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ออมสิน	ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจกลุ่มท่ี	2	 ท่ีสามารถ

จดัสรรวงเงนิการจา่ยโบนัสสงูสดุรอ้ยละ	11	จากกําไรสทุธ	ิ

และจ่ายได้สูงสุดไม่เกิน	8	 เท่าของเงินเดือนพนักงาน

ในขณะที่ธนาคารอีก	 4	 แห่งได้รับคะแนนจากการ

ประกาศวา่ผกูโยงเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนของพนกังาน	

และผู้บริหารเข้ากับเกณฑ์ต่อไปนี้นอกเหนือจากผล

ประกอบการทางธุรกิจ	

• เงินโบนัสอย่างน้อยหนึ่งในสามอิงกับหลักเกณฑ์ที่

ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน

• ความพึงพอใจของพนักงาน	

• ความพึงพอใจของลูกค้า	

• การปรับปรุงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของการบริหารจัดการของสถาบันการเงิน	 และ

ธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติการ

• การปรับปรุงผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของ

การลงทนุและบริการทางการเงินของสถาบันการเงนิ
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ธนาคารกรุงเทพ	กําหนดค่าตอบแทนเชื่อมโยงกับตัว

ชีว้ดัผลการดําเนนิงานของธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว	และสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน	

ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัด้านการเงนิ	ด้านลกูค้า	ด้านการปรับ

ปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน	และด้านการพัฒนา

บุคลากร	 เช่น	ความพึงพอใจของลูกค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ได้คะแนนจากการประกาศว่า

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงพิจารณามิติด้านการสร้าง

รากฐานองค์กร	60%	หนึ่งในนั้นประกอบด้วยด้านวัฒน

ธรรมองคก์รและดา้นความย่ังยืน	อาท	ิการเสรมิสรา้งและ

ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณค่าหลักขององค์กรด้านการยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง	การเป็นสมาชิกในดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์	

พร้อมมุ่งขับเคล่ือนการดําเนินงานด้านการเงินเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม	 (green finance) 

ธนาคารกรุงไทย	 ได้คะแนนจากการระบุว่าตัวชี้วัด

เชิงกลยุทธ์	 (KPIs)	 เช่ือมโยงการให้ผลตอบแทนเข้ากับ

ระดับความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้า	นอกจากนี้	
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ยงักําหนดใหก้ารบรรลุเปา้หมายทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	

อาทิ	การเพิ่ม	green financing	การลดก๊าซเรือนกระจก	

และข้อพิพาทด้านแรงงานเป็นศูนย์	 เป็นส่วนหนึ่งในการ

พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับ	 รวมถึงผู้

บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง	

ธนาคารทหารไทยธนชาต	ได้คะแนนจากการกําหนด

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้า

หมายการดําเนินงานระยะยาวขององค์กร	ทั้งตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานทางการเงิน	40%	และสุขภาพขององค์กร	

(ที่ไม่ใช่ทางการเงิน) 60%	 โดยตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ขององคก์รน้ีจะใช้เปน็ปจัจัยสาํหรบัการพิจารณาเงนิโบนสั

สําหรับพนักงานของธนาคาร	อาทิ	 ความพึงพอใจของ

ลกูคา้	การลดการใช้ทรัพยากร	และอตัราการอนุมตัคํิาขอ

เข้าร่วมโครงการบรรเทาหนี้ของลูกค้า	 เป็นต้น	
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ความโปร่งใสและความรับัผู้ิด 

(transparency and accountability)

เกณฑ์หมวดน้ีมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ	อาทิ	

รายชื่อบริษัทที่ธนาคารเข้าไปลงทุน	ปล่อยสินเชื่อเกิน	10 

ล้านเหรียญสหรัฐ	พอร์ตสินเชื่อแบ่งตามอุตสาหกรรม	

สถิติการออกเสียง	 เป็นต้น	

ธนาคารหลายแห่งได้คะแนนจากหัวข้อต่อไปนี้

1.	เผยแพร่สถิติการออกเสียงของบริษัทจัดการลงทุน	

(บลจ.)	 ในเครือของธนาคาร	

2.	มีกลไกรับเรือ่งรอ้งเรยีนจากลกูคา้และบุคคลทีไ่มใ่ช่

ลูกค้า	

3.	เผยแพรร่ายงานความย่ังยืนทีท่าํตามมาตรฐาน	GRI 

(ระดับ	core	หรือ	comprehensive)	ทั้งฉบับ

โดยธนาคารไทยพาณชิย์	ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	และธนาคารกรงุศรอียุธยา	เปน็ธนาคาร

เพียง	4	แห่งท่ีรายงานความยั่งยืนของธนาคารได้รับการ
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ตรวจทานจากบุคคลที่สาม

ธนาคารพาณชิย์ทัง้	8	แห่ง	ได้คะแนนจากการกาํหนด

กรอบการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจและโครงการโดยใช้ประเด็น

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	พร้อมติดตามและ

ตรวจสอบผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร

เพือ่ไม่ให้สรา้งผลกระทบด้านลบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ในอนาคต	อีกทั้งมีธนาคาร	2	 แห่งได้รับการตรวจทาน

เรื่องกรอบการออกหุ้นกู้ด้านความยั่งยืนจากบุคคลที่สาม	

ประกอบด้วย	กรอบการออกหุน้กูเ้พ่ืออนรุกัษส์ิง่แวดล้อม	

(green bond framework)	 ของธนาคารทหารไทยธนชาต	

และหุ้นกู้สําหรับสุภาพสตรี	 (women bond framework) 

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา	

ธนาคารออมสนิเปน็ธนาคารแหง่เดียวทีร่ายงานกลไก

รับเรื่องร้องเรียน	 รวมถึงความก้าวหน้าและประสิทธิผล

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรวมท้ังลูกค้าของธนาคาร

ของธนาคาร	

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวท่ีมีนโยบาย
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ให้ความร่วมมือในกระบวนการร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในรัฐ	

ทั้งท่ีมีและไม่มีการพิจารณาคดีในกรณีที่ธนาคารมีส่วน

เกี่ยวข้องด้วยต้องเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์ดังกล่าว	

ธนาคารทหารไทยธนชาติ	 เป็นธนาคารเดียวที่ได้

คะแนนในหวัขอ้	 “สถาบนัการเงินรายงานการปรกึษาหารอื

กับองค์กรภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ” 

เน่ืองจากเปิดเผยรายการประเด็นหลักที่ผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสําคญัในรายงานความย่ังยืนประจําป	ีพ.ศ. 2562	ซึง่

สะท้อนว่ามี	กระบวนก�รปรึกษ�ห�รือ	 ระหว่างผู้มีส่วน

ได้เสียกับธนาคาร	มิใช่การรายงานประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ความสนใจทางเดียว	

สาํหรับผลสรปุเกณฑท์ีไ่ด้คะแนนเปน็ครัง้แรกในแตล่ะ

หมวด	อ่านได้จากภาคผนวก	ข	ของรายงานฉบับนี้



ความแตกต่างระหว่าง  
Fair Finance Guide International (FFGI) 

และ  
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
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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	ดชันี	และ	 เคร่ืองมอื	สาํหรบัผูบ้รโิภค	

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	อันเน่ืองมาจากหลายคร้ังนโยบายของธนาคาร

ไมไ่ดถู้กนาํไปปรบัใช้ในทกุผลติภณัฑ์	สว่น	DJSI	 ไมม่กีาร

ระบขุอบเขตของการประเมนิทีแ่นชั่ด	มเีพยีงตวัอยา่งดา้น

สิทธิมนุษยชน	ที่ระบุว่า	 เกณฑ์จะครอบคลุมด้านสิทธิ

มนุษยชนเทา่ทีป่รากฏในเนือ้หานโยบายภายในของบรษิทั

เท่านั้น1

นอกจากนี้	FFGI	มีเกณฑ์อีกส่วนหนึ่งที่ระบุถึงบริษัท

ทีธ่นาคารใหก้ารสนับสนุน	เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัททีธ่นาคาร

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
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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


การประเมินธนาคารไทยตามเกณฑ์์ “แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ”

— 114 —

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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กลุ่มหัวข้อการดำาเนินงานภายใน:

-		ความโปร่งใสและการรับผิด	
(Transparency)

-		การคุ้มครองผู้บริโภค	
(Consumer protection)

-		การขยายบริการทางการเงิน	
(Financial inclusion)

-		นโยบายค่าตอบแทน	
(Remuneration)



ภาคผู้นวก
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ภาคผนวก ก

หัวข�อัประเมินตามเกณฑ์์ 
Fair Finance Guide 

International 2020 รายหมวด

“บริษัท”	 หมายถึง	 บริษัทท่ีสถาบันการเงินให้การ
สนับสนุนทางการเงิน	หรือเข้าไปลงทุน

ตัวเอนขีดเส้นใต้ตัวเอนขีดเส้นใต	้ หมายถึง	หัวข้อใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปี	2020

ตัวเอน	 หมายถึง	หัวข้อเดิมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญ	อาจส่งผลให้คะแนนเปล่ียนแปลง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1. สถ�บนัก�รเงนิกำ�หนดเป�้หม�ยก�รลดก�รปลอ่ยก�๊ซ

เรือนกระจกขององค์กรทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ที่

ส�ม�รถวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับก�รจำ�กัดก�รเพิ่มข้ึน

ของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศ�เซลเซียส

 22.. สถ�บันก�รเงินประก�ศว่�จะใช้พลังง�นจ�กแหล่งสถ�บันก�รเงินประก�ศว่�จะใช้พลังง�นจ�กแหล่ง

พลังง�นหมุนเวียนเท่�นั้นในปฏิบัติก�รของตัวเองพลังง�นหมุนเวียนเท่�นั้นในปฏิบัติก�รของตัวเอง

 3.	สถาบันการเงินเปิดเผยว่ามีส่วนแบ่งเท่าไรในการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่

องค์กรให้การสนับสนุนทางการเงิน

 4.	สถาบันการเงินเปิดเผยว่ามีส่วนแบ่งเท่าไรในการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของบรษัิทและโครงการทัง้หมด

ที่องค์กรให้การสนับสนุนทางการเงิน
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 55.. สำ�หรับสินเชื่อโครงก�รขน�ดใหญ่ สถ�บันก�รเงินสำ�หรับสินเชื่อโครงก�รขน�ดใหญ่ สถ�บันก�รเงิน

ประเมินผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลก�รประเมินผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลก�ร

ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกและคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พภูมิปล่อยก๊�ซเรือนกระจกและคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พภูมิ

อ�ก�ศ อ�ก�ศ ((climateclimate  risksrisks)) เป็นข้อมูลประกอบก�รประเมิน เป็นข้อมูลประกอบก�รประเมิน

 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. ก�รชดเชยก๊�ซเรือนกระจก (CO2 compensation) ได้รับ

ก�รรับรองต�มม�ตรฐ�นระดับส�กล

24.	บริษัทไม่มีส่วนในการล็อบบี้	 (พยายามส่งอิทธิพลต่อ

การตดัสนิใจของผูดํ้าเนินนโยบายหรอืหน่วยงานกํากบั

ดูแล)	 ซึ่งมีเป้าหมายทําให้นโยบายด้านการเปลี่ยน

แปลงสภาพภูมิอากาศอ่อนแอลง

25.	บริษัทบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิ	อากาศเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

นโยบายปฏิบัติการของบริษัท
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26.	บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศเปน็เงือ่นไขในสญัญาทีล่งนามกับผู้รบั

เหมาช่วงและคู่ค้า

การทุจำริตคอร์รัปชัน

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.	บริษัทประกาศว่าจะไม่นําเสนอ	สัญญา	 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. สถ�บนัก�รเงนิมนีโยบ�ยทีค่ำ�นงึถงึคว�มออ่นไหวท�ง

เพศ (gender-sensitive policy) ซึ่งไม่ยอมรับก�รเลือก

ปฏิบัติท�งเพศทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) ในก�ร

จ้�งง�นและก�รทำ�ง�น รวมถึงคว�มเสียห�ยท�งจิต

วิทย� และก�รคุกค�มท�งว�จ� ก�ยภ�พ และท�งเพศ

 2.	สถาบันการเงินมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของ

ค่าตอบแทน	 (pay equity)	 เชิงรุก

 3.	สถาบันการเงินมีระบบการป้องกันและบรรเทาการ

เลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

 4.	สถาบนัการเงินใหห้ลกัประกนัวา่	ผูห้ญงิจะมสีว่นรว่ม

ไม่น้อยกว่า	30%	 ในตําแหน่งบริหารระดับสูง	 และ

ผู้หญิงและผู้ชายจะเข้าถึงตําแหน่งบริหารระดับสูงได้
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อย่างเท่าเทียมกัน

 5.	สถาบนัการเงินใหห้ลกัประกนัวา่	ผูห้ญงิจะมสีว่นรว่ม

ไม่น้อยกว่า	40%	 ในตําแหน่งบริหารระดับสูง	 และ

ผู้หญิงและผู้ชายจะเข้าถึงตําแหน่งบริหารระดับสูงได้

อย่างเท่าเทียมกัน

 6.	สถาบนัการเงินมโีครงการพัฒนาศกัยภาพในสายอาชพี

สาํหรบัพนักงาน	เพ่ือสง่เสรมิใหผู้ห้ญงิเขา้ถงึตําแหน่ง

บริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

องคป์ระกอบตอ่ไปนีสํ้าคญัสําหรบันโยบายเกีย่วกบับรษิทั

ที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

 7.	บรษิทัมคีวามทุม่เทเชิงนโยบายทีจ่ะบรรเทาความเสีย่ง

ด้านสิทธิมนุษยชนที่คนประสบ	อันเป็นผลมาจาก

เพศสภาพของตนเอง

 8. บริษัทมีนโยบ�ยที่คำ�นึงถึงคว�มอ่อนไหวท�งเพศ 

(gender-sensitive policy) ซึง่ไมย่อมรบัก�รเลอืกปฏบิตัิ
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ท�งเพศทกุรปูแบบ (zero tolerance policy) ในก�รจ�้ง

ง�นและก�รทำ�ง�น รวมถึงคว�มเสยีห�ยท�งจติวทิย� 

และก�รคกุค�มท�งว�จ� ท�งก�ยภ�พ และท�งเพศ

 9.	บริษัทมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของค่าตอบแทน	

(pay equity)	 เชิงรุก

10.	บรษิทัมีระบบการปอ้งกนัและบรรเทาการเลอืกปฏบิตัิ

ทางเพศต่อลูกค้า

11.	บริษัทให้หลักประกันว่า	ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมไม่น้อย

กว่า	 30%	 ในตําแหน่งบริหารระดับสูง	 และผู้หญิง

และผู้ชายจะเข้าถึงตําแหน่งบริหารระดับสูงได้อย่าง

เท่าเทียมกัน

12.	บริษัทให้หลักประกันว่า	ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมไม่น้อย

กว่า	 40%	 ในตําแหน่งบริหารระดับสูง	 และผู้หญิง

และผู้ชายจะเข้าถึงตําแหน่งบริหารระดับสูงได้อย่าง

เท่าเทียมกัน

13.	บริษัทมโีครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสําหรับ

พนักงาน	 เพือ่ส่งเสรมิใหผู้ห้ญงิเข้าถงึตาํแหนง่บรหิาร
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และกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

14.	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมทาง

เพศและสิทธิสตรีเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

15.	บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทาง

เพศและสิทธิสตรีเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับ

ผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

สุขั้ภาพ (ใหัม่)

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. บริษัทเค�รพในสิทธิมนุษยชนทุกข้อต�มหลักก�ร

ชี้แนะว่�ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์ก�รสห

ประช�ช�ติ (United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights)

 3. บริษัทมีคว�มทุ่มเทเชิงนโยบ�ยที่จะแสดงคว�มรับ

ผิดชอบในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

 4. บริษัทมีกระบวนก�รตรวจสอบด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�ง

รอบด้�น (human rights due diligence) เพื่อระบุ 

ป้องกัน บรรเท� และร�ยง�นวิธีที่บริษัทจัดก�รกับ

ผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน

 5. บริษัทมีกระบวนก�รท่ีนำ�ไปสู่ก�รเยียวย�ผลกระทบ

ด�้นสทิธมินษุยชนเชิงลบใดๆ กต็�ม ทีบ่รษัิทเปน็ผูก้อ่ 

หรือมีส่วนในก�รก่อ

 6.	บริษัทจัดต้ังหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเร่ืองร้องเรียนระดับ
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ปฏิบัติการ	จากปัจเจกและชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ

 7.	บริษัทป้องกันความขัดแย้งเร่ืองสิทธิในท่ีดินทาํกิน	และ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 ด้วยการใช้กระบวนการ

ปรกึษาหารอือย่างมคีวามหมายกบัชุมชนทอ้งถิน่	และ

ได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า	

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

ที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง

 8. บริษัทป้องกันคว�มขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำ�กิน 

และใชท้รพัย�กรธรรมช�ตโิดยไดร้บัคว�มยนิยอมโดย

สมัครใจที่เป็นอิสระและได้รับข้อมูลล่วงหน้� (free, 

prior, and informed consent: FPIC) จ�กผู้ใช้ที่ดินที่

เกี่ยวข้องก่อนเท่�นั้น

 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. บรษิทัจดัทำ�ร�ยง�นประเมนิผลกระทบจ�กภ�วะข�ด 

แคลนน้ำ� (water scarcity impact assessment) ใน

พื้นที่ข�ดแคลนน้ำ�

12. บริษทัมีม�ตรก�รบรรเท�ผลกระทบทีค่รอบคลุม เพือ่

ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รน้ำ�ของชุมชนและระบบ

นเิวศ ในพืน้ทีท่ีร่�ยง�นผลกระทบสิง่แวดล้อมระบวุ�่

โครงก�รหรือปฏิบัติก�รของบริษัทอ�จมีผลกระทบ

อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อแหล่งน้ำ�
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13.	บริษัทจัดทําการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ว่าด้วยผลกระทบโดยรวมของโครงการขนาดใหญ่ต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ	อยา่งนอ้ยตามแนวทาง

ที่ระบุในมาตรฐาน	GRI 304: Biodiversity 2016	หรือ

มาตรฐานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

14.	บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านธรรมชาติไว้ในนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

15.	บรษิทักาํหนดหลกัเกณฑด้์านธรรมชาตเิปน็เงือ่นไขใน

สัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ภาษี

องค์ประกอบต่อไปน้ีสําคัญสําหรับนโยบายระดับปฏิบัติการ

ของสถาบันการเงิน

 1.	สถาบันการเงินรายงานรายได้	 กําไร	 อัตรากําลัง

พนักงาน	 เงินอุดหนุนจากรัฐ	 และเงินภาษีที่จ่ายรัฐ	
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สาํหรบักจิการในแตล่ะประเทศทีส่ถาบนัเปดิใหบ้รกิาร	

ไม่ต่ํากว่า	 3	 ใน	 4	 ของประเทศทั้งหมด	 และ/หรือ

ไม่ต่ํากว่า	3	 ใน	4	 ของรายได้ท้ังหมด	และรายงาน

ในทางที่สอดคล้องกับงบการเงินรวม

 2.	สถาบันการเงินรายงานรายได้	 กําไร	 อัตรากําลัง

พนักงาน	 เงินอุดหนุนจากรัฐ	 และเงินภาษีที่จ่ายรัฐ	

สาํหรบักจิการในแตล่ะประเทศทีส่ถาบนัเปดิใหบ้รกิาร	

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



การประเมินธนาคารไทยตามเกณฑ์์ “แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ”

— 148 —

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 landmines) 

รวมถงึสว่นประกอบสาํคัญของทุน่ระเบดิสังหารบคุคล

 2.	สถาบันการเงนิไมย่อมรับการใช้	การผลติ	การพฒันา	

การบํารุงรักษา	การทดสอบ	การกักตุน	และการค้า

ระเบิดลูกปราย	 (cluster munition)	รวมถึงส่วนประกอบ

สําคัญของระเบิดลูกปราย

 3.	สถาบันการเงนิไมย่อมรับการใช้	การผลติ	การพฒันา	
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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

 77.. สถ�บันก�รเงินไม่ยอมรบัก�รใช้ ก�รผลติ ก�รพฒัน� สถ�บันก�รเงินไม่ยอมรบัก�รใช้ ก�รผลติ ก�รพฒัน� 

ก�รบำ�รุงรักษ� ก�รทดสอบ ก�รกักตุน และก�รค้�ก�รบำ�รุงรักษ� ก�รทดสอบ ก�รกักตุน และก�รค้�
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ระบบอ�วุธอัตโนมัติรุนแรงระบบอ�วุธอัตโนมัติรุนแรง ((lethallethal autonomousautonomous 

weaponsweapons  systemssystems::  LAWSLAWS)) รวมถึงส่วนประกอบที่ รวมถึงส่วนประกอบที่

ออกแบบม�สำ�หรับ ออกแบบม�สำ�หรับ LAWSLAWS

 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	 และการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียม

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



การประเมินธนาคารไทยตามเกณฑ์์ “แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ”

— 158 —

การขั้ยายบริการทางการเงิน

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



แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมประเทศไทย

— 159 —

 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

นโยบายค่าตอบแทน

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

1212.. สถ�บันก�รเงินปรับใช้นโยบ�ยก�รตอบแทนกับทั้งสถ�บันก�รเงินปรับใช้นโยบ�ยก�รตอบแทนกับทั้ง
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องค์กร รวมถึงคณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�ร องค์กร รวมถึงคณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�ร ((กรณีมกรณีมีี

โครงสร้�งคณะกรรมก�รแบบ โครงสร้�งคณะกรรมก�รแบบ 22 ช้ัน ช้ัน)) ผู้บริห�รระดับสูง ผู้บริห�รระดับสูง  

และผู้ตัดสินใจรับคว�มเสี่ยง และผู้ตัดสินใจรับคว�มเสี่ยง ((riskrisk  takerstakers))

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

 55.. สถ�บันก�รเงินเปิดเผยร�ยช่ือบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อสถ�บันก�รเงินเปิดเผยร�ยช่ือบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อ

ใหม่ในปีที่ผ่�นม� บนเว็บไซต์ของสถ�บันก�รเงินใหม่ในปีที่ผ่�นม� บนเว็บไซต์ของสถ�บันก�รเงิน

 6. สถ�บันก�รเงินเปิดเผยร�ยช่ือบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อ

ทัง้หมด (เก�่และใหม)่ บนเวบ็ไซต์ของสถ�บนัก�รเงนิ

 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

2121.. สถ�บันก�รเงินมีกลไกรับเรื่องร้องเรียน จ�กลูกค้�สถ�บันก�รเงินมีกลไกรับเรื่องร้องเรียน จ�กลูกค้�

และบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้�และบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้�

22. สถ�บันก�รเงินจัดต้ังหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่อง

รอ้งเรยีนระดบัปฏิบติัก�ร จ�กปจัเจกบุคคลและชุมชน

ที่อ�จได้รับผลกระทบท�งลบจ�กกิจกรรมที่เก่ียวโยง

กับสถ�บันก�รเงิน

23.	สถาบันการเงนิรายงานกลไกรบัเร่ืองรอ้งเรยีน	รวมถงึ
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ความก้าวหน้าและประสิทธิผล

24.	สถาบันการเงนิตอ้งเคารพและยนิดีใหค้วามร่วมมอืใน

กระบวนการร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในรัฐ	ทั้งที่มีและไม่มี

การพิจารณาคดี	 เมื่อกรณีที่สถาบันการเงินมีส่วน

เกี่ยวข้องด้วยต้องเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์ดังกล่าว
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 ภาคผนวก ขั้

สรุปเกณฑ์์ที่ได�คะแนน 
เป็นครั้งแรกในแต่ละหมวด
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(✓)	สําหรับเกณฑ์ที่ธนาคารไทยได้คะแนนเป็นครั้งแรกใน

แต่ละหมวด	 (●)	สาํหรบัเกณฑท์ีเ่คยได้คะแนนในปทีีแ่ลว้	

แต่ในปีน้ีไม่มีธนาคารใดได้คะแนนเลย	พร้อมท้ังยกตัวอย่าง

ธนาคารท่ีได้คะแนนในเกณฑ์ดังกล่าวในบรรดาธนาคารท่ีได้

คะแนน	5	อนัดบัแรกในปนีี	้ รายละเอยีดดังตารางตอ่ไปนี้

ตารางสรุปการเปรียบเทียบ	5	อันดับแรกของธนาคาร
การที่ได้คะแนนในเกณฑ์ที่น่าสนใจ

หมวด

เก
ณ

ฑ
์

นโยบาย SC
B

KT
B

KB
AN

K

BA
Y

ttb

กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
 

สภ
าพ

ภูม
ิอา

กา
ศ 7

สถาบันการเงินวัดและเปิดเผยผลกระทบ
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
ตามแนวทางที่แนะนําโดย	Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures

✓ ✓

8

มีนโยบายจํากัดการสนับสนุนทางการเงิน
แก่อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	
และ/หรือเหมืองถ่านหิน	ไม่เกินร้อยละ	30 
ของการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด

●
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หมวด

เก
ณ

ฑ
์

นโยบาย SC
B

KT
B

KB
AN

K

BA
Y

ttb

กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
 

สภ
าพ

ภูม
ิอา

กา
ศ 14

บริษัทเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
มาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน

✓

21

สถาบันการเงินจะไม่ให้การสนับสนุนทาง	
การเงินแก่โครงการเกษตรกรรมท่ีแปลงมาจาก
พื้นที่ชุ่มน้ํา	ป่าพรุ	หรือพื้นที่อื่นๆ	ที่กักเก็บ
คาร์บอนในระดับสูง	 (high-carbon stock)

✓ ●

คว
าม

เท
่าเ
ทีย

ม
ทา

งเ
พ
ศ 2

สถาบันการเงินมีระบบการจัดการความ
เท่าเทียมของค่าตอบแทน	 (pay equity) 
เชิงรุก

✓ ✓ ✓ ✓

9
บริษัทมีระบบการจัดการความเท่าเทียม
ของค่าตอบแทน	 (pay equity)	 เชิงรุก

✓

สุข
ภา

พ

2

บริษัทเคารพในสิทธิแรงงานว่าด้วย
สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน	
ตามอนุสัญญา	 ILO	และ	MNE Declaration

✓

3

กําหนดว่าลูกค้าต้องพยายามอย่างต่อเนื่อง
ที่จะยกระดับสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจ้างอย่างเป็นระบบ	และพัฒนา
วัฒนธรรมป้องกันไว้ก่อนในองค์กร

✓ ✓
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หมวด

เก
ณ

ฑ
์

นโยบาย SC
B

KT
B

KB
AN

K

BA
Y

ttb

สุข
ภา

พ

4

บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่า
ด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสารอันตราย
ตามที่ระบุใน	Montreal Protocol 
(สารที่ทําให้ชั้นโอโซนเป็นร)ู

✓

5–
7

กําหนดว่าลูกค้าต้องเคารพในข้อตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิต	การค้า	
และใช้สารพิษ	สารเคมี	ของเสียเคมี	
และสารอันตราย	ได้แก่	Stockholm 
Convention, Basel Convention, 
Rotterdam Convention

✓ ✓

9

กําหนดว่าลูกค้าต้องจํากัดการใช้สารเคมีที่มี
ข้อสงสัยในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ว่าอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ	และถ้าใช้ก็ใช้อย่าง
ระมัดระวังที่สุด	 (ตามหลักความรอบคอบ)

✓
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หมวด

เก
ณ

ฑ
์

นโยบาย SC
B

KT
B

KB
AN

K

BA
Y

ttb

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น

3
บริษัทมีความทุ่มเทเชิงนโยบายที่จะแสดง
ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน

✓ ✓

4

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน	 (human rights 
due diligence)	 เพื่อระบุ	ป้องกัน	บรรเทา	
และรายงานวิธีที่บริษัทจัดการกับผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

✓

5

บริษัทมีกระบวนการที่นําไปสู่การเยียวยา
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเชิงลบใดๆ	
ก็ตาม	ที่บริษัทเป็นผู้ก่อ	หรือมีส่วนในการ
ก่อ

✓

6

บริษัทจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่อง
ร้องเรียนระดับปฏิบัติการ	จากปัจเจกและ
ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ

✓

สิทธิแรงงาน 9 บริษัทบังคับใช้เพดานชั่วโมงทํางาน ✓
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หมวด

เก
ณ

ฑ
์

นโยบาย SC
B
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B
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K

BA
Y

ttb

ธร
รม

ชา
ติ

2

บริษัทป้องกันผลกระทบทางลบต่อพื้นที่
ระดับ	 I–IV	ตามการจัดหมวดขององค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	
(International Union for Conservation 
of Nature: IUCN)	ภายในเขตปฏิบัติการ
ของบริษัทและพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการ

✓

8

การดําเนินงานในสาขาวัสดุพันธุกรรมและ
วิศวพันธุกรรม	 (genetic materials & 
genetic engineering)	จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ
ผ่านเงื่อนไขการอนุญาตและประมวลผล
ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ	 (UN 
Convention on Biological Diversity)	และ
แนวปฏิบัติบอนน์	 (Bonn Guidelines)	หรือ
พิธีสารนาโกยา	 (Nagoya Protocol)	 เท่านั้น

✓

9

การผลิตหรือการซื้อขายสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากประเทศผู้นําเข้าสินค้าและ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของพิธีสารคาร์ตาเฮนา

✓ ✓
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หมวด
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ณ

ฑ
์
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ภา
ษี 6

สถาบันการเงินเผยแพร่ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ
คําตัดสินทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงระดับ
บริษัท	ซึ่งองค์กรได้รับมาจากหน่วยงาน
กํากับดูแลด้านภาษี

✓

อา
วุธ

7

สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้	การผลิต	
การพัฒนา	การบํารุงรักษา	การทดสอบ	
และการค้าระบบอาวุธอัตโนมัติรุนแรง	
(Lethal Autonomous Weapons 
Systems: LAWS)	รวมถึงส่วนประกอบ
ที่ออกแบบมาสําหรับ	LAWS

●

12

สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและ
ระบบส่งอาวุธ	ระบบลําเลียงทางการทหาร	
และสินค้าทางทหารอื่นๆ	ไปยังคู่ขัดแย้งที่มี
ส่วนร่วมในความรุนแรง	ยกเว้นว่าเป็นฝ่ายที่
กําลังทําตามมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ	 (UN Security Council)

✓ ✓

15

สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและ
ระบบส่งอาวุธ	ระบบลําเลียงทางการทหาร	
และสินค้าทางทหารอื่นๆ	ไปยังประเทศ
ที่ใช้เงินงบประมาณมากเกินสัดส่วนที่สมควร
ไปกับการซื้ออาวุธ

✓
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หมวด

เก
ณ

ฑ
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กา
รข
ยา

ยบ
ริก

าร
ทา

งก
าร
เง
ิน 6

สถาบันการเงินมีนโยบายเปิดเผยสิทธิของ
ลูกค้า	และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ	 (รวมถึงความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เกิน
ตัว)	สําหรับลูกค้าที่ไม่รู้หนังสือและ	MSME

✓

13
สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้มีรายได้น้อย

●

นโ
ยบ

าย
ค่า

ตอ
บแ

ทน

11

เงินโบนัสอิงกับการปรับปรุงผลกระทบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการลงทุน
และบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน

✓ ✓ ✓

คว
าม

โป
ร่ง
ใส
แล

ะค
วา

มร
ับผ

ิด

2

กรอบการออกเงินสนับสนุนและการลงทุน
ของสถาบันการเงินได้รับการตรวจสอบโดย
องค์กรภายนอก	และเผยแพร่ผลการตรวจ
สอบต่อสาธารณะ

✓ ✓

20

สถาบันการเงินรายงานการปรึกษาหารือ
กับองค์กรภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ

●

24

ธนาคารต้องเคารพและยินดีให้ความร่วมมือ
ในกระบวนการร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในรัฐ	
ทั้งที่มีและไม่มีการพิจารณาคดี	 เมื่อกรณี
ที่สถาบันการเงินมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยต้อง
เข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์ดังกล่าว

✓
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ภาคผนวก ค

แนะนําโครงการ  
Fair Finance Thailand



การประเมินธนาคารไทยตามเกณฑ์์ “แนวร่วมการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ”

— 178 —

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 ง

แนวปฏิิบััติการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ 
(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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