นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มุ่งเป็ นผู้นาในการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยให้ ความสาคัญกับการดูแล
ลูกค้ า พนักงาน ชุมชน และคูค่ ้ าทางธุรกิจ ผ่านการตรวจสอบประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ านและการประเมินผล
กระทบด้ านสิทธิ มนุษยชนอันอาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่ธนาคารอาจเข้ าไปมีส่วนสนับสนุนให้
เกิ ดขึน้ ทัง้ นี ้ การเคารพสิทธิ มนุษยชนเป็ นส่วนสาคัญ อย่างยิ่ง ในการดาเนินธุรกิ จ ของธนาคารและได้ ถูกกาหนดเป็ น
จรรยาบรรณและหลักการที่ธนาคารยึดมัน่ เสมอมา
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชน ธนาคารได้ ประกาศนโยบายสิทธิ มนุษยชน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าธนาคารมี การดาเนินงานอย่างรับผิดชอบ โปร่ งใส ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการผลกระทบด้ านสิทธิ
มนุษยชนที่อาจเกิดขึ ้นตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธนาคาร
ธนาคารยึด มั่น และปฏิ บัติ ต ามหลัก กฎหมายด้ านสิท ธิ ม นุษ ยชนอัน ได้ แ ก่ ตราสารระหว่า งประเทศด้ า นสิทธิ
มนุษยชน หลักปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิ ทางการเมื อง
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอนุสญ
ั ญาหลักด้ านสิทธิแรงงานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ นาหลักการชี ้แนะว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และหลักการว่าด้ วยการปกป้องสิทธิ การเคารพสิทธิ
และการเยี ย วยาผลกระทบจากการละเมิ ด สิท ธิ ม นุษ ยชนที่ เ กิ ด ขึน้ (Protect, Respect, and Remedy) หรื อ Ruggie
Framework มาเป็ นแนวปฏิบตั ิด้านการบริ หารจัดการด้ านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังองค์
้ กร
ในกรณีที่มีความขัดแย้ งระหว่างกฎหมายภายในประเทศที่ธนาคารหรื อคู่ค้าธุรกิจดาเนินกิจการอยู่กั บหลักปฏิบตั ิ
ด้ านสิทธิมนุษยชนสากล ธนาคารจะพิจารณาปฏิบตั ิตามกฎหมายภายประเทศนัน้ ๆ แต่จะนาหลักปฏิบตั ิด้านมนุษยชน
สากลมาพิจารณาประกอบด้ วย
ขอบเขต
นโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี ้ครอบคลุมการดาเนินงานทังหมดของธนาคาร
้
บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมทุน รวมถึง
การดาเนินกิจกรรมของพนักงาน และคูค่ ้ าทางธุรกิจ
แนวปฏิบัติ
ธนาคารบริ หารจัดการประเด็นด้ านสิทธิ มนุษยชนผ่านกระบวนการตรวจสอบด้ านสิทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้ าน
(Human Rights Due Diligence) ซึง่ สอดคล้ องกับหลักการชี ้แนะว่าด้ วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยมี
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิดงั ต่อไปนี ้

•

การประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน ทังที
้ ่เกิดขึ ้นแล้ วและมีโอกาสจะเกิดขึ ้น

•

การบูรณาการผลการประเมินเข้ ากับกลไกการบริ หารจัดการภายในองค์กร

•

การแก้ ไขและเยียวยากรณีเกิดผลกระทบทางตรงด้ านสิทธิมนุษยชนจากการดาเนินธุรกิจ

•

การติดตามและการรายงานผลการดาเนินงาน และ

•

การทบทวนความมุง่ มัน่ เชิงนโยบาย

เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ านเป็ นกระบวนการที่จาเป็ นต้ องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ธนาคารจึง กาหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชนตามกรอบเวลาที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
จัดเตรี ยมมาตรการการป้องกันและแก้ ไขเพื่อ ลดระดับความเสี่ยง มาตรการเยียวยาตามสมควรในกรณีเกิดเหตุการณ์การ
ละเมิด การติดตามและการรายงานผลการดาเนินงาน รวมทังการทบทวนความมุ
้
ง่ มัน่ เชิงนโยบายเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริ หารจัดการประเด็นด้ านสิทธิ มนุษยชน ทัง้ นี ้ ธนาคารได้ จัดเตรี ยมคู่มือกระบวนการประเมินด้ านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้ านเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานด้ านสิทธิ มนุษยชนให้ แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้ องได้ นาไป
ศึกษาและปฏิบตั ิตาม
นโยบายสิทธิมนุษยชนกาหนดให้ พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจ รับทราบ โดยบูรณาการแนวปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชน
เข้ ากับการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร
ทังนี
้ ้ กระบวนการบริ หารจัดการด้ านสิทธิมนุษยชนของธนาคารครอบคลุม 4 เรื่ องหลัก ได้ แก่ สิทธิของลูกค้ า สิทธิ
แรงงานของพนักงาน สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนและการดาเนินธุรกิจ และสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อปุ ทาน
สิทธิของลูกค้ า
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า (Customer Privacy) ให้ ได้ รับความปลอดภัยสูงสุดใน
การทาธุรกรรมกับธนาคารผ่านผลิตภัณฑ์และการบริ การ เพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายดังกล่าว ธนาคารได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิ
ภายใต้ จรรยาบรรณและนโยบายการรักษาความลับของลูกค้ า อันเป็ นการเคารพสิทธิของลูกค้ า ดังต่อไปนี ้
•

ป้ องกัน มิให้ เกิ ด การเลือกปฏิ บัติ และพัฒ นาแนวทางเพื่อ ให้ มั่นใจว่า ลูกค้ าทุกกลุ่มสามารถเข้ าถึงการ
ให้ บริ การและการทาธุรกรรมกับธนาคาร โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าบุคคล หรื อกลุม่ ลูกค้ าเปราะบางที่ต้องได้ รับ
การใส่ใจเป็ นพิเศษ

•

ปฏิบตั ิกับลูกค้ าทุกรายอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม และไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการละเมิดข้ อ
ปฏิบตั ิสาหรับการให้ บริ การลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม

•

คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าให้ ได้ รับความปลอดภัยสูงสุดในการทาธุรกรรมกับธนาคาร

•

จัดให้ มีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะการบริ การที่เป็ นระบบสาหรั บลูกค้ า โดยมีการบริ หาร
จัดการข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ การเยียวยาในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิแรงงานของพนักงาน
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบตั ิด้านแรงงานที่ดี ธนาคารได้ กาหนดนโยบาย
และกระบวนการด้ านงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึง่ สอดคล้ องตามมาตรฐานสากลด้ านสิทธิแรงงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
•

ป้องกันมิไม่ให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบ ร่ วมสร้ างและส่งเสริ มวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย รวมถึ ง การสรรหาพนักงานที่มี ความสามารถในการปฏิ บัติงาน การพัฒ นาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริ มพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ าในอาชีพ

•

ส่งเสริ มสภาพการจ้ างงานที่เหมาะสมให้ แก่พนักงาน รวมถึงดูแลสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัย
เพื่อให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบตั ิงานได้ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

•

เคารพในสิทธิและเสรี ภาพของพนักงานในการรวมกลุม่ หรื อรวมตัวกันเพื่อการเจรจาต่อรอง อันสอดคล้ อง
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ

•

จัดให้ มีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนและคาแนะนาที่เป็ นระบบสาหรับพนักงาน โดยมีการบริ หารจัดการ
ข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ การเยียวยาในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนและการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารให้ ความสาคัญกับการให้ การสนับสนุนลูกค้ าที่ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้ กาหนดกรอบการดาเนินงานสาหรับการพิจารณาให้
สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) โดยได้ นาแนวปฏิบตั ิบางส่วนจากหลักการอีเควเตอร์ (Equator
Principles) มาปรับใช้ ในการประเมินความเสี่ยงด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมในกระบวนการกลัน่ กรองสินเชื่อ ซึ่ง ได้ บรู ณา
การแนวปฏิบตั ิด้านสิทธิ มนุษยชนเป็ นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาให้ สินเชื่อตามแนวนโยบายสินเชื่อของธนาคาร โดยมี
ใจความสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนดังนี ้
•

ป้องกันและหลีกเลี่ยงการร่ วมกระทาความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทังทางตรงและทางอ้
้
อม ธนาคาร
ได้ มีการระบุประเภทของสินเชื่อต้ องห้ าม (Exclusion List) ที่ธนาคารจะไม่ให้ การสนับสนุนทางการเงิน
ซึ่ง รวมถึ งสินเชื่ อที่ ให้ กับ ธุร กิ จ ที่มีก ารหาประโยชน์ จากการใช้ แ รงงานบังคับและ/หรื อ แรงงานเด็กที่ไม่
เหมาะสม ตลอดจนสิ น เชื่ อ ที่ ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ ที่ ผ ลิ ต หรื อ ค้ า อาวุ ธ อานุ ภ าพท าลายล้ างสู ง เช่ น อาวุ ธ
กัมมันตภาพรังสี อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี เป็ นต้ น

•

พิจารณาความเสี่ยงด้ านสิ่ง แวดล้ อมและสังคม ซึ่งรวมถึงประเด็นด้ านสิทธิ มนุษยชน เข้ ามาเป็ นเงื่อนไข
สาหรับการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ทังนี
้ ้ สินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมจะต้ องการอานาจ
อนุมตั ิที่สงู กว่าสินเชื่อทัว่ ไป

•

ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ที่อาจมี ประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนเป็ นระยะตาม
ความเหมาะสม

นอกจากนี ้ ธนาคารยังจัดให้ มีการเสริ มสร้ างศักยภาพสาหรั บ เจ้ าหน้ าที่ธนาคารที่ เกี่ยวข้ องในการพิจารณาให้
สินเชื่อที่อาจมีความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชน และมีการว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกในกรณี ที่อาจมีความซับซ้ อน เพื่อลด
โอกาสในการละเมิ ด สิท ธิ ม นุษ ยชนของชุม ชน ตลอดจนลดความเสี่ย งด้ า นผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อ มและสัง คมอัน
เนื่องมาจากการให้ สนิ เชื่อกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ของธนาคารอีกด้ วย
สิทธิมนุษยชนในห่ วงโซ่ อุปทาน
ธนาคารสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนกับคู่ค้า ทางธุรกิจ รวมถึงคู่ค้าและผู้รับเหมา ซึ่งครอบคลุมถึง
การไม่เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการละเมิดและสร้ างผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ ้น เพื่อให้ การประกอบธุรกิจ
ของคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
•

ดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความถูกต้ อง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส มีจริ ยธรรม

•

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานสากลด้ านสิทธิแรงงานอย่างเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน
การไม่บงั คับใช้ แรงงาน และการกาหนดชัว่ โมงการทางานและค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม

•

เคารพในความเสมอภาคของบุคคล และหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิและการดาเนินการใด ๆ ในการจ้ างงาน
ให้ เกิดความเหลื่อมล ้าในเรื่ อง อายุ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ
การเป็ นสมาชิกในสหภาพแรงงาน และความสนใจทางการเมือง

•

สนับสนุนสภาพการจ้ างงานที่ดีให้ แก่พนักงาน รวมถึงดูแลสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัย และ

•

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของคูค่ ้ าและ
ผู้รับเหมาทุกรายสามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอันเกิดจากการดาเนินธุรกิจ

ทังนี
้ ้ ธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบคูค่ ้ าและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนที่
อาจเกิดขึ ้น โดยวิธีการผสมผสาน อาทิ การประเมินผ่านแบบฟอร์ มการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า การลงพื ้นที่ สารวจโดยไม่
แจ้ งล่วงหน้ า เป็ นต้ น

