นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ตระหนัก ดีว่าปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและความเสื่อมโทรมของทรั พยากรธรรมชาติ อัน
เนื่องมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต รวมถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินพอดี ก่อให้ เกิดผลกระทบเชิงลบและ
ความเสียหายต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การขาดแคลนทรัพยากรน ้า
การทาลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ และภาวะมลพิษต่าง ๆ ซึง่ การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เป็ นหน้ าที่ของพลเมืองโลกทุกคนที่ต้อง
ช่วยกันดูแลและประคับประคองให้ ปัญหาดังกล่าวบรรเทาเบาบางลง ตลอดจนร่วมฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมให้ มีสภาพ
สมบูรณ์เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนรุ่นหลังต่อไป
ด้ วยวิสยั ทัศน์ของธนาคารในการมุ่งสู่การเป็ น ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สดุ (The Most Admired Bank) ธนาคารไทยพาณิชย์มี
ความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม (The Most Responsible Corporate Citizen) โดยมุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ธนาคารให้ ความสาคัญใน 3 ส่วนหลัก ได้ แก่
• บริ หารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจากกิจกรรมของโดยตรงธนาคาร ผ่านการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศ (Operational Eco-Efficiency)
• ลดความเสี่ยงและ/หรื อผลกระทบเชิงลบด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมจากการให้ สินเชื่อและการลงทุน ผ่านการดาเนินงาน
ตามกรอบการพิจารณาให้ สนิ เชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending)
• สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางบวกต่อสิง่ แวดล้ อม
ขอบเขต
นโยบายการบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมฉบับนี ้ครอบคลุมการดาเนินงานทังหมดของธนาคารและบริ
้
ษัทย่อย
แนวปฏิบัติ
เพื่อให้ มีการบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนคานึงถึงประเด็นด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ธนาคารจึงกาหนดนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
• การบริ หารจัดการผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกิจกรรมโดยตรงของธนาคาร ผ่ านการดาเนิ นโครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Operational Eco-efficiency)
ธนาคารให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการประสิทธิภาพการดาเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมในเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประสิท ธิ ภาพการดาเนิน งานด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิ ดจากการดาเนิน ธุร กิ จโดยตรงของธนาคาร เพื่ อ ให้ มั่นใจว่ามีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และลดการเกิดมลภาวะ ทังนี
้ ้ ครอบคลุมถึง
ก. การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรงและทางอ้ อม
ข. การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ พลังงาน
ค. การเกิดของเสีย
ง. การเดินทางเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

โดยธนาคารได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการจัดการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ ดังนี ้
o กาหนดเป้าหมายสาหรับการจัดการประสิทธิภาพการดาเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมที่สาคัญ
o แสวงหาโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมตามความเหมาะสม
o ติดตามประสิทธิภาพการดาเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อม และวิเคราะห์แนวโน้ มของประสิทธิภาพการดาเนินงาน
o จัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านสิง่ แวดล้ อมจากภายนอกมาให้ ความเชื่อมัน่ กับประสิทธิภาพการดาเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อม
o รายงานประสิทธิภาพการดาเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมที่สาคัญต่อสาธารณะอย่างน้ อยเป็ นประจาทุกปี
• การลดความเสี่ยง/ผลกระทบเชิงลบด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมจากการให้ สินเชื่อและการลงทุน ผ่ านการดาเนินงาน
ตามกรอบการพิจารณาให้ สินเชื่ออย่ างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending)
ในฐานะสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการขนาด
ใหญ่ แ ละผู้ป ระกอบการต่า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาประเทศและสร้ างความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ธนาคารให้
ความสาคัญกับการกาหนดกรอบแนวทางการพิจารณาให้ สินเชื่ อที่คานึงถึงผลกระทบต่อประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม
ตลอดจนมีการศึกษาวิจยั ความเสี่ยงในแต่ล ะอุตสาหกรรมเพื่อนามาใช้ ในการพิจารณาสินเชื่อ ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ กาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
o ผนวกกรอบการให้ สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy Guide) และ
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
o พัฒนาและเปิ ดเผยแนวทางการสนับสนุนทางการเงินกับกลุม่ อุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector Specific Guide) สาหรับกลุม่
อุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวในประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม
o กาหนดและทบทวนแผนการดาเนินงานด้ านการพิจารณาให้ สินเชื่อ อย่างมีความรับผิดชอบเป็ นประจาทุกปี หรื อตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางบวกต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางบวกต่อสิง่ แวดล้ อม อาทิ
การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Operational Eco-Efficiency) ในสถานประกอบการ
การสนับสนุนสินเชื่อสาหรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่
มุ่งลงทุนในโครงการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งหาโอกาสร่ วมกันกับลูกค้ าปั จจุบนั ตลอดจนหาโอกาสในการสร้ างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ

