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นโยบายความรบัผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
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ขอบเขตของนโยบาย 

ธนาคารใชน้โยบายความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคมเป็นแนวการประเมินความเสี่ยง

ดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ส าหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการขอสินเชื่อใหม่หรือเพ่ิมวงเงินเครดิตและการ

ทบทวนเครดิตประจ าปี โดยมีขอบเขตครอบคลมุกลุม่ลกูคา้ตามนี ้

• ลกูคา้ธุรกิจ (รวมถึงสินเชื่อโครงการ) 

• ลกูคา้เอสเอ็มอ ี

• ลกูคา้รายย่อย 

• การลงทนุของธนาคาร 

นโยบายนีใ้ชบ้งัคบักบัธนาคารและกลุม่บริษัทในเครือของธนาคาร อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทใน

เครือสามารถประยกุตใ์ชน้โยบายไดต้ามที่เห็นสมควร  

นโยบาย 

ธนาคารมุ่งเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาไปสูส่งัคมที่ดีขึน้ในฐานะพลเมืองบรรษัทท่ีดี โดยธนาคาร

ตระหนกัดีว่าธุรกรรมบางประเภทและการมีส่วนรว่มกบัลกูคา้บางรายอาจก่อใหเ้กิดความเสี่ยง

ทางการเงินในทางออ้ม เช่น ความเสี่ยงทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม หรือความเสี่ยงทางดา้น

ชื่อเสียงจากเหตกุารณท์ี่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งอาจส่งผลให้

มูลค่าสินทรพัยล์ดลงหรืออาจส่งผลถึงขั้นที่ท าใหธ้นาคารขาดทุนได ้แมค้วามเสี่ยงทางดา้น

สิ่งแวดลอ้มและสงัคมจะไม่ส่งผลกระทบต่อธนาคารในทนัทีทนัใด แต่ความเสี่ยงดงักล่าวนั้น

อาจท าลายความยั่งยืนขององคก์รในระยะยาว ธนาคารมุ่งมั่นที่จะบูรณาการนโยบายความ

รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคมเขา้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วย

เสรมิสรา้งสงัคมที่ดีขึน้ หากแต่ยงัช่วยพฒันาผลประกอบการของธนาคารในระยะยาวดว้ย 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคมนีไ้ดป้ระมวลมาตรฐานทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม

และสงัคมของธนาคาร โดยมุ่งบริหารจัดการความเสี่ยง ทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ทัง้นี ้

นโยบายประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบหลักในการประเมินความเสี่ยงของลูกคา้ทางดา้น

สิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่อาจเกิดขึน้ได ้ดงันี ้
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1. ประเด็นทั่วไปทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและสังคม ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วไปทางดา้น

สิ่งแวดลอ้มและสงัคม ตลอดจนประเด็นดา้นสิทธิมนษุยชนและสิทธิแรงงาน  

2. ประเด็นทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่อยู่ในรายการสินเชื่อตอ้งหา้ม ซึ่งธนาคารไม่

สามารถด าเนินธุรกิจได ้  

3. ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในอุตสาหกรรมบางประเภทที่ธนาคารไม่

สามารถด าเนินธุรกิจไดห้รือสามารถด าเนินธุรกิจไดภ้ายใตเ้งื่อนไขจ าเพาะที่เก่ียวกับ

ความเสี่ยงทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม 

 

ประเด็นพิจารณาด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

นอกจากการไม่ขอ้งเก่ียวกบัลกูคา้ที่ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ

ประเทศไทยแลว้ ธนาคารยงัมีภาระผูกพนัทางศีลธรรมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดีในการจะ

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของลูกค้ามีความสอดคล้องกับกฎหมายทางด้าน

สิ่งแวดลอ้มและสงัคม 

สิ่งแวดล้อม 

• ลูกคา้ตอ้งด าเนินธุรกิจตามกฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งในระดับประเทศใน

พืน้ที่ที่ปฏิบตัิงานเป็นขัน้ต  ่า ทัง้นี ้ธนาคารจะไม่สนบัสนุนเงินทุน/บริการ ใหก้บับริษัทที่

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทอ้งถ่ิน นอกจากบริษัทจะแสดงหลักฐานที่แสดงถึงแผนการ

ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน/กฎหมายดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

• Credit Approval Authority ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีหากธุรกิจของลูกค้าอาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และอาจพิจารณาใหม้ีการตรวจสอบความเสี่ยงดา้น

สิ่งแวดลอ้มโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ โดยธนาคารจะใหก้ารสนับสนุนทางการเงินหาก

ผลการตรวจสอบความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มสอดคลอ้งกับกฎระเบียบระดับท้องถ่ิน 

และ/หรือ ระดบัสากลที่เก่ียวขอ้ง 
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• การใชป้ระเด็นดา้นความรบัผิดชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาจะช่วย

ส่งเสริมใหธุ้รกิจค านึงถึงผลประโยชนร์ะยะยาวและความยั่งยืนของธุรกิจ มากกว่าผล

ก าไรระยะสัน้ 

• ปอ้งกนัและแกไ้ขการคมุคามของพนัธุต์่างถ่ินตามที่ก าหนดใน IUCN Invasive Species 

ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงต่อการคงอยู่พนัธุพื์น้เมืองและความสมบรูณข์องระบบนิเวศน ์

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 

• ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือบริการแก่ลูกค้าที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่

เคารพ/ละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิแรงงาน หรือมีหลกัฐานที่แสดงถึงกรณีดงักล่าว  จึงมี

ความจ าเป็นที่ ธนาคารต้องประเมินธุ ร กิจของลูกค้าและหลักฐานที่ แสดงถึง

ความสามารถของลกูคา้ที่จะพฒันาสถานะทางสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

• การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงานของลูกคา้  สามารถพิจารณา

ประเด็นต่างๆ ดงัเช่น 

o สภาพการท างาน: สภาพพืน้ที่ท างานที่ดีและปลอดภัย และมาตรการป้องกนั

สขุภาพและความปลอดภยัที่เหมาะสม ตลอดจนการปฏิบตัิต่อพนกังานรวมถึง

พนักงานที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เท่าเทียมกัน ลูกคา้ควรเคารพสิทธิแรงงานใน

เร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัในที่ท างานตาม ILO Conventions ลกูคา้ควรมี

การพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน

อย่างเป็นระบบและสง่เสรมิเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัที่ดีในสถานที่ท างาน 

o การจ้างงาน: ครอบคลุมถึงค่าแรง ผลตอบแทน จ านวนชั่วโมงท างาน ค่าจา้ง

ล่วงเวลา ลาป่วย ลาคลอด วนัหยุด ทัง้นี ้แรงงานตอ้งไดร้บัโอกาส ค่าแรง และ

ผลตอบแทนที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศ และธุรกิจต้อง

สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานทอ้งถ่ิน 

o การใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก: ธุรกิจตอ้งไม่ใชแ้รงงานบังคับ การ

ลงโทษหรือข่มขู่แรงงาน แรงงานเด็กต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายท้องถ่ิน
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ก าหนดด้วยเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ เป็น

อนัตราย 

o ห่วงโซ่อุปทาน: ธนาคารควรพิจารณาถึงห่วงโซ่อุปทานของลูกคา้ว่ามีปัจจัยที่

บ่งชีถ้ึงการใชแ้รงงานของห่วงโซ่อปุทานที่ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบตัิ

ดา้นแรงงาน 

• นโยบายสิทธิมนุษยชนของธนาคารกล่าวถึงความมุ่งมั่นที่ธนาคารเคารพในสิทธิ

มนุษยชนของผู้มีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการชีแ้นะเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

ขอ้ตกลงแห่งสหประชาชาติ และองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

• เคารพสิทธิของเด็ก 

• ให้สิทธิพนักงานในการจัดตั้งสหภาพ จัดตั้งตัวแทนพนักงาน และมีกระบวนการ

รอ้งเรียน 

การครอบครองทีด่ินและการอพยพโดยไม่สมัครใจ 

• หากธุรกิจของลกูคา้จ าเป็นตอ้งมีการซือ้ที่ดินและการยา้ยถ่ินฐาน ทัง้ถ่ินท่ีอยู่อาศยั หรือ 

แหล่งประกอบอาชีพ ซึ่งควรมีการบริหารจัดการเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันผลกระทบ ทั้ง

ความยากล าบาก ความยากจนที่อาจเกิดขึน้ต่อผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบและชุมชน (รวมถึง

ชนพืน้เมือง) 

• ควรหลีกเลี่ยงการเกิดการยา้ยถ่ินฐานโดยไม่สมัครใจ และลดผลกระทบใหน้อ้ยที่สุด 

อย่างไรก็ตาม หากการยา้ยถ่ินฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มาตรการลดผลกระทบต่อ

บุคคลและชุมชน (รวมถึงชนพืน้เมือง) ที่ตอ้งโยกยา้ยถ่ินฐาน ควรมีการวางแผนและ

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็น การปรึกษาหารือร่วมกบัผู้

ไดร้บัผลกระทบ ตวัอย่างแผนการด าเนินงาน เช่น: 

o ค่าตอบแทนและผลประโยชนส์ าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ: หากการยา้ยถ่ิน

ฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ลูกค้าต้องน าเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไดร้ับ
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ผลกระทบและชุมชนที่ ได้รับผลกระทบ ส าหรับการสูญเสียสิ่งปลูกสร้าง 

ตลอดจนเงินช่วยเหลือส าหรบัการใชช้ีวิตความเป็นอยู่ใหด้ีดงัเดิม 

o กลไกการร้องเรียน: ลูกคา้ตอ้งมีกลไกการบริหารจัดการขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้

กงัวล ของผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบและชมุชน 

o การประเมินผลกระทบต่อสังคม แผนงานย้ายถิ่นฐาน: หากการยา้ยถ่ินฐาน

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ลูกคา้ตอ้งส ารวจเพ่ือระบุบุคคลที่มีความจ าเป็นตอ้ง

ยา้ยถ่ินฐาน และท าความเขา้ใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ก าหนดกรอบการให้

ค่าตอบแทน ใหไ้ดร้บัความยินยอมโดยสมัครใจโดยไดข้้อมูลล่วงหนา้ (Free, 

Prior, and Informed Consent : FPIC) จากผู้ที่ต้องย้ายถ่ินฐาน (รวมถึงชน

พืน้เมือง) 

o การย้ายถิ่นฐาน: หากเกิดการยา้ยถ่ินฐาน ลกูคา้ตอ้งน าเสนอตวัเลือกถ่ินที่อยู่

ใหม่อย่างเหมาะสมหรือค่าตอบแทน และใหค้วามช่วยเหลือในการยา้ยถ่ินฐาน 

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายไดน้อ้ยและกลุ่มเปราะบาง โครงสรา้งของถ่ินที่อยู่ใหม่

ส  าหรบัผูท้ี่ตอ้งยา้ยถ่ินฐานควรสง่เสรมิใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดี 

o การเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจ (Economic Displacement): หากการซือ้ที่ดิน

ของลูกคา้เพ่ือการด าเนินธุรกิจก่อให้เกิดการสูญเสียรายไดห้รือคุณภาพชีวิต 

ลกูคา้ตอ้งมอบค่าตอบแทนใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

o การย้ายถิ่นฐานที่บริหารจัดการโดยภาครัฐ: ลกูคา้ตอ้งรว่มมือกบัหน่วยงาน

ภาครัฐที่ เก่ียวข้องเพ่ือให้ผลลัพธ์ได้มาตรฐานเดียวกับระดับสากลที่ เป็นที่

ยอมรบั 

สุขภาพ ความปลอดภัยและความม่ันคงของชุมชน 

• ลกูคา้ตอ้งรบัผิดชอบในการหลีกเลี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดจาก

การปฏิบัติงานหรือผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตาม Precautionary Principle โดยควร

ค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น: 

o การปรกึษาหารือและช่องทางการรอ้งเรียน  
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o โครงสรา้งและอปุกรณร์กัษาความปลอดภยั  

o ความปลอดภยัในการใชว้สัดอุนัตราย  

o ประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ  

o การระบาดของโรคในชมุชนที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ  

o การจราจรท่ีเพ่ิมขึน้  

o การเตรียมความพรอ้มส าหรบัเหตฉุกุเฉิน  

o การใชพ้นกังานรกัษาความปลอดภยั  

o การป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกคา้และชุมชนในพืน้ที่

ปฏิบตัิงาน   

ชนพืน้เมือง 

• ลกูคา้ควรด าเนินงานเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินธุรกิจของลกูคา้จะตอ้งเคารพในการ

ใชช้ีวิตของชนพืน้เมืองที่อาจไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของลูกคา้  ทั้งดา้น

เอกลกัษณข์องชนพืน้เมือง (Indigenous Identity) ขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช้

ชีวิตบนพืน้ฐานจากทรพัยากรธรรมชาติ (Natural Resource-based Livelihood) โดย

ควรค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น: 

o การหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดผลกระทบเชิงลบ  

o การปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนและชนพืน้เมืองที่ไดร้บัผลกระทบ ดว้ยวิถีการที่

เหมาะสมทางประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน และใหไ้ดร้บัความยินยอมโดย

สมัครใจโดยไดข้้อมูลล่วงหน้า (Free, Prior, and Informed Consent : FPIC) 

แก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

o การแจง้ถึงผลประโยชนข์องการพฒันาธุรกิจ  

o เคารพในพืน้ที่จารีต (Traditional Land) และสิทธิที่ดินตามจารีต (Customary 

Land) ของชนพืน้เมืองและลดผลกระทบใหน้อ้ยท่ีสดุ  

o การยา้ยถ่ินฐานของชนพืน้เมือง ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่เป็นเลิศในระดบั

สากล หากการยา้ยถ่ินฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ 
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มรดกทางวัฒนธรรม 

• ลูกค้าต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบขั้นรุนแรงที่อาจเกิดขึน้จากกิจกรรมการด าเนินงาน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของอนสุญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม

และธรรมชาติ ของ โลก  (Convention Concerning the Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage)  

• ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อมรดกทางวฒันธรรมท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น: 

o ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อแหลง่ที่คน้พบระหว่างช่วงก่อสรา้งโครงการของลกูคา้ 

o ลกูคา้น าขอ้คิดเห็นจากชมุชนเป็นสว่นในกระบวนการตดัสินใจ 

o การเคลื่อนยา้ยมรดกทางวฒันธรรมสามารถท าไดใ้นกรณีที่ลกูคา้สามารถชีแ้จง

ไดว้่าผลประโยชนจ์ากธุรกิจ ณ พืน้ที่นัน้มีคณุค่ามากกว่าการสญูเสียมรดกทาง

วฒันธรรม 

o หากพืน้ที่ปฏิบตัิงานของลกูคา้ตัง้อยู่ในเขตคุม้ครองตามกฎหมายหรือเขตกนัชน 

(Buffer Zone) ลูกคา้ตอ้งก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมส าหรบัส่งเสริมการอนุรกัษ์

พืน้ท่ีดงักลา่ว  

o หากลูกคา้ใชม้รดกทางวฒันธรรมของชุมชนในเชิงพาณิชย์ ลูกคา้ตอ้งมีการตก

ลงร่วมกันกับชุมชนท้องถ่ินในพืน้ที่และตอ้งแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน

อย่างเป็นธรรม  

แนวปฏิบัติส าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ 

ธนาคารเฝา้ระวงัผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและคสงัคมจากกิจกรรมหรือธุรกิจบางประเภท

เป็นพิเศษ 

รายการสินเช่ือต้องห้าม  

ธนาคารก าหนดรายการสินเชื่อตอ้งหา้ม ที่ครอบคลมุ 27 กิจกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคมอย่างมีนยัส าคญั 

 รายการสินเช่ือตอ้งหา้ม 
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สวสัดิภาพ
สตัว ์

การคา้สตัวป่์าหรือผลิตภณัฑจ์ากสตัวป่์า 
การผลิต/การคา้สตัวป่์าหรือผลิตภณัฑจ์ากสตัวป่์าที่ขดัต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบของประเทศ สตัวป่์าหรือผลิตภณัฑต์ามที่ระบใุนอนสุญัญาว่าดว้ย
การคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 
CITES) และบญัชีสายพนัธุใ์กลส้ญูพนัธุข์อง IUCN (IUCN Red List) 
การทดลองในสตัวเ์พ่ือวตัถปุระสงคท์างเครื่องส าอาง 
ฟารม์ขนสตัว ์โรงงานหรือการคา้ผลิตภณัฑข์นสตัว ์
การผลิตขนกระต่ายแองโกลา่ (Angora wool) 
สนบัสนนุการต่อสูข้องสตัวเ์พ่ือความบนัเทิง 
การลา่หฉูลามและผลิตภณัฑจ์ากหฉูลาม 
การลา่วาฬเพ่ือการพาณิชย ์

เหมืองถ่านหิน กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหมืองถ่านหิน* 
Controversial 
weapons 

Controversial Weapons ครอบคลมุถึงทุ่นระเบิดต่อตา้นบคุลากร (Anti-

personnel Landmines) ระเบิดลกูปราย (Cluster Munitions) อาวธุชีวภาพ

และอาวธุเคมี ยเูรเนียมดอ้ยสมรรถนะและอาวธุจากพลโูตเนียม (Depleted 

Uranium or Plutonium Weapons) และอาวธุนิวเคลียร ์ (Nuclear 

Weapons) หรือองคป์ระกอบที่ส  าคญั (Key Components) 

อาวธุที่สง่ไปยงัประเทศที่มีชื่อใน UN/EU Embargo 
พลงังาน พลงังานนิวเคลียร ์

ทรายน า้มนั 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน* 

ประมง การประมงแบบอวนลอย ที่มีความยาวอวนเกินกว่า 2.5 กิโลเมตร 
การใชร้ะเบิดหรือสารพิษส าหรบัการจบัสตัวน์ า้ 

ป่าไม ้ การคา้ไมป่้าดิบชืน้ปฐมภมูิ  
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การผลิตหรือการคา้ไมห้รือผลผลิตจากป่าที่ไม่มีการบรหิารจดัการอย่าง
ยั่งยืน 
พืน้ท่ีที่อยู่ในเขตหรือพืน้ที่คาบเก่ียวกบัพืน้ท่ีคุม้ครองของประเทศ 
การตดัไมท้ าลายป่าและการเผาป่าดิบชืน้ 

การพนนั การพนนั คาสิโนและกิจการอื่นๆ ในลกัษณะเดียวกนั 
พนัธวุิศวกรรม การดดัแปลงพนัธุกรรมที่ท าในมนษุย ์

การดดัแปลงพนัธุกรรมที่ท าในพืช และ/หรือ สตัว ์ ที่อาจเป็นอนัตรายต่อ
มนษุยห์รือเป็นการใชท้ี่ผิดศีลธรรม 

วสัด ุ การผลิต/การคา้ผลติภณัฑห์รือบรกิารท่ีขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบของ
ประเทศไทย หรือ ขดัต่ออนสุญัญา/ขอ้ตกลงในระดบัสากล หรือ ขดัต่อ
รายการตอ้งหา้มในระดบัสากล เช่น ยา สารเคมีที่ใชใ้นการก าจดัแมลง 
สารเคมีก าจดัวชัพืช สารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting 
Substances: ODS) สารพีซีบี (Polychlorinated Biphenyl: PCB) เป็นตน้ 
การผลิตหรือการคา้แรใ่ยหินท่ีไม่ไดฝั้งตวัอยู่ในวสัดอุื่น (Unbounded 
Asbestos Fibers) ไม่ครอบคลมุการจดัซือ้แรใ่ยหินท่ีผสมในกระเบือ้ง/
หลงัคาซีเมนตท์ี่มีสว่นผสมแรใ่ยหินนอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 

สื่อลามก
อนาจาร  

สื่อลามกอนาจาร การคา้ประเวณีและอตุสาหกรรมความบนัเทิงส าหรบั
ผูใ้หญ่ 

พืน้ท่ีคุม้ครอง กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมของพืน้ที่คุม้ครองหรือ
ถ่ินท่ีอยู่อาศยัที่มีความเปราะบาง ไดแ้ก่ แหลง่มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก
พืน้ท่ีคุม้ครอง (UNESCO World Heritage Sites Protected areas) 
อนสุญัญาแรมซารว์่าดว้ยพืน้ท่ีชุ่มน า้ (Ramsar Convention on Wetlands) 
และพืน้ท่ีที่มีคณุค่าดา้นการอนรุกัษส์งู (High Conservation Value Forest) 

หมายเหต:ุ 

* ส าหรบัสินเชื่อโครงการเท่านัน้ 

แนวปฏิบัติส าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ 
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ธนาคารก าหนดเงื่อนไขและขอ้ตกลงส าหรบัธุรกิจบางประเภทมีประเด็นทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม

และสงัคม ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมหรือธุรกิจ 5 ประเภทที่ก าหนดขึน้ภายใตแ้นวปฏิบตัิส  าหรบั

อตุสาหกรรมเฉพาะ  

อาวุธ 

ธนาคารจะไม่เก่ียวขอ้งกับบริษัทที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รที่มีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  

การออกแบบ การทดสอบ การคน้หา การดดัแปลง การปรบัปรุง บรกิาร (Brokering, Shipping, 

Advisory) การบ ารุงรกัษา การสะสมคลงั การสนับสนุน การคา้และการอบรม ที่เก่ียวขอ้งกับ 

Controversial Weapons หรือ องคป์ระกอบส าคญั (Key Components) 

Controversial Weapons ครอบคลุมถึง  1) ทุ่นระเบิดต่อต้านบุคลากร  (Anti-personnel 

Landmines) 2) ระเบิดลูกปราย (Cluster Munitions) 3) อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี  4) 

ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะและอาวุธจากพลูโตเนียม  (Depleted Uranium or Plutonium 

Weapons) และ 5) อาวธุนิวเคลียร ์(Nuclear Weapons) 

องค์ประกอบส าคัญ ครอบคลุมถึงส่วนประกอบทั้งหมด อุปกรณ์และชิน้ส่วนต่างๆ ระบบ 

เครื่องมือ โครงสรา้ง กองก าลงัเสริม (เช่น ยานพาหนะ เรือ เครื่องบิน รถล าเลียง ขีปนาวธุ ปืน

กล และ Pods) บรกิารและโปรแกรมท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสนบัสนนุ Controversial Weapons  

ธนาคารจะพิจารณาลูกคา้กลุ่มอาวุธที่มีการตกลงทางธุรกิจร่วมกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครฐั

อย่างละเอียด เพ่ือใหม้ั่นใจว่าอาวุธ อุปกรณท์างทหาร บริการ การอบรม ความรู ้เทคโนโลยี 

สินคา้ที่ใชไ้ดส้องทาง (dual purpose goods) การสนบัสนนุอาวธุ จะไม่ถกูน าไปใชใ้นประเทศ

ที่มีความเสี่ยงดา้นคอรร์ัปชั่น หรือ เป็นประเทศที่อยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง (มีการประท้วง/

เหตุการณค์วามไม่สงบ) โดยที่สิ่งเหล่านีอ้าจน าไปใช้ 1) ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ 2) กระตุน้หรือยืดเยือ้ความขดัแยง้ที่ใชอ้าวธุ หรือเพ่ิมความตงึเครียดมากขึน้ 3) เหตผุล

อื่นๆ ที่ไม่อาจพิจารณาไดว้่ามีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งความมั่นคงใหก้บัประเทศ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสารเคมี 
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ครอบคลมุ 4 กลุม่ธุรกิจ ไดแ้ก่:  

1. กลุ่มธุรกิจน ้ามันและก๊าซประเภทต้นน ้าและปลายน ้า: ธนาคารพิจารณาอย่าง

รอบคอบเมื่อพิจารณาลูกคา้กลุ่มธุรกิจน ้ามันและก๊าซประเภทต้นน ้าและปลายน า้  

นอกจากนี ้ธนาคารยงัก าหนดสดัส่วนการปล่อยสินเชื่อใหแ้ก่กลุ่มอุตสาหกรรมนีไ้วไ้ม่

เกินรอ้ยละ 10 ของสินเช่ือธุรกิจ   

2. การส ารวจและพัฒนาเหมือง และ/หรือ กระบวนการท าแร่โลหะ และ/หรือ 

อโลหะ :  กิจกรรมที่ เกิดขึน้ในอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงลบต่อ

สิ่งแวดลอ้ม เช่น การชะลา้งพงัทลายของดิน การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

การปนเป้ือนของน า้บาดาลและแหล่งน า้ เป็นตน้ นอกจากนี ้ชุมชนในทอ้งถ่ินยังอาจ

ไดร้บัผลกระทบต่อสขุภาพจากการรั่วไหลของสารเคมีและการรบกวนทางเสียง 

3. กระบวนการทางเคมี (e.g., dying of textiles) and development activities: ลูกคา้

ควรตระหนักถึงความเป็นพิษและความอันตรายของสารเคมีและ by-products 

ตลอดจนมีวิธีการใชท้ี่ชดัเจน เหมาะสมและปลอดภยั (เช่น การปิดฉลาก การขนสง่ การ

จัดเก็บ ของเสียอันตราย เป็นตน้) ตามหลักการสากล Precautionary Principle แนว

ปฏิบตัิเหลา่นีจ้ะช่วยควบคมุการสมัผสักบัสารเคมี สารอนัตรายของพนกังานและชุมชน

โดยรอบ และยงัลดความเสี่ยงในการปนเป้ือนสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย 

4. การผลิตไฟฟ้า (พลังงานหมุนเวียน): ลูกค้าต้องด าเนินการตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดในระดับท้องถ่ิน และยังส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้มาตรฐานและกรอบการ

ด าเนินงานที่ยอมรับไดใ้นระดับท้องถ่ิน/สากล (เช่น the International Hydropower 

Association, World Commission on Dams เป็นตน้) 

ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินหากการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

อตุสาหกรรมในระดบัทอ้งถ่ิน กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมและใบอนญุาต

ที่ก าหนดเพ่ือป้องกนั และ/หรือ ลดผลกระทบเชิงลบ นอกจากนี ้ลูกคา้ตอ้งแสดงหลกัฐานการ

ประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยผูต้รวจ

ประเมินที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ หากเป็นเกณฑ์ข้อก าหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
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กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งที่แสดงถึงการควบคมุผลกระทบ โดยธนาคารคาดหวงัใหล้กูคา้มีนโยบาย

หรือใบรบัรองที่สามารถรบัมือกบัความเสี่ยงหลกัที่เก่ียวขอ้ง 

ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบจากพลังงานถ่านหินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของชุมชนและสังคม ธนาคารจึงหยุดการให้สินเชื่อกับ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน โดยจะทยอยลดสดัสว่นสินเช่ือที่มีอยู่จนเป็นศนูย ์

 

 

การผลิต/การค้าเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 

ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินใหก้ับองคก์รที่เก่ียวขอ้งกับการผลิต การคา้ หรือการขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่ผิดกฎหมาย เช่น โรงกลั่นท่ีไม่มีใบอนญุาติ สินคา้ที่ลกัลอบน าเขา้ บรษิัท

ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการหลีกเลี่ยงภาษี อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจรว่มธุรกิจกับลกูคา้ที่มีส่วน

เก่ียวขอ้งในการผลิต การคา้ หรือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่ถูกตอ้งตามกฎหมายและมี

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

การผลิต/การค้ายาสูบ 

ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินส าหรบัการผลิต การคา้ หรือการขายยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

เช่น สินค้าที่ลักลอบน าเข้า บริษัทที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษี  อย่างไรก็ตาม 

ธนาคารอาจร่วมธุรกิจกับลูกค้าที่มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิต  การคา้ หรือการขายยาสูบที่

ถกูตอ้งตามกฎหมายและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ด้วยผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ยาสูบ  ธนาคารจึงตั้งเป้าหมายการให้สินเชื่อแก่

อุตสาหกรรมยาสูบเป็นศูนยภ์ายในปี 2566(1) เป้าหมายดงักล่าวครอบคลุมธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง

กับอุตสาหกรรมยาสูบตัง้แต่การปลูก การผลิต และการคา้ยาสูบและผลิตภัณฑย์าสูบ โดย
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ธนาคารจะทยอยลดสินเชื่อที่ปล่อยแก่ลกูคา้กลุ่มดงักล่าวลงจนเป็นศนูยภ์ายในปี 2566 โดยที่

ยงัคงเคารพในสญัญาท่ีมีกบัลกูคา้ในปัจจบุนั  

หมายเหต:ุ 

(1) ไม่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยาสูบทัง้หมด โดยไม่รวมธุรกิจที่ไม่มียาสูบเป็นธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจคา้

ปลีก ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจแพ็กเกจจิง้  

การผลิต/การคา้วสัดกุมัมนัตรงัสี 

 

 

 

การผลิต/การค้าวัสดุกัมมันตรังสี 

ธนาคารจะไม่สนบัสนนุทางการเงินใหก้บัองคก์รที่มีสว่นเก่ียวขอ้งในการผลิต และ/หรือ การคา้

วสัดุกัมมนัตรงัสี อย่างไรก็ตาม ซึ่งไม่ครอบคลุมการซือ้เครื่องมือทางการแพทยแ์ละเครื่องมือ

ส าหรบัการควบคุมคุณภาพ รวมถึงเครื่องมือที่มีแหล่งวสัดุกัมมันตรงัสีในปริมาณที่นอ้ยมาก 

และ/หรือ มีการปอ้งกนัวสัดกุมัมนัตรงัสีที่เพียงพอ 

ระบบบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม (ESMS)  

ระบบบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม (ESMS) เป็นกระบวนการที่ธนาคารพฒันาขึน้

เพ่ือวางโครงสรา้งของนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิ เครื่องมือ และสมรรถนะภายใน ในการที่จะ

ผลกัดนัความมุ่งมั่นในการรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคมใหเ้กิดการด าเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรม กระบวนการดงักล่าวช่วยใหธ้นาคารสามารถระบุ  ประเมิน และบริหารจัดการความ

เสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจร่วมกับลูกคา้ โดย ESMS มี

องคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

1. การคัดกรองธุรกรรม 
ธุรกิจท่ีอยู่ในรายการสินเชื่อตอ้งหา้มตอ้งถกูคดักรองออกไป 

2. การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
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ธนาคารตรวจประเมินความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมโดยก าหนดประเภทของ

ธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมสงูอยู่ในรายการสินเช่ือตอ้งหา้ม ซึ่ง

เป็นขัน้ตอนแรกที่คดักรองธุรกิจประเภทดงักลา่วออก ซึ่งธนาคารใชแ้บบสอบถาม

ทั่วไปเพ่ือประเมินความเสี่ยงทั่วไปดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม โดยลกูคา้ทกุรายตอ้ง

ผ่านการประเมินแบบสอบถามทั่วไปนี ้นอกจากนี ้ธนาคารยงัใชแ้บบสอบถาม

เฉพาะอตุสาหกรรมซึ่งใชป้ระเมินความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่

เฉพาะเจาะจงกบัอตุสาหกรรมนัน้ๆ ธนาคารอาจขอความเห็นจากบคุคลภายนอก 

เช่น หน่วยงานก ากบัดแูล บคุคลที่มีคณุสมบตัิทางเทคนิค หรือที่ปรกึษา เพ่ือให้

ขอ้มลูเพ่ิมเติมว่าลกูคา้ปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

3. การพิจารณาและตัดสินใจ 
การประเมินความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมเป็นขัน้ตอนหนึ่งในกระบวนการ

อนมุตัิสินเชื่อ โดยธนาคารจะท าการประเมินระดบัความเสี่ยงหลงัจากที่ลูกคา้ตอบ

แบบสอบถามทั่วไป โครงการที่มีผลการประเมินความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและ

สงัคมในระดบัปานกลางและระดบัสูงและไม่มีมาตรการบรรเทาความเสี่ยง  จะไม่

สามารถผ่านเขา้สูข่ัน้ตอนการอนมุตัิสินเชื่อได ้

ผลของแบบสอบถามทั่วไปแจ้งถึงความเสี่ยงของลูกคา้แบ่งออกเป็นระดับ  น้อย 

ปานกลาง และสงู โดยลกูคา้ที่มีผลการประเมินในระดบัปานกลางและสงู ตอ้งผ่าน

การพิจารณาเพ่ิมเติมโดย Relationship Management, Underwriter และ ESR 

Officer ทัง้นี ้ลกูคา้ตอ้งจดัท าแผนการแกไ้ขเพื่อจดัการประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มและ

สังคมที่ถูกระบุเป็นข้อกังวล ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลให้กับ

ธนาคารเพ่ือนพิจารณา  
4. การควบคุมและติดตาม 

การติดตามการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมของลกูคา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ประเมินความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสังคมทัง้ที่มีอยู่แลว้และที่เกิดขึน้ใหม่จาก

การด าเนินงานของลกูคา้ในช่วงการท าธุรกรรมกบัธนาคาร เมื่อมีการอนมุตัิธุรกรรม

นั้นๆ แล้ว ธนาคารจะต้องติดตามว่าลูกค้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา
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เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องหรือไม่  เนื่องจากความเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคมและความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่มีการอนุมัติธุรกรรม ดังนั้น การติดตาม

ทบทวนเป็นระยะจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนสินเชื่อประจ าปีตามแบบ

ตรวจสอบ (Monitoring Checklist) 

นอกจากนี ้หน่วยงาน Independent Credit Review จะประเมินผลการปฏิบตัิตาม

นโยบาย ESR Policy ในขัน้ตอนอนมุตัิสินเชื่อควบคู่ไปกบัการทบทวนสินเช่ือ 
5. การรายงาน 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งรายงานผูบ้ริหารระดบัสงูเก่ียวกบัการด าเนินงานอย่าง

ยั่งยืนของลูกค้าใน ESR Portfolio และต้องจัดส่งเอกสารผลการตรวจสอบเพ่ือ

น ามาใชป้ระกอบการพิจารณาในขัน้ตอนอนมุตัิก่อนเขา้ท าธุรกรรมกบัลกูคา้ 

นอกจากนี ้ยงัมีการประเมินผลการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมของลกูคา้

เป็นระยะๆ และน าเสนอต่อผูบ้ริหารพรอ้มกบัมาตรการที่น ามาใชเ้พ่ือบรรเทาความ

เสี่ยงดังกล่าว เพ่ือใหธ้นาคารเขา้ใจภาพรวมของความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและ

สงัคมที่ธนาคารก าลงัเผชิญอยู่ไดด้ียิ่งขึน้ในพอรต์ของธนาคารภาคผนวก: 

แบบสอบถามทั่วไปเพ่ือประเมินความเสี่ยงทั่วไปดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม โดยลกูคา้ทุกราย

ตอ้งผ่านการประเมินแบบสอบถามทั่วไปนี ้ นอกจากนี ้ธนาคารยังใช้แบบสอบถามเฉพาะ

อุตสาหกรรมซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ เฉพาะเจาะจงกับ

อตุสาหกรรมนัน้ๆ 

แบบสอบถามท่ัวไป 
 
ความเสี่ยงท่ัวไปด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  

• ใบอนญุาตประกอบการและประเด็นทางกฎหมายที่
เก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม 

แบบสอบถามเฉพาะ
อุตสาหกรรม 

• อาวุธ 

• ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสารเคมี 

• การผลิต/การค้าเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล ์
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• การรอ้งเรียนที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม
จากชมุชนในพืน้ที่ สื่อ หรือองคก์รนอกภาครฐั 
(NGO) 

• ผลกระทบของที่ตัง้หรือเสน้ทางเดินทางต่อความ
อ่อนไหวทางนิเวศ (เช่น อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษา
พนัธส์ตัวป่์า แหลง่น า้ พืน้ที่ชุ่มน า้ ป่าโกงกาง พืน้ท่ี
น า้กรอ่ย ชายฝ่ังทะเล เป็นตน้) จากพืน้ที่ปฏิบตัิการ
ของลกูคา้/พืน้ท่ีภายในรศัมี 5 กิโลเมตรของโครงการ    

• ระบบบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่
เหมาะสม 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

• มลพิษทางอากาศ เสียง น า้ ดิน ในที่ปฏิบตัิการของ
ลกูคา้ 

• กระบวนการจดัการของเสียอนัตรายและของเสีย
ทั่วไป เช่น การหกรั่วไหล การกกัเก็บ การก าจดัขยะ
ปนเป้ือนสารพิษ ในที่ปฏิบตัิการของลกูคา้ 

• ความเสี่ยง (น า้ท่วม ภยัแลง้ เป็นตน้) และโอกาส
ทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการ
ติดตาม/รายงานขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  

• มาตรการปอ้งกนัแกไ้ขและระบบติดตามส าหรบั
จดัการความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม (เสียง อากาศ น า้ 
ของเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เป็นตน้)  

ความเสี่ยงด้านสังคม สุขภาพและความปลอดภัย  

• ความเสี่ยงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

• แรงงานและสภาพการท างานสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและกฎหมายทอ้งถ่ิน 

• การผลิต/การค้ายาสูบ 

• การผลิต/การค้าวัสดุ
กัมมันตรังสี  
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• อบุตัิเหตหุรือเหตกุารณข์ัน้รุนแรงที่สง่ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มอย่างมีนยัส าคญัในสองปีที่ผ่านมา  

• อบุตัิเหตหุรือเหตกุารณข์ัน้รุนแรงที่ก่อใหเ้กิดการ
เสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหสั  

• ภยัคกุคามต่อสขุภาพ ความปลอดภยัและความ
มั่นคงของชมุชน 

• การปรกึษาหารือกบัชุมชน โดยมีผูม้ีสว่นไดเ้สียหลกั
เขา้รว่ม รวมถึงชนพืน้เมือง 

 


