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สารจากคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร 
ที่มีความเป็นมืออาชีพและได้ทำาหน้าที ่
กำากับดูแลกิจการของธนาคารกสิกรไทย
ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง
เพื่อประโยชน์ในระยะยาว 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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   GRI 102-14, GRI 102-15

(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
ประธานกรรมการ

การดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันท่ีต้องเผชิญกับความผันผวนและความเสี่ยงใหม่ๆ นั้น นอกจากการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจแล้ว  
ธนาคารยังต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อห่วงโซ่ธุรกิจเพ่ือนําพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน ดังเช่นในปีท่ีผ่านมา  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม  
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิต 
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโจทย์อันท้าทายอย่างยิ่งต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวในปีท่ีผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความย่ังยืน 
ด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนในระยะยาว อํานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างสรรค์ประโยชน์ 
ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสําคัญ 

คณะกรรมการได้อนุมัติยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ ทิศทางและนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และกํากับดูแล 
ให้ฝ่ายจัดการทําหน้าที่บริหารจัดการให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  
และมีเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแล
กิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของทางการและมาตรฐาน
สากล นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนและอนุมัติกรอบและนโยบายการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ด้านความย่ังยืนในระดับสากล ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ และความตกลงปารีส โดยมีเป้าหมายสําคัญ 
ในแต่ละมิติ อันได้แก่ มิติเศรษฐกิจคือการเป็นธนาคารที่รับผิดชอบเพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน มิติสังคมคือการเป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือสร้างสังคมที่ย่ังยืน และมิติสิ่งแวดล้อมคือการเป็นผู้พิทักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ ตลอดจนพิจารณาทบทวน
นโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานของธนาคารรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย คู่ค้า และกิจการ
ร่วมค้า นําไปปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการธนาคารทกุท่าน คณะกรรมการมคีวามภูมใิจทีไ่ดเ้ขา้มารว่มงานกับองคก์รทีม่คีวามเปน็มอือาชพี ไดทํ้าหนา้ท่ี
กํากับดูแลกิจการของธนาคารกสิกรไทยด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพ่ือ 
ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคารและตามมติของท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น รวมถึงจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อธนาคารกสิกรไทยด้วยดีเสมอมา
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ธนาคารกสิกรไทยดำาเนินธุรกิจ 
ตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน
ควบคู่กับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการ 
ต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ในการเจริญเติบโตและสร้าง 
ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยดําเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน ควบคู่กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนในระยะยาวให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นสถาบันการเงินชั้นนําของไทยที่มีความแข็งแกร่ง และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มาอย่างยาวนานกว่า 7 ทศวรรษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต 
ของคนในสงัคม ธนาคารมคีวามห่วงใยตอ่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยไดใ้ห้ความชว่ยเหลอืลกูคา้กลุม่ตา่งๆ ผา่นหลากหลายมาตรการเพ่ือประคบัประคอง 
ให้ลูกค้าท้ังกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจสามารถนําพาองค์กรและดูแลพนักงานของตนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง 
ในการช่วยประคองเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวลงในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ธนาคาร 
ยังคงดําเนินงานตามหลักการธนาคารแห่งความย่ังยืน สานต่อปณิธานบริการทุกระดับประทับใจ และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดําเนินธุรกิจ  
ด้วยจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมอํานาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า (To Empower Every Customer’s Life and Business) อีกท้ังได้พัฒนา 
ยุทธศาสตรเ์พ่ือการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์ลกูค้า ซึง่ครอบคลมุการเปน็ผูน้าํในการให้บรกิารชาํระเงินทางดจิทิลั การยกระดบัการปลอ่ยสนิเชือ่ 
ทั้งด้านธุรกิจและบุคคล การกระจายการให้บริการลงทุนและประกันไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย และการขยายฐานลูกค้าในตลาดภูมิภาค AEC+3  
พร้อมด้วยการยกระดับประสบการณ์บริการและการขาย และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือสร้างคุณค่าท่ีมากขึ้นจากการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังประสานการทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจสตาร์ทอัพ 
และพันธมิตรทางธุรกิจ และร่วมกับกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีนําความสุข 
และความสะดวกสบายใหทุ้กชวิีตและธุรกิจของลกูคา้ รวมทัง้สรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนัและความเปน็ผูน้าํ 
ในการให้บริการด้านดิจิทัลแบงก้ิง ควบคู่กับการบริหารจัดการความเส่ียงและความปลอดภัยด้านดิจิทัล รวมท้ังการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนําแห่งภูมิภาค

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สําหรับบทบาทของการเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน ธนาคารได้กําหนดเป้าหมายความย่ังยืนในแต่ละมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจมีเป้าหมาย 
ในการเป็นธนาคารที่รับผิดชอบเพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน โดยได้ร่วมกับบริษัทในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ตอบสนองวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน ผ่านการพัฒนาฟังก์ชั่นบน K PLUS อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายทุกท่ีทุกเวลา  
การเปิดตัวแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ขุนทอง, MAKE by KBank, Eatable, FinVest และ LINE BK การพัฒนาช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุม
ลูกค้าทุกกลุ่ม และการเดินหน้ายุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค อีกทั้งการให้สินเชื่อและการลงทุนยังคงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในมิติสังคมมีเป้าหมาย 
การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบเพ่ือสร้างสังคมท่ีย่ังยืน ผ่านการดําเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ การให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน 
ผา่นเว็บไซต ์AFTERKLASS โครงการน่านเพาะพันธ์ุปญัญา การให้ความชว่ยเหลอืลกูคา้ในสถานการณ์โรคโควิด 19 การสนับสนนุให้พนกังานรว่มทาํ
กิจกรรมจติอาสาในโครงการทําทุกวนั เปน็วันทําดทํีาได ้ตามเจตนารมณ์กรนี ดเีอน็เอ การดแูลดา้นชวีอนามยัตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสขุ 
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขามีความปลอดภัย การจัดการดูแลชีวอนามัยภายในสํานักงาน รวมทั้งการจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอ
ตอ่การปฏบิตังิานจากท่ีอยู่อาศยัของพนักงาน เพ่ือให้พนกังานทกุคนมคีวามปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดของโรค สาํหรบัมิตสิิง่แวดลอ้ม ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารในบทบาทของการเป็น Chief Environmental Officer มีเป้าหมายให้ธนาคารเป็นผู้พิทักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างสังคม
คาร์บอนเป็นศูนย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารและแนวโน้มความย่ังยืนระดับโลก โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกและแห่งเดียว 
ทีไ่ดเ้ขา้รว่มลงนามรบัในหลกัการธนาคารทีร่บัผดิชอบของสาํนกังานโครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาตว่ิาดว้ยขอ้รเิริม่ดา้นการเงนิ (UNEP FI)  
และร่วมเป็นผู้สนับสนุนกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD Supporter) อีกท้ังยังสนับสนุนการดําเนิน
โครงการรักษ์ป่าน่านร่วมกับชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําน่านของไทย และร่วมขับเคล่ือนโครงการน่านแซนด์บอกซ์ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ในฐานะตัวแทนของภาคเอกชน

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 29,487 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.86 ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้หลัก 
ความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อนจํานวน 9,536 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.04 เน่ืองจากความไม่แน่นอนในระดับสูงจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ขณะท่ีอัตราส่วน 
เงนิกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรพัย์เสีย่งของกลุม่ธุรกิจทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยตามหลกัเกณฑ์ Basel III อยู่ท่ีรอ้ยละ 18.80 และอตัราสว่นกองทุนชัน้ท่ี 1  
อยู่ท่ีรอ้ยละ 16.13 ซึง่สงูกว่าท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด สะทอ้นถึงสถานะเงินกองทุนของธนาคารท่ีแข็งแกรง่และเพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ภายใต้การบริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนท่ีได้รับ 
คัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good 
Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้รับการประเมินผลด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน 
Carbon Disclosure Project (CDP) ปี 2563 ในระดับ B (ระดับ Management) อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืนประจําปี 2563  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีท่ี 5 รวมถึงได้รับรางวัลในด้านอื่นๆ อย่างมากมาย อันสะท้อนให้ประจักษ์ถึงการเป็นธนาคาร 
แห่งความยั่งยืนในทุกกระบวนการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกสิกรไทย

ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับธนาคารกสิกรไทยด้วยดีเสมอมา

(นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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