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เน้ือหานโยบาย 

การเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นส่วนหนึ่งในความรบัผิดชอบของธนาคารโดยธนาคารตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจในฐานะสถาบันการเงิน ธนาคารจึงยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศ กฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากลที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ เ ป็นเลิศอย่างเคร่งครัด รวมถึงร่างตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(International Bill of Human Rights) ค าประกาศขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ย
หลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในที่ท างาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work) และหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) 

นโยบายสิทธิมนุษยชนได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตครอบคลุมทุก
กิจกรรมการด าเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจน
พนัธมิตรทางธุรกิจ โดยตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการต่างๆ ในนโยบายอย่างเครง่ครดั ในการด าเนิธุร
กิจที่เก่ียวข้องกับประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท 
พนกังาน ลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ชมุชน กลุม่เปราะบางและกลุม่ดอ้ยโอกาสอื่นๆ เช่น ผูพิ้การ 
ชนพืน้เมือง เป็นตน้ 

แนวทางปฏิบัติ  

นโยบายสิทธิมนุษยชนนี ้ถูกประยุกต์ใช้ตามนโยบายและมาตรฐานต่างๆ ของธนาคารที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงนโยบายการก ากับดแูลกิจการ นโยบายการก ากบัดูแลการใหบ้ริการลูกคา้
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct Policy) นโยบายความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม 
จรรยาบรรณพนกังาน จรรยาบรรณคู่คา้ นโยบายความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ และนโยบายการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง ธนาคารก าหนดการ
ตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนของธนาคาร (Human Rights Due Diligence) ที่สอดคลอ้งกับ
หลกัการชีแ้นะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรบัธุรกิจของสหประชาชาติ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights) ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้ การจัดเตรียมมาตรการที่เหมาะสม การติดตาม
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ปัญหาที่ เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Issues) และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และการ
รายงานผล 

ธนาคารแสดงความมุ่งมั่นดา้นสิทธิมนุษยชนโดยสรา้งความตระหนัก การฝึกอบรม และการ
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้เข้าใจและปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีช่องทางรอ้งเรียนส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย
และมีกลไกจัดการรบัขอ้รอ้งเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี ้ ธนาคารมีจุดยืนที่ชัดเจนในดา้นสิทธิ
มนษุยชน โดยทางธนาคารจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

พนักงานและสถานท่ีท างาน 

ธนาคารพึงปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมดว้ยความเคารพและใหค้ณุค่าตามปัจเจกบุคคล 
โดยนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของธนาคารนัน้ใหค้วามเคารพสิทธิ
ของพนักงานอย่างเต็มที่และสอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล ครอบคลุมถึง  ค่าตอบแทนที่เท่า
เทียมกนั สภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและเหมาะสม ปอ้งกนัการ
เลือกปฏิบตัิใดๆ ที่เก่ียวกบั อาย ุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สมรรถภาพทางกาย เชือ้ชาติ เชือ้
พนัธุ ์ประเทศตน้ก าเนิด  สญัชาติ ภมูิหลงัทางวฒันธรรม ศาสนา ความเชื่อ วฒันธรรมและภมูิ
หลงัทางเศรษฐกิจและสงัคม ธนาคารไม่ยอมรบัการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบตัิทางเพศทกุ
รูปแบบ (zero tolerance) รวมถึงความเสียหายทางจิตวิทยา การคุกคามทางวาจา กายภาพ 
และทางเพศ และการคุกคามในรูปแบบอื่น ๆ (non- sexual harassment) และการส่งเสริม
ความหลากหลาย การยอมรบัความแตกต่างและการอยู่รว่มกนัอย่างเท่าเทียมซึ่งเป็นวฒันธรรม
ของธนาคาร ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิของพนกังานใหม้ีเสรีภาพในการรว่มเจรจาต่อรอง การ
สมาคมและการไม่เลือกปฏิบตัิ  

ลูกค้า 

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิของลูกค้าทั้งการด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์และการบริการของ
ธนาคาร การบรรลจุดุมุ่งหมายดงักล่าว ธนาคารมีนโยบายอื่นๆท่ีตอบสนองถึงความมุ่งมั่นนี ้ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกคา้ที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล นโยบายการใหบ้รกิารลกูคา้อย่างเป็นธรรม และ นโยบายการปอ้งกนั
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และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง เพ่ือความเคารพและความ
รบัผิดชอบในการใหบ้ริการลกูคา้ ส่งเสริมการบริการทางการเงินที่เป็นธรรม พรอ้มป้องกันการ
เลือกปฏิบตัิใดๆ หลีกเลี่ยงการประพฤติผิด และปฏิบตัิต่อลกูคา้ทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั 

ดว้ยความมุ่งมั่นที่ชดัเจนในดา้นสิทธิมนษุยชน ธนาคารจะไม่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ที่ไม่เคารพหรือ
มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การจ้างงานที่ เป็นธรรม สภาพการท างานที่
ปลอดภัย และ การใชแ้รงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน นอกจากนี ้
ธนาคารยงัมีนโยบายความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสังคม (Environmental and Social 
Responsibility Policy)  ที่ ไม่ เ พียงพิจารณาความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมใน
กระบวนการคดักรองก่อนการตดัสินใจทางการเงิน แต่ยงัมีรายการสินเชื่อตอ้งหา้ม (Exclusion 
List) เพ่ือคดักรองอตุสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงในประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม 

คู่ค้า 

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะจดัการห่วงโซ่อปุทานใหส้อดคลอ้งตามหลกัจรยิธรรม กฎหมาย และมีความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม โดยคาดหวงัให้คู่คา้ทางธุรกิจปฏิบตัิงานไดส้อดคลอ้งตามกฎหมายของ
ประเทศและแนวทางปฏิบตัิที่ เป็นเลิศในระดบัสากลใหเ้ป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีความรบัผิดชอบ 
ธนาคารตั้งมั่นที่จะจัดการและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุร กิจรวมถึง คู่ค้า 
ผูร้บัเหมา ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่คา้ของธนาคาร ซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในประเด็น
ส าคญัและธนาคารคาดหวงัใหคู้่คา้ทางธุรกิจน าแนวทางดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ 

ชุมชน 

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะมีสว่นรว่มในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่ธนาคารด าเนินงาน
ผ่านโครงการส่งเสริมความรูแ้ละการเขา้ถึงบริการทางการเงินเพ่ือใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกันและ
รวมถึงใหช้มุชนไดเ้ขา้ถึงบรกิารทางการเงิน  

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  
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ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบดา้นสิทธิมนษุยชนที่แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร
ต่อการปฏิบตัิดา้นสิทธิมนุษยชน กระบวนการนีช้่วยให้ธนาคารระบุ ประเมิน ป้องกนั และ ลด
ความเสี่ยงดา้นสิทธิมนษุยชนที่อาจเกิดขึน้จากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารเราห่วงโซ่คณุค่า 
การตรวจสอบนีม้ีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

• การประเมินความเสี่ยงดา้นสิทธิมนษุยชน การประเมินการด าเนินงานและผลกระทบที่

อาจเกิดขึน้ 

• มาตรการปอ้งกนัและบรรเทาความเสี่ยงตามความจ าเป็นจากการประเมิน 

• การแกไ้ขและเยียวยาที่เหมาะสมพรอ้มการทางลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการละเมิด

สิทธิมนษุยชน 

• การติดตามและการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

 


