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ภารกิจ
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่แข็งแกร่ง

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงิน 
ที่หลากหลาย ครบถ้วน ในคุณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสาน 

การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดี 
และเป็นธรรม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

วิสัยทัศน์
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระทำาทุกวิถีทาง 

เพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

ค่านิยมหลัก
• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• การทำางานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร
• ความเป็นมืออาชีพ
• การริเริ่มสิ่งใหม่



ปณิธาน “หัวใจสีเขียว”

ธนาคารกสกิรไทยประกาศเจตนารมณ ์ “หวัใจสเีขยีว”  ทีมุ่ง่เนน้การสรา้งจติสำานกึทีด่เีกีย่วกบั
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ 
เพื่อปลุกจิตสำานึกของการมีส่วนร่วม ให้เกิดการดำาเนินงานและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ในทุกกระบวนการทำางานและการดำาเนินธุรกิจ โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วน 
ไดเ้สยีของธนาคาร ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการธนาคาร พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ เจา้หนี ้
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศที่ยั่งยืน 

02
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 ธนาคารกสิกรไทย

หัวใจสีเขียว



04 
สารจากประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

07
การปฏิบัติตามหลักการสากล

ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

10
ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย  

จำากัด (มหาชน) 

15
การดำาเนินงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

20 
แนวทางการจัดทำารายงาน 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สารบัญ

24
การกำากับดูแลกิจการ

34
การดูแลและให้ความสำาคัญ 

กับลูกค้า

50
การดูแลและให้ความสำาคัญ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

64
การดูแลและให้ความสำาคัญ

กับพนักงาน

76
ดัชนีข้อมูลตามกรอบ 

การรายงาน GRI

03
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 ธนาคารกสิกรไทย



สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ธนาคารกสกิรไทยดำาเนนิธรุกจิภายใตค้วามรบัผดิชอบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ตอ่เนือ่ง 
ด้วยเชื่อมั่นว่าการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง จะส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ดำาเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปณิธาน “หัวใจสีเขียว” ที่มุ่งสร้าง
จิตสำานึกความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานทั้งองค์กร ในการดำาเนินงานนั้น คณะกรรมการธนาคารได้
กำาหนดนโยบายการดำาเนนิงานดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทำาหนา้ทีด่แูลการดำาเนนิงาน 
ดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื รวมถึงการกำาหนดยทุธศาสตรก์ารดำาเนนิธุรกจิ ใหเ้กดิการปฏบิตัจิริงอยา่งเป็นรปูธรรมในการดำาเนนิงานของ
ทกุหนว่ยงาน และใหข้อ้เสนอแนะตอ่แผนการดำาเนนิงานดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของธนาคาร และรายงานตอ่คณะกรรมการธนาคาร 
โดยในปี 2557 มีการดำาเนินงาน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
 ธนาคารไดต้ัง้เปา้หมายและกำาหนดแนวทางการดำาเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัภาพรวม ทศิทาง และการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 
เพือ่สรา้งความเขม้แขง็และวางรากฐานทางเศรษฐกจิทีส่มดลุ ธนาคารไดพ้ฒันาบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลาย ครบวงจร เพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกระดับ รวมทั้งขยายขอบเขตการดำาเนินธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ AEC  
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้บริการทางการเงินแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะทำาให้เกิด
การขยายตัวทางธุรกิจที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้จัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ทางการเงินในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ 
การดำาเนินธุรกิจแก่ลูกค้า ประชาชนทั่วไป อันจะทำาให้การดำาเนินชีวิตมีความมั่นคง และช่วยสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้แก่ 
ประเทศ ผ่านโครงการสำาคัญต่างๆ อาทิ K-Expert, K SME Care, KFam Club และการจัดทำารายการโทรทัศน์ SME ตีแตก รวมทั้ง 
การสร้างช่องทางในการเข้าถึงบริการของธนาคารในวงกว้างในรูปของดิจิตัลแบงกิ้ง ด้วยบริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ K-Mobile 
Banking ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ด้านสังคม
 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้วยเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การดำาเนินงาน
ของธนาคารบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด จึงได้จัดทำาแผนงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ  
เพื่อสร้างความพร้อมและโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน การพัฒนาศักยภาพผู้นำาและการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน  
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ผลตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการทำางาน
ที่มีสุขชีวอนามัยที่ดี นอกจากนี้ ธนาคารมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย  
เพ่ือสร้างความพร้อมและความม่ันคงของชีวิตในอนาคต ในการเติบโตเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ โดยร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิยั (สกว.) ดำาเนนิโครงการเพาะพนัธุป์ญัญา สำาหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา เพือ่พฒันาและสรา้งความคดิทีเ่ปน็ระบบ เปน็เหตเุปน็ผล 
ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีที่มีต่อชุมชน บนหลักการการทำาโครงงานฐานวิจัย และได้นำาแนวคิดดังกล่าวมาจัดทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
แคมป์สำาหรับบุตรของพนักงานธนาคาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมภายในองค์กร โดยมีแผนในการดำาเนินงาน 
ทีต่อ่เนือ่ง อกีทัง้ไดข้ยายแนวคดิการพฒันาเยาวชนใหค้รอบคลมุในวงกวา้ง ดว้ยการจดัทำาเวบ็ไซต ์AFTERKLASS ซึง่เปน็ชมุชนออนไลน์
สำาหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะตามความฝันของเด็ก อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และการเรียน เพื่อการเป็นเยาวชน
ทีม่คีณุภาพและมจีรยิธรรมทีด่ ีนอกจากนี ้ธนาคารไดม้กีารออกมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณช์มุนมุ
ทางการเมืองและหนี้ภาคครัวเรือนที่ปรับสูงขึ้น ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ 7 จังหวัดของประเทศไทย
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายบัณฑูร ลํ่าซํา
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านสิ่งแวดล้อม
 ธนาคารไดก้ำาหนดนโยบายการดำาเนนิงานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจน ไดแ้ก ่การกำาหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์
ดา้นสนิเชือ่และการบรหิารความเสีย่งทีต่อ้งคำานงึถงึการรกัษาอนรุกัษท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มและชมุชน และขอ้กำาหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทางกฎหมายในระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การปล่อยสินเชื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงาน 
แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวลขนาดเล็ก สินเชื่อที่มีส่วนในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ K-Top Up Loan for Energy Saving 
(Lighting Solution) และ K-Energy Saving Guarantee Program ในด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ธนาคารได้กำาหนดแนวทาง 
ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของธนาคาร ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานในระยะยาว นับตั้งแต่การเริ่มก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ 
การรักษาสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร และการสร้างระบบนิเวศที่ดีต่อชุมชน รวมทั้งจัดทำาโครงการรณรงค์
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน การลดการใช้กระดาษ และการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และมอบหมายให้คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการทำาหน้าที่ดูแลการดำาเนินงานทั้งหมด โดยมีหน้าที่ให้คำาปรึกษา กำากับดูแล และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
การสรา้งการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และการนำาแนวคดิการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื
ไปปรบัใชใ้นทกุกระบวนการดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร ไดแ้ก ่การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การบรหิารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
การดูแลและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา การดำาเนิน
ธุรกิจที่เป็นมิตรและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำาเนินนโยบายอนุรักษ์ลดการใช้ทรัพยากรและของเสีย 

 ในปี 2560 ธนาคารตั้งเป้าหมายในการนำาแนวทางการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนลงไปปฏิบัติใช้ในทุกกระบวนการธุรกิจ ที่ครอบคลุม
และเพิ่มมากขึ้น โดยกำาหนดกระบวนการบริหารจัดการ การวางโครงสร้างการดำาเนินงาน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่าน 
การจดัทำาแคมเปญภายในองคก์ร และการตดิตามผลทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่มุง่สูก่ารปรบัเปลีย่นการดำาเนนิงานของธนาคารใหเ้ปน็องคก์ร
เพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

 การจดัทำารายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืฉบบันี ้เปน็การจดัทำารายงานภายใตก้รอบการรายงานตามมาตรฐานสากล GRI (Global 
Reporting Initiative) โดยใช้ตัวชี้วัดที่อ้างอิงจากฉบับ G4 ในการกำาหนดประเด็นและขอบเขตการดำาเนินงาน ซึ่งดำาเนินการเป็นปีแรก 
เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการดำาเนนิงานเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของธนาคารในระยะยาวในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในนาม
ของธนาคารกสิกรไทย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ธนาคารได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีจิตสำานึกและมีส่วนร่วม 
ในความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป 
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สิทธิมนุษยชน

 หลักการสากล ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน

แรงงาน

 1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้อง 
  สิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
  ตามขอบเขตอำานาจที่เอื้ออำานวย

 2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตน
  เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
  สิทธิมนุษยชน  

 3.  ส่งเสรมิสนบัสนนุเสรภีาพในการรวมกลุม่ 
  ของแรงงานและการรับรองสิทธิ
  ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
 
 4. ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงาน
  ที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ 
 
 5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 

 6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้าง 
  แรงงานและการประกอบอาชีพ 

• กำาหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
 ไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
• จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ 
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ 

หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
 การกระทำาไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการ

ธนาคารได้โดยตรง รวมถึงมีมาตรการ
 คุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล

• กำาหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน
 ไว้ในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
 และจรรยาบรรณของพนักงาน ในการไม่เลือก

ปฏิบัติและกีดกันแรงงาน การพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และการให้

 ผลประโยชน์ที่สามารถเทียบเคียงกับ
 บริษัทชั้นนำาทั่วไป รวมถึงการจัดให้มี

สวัสดิการและสภาพแวดล้อม
 ในการทำางานที่ดี
• สนับสนุนและจัดให้มีสหภาพแรงงานธนาคาร

กสิกรไทยและสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่าง
ลูกจ้างด้วยกัน

• มีนโยบายไม่บังคับแรงงานและไม่จ้าง
 แรงงานเด็ก
• สนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาส

ประกอบอาชีพ เพื่อดำารงอยู่ในสังคม
 ด้วยความภาคภูมิใจ ตามพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550
•  จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
 และข้อเสนอแนะของพนักงาน
• กำาหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูล
 หรือข้อร้องเรียน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ

การร้องทุกข์ของพนักงาน
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 7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง 
  ในการดำาเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบ
  ต่อสิ่งแวดล้อม

 8.  อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส่งเสริม
  การยกระดับความรับผิดชอบ
  ต่อสิ่งแวดล้อม
 
 9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร ่
  เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• กำาหนดเรื่องการอนุรักษ์และร่วมดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน 

• กำาหนดเรื่องการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
 และคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การดำาเนินนโยบายอนุรักษ์และลดการใช้
ทรัพยากรและการลดของเสีย และการสร้าง
จิตสำานึกและวัฒนธรรมในการดูแลรักษา

 สิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายการดำาเนินงาน
 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• กำาหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่อาคาร

สำานักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคาร
สถาปัตยกรรมสีเขียว ซึ่งเน้นการประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• กำาหนดให้มีการใช้อุปกรณ์และระบบประกอบ
อาคารที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง 
เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการจัดทำาแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิต
ไฟฟ้าสำาหรับใช้ภายในอาคาร (อยู่ระหว่าง

 การดำาเนินงานก่อสร้างและติดตั้ง) เป็นต้น
• ส่งเสริมความรู้ด้านสถาปัตยกรรมสีเขียว 
 ในเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรม ดูงาน 

แก่องค์กรและสถาบันการศึกษา 

สิ่งแวดล้อม

 หลักการสากล ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน
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• ร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจริต  

• ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ 
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จาก 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

• ประกาศนโยบายการป้องกันการ 
หาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ  
และกำาหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

• กำาหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูล 
หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำา 
ที่ไม่ถูกต้อง และเบาะแสการกระทำา 
ทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร

• สื่อความและให้ความรู้นโยบายการป้องกัน
การหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ 
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 อย่างต่อเนื่อง
• จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ  

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ 
หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือการกระทำาไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการ
ธนาคารได้โดยตรง รวมถึงมีมาตรการ 
คุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล

• ร่วมลงนามในโครงการ “การส่งเสริม
 การจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน”  

ของสถาบันองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (TBCSD) 

 10. ดำาเนินงานในการต่อต้านการทุจริต  
  รวมทั้งการกรรโชก และการให ้
  สินบนในทุกรูปแบบ 

การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น

 หลักการสากล ประเด็น แนวทางการดําเนินงาน
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ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีได้รับอนุญาต
ไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่: 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 

 แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140
เลขทะเบียนบริษัท: 0107536000315 (เดิมเลขที่ บมจ. 105)
โทรศัพท์: 02-2220000
โทรสาร: 02-4701144-5
K-Contact Center (กลุ่มลูกค้าบุคคล): 02-8888888 
    กด 1 ภาษาไทย กด 2 ภาษาจีนกลาง 
    กด 3 ภาษาอังกฤษ กด 4 ภาษาญี่ปุ่น 
    กด 5 ภาษาพม่า 
K-BIZ Contact Center (กลุ่มลูกค้าธุรกิจ): 02-8888822 
    กด 1 ภาษาไทย กด 2 ภาษาจีนกลาง 
    กด 3 ภาษาอังกฤษ กด 4 ภาษาญี่ปุ่น 
    กด 5 ภาษาพม่า
อีเมล:    info@kasikornbank.com
เว็บไซต์:   www.kasikornbank.com

 ธนาคารกอ่ตัง้เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2488 ตอ่มาไดจ้ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2519 
ปัจจุบันธนาคารมีทุนจดทะเบียนจำานวน 30,486,146,970 บาท 
เปน็ทนุชำาระแลว้เปน็เงนิ 23,932,601,930 บาท จำานวนหุน้สามญั 
2,393,260,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 ธนาคารดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การดำาเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ การให้ความเป็นธรรมแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยมุง่เนน้เรือ่งการดแูล รกัษา และการใชท้รพัยากรดา้นพลงังาน
อย่างคุ้มค่าในองค์กร จึงได้กำาหนดมาตรฐานด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ
การใช้พลังงาน และการบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ โดยยึดตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Leadership in Energy and  
Environmental Design (LEED) และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัภายใน
ประเทศของหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพลังงาน 
 ทั้งนี้ ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร เครือข่าย และสมาชิก
กับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมต่างๆ โดยได้ร่วมรับแนวนโยบายมาปฏิบัติใช้ภายใน
องค์กร ร่วมพัฒนาระบบการทำางานและแบ่งปันความรู้ อีกทั้ง 
ผู้บริหารของธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและกรรมการใน 
หน่วยงานและองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงิน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านอื่นๆ อีก อาทิ 
 • องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย 
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ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของธนาคาร

 ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมุ่งสู่การมีผลการดำาเนินงานที่ดีและยั่งยืนภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม การดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี และการดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบความยั่งยืน 

ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

สินทรัพย์รวม

2.39
ล้านล้านบาท

มูลค่าตลาด 

548,057
ล้านบาท

จำานวนหุ้น 

2,393
ล้านหุ้น

กำาไรสุทธิ 

46,153
ล้านบาท

ผลการดําเนินงานทั่วไป

ความพึงพอใจ 
ของลูกค้าที่มีต่อ 

การใช้บริการ

89%

ความผูกพัน
ของพนักงานต่อ

องค์กร

64%

จำานวนเครื่องเอทีเอ็ม

9,853
เครื่อง

จำานวนลูกค้า 
ทั้งหมด

12.7
ล้านราย

เครือข่ายสาขา
ในประเทศ

 1,124 สาขา
เครือข่ายการให้บริการ 

ในต่างประเทศ 

15
แห่ง

การลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2)  
ต่อพนักงานประจำา 

1.76%

จำานวนการทำารายการ
ทางการเงินผ่านดิจิตัลแบงกิ้ง

723
ล้านรายการ

การให้สินเชื่อโครงการธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  

15,877 
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ

StrategIC
CapaBIlItIeS 

CuStomer CentrICIty

to Be CuStomer’S maIn BanK

produCt & SolutIon 
Innovate & be responsive

KaSIKornBanK, its wholly-owned 
subsidiaries, and its strategic partner

BrandIng & marKetIng
Clear & consistent

communication

8 Customer Segments

ServICe QualIty
excellent customer experience

at all channels

4 product domains

I n t e g r a t I o n

understanding
Customer needs 

Innovation & product
management

Sales & Service
excellence 

proactive risk
management

medium 
Business 

large
Corporate
Business

Small &
micro

Business

middle
Income

mass affluent 

multi-
corporate
Business

High net
Worth

Individual

tHe Way
We WorK

CuStomer
Strategy

8
Segments+ 

 

  

 

long-term risk-adjusted Sustainable profitability

 ธนาคารกสกิรไทยยดึมัน่ในยทุธศาสตร์การยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centricity) ทีมุ่ง่เน้นในการเป็นธนาคารหลกัของลกูค้า
ทกุกลุม่ (Customer’s Main Bank) โดยตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยบรกิารทางการเงนิทีค่รบวงจร พร้อมส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่มผ่าน 3 องค์ประกอบ คือ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product & Solution) ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 
 2. ด้านแบรนด์และการตลาด (Branding & Marketing) ที่เน้นการสร้างความชัดเจนและความสอดคล้องของแบรนด์ในทุกระดับ 
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	 3.	 ด้านคุณภาพการให้บริการ	 (Service	Quality)	 ที่เน้น	
	 	 การสร้างประสบการณ์ดีเลิศให้กับลูกค้าในทุกช่องทาง	
	 	 โดยให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถ	
	 	 เชิงยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญคือ
	 	 •	 การท�าความเข ้าใจความต ้องการของลูกค ้า		
	 	 	 (Understanding	Customer	Needs)
	 	 •		 การสร้างนวัตกรรมและการบริหารผลิตภัณฑ์ทาง	
	 	 	 การเงิน	(Innovation	and	Product	Management)
	 	 •		 การขายและการให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิ	(Sales	&	Service		
	 	 	 Excellence)
	 	 •		 การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก	 (Proactive	 Risk		
	 	 	 Management)

กระบวนการด�าเนินงาน
	 ตามทีค่ณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัยิทุธศาสตร์การด�าเนนิ
งานของธนาคารนั้น	 เพื่อให้ยุทธศาสตร์ของธนาคารบรรลุผลตาม	

เป้าหมายและประสบผลสำาเรจ็อย่างยัง่ยนื ธนาคารได้ใช้บาลานซ์
สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) เป็นเครื่องมือในการแปลง
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดทำาแผนที่กลยุทธ์ (KBank 
Strategy Map) และกำาหนดตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นความสำาเร็จทั้งใน
ระยะสัน้และระยะยาว ผ่านมติสิำาคญั 4 ด้าน ประกอบด้วย มมุมอง
ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และได้มีการถ่ายทอด
ไปยงัสายงานต่างๆ ของธนาคาร เพือ่ให้มกีารจดัทำาแผนทีก่ลยทุธ์
ระดับสายงาน (Division Strategy Map) ที่สอดคล้องกันทั่วทั้ง
องค์กร โดยมีทีมบาลานซ์สกอร์การ์ดของส่วนกลางและตัวแทน
ของแต่ละสายงานร่วมกันจัดทำาและกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ในแต่ละมุมมอง และถ่ายทอดตัวชี้วัดความสำาเร็จเป็นลำาดับขั้น 
ตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการไปจนถงึระดบัผูบ้รหิารสายงาน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำาเร็จ พร้อมติดตามผลการดำาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

วัฒนธรรมองค์กร (K-Culture)

การริเริ่มสิ่งใหม่

• กล้าคิด กล้าทำา
• พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

• เป็นมิตร เข้าถึงได้ง่าย
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
• มุ่งมั่นเพื่อความสำาเร็จ
 และความพึงพอใจของลูกค้า

การทํางานร่วมกันเป็นทีมของท้ังองค์กร

• ไว้ใจกันและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
• สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
• ร่วมแรง ร่วมใจ 

ความเป็นมืออาชีพ

• มีทักษะ ความสามารถ
• มีจิตมุ่งมั่นทุ่มเทและเป็นเดือด

เป็นร้อนในงาน
• มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม
• มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการธนาคารให ้ความสำาคัญกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิการปฏบิตัเิป็นรปูธรรมอยูใ่นทกุกระบวนการ 
ดำาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำาหน้าทีต่วัแทนขององค์กรในการ 
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ทำาหน้าที่ดูแล 
การดำาเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื พจิารณา ให้ข้อเสนอแนะ 
และติดตามการดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงานด้าน 
การพฒันาอย่างยัง่ยนืของธนาคาร และรายงานต่อคณะกรรมการ 
ธนาคาร โดยมีส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสาร 
และองค์การสมัพนัธ์ สายงานเลขาธกิารองค์การ ทำาหน้าทีส่่งเสรมิ
และสนับสนุนการดำาเนินงานของธนาคาร ให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนด
 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายการดำาเนินงาน 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนการดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไปสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ธนาคารกสิกรไทยเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ดำาเนินธุรกิจ 
ภายใต้หลักจริยธรรม การกำากับดูแลกิจการที่ดี และการใส่ใจ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู ่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 
โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์  
“หั ว ใจสี เขี ยว ”ที่มุ่ ง เน ้นการสร ้างจิตสำานึกที่ดี เกี่ ยวกับ 
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่
พนักงานในองค์กร ด้วยการสร้างองค์ความรู ้  ความเข้าใจ 
เพื่อปลุกจิตสำานึกของการมีส่วนร่วม ให้เกิดการดำาเนินงาน
และปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการทำางานและการ
ดำาเนินธุรกิจ การได้รับประสบการณ์จริง อันนำาไปสู่ความตั้งใจ 
จริงในการจัดทำาโครงการและกิจกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างรากฐานที่ 
เข้มแข็ง และนำาไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศที่ยั่งยืน 

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

คู่ค้า

ลกูค้า

พนักงาน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม
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นโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร 

 ธนาคารได้นำาแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็นแนวทางในการวางแผนทางธรุกจิอย่างเป็นรปูธรรมในทกุกระบวนการดำาเนนิธรุกจิ
ให้แก่ทกุหน่วยงานของธนาคาร เพือ่ให้เกดินวตักรรมเชงิธรุกจิทีส่ามารถสร้างประโยชน์สงูสดุทัง้ต่อธรุกจิและสงัคมไปพร้อมกนั ในปี 2557 
ธนาคารได้ดำาเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ พนักงาน พันธมิตร ลูกค้า สังคม  
และชมุชน และจดัสรรงบประมาณในการดำาเนนิโครงการและกจิกรรมดงักล่าว คดิเป็นร้อยละ 1 - 1.5 ของกำาไรสทุธปิระจำาปี พร้อมรายงาน 
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและคณะกรรมการธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ

ด้านเศรษฐกิจ

• การดำาเนินธุรกิจตามหลัก 
 ธรรมาภิบาลที่ดี

•  การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 และตอบสนองความต้องการ
 ของลูกค้าอย่างแท้จริง 
•  การรักษาความเป็นมืออาชีพ
 และความเป็นเลิศ
 ในการดำาเนินงาน
•  การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม
 ที่มีมูลค่าเพิ่ม 
•  การให้ความรู้ทางการเงิน
 กับสาธารณชน
•  การบริหารความเสี่ยง
 อย่างมีประสิทธิภาพ
•  การเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
 เศรษฐกิจ

ด้านสังคม 

• การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม

•  การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
•  การดูแลสุขอนามัย
 และความปลอดภัยของพนักงาน
•  การพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
 ด้านการศึกษา
• การดำาเนนิงานสาธารณประโยชน์

ด้านสิ่งแวดล้อม

•  การดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
 และคำานึงถึงผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม
•  การดำาเนินนโยบายอนุรักษ์
 และลดการใช้ทรัพยากร 
 และการลดของเสีย
•  การสร้างจิตสำานึก 

และวัฒนธรรมองค์กร
 ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (g4-25)

 การมีส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสีย เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ 
ความสำาคัญโดยระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร จรรยาบรรณพนักงาน และรายงานประจำาปีของธนาคาร 
โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน  
สิ่งแวดล้อมและสังคม ตามความเกี่ยวข้องในกระบวนการดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคารทั้งหมด และให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้จัดทำากระบวนการและขั้นตอน เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งความต้องการ และข้อกังวลใจ ผ่านการจัดกิจกรรม 
ในรปูแบบต่างๆ โดยกำาหนดความถีใ่นการดำาเนนิงานทีช่ดัเจน อาทิ

การจดัประชมุ การสมัมนา การสำารวจความคดิเหน็ของลกูค้าและ
พนกังาน เพือ่นำาข้อมลูมาใช้ในการกำาหนดแนวปฏบิตัทิีส่อดคล้อง
 ทั้งนี้ การระบุและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย จะพิจารณาจาก 
การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผลกระทบของ
การดำาเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยกำาหนดเนือ้หารายงานการพฒันาเพือ่
ความยัง่ยนืให้ครบถ้วน ทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม
 นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ธนาคาร
ได้จัดทำาช่องทางในการให้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 
ช่องทางต่างๆ ทัง้เวบ็ไซต์ kasikornbank.com /K-Contact Center 
02-8888888/K-BIZ Contact Center 02-8888822 และอื่นๆ  
โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ ดังนี้

 ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการที่ใช้ ความถี่ ความต้องการ แนวปฏิบัติที่ดําเนินการ (g4-24)  (g4-26)  (g4-27) 

1 ครั้ง/ปี

209 ครั้ง

3 ครั้ง
4 ครั้ง/ปี

265 ครั้ง

12 ครั้ง

11 รุ่น
786 หลักสูตร

1 ครั้ง/ปี

• ผลตอบแทนที่เหมาะสมจาก  
 การลงทุนในหุ้นของธนาคาร
• ผลการดำาเนินงานที่ดี
 และเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน
• การดำาเนินงานเป็นไป
 อย่างโปร่งใส เป็นธรรม 

• การดำาเนินงานเป็นไปอย่าง  
 โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 ที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและก้าวหน้า
 ในงาน

• ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับ 
 ดูแลกิจการของธนาคาร

• ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับ 
 ดูแลกิจการของธนาคาร

• ปฏิบัติต่อพนักงาน
 อย่างเป็นธรรม
• พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ประจำาปี
• เข้าพบและให้ข้อมูลแก่
 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
• ให้ข้อมูลผ่านทางจุลสาร  
 “สารสัมพันธ์” 
• สอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์
• รับข้อเสนอแนะ 
 หรือข้อร้องเรียน

• ประชุมคณะกรรมการ
 ทุกเดือน เว้นแต่มีเหตุ 
 ขัดข้อง
• ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ  
 ครบถ้วน ทันเวลา
• มีส่วนร่วมในการกำากับ 
 ดูแลกิจการ
• พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

• ปฐมนิเทศพนักงาน
• จัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ 
 แก่พนักงาน
• สำารวจความคิดเห็น
 ของพนักงาน

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ
ธนาคาร

พนักงาน
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• จัดให้มีช่องทางการรับฟัง 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
• มีการสำารวจการจ่าย
 ผลตอบแทนของตลาด
 อย่างสมำ่าเสมอทุกปี

• สื่อสารการตลาด
• มีผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
• ทำาความเข้าใจลูกค้า
 โดยพบปะลูกค้า  
 ผ่านการจัดกิจกรรม 
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
• จัดกิจกรรม/ให้ข้อมูล
 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
• รับข้อเสนอแนะ  
 หรือข้อร้องเรียน

การเจรจาจับคู่ธุรกิจ
• การพัฒนาศูนย์ส่งเสริม 
 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 (K Global Business  
 Center)
• การให้คำาแนะนำา 
 โดยทีมงานที่พูด 
 ภาษาต่างชาติได้ดี
• การจัดทำาหนังสือคู่มือ
 การค้าการลงทุน 
 ในประเทศไทย 
 และกลุ่มประเทศเออีซี

• พบปะคู่ค้า
• จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
 ความสมัพนัธ์ในรปูแบบต่างๆ 
• รับข้อเสนอแนะ 
 หรือข้อร้องเรียน

• การพัฒนาความรู้
 ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
• สวัสดิภาพและความปลอดภัย 
 ในการทำางาน

• ความสะดวกในการใช้  
 ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้ง  
 คำาแนะนำาทางการเงิน
• ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์  
 ทางการเงินที่หลากหลาย 
 ครบถ้วน มีคุณภาพและบริการ 
 ที่เป็นเลิศ
• ความพร้อมในการตอบสนอง  
 ต่อความต้องการของลูกค้า
• การรักษาความลับของลูกค้า

ลูกค้าต่างชาติ
• ความสะดวกสบาย
 ในการทำาธุรกรรมทางการเงิน
 ในประเทศไทย
• คำาแนะนำาในด้านการค้า
 การลงทุนในประเทศไทย
• การแนะนำาคู่ค้าที่มีศักยภาพ  
 และเชื่อถือได้

ลูกค้าไทย
• ความพร้อมในการให้บริการ
 ทางด้านการเงินในต่างประเทศ
• คำาแนะนำาในด้านการค้า
 การลงทุนในกลุ่มประเทศ 
 อาเซียน
• การแนะนำาคู่ค้าที่มีศักยภาพ  
 และเชื่อถือได้

• ทำาธุรกิจด้วยความโปร่งใส

• ให้ค่าตอบแทนและ
 ผลประโยชน์อื่นๆ ที่สามารถ  
 เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำา 
 ทั่วไป 
• การจัดสภาพแวดล้อม
 ในการทำางานให้มคีวามปลอดภยั 
 ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อ
 การทำางานอย่างมีประสิทธิผล

• มุ่งเน้นการนำาเสนอผลิตภัณฑ ์
 ที่สามารถตอบสนอง
 ความต้องการของลูกค้า 
• การพัฒนาศักยภาพของ  
 พนักงานให้สามารถนำาเสนอ  
 ผลิตภัณฑ์และบริการ
 ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกด้าน 
• การกำาหนดเรื่องการรักษา  
 ความลับของลูกค้าเป็นหนึ่ง
 ในจรรยาบรรณของพนักงาน  
 ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
 และมีการสื่อไปยังพนักงาน  
 อย่างสมำ่าเสมอ

• มุ่งมั่นในการเป็นเอเชียน 
 แบงก์ (Asian Bank) ภายใต้
 การดำาเนินกลยุทธ์ “AEC+”  
 ซึ่งมุ่งสนับสนุนการพัฒนา  
 ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ 
 ลูกค้าของธนาคาร 
 และธนาคารพันธมิตร 
 ทั้งด้านการเงินและมิใช่ 
 การเงิน อันเป็นการ 
 เสริมสร้างความพร้อม 
 ให้กับลูกค้าเพื่อรับมือ 
 กับตลาดเออีซีที่จะเกิดขึ้น 
 ในอนาคตอันใกล้นี้

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า  
 และปฏิบัติตามสัญญา 

1 ครั้ง/ปี

เป็นประจำา
อย่างต่อเนื่อง

เป็นประจำา
อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า

คู่ค้า

 ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการที่ใช้ ความถี่ ความต้องการ แนวปฏิบัติที่ดําเนินการ (g4-24)  (g4-26)  (g4-27) 
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• การเซ็น MOU เพื่อสร้าง 
 กรอบความร่วมมือ
 ในการดูแลลูกค้าของ 
 ธนาคารกสิกรไทยกับ
 ธนาคารพันธมิตร
• การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
 ความสัมพันธ์ในรูปแบบ 
 ต่างๆ เช่น สัมมนา  
 โครงการจับคู่ธุรกิจ
• การแลกเปลี่ยนพนักงาน

• สร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน
 ที่เป็นธรรมร่วมกัน

• จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
 ความสัมพันธ์ในรูปแบบ 
 ต่างๆ รวมถึงการจัด 
 กิจกรรมให้ความรู้
• รับข้อเสนอแนะ 
 หรือข้อร้องเรียน

• สำารวจความต้องการ
 ของชุมชนและสังคม
• รับฟังและแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็น
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 ในการดำาเนินกิจกรรม
• การให้ความรู้ทางการเงิน
 ผ่าน
 - K-Expert
 - KFam Club
 - K SME Care

กรอบความร่วมมือกับธนาคาร
พันธมิตรที่ต้องการคือ
1. Facility and Process  
 Sharing : ส่งต่อลูกค้าระหว่าง 
 ธนาคาร และแบ่งปันสถานที่
 ในการดูแลลูกค้าของเครือ
 ธนาคารพันธมิตร
2. Human Resource 
 Collaboration : การแลกเปลีย่น
 พนักงานระหว่างธนาคาร
 พันธมิตร 
3. Information Sharing :  
 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
 การทำาธุรกิจ 
4. Network Extension : 
 การขยายเครือข่ายของธนาคาร 
 พันธมิตรและลูกค้าของธนาคาร 
 พันธมิตร ผ่านการแนะนำา
 หรือทำาการจับคู่ธุรกิจ

• ดำาเนินธุรกิจและแข่งขัน
 ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

• จ่ายดอกเบี้ยและชำาระคืน
 ตามกำาหนด
• มีการสื่อสารที่เหมาะสม
 อย่างต่อเนื่อง

• ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน
• ความสามารถในการใช้
 ผลิตภัณฑ์และบริการ
 ทางการเงินในชีวิตประจำาวัน
• เศรษฐกิจในชุมชน
 มีการเจริญเติบโตและยั่งยืน
• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• เดินหน้าสร้างพันธมิตรกับ  
 ธนาคารท้องถิ่นในประเทศ  
 ต่างๆ เพื่อที่จะขยายเครือข่าย  
 การให้บริการให้ครอบคลุม
 ทั่วภูมิภาคและพร้อมที่จะ  
 รองรับการทำาธุรกรรม 
 ทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน 
 ของผู้ประกอบการ

• ปฏิบัติตามกรอบกติกา
 การแข่งขันที่ดี และไม่ใช้
 วิธีการที่ไม่สุจริต

• ปฏิบัติตามสัญญา 
 หรือเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อตกลง 
 และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ 
 ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้   
 และผู้ฝากเงิน

• ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม  
 ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม 
 รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 และสังคม 
• สนับสนุนกิจกรรม 
 สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน   
 พัฒนาสภาพแวดล้อม
 ของชุมชนและสังคม 
• ส่งเสริมให้พนักงาน
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

226 ครั้ง
12 ครั้ง  
5 ครั้ง

คู่แข่ง

เจ้าหนี้

ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม 
และสังคม

 ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการที่ใช้ ความถี่ ความต้องการ แนวปฏิบัติที่ดําเนินการ (g4-24)  (g4-26)  (g4-27) 
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report

หลักการจัดทำารายงาน

 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญกับ 
การจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2555 - 
2556 โดยจัดทำาเป็นรูปเล่มแยกออกจากรายงานประจำาปี 
เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงนโยบาย 
แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำาเนินงานด้าน 
ความรบัผดิชอบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อยา่งชดัเจน 
ภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล GRI (Global 
Reporting Initiative) โดยใช้ตัวชี้วัดที่อ้างอิงจากฉบับ G3.1  
และในป ี2557 ธนาคารไดจ้ดัทำารายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
ภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล GRI โดย 
ใช้ตัวชี้วัดที่อ้างอิงจากฉบับ G4 โดยเปิดเผยข้อมูลในระดับ 
Core ซึ่งดำาเนินการเป็นปีแรก ทั้งนี้  ขอบเขตการรายงาน  
จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคาร ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร 

ในระยะยาวในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ 
สายงานเลขาธิการองค์การ สายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ 
สายงานกำากับและตรวจสอบ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท 
สายงานผลติภณัฑบ์รรษทัและผูป้ระกอบการ สายงานธรุกจิลกูคา้
ผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ 
สายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ สายงานการเงินและควบคุม  
สายงานระบบ สายงานทรัพยากรบุคคล

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน

 การคัดเลือกเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ธนาคารอ้างอิงจาก
ประเด็นสาระสำาคัญที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนของธนาคาร โดยประยุกต์ใช้หลักการของ AA1000 APS  
2008 และหลกัการกำาหนดเนือ้หา (Materiality Assessment) ของ 
GRI ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ การกำาหนด
สาระสำาคัญ (Materiality Assessment) (G4-18)

กรอบขั้นตอนของการกําหนดประเด็นสาระสําคัญและขอบเขตการรายงาน

แนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

topics     aspects     disclosures on management approach + Indicators

 Sustainability Context  Stakeholder Inclusiveness

 Step 1 Step 2 Step 3 
 IdentIFICatIon prIorItIZatIon valIdatIon

 Sustainability  materiality  Completeness Context  

Stakeholder Inclusiveness

Step 4
revIeW

ที่มา: GRI G4
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การกำาหนดสาระสำาคัญ (g4-18)

 ธนาคารกสิกรไทยได้จัดทำาการประเมินสาระสำาคัญที่ส่งผล
ต่อการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน และได้นำาหลักการกำาหนด
เนื้อหาการรายงานตามมาตรฐานสากล GRI (Global Reporting 
Initiative) มาประยุกต์ใช้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1. การระบุประเด็นสําคัญ (Identification) ที่เกี่ยวกับ 
   ความยั่งยืน โดยพิจารณาจากข้อคิดเห็น คำาแนะนำา 
   สิ่งที่คาดหวังในการดำาเนินงานของธนาคาร ที่ได้รับจาก 
   ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากการจัดกิจกรรมและช่องทาง 
   การสื่อสารต่างๆ ประกอบกับแนวทางการดำาเนินงาน 
   ของธนาคารที่มุ่งเน้นการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
 2. การจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ (prioritization) 
   ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน โดยพิจารณาระดับคะแนน
   ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญในประเด็นต่างๆ ที่ระดับ  
   น้อย ปานกลาง มาก จากนั้น ธนาคารได้จัดประชุมแก ่
   หน่วยงานทั้ งหมดของธนาคารเพื่ อชี้ แจงการจัด 
   ความสำาคัญของประเด็นต่างๆ เพื่อให้แนวทางปฏิบัติ 
   และการจัดส่งข้อมูล จากนั้นได้นำาเสนอประเด็นสำาคัญ 
   ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการกำากับดูแล 
   กจิการ คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร เพือ่พจิารณาให ้
   ประเดน็เพิม่เตมิ และอนมุตั ิเปน็แนวทางในการดำาเนนิงาน 
   และระบุประเด็นดังกล่าว ในรายงานการพัฒนาเพื่อ 
   ความยั่งยืนและเว็บไซต์ของธนาคาร 
 3.  การตรวจสอบ ทบทวน เนื้อหา ประเด็นสําคัญ  
   (val idat ion) ที่ เกี่ยวกับความยั่งยืน ที่นำาเสนอ
   ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และเว็บไซต์ของ 
   ธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาการรายงานทั้งหมด 
   ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับหลักการ  
   และตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพของการรายงาน

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน 
(g4-31)

ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์  
สายงานเลขาธิการองค์การ
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1  
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-4702984

การควบคุมคุณภาพของการจัดทำารายงาน

 ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสารและองค์การ
สัมพันธ์ เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมคุณภาพการจัดทำา
รายงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยมีการรวบรวมข้อมูล  
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
โดยแนวทาง ขั้นตอนการดำาเนินงานทั้งหมด จะต้องรายงานแก่
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร
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ภายนอกองค์กร
ภายในองค์กร

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ และการกำาหนดขอบเขตการรายงาน (g4-17 และ g4-18)

 ธนาคารได้ประเมินระดับความสำาคัญของผลกระทบที่มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กร จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร  
โดยแบ่งระดับของการเพิ่มขึ้นของการให้ความสำาคัญออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย โดยในปี 2557 มีประเด็นที่ผู้มี 
ส่วนได้เสยีและธนาคารให้ความสำาคญัเพิม่ขึน้ ทัง้สิน้ 15 สาระสำาคญั ดงัแสดงในตารางด้านล่าง และกำาหนดขอบเขตของความเกีย่วข้อง
ของแต่ละประเด็นความสำาคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานตามมาตรฐาน GRI ฉบับ G4 เป็นปีแรก 
เนื้อหาการรายงานสาระสำาคัญจึงครอบคลุมเฉพาะการดำาเนินงานของธนาคารเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำากัดในการจัดเก็บข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
 ทัง้นี ้ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization) ประกอบด้วยบรษิทัของธนาคารกสกิรไทย (K Companies) ได้แก่ บรษิทัหลกัทรพัย์ 
จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย 
จำากัด และบริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด และบริษัทสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) 

 ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI (GRI Aspect) ที่มีการระบุอยู ่ในรายงานฉบับนี้ มีรายละเอียดในตาราง 
ด้านล่าง โดยมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเพิ่มประเด็นการรายงานจากรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฉบับปี 2555 ในหัวข้อของ
การจัดการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และครอบคลุมประเด็นการประเมินคู่ค้าทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจ้างงาน ด้านสิทธิมนุษยชน  
และด้านผลกระทบต่อสงัคม เพือ่เป็นการยกระดบัการดำาเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืของธนาคารให้ครอบคลมุกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
มากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการรายงาน

บริ
ษัท

ขอ
งธนาคารกสกิรไทย (K Companies)           

บริษัทสนับสนนุงานตอ่ธนาคารกสิกรไทย (p
 C

om
pa

nie
s)
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•	 ขอบข่ายการรายงาน aspect Boundary

ระดับความสําคัญมาก

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
•  การบริหารความเสี่ยง
•  ความรบัผดิชอบต่อสนิค้าและบรกิาร
•  การกำากับดูแลกิจการ
•  การดูแลพนักงาน
•  สิทธิมนุษยชน
•  การเปิดเผยข้อมูล
•  สุขภาพและความปลอดภัย
•  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 

 
 
 

ระดับความสําคัญปานกลาง

• การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
  และสังคม
• สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ 
  สิ่งแวดล้อม
• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
• Brand Management

ระดับความสําคัญน้อย

• การบริหารห่วงโซ่คุณค่า
• การจัดการพลังงาน/นำ้า/ของเสีย
• Climate Change & Environmental  
  Footprint
 
 
 
 
 
 

 
 

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
•  การตรวจสอบ
•  การติดสลากสินค้าและบริการ
•  การสื่อสารการตลาด
•  ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
•  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
•  การจ้างงาน
•  ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
  และฝ่ายบริหาร
• การฝึกอบรมและการศึกษา
• การไม่เลือกปฏิบัติ
• การปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
 ความปลอดภัย
• การประเมินผล
• สุขอนามัยและความปลอดภัย
  ในการทำางาน

• สินค้าและบริการ
• ชุมชนท้องถิ่น

• ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
• ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางอ้อม

 

• วิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
• การประเมินคู่ค้าในด้านสิ่งแวดล้อม
• การประเมินคู่ค้าในด้านการจ้างงาน
• การประเมินคู่ค้าในด้านสิทธิมนุษยชน
• การประเมินคู่ค้าในด้านผลกระทบ 
  ต่อสังคม
• กลไกการรับเรื่องร้องเรียนด้าน 
  การจ้างงาน
• พลังงาน
• นำ้า
• นำ้าทิ้งและกากของเสีย
• มลพิษทางอากาศ (Emission)

Within Organization
Within Organization
KBank/K Companies

 
 

Within Organization
 
 

Within Organization
 

KBank/K Companies 
 

KBank/K Companies
 

Within Organization

Outside Organization
Outside Organization

ลูกค้า/คู่ค้า/คู่แข่ง/เจ้าหนี้

Outside Organization

 

 

 

ลูกค้า/ชุมชนและสังคม

ลูกค้า/ชุมชนและสังคม

 

Outside Organization
 

 

 ประเด็นด้านความยั่งยืน ประเด็นด้านความยั่งยืน 
 ที่สําคัญ ตามแนวทาง
 material Issues grI aspect (g4-19)

Within
organization (g4-20)
(KBank/K Companies/

p Companies)

outside
organization (g4-21)
(ผู้ถือหุ้น/ลูกค้า/คู่ค้า/
คู่แข่ง/เจ้าหนี้/ชุมชน

และสังคม)
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แนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



การกำากับดูแลกิจการ

การบริหารความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• การบูรณาการปัจจัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
 และการกำากับดูแลกิจการ
• ความเสี่ยงกับการให้เครดิต 
 ด้านพลังงาน
• การติดตามและประเมินผล

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• จรรยาบรรณของพนักงาน
• การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน 
 การทุจริตคอร์รัปชั่น
• ช่องทางการรับแจ้งข้อมูล 
 หรือข้อร้องเรียน

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ
• คณะกรรมการธนาคาร
• การมีส่วนร่วม
 ของคณะกรรมการ
• การติดตาม ประเมินผล  
 และการกำาหนดค่าตอบแทน
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคาร

 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้   
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การทำางานที่หลากหลาย
และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะ
กรรมการธนาคารมีจำานวน 16 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
8 คน กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร 5 คน และกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 
3 คน ซึ่งเป็นกรรมการหญิง จำานวน 4 คน และกรรมการชาย 
จำานวน 12 คน ทั้งนี้ กรรมการมีอายุไม่เกิน 72 ปี และกรรมการ
อิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยมี 
ผลบงัคบัหลงัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2556 เปน็ตน้ไป 
ปัจจุบันประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น 
บคุคลเดยีวกนั เพือ่สานตอ่ภารกจิทีม่คีวามสำาคญัและเกีย่วโยงกนั 
อย่างยิ่งต่อการวางโครงสร้างพื้นฐานและการกำาหนดยุทธศาสตร์
ระยะยาว เพื่อให้ธนาคารสามารถดำาเนินธุรกิจทางการเงิน 
ในอนาคตอย่างมีความหมาย ด้วยความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งรองประธานกรรมการ  
เป็นประธานกรรมการอิสระ และแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ  
รวมทั้งกำาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
ในขอ้บงัคบัคณะกรรมการอสิระ เพือ่ทำาหนา้ทีใ่นการถว่งดลุอำานาจ
และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

ธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นว่าการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยคำานึงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรม และการนำาแนวคิดทั้งหมดไปปฏิบัติใช้

ในทุกกระบวนการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการกำาหนดนโยบาย แนวทาง

การดำาเนินงาน การติดตามและประเมินผล จะทำาให้การดำาเนินงานทั้งหมดของธนาคาร

เติบโตแบบสมดุล ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของธนาคาร

 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้  
ความชำานาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วย
ปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำาคัญที่ต้องการ 
การดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์าร ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ธนาคารได้ตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของธนาคาร
จำานวนหนึ่งเพื่อจัดการงานและดำาเนินกิจการของธนาคารตามที่
คณะกรรมการกำาหนด 

รายชื่อและรายละเอียด
คณะกรรมการธนาคาร สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำาปี 2557 
http://www.kasikornbank.com/TH/
Investors/Pages/Investors.aspx
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การกำากับดูแลกิจการ



การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการธนาคาร

 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบภารกิจ  
วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ ซึ่งได้ทบทวนเป็นประจำาทุกปี  
และอนุมัติในประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบาย 
การดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย  
รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปี และกำากับดูแลให้ 
การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ 
และแผนธุรกิจท่ีกำาหนดอย่างมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย  
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และตามมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารไดด้แูลใหม้รีะบบควบคมุภายใน และกระบวนการบรหิาร 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคารก้าวไปสู่การมีผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ 
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยคำานงึถงึสภาวะความเสีย่งในปจัจบุนัและทีอ่าจ 
เกิดขึ้น 
 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน ทำาหน้าที่สรรหา 
พจิารณาคดัเลอืก และกลัน่กรอง ตามนโยบายการสรรหากรรมการ
ของธนาคาร โดยคำานึงถึงสัดส่วน จำานวน ความหลากหลาย  
และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ 
โดยไม่จำากัดเพศ และเป็นไปตามข้อกำาหนดกฎหมาย ข้อบังคับ
ของธนาคาร และหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึการสง่เสรมิ 
ให้กรรมการเข้าอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการหรือเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การติดตาม ประเมินผล
และการกำาหนดค่าตอบแทน

 สำาหรับค่าตอบแทนของกรรมการ ธนาคารได้กำาหนด
นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส ซึง่คณะ
กรรมการทรพัยากรบคุคลและกำาหนดอตัราคา่ตอบแทนทำาหนา้ที่
ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตรา 
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับ
เดยีวกนั กอ่นนำาเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพือ่เสนอขออนมุตัิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร 
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคาร
กำาหนด ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการดำาเนนิงานของธนาคารและผลการ 

ปฏิบัติงานรายบุคคล โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
และกำาหนดอตัราคา่ตอบแทนเปน็ผูพ้จิารณาและนำาเสนอจำานวน 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
 ธนาคารจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองของ
คณะกรรมการธนาคารเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่ชว่ยใหค้ณะกรรมการ
ธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรค
ต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำางานของ
คณะกรรมการ โดยมีการสรุปผลจากการประเมินเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารพจิารณา รวมถงึการจดัใหม้กีารประเมนิผล 
การปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการอิสระและคณะ
กรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ ธนาคารได้กำาหนดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ประเมนิการปฏบิตังิานเปรยีบเทยีบกบั
เป้าหมายและแผนงานประจำาปีตามที่ร่วมกันกำาหนดไว้
 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของพนกังานเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ซึง่ไดอ้นมุตั ิประกาศใช ้และม ี
การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
เป็นประจำาทุกปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการทำาหน้าที่กำาหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำาคัญ 
ของกระบวนการกำากับดูแลกิจการ เผยแพร่นโยบาย หลักการ 
จรรยาบรรณทีก่ำาหนดตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย และดแูลใหห้ลกัการ 
กำากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
กับธุรกิจของธนาคาร รวมถึงดูแลการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
 คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกัน
เกี่ยวกับการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำาคัญ 
ทีก่รรมการและพนักงานต้องยดึถอืปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพือ่ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าการทำารายการเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของธนาคารอย่างแท้จริง โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร  
หรอืพนกังานทีม่ผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกบัธรุกรรมทีท่ำากบัธนาคาร 
หรือบริษัทย่อยของธนาคาร จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา
หรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำาหนดราคาเป็นไปอย่าง 
เหมาะสมยุติธรรม ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนการทำา
รายการกับบุคคลทั่วไป 
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สิ่งสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจทางการเงิน ต้องมีกระบวนการดำาเนินการที่โปร่งใส 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ประชาชน  

และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด คณะกรรมการธนาคารจึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัต ิ

ที่ชัดเจนสำาหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อให้การดำาเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทั้งหมดของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำาหนด 

ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ธนาคารสามารถดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

จรรยาบรรณของพนักงาน

 ธนาคารกำาหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบไว้ใน
จรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่กรรมการและพนกังานจะตอ้งยดึถอื
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
 ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบาย
การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุม 
เรื่องสินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญและผลประโยชน์ การบริจาค 
เพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และกิจกรรมและการมี 
ส่วนร่วมทางการเมือง และจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
เป็นประจำาทุกปี 
 ธนาคารให้ความสำาคัญในการสื่อความนโยบายการป้องกัน
การหาผลประโยชนใ์นหนา้ทีโ่ดยมชิอบ เพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัแิละ
ดำาเนินการที่เหมาะสมภายในองค์กร โดยในปี 2557 ได้สื่อความ 
และใหค้วามรูแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนในองคก์ร 
ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
จลุสารการกำากบัดแูลกจิการ วารสารกจิการสมัพนัธ ์ระบบเครอืขา่ย 
อิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย ทั้งนี้ 
ธนาคารได้จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการ
ป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีพนักงาน 

พนักงานผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน 

การฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่

พนักงาน  
ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน  

คิดเป็น

92%
 ของพนักงานทั้งหมด
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ทีผ่า่นการอบรม จำานวน 9,705 คน คดิเปน็รอ้ยละ 44 ของพนกังาน 
ทัง้หมด แบง่เปน็พนกังานระดบัผูบ้รหิาร (ตัง้แตร่ะดบัผูอ้ำานวยการ
ขึ้นไป) จำานวน 69 คน (ร้อยละ 25 ของจำานวนผู้บริหารทั้งหมด) 
และพนกังานระดบัปฏบิตักิารหรอืพนกังานระดบัเจา้หนา้ที ่(ไมเ่กนิ
ระดบัรองผูอ้ำานวยการ) จำานวน 9,636 คน (รอ้ยละ 44 ของจำานวน
พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด) 
และได้จัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน 
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ได้จัดการ
อบรมเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการ AML/CFT: KYC/CDD  
และการรายงานการทำาธุรกรรม ซึ่งมีพนักงานผ่านการอบรม 
จำานวน 21,564 คน คดิเปน็รอ้ยละ 92 ของพนกังานทัง้หมด และเรือ่ง 
การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) 
ซึง่มพีนกังานผา่นการอบรม จำานวน 15,543 คน คดิเปน็รอ้ยละ 72 
ของพนักงานทั้งหมด โดยในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำาคัญ
ในการปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
 ปจัจบุนัธนาคารมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นทจุรติครบถว้น 
ในทุกผลิตภัณฑ์ของธนาคารและทุกฝ่ายงาน โดยได้ระบุ  
และประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานธนาคาร
เพื่อการชำาระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ซึ่งครอบคลุมเรื่อง 
การทุจริต เพื่อให้สามารถกำาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
และติดตามและประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมอย่าง 
ตอ่เนือ่ง และรายงานผลตอ่ฝา่ยจดัการและคณะกรรมการธนาคาร

การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จำากัด และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด 
(มหาชน) ได้ร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ  จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ในปี 2556

พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
เกี่ยวกับนโยบายการป้องกัน 
การหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ 
จำานวน

9,705 คน 

คิดเป็น 44% ของพนักงานทั้งหมด 

โดยแบ่งเป็น

พนักงานระดับปฏิบัติการ 
หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่  
(ไม่เกินระดับรองผู้อำานวยการ) 

44%

พนักงานระดับผู้บริหาร 
(ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป) 

25% 
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ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

 ธนาคารไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางสำาหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการตดิตอ่
สื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ K-Contact Center/ 
K-BIZ Contact Center/KBank Live/สาขา และส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยในปี 2557 ธนาคารได้จัดตั้งสายด่วนร้องเรียน เพื่อ 
เป็นศูนย์กลางในการรับและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
สำาหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้
มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็น 
การกระทำาที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง ตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่ปดิเผยบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร ภายใตห้วัขอ้นกัลงทนุ 
สัมพันธ์ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลโดยตรงมายัง
ฝ่ายตรวจสอบ เพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทำาทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสมของพนกังาน และรบัแจง้เบาะแส
การกระทำาทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคารเป็นหนังสือหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

นโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 
(Whistle-blowing policy) 
 ธนาคารไดก้ำาหนดนโยบายการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งเรยีน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำาหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล
หรือข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้อง
เรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของ 
ผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ใหจ้ำากดัเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ 
ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และ
กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะ
กรรมการธนาคาร และในกรณทีีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหาย
จากการถกูละเมดิสทิธติามกฎหมาย  ธนาคารไดก้ำาหนดมาตรการ
ทีเ่ปน็ธรรมแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีดว้ย ทัง้นี ้ชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สาร
กบัธนาคารในกรณทีีม่คีำาถามหรอืขอ้สงสยั ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียนสามารถติดต่อธนาคารได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 02-2220000
โทรสาร :  02-4701144-5
อีเมล : info@kasikornbank.com,
K-Contact Center (กลุ่มลูกค้าบุคคล) : 02-8888888 
  กด 1 ภาษาไทย กด 2 ภาษาจีนกลาง 
  กด 3 ภาษาอังกฤษ กด 4 ภาษาญี่ปุ่น
  กด 5 ภาษาพม่า
K-BIZ Contact Center (กลุ่มลูกค้าธุรกิจ) : 02-8888822 
  กด 1 ภาษาไทย กด 2 ภาษาจีนกลาง
  กด 3 ภาษาอังกฤษ กด 4 ภาษาญี่ปุ่น
  กด 5 ภาษาพม่า

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สํานักเลขานุการบริษัท  
สํานักงานใหญ่ ชั้น 33
•  นักลงทุนและผู้ถือหุ้นบุคคล
โทรศัพท์ : 02-4706116
โทรสาร :  02-4702747
อีเมล :  Shareholder_IR@kasikornbank.com
•  นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบัน
โทรศัพท์ : 02-4706900 ถึง 1 02-4702659 ถึง 62
โทรสาร :  02-4702690
อีเมล  :  IR@kasikornbank.com

คณะกรรมการธนาคาร
ที่อยู่ :  เลขานุการบริษัท
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพมหานคร 10140

ฝ่ายตรวจสอบ สายงานกํากับและตรวจสอบ
อีเมล :  InternalAudit@kasikornbank.com 
ที่อยู่ :  ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ
  อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 31
  เลขที่ 252/40-41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
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การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการกำากับดูแลกิจการ เพื่อดำาเนินธุรกิจ
การให้เครดิต

 ธนาคารดำาเนินการให้มีนโยบายและกระบวนการเครดิต  
ทีม่ัน่ใจว่าไม่เพยีงแต่ช่วยให้ธรุกจิของธนาคารประสบความสำาเรจ็ 
แต่ยังต้องส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและธนาคาร
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจมีความแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างและปัจจัยเสี่ยง 

ในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อรักษาคุณภาพเครดิตและป้องกันการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 

ที่ธนาคารไม่พึงประสงค์ นอกจากการกำาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาทั่วไปแล้ว  

ยังมีการกำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้า (Pre-Screening Criteria)  

สำาหรับแต่ละอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักที่จะทำาให้ธุรกิจประสบ 

ความสำาเร็จ (Key Success Factor) ของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม  

ค่าเฉลี่ยทางสถิติของอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาที่ผ่านมาของลูกค้าอุตสาหกรรมนั้น  

มากำาหนดเป็นกรอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
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 ในระดับบริหาร ธนาคารกำาหนดโครงสร้างสำาหรับการดำาเนินการด้านเครดิตที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ดังนี้

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

องค์การ

คณะอนุกรรมการ
นโยบายและ

บริหารความเสี่ยง
เครดิต

หน่วยธุรกิจ หน่วยงานติดตาม
และควบคุม

คณะกรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ

 • อนุมัตินโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงต่างๆ 
  และการกำาหนด Risk Limit & Risk Appetites
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
  -  กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขต
   ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้านต่างๆ
  - ดูแลและติดตามนโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
 • คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
  -  ดูแลและติดตามการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
   ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 • กำาหนดนโยบายและกระบวนการเครดิตด้านสิ่งแวดล้อม  
  และสังคม
 • กำาหนดให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
  และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 • หน่วยธุรกิจ
  -  ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  -  ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อตกลง
   ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • หน่วยงานติดตามและควบคุม
  - กำาหนดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
   ตามข้อตกลง
  -  รายงานให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

 หน่วยงานตดิตามและควบคมุ (ในกรณนีี ้ฝ่ายนโยบายและบรหิารความเสีย่งเครดติ) จะรบัผดิชอบในการรายงานให้แก่คณะกรรมการ
กำากบัดแูลกจิการอย่างสมำา่เสมอถงึโครงการทีไ่ด้มกีารนำาเสนอเพือ่พจิารณาเครดติทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม 
และรับความเห็นจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการก่อนที่จะดำาเนินการต่อ
 ในระดับธุรกรรม ธนาคารดำาเนินการให้มั่นใจการให้เครดิตแก่ธุรกรรมต่างๆ ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม  
โดยกำาหนดนโยบายเครดิต ดังนี้
 • ธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การพิจารณา 
  ให้เครดิตแก่ลูกค้า จะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมทางกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรมอันดีของสังคม
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 • ธนาคารกำาหนดให้มีกระบวนการประเมินโครงการด้าน 
  สิ่งแวดล้อมและสังคม ก่อนที่จะเข้าสู ่กระบวนการ 
  พิจารณาเครดิต เพื่อให ้แน่ใจได ้ว่าประเด็นด ้าน 
  สิ่งแวดล้อมและสังคมจะได้รับการบริหารจัดการ
 • สำาหรับโครงการที่ได้รับการประเมินว่าอาจก่อให้เกิดผล 
  กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำาคัญ  
  จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบโดยผู้บริหาร 
  สายงานธุรกิจและผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเครดิต
 • ธนาคารอาจกำาหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจัดการด้าน 
  สิ่งแวดล้อมและสังคม สำาหรับคำาขอเครดิตสำาหรับ 
  อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  และสังคม อย่างมีนัยสำาคัญได้ และในกรณีที่ผู้ขอเครดิต 
  ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือแก้ไขได้ ธนาคารสามารถ 
  ที่จะดำาเนินการตามความเหมาะสม
 • กำาหนดให้มีการรายงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
  เครดิตจากธนาคารแก่คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำาแนะนำาและแนวทางการ 
  ดำาเนินการต่อ
 • สำาหรับโครงการที่ต้องมีการดำาเนินการในต่างประเทศ 
  ที่อาจก่อให ้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  ในวงกว้าง จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้าน 
  สิ่งแวดล้อมของประเทศที่โครงการไปดำาเนินการ (Host 
  Country) รวมถึงหน่วยงานระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง  
  และข้อกำาหนดด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม โดยมาตรฐาน 
  ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความเสี่ยงกับการให้เครดิตด้านพลังงาน

 การให้เครดิตสำาหรับผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทน 
และพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก จะมีการ
ประเมนิความเสีย่งโดยคำานงึถงึความเสีย่งหลกัของโรงไฟฟ้า ได้แก่
 1. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบในการผลิต ทั้ งด ้านราคา 
  และปรมิาณ เนือ่งจากปรมิาณการสร้างโรงไฟฟ้ามจีำานวน 
  เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปริมาณวัตถุดิบมีจำานวนจำากัด อีกทั้ง 
  มีอุตสาหกรรมอื่นใช้วัตถุดิบเดียวกันเป็นเชื้อเพลิง
 2. ความเสีย่งจากเทคโนโลย/ีเครือ่งจกัร อาท ิBoiler Turbine 
   และ Generator (ตรวจสอบเบื้องต้นจาก IE Report  
  จากวิศวกรอิสระ)
 3. ความเสี่ยงจากปัญหาการประท้วงและมวลชน โดยจะ 
  ทำาให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถเปิดดำาเนินการได้สำาหรับ 
  โรงไฟฟ้าที่มีการประท้วงระหว่างการขอเครดิต
 4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  และความปลอดภยั อาท ิการมรีะบบรกัษาความปลอดภยั  
  การรบัรองผลวเิคราะห์ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น  
  (Initial Environmental Examination: IEE) รายงาน 
  การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (Environmental  
  Impact Assessment: EIA) รายงานการวิเคราะห์ 
  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental  
  and Social Impact Assessment: ESIA) จากหน่วยงาน 
  ที่รับผิดชอบโดยตรง และการรับรองเป็นรายงานเกี่ยวกับ 
  การศกึษามาตรฐานการป้องกนั และการแก้ไขผลกระทบ 
  ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การติดตามและประเมินผล

 เมื่อผู้ประกอบการได้รับอนุมัติเครดิตจากธนาคาร ธนาคาร
จะทำาการติดตามและควบคุมดูแลผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งถึง 1 ปี หลังจากเริ่มดำาเนินการผลิต
ไฟฟ้าขายเข้าระบบโดยวิศวกรอิสระ ภาคีเครือข่ายที่ปรึกษา 
ด้านพลังงานในโครงการ ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำากัด  
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร ์วิส จำากัด มูลนิธิ 
อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย บริษัท มอทแมคโดนัลด์ 
(ประเทศไทย) จำากดั บรษิทั ซนิแคลร์ไนท์ เมอร์ช (ประเทศไทย) จำากดั 
และทีป่รกึษาด้านพลงังานเฉพาะขององค์กร โดยจำาแนกออกเป็น 
3 ระยะ คือ

โซลาร์เซลล์ หนึ่งในโครงการพลังงานทดแทน 
ที่ธนาคารให้การสนับสนุนด้านการเงิน
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2. ช่วงการก่อสร้าง และเชื่อมต่อ
 เข้า grid
 ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงาน
ผลการติดตามและความคืบหน้า
ของการดำาเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
หลักฐานการเบิกเงินกู้ (Invoice) 
เพื่อแสดงถึงความเหมาะสมของการ 
เบิกเงินกู้ในแต่ละงวดงาน ความถูกต้อง
ของการเชื่อมต่อกับ Grid คุณภาพไฟฟ้า
ที่ผลิตได้ ค่าความร้อนที่ได้และ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรทั้งระบบ

3. ช่วงดําเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบ
 ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานผลการ
ดำาเนินงานโดยจัดทำารายงานประจำาเดือน
เป็นเวลา 6 เดือน และหลังจากนั้นอีก 
6 เดือน จัดทำารายงานรายไตรมาสรวม 
1 ปี โดยรายงานการผลิตไฟฟ้า สรุป
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ปริมาณไฟฟ้า
ที่ขายเข้าระบบ ปัญหาที่เกิดระหว่าง
การผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความเหมาะสม
ของการควบคุมดูแลระบบการผลิตไฟฟ้า 
การใช้วัตถุดิบตรงตามที่ออกแบบ ปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงมั่นใจ
ได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ตามแผนที่วางไว้

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง
 และก่อนนําเสนอขอเงินกู้
 กับธนาคาร
 ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานข้อมูล 
ด้านเทคนิค แผนการก่อสร้าง ประมวล
ข้อมูลด้านเทคนิคของโครงการ 
และจัดทำาสมมติฐานทางด้านเทคนิค 
และรายละเอียดคำาแนะนำาโดยรวม
กรณีที่มีข้อควรแก้ไขและปรับปรุง
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การดูแลและให้ความสำาคัญกับลูกค้า

ในปี 2557 ธนาคารกสิกรไทยให้บริการลูกค้ากว่า 12.7 ล้านราย ดังนั้นจึงให้ความสำาคัญกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีเยี่ยม มีมาตรฐานและคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประชาชน ทั้งบุคคลและภาคธุรกิจ 
ตลอดจนสังคม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินชั้นนำาของประเทศ ที่ช่วยสร้าง รักษา และมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

จำานวน K-Expert  
เพิ่มขึ้น 

52.95%  

(เปรียบเทียบ
กับปี 2556)

การเติบโตของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น

(เปรียบเทียบกับปี 2556)

ความพึงพอใจ 
ของผู้ค้าต่อ 
ธนาคาร  
เท่ากับ 

95% 
(ไม่มีข้อมูล
ในปี 2556)

คู่ค้าได้รับ
การประเมิน 
ด้านผลกระทบ 
ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม* 

100% 
(ไม่มีข้อมูลในปี 2556)

ลูกค้าบุคคล 

6.69%

ลูกค้าธุรกิจ 

6.57%

จำานวนลูกค้า 
ของธนาคาร 
เพิ่มขึ้น  

9%
(เปรียบเทียบ
กับปี 2556)

จำานวนการทำารายการทางการเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking)  
เพิ่มขึ้น 

184% 
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 
(K-Cyber Banking) 
เพิ่มขึ้น 

30%   
(เปรียบเทียบกับปี 2556)

* นอกจากนี้คู่ค้าของธนาคารจะต้องได้รับการประเมินด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

34
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 ธนาคารกสิกรไทย



ความรับผิดชอบสินค้าและบริการ

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการทำาความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละช่องทางการให้บริการ เพื่อนำามา
วางแผนกลยทุธใ์นการรองรบัความแตกตา่งกนั ใน 4 ดา้น ทีล่กูคา้
ให้ความสำาคัญ ประกอบด้วย

ธนาคารดำาเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยตั้งใจ 

ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการทุกช่องทางของธนาคารให้แก่ลูกค้า 

ทุกกลุ่มทุกระดับ ทั้งการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการ ผลประโยชน์ และความเสี่ยงในการทำาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า 

ที่ครบวงจรและหลากหลาย การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

เพื่ออำานวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพในการทำาธุรกิจให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำาเนินงาน  

การจัดทำาโครงการส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคง 

ปลอดภัยในการให้บริการ การสื่อความแจ้งเตือน และให้คำาแนะนำาลูกค้าเกี่ยวกับ

มิจฉาชีพกลุ่ม Call Center ที่หลอกทำาธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM Skimming) 

หรือเว็บไซต์ปลอม และมีกระบวนการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ อย่างดี 

ในด้านการดำาเนินงาน ได้มีการแยกสายงานการให้บริการลูกค้าออกมาจาก 

สายงานธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการอย่างก้าวกระโดด
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1. ความสะดวกสบาย (Convenience)
 ธนาคารได้เพิ่มจำานวนสาขาและเครื่องอัตโนมัติของธนาคาร 
ในพื้นที่ต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จากเดิม 
ในกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และอำาเภอสำาคญัในจงัหวดัตา่งๆ ไปทีอ่ำาเภอ 
รอบนอก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำาธุรกรรมทางการเงิน
ให้แก่ลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนา K-MOBILE  
BANKING PLUS ซึ่งเป็นการให้บริการทำาธุรกรรมทางการเงิน 
บนโทรศพัทม์อืถอื ดว้ยรปูแบบทีท่นัสมยั ใชง้านงา่ย และปลอดภยั 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการทำาธุรกรรมทาง 
การเงนิทกุทีท่กุเวลา แมล้กูคา้จะอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่มม่สีาขาหรอืเครือ่ง
อัตโนมัติของธนาคาร ก็สามารถทำาธุรกรรมทางการเงินได้อย่าง 
ไม่ติดขัด รวมทั้งยังมั่นใจได้ในระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด 
Triple Lock Security ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่ธนาคารได้พัฒนา
ขึ้นและเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ 

2. คุณภาพการให้บริการ (Service Quality)
 ด้วยช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งช่องทางบริการ
ออนไลน์และบริการที่สาขา ธนาคารมีแผนปรับปรุงและพัฒนา 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ 
ที่ดีทุกช่องทาง โดยเน้นทุกๆ ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องดำาเนินการ ให้มี 
ความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว
 สำาหรับการให้บริการที่สาขา ธนาคารให้ความสำาคัญกับ 
ระบบงานและระบบคิวที่ทันสมัย และมีการจัดโครงสร้างแยก
กันระหว่างส่วนงานขายและส่วนงานการให้บริการ รวมถึง 
การคดัเลอืกพนกังานทีต่อ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และมใีจบรกิาร 
และพนักงานต้อนรับที่อำานวยความสะดวก และตอบข้อสอบถาม 
จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับธนาคารในสาขาเช่นเดียวกัน

3.  ความสัมพันธ์กับธนาคาร (Banking relationship)
 ธนาคารมีรูปแบบโครงสร้างและการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้าและธนาคาร เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดี และยั่งยืน 
ในแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยมีผู้ดูแลความสัมพันธ์และผู้จัดการสาขา 
ที่จะคอยให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า 
และวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือนำาเสนอผลิตภัณฑ์บริการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และตรงใจให้กับลูกค้า ครอบคลุมไปถึงบริการที่ไม่ใช่
ทางการเงนิ อาท ิการจดักจิกรรมตา่งๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัความตอ้งการ
ทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่าง และเกินกว่าความคาดหวัง 

Triple Lock Security คือ ระบบความปลอดภัยชั้นสูง 
ประกอบด้วยระบบป้องกันการเข้าใช้งาน (User Protection) 
ระบบป้องกันขณะทำาธุรกรรม (Transaction Protection)  
และระบบป้องกันการเข้าถึง และปกป้องข้อมูลทางการเงินของ
ลูกค้า (High Security Customer Data Protection)  
ซึ่งผ่านการยอมรับจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
และบริษัททางด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

K-MOBILE BANKING PLUS บรกิารทำาธรุกรรมทางการเงนิบนโทรศพัท์มอืถอื
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4.  การให้คําแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการ (advisory)
 ธนาคารให้ความสำาคัญกับคุณภาพของพนักงานที่ให้บริการ
ลูกค้า ณ จุดบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขา หรือ K-Contact 
Center  ธนาคารไดพ้ฒันาหลกัสตูรการฝกึฝนและอบรมพนกังาน 
ตั้งแต่ก่อนเริ่มให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อให้บริการ
ลูกค้าแล้ว ตัวอย่างเช่น โครงการ K-Expert ซึ่งเป็นโครงการที่ม ี
เป้าหมายในการยกระดับความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
และการลงทุนของพนักงาน เพื่อให้สามารถให้คำาแนะนำาทาง 
การเงินให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำาไปใช้ได้จริง 
ปจัจบุนัธนาคารมพีนกังานทีผ่า่นหลกัสตูร K-Expert ของธนาคาร
แลว้กวา่ 4,000 คน ทีพ่รอ้มใหค้ำาแนะนำาทางการเงนิอยูท่ีส่าขาของ
ธนาคารทั่วประเทศ

ความพึงพอใจของลูกค้า

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า 
และประชาชน จงึไดจ้ดัทำาการสำารวจความพงึพอใจลกูคา้ ตัง้แตป่ ี
2549 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

การสํารวจความพึงพอใจ
 ธนาคารมีการจัดทำาการจัดสนทนากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ของธนาคาร (Focus Group/Discussion) โดยแยกตามกลุ่มของ
ลูกค้า ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อศึกษา 
ความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสาขา และปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และนำาปัจจัยต่างๆ ที่ได้
มาใช้เป็นหัวข้อในการสำารวจเชิงปริมาณ โดยสุ่มสัมภาษณ์ลูกค้า 
ที่เข้ามาใช้บริการสาขาทุกสาขา ผ่านทางโทรศัพท์เป็นรายสาขา
ในทุกๆ เดือน เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
สาขา และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า  โดย
ผลสำารวจจาก บรษิทั Nielsen พบวา่ ป ี2557 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจ 
ในระดับร้อยละ 89 (ปี 2556 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับร้อยละ 
89) ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสำารวจ จะนำามาใช้ในการบริหารจัดการ 
และหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการบริการของธนาคาร 
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ และพฒันาคณุภาพการบรกิารอยา่งยัง่ยนื
และเป็นรูปธรรม

ช่องทางในการเสนอแนะข้อคิดเห็น
 ธนาคารได้จัดทำาช่องทางสำาหรับลูกค้าในการให้ข้อคิดเห็น 
เสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการดำาเนินงานและการให้บริการ
ของธนาคาร ผา่นเวบ็ไซต ์www.kasikornbank.com / K-Contact 
Center 02-8888888 / K-BIZ Contact Center 02-8888822  
และผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็น 
ผู้ดำาเนินการดังกล่าว

การสื่อสารการตลาด

 ธนาคารจัดทำาแผนงานที่สอดคล้องและยึดตามระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำานักงาน ก.ล.ต. ไปจนถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ Direct Mail  
ที่ครบถ้วน ไม่ทำาให้เข้าใจผิด ถูกต้อง และชัดเจนให้แก่ลูกค้า 
ประชาชน 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 ธนาคารกำาหนดนโยบายการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดย 
ยึดหลักการบริหารด้วยความโปร่งใส มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และใช้ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ข้อกำาหนดทางการระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจการค้าท่ีเป็นธรรม ท้ังในด้านการวางแผนโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์การคดัเลอืก และการใชส้ือ่โฆษณา รวมถงึกลยทุธ์
สง่เสรมิการขาย ดงันัน้ ความสำาเรจ็ในการใหบ้รกิารและผลติภณัฑ์
ของธนาคาร  จึงมีรากฐานมาจากคุณภาพและผลการดำาเนินงาน
รวมถึงชื่อเสียงของธนาคาร
 K-Expert บริการให้คำาแนะนำาและวางแผนทางการเงิน
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คณะกรรมการด้านการสื่อสารการตลาด
 ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการด้านการสื่อสารการตลาด 
ทัง้ในระดบัธนาคารและสายงาน โดยมคีณะกรรมการเปน็ผูบ้รหิาร 
ระดับสูงของธนาคารจากสายงานธุรกิจ และหน่วยงานด้าน 
การสื่อสารการตลาด เพื่อร่วมระดมความคิดและพัฒนาทบทวน
แผนงานการสือ่สารการตลาดอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ประจำา ทัง้รายเดอืน 
และรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาดให้ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของธนาคาร
 สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลนั้น ธนาคารมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคำานึงถึงสิทธิประโยชน์และความเป็นธรรม
ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ 
ข้อมูลที่เป็นธรรม เพียงพอ และได้รับผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ธนาคารได้กำาหนดนโยบายในการนำาเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน 
โดยคณะกรรมการธนาคารกำาหนดกลยุทธ์ อนุมัตินโยบาย  
และกรอบปฏิบัติเพื่อให้คณะผู้บริหารธนาคารนำาไปปฏิบัติใช้
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการนำาเสนอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า ทั้งก่อนซื้อ ขณะซื้อ หรือเข้า 
ทำาสัญญา และระหว่างสัญญามีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังมุ่งเน้นการรักษาความลับของลูกค้าไว้ตลอดเวลา โดยจะไม่
เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่ 3 ยกเว้นธนาคารได้รับอนุญาตเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าให้เปิดเผยได้ หรือเปิดเผยข้อมูลตาม
ที่กฎหมายกำาหนด

การจัดการข้อร้องเรียน

 ธนาคารใหค้วามสำาคญักบัการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนของลกูคา้ 
ผ่านทุกช่องทางบริการต่างๆ ของธนาคาร โดยสายงานการให้
บรกิารลกูคา้รว่มกบัสายงานตา่งๆ ของธนาคาร อาท ิสายงานธรุกจิ
ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบ
การ สายงานธรุกจิลกูคา้บรรษทั สายงานบรหิารความเสีย่งองคก์าร 
และสายงานระบบ ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทำางาน Complaint 
Working Team เพื่อบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
 ทัง้นี ้คณะทำางาน Complaint Working Team มหีนา้ทีใ่นการ 
กำาหนดแนวทางการจัดการและติดตามสถานะการดำาเนินการ  
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ขอ้รอ้งเรยีน/ปญัหาของลกูคา้ ไดร้บัการดำาเนนิการ 
ในระยะเวลาที่เหมาะสมและทำาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ  
รวมถึงผลักดันให้เกิดการแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว  
โดยมีการกำาหนด KPI ที่ใช้วัดผลในการดำาเนินงาน และกำาหนด
กลยุทธ์ในการดำาเนินงานออกเป็น 4 ด้านดังนี้
 1. การแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนของลูกค้า (Case Handling) 
  โดยจัดทำารูปแบบและกระบวนการในการจัดการ 
  ขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ ซึง่ประกอบดว้ยการจดัความสำาคญั 
  และเร่งด่วนในการดำาเนินการของเคสลูกค้า (Prioritization) 
  การติดตามและตัดสินใจหาข้อสรุป (Escalation for 
  Approval) การควบคุมคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับ 
  ความพึงพอใจ (Quality Control) การจัดทำารายงาน 
  เพื่อวัดประสิทธิภาพในการดำาเนินการ และการวิเคราะห์ 
  (Performance Report & Analysis) รวมทั้งการปรับปรุง 
  กระบวนการให้มีการจัดการที่รวดเร็ว
 2. การรวบรวมปญัหาและขอ้รอ้งเรยีน (Case Acquiring) 
  โดยมีการจัดตั้งสายด่วนร้องเรียน (Complaint Hotline)  
  เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมปัญหา/ข้อร้องเรียนของลูกค้า  
  เพื่อนำามาจัดการอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ด้วย 
  กระบวนการมาตรฐาน โดยมีทีมงานให้บริการตลอด 
  7 วัน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้  ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา/ 
  ข้อร้องเรียนเข้ามาที่สายด่วนร้องเรียน 02-8888888  
  กด 9 หรือ ComplaintCenter@kasikornbank.com 

การให้บริการสอบถามข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่าน 
K-Contact Center 02-8888888
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 3. การบริหารจดัการ/ป้องกนัปัญหาระยะยาว (Problem  
  Management) ซึง่มคีณะอนกุรรมการบรหิารกระบวนการ 
  ทางธุรกิจทำาหน้าที่ในการผลักดันการจัดการปัญหาแบบ 
  เบ็ดเสร็จ โดยเลือกปัญหาที่เกิดขึ้นซำ้าๆและ/หรือส่งผล 
  กระทบในวงกว้าง ทั้งในมุมลูกค้าและภาพลักษณ์ของ 
  ธนาคาร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
  และยั่งยืน
 4. การจดัการข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัชือ่เสยีง/ภาพลกัษณ์ 
  ของธนาคาร (Reputational Risk Management) โดยมี 
  ทีมงาน Social Network Management Team (SNMT)  
  ทำาหน้าที่ในการพิจารณาข้อร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบ 
  ต่อชื่อเสียงของธนาคารในวงกว้าง เพื่อให้มีการจัดการ 

  อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ธนาคารได้กำาหนดกระบวนการ 
  ในการจัดการข ้อร ้ อง เ รี ยนที่ ได ้ รับจากธนาคาร 
  แห่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานราชการต่างๆ ให้มี 
  ประสิทธิภาพ รวมถึงนำาประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียน 
  มาวิเคราะห์และผลักดันให้เกิดการแก้ไขในระยะยาว

 ธนาคารได้มีการวางแผนการดำาเนินงานบริหารจัดการ 
ข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน โดยกำาหนดแผนงานที่สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของธนาคารและแผนการดำาเนินงานของสายงาน 
การให้บริการลูกค้า ในแต่ละปีจะมีการกำาหนดแผนงานโครงการ
และตวัวดัผลทีช่ดัเจน เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีก่ำาหนด โดยมุง่เน้น 
ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการกับธนาคาร
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การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายและกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับภาพรวม 

ทิศทาง และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเล็งเห็นว่าการดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคารเป็นกลไกสำาคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโดยรวม และส่งผลต่อการสร้าง

ความเข้มแข็งและวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่สมดุลให้แก่บุคคล สังคม และชุมชน  

เพื่อเป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน จึงได้พัฒนาบริการ

ทางการเงินที่หลากหลาย ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อช่วยให้การดำารงชีวิตมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น  

รวมทั้งขยายขอบเขตการดำาเนินธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อรองรับการเปิดเสรี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้บริการทางการเงินแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ อันจะทำาให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจที่ต่อเนื่องทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ
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ช่องทางการให้บริการของธนาคารในภูมิภาคอาเซียน +3
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ช่องทางค้นหาข้อมูลความรู้ด้านการเงิน
 ธนาคารจัดทำาเว็บไซต์ www.askkbank.com เพื่อให้ข้อมูล  
คำาแนะนำา ความรู้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน อาทิ การออม 
การลงทุน การวางแผน การใช้จ่าย รวมถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิต
ประจำาวัน เพื่อตอบโจทย์ และสะท้อนความเป็นมืออาชีพทาง
ด้านการเงินของธนาคาร และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้า โดยจัด 
กลุ่มข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งจัดทำาเว็บไซต์ 
www.Kbeautifullife.com เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความรู ้ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้ชวีติ ได้แก่ การศกึษา สขุภาพ 
และท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้าธนาคาร และบุคคลทั่วไป โดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย รวมถงึเป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์กจิกรรม และนำาเสนอ 
สิทธิประโยชน์จากแคมเปญทางการตลาดต่างๆ ของธนาคาร  
และบริษัทพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

รายการ the expert ปลุกฝัน 
 ธนาคารได้ริเริ่มรายการ The Expert ปรากฏการณ์ปลุกฝัน 
ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้เกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน
รายการแรกของประเทศไทย ที่นำาเสนอเนื้อหาอันหลากหลาย 
พร้อมคำาแนะนำาทางการเงินที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
คนทั่วไปในการเติมฝันให้เป็นจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน
จากธนาคารกสิกรไทยและดารานักแสดงที่มีประสบการณ์ตรง

กับฝันนั้นๆ เข้ามาช่วยให้คำาแนะนำาให้คนต้นฝันทำาฝันให้เป็นจริง 
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความรู้ทางการเงินแก่องค์กรต่างๆ  
อาทิ การออม การจัดการหนี้ การบริหารความเสี่ยง การวางแผน
การเกษียณ การลงทุน และการวางแผนภาษี โดยในปี 2558 
ธนาคารมีแผนจะเปิด K-Expert Center ศูนย์บริการให้คำาปรึกษา 
ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่อาคารจามจุรีสแควร์ภายใต้ 
แนวคดิ “Place for Life Fulfillment” ทีพ่ร้อมเตมิเตม็ทกุความต้องการ 
ด้วยความรู้ คำาแนะนำาและแนวทางจากทีม K-Expert 

เสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ลูกค้าบุคคล  

ลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการ โดยเล็งเห็นว่าความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

และช่วยส่งเสริมให้บุคคลรู้จักการวางแผนจัดการการเงิน สร้างความมีวินัย 

และความพากเพียร และมีประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้าง

อนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และนำาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ

ที่ยั่งยืน โดยธนาคารได้นำาศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางการเงินที่มี มาพัฒนา

เป็นองค์ความรู้และส่งต่อให้แก่สังคมและชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร  

ทำาให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ 

www.Kbeautifullife.com เวบ็ไซต์ข้อมลูข่าวสาร ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชวีติ
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โครงการส่งเสรมิการจดัการเอสเอม็ออีย่างยัง่ยนื K Sme Care 
 ธนาคารเหน็ความสำาคญัของธรุกจิเอสเอม็อไีทยทีเ่ป็นรากฐาน
สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงตั้งใจสนับสนุน 
ผู้ประกอบการในด้านองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายลูกค้า 
เอสเอ็มอี เพื่อช่วยให้การดำาเนินธุรกิจประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้น  
โดยจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน K SME 
Care อย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นที่ 1 ในปี 2550 จนถึงรุ่นที่ 20 ในปี 
2557 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 12,000 คน ทั่วประเทศ
 ในปี 2557 ได้จัดหลักสูตรอบรมภายใต้แนวคิด “LIVE 
AND LEARN” ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใน 4 จังหวัด คือ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี และนครราชสีมา โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ เรียนรู้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
การดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น 
ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากผู ้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากนักธุรกิจชั้นนำาของ
ประเทศไทย

รายการโทรทัศน์ “Sme ตีแตก”
 ธนาคารจัดทำารายการ “Sme ตีแตก” เพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย
ทางธุรกิจ ทั้งความรู้และความบันเทิงเต็มรูปแบบ ผู้ร่วมรายการ
และผู้ชมทางบ้านจะเห็นการลงพื้นที่ธุรกิจจริงของคณะกรรมการ 
เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องของธุรกิจนั้นๆ แบบ
ละเอียด มีการวิเคราะห์แผนธุรกิจจากกลยุทธ์ที่นำาเสนอ พร้อมทั้ง 
แสดงให้เห็นถึงโอกาสความสำาเร็จว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมทั้ง
แนวทางในการทำาธุรกิจให้แก่ผู ้ชมได้อย่างครบเครื่อง เพื่อให้
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกช่วงของธุรกิจ  
K SME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้

KFam Club
 ธนาคารได้จดัตัง้ KFam Club เพือ่พฒันาธรุกจิครอบครวัไทย
และการส่งต่อธรุกจิครอบครวัจากรุน่สูรุ่น่อย่างยัง่ยนื เพือ่รวมกลุม่
ของลกูค้าองค์กรขนาดใหญ่ทีเ่ป็นธรุกจิครอบครวัของธนาคารกว่า 
250 ครอบครัว หรือกว่า 500 คน พร้อมจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
และสันทนาการ การเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน 
หนึ่งในหลักสูตรที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย คือ หลักสูตร The Professional Family Business 
Management Program ที่เสริมสร้างความรู้เครือข่ายระหว่างกัน
และยังเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนสองรุ่น
ให้กับธุรกิจครอบครัวไทย
 นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อจุดประกายให้ธุรกิจครอบครัวไทยเรียนรู้เทคนิคการส่งต่อ 
ธุรกิจในมุมมองระดับโลก อาทิ การพาลูกค้าไปเยี่ยมชมธุรกิจ
ครอบครัวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ประเทศญี่ปุ ่นหรือการร่วมมือ 
กับพันธมิตรระดับโลก IMD Global Family Business Center  
สถาบนัการศกึษาชือ่ดงัด้านธรุกจิครอบครวัจากประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
ที่สร้างหลักสูตรธุรกิจครอบครัวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็น 
ที่ปรึกษาให้กับธุรกิจและองค์กรชั้นนำาระดับโลกมากมาย เพื่อนำา 
ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลสู่ธุรกิจครอบครัวไทยให้ 
ส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2550 ธนาคารได้ริเริ่ม
โครงการส่งเสริมการจัดการเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

K SME Care ขึ้น และมีการดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปี 2557  

มีผู้ผ่านการอบรมจำานวน 20 รุ่น
คิดเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ

จำานวนกว่า

12,000
คน

“SME ตแีตก” รายการโทรทศัน์ทีส่ร้างสรรค์ไอเดยี สำาหรบัผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
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 ตัวชี้วัด คําจํากัดความของการเปิดเผยข้อมูล ผลการดําเนินงานปี 2557 

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
 

• ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนนิงานอืน่ๆ (ค่าตอบแทนกรรมการ 
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์อื่นๆ)

•  รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าภาษีอากรและภาษีเงินได้ ไม่รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี

เงินบริจาคเพื่อองค์กรสาธารณกุศล โครงการให้ความรู ้ 
ด้านการเงิน และเงินบริจาคเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน
และสังคม

รายละเอียด
บริจาคเพื่อการกุศลและโครงการด้านการศึกษา
• ธนาคารกสิกรไทย  
•  บริษัทย่อยของธนาคารกสิกรไทย
โครงการให้ความรู้ด้านการเงิน
ทุนการศึกษา
• ในประเทศ
• ต่างประเทศ

(พันบาท)

230,420,805.00 

230,420,805.00 

133,227,206.49 

     
28,281,624.81

      
                                                                                

     
                                                                              

28,124,471.00

38,822,547.00 
                                                                              

17,704,913.86
      

                                                                                     

293,649.82
      

 
                                                                                     

198,638.82 
109,015.82 

89,623.00                                                                                       
60,707.69
34,303.31                                                                                        

6,570.07 
27,733.24                                               

    117,193,598.51 
 

direct economic value  
generated and distributed (evg&d)

(a)  direct economic value  
 generated
 
 • Revenues 

(b)  direct economic value   
 distributed
 
 • Operating costs
 

 • Employee wages 
  and benefits
 
 • Payments to providers of  
  capital
 
 • Payments to government
 

 
 • Community Investment

economic value retained (a-b)
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	 ตัวชี้วัด คําจํากัดความของการเปิดเผยข้อมูล ผลการดําเนินงานปี 2557 

• การจ่ายภาษี • ธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติ
 ตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัด
• ธนาคารได้ประเมินความเสี่ยงจาก
 การปฏิบัติงานและสร้างกระบวนการ
 ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
 เช่น การจัดทำา check-list 
 ในการทำางาน การกระทบยอด  
 รายการ และการสอบทานโดย
 เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้สอบบัญชีภายใน
 และผู้สอบบัญชีภายนอก
 อย่างสมำ่าเสมอ
• ธนาคารมีบริษัทที่ปรึกษาภาษี
 ระดับ สากล ที่ช่วยสอบทานภาษี
 ในปัจจุบัน  และเตรียมความพร้อม
 ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
 ที่มีการ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
 ในอนาคต
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การบริหารแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กร

ในด้านการบริหารจัดการแบรนด์และภาพลักษณ์นั้น ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการ 

ด้านการสื่อสารการตลาดทั้งในระดับธนาคาร ที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงจากสายงานธุรกิจและการสื่อสารการตลาด 

เพื่อกำาหนดแนวทาง การจัดลำาดับความสำาคัญ การจัดสรรงบประมาณ และจัดกิจกรรม

ทางการตลาดของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยประสานงาน

กับสายงานต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ ภาพรวมการดำาเนินงานด้านการสื่อสารของธนาคาร 

ร่วมระดมความคิดและพัฒนาทบทวนแผนงานการสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจำาทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของธนาคาร รวมทั้งการจัดตั้ง

คณะทำางานในระดับสายงานต่างๆ ที่ต้องนำานโยบายและแนวทางที่ได้รับไปปฏิบัติ

ใช้ให้สอดคล้องและถูกต้อง 

นอกจากนี้ ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารแบรนด ์

และภาพลักษณ์องค์กรได้จัดทำาแนวทางในการบริหารจัดการการจัดทำาสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ของธนาคาร (Corporate Identity) ที่กำาหนดอย่างถูกต้อง อาทิ การจัดประชุม

กับสายงานต่างๆ การจัดทำาคู่มือการใช้สัญลักษณ์ หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรม

ทางการตลาด เพื่อให้ภาพลักษณ์ของธนาคารที่ปรากฏในสาธารณชนถูกต้อง 

เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการติดตามและประเมินผลแบรนด์ ด้วยการจัดทำาวิจัย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของธนาคาร เพื่อนำาข้อมูลที่ได้นำาเสนอผู้บริหาร

และนำามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
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แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ธนาคารได้กำาหนดกรอบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว  
(Green Procurement) ในที่นี้หมายถึง การจัดซื้อการจัดจ้าง 
สินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน โดยพิจารณา
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเลือกใช้พลังงาน
และเทคโนโลยกีารผลติทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การบรรจุ
หบีห่อ การขนส่ง การใช้งาน และการจดัการกบัซากผลติภณัฑ์หลงั
หมดอายุการใช้งาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 • การกํากับดูแลที่ดี (Corporate governance) 
  โดยธนาคารมีการกำาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ 
  การจดัซือ้จดัหาทีช่ดัเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี 
  การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบจาก 
  ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

 • ดําเนินการสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการ 
  ดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
  1. การจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารจะต้องดำาเนินการ 
   ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ภายใต้กฎหมาย  
   กระบวนการคัดเลือกมีความยุติธรรมต่อผู ้ขาย/ 
   ผู้ให้บริการ โดยคำานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั ระหว่าง 
   ธนาคารและผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ไม่มุ่งเน้นประโยชน์ 
   เพียงฝ่ายเดียว
  2. การดำาเนินการใดๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร  
   ต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
   ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจารีตประเพณี และศีลธรรม 
   อันดีของสังคม
  3. ข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องในการปฏบิตังิาน มกีารจดัเกบ็ 
   อย่างเป็นระบบ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
   พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุง 
   อย่างต่อเนื่อง

ธนาคารได้กำาหนดนโยบายในการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดหาของธนาคาร โดยมอบหมาย

ให้ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหาเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดหา

ของธนาคาร มีความโปร่งใส และมีการประเมินผลผู้ขาย/ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งให้ความสำาคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

โดยได้ประกาศปณิธานสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ขายและผู้ให้บริการให้ความสำาคัญต่อ

ประเด็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และขยายขอบเขตไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน 

โดยนำาปัจจัยทางสังคมเข้ามาพิจารณาด้วย อาทิ การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) 

สิทธิมนุษยชน และเงื่อนไขทางแรงงาน ทั้งนี้ ธนาคารได้ระบุเป็นปัจจัยหลัก

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ตลอดจนกำาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญา

มาตรฐานของทางธนาคาร เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการทำางานของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 

(อ้างอิงคู่มือจัดซื้อจัดหาสำาหรับผู้ขายผู้ให้บริการฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2557)
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  4. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู ้ขาย/ผู ้ให้บริการทั้งหมด  
   จะถกูเกบ็รกัษาอย่างเป็นความลบัทีส่ดุ จะไม่เปิดเผย 
   หากไม่ได้รับการอนุญาตจากคู่ค้า อย่างไรก็ตาม 
   การเป ิดเผยข ้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก 
   จะต้องได้รบัอนมุตัติามอำานาจดำาเนนิการ และปรกึษา 
   ฝ่ายกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ 
   ต่างๆ
  5. ไม่กระทำาการใดๆ ทีข่ดัแย้งกนั ระหว่างประโยชน์ส่วนตวั 
   กับบทบาท ภาระหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
   ธนาคาร (Conflict of Interest) โดยมุง่เน้นผลประโยชน์ 
   ของธนาคารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี  และ 
   ความรับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
  6. เจ้าหน้าทีจ่ดัซือ้จดัหา ปฏบิตังิานโดยใช้ทกัษะ ความรู้ 
   ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ 
 
 • การจดัการภาวะวกิฤต ิและบรหิารความต่อเนือ่งทาง 
  ธุรกิจ
  ฝ่ายบรหิารงานจดัซือ้จดัหาได้กำาหนดกรอบการดำาเนนิการ 
  และขั้นตอนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับข้อกำาหนด 
  ของธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งมีการ 
  จดัทำาแผนรองรบัเหตกุารณ์ และการซกัซ้อมอย่างสมำา่เสมอ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
 ธนาคารมุง่เน้นกลยทุธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัผูข้าย/ผูใ้ห้ 
บริการ (Supplier Relationship Management) อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีการร่วมมือ 
กันในการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองได้ตรง

ความต้องการทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็สนับสนุน 
การเติบโตของธุรกิจผู้ขาย/ผู้ให้บริการด้วย

การมีส่วนร่วมของชุมชน
 นโยบายว่าด้วยการส่งเสรมิธรุกจิในชมุชนเพือ่ให้เกดิการจ้าง
งานและเกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น เช่น นโยบายสนับสนุน
การจัดซื้อของขวัญปีใหม่ประจำาปีจากมูลนิธิต่างๆ ที่มีเครือข่าย
จากธุรกิจชุมชน นโยบายสนับสนุนการจ้างงานผู้รับเหมาท้องถิ่น 
และใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตโดยชุมชน เป็นต้น
 ในปี 2557 ธนาคารได้คัดเลือกผู้ขายรายใหม่เข้าสู่ระบบฐาน
ข้อมูลผู้ขาย/ผู้ให้บริการของธนาคาร จำานวน 151 ราย โดยผู้ขาย
และผู้ให้บริการทั้งหมดผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมครบทุกราย โดยแบ่งเป็นผู้ขาย/ผู้ให้บริการในประเทศ 
(Local Supplier) จำานวน 144 ราย (ร้อยละ 95) และผู้ขาย/ 
ผูใ้ห้บรกิารต่างประเทศ (Foreign Supplier) จำานวน 7 ราย (ร้อยละ 5) 
คิดเป็นการใช้จ่ายในประเทศ ร้อยละ 97 และร้อยละ 3 สำาหรับ 
การใช้จ่ายในต่างประเทศ

การประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจ
 ธนาคารได้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ขาย/ 
ผู้ให้บริการเป็นประจำาทุกปี และมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการต่อธนาคารเช่นกันในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ 
ทกุปี โดยในปี 2557 ผูข้าย/ผูใ้ห้บรกิารมคีวามพงึพอใจต่อธนาคาร
อยู่ที่ร้อยละ 95 ในขณะเดียวกันธนาคารได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานเมื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
เกิดความผิดพลาด ซึ่งในปี 2557 มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพจาก 
ผู้ใช้งานจำานวน 57 กรณี และแก้ไขสำาเร็จแล้วทุกกรณี
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กระบวนการบริหารจัดการผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม

 ธนาคารมีการกำาหนดกระบวนการบริหารจัดการผู ้ขาย 
และผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม โดยมี 
การกำาหนดขัน้ตอนของการบรหิารออกเป็น 3 ขัน้ตอน เพือ่ให้มัน่ใจ
ได้ว่า การดำาเนินงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห่วงโซ่
อุปทานนั้น จะไม่ส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี 
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
 1. การคัดกรองขั้นต้น (pre-qualify process) ฝ่ายงาน 
  ได้ประเมินเบื้องต้นในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  และผลกระทบทางสงัคม ประกอบด้วยการไม่ละเมดิสทิธิ 
  มนุษยชน การจ้างงาน และเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขอนามัย  
  รวมทัง้สภาพคล่องทางการเงนิและความมัน่คงของบรษิทั 
  เพื่อคัดกรองผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล 
  ผู้ขาย/ผู้ให้บริการของธนาคาร
 2. การประเมินเชิงคุณภาพ (price performance  
  evaluation process) การกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
  เรือ่งการจดัการสิง่แวดล้อมและผลกระทบทางสงัคมเป็น 
  ปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
 3. เงื่อนไขและบทลงโทษในสัญญา (Contract term &  
  Condition) การกำาหนดเงื่อนไขและบทลงโทษด้าน 
  สิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม เพื่อควบคุมให้ 
  ผู้ขาย/ผู้ให้บริการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
  และสังคมของธนาคาร โดยผู ้ขายและผู ้ให ้บริการ 
  ทุกรายจะต้องผ่านขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
  การดำาเนินงานของคู ่ค้าและธนาคารมีการพิจารณา 
  ด้านสิง่แวดล้อมและผลกระทบทางสงัคมอย่างครบถ้วน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (occupational Health & 
Safety)
 ธนาคารได้กำาหนดเงื่อนไขเรื่องการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในทุกกระบวนการของการจัดซื้อจัดหา อาทิ  
การกำาหนดเป็นหัวข้อประเมินในการคัดกรองขั้นต้น (Pre-qualify 
Process) การกำาหนดเป็นเงื่อนไขในการทำาสัญญา ซึ่งครอบคลุม
ถึงเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การจัดสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่เหมาะสม 

มาตรฐานแรงงาน (labor Standards)
 ธนาคารใช้มาตรฐานแรงงานเป็นเกณฑ์วัดและตัดสินว่า 
การจ้างแรงงานในสถานประกอบการแต่ละแห่ง เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ธนาคารกำาหนดหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อกำาหนด

เกี่ยวกับการใช้แรงงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำางาน วันหยุด วันลา 
การเลกิจ้าง การใช้แรงงานหญงิ การใช้แรงงานเดก็ ความปลอดภยั
ในการทำางานการจัดสวัสดิการแรงงาน เป็นต้น

นวัตกรรมการจัดการ 
(Innovation management)

 ธนาคารให้ความสำาคญัในการบรหิารจดัการระบบการทำางาน 
แบบใหม่ เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการทำางานให้มปีระสทิธภิาพ
ยิ่ งขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง  โดยมีการปรับรื้อระบบการทำางาน 
(Reengineering Process) ทำาให้สามารถลดเวลาในการทำางานลง 
ได้ร้อยละ 50 และลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 100
 การปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยคำานึงถึงผู ้จำาหน่าย 
ที่นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในทุกกระบวนการที่ เกี่ยวข ้องกับห่วงโซ ่อุปทาน (Supply 
Chain) เช่น โครงการลดนำ้าหนักขวดพลาสติกบรรจุนำ้าดื่ม  
KASIKORNTHAI ธนาคารสามารถลดลงจาก 20 เป็น 18 กรัม 
ต่อขวด แต่ความแข็งแรงคงเดิม ซึ่งทำาให้ลดปริมาณการใช้
พลาสติกลงได้ประมาณ 6,000 กิโลกรัม/ปี (6,000,000 กรัม) 
หรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสีเขียว (Green Label) 
ซึ่งครอบคลุมสินค้าประเภทเครื่องเขียน อุปกรณ์สำานักงาน และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

กระบวนการผลิตขวดพลาสติกบรรจุนำ้าดื่ม KASIKORNTHAI
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การดูแลและให้ความสำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืทางสงัคม ธนาคารกสกิรไทยมุง่มัน่และผลกัดนัใหก้ารบรกิารทีส่ามารถ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และร่วม
สรา้งสรรคส์งัคมดว้ยการพฒันาคดิคน้นวตักรรมและบรกิารใหมเ่พือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการอนรุกัษ์
และลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ใช้หลอด LED บริเวณ 
ไฟแสงสว่างของตู้ ATM  
และไฟแสงสว่าง 
ของป้ายชื่อสาขา 

100%

อาคารสำานักงาน 
ของธนาคาร 
มีการเปลี่ยน 
การใช้หลอดไฟ 
ประเภท  
T8 เป็น T5

100%
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี
เป็นเครื่องปรับอากาศที่มี
เครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ 5 
มากกว่า 

200 สาขา

จำานวนพลังงานทดแทนที่ธนาคาร
ให้การสนับสนุน  

จำานวนเงินที่ปล่อยในสินเชื่อ 
ประกันการประหยัดพลังงาน 
กสิกรไทย และสินเชื่อประหยัดไฟ 
กสิกรไทย เท่ากับ 

157 ล้านบาท
(อยู่ระหว่างการจัดทำาวงเงิน 
1,070 ล้านบาท)

483 
เมกะวัตต์

Solar Farms

180 
เมกะวัตต์

Wind Farms

7.5 
เมกะวัตต์

Biomass
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การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

การสร้างวัฒนธรรมเครดิต

 ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างวัฒนธรรม
เครดิตที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง โดยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน 
ทกุคนว่า วฒันธรรมเครดติทีด่จีะทำาให้การทำางานเกดิประสทิธภิาพ
และสามารถนำาไปใช้ได้จริง ดังนั้น ธนาคารได้รวบรวมนโยบาย
เครดิต อำานาจด้านเครดิต และกระบวนการงานเครดิตที่เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร มคีวามชดัเจนในการนำาไปปฏบิตั ิและสือ่สารให้
พนักงานตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และเข้าใจภาระหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

นโยบายการลงทุน
 การลงทุนของธนาคารเป็นไปตามนโยบายเครดิตที่ธนาคาร
กำาหนด คอื ไม่ลงทนุในธรุกจิทีล่ะเมดิต่อกฎหมาย ธรุกจิทีอ่าจก่อ
ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างมนียัสำาคญั รวมถงึพจิารณา
การจดัอนัดบั Rating จากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืได้ และต้องเป็นกจิการ 
ทีม่กีารบรหิารจดัการภายใต้หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีทัง้นี ้กระบวนการ
ลงทนุของธนาคารจะถกูตรวจสอบจากหน่วยงานภายในของธนาคาร 

 ในกระบวนการตดัสนิใจและการดำาเนนิการลงทนุของธนาคาร 
จะมีการพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับ
ดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) 
 นอกจากนี ้ธนาคารได้มกีารควบคมุดแูล ตดิตาม และตรวจสอบ 
การดำาเนนิงานต่างๆ โดยหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร 
ดังนี้
 • ฝ่ายตรวจสอบ: ทบทวนและควบคุมดูแลให้ธนาคารมี 
  การดำาเนินงาน การกำากับดูแลกิจการ และการบริหาร 
  ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝ่ายกำากบัการปฏบิตังิาน: จดัทำานโยบายและข้อพงึปฏบิตัิ 
  รวมถึงดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับ
 • ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ: ระบุ ประเมิน  
  ตดิตาม และบรหิารความเสีย่งภายใต้กระบวนการบรหิาร 
  จัดการความเสี่ยงของธนาคาร
 • ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงินและตลาดทุน: ดูแล ตรวจสอบ 
  และยืนยันความถูกต้องของการทำาธุรกรรมทางการเงิน 
  ของธนาคารเพื่อป้องกันโอกาสเกิดการทุจริตฉ้อฉลของ 
  พนักงานปฏิบัติการ

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม โดยได้กำาหนด

นโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ทุกกระบวนการทำางานของธนาคาร

จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน  

โดยเฉพาะการให้ความสำาคัญกับการให้สินเชื่อหรือเครดิตต่างๆ ที่มีความเกี่ยวโยง 

กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาช่องทางการให้

บริการของธนาคารให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และครอบคลุมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีการให้คำาปรึกษาด้านการเงินและการดำารงชีพ 

ของลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ธนาคารยังมีการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน

และสังคม ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้

มั่นใจได้ว่า ทุกโครงการเพื่อสังคมสามารถตอบสนองและสร้างความเข้มแข็งให้แก ่

ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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 • ฝ่ายพฒันาระบบบรหิารเงนิและตลาดทนุ: จดัทำาแนวทาง 
  การจัดการด้านไอที เพื่อให้กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงด ้าน 
  ปฏิบัติการในระดับที่น้อยที่สุด
 • ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน: ให้บริการลูกค้าและบริหารจัดการ 
  บัญชีเพื่อการค้าแยกจากฝ่ายบริหารเงิน
 • หน่วยงานควบคุมดูแลภายนอก: ธนาคารปฏิบัติตาม 
  ระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานควบคุมดูแล 
  ภายนอก อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเสมอ

การปฏิบัติงานด้านเครดิตและการใช้อํานาจด้านเครดิต
 ธนาคารได้กำาหนดแนวทาง “การปฏิบัติงานด้านเครดิต
และการใช้อำานาจด้านเครดิต” เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเครดิต 
ถูกต้อง การใช้อำานาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่กำาหนด เพื่อสร้างวินัยและวัฒนธรรมเครดิตที่ดีสามารถระงับ
ความเสียหายได้
 ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดตั้ง “คณะทำางานพิจารณาการปฏิบัติงาน
เครดติ” หรอื “Credit Practice Review Working Team” ประกอบด้วย 
ผู ้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข ้อง มีหน้าที่พิจารณา 
การปฏิบัติงานเครดิตที่ไม่เหมาะสมที่ได้รับรายงานและเสนอ 
ผลการพจิารณา และแนวทางการจดัการการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม 
ต่อผูบ้รหิารสายงานบรหิารความเสีย่งองค์การ โดยมแีนวทางตัง้แต่ 
การกล่าวแจ้งทางวาจา การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ 
งดเว้นการปฏิบัติงาน รวมถึงการระงับการใช้อำานาจด้านเครดิต 
อย่างไรกต็าม แนวทางดงักล่าวไม่ถอืเป็นการลงโทษทางวนิยั ทัง้นี้
กระบวนการลงโทษทางวนิยั จะดำาเนนิไปตามระเบยีบของธนาคาร
ตามขั้นตอนปกติ

การให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุม

 ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนต่างๆ ผู้ด้อย
โอกาส หรอืคนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล ได้ใช้บรกิารของธนาคารอย่าง
ทั่วถึง จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 

K-mobile Banking (บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ 
กสิกรไทย)
 ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์ 
มอืถอื ทีช่่วยให้ลกูค้าสามารถทำาธรุกรรมการเงนิ ได้สะดวก รวดเรว็ 
ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ 

การใช้ชีวิตทั้งเช็กยอดเงินในบัญชี การโอนเงินไปบัญชีตนเอง  
โอนให้ผู้อื่น หรือโอนต่างธนาคาร รวมถึงการเติมเงินมือถือ และ
การจ่ายบิลได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ทุกที่ รวมทั้งมีบริการค้นหา
เครื่องเอทีเอ็มและสาขาใกล้เคียง
 ทั้งนี้ K-Mobile Banking มีระบบความปลอดภัยที่สูงสุด 
ในตลาด และได้มาตรฐานระดับโลก เนื่องจากมีการวางระบบ 
ความปลอดภัยในการใช้บริการของลูกค้าถึง 3 ชั้น (Triple Lock) 
ลูกค้าต้องมีเครื่องที่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้ sim หมายเลขที่ 
ถกูต้อง และ PIN ถงึจะสามารถเข้าใช้งาน K-MOBILE BANKING 
PLUS ได้ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถกำาหนดอีเมลเพื่อยืนยัน 
หลังการทำาธุรกรรมเพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวของการทำาธุรกรรม 
ได้ตลอดเวลา

บริการส่งเงินที่กสิกรไทยรับที่ไปรษณีย์ (K-Bank to post)1 
และบรกิารโอนเงนิทีเ่ครือ่งเอทเีอม็ รบัเงนิทีเ่ซเว่นอเีลฟเว่น 
(K-atm to 7-eleven)2

 ปัจจุบันการโอนเงินเป็นหนึ่งในธุรกรรมทางการเงินที่ลูกค้า 
ใช้บริการผ่านธนาคารมากที่สุด โดยสามารถทำาได้หลายช่องทาง 
ส่วนใหญ่จะโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มเป็นหลักเพื่อเข้าบัญชีผู้รับ
ปลายทาง โดยผู้รับเงินสามารถถอนเงินสดจากเคาน์เตอร์หรือ
เครือ่งเอทเีอม็ของธนาคารได้ แต่ในพืน้ทีห่่างไกลทีย่งัไม่มสีาขาหรอื
เครื่องเอทีเอ็มให้บริการ ผู้รับเงินปลายทางจะเกิดความไม่สะดวก 
ในการถอนเงินสด เช่น คนต่างจังหวัดที่มาทำางานในเมืองและ
ต้องการโอนเงินกลับให้พ่อแม่ที่อยู่ที่ต่างจังหวัด

1 http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/OtherProducts/KMoneyTransfer/Pages/
 KBanktoPost2.aspx
2 http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/OtherProducts/KMoneyTransfer/Pages/
 KATMto7Eleven.aspx

บริการ K-ATM to 7-Eleven รับเงินโอนที่ร้าน 7-Eleven  
ทั่วประเทศ
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 ดงันัน้ เพือ่เพิม่อำานวยความสะดวกให้ผูร้บัปลายทางสามารถ
รับเงินได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทุกอำาเภอ และช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับเงินที่อยู ่ในพื้นที่ห่างไกล 
ธนาคารได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven  
เพื่อให้บริการโอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยรับเงิน 
ที่ไปรษณีย์ไทยและร้านค้า 7-Eleven ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจุดรับ
เงินทั้งหมดประมาณ 9,100 จุด ครอบคลุมทุกอำาเภอทั่วประเทศ

โครงการ K-express Credit Center (ศนูย์สนิเชือ่ลกูค้ารายย่อย)
 ธนาคารพฒันาการให้บรกิารด้านสนิเชือ่บคุคลอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อรองรับการขยายตัวความต้องการในตลาด โดยเน้นกลุ ่ม 
เป้าหมายผูม้รีายได้เดอืนละ 15,000 บาท (Middle Income) ขึน้ไป 
ซึ่งมีความต้องการหลักเกี่ยวกับการขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับ 
การวางแผนสนิเชือ่ การตรวจสอบคณุสมบตัขิองการอนมุตั ิรวมถงึ
ความต้องการเร่งด่วนในการรับบริการสินเชื่อต่างๆ
 ดังนั้น ธนาคารได้เปิดศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อยเพื่อเป็น
ช่องทางการให้บริการสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะ ภายในศูนย์
จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการขายและคำาแนะนำา ครอบคลุม  
4 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan)  
บตัรเครดติกสกิรไทย (K-Credit Card) สนิเชือ่เงนิสดทนัใจกสกิรไทย 
(K-Express Cash) และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย (K-Auto 
Finance (Refinance)) 

บริการที่ปรึกษาทางการเงิน (K-expert)3

 ธนาคารได้ให้บริการปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ภายใต้ 
แนวคดิทีป่รกึษาด้านการเงนิมอือาชพี เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย โดยศึกษาความต้องการทางการ
เงินของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม/ช่วงอายุ ว่าต้องการอะไร เพื่อนำา
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการนั้น  โดยจัดตั้ง 
ทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและประจำาอยู่ในแต่ละ
สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่อขยายการให้บริการ ธนาคารได้
ดำาเนินการ ดังนี้
 1. จัดทำา K-Expert Guidebook จัดทำาคู ่มือที่ช ่วยให้ 
  ลูกค้าสามารถบรรลุตามความฝันได้ โดยอ้างอิงจาก 
  ความต้องการของลูกค้าตามแต่ละช่วงชีวิต 
 2. การเปิดเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถส่งอีเมลมาปรึกษาได้ที่  
  k-expert@kasikornbank.com 
 3. การจัดทำา Hot Line ที่ลูกค ้าสามารถโทรปรึกษา 
  ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 02-8888888 กด 09
 4. ให้คำาปรึกษาด้านการลงทุน ภาษี สินเชื่อในเว็บไซต์  
  www.pantip.com ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดที่มีคนเข้าใช้งาน 
  มากที่สุดในประเทศไทย 
 5. ให้บริการ K-Expert My Port บริการผู ้ช ่วยจัดการ 
  สินทรัพย์ออนไลน์สำาหรับลูกค้า K-Cyber Banking  
  ทีช่่วยให้ลกูค้าเหน็ภาพรวมสนิทรพัย์ทัง้หมดทีต่นมอียูไ่ด้ 
  ในที่เดียว ไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะมีกับธนาคารหรือสถาบัน 
  การเงินอื่นๆ 

3 http://k-expert.askkbank.com/Pages/K-ExpertHome.aspx

53
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 ธนาคารกสิกรไทย

การดูแลและให้ความสำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 ธนาคารร่วมส่งเสรมินโยบายภาครฐัในการพฒันาตลาดสนิเชือ่ 
ที่อยู ่อาศัยและตลาดทุนของประเทศไทยโดยร่วมกับบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งทำาหน้าที่ 
ในการพฒันาตลาดสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและตลาดทนุในประเทศไทย
ให้มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังช่วยเหลือประชาชนให้มี
ทีอ่ยูอ่าศยั  จากการขอกูส้นิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่
ในระยะยาว อันจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดย 
จัดทำาโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู ่อาศัยในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู ่อาศัย
สำาหรับปี 2557 วงเงิน 10,000 ล้านบาท พร้อมมอบสินเชื่อบ้าน
ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวและดอกเบี้ยลอยตัวอัตราพิเศษให้เลือก  
4 แบบ รวมทั้งสิทธิประโยชน์จาก K Home Smiles Club  
บรกิารปรกึษาเรือ่งบ้านครบวงจรให้ลกูค้าทีเ่ข้าโครงการครอบคลมุ 
ทั้งสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และรีไฟแนนซ์

บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร K Home Smiles Club4

 ธนาคารเห็นความสำาคัญและเข้าใจความต้องการของ 
ผู้ที่กำาลังวางแผนจะซื้อบ้าน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการปรึกษาเรื่อง
บ้านครบวงจร (K Home Smiles Club)  เพื่อให้ข้อมูลที่ครบวงจร
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. การให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน 
  ช่องทางต่างๆ ที่ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า
 2. การให้บรกิารคำาปรกึษาอย่างมอือาชพี เน้นการให้คำาแนะนำา 
  การวางแผนซื้อบ้าน ตลอดจนการขอสนับสนุนวงเงินกู้ 
  สนิเชือ่บ้าน ซึง่จะช่วยทำาให้การตดัสนิใจของลกูค้าอยูบ่น 
  พื้นฐานของความเป็นไปได้ รวมถึงลดโอกาสการเป็น 
  หนี้เสียในอนาคต
 3. การให้บรกิารดแูลหลงัการขายโดยให้ความสำาคญักบัการ 
  ดูแลใส่ใจส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกบ้าน ได้แก่  
  อำานวยความสะดวกให้บริการผู้จัดการส่วนตัวเรื่องบ้าน 
  เป็นผู้ช่วยประจำาตัวคอยให้คำาแนะนำา รวมถึงการช่วย 
  ติดต่อประสานงานคลี่คลายปัญหาเรื่องบ้านและช่วย 
  จัดการเรื่องที่เป็นส่วนตัวผ่าน 0-28888888 กด 888  
  ตลอด 24 ชั่วโมง

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบํานาญกสิกรไทย5

 เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้รับบำานาญ
ให้สามารถนำาสทิธใินบำาเหนจ็ตกทอดไปเป็นหลกัทรพัย์คำ้าประกนั
ในการกู้เงินกับสถาบันการเงิน เพื่อนำาเงินไปใช้จ่ายในการอุปโภค
บรโิภคส่วนบคุคล ธนาคารได้ให้บรกิารสนิเชือ่บคุคลเพือ่ข้าราชการ
บำานาญกสิกรไทย (K-Personal Loan for Pensioner) สำาหรับ
ข้าราชการรับเงินบำานาญรายเดือน ซึ่งเป็นเงินกู้ที่มีกำาหนดระยะ
เวลาชำาระคืนที่แน่นอน โดยนำาสิทธิในบำาเหน็จตกทอดของผู้กู ้ 
เป็นหลกัทรพัย์ประกนัการกูเ้งนิ ปัจจบุนัมข้ีาราชการบำานาญสนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นวงเงิน
เฉลี่ยต่อรายประมาณ 300,000 บาท 

4 http://www.khomesmilesclub.askkbank.com/Pages/Home.aspx
5 http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Loans/KPersonalCredit/Pages/
 K-PersonalLoanforPensioner.aspx

เว็บไซต์ K Home Smiles Club ให้ข้อมูลบ้านที่ครบวงจร
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การให้ความช่วยเหลือลูกค้าทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมืองและแผ่นดินไหว
 ในปี 2557 ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์ความขัดแย้ง 
ทางการเมอืง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการในพืน้ทีธ่รุกจิ 
ที่เกี่ยวเนื่อง ทำาให้ต้องลดค่าใช้จ่าย อาทิ เงินเดือนพนักงาน  
เงินล่วงเวลา อีกทั้งสถานการณ์ภาระหนี้ภาคครัวเรือนของไทย 
ปรบัตวัสงูขึน้ ทำาให้ลกูจ้างรายย่อยซึง่เป็นลกูค้าของธนาคารได้รบั 
ผลกระทบและอาจมีปัญหาในการชำาระหนี้ ธนาคารจึงออก
มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านและบัตรเครดิต 
โดยพกัชำาระเงนิต้นสงูสดุ 6 เดอืน โดยยงัชำาระดอกเบีย้ รวมทัง้ออก
มาตรการให้ความช่วยเหลอืลกูค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์
แผ่นดินไหว ในพื้นที่ 7 จังหวัดของไทย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา แพร่ ลำาปาง น่าน กำาแพงเพชร โดยเป็นความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินทั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังการประกอบธุรกิจและการดำารงชีพของลูกค้าของ
ธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 

โครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

 การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป ็นเป ้าหมายหลักของ 
การดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคม เพราะธนาคารเชื่อมั่นว่า 
เยาวชนเป ็นกำาลั งหลักที่สำ าคัญในการพัฒนาสังคมและ 
ประเทศชาติที่ยั่งยืนในอนาคต

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
 ธนาคารร ่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(สกว.) จัดทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี
วตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันาและปฏริปูกระบวนการคดิของเยาวชนไทย 
สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบ ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีและความ 
ผูกพันในวิถีชีวิตของชุมชน ผ่านการจัดทำาโครงงานฐานวิจัย 
(Research Based Learning: RBL) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อันนำาไปสู่ 
การสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน และให้ความรู ้
ทักษะทางการเงินสำาหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงงานวิจัย  
เน้นการเป็นองค์ความรู้สำาหรับการสร้างรายได้เพื่อให้สามารถ
ใช้ต่อยอดในโครงงานวิจัยได้ การจัดการทางการเงินสำาหรับ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงงานวิจัย และการบริหารเงินส่วนบุคคล 
เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อสร้างกระบวนการคิดที่ดี  
การสร้างจิตสำานึกบนพื้นฐานประวัติศาสตร์และวิถีแห่งชุมชน
ควบคู่ไปกับคุณธรรม จะทำาให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่ความสำาเร็จ 
มีอนาคตที่ดีอย่างยั่งยืน

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

• มีองค์ความรู้ทางโครงงานฐานวิจัย
• ให้การสนับสนุน
• มีส่วนร่วมพัฒนา

ธนาคารกสิกรไทย
• มีองค์ความรู้ทางการเงิน
• ให้การสนับสนุน
• มีส่วนร่วมพัฒนา

โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา

ความสมดุลครู + เด็ก

กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัย (rBl) คุณค่าร่วม (Shared value)

 เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
 ชุมชน  ท้องถิ่น  สร้างสรรค์

• พัฒนาทักษะความคิด
• เข้าใจและมีส่วนร่วมในชุมชน
• รักถิ่นฐานบ้านเกิด
• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• เกิดจิตสำานึก มีคุณธรรม จริยธรรม

• เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
• สังคมเติบโตมั่นคง
• เกิดวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 
 กับชุมชน
• เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา Kamp
 ตามที่ธนาคารสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ ์ปัญญา โดย
โครงการมีเป ้าหมายที่จะช ่วยปฏิรูปความคิดของเยาวชน  
สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะติดตัวเด็ก
ไปตลอดชีวิต ปีที่ผ่านมาโครงการประสบความสำาเร็จและได้รับ 
การยอมรับจากบุคคลภายนอกทั่วไปเป็นอย่างสูง ดังนั้น เพื่อเพิ่ม 
การรับรู้และการมีส่วนร่วม (Engagement) กับโครงการให้แก่
พนักงาน จึงจัดทำาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสำาหรับบุตรของ
พนักงานธนาคาร เพื่อส่งต่อแนวคิดการเรียนรู ้ตามต้นแบบ
ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาฉบับเต็ม...รู้คิด รู้วิจัย รักชุมชน  
ผ่านเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์สำาหรับบุตรของพนักงานธนาคาร...
เพื่อให้รู้คิด เข้าใจ ยิ้มได้ กับประสบการณ์จริงในการเข้าร่วม 
แคมป์กับธนาคาร

กิจกรรมสร้างสรรค์สติปัญญา
และสุขอนามัยเด็กไทยผ่านมูลนิธิกสิกรไทย

 ธนาคารให้การสนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนไทยผ่านมูลนิธิกสิกรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิ
กสิกรไทยดำาเนินงานสาธารณกุศลเพื่อสร้างเสริมสติปัญญา 
และสขุอนามยัให้แก่เดก็และเยาวชนไทยทีด้่อยโอกาส 5 โครงการ 
อย่างต่อเนื่องคือ

โครงการ “ห้องสมุดธนาคารความรู้”
 มลูนธิกิสกิรไทยจดัทำาห้องสมดุมาตรฐานมอบให้แก่โรงเรยีน
ในถิ่นทุรกันดารทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีและฝึกทักษะการพัฒนาตนเอง
ด้วยการค้นคว้าจากหนังสือ สร้างศักยภาพการเรียนรู้ของตนให้
ทดัเทยีมเดก็เมอืง เพือ่ให้สามารถพึง่พาตนเอง ช่วยเหลอืครอบครวั
ชุมชน และเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต  
โดยมลูนธิฯิ ได้จดัอบรมแนะนำาแนวทางการจดักจิกรรมสร้างเสรมิ
ลกัษณะนสิยัรกัการอ่านให้แก่คณะคร ูและจดัค่ายบรรณารกัษ์น้อย 
ให้รู ้จักการดูแลให้ความช่วยเหลือผู ้อื่น พร้อมเข้าใจบทบาท 
ที่จะส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมและถาวร  
นอกจากนี ้ยงัได้ผสมผสานเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ากบักระบวนการ 
เรียนรู้ของเด็ก โดยออกแบบฐานข้อมูลการจัดเก็บหนังสือ/สื่อ 
และระบบการยืมคืนหนังสือให้เป็นมิตรและง่ายต่อการใช้งาน  
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การอ่านเป็น 
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ “ห้องสมุดธนาคารความรู้” 
เริ่มดำาเนินการนับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงสิ้นปี 2557 ได้จัดทำาห้อง
สมุดมาตรฐานให้แก่เด็กไทย ณ โรงเรียนในชนบทแล้วจำานวน  
53 โรงเรียน ใน 53 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการ “รถนักเรียนไทย”
 เริม่ขึน้ในปี 2543 ภายใต้แนวคดิว่าการเดนิทางไปกลบัโรงเรยีน 
และบ้านในชีวิตประจำาวันของเด็กไทย ควรได้รับบริการที่มี
ความปลอดภัยในชีวิตเป็นพื้นฐาน มิใช่ชีวิตต้องเสี่ยงอยู่บนหลัง 
รถมอเตอร์ไซค์หรือรถสองแถว มูลนิธิฯ จึงจัดให้มีบริการรถรับส่ง
นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมต้น ให้เด็กๆ ได้รับการดูแลอย่างมี 
มาตรฐานความปลอดภัยที่พึงมี โดยกำาหนดคุณภาพมาตรฐาน 
รถพนกังานขบัรถ และพนกังานประจำารถ คอยดแูลเอาใจใส่ตัง้แต่ 
เดก็น้อยปล่อยมอืแม่จากบ้าน จนถงึมอืคณุครทูีโ่รงเรยีน ซึง่โครงการ
รถนกัเรยีนไทยได้เริม่ดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2543 โดย
รับ-ส่งเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนพื้นที่ 
เขตราษฎร์บรูณะและเดก็ทีอ่ยูใ่นความดแูลของมลูนธิคิุม้ครองเดก็ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

ยิ้มได้
มองบวก
มีพลัง

แบ่งปัน

เข้าใจ
เข้าใจตนเอง
เข้าใจผู้อื่น
เข้าใจชีวิต

รู้คิด
คิดดี

คิดเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์

 เพื่อเสริมสร้างให้ลูกคนกสิกรไทย

56
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 ธนาคารกสิกรไทย

การดูแลและให้ความสำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



โครงการ “แคมป์รักเด็กไทย”
 เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็ด้อยโอกาสจากสถาน
สงเคราะห์และ/หรอืสถานพนิจิได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกดิ 
ประโยชน์ต่อตนเอง ด้วยการฝึกฝนทักษะดนตรี กีฬา และศิลปะ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ สร้างทัศนคติที่ดีในการ
ดำารงชีวิต และสร้างสุนทรีย์ให้เด็กได้รู ้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
การเคารพตนเองและผู้อื่น เพื่อเตรียมพร้อมให้มีชีวิตที่ดีในสังคม 
ต่อไปโครงการแคมป์รักเด็กไทย เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2538  
โดยทุกๆ ปีจะมีเด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์ต่างๆ  
เข้าร่วมโครงการ จำานวนกว่า 280 คน

โครงการ “อาหารกลางวัน”
 ภายใต้แนวคดิว่าอาหารคอืหนึง่ในปัจจยัสีท่ีจ่ำาเป็นต่อมนษุย์ 
และเด็กและเยาวชนคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่ควรได้รับการดูแล
เอาใจใส่ให้ได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ อย่างถูกหลักอนามัย
และครบหมวดหมู่ เพื่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจ 
มูลนิธิฯ จึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก
และเยาวชน จำานวน 3 กลุ่ม ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา คือ
 • เดก็ก่อนวยัเรยีน ณ ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน ณ ชมุชน 
  แออัดในเขตกรุงเทพฯ
 • เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ในโรงเรียนที่อยู่ 
  ห่างไกลทุรกันดาร
 • เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กพิการ กำาพร้า  
  ถูกทำาร้าย หรือล่วงละเมิด ที่อยู่ในความดูแลของสถาน 
  สงเคราะห์ เป็นต้น
 นอกจากนี ้ในสปัดาห์ที ่3 ของเดอืนธนัวาคมของทกุปี มลูนธิฯิ 
ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีใหม่ให้แก่เด็กๆ สถานสงเคราะห์ต่างๆ  

ประมาณ 400 คน ณ สโมสรกสิกรไทย เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นเกม
สันทนาการ รับประทานอาหารอร่อย และรับของขวัญปีใหม่ เพื่อ
ส่งความสุขแก่เด็กด้อยโอกาสทุกคนเป็นประจำาทุกปี

โครงการ “เมตตาธรรม”
 เริม่ดำาเนนิการในปี 2549 เป็นโครงการแบ่งปันสิง่ของเครือ่งใช้ 
ที่ไม่จำาเป็นแล้วของพนักงานธนาคารให้แก่ผู ้ด้อยโอกาสกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม เช่น เด็กด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ทั้งที่ให้ 
อยู่อย่างโดดเดี่ยว และอยู่ ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อเขา 
เหล่านั้นได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์ หรือดำารงชีพตามความจำาเป็น  
โดยมลูนธิฯิ ได้จดัทำาเวบ็ไซต์ “เมตตาธรรม” www.mettadham.org 
ให้พนักงานสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
และในปี 2557 มลูนธิฯิ  ได้จดัโครงการ “ข้าวไทยเพือ่คนไทย” เพือ่ 
ถวายเป ็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเชิญชวนพนักงานธนาคาร 
ร่วมบริจาคเงินซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 9,000 ถุง (ถุงละ  
5 กิโลกรัม) มอบให้แก่เด็กยากไร้ เด็กพิการ และผู ้สูงอายุ  
ในโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ จำานวน 99 แห่ง ทั่วประเทศ 
เพื่อให้ผู ้ยากไร้ได้มีโอกาสรับประทานข้าวหอมมะลิไทยเพื่อ 
สุขอนามัยและความอิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
 นอกจากการสนบัสนนุงบประมาณหลกัในการดำาเนนิโครงการ 
ของมูลนิธิฯ จากธนาคารกสิกรไทยแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้รับเงิน
สนับสนุนการดำาเนินงานบางส่วนจากพนักงานธนาคาร และ
ประชาชนผู ้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อดำาเนินการ
กจิกรรมสาธารณกศุล โดยผูส้นใจสามารถตดิตามความเคลือ่นไหว
การดำาเนนิกจิกรรมของมลูนธิฯิ ได้ที ่www.kasikornfoundation.org 
อีกด้วย

กิจกรรมภายใต้โครงการอาหารกลางวันโครงการ “ข้าวไทยเพื่อคนไทย” เพื่อเด็กยากไร้ เด็กพิการ และผู้สูงอายุ
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สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

 ธนาคารมุ่ ง เน ้นการนำา เสนอผลิตภัณฑ ์ที่ตอบสนอง 
ความต้องการลกูค้าได้อย่างครบถ้วน หลากหลาย รวมถงึการพฒันา 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนโครงการประหยัดพลังงาน ช่วยลูกค้า
ลดต้นทุนและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง
สภาวะการแข่งขัน ทำาให้ลูกค้ามีการเติบโตและแข่งขันได้ใน 
ระยะยาว 

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเล็งเห็นว่าสภาพ

แวดล้อมและระบบนิเวศที่ดี ส่งผลให้การเจริญเติบโตของประเทศเป็นไปอย่างสมดุล 

จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีส่วนในการประหยัด

พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้กำาหนดนโยบายในการดำาเนินงาน

ที่ชัดเจน ทั้งนโยบายการให้สินเชื่อประหยัดพลังงาน สินเชื่อพลังงานทางเลือก 

และได้นำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ทุกหน่วยงานของธนาคาร

โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย
(K-energy Saving guarantee program)
 เป็นโปรแกรมสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการ
จัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการใช้บริการจาก 
“บรษิทัจดัการด้านพลงังาน” (Energy Service Company: ESCO) 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบ
วงจร และมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ได้จาก 
การลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้
ว่าผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการจะเป็น
แหล่งที่มาหลักของการชำาระคืนเงินกู้ของลูกค้า (Self-Financing 
Project) 

บริษัทจัดการ 
พลังงาน
(eSCo)

ลูกค้า/
ผู้ขอสินเชื่อ

สินเชื่อ
บริการที่ปรึกษา
  และรับประกัน 

การประหยัดพลังงาน

KBank/KF&e
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 อีกทั้งยังสนับสนุนโครงการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิต
ไฟฟ้า สำาหรบัทดแทนต้นทนุพลงังานเดมิ (ลดต้นทนุค่าไฟฟ้า) หรอื
เพื่อปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าใหม่ ที่มีสัญญาจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่
โครงการภาครัฐด้วยเงนิกู้ระยะยาว ให้กู้ยมืสูงสุด 12 ปี ซึ่งตอบรบั
นโยบายการอนรุกัษ์พลงังานจากภาครฐั ทัง้นี ้การดำาเนนิโครงการ
ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษ พันธมิตร ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

โครงการสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย
(top-up loan for energy Saving lighting Solution) 
 เป็นสินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการลดต้นทุนพลังงาน 
จากการเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ LED ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้
รับการรับประกันคุณภาพสินค้า และการรับประกันการประหยัด
พลังงานในระดับสูง (กรณีลูกค้าเลือกรับประกันการประหยัด
พลังงานกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
 ทั้งนี้ โปรแกรมทั้ง 2 ของธนาคาร ธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ รวมค่าบริการ 
ที่ปรึกษาและดำาเนินการของบริษัท ESCO ซึ่งจะรับประกันผล 
การประหยัดพลังงาน ทำาให้มั่นใจในผลการประหยัดพลังงาน  
ซึง่เป็นแหล่งทีม่าของการชำาระคนืเงนิกูโ้ดยไม่รบกวนกระแสเงนิสด
จากการดำาเนินงานปกติของกิจการ สามารถลดต้นทุนการใช้
พลงังานของกจิการ ทำาให้มสีถานะทางการเงนิ และความสามารถ
ในการแข่งขันที่ดีขึ้นในระยะยาว 

โครงการบริการร้านค้ารับบัตรผ่านสมาร์ทโฟนและแท๊ปเล็ต
K-powerp@y (mpoS) 
 ธนาคารได้พัฒนาสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตให้เป็นเครื่องรับ 
ชำาระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิต เพื่อตอบสนองรูปแบบ 
การดำาเนินชีวิตที่เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตเพิ่มขึ้น  
และเพือ่ลดต้นทนุอปุกรณ์รบับตัรเครดติจาก EDC เป็น mPOS Card 
Reader ทำาให้เข้าถึงร้านค้ารายย่อยที่มียอดรับบัตรต่อเดือน 

ไม่ถึงเกณฑ์ สามารถติดตั้งเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) ได้ 
นอกจากนี ้ยงัสามารถลดการใช้กระดาษเซลส์สลปิได้อกีด้วย โดย
ในปี 2557 ตัง้เป้าหมายในการตดิตัง้ mPOS จำานวน 20,000 เครือ่ง 
แก่ร้านค้ารายใหญ่และรายย่อยทั่วประเทศ

สินเชื่อพลังงานทดแทน

 ธนาคารให้ความสำาคญักบัการจดัการและการบรหิารพลงังาน
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่จุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญในด้าน 
พลังงานของประเทศไทยเมื่อปี 2549 หลังจากการจัดทำา
แผนพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) ขึ้น โดยมี 
เป้าหมายเพือ่เพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 
เพื่อตอบรับกับแผนพัฒนาดังกล่าว ธนาคารจึงให้การสนับสนุน
สินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือชีวมวล ปัจจุบันขนาดพอร์ทสินเชื่อ 
พลังงานของธนาคารอยู่ที่ประมาณ 61,500 ล้านบาท โดยมี
สัดส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่ที่ประมาณ 
ร้อยละ 25
 ในปี 2557 ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อปล่อยโครงการธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล)  
รวมทั้งสิ้น 15,876.57 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • Solar Farms 67 โครงการกำาลังการผลิตขายรวม 483  
  เมกะวตัต์  มลูค่าโครงการรวม 55,145 ล้านบาท ยอดสนิเชือ่ 
  ปัจจุบันเฉพาะเงินกู้โครงการรวม 13,462.73 ล้านบาท
 • Wind Farms 2 โครงการกำาลังการผลิตขายรวม 180  
  เมกะวตัต์ มลูค่าโครงการรวม 12,740 ล้านบาท ยอดสนิเชือ่ 
  ปัจจุบันเฉพาะเงินกู้โครงการรวม 2,029.84 ล้านบาท
 • Biomass 1 โครงการกำาลังการผลิตขาย 7.5 เมกะวัตต์  
  มูลค่าโครงการรวม 640 ล้านบาท ยอดสินเชื่อปัจจุบัน 
  เฉพาะเงินกู้โครงการรวม 384 ล้านบาท

 สินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย เพื่อการลดต้นทุนพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารธนาคารเข้าเยี่ยมชม ศึกษา เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อพลังงานทดแทน
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นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 ธนาคารกำาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อ
ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานจัดการพลังงาน
ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือว่านโยบายดังกล่าว 
คือหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนำาระบบการจัดการ 
พลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่า 
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • การดำาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
  อย่างเหมาะสม โดยกำาหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็น 
  ส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานขององค์กร สอดคล้องกับ 
  กฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
  พลงังานขององค์กรอย่างต่อเนือ่งเหมาะสมกบัการทำางาน 
  เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์การเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้ความสำาคัญกับ 

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าประชาชน  

และการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน  

โดยแนวความคิดนี้ได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม จากการที่ธนาคารได้มีการรณรงค ์

ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากร 

ที่มีอยู่ อันมีผลทำาให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง นอกจากนี้ ธนาคาร 

ยังมีการก่อสร้างอาคารเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางอนุรักษ์พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED และมีการออกแบบให้รองรับตามหลัก 

อารยสถาปัตยกรรมอีกด้วย อาทิ สาขาที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล จะมีการจัดทำาทางขึ้น 

พิเศษเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการที่นั่งรถเข็น และอาคาร 

สำานักงานใหญ่ จะมีการติดตั้งลิฟต์โดยสารสำาหรับผู้พิการอีกด้วย
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 • การกำาหนดแผนและเป้าหมายการอนรุกัษ์พลงังาน และสือ่สาร 
  ให้เจ้าหน้าทีท่กุคนเข้าใจและปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง
 • ธนาคารถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความ 
  รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
  โดยต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ 
  ทีก่ำาหนด ตดิตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำางาน 
  ด้านการจัดการพลังงาน
 • ธนาคารจะให้การสนับสนุนที่จำาเป็น รวมถึงทรัพยากร 
  ด้านบคุลากร งบประมาณ เวลาในการทำางาน การฝึกอบรม 
  และการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน
 • ผู ้บริหารและคณะทำางานด้านการจัดการพลังงานจะ 
  ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ 
  ดำาเนินงานด้านพลังงานทุกปี

อาคารเขียว

 การจัดสร้างอาคารเขียว ใช้แนวทาง “อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดยเฉพาะอาคารแจ้งวัฒนะ 2 ที่กำาลังดำาเนินการก่อสร้าง 
ในปี 2557 - 2558 เป็นแนวทางในการออกแบบอาคาร โดยลดการใช้ทรัพยากรด้วยการซื้ออาคารเก่าแทนการก่อสร้างใหม่ทั้งอาคาร  
การออกแบบคำานึงถึงหลักพอเพียง การประหยัดพลังงานและเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การปรับปรุงอาคารที่มีอายุการใช้งานกว่า 25 ปี 
ด้วยแนวคิด “คุณภาพชีวิต” และยึดมาตรฐานอาคารเขียว สภาอาคารเขียว USGBC สหรัฐอเมริกา การเลือกใช้บริษัทที่ปรึกษา 
และวัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ และนำาแนวคิด “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” มาปรับใช้
 อาคารแจ้งวัฒนะ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง โดยมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บริเวณหลังคาของอาคารเพื่อช่วยลดการใช้
ไฟฟ้า โดยให้โซลาร์เซลล์จ่ายไฟฟ้าบางส่วนแทน และส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการใช้พลังงานทดแทนอีกด้วย และส่งเสริมการใช้
หลอด LED ในระบบส่องสว่างของอาคาร เนื่องจากสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอด T5 ร้อยละ 20
 ในด้านอาคารสำานักงาน ธนาคารตระหนักดีว่าการดูแลความปลอดภัย สุขลักษณะ และสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นการเอื้ออำานวยให้ 
พนกังานสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลกูค้า ประชาชนได้รบัความสะดวกในการตดิต่อธรุกจิกบัธนาคาร จงึได้มกีารจดัการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำาหนด และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล

บรรยากาศภายในอาคารแจ้งวัฒนะ ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดอาคารสีเขียว

ภาพจำาลองการปรับปรุง
อาคารแจ้งวัฒนะ 2 
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ร้อยละ 50 ของนํ้าทิ้ง 
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
(ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก)

นํ้าประปา

รดนํ้าต้นไม้

รดนํ้า 
ต้นไม้

ครัวเรือน
และการล้าง

ทําความสะอาด
ต่างๆ

ระบบ
หล่อเย็น

นํ้าฝน

ห้องนํ้า

ร้อยละ 50  
ปล่อยสู่แหล่งนํ้า

สาธารณะ

ห้องนํ้า

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
แบบตะกอนเร่ง

ระบบบําบัด 
เบื้องต้น

การบริหารจัดการนำ้า

 ธนาคารมีการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ เพือ่การอปุโภคบรโิภค ตลอดจนนำามาใช้ในระบบ
ระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Cooling 
Tower) สุขภัณฑ์ของธนาคาร และนำามาใช้รดนำ้าต้นไม้ โดยคำานึง
ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ทั้งนี้ ทรัพยากรนำ้าสำาหรับอาคารสำานักงานใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 
อาคารราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน และอาคารแจ้งวัฒนะ  
ได้จากแหล่งนำ้า 3 ประเภท คือ
 • นำ้าประปา สำาหรับใช้ในอาคาร 
 •  นำ้าที่มีการปรับสภาพและนำามาใช ้ใหม่  (Reused 

 Recycled) ที่ผ่านกระบวนการบำาบัดนำ้าเสียของธนาคาร 
 • นำ้าจากระบบกักเก็บนำ้าฝน 
 สำาหรับนำ้าทิ้งที่ปล่อยออกจากอาคาร สามารถแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ
 • นำา้ทิง้จากครวั โดยนำา้ทิง้จากครวัจะถกูส่งเข้าระบบบำาบดั 
  เบื้องต้น เพื่อไปรวมกับนำ้าทิ้งจากห้องนำ้า
 • นำ้าทิ้งจากห้องนำ้า เกิดจากการล้างทำาความสะอาดต่างๆ
 จากนั้น นำ้าทิ้งดังกล่าวส่งต่อเข้าระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated-Sludge Process) ซึง่เป็นกระบวนการบำาบดั 
นำ้าเสียทางชีววิทยา อีกทั้งสามารถนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง  
ร้อยละ 50 ของนำ้าเสียอาคาร และด้วยการบำาบัดนำ้าเสียแบบ
ตะกอนเร่งนี้ มีการเติมอากาศอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ระบบบำาบัด
นำา้เสยีของธนาคารไม่ก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจก โดยการจดัการนำ้า 
ในอาคารสำานักงานใหญ่ของธนาคารสามารถแสดงรูปได้ดังนี้

การจัดการทรัพยากรน้้ํา
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Baseline year 2012
Consolidation approach Operation controls 
Boundary summary All entities and facilities either owned or under operation control
Emission factor data source Thailand Greenhouse Gas Management Organization
Assessment methodology The Greenhouse Gas Protocol revised edition (2004) 
Materiality threshold 10%
Intensity ratio Emission per FTE 
Independent assurance NO

assessment parameter

ตารางแสดงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของธนาคาร (KBank environmental Impact table)

• Total scope 1 CO2e emission (tons)*
• Total scope 2 CO2e emission (tons)
• Total scope 1&2 CO2e emission (tons)
• Total scope 1&2 CO2e emission per
 FTE (tons) 
• Total scope 3 CO2e emission from 
 business travel (tons)** 

energy

• Total energy consumption (GWh)
• Energy use per Full Time Employe
 (KWh per FTE)

Water

• Water consumption (mil m3)
• Water consumption per FTE (m3)

Waste

• Total waste generate (metric tons)
• Waste generated per FTE (kg)

travel

• Total CO2 emission from road travel (tons)
• Total CO2 emission from business travel
 per FTE (tons)

Full time employee (Fte)

• Full Time Employee (FTE) 

0  
91,263.11 
91,263.11 

5.25 

N/A
 

157.00 
9,028.60 

 0.86 
49.69 

2,938.74 
169.00 

 
 

7,276.10 
0.42 

 

17,389 

0 
98,996.32 
98,996.32 

5.13 

N/A
 

170.30 
8,822.55 

 0.97 
50.17 

3,262.21 
169.00 

 
  

9,031.55 
  0.47 

 

19,303 

0 
108,895.95 
108,895.95 

5.04 

N/A
 

177.41 
8,208.21 

 

1.07 
49.29 

 

3,588.43 
166.02 

 

11,409.29 
0.53 

 

21,614 

0 
19.32%
19.32%
-4.00%

N/A
 

13.00%
-9.09%

 

23.30%
-0.80%

22.11%
-1.76%

 

56.81%
26.15%

 

24.30%

0
10.00%
10.00%
-1.76%

N/A
 

4.18%
-6.96%

 

10.00%
-1.76%

10.00%
-1.76%

 

26.33%
12.82%

 

11.97%

gHg emission 2012 2013 2014 % Change
2012 vs 2014

% Change
2013 vs 2014

*  คำานวณจากสารทำาความเย็น ซึ่งได้รับการยกเว้นตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
**  อยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล โดยจะนำามารายงานในครั้งถัดไป
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การดูแลและให้ความสำาคัญกับพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ ด้วยเชื่อมั่นว่าการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่ดี  การพัฒนาทักษะความสามารถ การสร้างแรงจูงใจในการทำางาน  
สุขชีวอนามัยที่ดี และการให้สวัสดิการที่ดี จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติ 
หนา้ทีอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพ อนัสง่ผลตอ่การใหบ้รกิารลกูคา้และประชาชน ปจัจบุนัธนาคารกสกิรไทย 
มีพนักงานทั้งหมด 21,614 คน 

คณะกรรมการธนาคาร
เพศหญิง 

4 คน 
จาก 16 คน 

ระดับความพึงพอใจ
กับการสื่อความ
และกิจกรรม
สร้างความผูกพัน
ภายในองค์กร 

90.6% 

จำานวนหลักสูตรการเรียนรู ้

786 หลักสูตร

จำานวนทุนการศึกษา 
เพื่อศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาโท 
 

13 ทุน 
(ทั้งในและต่างประเทศ)

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร 
(K-Culture)  

97%

ระดับ 
ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

64%
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การปฏิบัติต่อพนักงาน

 ธนาคารมนีโยบายปฏบิตักิบัพนกังานอยา่งเทา่เทยีม เปน็ธรรม 
และยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยห้ามการเลือก
ปฏิบัติหรือกีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม  
อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ 
สญัชาต ิสทิธคิวามเปน็พลเมอืง ความนยิมทางเพศ หรอืความพกิาร 
ทั้งนี้ ธนาคารไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายและไม่ใช้แรงงานเด็ก 
และไม่มีการเลือกปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในด้านเชื้อชาติ สีผิว 
เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การถูกถอนสัญชาติ หรือ
พื้นเพทางสังคม หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารมีมาตรการในการรับฟังความคิด
เห็นของพนักงานจากกล่องความคิดเห็น การรับเรื่องร้องทุกข์  
และการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างฝ่ายบริหารกับ 
คณะกรรมการลูกจ้าง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้แทน
สหภาพแรงงานเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและร้องเรียนกรณีที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 ธนาคารมีการปฏิบัติ ในด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 
พ.ร.บ.กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. 

บุคลากรเพื่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2553 และมกีารดำาเนนิงานดา้นแรงงานสมัพนัธ์
ตามข้อกำาหนดของกฎหมาย หลักมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน
ตามแผนนโยบายการจา้งงาน และมหีนว่ยงานรบัผดิชอบดแูลดา้น
แรงงานสัมพันธ์โดยตรง จึงทำาให้มั่นใจได้ว่าการดำาเนินงานด้าน
แรงงานของทางธนาคารถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการบังคับ
แรงงานและไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร และเตรียมการ

สำาหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธนาคารจึงให้ความสำาคัญ 

กับการพัฒนาภาวะผู้นำา การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (K-Culture) รวมถึงการเตรียม 

ความพร้อมของพนักงานทั้งเรื่องภาษา วัฒนธรรม และความรู้ในเชิงธุรกิจอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเพิ่มจำานวนพนักงานและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน  

ให้รองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
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การสรรหาและจัดสรรพนักงาน

 ธนาคารรับพนักงานใหม่จำานวนมาก ทั้งภายในประเทศ
และในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผ่านโครงการสรรหา
พนกังานหลายโครงการ ซึง่มผีูส้มคัรจำานวนมากจากกจิกรรมตา่ง ๆ  
อาทิ กิจกรรม “International Career day” เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการ “งานดีมีบอกต่อ  
ปี 2557” และมหกรรมรับสมัครงาน “กสิกรยกทัพ เปิดรับพนักงานขาย 
แถบอีสานใต้” และการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

การบริหารแรงงานสัมพันธ์และค่าตอบแทน

การบรหิารจดัการงานทรพัยากรบคุคลในสาขาและสาํนกังาน 
ต่างประเทศ
 ธนาคารให้ความสำาคัญด้านการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของสาขาและสำานักงานผู้แทนในต่างประเทศอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยไม่เพียงแต่ดำาเนินการสรรหาบุคลากรจำานวนมาก  
เพื่อรองรับการเปิดสาขาและสำานักงานผู้แทนในต่างประเทศ 
(Standard Requirement and ER Document Checklist) เทา่นัน้ 
แตไ่ดย้กระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ทางดา้นทรพัยากรบคุคล 
ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคลของพนักงาน 
ทอ้งถิน่ในตา่งประเทศ คูม่อืพนกังาน และกระบวนการสือ่ความให้ 
แก่พนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและ 
วิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้  ยังได้สร้างเครือข่ายพันธมิตร 
กับบริษัทท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกำาหนดหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน 
การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร การสรา้งความเขา้ใจ และพฒันา
ปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการบริหารผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้หัวหน้างานให้คำาแนะนำา
และสอนงานเพื่อให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง รวมทั้ง 
การกำาหนดแผนการทำางาน และแผนพัฒนารายบุคคลร่วมกัน 
นอกจากนี้  ธนาคารได้กำาหนดแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน  
(Succession Planning) และแนวทางการพัฒนารายบุคคลด้วย 
เพื่อสร้างผู้นำาในอนาคต (Leadership Development Program: 
LDP)

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อ 
เปดิโอกาสใหม้กีารปรกึษาหารอืในระบบทวภิาค ีระหวา่งธนาคาร
กับคณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อให้มีการนำาเสนอข้อเสนอแนะ
ในการทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำาธุรกิจ และสร้างความ
ผูกพันระหว่างพนักงานกับธนาคาร อันจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับ 
ความประทับใจในการใช้บริการกับธนาคาร 

การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานของพนักงาน 
 การเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงานของพนักงาน ธนาคารมี 
การแจง้ใหพ้นกังานรบัรูล้ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์การควบรวม 
กิจการหรือการขยายสาขามีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อาทิ การปรับขยายหรือ
ลดสายงาน/ฝ่ายงาน จะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
นอกจากนี้ กรณีที่พนักงานแจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก
งาน ธนาคารได้ขอความร่วมมือจากพนักงานให้แจ้งล่วงหน้า 
อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ธนาคารสามารถเตรียมความ 
พรอ้มในการปรบับคุลากรใหม้คีวามเหมาะสมตอ่การเปลีย่นแปลง 
ที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ

แคมเปญการสรรหาบุคลากรภายในธนาคาร เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำางาน
กับธนาคาร

การรับสมัครงานในงาน “KBank Career Day”
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การบริหารผลตอบแทน
 ธนาคารยึดมั่นในปรัชญาของการบริหารผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่มีให้แก่พนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับ 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ รักษาพนักงาน 
ที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับธนาคาร สามารถชักชวน 
และดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับธนาคาร 
กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
ความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล 
และยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
 ธนาคารได้วางระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ
สำาหรบัพนกังานทอ้งถิน่ในตา่งประเทศ (Local Staff) และพนกังาน
จากประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจำาใน 
ต่างประเทศ (Expatriate Staff) ให้สอดคล้องและแข่งขันได้กับ
ตลาดในตา่งประเทศ นอกจากนี ้ยงัไดพ้ฒันาระบบ Employee Self  
Service ที่ครอบคลุมบริการด้านต่างๆ  เกี่ยวกับงานทรัพยากร
บุคคล สำาหรับพนักงานชาวต่างชาติที่ เข้ามาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย 

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างชายและหญิง จําแนกตามระดับพนักงานและพื้นที่

• พนักงานระดับบริหาร  
 (ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป)
• พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 
 (ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ) 

• พนักงานระดับบริหาร  
 (ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป) 
• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือ 
• พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 
 (ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ)

 พื้นที่ ระดับพนักงาน 
อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างหญิงและชาย

 2556 2557

สำานักงานใหญ ่

นอกสำานักงานใหญ ่

ไม่มีความแตกต่างระหว่างชายหญิง
1 : 1 

เครื่องแบบใหม่ของพนักงานธนาคาร ที่เริ่มใช้ในปี 2557
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ศูนย์พนักงานสัมพันธ์

 ศูนย์พนักงานสัมพันธ์ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาปรึกษาและช่วยเหลือพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี อีกทั้งยังได้ปรับปรุง
กระบวนการทำางานด้านสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัด “โครงการใส่ใจ
สุขภาพ” เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี โดยในปี 2557 ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น  
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีสหภาพแรงงานติดต่อกันเป็นปีที่ 9 

ความผูกพันและสวัสดิการของพนักงาน

ธนาคารให้ความสำาคัญกับพนักงานผ่านโครงการให้คุณค่าพนักงาน  

(KBank Valuing People) อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำาสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้น 

ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมให้หัวหน้างานปฏิบัต ิ

ต่อพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังให้ความรู้แก่ผู้บริหารในด้านการบริหาร 

ความหลากหลาย (Diversity Management) ทั้งเรื่องวัยและเชื้อชาติ เพื่อสร้าง 

ความเข้าใจและสามารถบริหารพนักงานที่มีความหลากหลายให้ทำางานร่วมกัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้มีการสำารวจความคิดเห็นพนักงาน  

ประจำาปี (Employee Engagement Survey) เพื่อนำาผลจากการสำารวจมาปรับปรุง 

และพัฒนาเพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์กรให้สูงขึ้น

ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 การจัดทำาแคมเปญ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางานร่วมกันในธนาคาร
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การสื่อสารและการมีส่วนร่วม

 ธนาคารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
งานและชีวิตประจำาวันทั่วไปให้แก่พนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ กสิกรทีวี วารสารกิจการสัมพันธ์ เสียงตามสาย ระบบ  
Lotus Notes และการจัดกิจกรรมด้านพนักงานสัมพันธ์ เพื่อดูแล
พนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทาง 
  และเป้าหมายเดียวกัน
 2. สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียว
 3. แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรณรงค์การมี 
  ส่วนร่วมของพนักงาน
 4. เสริมสร้างบรรยากาศ ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ดีใน 
  การทำางาน

การประเมินผล 
 ธนาคารจัดทำาแบบสำารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ 
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมการสื่อความภายในธนาคาร 
ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจำาทุกปี โดยมีเป้าหมายระดับ 
ความพึงพอใจร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยในปี 2557 ได้ระดับ 
ความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 90.6 เพื่อนำาไปใช้ในการปรับปรุง 
กระบวนการสื่อความ

สวัสดิการของพนักงาน

 ธนาคารจดัสวสัดกิารใหแ้กพ่นกังานทกุคน โดยมปีระเภทของ
สวัสดิการที่ได้รับเหมือนกัน และบางประเภทจะแตกต่างกันบ้าง 
เฉพาะสิทธิในการเบิกจ่าย เช่น อัตราค่าห้องพักกรณีเข้ารับ 
การรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น
 ธนาคารให้ความสำาคัญกับสวัสดิการที่ส่งผลต่อการดำารงชีพ 
ของพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย การให้ 
การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการขอลาออกจากงาน เงินช่วย
การศึกษาบุตร-ธิดา และเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ โดยจะ
ดูแลสวัสดิการของธนาคารให้อยู่ในระดับแนวหน้า นอกจากนี้  
ยังจัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ยืมประเภทต่างๆ ที่ตรงกับความ
ต้องการของพนักงาน อาทิ เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ เงินกู้เพื่อซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้เพื่อการสมรส เงินกู้
บรรเทาทกุข ์(เชน่ เพือ่รกัษาพยาบาลบดิา มารดา  คูส่มรส และบตุร   
เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย เป็นต้น) 

นโยบายส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
 ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของ
พนักงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานรู้จัก 
เก็บออมผ่านการเข้าร่วมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ ตั้งแต่ปี 2537 
เป็นต้นมา โดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่มี 
นโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไว้ เพื่อให้พนักงานสามารถเลือก
กองทุนได้ตามความสมัครใจ จำานวน 2 กองทุน คือ กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพสวัสดิการมั่นคง โดยธนาคารจ่ายเงินสมทบให้ส่วนหนึ่ง 
และพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนจ่ายเงินสะสมอีกส่วนหนึ่ง  
และยังสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ได้ 2 ทางเลือก 
ดังนี้  
 ทางเลือกท่ี 1 จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนคงท่ีตลอดไป 
 หรือ
 ทางเลอืกที ่2 จา่ยในอตัราเทา่กบัทีธ่นาคารจา่ยสมทบฯ ตาม
 ช่วงอายุงาน 

กิจการสัมพันธ์ วารสารภายในที่ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
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สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน
 
สุขภาพและความปลอดภัย
 ธนาคารจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีแก่พนักงาน โดย 
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำาอยู่ที่สถานพยาบาล 3 แห่ง คือ อาคาร
ราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน และอาคารแจ้งวัฒนะ เพื่อ
ให้การรักษาพยาบาลพนักงานยามเจ็บป่วย ซึ่งในสถานพยาบาล
ทั้ง 3 แห่ง จะมีห้องพยาบาลเพื่อให้พนักงานนอนพักชั่วคราว
เมื่อมีอาการป่วยเล็กน้อย มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัย 
พนักงานสามารถเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไปได้ทุกวันทำาการ 
โดยมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และจัดทำา
คูม่อืพนกังานเพือ่ใหพ้นกังานไดศ้กึษาทำาความเขา้ใจและรบัทราบ
ข้อมูลสวัสดิการต่างๆ  ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว
อีกด้วย

อันตรายหรือการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน
 ธนาคารปฏบิตัติาม พ.ร.บ.เงนิทดแทน พ.ศ. 2537 โดยธนาคาร
จา่ยเงนิเขา้กองทนุเงนิทดแทนตามทีก่ฎหมายกำาหนด เพือ่เปน็ทนุ
ในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่พนักงานที่ประสบอันตราย หรือ 
เจบ็ปว่ย หรอืเสยีชวีติ เนือ่งจากการทำางานใหแ้กธ่นาคาร ทีผ่า่นมา 
เมื่อธนาคารทราบเรื่องการประสบอันตรายเนื่องจากการทำางาน
ของพนักงาน ธนาคารได้แจ้งสำานักงานประกันสังคมทันที เพื่อให้ 
สำานักงานประกันสังคมพิจารณาค่าทดแทนกรณีต้องหยุดพัก 
รักษาตัว

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ธนาคารได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรม 
ทีส่อดคลอ้งกบัคา่นยิมหลกัทัง้ 4 ของธนาคาร ดว้ยความเชือ่มัน่วา่
พนกังานเปน็ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหก้ารดำาเนนิงานของธนาคารบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การดำาเนนิงานขององคก์รใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ผูบ้รหิาร
ทุกระดับให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องการสร้าง
วฒันธรรมขององคก์ร ผา่นชอ่งทางการสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์
ทั้งผ่านทางกสิกรทีวี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Magazine ชื่อ 
“Oops! K-Culture” โดยผลการประเมินการรับรู้และความเข้าใจ
ของพนักงานในเรื่องค่านิยมหลักขององค์กร (K-Culture  
Understanding) ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 97 ซึ่งสูงขึ้นอย่าง 
ตอ่เนือ่งเมือ่เทยีบกบัป ี2556 และ 2555 ทีผ่ลการรบัรูอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 91  
และ 88 เป็นลำาดับ ทั้งนี้ การที่พนักงานธนาคารทุกคนให้ความ
สำาคญัและแสดงพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัคา่นยิมหลกัทัง้ 4 ประการ
นั้น ส่งผลให้เกิดการส่งมอบ “บริการทุกระดับประทับใจ” ให้แก่
ลกูคา้ ทำาใหธ้นาคารเปน็องคก์รทีล่กูคา้ไวว้างใจ และทำาใหธ้นาคาร
เติบโตคู่กับสังคมไทยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตลอดไป

การสำารวจความผูกพันของพนักงาน 
ต่อธนาคาร

 การสำารวจความผูกพันของพนักงานต่อธนาคาร เป็นเวที
และเครื่องมือที่ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยและ 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารได้
สำารวจความผูกพันของพนักงานต่อธนาคารโดยว่าจ้างบริษัท
ภายนอก (AONHEWIT) เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ยุติธรรม  
อย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง และนำาผลจากการสำารวจมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้สึก 
พึงพอใจในการทำางานและสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
เป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จของธนาคาร ผลการสำารวจ 
ความผูกพันของพนักงานต่อธนาคาร ประจำาปี 2557 ระดับความผูกพัน 
ของพนักงานต่อธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลลัพธ์
จากการนำาผลสำารวจมาใช้พัฒนาและปรับปรุงในด้านต่างๆ 
อย่างจริงจัง อาทิ การสื่อสาร การพัฒนาภาวะผู้นำา การปรับปรุง
กระบวนการและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน บรรยากาศห้องพยาบาล ชั้น 37 อาคารสำานักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ
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 การพฒันาทรพัยากรบคุคลของธนาคารในทกุขัน้ตอน จะผ่าน
การวางแผน กลัน่กรองมาเป็นอย่างด ีเพือ่ให้การพฒันาทรพัยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน โดยธนาคาร
ได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 เรื่องหลัก คือ
 1. การพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน (Human Resource  
  Development Plan)
 2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง และการให้ทุน 
  การศึกษา (Leadership Development Program  
  & Scholarship) 
 3. การพฒันาความก้าวหน้าทางอาชพี (Career Development) 
 4. โครงการจดัการองค์ความรู ้(Knowledge Management:  
  KM)
 ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจากองค์กร โดยพนักงานใหม่ 
ทกุคนจะต้องเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรปฐมนเิทศเป็นระยะเวลา 1 วนั 
เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หลักการทำางาน 
ค่านิยม การปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และข้อมูลด้านสวัสดิการพนักงาน
เป็นจำานวน 6 ชั่วโมง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน

 ธนาคารจัดวางแผนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนือ่ง โดยได้จดัทำาเส้นทางการเรยีนรู ้(Training Roadmap) 
สำาหรับพนักงานทุกตำาแหน่ง ซึ่งในเส้นทางการเรียนรู ้จะมี 
การกำาหนดความรู ้ทกัษะความสามารถทีจ่ำาเป็นทีพ่นกังานทีด่ำารง 
ตำาแหน่งงานนั้นจะต้องมี ซึ่งทำาให้การพัฒนาเป็นไปอย่างตรงจุด 
และมีประสิทธิภาพ สำาหรับพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป 
ธนาคารได้จัดทำาโครงการพัฒนาผู ้บริหาร (Management  
Development Program: MDP) โดยมกีารแบ่งระดบัของผูบ้รหิาร 
ออกเป็น 4 ระดบั และจดัหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัผูบ้รหิารในแต่ละ 
ระดบั โดยเน้นหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการพฒันาภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร 
ในแต่ละระดับ นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป 
อย่างมีระบบ ธนาคารจึงกำาหนดให้แต่ละฝ่ายงานจัดทำาแผนการ
เรียนรู ้ของพนักงานรายปี (Annual Training Plan) เพื่อให้ 
หัวหน้างานและพนักงานได้มีการวางแผนงาน และจัดสรรเวลา 
และงบประมาณในการเข้าเรยีนรูข้องพนกังาน ในสงักดัของตนได้
อย่างสอดคล้องกบัความต้องการ และไม่กระทบกบัเวลาการทำางาน 
ของพนักงาน นอกเหนือจากการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่
พนักงานทุกระดับแล้ว ธนาคารยังจัดให้มีการประเมินผลการ 
ดำาเนนิงานและความก้าวหน้าทางอาชพีของพนกังานทกุคนอกีด้วย

ธนาคารตระหนักดีว่า ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่จะทำาให้ธนาคารมีการเติบโตก้าวหน้า

อย่างยั่งยืน คือ ทุนมนุษย์ (Human Capital) ดังนั้น ธนาคารจึงได้มีการกำาหนด

นโยบายและแผนงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารอย่างชัดเจน 

เป็นรูปธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของธนาคาร มีความรู้ ทักษะความสามารถ 

และคุณลักษณะที่ดี ที่จะสามารถทำางานตามกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อส่งมอบ 

บริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังปฏิบัต ิ

และดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

และข้อร้องเรียนต่างๆ จากพนักงานด้วยความเอาใจใส่ เพื่อนำาข้อร้องเรียนเหล่านั้น

มาแก้ไข เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับองค์กร
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e-learning
 ธนาคารมรีะบบ e-Learning ซึง่พนกังานจะสามารถเรยีนรูไ้ด้
ด้วยตนเอง (Self-study) ทำาให้พนกังานสามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุสถานที่ 
และทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งทำาให้พนักงาน
มคีวามสะดวกในการเข้าถงึแหล่งความรูท้ีธ่นาคารได้จดัหลกัสตูร
ต่างๆ ไว้มากมาย ในปี 2557 ธนาคารได้จัดการเรียนรู้ให้แก่
พนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การเรียนรู้ภายในธนาคาร 
(In-house Training) การจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก  
(Outside Training) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning)  
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 17 หมวดหลักสูตร 786 หลักสูตร  
รวมทั้งสิ้น 1,446 รุ่น 

การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง 
และการให้ทุนการศึกษา 

 ธนาคารได้จัดทำาโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Leadership Development Program) โดยคัดเลือกพนักงาน 
ที่มีผลงานดีอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพสูงเข้าร่วมโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก และเตรียม
ความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้บริหาร โดยได้จัดทำาแผนสืบทอด
ตำาแหน่ง (Succession Planning) เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมี 
ผูส้บืทอดตำาแหน่งทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารอย่างต่อเนือ่ง ไม่เกดิความเสีย่ง 
ในการดำาเนินธุรกิจ  

การให้ทุนการศึกษา
 ธนาคารมนีโยบายในการให้ทนุการศกึษาแก่เยาวชน นกัเรยีน 
นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี รวมถึง

การจัดหลักสูตร ปี 2557

การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
140 หลักสูตร

140 รุ่น
พนักงานที่เข้ารับการเรียนรู้ 61,520 คน

การเรียนรู้ภายในธนาคาร
221 หลักสูตร

808 รุ่น
พนักงานที่เข้ารับการเรียนรู้ 40,810 คน

พนักงานของธนาคาร โดยดำาเนินการมอบทุนการศึกษาอย่าง 
ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2509 ปัจจบุนั  ธนาคารได้มอบทนุการศกึษาแล้ว 
กว่า 200 ทุน ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ผ่านมาของธนาคาร ได้เป็น
กำาลังสำาคัญของการเจริญเติบโตก้าวหน้าของธนาคารและของ
ประเทศไทยอกีด้วย ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัสรรงบประมาณในการดแูล 
นกัเรยีนทนุเป็นเงนิกว่า 40 ล้านบาทในแต่ละปี เพือ่ดแูลผูไ้ด้รบัทนุ 
ให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ได้รับค่าใช้จ่ายเพียงพอระหว่าง
การศึกษา เพื่อให้ผู ้ได้รับทุนมุ ่งมั่นศึกษา เก็บเกี่ยวความรู ้ 
ประสบการณ์ได้อย่างเตม็ที ่ โดยในปี 2557 ธนาคารให้ทนุการศกึษา 
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งภายใน 
และต่างประเทศ รวมจำานวน 13 ทุน มีผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุน 
รวมทัง้สิน้ 33 คน และมผีูส้ำาเรจ็การศกึษาและเริม่ทำางานทีธ่นาคาร
ทั้งสิ้น 9 คน โดยธนาคารได้เตรียมตำาแหน่งงานให้แก่ผู้ได้รับทุน 
ได้ทำางานตรงตามความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาเป็นผู้นำา 
ในอนาคตของธนาคารต่อไป

การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร
425 หลักสูตร

498 รุ่น
พนักงานที่เข้ารับการเรียนรู้ 1,377 คน

e-Learning ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
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การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ 

 ธนาคารมีแนวทางในการวางแผนและพัฒนาอาชีพให้แก่ 
พนกังานอย่างชดัเจนเป็นรปูธรรม เพือ่ให้พนกังานได้มกีารพฒันา
และมีความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยพัฒนาเครื่องมือและนำา
มาใช้ประกอบในการประเมินและพัฒนาศักยภาพพนักงานใน 
การปฏบิตังิาน ประกอบด้วยเครือ่งมอืหลกัๆ เช่น การกำาหนดทกัษะ
ความสามารถหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (Competency) 
ต่างๆ ในรูปแบบ Competency Dictionary การกำาหนด 
เส้นทางการเรียนรู้ (Training Roadmap) ของแต่ละตำาแหน่งงาน 
การกำาหนดคณุสมบตัขิองแต่ละตำาแหน่งงาน (Job Qualification) 
โดยได้เกบ็ข้อมลูต่างๆ เหล่านีร้วบรวมไว้ที ่K-Career Development 
Online System ทั้งนี้ พนักงานจะสามารถศึกษา ทำาความเข้าใจ 
ให้ชัดเจนถึงแนวทางในการวางแผนและพัฒนาอาชีพได้ด้วย
ตัวเองอีกด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะปรับเปลี่ยนข้อมูลบนระบบนี้ 
อยูเ่ป็นประจำา เพือ่ให้ข้อมลูทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ และ
สอดคล้องกับทิศทางในการดำาเนินงานและแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน

โครงการ taksila-aSean Banker academy
 เนื่องจากธนาคารมีการขยายการดำาเนินธุรกิจไปยังประเทศ
ต่างๆ ในเขต AEC+3 และได้มีการว่าจ้างพนักงานท้องถิ่น 
ตามสำานักงานต่างประเทศ ธนาคารจึงมีแผนพัฒนาความรู ้  
ความสามารถของพนกังานกลุม่ดงักล่าว เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิาน 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้โครงการ Taksila-ASEAN Banker 
Academy  ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการองค์ความรูเ้พือ่พฒันาความรู้ 
ด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานของธนาคาร ลูกค้า คู่ค้า และสถาบัน 
การเงินต่างๆ โดยประกอบด้วยกลุ่มหลักสูตรหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. College of General Banking: กลุ่มหลักสูตรความรู้ 
  พื้นฐานที่จำาเป็นเบื้องต้นในการปฏิบัติด ้านการเงิน 
  และธนาคาร
 2. College of Banking Expertise: กลุ่มหลักสูตรความรู้ 
  เจาะลงลึกตามลักษณะงานต่างๆ ภายในธนาคาร ได้แก่  
  Credit, Risk Management, Treasury & ALM, Process  
  & Operations, Audit & Compliance, Investment  
  Banking, Sales & Service, Business & People  
  Management, Transactional Banking และ Consumer  
  Banking
 3. College of Talent & Leadership: กลุ่มหลักสูตรพัฒนา 
  ทักษะความสามารถด้านภาวะผู้นำา และบริหารพนักงาน 
  กลุ่ม Talent

โครงการจัดการองค์ความรู้ 

 เป ็นโครงการที่ ธนาคารจัดขึ้น เพื่ อรวบรวมความรู ้ที่
กระจดักระจายในทีต่่างๆ มารวมไว้ทีเ่ดยีวกนั โดยสร้างบรรยากาศ
และช่องทางให้พนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
เพื่อนำาไปใช้เรียนรู้และพัฒนางานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยได้จัดการเรียนรู้หลักสูตร Knowledge Management (KM) 
ให้แก่พนกังานของแต่ละฝ่ายงาน เพือ่ให้มคีวามรูใ้นเรือ่งดงักล่าว
และร่วมสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในฝ่ายงาน
ของตนเอง รวมถงึจดัให้ฝ่ายงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ KM ได้มโีอกาส
ไปศึกษาดูงานการทำา KM ของต่างองค์กร การจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ
การทำา KM จากสถาบนัภายนอกมาถ่ายทอดความรูใ้นการทำา KM 
ให้แก่ฝ่ายงานที่สนใจ การจัดให้มีวันนัดพบ KM Facilitators (KM 
Facilitators Reunion) เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการทำา KM 
ในฝ่ายงานของตนให้ผู้อื่น และมีรายการ KM Chit Chat เพื่อ 
สื่อความวิธีการทำา KM ของฝ่ายงานภายในธนาคารและเป็นการ 
แบ่งปันเรื่องราวความสำาเร็จในการทำา KM ของฝ่ายงานเหล่านั้น
ไปยังเพื่อนพนักงานผ่านทางกสิกรทีวี ทั้งนี้ การดำาเนินโครงการ 
KM ทำาให้ความรู้ไม่สูญหายไปกับพนักงานที่เกษียณอายุหรือ
พ้นสภาพจากธนาคารไป อีกทั้งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ของ
พนกังานแบบไม่มทีีส่ิน้สดุ พนกังานมกีารแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนั
และกนั ทำาให้ธนาคารพฒันาไปสูอ่งค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning  
Organization) ได้ในอนาคต

หลักสูตรการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
 ธนาคารจัดให้มีการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานตาม
นโยบายการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมของธนาคาร และจัดทำาจรรยาบรรณพนักงานเพื่อให้ 
การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างถูกต้องตาม 
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำาหนด

ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย
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คน
คน
คน

คน

คน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ร้อยละของพนักงาน
ทั้งหมด

คน
คน
คน
คน

ร้อยละของพนักงาน
ทั้งหมด

คน

คน

คน
คน

17,385
7,218
10,167

  

5,841
11,544

782
11,017
5,551

35

 935 l 3,250 
                  2,397

412
3

768
2,044

 4.13 l 12.04

 892 l 1,619
1,647
645
219

 5.13 l 9.31

 892 l 1,619

10,167
  

357
321

21,614
7,694
13,920

  

10,688
10,926

633
14,653
6,289

39

 950 l 3,296
3,567
678

1
1,825
2,230

 4.41 l 15.32

 880 l 2,024
1,803
841
260

  4.07 l 9.36

 880 l 2,024

13,920
 
 33 l 503
 32 l 487

19,303
7,386
11,917

10,093
9,210

702
12,675
5,890

33

 893 l 3,101 
                 3,480

511
3

1,716
2,278

 4.63 l 16.06

 903 l 1,900
1,743
814
246

 4.68 l 9.84

 903 l 1,900

11,917
  

394
369

ด้านทรัพยากรบุคคล   หน่วย
 2555  2556  2557

 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง

จํานวนพนักงาน

• จำานวนพนักงานทั้งหมด
• ชาย
• หญงิ

จํานวนพนักงานแบ่งตามสถานที่ทํางาน

• สำานักงานใหญ่และอาคารหลัก
• นอกสำานกังานใหญ่และอาคารหลกั

จํานวนพนักงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา

• มธัยมศกึษา (ตำา่กว่าปรญิญาตร)ี
• ปรญิญาตรี
• ปรญิญาโท
• ปรญิญาเอก

จํานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด

• จำานวนทัง้หมด
• น้อยกว่า 30 ปี
• ระหว่าง 30 - 50 ปี
• มากกว่า 50 ปี
• สำานกังานใหญ่และอาคารหลกั
• นอกสำานกังานใหญ่ และอาคารหลกั
• อตัราการจ้างพนกังานใหม่

พนักงานที่ออกจากองค์กรทั้งหมด

• จำานวนทัง้หมด
• น้อยกว่า 30 ปี
• ระหว่าง 30 - 50 ปี
• มากกว่า 50 ปี
• อตัราการลาออกจากองค์กร

• การลาออกโดยสมคัรใจ

การลาคลอดบุตร

• พนกังานทีไ่ด้รบัสทิธิล์างาน 
 เพือ่เลีย้งดบูตุร
• พนกังานทีใ่ช้สทิธิล์างานเพือ่เลีย้งดบูตุร
• พนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจาก 
  สิน้สดุระยะการลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุร
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 ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง
ด้านทรัพยากรบุคคล   หน่วย

 2555  2556  2557

คน

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ชัว่โมง/คน/ปี
ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

คน

คน

คน

การลาคลอดบุตร

• พนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจาก 
  สิน้สดุระยะการลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุร 
  และยงัทำางานต่อจากนัน้ไปอกี 1 ปี
• อตัราการกลบัมาทำางานและการคงอยู่ 
 ของพนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจาก 
  ระยะการลาหยดุสิน้สดุลงแล้ว

สัดส่วนการลาหยุดงานโดยเฉลี่ย 

ของพนักงาน

• ลาป่วย
• ลาหยดุจากการทำางาน
• อืน่ๆ

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย

• จำานวนชัว่โมงเฉลีย่ของพนกังานทัง้หมด
• จำานวนชัว่โมงเฉลีย่ของพนกังาน 
  ระดบับรหิาร (ตัง้แต่ระดบั 
  ผูอ้ำานวยการฝ่ายขึน้ไป)
• จำานวนชัว่โมงเฉลีย่ของพนกังาน 
  ระดบัปฏบิตักิารหรอืระดบัเจ้าหน้าที่  
  (ไม่เกนิระดบัผูอ้ำานวยการ)

ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

• จำานวนพนกังานระดบับรหิาร  
  (ตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการฝ่ายขึน้ไป)
• จำานวนพนกังานระดบัปฏบิตักิารหรอื 
  ระดบัเจ้าหน้าที ่(ไม่เกนิระดบั 
  ผูอ้ำานวยการ)

ด้านความปลอดภัย

• จำานวนพนกังานทีไ่ด้รบับาดเจบ็จาก 
  การทำางานทัง้หมด 

220

89.92

13.58
0

86.42

  

 43 l 51 
67

48

 150 l 100

 7,068 l 10,067
  

N/A

369

93.65

12.93
0

87.07

  

 47.46 l 60.40 
47.44

55.55

 155 l 111

 7,231 l 11,806
  

3

 32 l 487

 97 l 96.82

 

12.21
0.03

87.76

 

 42.88 l 51.38 
66.57

48.13

 

 159 l 117

 7,535 l 13,803
  

2
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ดัชนีข้อมูล 
ตามกรอบการรายงาน GRI 

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page Number (or Link)
Information related to Standard Disclosures 
required by the ‘in accordance’ options  
may already be included in other reports 
prepared by the organization. In these  
circumstances, the organization may elect  
to add a specific reference to where  
the relevant information can be found.

External Assurance
Indicate if the Standard  
Disclosure has been externally 
assured. 

If yes, include the page reference 
for the External Assurance  
Statement in the report.

There is no external assurance 
for all kinds of data, except  
accuracy of financial data  
in the Annual Report.  
(For more details  
please see AR page 60)

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1
   
ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3
   
G4-4
   
G4-5
   
G4-6
   
G4-7
   
G4-8

หมายเหตุ : AR : รายงานประจำาปี 2557
  SD : รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 

SD 04 - 05 / AR 005 - 014
   

SD 10 / AR 267
   

SD 12 / AR 031 - 037
  

SD 10 / AR 267, 273
  

SD 11 / AR 293 - 295 

SD 10 / AR 267
  

SD 35 - 45 / AR 026 - 030
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SD 22 

SD 21 - 22

SD 23
   

SD 23
  

SD 23
  

There are not any restatements of information
provided in previous report.

There is no significant change from previous  
reporting period in scope and boundary.

  

SD 17 - 19

SD 17

SD 17 - 19

SD 17 - 19

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17

G4-18
   
G4-19
   
G4-20
   
G4-21
   
G4-22
   

G4-23
   
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24
   
G4-25
   
G4-26
   
G4-27

หมายเหตุ : AR : รายงานประจำาปี 2557
  SD : รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 

G4-9
   

G4-10
   
G4-11
   
G4-12
   
G4-13
   
G4-14
   
G4-15
   
G4-16

  
SD 11, 44 / AR 016 - 017, 038 - 039,  
062 - 065, 256 - 257, 268, 273 - 295

SD 64, 74
   

SD 65
  

SD 47 - 48
  

AR 038 - 039, 198 - 199, 256 - 257, 267 - 295
  

SD 60
  

SD 07 - 09 / AR 012 - 014
 

SD 10 / AR 194 - 196

NO

NO

NO
   

NO
  

NO
  

NO

    
NO

NO

NO

NO

NO

There is no external assurance 
for all kinds of data, except  
accuracy of financial data  
in the Annual Report.  
(For more details  
please see AR page 60)
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หมายเหตุ : AR : รายงานประจำาปี 2557
  SD : รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 

  
SD 20

  
SD 20

  
SD 20

  
SD 21

  
SD 76 - 82

AR 60

SD 25 - 26 / AR 14, 189 - 223

SD 13

   
REPORT PROFILE

G4-28
   
G4-29
   
G4-30
   
G4-31
   
G4-32

G4-33

GOVERNANCE

G4-34
   
ETHICS AND INTEGRITY

G4-56

There is no external assurance 
for all kinds of data, except  
accuracy of financial data  
in the Annual Report.  
(For more details  
please see AR page 60)
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA
         

G4-EC1

G4-EC3

MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA
         
G4-EC8
      

SD 12 - 13 / 
AR 009 - 010

 
SD 23, 44 /  

AR 064 - 065

SD 69
AR 086, 145 - 146

SD 51
      

 SD 55 - 57 /  
AR 026 - 041

      
   

CATEGORY: ECONOMIC

DMA and  
Indicators

Page Number  
(or Link)
Information 
related to 
Standard 
Disclosures 
required by the 
‘in accordance’ 
options may 
already be 
included in other 
reports 
prepared by the 
organization. 
In these 
circumstances, 
the organization 
may elect to 
add a specific 
reference to 
where the 
relevant 
information can 
be found.  

Identified 
Omission(s)
In exceptional 
cases, if it is 
not possible 
to disclose 
certain required 
information, 
identify the 
information 
that has been 
omitted.

Reason(s) for 
Omission(s)
In exceptional 
cases, if it is 
not possible 
to disclose 
certain required 
information, 
provide the 
reason for 
omission.

Explanation for 
Omission(s)
In exceptional 
cases, if it is 
not possible 
to disclose 
certain required 
information, 
explain the 
reasons why the 
information has 
been omitted. 

External  
Assurance
Indicate if 
the Standard 
Disclosure has 
been externally 
assured. 

If yes, include 
the page 
reference for 
the External 
Assurance 
Statement in the 
report.

หมายเหตุ : AR : รายงานประจำาปี 2557
  SD : รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 

There is no 
external  
assurance for 
all kinds of data, 
except accuracy 
of financial  
data in the  
Annual Report.  
(For more details 
please see  
AR page 60)
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI 



MATERIAL ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
     
G4-DMA
         
G4-EC9

MATERIAL ASPECT: ENERGY

G4-DMA
         

G4-EN3
         
G4-EN5
         
G4-EN6

MATERIAL ASPECT: WATER

G4-DMA
         
G4-EN8
         
G4-EN10

MATERIAL ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA
         
G4-EN15
         
G4-EN16
         
G4-EN17

G4-EN18
         
G4-EN19
         
MATERIAL ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

G4-DMA
         
G4-EN23
         

 

SD 48

SD 48 / AR 194

SD 60 - 61 /  
AR 193

SD 63
         

SD 63
         

SD 61, 63

 

SD 62
         

SD 62 - 63
         

SD 62

 

         
SD 63

         
SD 63

         

SD 63

SD 63
         

 

SD 62 / AR 193

SD 63
         

CATEGORY: ENVIRONMENT

หมายเหตุ : AR : รายงานประจำาปี 2557
  SD : รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 

Information is
currently unavailable

Information is
under discussion

Information is
currently unavailable

Information is
under discussion

There is no 
external  
assurance for 
all kinds of data, 
except accuracy 
of financial  
data in the  
Annual Report.  
(For more details 
please see  
AR page 60)
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MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

G4-DMA
         
G4-EN32  

MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA
         

G4-LA1
         
G4-LA2
         
G4-LA3
         
MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

G4-DMA
         
G4-LA4
         
MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA
         
G4-LA6
         
MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA
         

G4-LA9
         
G4-LA10
         
G4-LA11
         
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

G4-DMA

G4-LA14
         

SD 34, 49 / AR 194 

SD 34

SD 65 - 66 /
AR 042, 193

SD 74
         

SD 69
         

SD 74
         

SD 66 - 68 / AR 042
         

SD 66
         

SD 70 / AR 193
         

         

SD 71 - 72 /
 AR 042, 214

SD 75
         

SD 73
         

SD 71
         

SD 47 - 49

SD 47 - 49

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

CATEGORY: SOCIAL

หมายเหตุ : AR : รายงานประจำาปี 2557
  SD : รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 

Indicator is not
applicable

KBank currently not  
apply the OHSAS 18001

There is no 
external  
assurance for 
all kinds of data, 
except accuracy 
of financial  
data in the  
Annual Report.  
(For more details 
please see  
AR page 60)
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There is no 
external  
assurance for 
all kinds of data, 
except accuracy 
of financial  
data in the  
Annual Report.  
(For more details 
please see  
AR page 60)

SUB-CATEGORY: SOCIETY

Confidential
Information

No. of grievance about
labor practices

Total of incidents of 
discrimination

Confidential
Information

หมายเหตุ : AR : รายงานประจำาปี 2557
  SD : รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 

MATERIAL ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA
         
G4-LA16

MATERIAL ASPECT: NON-DISCRIMINATION

G4-DMA 

G4-HR3

MATERIAL ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

G4-DMA
         
G4-HR10
         

MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
 
G4-DMA
         
G4-FS13
         
MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA
         

G4-SO3  
         
G4-SO4
         
G4-SO5
         
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

G4-DMA
         
G4-SO9

SD 65
         

 
         

SD 65 / AR 193

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

       
SD 49 / AR 194

         
SD 34

         

SD 52 - 54 / AR 194

SD 52 - 55
         

         
SD 27 /

AR 194 - 196 

SD 28
         

SD 27 - 28
         

SD 28
         

SD 34, 49
         

SD 34
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There is no 
external  
assurance for 
all kinds of data, 
except accuracy 
of financial  
data in the  
Annual Report.  
(For more details 
please see  
AR page 60)

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

หมายเหตุ : AR : รายงานประจำาปี 2557
  SD : รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557 

MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

G4-DMA 

G4-PR5

MATERIAL ASPECT: PRODUCT PORTFOLIO

G4-DMA
     
G4-FS8 
                 
MATERIAL ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

G4-DMA
         
G4-PR7
         
MATERIAL ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

G4-DMA
         
G4-PR8

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE

G4-DMA

G4-PR9

SD 35 - 37

SD 37 

SD 30 - 33
       

SD 50, 58 - 59 

         
SD 37 - 38

         

SD 38
         

         

SD 38 - 40

Total No. of incidents  
of non-compliance

Confidential
Information

Total No. of substatiated  
complaints

Confidential
Information

Total monetary value
of significanr fines

Confidential
Information
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เรียน ผู้มีส่วนได้เสีย
	
	 ธนาคารขอขอบคุณ	 ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของธนาคารด้วยดีมาโดยตลอด	 ขอเรียนให้ทราบว่า	 ธนาคารได้จัดทำา
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	 2557	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 โดยเนื้อหารายงานเป็นการรวบรวมการดำาเนินงานของธนาคารที่ช่วยส่งเสริม	
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	นอกจากน้ียังได้รวบรวมการดำาเนินโครงการและกิจกรรมของธนาคารท่ีช่วย
สร้างมูลค่าให้แก่สังคมในปีท่ีผ่านมา	 ธนาคารขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน	 ที่สละเวลาในการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำา
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ซึ่งอยู่ในเอกสารฉบับนี้หรือในเว็บไซต์ของธนาคาร	ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำาของท่านมีคุณค่ายิ่ง	ที่จะช่วยปรับปรุง	
การทำางานและการพัฒนาการจัดทำารายงานของธนาคารในอนาคตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	กรุณาติดต่อ

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ 
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

เลขที่	1	ซอยราษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนราษฎร์บูรณะ	แขวงราษฎร์บูรณะ	เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร	10140
โทรศัพท์	:	02-4702984	โทรสาร	:	02-4702746

ระดับความเข้าใจ		
	 O	 เข้าใจมากที่สุด	
	 O	 เข้าใจมาก
	 O	 เข้าใจปานกลาง
	 O	 เข้าใจน้อย
	 O	 เข้าใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม
	 O	 พอใจมากที่สุด
	 O	 พอใจมาก
	 O	 พอใจปานกลาง
	 O	 พอใจเล็กน้อย
	 O	 พอใจน้อยที่สุด
ท่านชอบเนื้อหาของรายงานฯ ส่วนใดมากที่สุด		
	 O	 ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย	
	 O	 การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
	 O	 การกำากับดูแลกิจการ	
	 O	 การดูแลและให้ความสำาคัญกับลูกค้า
	 O	 การดูแลและให้ความสำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 O	 การดูแลและให้ความสำาคัญกับพนักงาน	

หลังจากอ่านรายงานฯ แล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย
	 O	 ชื่นชอบมากขึ้น	
	 O	 ชื่นชอบเท่าเดิม	
	 O	 ชื่นชอบลดลง
ท่านเกี่ยวข้องกับธนาคารในรูปแบบใด	
	 O	 ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ	
	 O	 ผู้รับบริการ	
	 O	 ผู้ดูแลงานด้าน	SD/CSR	ของหน่วยงาน
	 O	 ผู้ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
	 O	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
	 O	 สื่อมวลชน
	 O	 พนักงาน/หน่วยงานราชการ
	 O	 พนักงานธนาคารกสิกรไทย
	 O	 คู่ธุรกิจธนาคารกสิกรไทย
	 O	 นักลงทุน
	 O	 หน่วยงานเอกชน
	 O	 นักเรียน/นักศึกษา
	 	 อื่นๆ	(…………………………………………………….)

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2557

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................………
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................………
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................………

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากอ่านรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธนาคาร
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ธนาคารกสิกรไทย
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