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ดัชนี และ เครื่องมือ สําหรับผูบริโภคและภาคประชาสังคม ในการ

เจรจาตอรอง รณรงค สงเสริม และมีสวนรวมกับภาครัฐและสถาบัน

การเงิน เพื่อสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของ

สถาบันการเงิน โดยประเมินเนื้อหานโยบายและแนวปฏิบัติในการ

ลงทุนและการใหบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน เปรียบเทียบ

กับมาตรฐานสากลดานความยั่งยืนที่เกี่ยวของ 



สมาชิกแนวรวม Fair Finance 9 ประเทศ กอนไทย 
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แนวรวม Fair Finance Thailand 
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 แนวรวม Fair Finance Thailand ริเริ่มในป พ.ศ. 2561 ประกอบดวย บจก. ปา

สาละ เปนผูจัดทํารายงานประเมินสถาบันการเงินรายป และองคกรภาคประชาสังคม

ชั้นนําระดับโลกและในประเทศอีก 4 องคกร ท่ีสนใจขับเคลื่อนการเงินท่ีเปนธรรม 



รายช่ือธนาคารที่ไดรับการประเมินนโยบาย 

5 

ชื่อธนาคาร ตัวอักษรยอ สินทรัพย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 (ลานบาท) 
 ธนาคารกรุงเทพ BBL    3,067,463.30  
 ธนาคารไทยพาณิชย SCB    2,789,675.53  
 ธนาคารกรุงไทย KTB    2,726,715.75  
 ธนาคารกสิกรไทย KBANK    2,541,017.05  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY    1,989,957.53  
 ธนาคารธนชาต TBANK        973,230.13  
 ธนาคารทหารไทย TMB        852,786.95  
 ธนาคารทิสโก TISCO        295,080.02  
 ธนาคารเกียรตินาคิน KKP        272,613.46  
ท่ีมา: เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย 



แหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน 
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ขอมูลที่ใชในการประเมิน ไดแก เอกสารนโยบายที่สถาบันการเงินเปดเผยตอ

สาธารณะ ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ประกอบดวย: 

- รายงานประจําป 

- รายงานความย่ังยืน (Sustainability report) หรือ รายงานความ

รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ (CSR Report) 

- แบบฟอรม 56-1 (รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

- ขอมูลหรือเอกสารบนเว็บไซต 

- แถลงการณสาธารณะ 

- จดหมายขาว 



7 

หัวขอหลักที่ใชในการประเมิน 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (24) 

• การทุจริตคอรรัปชัน (12) 

• ความเทาเทียมทางเพศ(15) 

• สิทธิมนุษยชน (13) 

• สิทธิแรงงาน (14) 

• ธรรมชาติ (15) 

• ภาษี (17) 

• การคุมครองผูบริโภค (21) 

• การขยายบริการทางการเงิน (13) 

• การตอบแทน (12) 

• ความโปรงใสและความรับผิด (22) 

1.กลุมหัวขอรายประเด็น 2. กลุมหัวขอรายอุตสาหกรรม 

3. กลุมหัวขอการดําเนินงานภายใน 

• อาวุธ (16) 



สรุปคะแนนรวม: เพิ่ม 5% จากปแรก 
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เปรียบเทียบอันดับของธนาคาร 9 แหง 
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อันดับเพ่ิม/ลด คะแนน 2562 
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เปรียบเทียบผลการประเมิน 2018 กับ 2019 
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1. ทุกธนาคารไดคะแนนเพ่ิมขึ้น ธนาคารที่คะแนนเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ 

TMB (พุง 13% จากอันดับสุดทาย มาเปนอันดับ 1) รองลงมาคือ

ธนาคารกรุงเทพ (เพ่ิมราว 5.4%) และธนาคารทิสโก (เพ่ิม 5.2%) 

2. ธนาคารที่คะแนนเพ่ิมขึ้นนอยที่สุด คือ กรุงไทย (เพ่ิมเพียง 0.8%) สงผล

ใหอันดับตกลงจากอันดับที่ 3 เปนอันดับที่ 7 

3. หมวดที่ธนาคารโดยเฉลี่ยไดคะแนนเพ่ิมมากที่สุด คือ “อาวุธ” (ขอที่

เปดเผยตองปฏิบัติตามกฎหมายไทยอยูแลว) รองลงมาคือหมวด “ภาษี” 

“การตอบแทน” “สิทธิแรงงาน” และ “สิทธิมนุษยชน” 

4. หมวดที่ธนาคารไดคะแนนนอยที่สุด ยังคงเปน “ธรรมชาติ” โดยมีเพียง 

TMB ที่ไดคะแนนในหมวดน้ี 



เปรียบเทียบผลการประเมิน 2018 กับ 2019 (ตอ) 
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5. หมวดที่ธนาคารไดคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก ไมตางจากป 2018 

ไดแก การตอตานคอรัปชัน การคุมครองผูบริโภค และการขยายบริการ

ทางการเงิน สองหมวดแรกธนาคารตองปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศ 

ธปท. และ ปปง. ที่เขมงวดมากขึ้น แตเริ่มเห็นรายละเอียดที่แตกตาง 

โดยเฉพาะความชัดเจนของกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและเยียวยา 

6. สวนการขยายบริการทางการเงิน ธนาคารต่ืนตัวกับ digital banking 

แตตองจับตาดูวาในอนาคต จะมีผูที่เคยเขาถึงแตวันน้ีเขาไมถึง เพราะ

เปลี่ยนจากการใหบริการผานสาขามาเปน digital banking เพียงใด 

7. หมวดที่ธนาคารไดคะแนนนอยที่สุด ลวนกําลังทวีความสําคัญเรงดวนใน

ไทย – ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิมนุษยชน  



ขอมูลที่ใชในการประเมิน 
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ขอมูลที่ใชในการประเมิน ไดแก เอกสารนโยบายที่สถาบันการเงินเปดเผยตอ

สาธารณะ ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ประกอบดวย: 

- รายงานประจําป 

- รายงานความย่ังยืน (Sustainability report) หรือ รายงานความ

รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ (CSR Report) 

- แบบฟอรม 56-1 (รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

- ขอมูลหรือเอกสารบนเว็บไซต 

- แถลงการณสาธารณะ 

- จดหมายขาว 

x 

x 

หมวดที่มีธนาคารเคย

ไดคะแนนในป 2018 

หมวดที่มีธนาคารได

คะแนนเปนครั้งแรก

ในป 2019 



 กลุมหัวขอคาบเก่ียว: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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เกณฑที่ไดคะแนน: 1 12 

เกณฑหมวดน้ีมุงประเมินการมีสวนรวมในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศจากการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางออมของธนาคาร เชน การต้ังเปาหมายใน

การลดสวนแบงในการปลอยกาซเรือนกระจก การมีนโยบายสินเช่ือที่สนับสนุนใหธุรกิจ

เปลี่ยนจากการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลมาเปนแหลงพลังงานหมนุเวียน 

19 
TMB – รายการสินเช่ือตองหาม รวมการคาไมจากปาดิบ

ช้ืนปฐมภูมิ (primary tropical moist forest) และการ

ผลิตหรอืคาไมหรือผลผลติจากปาไมที่ไมมีการจัดการ

อยางยั่งยืน 



กลุมหัวขอคาบเก่ียว: การทุจริตคอรรัปชัน 
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1 2 3 4 5 เกณฑที่ไดคะแนน: 

ไดคะแนนเทากันเกือบทุกธนาคารจากการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน 

6 
TMB – ธนาคารไมมีกิจกรรมใดๆ 

กับล็อบบ้ียิสต (lobbyists) 



 กลุมหัวขอคาบเก่ียว: ความเทาเทียมทางเพศ 
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1 เกณฑที่ไดคะแนน: 2 

เกณฑในหมวดน้ีคาดหวังใหธนาคารสะทอนถึงคุณคาความเทาเทียมในบริบทของเพศ โดย

ความเทาเทียมทางเพศ หมายถึง การมีสิทธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสที่เทาเทียมกันโดย

ไมมีขอกําหนดดานเพศ โดยนโยบายที่คาดหวังมีอาทิ การมีนโยบายไมยอมรับการลวง

ละเมิดทางเพศ (zero tolerance policy) นโยบายรับประกันการมีสวนรวมของสตรีใน

คณะกรรมการบริษัท และมาตรการสงเสริมใหสตรีไดเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

TMB - ธนาคารจะไมสนับสนุนทางการเงินหรือบริการแกลูกคาท่ีมี

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีไมเคารพ/ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน 

หรือมีหลักฐานท่ีแสดงถึงกรณีดังกลาว  จึงมีความจําเปนท่ีธนาคาร

ตองประเมินธุรกิจของลูกคาและหลักฐาน 

9 



 กลุมหัวขอคาบเก่ียว: สิทธิมนุษยชน 
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1 เกณฑที่ไดคะแนน: 

เกณฑหมวดน้ีคาดหวังใหธนาคารมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชน ตามหลักการช้ีแนะวาดวย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights - UNGP) และมีกลไกติดตามตรวจสอบใหลูกหน้ีธุรกิจ

ของธนาคารปฏิบัติตามหลักการช้ีแนะดวย 



 กลุมหัวขอคาบเก่ียว: สิทธิแรงงาน 
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1 4 5 เกณฑที่ไดคะแนน: 

เกณฑหมวดน้ีคาดหวังใหธนาคารมีนโยบายดานสิทธิแรงงานสอดคลองกับคําประกาศของ

องคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) วาดวยหลักการ

และสิทธิข้ันพื้นฐานในที่ทํางาน นอกจากน้ี เกณฑการประเมินยังครอบคลุมนโยบายดาน

สิทธิแรงงานของบริษัทที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารดวย  

9 
TMB - ธนาคารจะไมสนับสนุนทางการเงินหรือบริการแกลูกคาท่ีมี

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีไมเคารพ/ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน 

หรือมีหลักฐานท่ีแสดงถึงกรณีดังกลาว  จึงมีความจําเปนท่ีธนาคาร

ตองประเมินธุรกิจของลูกคาและหลักฐาน 



 กลุมหัวขอคาบเก่ียว: ธรรมชาติ 
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เกณฑที่ไดคะแนน: 

เกณฑหมวดน้ีประเมินนโยบายเก่ียวกับธุรกิจที่ธนาคารใหการสนับสนุนทางการเงิน เกณฑ

หลายขอมุงเนนใหธนาคารมีนโยบายสินเช่ือเก่ียวกับอุตสาหกรรมที่สุมเสีย่งตอการสราง

ผลกระทบตอสังคมและสิง่แวดลอม เชน อุตสาหกรรมทรายนํ้ามัน และการคาพืชและสัตว

ใกลสูญพันธุที่อยูในรายการแนบทายอนุสัญญาไซเตส (CITES)  

3 
TMB - Exclusion list: การผลิต/การคาผลิตภัณฑหรือบริการท่ีขัดตอกฎหมายหรือ

ระเบียบของประเทศไทย หรือ ขัดตออนุสัญญา/ขอตกลงในระดับสากล หรือ ขัดตอ

รายการตองหามในระดับสากล เชน ยา สารเคมีท่ีใชในการกําจัดแมลง สารเคมีกําจัดวัชพืช 

polychlorinated biphenyl (PCB) สัตวปาหรือผลิตภัณฑตามท่ีระบุในอนุสัญญาวาดวย

การคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 

6 7 



 กลุมหัวขอคาบเก่ียว: ภาษี 
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3 5 7 เกณฑที่ไดคะแนน: 

เกณฑหมวดน้ีประเมินกลไกและกระบวนการการดําเนินงานของธนาคารและนโยบาย

เก่ียวกับธุรกิจที่ธนาคารใหการสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงธุรกรรมในประเทศเขตปลอด

ภาษีเพื่อปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของธุรกิจ  

1 2 

TMB รายงานรายได กําไร อัตรากําลังพนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินภาษีท่ีจายรัฐ ครบ

ทุกประเทศท่ีเปดใหบริการ 



 กลุมขอหัวรายอุตสาหกรรม: อาวุธ 
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เกณฑที่ไดคะแนน: 3 4 5 6 

เกณฑหมวดน้ีคาดหวังใหธนาคารมีนโยบายไมใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทที่

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาวุธ ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเก่ียวของกับการ

คอรรัปชัน การฟอกเงิน และการกอการราย 

1 2 

TMB - Exclusion list: การผลิต/การบํารุงรักษา/การคา anti-personal land mines 

และ cluster munitions 



กลุมหัวขอการดําเนินงานภายใน: การคุมครองผูบริโภค 
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1 2 3 4 7 9 10 11 

14 15 16 18 19 20 21 13 

เกณฑที่ไดคะแนน: 12 



กลุมหัวขอการดําเนินงานภายใน: การขยายบริการทางการเงิน 
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1 2 3 4 5 

7 8 12 13 11 

เกณฑที่ไดคะแนน: 



กลุมหัวขอการดําเนินงานภายใน: การตอบแทน 
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10 11 เกณฑที่ไดคะแนน: 

เกณฑหมวดน้ีมุงเนนการเปดเผยโครงสรางคาตอบแทน และนโยบายการจายโบนัสที่ไมเอือ้

ตอการสรางแรงจูงใจที่ไมเหมาะสมแกพนักงานและผูบริหาร  

9 

SCB: คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงจะพิจารณาโดยใชตัวชี้วัดท่ีไมใชตัวเงินคิดเปนรอยละ 40  

7 

KBANK: คาตอบแทนของผูบริหารพิจารณาจากผลประกอบการและตัวชี้วัดท่ีไมใชตัวเงิน เชน ความพึง

พอใจของลูกคา ความพึงพอใจของพนักงาน การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

TISCO: คุณภาพของสินเชื่อและการใหบริการท่ีเปนธรรม เปนปจจัยสําคัญในการประเมินผลงานของ

พนักงานในธุรกิจลูกคารายยอย 



กลุมหัวขอการดําเนินงานภายใน: ความโปรงใสและความรับผิด 
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1 15 16 17 18 20 เกณฑที่ไดคะแนน: 

เกณฑหมวดน้ีมุงเนนการเปดเผยขอมูลสาํคัญ อาทิ รายช่ือบริษัทที่ธนาคารเขาไปลงทุน 

ปลอยสินเช่ือเกิน $10 ลาน พอรตสินเช่ือแบงตามอุตสาหกรรม สถิติการออกเสียง เปนตน 



Fair Finance Thailand กับแนวทางการดําเนินกิจการ

ธนาคารอยางยั่งยืนในดานการใหสินเช่ืออยางรับผิดชอบ 

25 

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผูบริหารจาก 15 แบงกพาณิชยและธนาคารแหงประเทศไทย รวมแถลงการณ

กําหนด “แนวทางการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ในดานการใหสินเชื่ออยางมีความรับผิดชอบ” 



แนวทางฯ มีองคประกอบ 4 ขอ 
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1. การแสดงเจตนารมณในการปลอยสินเชื่ออยางมีความรับผิดชอบ 

– ธนาคารจะประกาศความทุมเท (commitment) ของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงในการ

ลงมือปฏิบัติตามกลยุทธการปลอยสินเชื่อที่รับผิดชอบ 

– ธนาคารจะกําหนดกลยุทธการปลอยสินเชื่อที่รับผิดชอบและส่ือสารไปยังผูมีสวนไดเสียภายใน

และภายนอก 

2. การคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

– ธนาคารจะหารือกับผูมีสวนไดเสียที่สําคัญนอกเหนือจากผูกํากับดูแล ผูถือหุน และลูกคา เพ่ือ

กําหนดความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลที่สําคัญ (material ESG risks) และ

เพ่ือประเมินแนวโนมผลกระทบที่อาจเก่ียวของกับกิจกรรมการปลอยสินเชื่อของธนาคาร 

ธนาคารควรพิจารณาขอกังวลของสวนตางๆ ที่อาจไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจาก

กิจกรรมที่ธนาคารใหการสนับสนุนทางการเงิน ในกรณีท่ีผลกระทบทางลบเหลานั้นชัดเจนวา

เกิดขึ้นในสาระสําคัญ 



แนวทางฯ มีองคประกอบ 4 ขอ (ตอ) 
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3. การกําหนดนโยบายและกระบวนการทํางานภายใน  
– นโยบายและกระบวนการ 

• ธนาคารจะกําหนดนโยบายและกระบวนการภายใน (internal policies and processes) เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยง ESG ที่สําคัญในกิจกรรมการปลอยสินเช่ือ นโยบายและกระบวนการภายในเหลาน้ีควรไปไกลกวา
การทําตามกฎหมาย (legal compliance) เพื่อสะทอนมาตรฐานและกรอบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและ
สังคมที่ดี 

• ธนาคารจะระบุวาความเสี่ยง ESG ที่เกิดจากกิจกรรมการปลอยสินเช่ือน้ันเช่ือมโยงมาเปนความเสี่ยงทาง
การเงินอยางไร และความเสี่ยงเหลาน้ันจะไดรับการพิจารณาในนโยบายและกระบวนการตางๆ อยางไร 

• ธนาคารจะหารือกับลูกคาในเชิงรุก เพื่อชวยพวกเขาลดผลกระทบเชิงลบและปรับปรุงผลงานดานความยั่งยืน 

• ธนาคารจะระบุและจัดการกับความเสี่ยง ESG ในพอรตสินเช่ือ 

– การกําหนดความรับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพ 
• ธนาคารจะอุทิศทรัพยากรและกําหนดบทบาทหนาทีท่ี่ชัดเจนในการสนับสนุนการปฏิบัติตามกลยุทธการปลอย

สินเช่ือที่รับผิดชอบ 

• ธนาคารจะมีผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามกลยุทธการปลอยสินเช่ือที่รับผิดชอบ 

• ธนาคารจะพัฒนาศักยภาพของผูบริหารระดับสูงและพนักงานในประเด็นดาน ESG และความยั่งยืน 



แนวทางฯ มีองคประกอบ 4 ขอ (ตอ) 
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4. การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 

– ธนาคารจะตีพิมพเผยแพรความทุมเท (commitment) ของคณะกรรมการและซีอีโอของ

ธนาคารในการดําเนินการตามแนวทางฯ 

– ธนาคารจะตีพิมพเผยแพรขอความ นโยบาย และกระบวนการที่เก่ียวของ ในรายงานความยั่งยืน

หรือรายงานประจําป หรือบนเว็บไซตของธนาคาร 

– ธนาคารจะรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติตามแนวทางฯ ดวยการเปดเผยมาตรการที่

ดําเนินการไปแลว หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น 
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นโยบายสินเช่ือรายภาค (sector policy) ดานการผลิต

ไฟฟาพลังนํ้า: Citibank 
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นโยบายสินเช่ือรายภาค (sector policy) ดานการผลิต

ไฟฟาพลังนํ้า: Standard Chartered 
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นโยบายสินเช่ือรายภาค (sector policy) ดานการผลิต

ไฟฟาพลังนํ้า: Society Generale 



 

 

Q&A 
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