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การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของธนาคารโดยธนาคารตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิ จในฐานะสถาบันการเงิน ธนาคารจึงยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศ กฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากลที่ เป็ น แนว
ปฏิ บั ติ ท่ี เ ป็ นเลิ ศ อย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ร่ า งตราสารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ
(International Bill of Human Rights) คาประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย
หลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในที่ทางาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work) และหลัก ปฏิ บัติ ของสหประชาชาติว่ า การดาเนิ น ธุร กิ จ และสิท ธิ ม นุษยชน
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)
นโยบายสิ ทธิ ม นุษ ยชนได้ร ับ การอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษั ท มี ข อบเขตครอบคลุมทุก
กิ จกรรมการดาเนิน ธุรกิจของธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจน
พันธมิตรทางธุรกิจ โดยต้องปฏิบตั ิตามหลักการต่างๆ ในนโยบายอย่างเคร่งครัด ในการดาเนิธุร
กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ประเด็นด้า นสิทธิ ม นุษยชนและผูม้ ี ส่ว นได้เสี ย ซึ่ง รวมถึ ง กรรมการบริษัท
พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน กลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาสอื่นๆ เช่น ผูพ้ กิ าร
ชนพืน้ เมือง เป็ นต้น
แนวทางปฏิบัติ

นโยบายสิ ท ธิ ม นุษ ยชนนี ้ถูก ประยุก ต์ใ ช้ต ามนโยบายและมาตรฐานต่ า งๆ ของธนาคารที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการกากับดูแลการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็ นธรรม (Market Conduct Policy) นโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
จรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณคู่คา้ นโยบายความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า และนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ การก่ อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทาลายล้างสูง ธนาคารกาหนดการ
ตรวจสอบด้านสิทธิ มนุษยชนของธนาคาร (Human Rights Due Diligence) ที่สอดคล้องกับ
หลักการชีแ้ นะเรื่องสิทธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจ ของสหประชาชาติ (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights) ซึ่งครอบคลุมถึง การประเมินความเสี่ ย งและ
ผลกระทบต่ อสิทธิ มนุษ ยชนที่ อาจเกิ ด ขึน้ การจัดเตรียมมาตรการที่ เ หมาะสม การติดตาม
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ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ใหม่ (Emerging Issues) และประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งาน และการ
รายงานผล
ธนาคารแสดงความมุ่งมั่นด้านสิทธิ มนุษยชนโดยสร้างความตระหนัก การฝึ กอบรม และการ
สื่ อ สารกับ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ ให้เ ข้า ใจและปฏิ บัติ ต าม
ข้อกาหนดของธนาคาร นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีช่องทางร้องเรียนสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
และมีกลไกจัดการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี ้ ธนาคารมีจุดยืนที่ชัดเจนในด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยทางธนาคารจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
พนักงานและสถานที่ทางาน

ธนาคารพึงปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมด้วยความเคารพและให้คณ
ุ ค่าตามปั จเจกบุคคล
โดยนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารนัน้ ให้ความเคารพสิทธิ
ของพนักงานอย่างเต็มที่และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ครอบคลุมถึงสภาพการทางานและ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและเหมาะสม ป้องกันการเลือกปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ ยวกับ
อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื อ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่ อ วัฒนธรรมและภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคม และการส่งเสริมความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่างและการอยู่
ร่วมกันอย่างเท่าเทียมซึ่งเป็ นวัฒนธรรมของธนาคาร ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิของพนักงานให้
มีเสรีภาพในการสมาคมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ลูกค้า

ธนาคารมุ่ง มั่นที่ จะรัก ษาสิ ทธิ ของลูก ค้า ทั้ง การด าเนิ น งาน ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการบริก ารของ
ธนาคาร การบรรลุจดุ มุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารมีนโยบายอื่นๆที่ตอบสนองถึงความมุ่งมั่นนี ้ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่ จากัดเพียง นโยบายความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าที่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็ นธรรม และ นโยบายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่ อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มี อานุภาพทาลายล้างสูง เพื่อความเคารพและความ
รับผิดชอบในการให้บริการลูกค้า ส่งเสริมการบริการทางการเงินที่เป็ นธรรม พร้อมป้องกันการ
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เลือกปฏิบตั ิใดๆ หลีกเลี่ยงการประพฤติผิด และปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็ นธรรมและเท่า
เทียมกัน
ด้วยความมุ่งมั่นที่ชดั เจนในด้านสิทธิมนุษยชน ธนาคารจะไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ไม่เคารพหรือ
มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิ มนุษยชน นอกจากนี ้ ธนาคารยังมี นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Responsibility Policy) ที่ไม่เพียงพิจารณา
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการคัดกรองก่อนการตัดสินใจทางการเงิน แต่
ยัง มี ร ายการสิ นเชื่ อ ต้อ งห้า ม (Exclusion List) เพื่ อ คัด กรองอุต สาหกรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งใน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
คู่ค้า

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะจัดการห่วงโซ่อปุ ทานให้สอดคล้องตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยคาดหวังให้ค่คู า้ ทางธุรกิจปฏิบตั ิงานได้สอดคล้องตามกฎหมายของ
ประเทศและแนวทางปฏิบตั ิท่ี เป็ นเลิศในระดับสากลให้เป็ นห่วงโซ่อุปทานที่ มีความรับผิดชอบ
ธนาคารตั้ง มั่น ที่ จ ะจัด การและรัก ษาความสัม พัน ธ์ท่ี ดี กับ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง คู่ค ้า
ผูร้ บั เหมา ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่คา้ ของธนาคาร ซึ่งสิทธิ มนุษยชนเป็ นหนึ่งในประเด็น
สาคัญและธนาคารคาดหวังให้ค่คู า้ ทางธุรกิจนาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ
ชุมชน

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่ ธนาคารดาเนินงาน
ผ่านโครงการส่งเสริมความรู แ้ ละการเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมกันและ
รวมถึงให้ชมุ ชนได้เข้าถึงบริการทางการเงิน
กระบวนการตรวจสอบด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร
ต่อการปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชน กระบวนการนีช้ ่วยให้ธนาคารระบุ ประเมิน ป้องกัน และ ลด
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้ จากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารเราห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การตรวจสอบนีม้ ีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้

นโยบายสิทธิมนุษยชน
• การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การประเมินการดาเนินงานและผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้
• มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงตามความจาเป็ นจากการประเมิน
• การแก้ไขที่เหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• การติดตามและการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

