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ธนาคารมุ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไปสู่สงั คมที่ดีขนึ ้ ในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี โดยธนาคาร
ตระหนักดีว่าธุรกรรมบางประเภทและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าบางรายอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทางการเงินในทางอ้อม เช่น ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือความเสี่ยงทางด้าน
ชื่อเสียงจากเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลให้
มูลค่าสินทรัพย์ลดลงหรืออาจส่งผลถึงขั้นที่ทาให้ธนาคารขาดทุนได้ แม้ความเสี่ยงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมจะไม่ส่งผลกระทบต่อธนาคารในทันทีทนั ใด แต่ความเสี่ยงดังกล่าวนั้น
อาจทาลายความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ธนาคารมุ่งมั่นที่จะบูรณาการนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วย
เสริมสร้างสังคมที่ดีขนึ ้ หากแต่ยงั ช่วยพัฒนาผลประกอบการของธนาคารในระยะยาวด้วย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนีไ้ ด้ประมวลมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมของธนาคาร โดยมุ่งบริหารจัดการความเสี่ยง ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ทัง้ นี ้
นโยบายประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลักในการประเมิน ความเสี่ ยงของลูกค้าทางด้า น
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึน้ ได้ ดังนี ้
1. ประเด็ นทั่ว ไปทางด้า นสิ่ง แวดล้อ มและสังคม ครอบคลุม ความเสี่ ย งทั่วไปทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ()
2. ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ในรายการสินเชื่อต้องห้าม ซึ่งธนาคารไม่
สามารถดาเนินธุรกิจได้
3. ประเด็ น ทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและสัง คมในอุต สาหกรรมบางประเภทที่ ธ นาคารไม่
สามารถดาเนินธุรกิจได้หรือสามารถดาเนินธุรกิจได้ภายใต้เงื่อนไขจาเพาะที่เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ประเด็นพิ จารณาด้านสิ่ งแวดล้อมและสั งคม

นอกจากการไม่ขอ้ งเกี่ยวกับลูกค้าที่ผลิตหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ
ประเทศไทยแล้ว ธนาคารยังมีภาระผูกพันทางศีลธรรมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดีในการจะ
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ตรวจสอบให้ม่ ัน ใจว่ า การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของลูก ค้า มี ค วามสอดคล้อ งกับ กฎหมายทางด้า น
สิ่งแวดล้อมและสังคม
สิ่งแวดล้ อม
• ลูกค้าต้องดาเนินธุรกิจตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องในระดับประเทศใน
พืน้ ที่ท่ีปฏิบตั ิงานเป็ นขัน้ ต่า ทัง้ นี ้ ธนาคารจะไม่สนับสนุนเงินทุน/บริการ ให้กบั บริษัทที่
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่ น นอกจากบริษัทจะแสดงหลักฐานที่ แสดงถึงแผนการ
ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/กฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม
• Credit Approval Authority ต้อ งพิ จ ารณาเป็ นรายกรณี ห ากธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจพิจารณาให้มีการตรวจสอบความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานที่เป็ นอิสระ โดยธนาคารจะให้การสนับสนุนทางการเงินหาก
ผลการตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับกฎระเบียบระดับท้องถิ่ น
และ/หรือ ระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
• การใช้ประเด็นด้านความรับผิด ชอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาจะช่วย
ส่งเสริมให้ธุรกิจคานึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวและความยั่งยืนของธุรกิจ มากกว่าผล
กาไรระยะสัน้
• ป้องกันและแก้ไขการคุมคามของพันธุต์ ่างถิ่นตามที่กาหนดใน IUCN Invasive Species
ซึง่ อาจเป็ นความเสี่ยงต่อการคงอยู่พนั ธุพ์ นื ้ เมืองและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
• ธนาคารจะไม่ ส นับ สนุนทางการเงิ น หรือ บริก ารแก่ ลูก ค้า ที่ มี กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ไม่
เคารพ/ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงกรณีดงั กล่าว จึงมี
ความจ าเป็ นที่ ธ นาคารต้ อ งประเมิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า และหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถของลูกค้าที่จะพัฒนาสถานะทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
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• การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงานของลูกค้า สามารถพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ดังเช่น
o สภาพการทางาน: สภาพพืน้ ที่ทางานที่ดีและปลอดภัย และมาตรการป้องกัน
สุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสม ตลอดจนการปฏิบตั ิต่อพนักงานรวมถึง
พนักงานที่เป็ นแรงงานต่างชาติท่ีเท่าเทียมกัน ลูกค้าควรเคารพสิทธิแรงงานใน
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทางานตาม ILO Conventions ลูกค้าควรมี
การพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
อย่างเป็ นระบบและส่งเสริมเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีในสถานที่ทางาน
o การจ้างงาน: ครอบคลุมถึงค่าแรง ผลตอบแทน จานวนชั่วโมงทางาน ค่าจ้าง
ล่วงเวลา ลาป่ วย ลาคลอด วันหยุด ทัง้ นี ้ แรงงานต้องได้รบั โอกาส ค่าแรง และ
ผลตอบแทนที่ เท่า เที ย มกัน โดยไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิบัติ ท างเพศ และธุ ร กิ จ ต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
o การใช้ แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก : ธุรกิจต้องไม่ใช้แรงงานบังคับ การ
ลงโทษหรือ ข่ม ขู่แรงงาน แรงงานเด็ ก ต้อ งสอดคล้อ งตามที่ ก ฎหมายท้อ งถิ่ น
ก าหนดด้ว ยเงื่ อ นไขที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรมและสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ เ ป็ น
อันตราย
o ห่วงโซ่อุปทาน: ธนาคารควรพิจารณาถึงห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าว่ามีปัจจัยที่
บ่งชีถ้ ึงการใช้แรงงานของห่วงโซ่อปุ ทานที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ด้านแรงงาน
• นโยบายสิ ท ธิ ม นุษ ยชนของธนาคารกล่ า วถึ ง ความมุ่ง มั่น ที่ ธ นาคารเคารพในสิ ท ธิ
มนุษ ยชนของผู้มี ส่ ว นได้เสี ยที่ เ กี่ ยวข้อ งกับกิ จ กรรมการดาเนิ นธุ ร กิ จ สอดคล้องกับ
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิ ทธิ ม นุษ ยชน หลัก การชี แ้ นะเรื่อ งธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุษ ยชน
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
• เคารพสิทธิของเด็ก
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• ให้สิ ท ธิ พ นัก งานในการจัด ตั้ง สหภาพ จัด ตั้ง ตัว แทนพนัก งาน และมี ก ระบวนการ
ร้องเรียน
การครอบครองทีด่ ินและการอพยพโดยไม่สมัครใจ
• หากธุรกิจของลูกค้าจาเป็ นต้องมีการซือ้ ที่ดินและการย้ายถิ่นฐาน ทัง้ ถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ
แหล่งประกอบอาชีพ ซึ่งควรมีการบริหารจัดการเป็ นพิเศษเพื่อป้องกันผลกระทบ ทั้ง
ความยากลาบาก ความยากจนที่อาจเกิดขึน้ ต่อผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบและชุมชน (รวมถึง
ชนพืน้ เมือง)
• ควรหลีกเลี่ยงการเกิดการย้ายถิ่นฐานโดยไม่สมัครใจ และลดผลกระทบให้นอ้ ยที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากการย้ายถิ่นฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มาตรการลดผลกระทบต่อ
บุคคลและชุมชน (รวมถึงชนพืน้ เมือง) ที่ตอ้ งโยกย้ายถิ่นฐาน ควรมีการวางแผนและ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ น การปรึกษาหารือร่วมกับผู้
ได้รบั ผลกระทบ ตัวอย่างแผนการดาเนินงาน เช่น:
o ค่าตอบแทนและผลประโยชน์สาหรับผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบ: หากการย้ายถิ่น
ฐานไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ลูก ค้า ต้อ งน าเสนอผลตอบแทนให้แ ก่ ผู้ท่ี ได้รบั
ผลกระทบและชุ ม ชนที่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบ ส าหรับ การสู ญ เสี ย สิ่ ง ปลู ก สร้า ง
ตลอดจนเงินช่วยเหลือสาหรับการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ให้ดีดงั เดิม
o กลไกการร้องเรียน: ลูกค้าต้องมีกลไกการบริหารจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อ
กังวล ของผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบและชุมชน
o การประเมินผลกระทบต่อสังคม แผนงานย้ายถิน่ ฐาน: หากการย้ายถิ่นฐาน
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ลูกค้าต้องสารวจเพื่อระบุบุคคลที่มีความจาเป็ นต้อง
ย้ายถิ่นฐาน และทาความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กาหนดกรอบการให้
ค่าตอบแทน ให้ได้รบั ความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้ขอ้ มูลล่วงหน้า (Free,
Prior, and Informed Consent : FPIC) จากผู้ท่ี ต ้อ งย้า ยถิ่ น ฐาน (รวมถึ ง ชน
พืน้ เมือง)
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o การย้ายถิ่นฐาน: หากเกิดการย้ายถิ่นฐาน ลูกค้าต้องนาเสนอตัวเลือกถิ่นที่อยู่
ใหม่อย่างเหมาะสมหรือค่าตอบแทน และให้ความช่วยเหลือในการย้ายถิ่นฐาน
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้นอ้ ยและกลุ่มเปราะบาง โครงสร้างของถิ่นที่อยู่ใหม่
สาหรับผูท้ ่ีตอ้ งย้ายถิ่นฐานควรส่งเสริมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
o การเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจ (Economic Displacement): หากการซือ้ ที่ดิน
ของลูกค้าเพื่อการดาเนินธุรกิ จก่อให้เกิดการสูญเสี ยรายได้หรือคุณภาพชี วิต
ลูกค้าต้องมอบค่าตอบแทนให้กบั ผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบ
o การย้ายถิ่นฐานทีบ่ ริหารจัดการโดยภาครัฐ: ลูกค้าต้องร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ให้ผ ลลัพ ธ์ไ ด้ม าตรฐานเดี ย วกับ ระดับ สากลที่ เ ป็ นที่
ยอมรับ
สุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงของชุมชน
• ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการหลีกเลี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สอดคล้อ งตาม Precautionary Principle โดยควร
คานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น:
o การปรึกษาหารือและช่องทางการร้องเรียน
o โครงสร้างและอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย
o ความปลอดภัยในการใช้วสั ดุอนั ตราย
o ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
o การระบาดของโรคในชุมชนที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจ
o การจราจรที่เพิ่มขึน้
o การเตรียมความพร้อมสาหรับเหตุฉกุ เฉิน
o การใช้พนักงานรักษาความปลอดภัย
o การป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและชุมชนในพืน้ ที่
ปฏิบตั ิงาน
ชนพืน้ เมือง
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• ลูกค้าควรดาเนินงานเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการดาเนินธุรกิจของลูกค้าจะต้องเคารพในการ
ใช้ชีวิตของชนพืน้ เมืองที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของลูกค้า ทั้งด้าน
เอกลักษณ์ของชนพืน้ เมือง (Indigenous Identity) ขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช้
ชีวิตบนพืน้ ฐานจากทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource-based Livelihood) โดย
ควรคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น:
o การหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดผลกระทบเชิงลบ
o การปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนและชนพืน้ เมืองที่ได้รบั ผลกระทบ ด้วยวิถีการที่
เหมาะสมทางประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ได้รบั ความยินยอมโดย
สมัค รใจโดยได้ข้อ มูลล่ วงหน้า (Free, Prior, and Informed Consent : FPIC)
แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย
o การแจ้งถึงผลประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจ
o เคารพในพืน้ ที่จารีต (Traditional Land) และสิทธิท่ีดินตามจารีต (Customary
Land) ของชนพืน้ เมืองและลดผลกระทบให้นอ้ ยที่สดุ
o การย้ายถิ่นฐานของชนพืน้ เมือง ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็ นเลิศในระดับ
สากล หากการย้ายถิ่นฐานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
มรดกทางวัฒนธรรม
• ลูก ค้า ต้อ งหลี ก เลี่ ย งผลกระทบขั้น รุ น แรงที่ อ าจเกิ ด ขึน้ จากกิ จ กรรมการด าเนิ น งาน
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ข องโลก (Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage)
• ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึน้ เช่น:
o ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อแหล่งที่คน้ พบระหว่างช่วงก่อสร้างโครงการของลูกค้า
o ลูกค้านาข้อคิดเห็นจากชุมชนเป็ นส่วนในกระบวนการตัดสินใจ
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o การเคลื่อนย้ายมรดกทางวัฒนธรรมสามารถทาได้ในกรณีท่ีลกู ค้าสามารถชีแ้ จง
ได้ว่าผลประโยชน์จากธุรกิจ ณ พืน้ ที่นนั้ มีคณ
ุ ค่ามากกว่าการสูญเสียมรดกทาง
วัฒนธรรม
o หากพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานของลูกค้าตัง้ อยู่ในเขตคุม้ ครองตามกฎหมายหรือเขตกันชน
(Buffer Zone) ลูกค้าต้องกาหนดมาตรการเพิ่มเติมสาหรับส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พืน้ ที่ดงั กล่าว
o หากลูกค้าใช้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนในเชิงพาณิชย์ ลูกค้าต้องมีการตก
ลงร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นในพืน้ ที่ และต้องแบ่งปั นผลประโยชน์ให้แก่ ชุมชน
อย่างเป็ นธรรม
แนวปฏิบัติสาหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ

ธนาคารเฝ้าระวังผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคสังคมจากกิจกรรมหรือธุรกิจบางประเภท
เป็ นพิเศษ
รายการสินเชื่อต้ องห้ าม
ธนาคารกาหนดรายการสินเชื่อต้องห้าม ที่ครอบคลุม 27 กิจกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนยั สาคัญ
สวัสดิภาพ
สัตว์

รายการสินเชื่อต้องห้าม
การค้าสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า
การผลิต/การค้าสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ขดั ต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบของประเทศ สัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
การคุม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:
CITES) และบัญชีสายพันธุใ์ กล้สญ
ู พันธุข์ อง IUCN (IUCN Red List)
การทดลองในสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเครื่องสาอาง
ฟาร์มขนสัตว์ โรงงานหรือการค้าผลิตภัณฑ์ขนสัตว์
การผลิตขนกระต่ายแองโกล่า (Angora wool)
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สนับสนุนการต่อสูข้ องสัตว์เพื่อความบันเทิง
การล่าหูฉลามและผลิตภัณฑ์จากหูฉลาม
การล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์
เหมืองถ่านหิน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหมืองถ่านหิน*
Controversial Controversial Weapons ครอบคลุมถึงทุ่นระเบิดต่อต้านบุคลากร (Antiweapons
personnel Landmines) ระเบิดลูกปราย (Cluster Munitions) อาวุธชีวภาพ
และอาวุธเคมี ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะและอาวุธจากพลูโตเนียม (Depleted
Uranium or Plutonium Weapons) และอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear
Weapons) หรือองค์ประกอบที่สาคัญ (Key Components)
อาวุธที่ส่งไปยังประเทศที่มีช่ือใน UN/EU Embargo
พลังงาน
พลังงานนิวเคลียร์
ทรายนา้ มัน
โรงไฟฟ้าถ่านหิน*
ประมง
การประมงแบบอวนลอย ที่มีความยาวอวนเกินกว่า 2.5 กิโลเมตร
การใช้ระเบิดหรือสารพิษสาหรับการจับสัตว์นา้
ป่ าไม้
การค้าไม้ป่าดิบชืน้ ปฐมภูมิ
การผลิตหรือการค้าไม้หรือผลผลิตจากป่ าที่ไม่มีการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน
พืน้ ที่ท่ีอยู่ในเขตหรือพืน้ ที่คาบเกี่ยวกับพืน้ ที่คมุ้ ครองของประเทศ
การตัดไม้ทาลายป่ าและการเผาป่ าดิบชืน้
การพนัน
การพนัน คาสิโนและกิจการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
พันธุวิศวกรรม การดัดแปลงพันธุกรรมที่ทาในมนุษย์
การดัดแปลงพันธุกรรมที่ทาในพืช และ/หรือ สัตว์ ที่อาจเป็ นอันตรายต่อ
มนุษย์หรือเป็ นการใช้ท่ีผิดศีลธรรม
วัสดุ
การผลิต/การค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขดั ต่อกฎหมายหรือระเบียบของ
ประเทศไทย หรือ ขัดต่ออนุสญ
ั ญา/ข้อตกลงในระดับสากล หรือ ขัดต่อ
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รายการต้องห้ามในระดับสากล เช่น ยา สารเคมีท่ีใช้ในการกาจัดแมลง
สารเคมีกาจัดวัชพืช สารทาลายชัน้ บรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting
Substances: ODS) สารพีซีบี (Polychlorinated Biphenyl: PCB) เป็ นต้น
การผลิตหรือการค้าแร่ใยหินที่ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในวัสดุอ่ืน
(Unbounded
Asbestos Fibers) ไม่ครอบคลุมการจัดซือ้ แร่ใยหินที่ผสมในกระเบือ้ ง/
หลังคาซีเมนต์ท่ีมีส่วนผสมแร่ใยหินน้อยกว่าร้อยละ 20
สื่อลามก
สื่อลามกอนาจาร การค้าประเวณีและอุตสาหกรรมความบันเทิงสาหรับ
อนาจาร
ผูใ้ หญ่
พืน้ ที่คมุ้ ครอง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมของพืน้ ที่คมุ้ ครองหรือ
ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความเปราะบาง ได้แก่ แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
พืน้ ที่คมุ้ ครอง (UNESCO World Heritage Sites Protected areas)
อนุสญ
ั ญาแรมซาร์ว่าด้วยพืน้ ที่ช่มุ นา้ (Ramsar Convention on Wetlands)
และพืน้ ที่ท่ีมีคณ
ุ ค่าด้านการอนุรกั ษ์สงู (High Conservation Value Forest)
หมายเหตุ:
* สาหรับสินเชื่อโครงการเท่านัน้

แนวปฏิบัตสิ าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ
ธนาคารกาหนดเงื่อนไขและข้อตกลงสาหรับธุรกิจบางประเภทมีประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหรือธุรกิจ 5 ประเภทที่กาหนดขึน้ ภายใต้แนวปฏิบตั ิสาหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ
อาวุธ
ธนาคารจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการผลิต
การออกแบบ การทดสอบ การค้นหา การดัดแปลง การปรับปรุง บริการ (Brokering, Shipping,
Advisory) การบารุ งรักษา การสะสมคลัง การสนับสนุน การค้าและการอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ
Controversial Weapons หรือ องค์ประกอบสาคัญ (Key Components)
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Controversial Weapons ครอบคลุ ม ถึ ง 1) ทุ่ น ระเบิ ด ต่ อ ต้า นบุ ค ลากร (Anti-personnel
Landmines) 2) ระเบิ ด ลู ก ปราย (Cluster Munitions) 3) อาวุ ธ ชี ว ภาพและอาวุ ธ เคมี 4)
ยู เ รเนี ย มด้ อ ยสมรรถนะและอาวุ ธ จากพลู โ ตเนี ย ม (Depleted Uranium or Plutonium
Weapons) และ 5) อาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapons)
องค์ป ระกอบส าคัญ ครอบคลุม ถึ ง ส่ ว นประกอบทั้ง หมด อุป กรณ์แ ละชิ น้ ส่ ว นต่ า งๆ ระบบ
เครื่องมือ โครงสร้าง กองกาลังเสริม (เช่น ยานพาหนะ เรือ เครื่องบิน รถลาเลียง ขีปนาวุธ ปื น
กล และ Pods) บริการและโปรแกรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุน Controversial Weapons
ธนาคารจะพิจารณาลูกค้ากลุ่มอาวุธที่มีการตกลงทางธุรกิจร่วมกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ
อย่างละเอียด เพื่อให้ม่ นั ใจว่าอาวุธ อุปกรณ์ทางทหาร บริการ การอบรม ความรู ้ เทคโนโลยี
สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual purpose goods) การสนับสนุนอาวุธ จะไม่ถกู นาไปใช้ในประเทศ
ที่ มี ค วามเสี่ ยงด้า นคอร์ร ัปชั่น หรือ เป็ น ประเทศที่ อยู่ในสถานะที่ ไม่ ม่ ัน คง (มี ก ารประท้วง/
เหตุการณ์ความไม่สงบ) โดยที่ส่ิงเหล่านีอ้ าจนาไปใช้ 1) ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ 2) กระตุน้ หรือยืดเยือ้ ความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ หรือเพิ่มความตึงเครียดมากขึน้ 3) เหตุผล
อื่นๆ ที่ไม่อาจพิจารณาได้ว่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กบั ประเทศ

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสารเคมี
ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่:
1. กลุ่ มธุ รกิจน้ามั นและก๊าซประเภทต้นน้าและปลายน้า : ธนาคารพิจารณาอย่าง
รอบคอบเมื่ อ พิจารณาลูกค้า กลุ่ม ธุ ร กิ จ นา้ มัน และก๊ า ซประเภทต้น นา้ และปลายนา้
นอกจากนี ้ ธนาคารยังกาหนดสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมนีไ้ ว้ไม่
เกินร้อยละ 10 ของสินเชื่อธุรกิจ
2. การส ารวจและพั ฒ นาเหมื อ ง และ/หรือ กระบวนการทาแร่ โ ลหะ และ/หรือ
อโลหะ: กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ ในอุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถสร้า งผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การชะล้างพังทลายของดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
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การปนเปื ้ อนของนา้ บาดาลและแหล่งนา้ เป็ นต้น นอกจากนี ้ ชุมชนในท้องถิ่นยังอาจ
ได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพจากการรั่วไหลของสารเคมีและการรบกวนทางเสียง
3. กระบวนการทางเคมี (e.g., dying of textiles) and development activities: ลูกค้า
ควรตระหนั ก ถึ ง ความเป็ น พิ ษ และความอั น ตรายของสารเคมี แ ละ by-products
ตลอดจนมีวิธีการใช้ท่ีชดั เจน เหมาะสมและปลอดภัย (เช่น การปิ ดฉลาก การขนส่ง การ
จัดเก็บ ของเสียอันตราย เป็ นต้น) ตามหลักการสากล Precautionary Principle แนว
ปฏิบตั ิเหล่านีจ้ ะช่วยควบคุมการสัมผัสกับสารเคมี สารอันตรายของพนักงานและชุมชน
โดยรอบ และยังลดความเสี่ยงในการปนเปื ้อนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
4. การผลิ ต ไฟฟ้ า (พลั ง งานหมุ น เวี ย น): ลูก ค้า ต้อ งด าเนิ น การตามกฎหมายและ
ข้อ ก าหนดในระดับ ท้อ งถิ่ น และยัง ส่ ง เสริม ให้ป ระยุก ต์ใ ช้ม าตรฐานและกรอบการ
ดาเนินงานที่ ยอมรับได้ในระดับท้องถิ่ น /สากล (เช่น the International Hydropower
Association, World Commission on Dams เป็ นต้น)
ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินหากการดาเนินธุรกิจของลูกค้าไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและใบอนุญาต
ที่กาหนดเพื่อป้องกัน และ/หรือ ลดผลกระทบเชิงลบ นอกจากนี ้ ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยผูต้ รวจ
ประเมิ น ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ หากเป็ นเกณฑ์ข ้อ ก าหนดของมาตรฐานอุ ต สาหกรรมหรื อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่แสดงถึงการควบคุมผลกระทบ โดยธนาคารคาดหวังให้ลกู ค้ามีนโยบาย
หรือใบรับรองที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารตระหนัก ถึ ง ผลกระทบจากพลัง งานถ่ า นหิ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ
คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม และสุข ภาพของชุม ชนและสัง คม ธนาคารจึ ง หยุด การให้สิ น เชื่ อ กับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยจะทยอยลดสัดส่วนสินเชื่อที่มีอยู่จนเป็ นศูนย์
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การผลิต/การค้ าเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า หรือการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีผิดกฎหมาย เช่น โรงกลั่นที่ไม่มีใบอนุญาติ สินค้าที่ลกั ลอบนาเข้า บริษัท
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษี อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจร่วมธุรกิจกับลูกค้าที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องในการผลิต การค้า หรือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การผลิต/การค้ ายาสูบ
ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินสาหรับการผลิต การค้า หรือการขายยาสูบที่ผิดกฎหมาย
เช่ น สิ น ค้า ที่ ลัก ลอบน าเข้า บริษั ท ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การหลี ก เลี่ ย งภาษี อย่ า งไรก็ ต าม
ธนาคารอาจร่ว มธุ รกิ จกับลูกค้า ที่ มี ส่ว นเกี่ ยวข้องในการผลิต การค้า หรือการขายยาสูบ ที่
ถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ว ยผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากการใช้ย าสู บ ธนาคารจึ ง ตั้ ง เป้ า หมายการให้สิ น เชื่ อ แก่
อุตสาหกรรมยาสูบเป็ นศูนย์ภายในปี 2566(1) เป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมยาสูบตั้งแต่การปลูก การผลิต และการค้ายาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดย
ธนาคารจะทยอยลดสินเชื่อที่ปล่อยแก่ลกู ค้ากลุ่มดังกล่าวลงจนเป็ นศูนย์ภายในปี 2566 โดยที่
ยังคงเคารพในสัญญาที่มีกบั ลูกค้าในปั จจุบนั
หมายเหตุ:
(1) ไม่ครอบคลุมห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอุตสาหกรรมยาสูบทัง้ หมด โดยไม่รวมธุรกิจที่ไม่มียาสูบเป็ นธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจค้า
ปลีก ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจแพ็กเกจจิง้
การผลิต/การค้าวัสดุกมั มันตรังสี
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การผลิต/การค้ าวัสดุกัมมันตรังสี
ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินให้กบั องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต และ/หรือ การค้า
วัสดุกัมมันตรังสี อย่างไรก็ตาม ซึ่งไม่ครอบคลุมการซือ้ เครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือ
สาหรับการควบคุมคุณภาพ รวมถึงเครื่องมือที่มีแหล่งวัสดุกัมมันตรังสีในปริมาณที่นอ้ ยมาก
และ/หรือ มีการป้องกันวัสดุกมั มันตรังสีท่ีเพียงพอ
ระบบบริหารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและสั งคม (ESMS)

ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMS) เป็ นกระบวนการที่ธนาคารพัฒนาขึน้
เพื่อวางโครงสร้างของนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เครื่องมือ และสมรรถนะภายใน ในการที่จะ
ผลักดันความมุ่งมั่นในการรับผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เกิดการดาเนินงานอย่างเป็ น
รู ปธรรม กระบวนการดังกล่าวช่วยให้ธนาคารสามารถระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า โดย ESMS มี
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1. การคัดกรองธุรกรรม
ธุรกิจที่อยู่ในรายการสินเชื่อต้องห้ามต้องถูกคัดกรองออกไป
2. การตรวจประเมินความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม
ธนาคารตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยกาหนดประเภทของ
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสูงอยู่ในรายการสินเชื่อต้องห้าม ซึง่
เป็ นขัน้ ตอนแรกที่คดั กรองธุรกิจประเภทดังกล่าวออก ซึง่ ธนาคารใช้แบบสอบถาม
ทั่วไปเพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยลูกค้าทุกรายต้อง
ผ่านการประเมินแบบสอบถามทั่วไปนี ้ นอกจากนี ้ ธนาคารยังใช้แบบสอบถาม
เฉพาะอุตสาหกรรมซึง่ ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
เฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
3. การพิจารณาและตัดสินใจ
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งในกระบวนการ
อนุมตั ิสินเชื่อ โดยธนาคารจะทาการประเมินระดับความเสี่ยงหลังจากที่ลูกค้าตอบ
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แบบสอบถามทั่วไป โครงการที่มีผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมในระดับปานกลางและระดับสูงและไม่มีมาตรการบรรเทาความเสี่ยง จะไม่
สามารถผ่านเข้าสู่ขนั้ ตอนการอนุมตั ิสินเชื่อได้
ผลของแบบสอบถามทั่วไปแจ้งถึงความเสี่ยงของลูกค้าแบ่งออกเป็ นระดับ น้อย
ปานกลาง และสูง โดยลูกค้าที่มีผลการประเมินในระดับปานกลางและสูง ต้องผ่าน
การพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม โดย Relationship Management, Underwriter และ ESR
Officer ทัง้ นี ้ ลูกค้าต้องจัดทาแผนการแก้ไขเพื่อจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ
สัง คมที่ ถูก ระบุเป็ นข้อ กัง วล ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด และรายงานผลให้กับ
ธนาคารเพื่อนพิจารณา
4. การควบคุมและติดตาม
การติดตามการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของลูกค้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทัง้ ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึน้ ใหม่จาก
การดาเนินงานของลูกค้าในช่วงการทาธุรกรรมกับธนาคาร เมื่อมีการอนุมตั ิธุรกรรม
นั้น ๆ แล้ว ธนาคารจะต้อ งติ ด ตามว่ า ลูก ค้า ได้ป ฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดในสัญ ญา
เกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มและสัง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรือ ไม่ เนื่ อ งจากความเสี่ ย งด้า น
สิ่ ง แวดล้อ มและสัง คมและความสามารถของลูก ค้า ในการปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไข
ดังกล่าวอาจมีเปลี่ ยนแปลงไปจากช่วงที่ มีการอนุมัติธุรกรรม ดังนั้น การติดตาม
ทบทวนเป็ นระยะจึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการทบทวนสิ น เชื่ อ ประจ าปี ตามแบบ
ตรวจสอบ (Monitoring Checklist)
นอกจากนี ้ หน่วยงาน Independent Credit Review จะประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย ESR Policy ในขัน้ ตอนอนุมตั ิสินเชื่อควบคู่ไปกับการทบทวนสินเชื่อ
5. การรายงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผูบ้ ริหารระดับสูงเกี่ยวกับการดาเนินงานอย่าง
ยั่ง ยื นของลูก ค้า ใน ESR Portfolio และต้อ งจัด ส่ ง เอกสารผลการตรวจสอบเพื่ อ
นามาใช้ประกอบการพิจารณาในขัน้ ตอนอนุมตั ิก่อนเข้าทาธุรกรรมกับลูกค้า
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นอกจากนี ้ ยังมีการประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของลูกค้า
เป็ นระยะๆ และนาเสนอต่อผูบ้ ริหารพร้อมกับมาตรการที่นามาใช้เพื่อบรรเทาความ
เสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ธนาคารเข้าใจภาพรวมของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมที่ธนาคารกาลังเผชิญอยู่ได้ดีย่งิ ขึน้ ในพอร์ตของธนาคารภาคผนวก:
แบบสอบถามทั่วไปเพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยลูกค้าทุกราย
ต้องผ่านการประเมินแบบสอบถามทั่ว ไปนี ้ นอกจากนี ้ ธนาคารยังใช้แบบสอบถามเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมซึ่ ง ใช้ป ระเมิ น ความเสี่ ย งด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและสั ง คมที่ เ ฉพาะเจาะจงกั บ
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ
แบบสอบถามทั่วไป

แบบสอบถามเฉพาะ
อุตสาหกรรม
ความเสี่ยงทัว่ ไปด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม
• อาวุธ
• ใบอนุญาตประกอบการและประเด็นทางกฎหมายที่ • ทรัพยากรธรรมชาติ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
พลังงานและสารเคมี
• การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม • การผลิต/การค้ าเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
จากชุมชนในพืน้ ที่ สื่อ หรือองค์กรนอกภาครัฐ
• การผลิต/การค้ ายาสูบ
(NGO)
• การผลิต/การค้ าวัสดุ
• ผลกระทบของที่ตงั้ หรือเส้นทางเดินทางต่อความ
กัมมันตรังสี
อ่อนไหวทางนิเวศ (เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์สตั ว์ป่า แหล่งนา้ พืน้ ที่ช่มุ นา้ ป่ าโกงกาง พืน้ ที่
นา้ กร่อย ชายฝั่ งทะเล เป็ นต้น) จากพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ
ของลูกค้า/พืน้ ที่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ
• ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
เหมาะสม
ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม
• มลพิษทางอากาศ เสียง นา้ ดิน ในที่ปฏิบตั ิการของ
ลูกค้า

นโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• กระบวนการจัดการของเสียอันตรายและของเสีย
ทั่วไป เช่น การหกรั่วไหล การกักเก็บ การกาจัดขยะ
ปนเปื ้อนสารพิษ ในที่ปฏิบตั ิการของลูกค้า
• ความเสี่ยง (นา้ ท่วม ภัยแล้ง เป็ นต้น) และโอกาส
ทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
ติดตาม/รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• มาตรการป้องกันแก้ไขและระบบติดตามสาหรับ
จัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (เสียง อากาศ นา้
ของเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็ นต้น)
ความเสี่ยงด้ านสังคม สุขภาพและความปลอดภัย
• ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• แรงงานและสภาพการทางานสอดคล้องกับ
มาตรฐานและกฎหมายท้องถิ่น
• อุบตั ิเหตุหรือเหตุการณ์ขนั้ รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญในสองปี ท่ีผ่านมา
• อุบตั ิเหตุหรือเหตุการณ์ขนั้ รุนแรงที่ก่อให้เกิดการ
เสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส
• ภัยคุกคามต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและความ
มั่นคงของชุมชน
• การปรึกษาหารือกับชุมชน โดยมีผมู้ ีส่วนได้เสียหลัก
เข้าร่วม รวมถึงชนพืน้ เมือง

