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ธนาคารกสิกรไทยดำาเนินธุรกิจโดยการนำาแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาเป็นหลักการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
ที่สามารถอำานวยประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

อันนำาไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

ธนาคารกสิกรไทยปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ลงไปในดีเอ็นเอของพนักงานทุกคน เป็น กรีน ดีเอ็นเอ ที่ซึมซับอยู่ในทุกกระบวนการดำาเนินธุรกิจ 

จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของธนาคารแห่งความยั่งยืน



ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นที่จะผสมผสาน
การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
ในการสร้างอย่างยั่งยืน บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และกระทำาทุกวิถีทาง
เพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สร้างความยั่งยืน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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	 ปี	 2559	 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทยเสด็จสวรรคต	
ตลอดระยะเวลา	70	ปีทีพ่ระองค์ทรงครองสริริาชสมบตั	ิทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจินานปัการ	และได้พระราชทานโครงการในพระราชด�ารกิว่า	4,000	
โครงการ	อันน�าพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศและความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรอย่างแท้จริง	พระองค์จึงทรงสถิตในหัวใจคนไทยตราบนิรันดร	์
ธนาคารกสิกรไทยในฐานะหน่วยงานภาคการเงินการธนาคารภายใต้ร่มพระบารมี	 มีความเจริญวัฒนาสถาพรมาโดยล�าดับด้วยพระบารมีปกเกล้า
ปกกระหม่อม	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้	พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีได้
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ	ตลอดรัชสมัยนั้น	 เป็นส่ิงที่สามารถน�ามาใช้ในการด�ารงชีวิตและการด�าเนินกิจการงานให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง	ซึ่งธนาคารได้น้อมน�ามาเป็นแนวทางการด�าเนินงานเสมอมา	
	 ในรอบปีที่ผ่านมา	นบัเป็นชว่งแห่งการเปลี่ยนผา่นที่ส�าคัญของประเทศไทย	และภาคธรุกจิการเงินไทย	ซึง่รวมถงึภมูิทัศน์ทางการเงินของประเทศ	
โดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการพฒันานวตักรรมเข้ามามบีทบาทและเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัน�าไปสูก่ารท�าธรุกจิและพฒันาเศรษฐกจิแนว
ใหม่	 ซ่ึงสามารถท�าให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายรูปแบบใหม่ๆ	 ได้	 ดังนั้น	 ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาและวางรากฐานระบบการเงินให้แข็งแกร่ง
สามารถรองรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น	จากแนวคิด	“การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	ที่ธนาคารน�ามาเป็นหลัก
ในการด�าเนนิธรุกจิซึง่ครอบคลมุในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ด้วยการด�าเนนิธรุกจิอย่าง
รอบคอบ	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	และการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ	เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและสร้างความสมดุล	อันเป็น
รากฐานที่มั่นคงส�าหรับการพัฒนาในระยะยาว	 ซึ่งจากการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของธนาคารที่ผ่านมาส่งผลให้ธนาคารได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีแห่งความยั่งยืน	Dow	Jones	Sustainability	Indices	(DJSI)	ประจ�าป	ี2559	ทั้งในระดับโลก	DJSI	World	และกลุ่ม
ตลาดเกิดใหม่	DJSI	Emerging	Markets	และได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชน	ีFTSE4Good	Emerging	 Index	ถือเป็นธนาคารแห่งแรกใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับโลก	นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง	 และเป็น
สิ่งที่พิสูจน์ว่า	 การน�าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นหลักการด�าเนินงานเป็นแนวทางที่ถูกต้อง	 และจากกรีน	ดีเอ็นเอ	 ของพนักงานทุกคนที่ 
ด�าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ซึมซับในทุกกระบวนการด�าเนินธุรกิจ	ดังสะท้อนให้เห็นจากการด�าเนินงานในมิติต่างๆ	ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ

	 ธนาคารมุง่เน้นการพฒันาระบบดจิทิลัแบงกิง้ให้มปีระสทิธภิาพ	เพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิและการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ของ
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ	สร้างสรรค์นวัตกรรมและด�าเนินงานในด้านต่างๆ	สร้างทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของลูกค้าให้ดี
ขึน้	พร้อมตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่เพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ์ทางการเงนิและประสบการณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้าตามปณธิาน	“บรกิารทุกระดบั
ประทับใจ”	อาทิ	การเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมรองรับบริการพร้อมเพย์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National	e-Payment)	การเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ	K-MOBILE	BANKING	
PLUS	 ให้เสมือนกับการท�าธุรกรรมที่สาขา	การให้บริการออกหนังสือค�้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ	 การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการบันทึกข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน	 (Blockchain)	 การพัฒนาระบบการช�าระเงินค่าสินค้าและบริการในรูปแบบ	e-money	ผ่าน 
แอพพลิเคช่ัน	K+	Wallet	 การช�าระเงินโดยคิวอาร์โค้ดผ่านอาลีเพย์	 และวีแชท	 เพย์	 เป็นต้น	นอกจากนี้	 ธนาคารยังน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการ
ทางการเงินที่ช่วยอ�านวยประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม	โดยบริษัท	บีคอน	อินเตอร์เฟส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพภายใต้การ
สนับสนุนของธนาคาร	 ได้พัฒนานวัตกรรมปฏิวัติโลกการเงินให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นให้สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนได้
อย่างสะดวกปลอดภยัเช่นเดยีวกบัผูท้ีส่ายตาปกต	ิถอืเป็นฟินเทคสตาร์ทอพัรายแรกทีมุ่ง่เน้นการสร้างประโยชน์และคณุค่าทางสงัคม	 ส่งเสรมิการเข้าถงึ 
บริการทางการเงินส�าหรับคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	นอกจากนี้	 บริษัท	บีคอน	อินเตอร์เฟส	 จ�ากัด	 ยังเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพจาก
ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วมการประกวด	Global	FinTech	Hackcelerator	ในงาน	Singapore	FinTech	Festival	2016	และได้รับ	2		รางวัล	
คือ	รางวัลชนะเลิศ	Winner	of	Global	FinTech	Hackcelerator	จากธนาคารกลางของสิงคโปร์	(Monetary	Authority	of	Singapore	–	MAS)	และ
รางวลั	Developer	Hub	Award	จาก	Citigroup	หนึง่ในผูส้นบัสนนุหลกัของการแข่งขนั	ซึง่ผลงานแอพพลเิคชัน่ธนาคารบนมอืถอืเพือ่ผูบ้กพร่องทางการ 
มองเหน็	ถอืเป็นบทพสิจูน์ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ในการน�าเทคโนโลยมีาสร้างนวตักรรมทางการเงนิเพือ่อ�านวยประโยชน์สงูสดุให้แก่สงัคมและ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินให้มั่นคงแข็งแกร่ง	 พร้อมด้วยการบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยหลัก 

สารประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	G4-1, G4-2 
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ธรรมาภิบาลและระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	อันเป็นมาตรการป้องกันความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร	์ 
ด้วยความทุม่เททัง้หมดนี	้ส่งผลให้ธนาคารได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้า	ครองความเป็นผูน้�าการให้บรกิารดจิทิลัแบงกิง้จากการพฒันาระบบการให้
บรกิารทีต่อบโจทย์ลกูค้าทกุไลฟ์สไตล์	ด้วยยอดการท�าธรุกรรมผ่านทกุช่องทางดจิทิลัแบงกิง้สงูถงึ	2,234	ล้านรายการต่อปี	และมีระดบัความพงึพอใจ
ของลูกค้าในระดับร้อยละ	91	 ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการด�าเนินงานภายใต้ปณิธาน	 “บริการทุกระดับประทับใจ”	 เพื่อส่งมอบความประทับใจและ
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่มบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดีและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย	และนอกจากนี้	การน�าเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมทางการเงินยังส่งผลให้ต้นทุนการด�าเนินงานของธนาคารลดลง	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
	 นอกจากนี้	ในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเอสเอ็มอีและกลุ่มธุรกิจบรรษัท	ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย	ธนาคารมีการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�า่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในโครงการต่างๆ	อาทิ	โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อเอสเอ็มอ	ีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการ
เก็บสต็อกข้าว	 เป็นต้น	 อีกทั้ง	 ธนาคารยังเปิดช่องทางการระดมทุนรูปแบบใหม่	 เช่น	 การระดมทุนจากประชาชนรายย่อยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	
(Crowdfunding)	การท�าธรุกจิร่วมลงทนุ	(Venture	Capital)	เพือ่เป็นทางเลอืกในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุให้แก่เอสเอม็อแีละกลุม่สตาร์ทอพัต่างๆ	รวมทัง้
มกีารจดัสมัมนาให้ความรูเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานให้แก่ลกูค้ากลุม่เอสเอม็อแีละกลุม่ธรุกจิบรรษทัของธนาคารอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี	

มิติสังคม

	 การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนั้น	 จ�าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม	ธนาคารจึงให้ความส�าคัญ
กับ	“การพัฒนาคน”	และตระหนักดีว่า	“พนักงาน”	เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ	ซึ่งเป็นรากฐานและภูมิคุ้มกันที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
โดยมุง่เน้นการปฏบิตัด้ิานแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพในสทิธมินษุยชน	ด้วยการประกาศนโยบายด้านสทิธิมนษุยชนขึน้	ครอบคลมุกิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีมีต่อกลุ่มพนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	และชุมชน	มีกระบวนการในการบ่งชี้ประเด็นที่อาจท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน	มแีนวทางการจัดการ
ป้องกันและลดผลกระทบ	รวมทั้งการเยียวยาหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	นอกจากนี	้ธนาคารยังเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง	มี
การก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง	ๆ	อย่างเป็นธรรม	ส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ	สนับสนุน
ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีด่ใีนการท�างาน	ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพและก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชพีการงานโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน	 เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันและภักดีต่อองค์กร	สามารถส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของธนาคารอย่างยั่งยืน
	 ในส่วนของชุมชนและสังคม	ธนาคารมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม	 รวมถึงกลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	 โดย 
จดัองค์ความรูท้ีเ่หมาะสมในแต่ละกลุม่	เพือ่ให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ปฏบิตัแิละช่วยเหลอืตวัเองได้ในระยะยาว	เช่น	การให้ความรูท้างการ
เงินแก่เยาวชนผ่านเว็บไซต	์AFTERKLASS	เพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ	โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเนชั่น	ธนาคารกสิกรไทย	เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน	การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบริการพร้อมเพย	์เป็นต้น	นอกจากนี	้ธนาคารยังให้ความ
ส�าคัญกับการให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง	ๆ 	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	เพื่อเปิดพื้นที่ให้แต่ละองค์กรน�าความเชี่ยวชาญมาท�างานร่วมกัน	
เนือ่งจากการพฒันาอย่างยัง่ยนืไม่สามารถขบัเคลือ่นได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่เท่านัน้	ต้องอาศยัความร่วมมอืกนัในการขบัเคลือ่น	อาทิ	ความ
ร่วมมือกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อพัฒนาและปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทยผ่าน
การจัดท�าโครงงานบนฐานวิจัย	(Research	Based	Learning:	RBL)	หรือการที่ธนาคารประกาศให้พนักงานสามารถลาท�าจิตอาสาได	้1	วันท�างาน	
ภายใต้โครงการ	 “20,000	ชั่วโมงท�าดีท�าได้”	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานท�าจิตอาสาร่วมกับชุมชนเครือข่ายต่างๆ	 ในการท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
ด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม	เป็นต้น	นอกจากนี	้ธนาคารยงัร่วมกบัพนัธมติรในต่างประเทศเพือ่ให้ความรูแ้ละค�าปรกึษาด้านการลงทนุ	การแลกเปลีย่น
ข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆ	การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการบรรเทาภาวะโลกร้อน	ตลอดจนการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น	 เป็นต้น	 ความร่วมมือเหล่านี้เป็นการน�าคุณค่าที่แต่ละองค์กรมีความเชี่ยวชาญมาร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนและต่อยอดเป็นก�าลังเสริมของกันและกันเพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างมีพลังและยั่งยืนทั้งระบบ

สารประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 G4-1, G4-2



010 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

มิติสิ่งแวดล้อม  

	 จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่	21	(COP	21)	แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่
ทุกประเทศท่ัวโลกต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน	ธนาคารในฐานะที่เป็นภาคส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศตระหนักถึงความส�าคัญ
ของปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 จึงได้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการก�าหนดเป้าหมายในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของธนาคารลงให้ได้ร้อยละ	 20-25	ภายในปี	 2563	 และคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง	 Chief	 
Environmental	Officer	ขึ้น	เพื่อเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	โดยในปีนี้	ได้มีการด�าเนินงานด้าน
ต่างๆ	อาทิ	อาคารกสกิร	บซิเินส-เทคโนโลย	ีกรุป๊	ทีอ่อกแบบและก่อสร้างภายใต้แนวทางการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน	LEED-NC 
ระดับ	Platinum	มาตรฐานของอาคารสีเขียวโดย	United	States	Green	Building	Council	 (USGBC)	ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ถือเป็นอาคาร
ส�านักงานขนาดใหญ่พิเศษในกลุ่มธุรกิจการเงินของประเทศไทยอาคารแรกที่ได้รับการรับรองนี้	นอกจากนี้	 ธนาคารยังมีโครงการรณรงค์เรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานอีกหลายโครงการตลอดทั้งปี	 เพื่อให้พนักงานตระหนักและลงมือปฏิบัติในการช่วยกันแก้ไขปัญหา 
โลกร้อน	และน�าแนวทางท่ีได้นีไ้ปใช้ในการด�าเนนิชีวติส่วนตัว	 เพือ่เป็นแรงผลกัดนัให้เกดิกระแสการเปลีย่นแปลงในวงกว้าง	ขณะเดยีวกันในส่วนของชมุชน 
ธนาคารได้ร่วมแผนการพฒันาระยะยาวเพือ่การบรหิารจดัการป่าต้นน�า้แบบชมุชนมส่ีวนร่วมของจงัหวดัน่าน	ซึง่เป็นจงัหวดัต้นน�า้ของแม่น�า้เจ้าพระยา
ที่มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศของประเทศ	นอกจากนี้	นับตั้งแต่ปี	2556	ธนาคารยังได้เป็นผู้สนับสนุนและประสานงานโครงการรักษ์ป่าน่าน	ภายใต้
การอ�านวยการของส�านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 โดยมีกองทัพบก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
จังหวัดน่าน	และมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติ	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการอนรุักษ์ฟ้ืนฟผูืนป่าอันเป็นต้นก�าเนิดของแม่น�า้นา่นและ
หยุดยั้งการท�าลายผืนป่าอย่างทันท่วงที	 ขณะเดียวกันยังส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่สามารถท�ามาหากินภายใต้ผืนป่าตามแนวทางสร้างป่า
สร้างอาชีพ	 อันน�าไปสู่การท�าเกษตรกรรมที่หลากหลาย	 รวมถึงการสร้างจิตส�านึกแห่งการอนุรักษ์และหวงแหนแก่ประชาชนและเยาวชน 
ของจังหวัดน่าน	 อันเป็นโครงสร้างการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและเบ็ดเสร็จในมิติของเศรษฐศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 และนิติศาสตร์	 ให้สัมฤทธิผล 
อย่างยั่งยืนในระยะยาว
	 ในด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิ	ธนาคารยงัคงให้การสนบัสนนุสนิเชือ่พลงังานทดแทนอย่างต่อเนือ่งโดยมกีารก�าหนดเกณฑ์การพจิารณา
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการพิจารณาสินเชื่อ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกโครงการที่ธนาคารส่งเสริมจะไม่ส่งผลต่อ 
สิง่แวดล้อมและสงัคมโดยรวม	และเป็นก้าวส�าคัญในการแก้ไขผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอย่างเป็นรปูธรรม	นอกจากนี	้ธนาคาร
ยงัให้การสนบัสนนุสนิเชือ่เพือ่การอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมอกีหลายโครงการ	เพ่ือส่งเสรมิให้ประชาชนและผูป้ระกอบการตระหนกัและหนัมา
ใช้สินค้าหรือประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่เผชิญในวันนี้และวันข้างหน้าได้ 
อย่างยั่งยืน	
	 ธนาคารเช่ือมั่นว่าความมุ่งมั่นและการด�าเนินงานดังกล่าวนี้	 จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม	และมิใช่เพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	เท่านั้น	แต่ยังจะช่วยสร้างรากฐานที่ส�าคัญและมั่นคงส�าหรับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	อันสะท้อนการเป็น	“ธนาคารแห่งความยั่งยืน”	ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสืบไป						

  (นายบัณฑูร ลำ่าซำา)
	 	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	G4-1, G4-2 
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ธนาคารกสกิรไทย เป็นหนึง่ในธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ของไทย ดำาเนนิธรุกจิโดยนำาแนวคดิการพฒันา
อย่างยั่งยืนมาเป็นหลักการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีผลการดำาเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการกำากับดูแล
กจิการทีโ่ปร่งใสและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมในทกุมติ ิเพือ่การเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย
012 ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย

014 ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ

G4-3
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ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย	ก่อตั้งเมื่อวันที่	 8	มิถุนายน	2488	ด�าเนินธุรกิจ
มากว่า	70	ปี	ประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์	ธรุกจิหลกัทรพัย์	และธรุกจิ
เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน 
การเงินฯ	และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง	ปัจจุบัน	 ธนาคารมีบริษัทย่อยจ�านวน	 32	บริษัท	 
มีเครือข่ายการให้บริการ	 ในประเทศ	 1,107	 สาขา	 กระจายอยู่ทั่ว 
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย	และต่างประเทศ	 16	แห่ง	 ใน	 9	ประเทศ	 
โดยส�านักงานใหญ่ตั้งอยู ่ที่กรุงเทพมหานคร	 มีพนักงานจ�านวน 
34,240	คน*	มีเครือข่ายทางการเงินที่สามารถให้บริการได้อย่างครบ 
วงจรในทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า	ทั้งธุรกิจการธนาคาร	
ธุรกิจจัดการกองทุน	 การวิจัยเศรษฐกิจการเงิน	 ธุรกิจนายหน้าซื้อขาย 
หลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน	 รวมถึงธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และ 
ลีสซ่ิง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม	 ผ่านการมอบ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้
ปณิธาน	“บริการทุกระดับประทับใจ”	บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ทีด่	ีและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเตบิโต
มั่นคงยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 
*	 จ�านวนพนักงาน	ประกอบด้วย	พนักงานธนาคารกสิกรไทย	บริษัทของธนาคารกสิกรไทย	และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 
•	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2488	
•	 เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินแห่งแรกของไทยที่สามารถให้บริการ

ทางการเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจรท่ีสุด	 เพื่อ 
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
•	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	18	มีนาคม	2535
•	 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของประเทศไทย	ที่ด�าเนินธุรกิจ

ให้บริการครบวงจร	 ทั้งกองทุนรวม	 กองทุนส่วนบุคคล	 และ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจากลูกค้าประเภทบุคคล	บริษัท	กองทุน	
มูลนิธิ 	 ธนาคารพาณิชย์	 ภาครัฐ	 รวมถึงผู ้ลงทุนสถาบัน 
ต่างประเทศขนาดใหญ่

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
•	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2537
•	 ให้ความรูด้้านเศรษฐกจิ	ธรุกิจ	การเงนิการธนาคาร	แก่พนกังาน	

ลูกค้าของธนาคาร	และประชาชนทั่วไป	รวมทั้งเพื่อสร้างข้อมูล
ทางวชิาการทีถ่กูต้องทนัสมยั	และใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง	 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงทางวิชาการในฐานะ
บริษัทของธนาคารกสิกรไทย

G4-3, G4-4, G4-6, G4-7, G4-9 
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บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
•	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2548
•	 ให้บริการด้านการลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์

ครบวงจร	 ทั้งบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 บริการด้าน
วาณชิธนกจิ	และบรกิารบทวิเคราะห์การลงทนุเชงิลกึด้วยแหล่ง
ข้อมูลและทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
•	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2548
•	 ให้บรกิารทางการเงนิส�าหรบัอตุสาหกรรมรถยนต์อย่างครบวงจร

และหลากหลาย	ทัง้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์กบับคุคลทัว่ไป
และนิติบุคคล	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ส�าหรับลูกค้าฟรีต	 และ
บรกิารทางการเงนิส�าหรบัผูแ้ทนจ�าหน่ายรถยนต์	รวมทัง้บรกิาร
สินเชื่อรถยนต์เพื่อเงินสดส�าหรับบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด
•	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2533
•	 ให้บริการทางการเงินในรูปแบบลีสซ่ิงประเภทเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ต่างๆ	โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจรทั้ง	3	บริการ
หลัก	ได้แก่	บริการสินเชื่อเช่าซื้อ	บริการสัญญาเช่าทางการเงิน	
และบริการสัญญาเช่าด�าเนินการแก่ลูกค้านิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจการค้า	 การพาณิชย์	 และการผลิตในอุตสาหกรรม 
ทกุประเภท	และเป็นตวักลางในการเชือ่มโยงระหว่างกลุม่ลกูค้า
ท่ีเป็นผู้จ�าหน่ายเครื่องจักร	 กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาแหล่ง 
เงนิทนุเพือ่ใช้ในการซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
•	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2558	
•	 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเทคโนโลยี	 และความต้องการ

ของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส�าคญัจากการเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลย	ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ	พร้อมน�าพาให้ธนาคารสามารถรบัมอืและ
แข่งขนัในทกุมติจิากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีางการเงนิ
ในตลาดโลก	ประกอบด้วย	5	บริษัท	ได้แก่

บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จ�ำกัด
ท�าหน้าที่วางแผนและติดตามการท�างานของกลุ่มบริษัท	กสิกร	
บิซิเนส-เทคโนโลยี	 กรุ๊ป	 สนับสนุนการจัดการด้านการเงินและ
ด้านบุคลากร	และประสานงานการท�างานร่วมกันระหว่างกลุ่ม
บริษัทและธนาคารกสิกรไทย

บริษัท กสิกร แล็บส์ จ�ำกัด 
ท�าหน้าที่ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ	
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบธนาคารดิจิทัลและระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	 สร้างและทดลองระบบต้นแบบก่อนประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย	

บริษัท กสิกร ซอฟต์ จ�ำกัด
ท�าหน้าที่ออกแบบและสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อ
รองรบัความต้องการทางธรุกจิของธนาคารกสกิรไทย	และรองรับ
การน�านวตักรรมมาใช้ในธนาคารให้มคีวามรวดเรว็และคณุภาพ
สูงสุด

บริษัท กสิกร โปร จ�ำกัด
ท�าหน้าที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารกสกิรไทย	ทัง้ในส่วนทีม่กีารสร้างขึน้ใหม่	
ส่วนทีม่กีารเปลีย่นแปลง	ตลอดจนดแูลรกัษาโครงสร้างพืน้ฐาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จ�ำกัด
ท�าหน้าที่สนับสนุนการท�างานของกลุ ่มบริษัท	 ทั้งทางด้าน 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การทดสอบและ 
การปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทางการบริหารจัดการ 

ธนาคารได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น	 14	 สายงาน 
และ	World	Business	Group	โดยมสีายงานบรหิารยทุธศาสตร์องค์การ 
ท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	
รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และการประสานงานระหว่างกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ	ธนาคารกสกิรไทยให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	เพือ่น�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ	 และจัดให้มีการแถลง
ยทุธศาสตร์ดงักล่าวให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทราบในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี	

 
*	 อ้างอิงจาก	The	Execution	Premium,	Robert	S.	Kaplan,	David	P.	Norton

ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมายนั้น	 ธนาคารได้น�ากระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร	์
(Strategy	Management	 Process)*	มาปรับใช้เป็นประจ�าทุกปี	 และ
อาจมีการด�าเนินการเพ่ิมเติมในระหว่างปี	 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ด้านภาวะเศรษฐกิจและมีการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป	เพื่อให้มั่นใจว่า
ทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดมีความถูกต้องและเหมาะสมน�าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย	 สามารถครอง 
ความเป็นผู ้น�าในกลุ ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้ในระยะยาว	 โดย
กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	

กำรพัฒนำ
และก�ำหนด
ยุทธศำสตร์ 

กำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ 

กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง
และควำมสอดคล้อง
ของแผนยุทธศำสตร์

และกำรจัดสรร
ทรัพยำกรทั่วทั้งองค์กร 

กำรก�ำหนด
แผนปฏิบัติงำน

ที่ชัดเจน 
กำรติดตำมผล กำรทบทวน

ยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย
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I N T E G R A T I O N

4 Product Domains8 Customer SegmentsKASIKORNBANK, its wholly-owned
subsidiaries, and its strategic ownership

SERVICE QUALITY
Excellent customer

experience at all channels
BRANDING & MARKETING
Clear & consistent communication

PRODUCT & SOLUTION
Innovate & be responsive

C U S T O M E R  C E N T R I C I T Y

TO BE CUSTOMERS’ MAIN BANK

Long-Term Risk-Adjusted Sustainable Profitability

Understanding
Customer Needs

Innovation & Product
Management

Sales & Service
Excellence

Proactive Risk
Management

1 PRODUCT
DOMAIN

PRODUCT
DOMAIN

OPERATION &
TRANSACTION

2
SAVING &
INVESTING

FUNDING &
BORROWING

PROTECTION &
INFORMATION

8
Segments

Medium
Business Small 

& Micro
Business

Large
Corporate
Business

High Net
Worth 

Individual

Multi-
Corporate 
Business

Affluent

Middle
Income

Mass

Customer
Strategy

The Way
We Work

Strategic
Capabilities

3 PRODUCT
DOMAIN

PRODUCT
DOMAIN4

1 การเป็นอันดับหนึ่งด้านธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม
 และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง 

2 การเป็นผู้นำาการให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล 

4 การเน้นยำ้าเรื่องบริการที่เป็นเลิศตามปณิธาน 
 “บริการทุกระดับประทับใจ” และการเสริมสร้าง
 ตำาแหน่งทางการตลาดนี้ให้แข็งแกร่ง

3 การเป็น “AEC+3 Bank” เพื่อตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจ  
 จากการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 รวมถึงโอกาสทางธุรกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

อินโดนีเซีย

เมียนมา ลาว

กัมพูชา
เวียดนาม

จีน ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย 015

ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารยึดมั่นในยุทธศาสตร ์
การยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง	(Customer	Centricity)	เพ่ือการเป็นธนาคาร
หลักของลูกค้าทุกกลุ่ม	 โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ผลติภัณฑ์และบรกิารทางการเงนิทีค่รบวงจร	พร้อมส่งมอบประสบการณ์
ทีเ่ป็นเลศิตามปณธิาน	“บรกิารทกุระดบัประทบัใจ”	ผ่าน	3	องค์ประกอบ	
คือ	ด้านผลิตภัณฑ	์(Product	&	Solution)	ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที	ด้านแบรนด์
และการตลาด	 (Branding	&	Marketing)	ที่เน้นการสร้างความชัดเจน
และความสอดคล้องของแบรนด์ในทุกระดับ	และด้านคุณภาพการให้
บริการ	 (Service	Quality)	 ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ดีเลิศให้กับ 
ลูกค้า	 จากการให้บริการและเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ผสมผสาน
การใช้เทคโนโลยแีละทรพัยากรมนษุย์	โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันา 
ความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	คือ

•	 การท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า	
•	 การสร้างนวัตกรรมและการบริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	
•	 การขายและการให้บริการที่เป็นเลิศ	
•	 การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก

ยทุธศาสตร์การดำาเนนิธรุกจิของธนาคารมุง่เน้นใน 4 ประเดน็ คอื

 
*	 กลุ่มประเทศ	AEC+3	ประกอบด้วย	ประเทศไทย	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย		 	
	 ประเทศมาเลเซีย	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	เนการาบรูไนดารุสซาลาม	สาธารณรัฐสิงคโปร์	ประเทศญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ธนาคารแห่ง AEC+3

การรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 เป็นแนวทางที่ช่วย
กระตุน้ให้ระบบเศรษฐกจิของภมูภิาคเตบิโตอย่างรวดเรว็	ธนาคารจงึได้
ขยายเครือข่ายการให้บริการทั่วภูมิภาค	พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรกิารทางการเงนิเพือ่ตอบโจทย์ประชากรในกลุม่ประเทศ	AEC+3*	
เพือ่รองรบัเงนิลงทนุหมนุเวยีนและธรุกรรมข้ามชาตทิีเ่พิม่ขึน้และพร้อม
ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบรรษัทและเอสเอ็มอ	ีรวมทั้ง
บริการที่รองรับการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้ารายย่อยได้อย่างสะดวก
รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา	

ด้วยทิศทางการขับเคล่ือนของเศรษฐกิจในภูมิภาคและโอกาสทาง
ธรุกจิกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี	ประเทศญีปุ่น่	และสาธารณรฐัเกาหลี
ธนาคารเชือ่มัน่ว่า	การขยายและเชือ่มโยงเครอืข่ายการให้บรกิารทัง้ในและ 
ต่างประเทศ	จะช่วยให้ธนาคารเติบโตอย่างแข็งแกร่ง	มั่นคง	และยั่งยืน

 
การประเมินผลการดำาเนินงาน 

ธนาคารมีการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของธนาคารบรรลุผล 
ตามเป้าหมายและประสบผลส�าเร็จอย่างย่ังยืน	 โดยการน�าบาลานซ์
สกอร์การ์ด	 (Balanced	Scorecard)	มาใช้เป็นเครื่องมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท�าแผนท่ียุทธศาสตร์	 (KBank	
Strategy	Map)	และก�าหนดตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นความส�าเร็จทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวผ่านมิติส�าคัญ	4	ด้าน	ประกอบด้วย	มุมมองด้านการเงิน
มุมมองด้านลูกค้า	 มุมมองด้านกระบวนการภายใน	 และมุมมอง 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

ขณะเดียวกันได้ถ่ายทอดไปยังสายงานต่างๆ	ของธนาคารเพื่อให้มี
การจัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสายงาน	 (Division	Strategy	Map)	 
ทีส่อดคล้องกนัทัว่ทัง้องค์กร	โดยมทีมีบาลานซ์สกอร์การ์ดของส่วนกลาง
และตัวแทนของแต่ละสายงานร่วมกันจัดท�าและก�าหนดตัวชี้วัด 
ความส�าเรจ็ในแต่ละมมุมองและถ่ายทอดตวัชีว้ดัความส�าเรจ็เป็นล�าดบั
ขั้นตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการจนถึงระดับผู้บริหารสายงานและ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	พร้อมตดิตามผลการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมาย 
ที่วางไว้
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จำนวนผูใชบริการใหม
ผานระบบดิจิทัลแบงกิ้ง 

4.2 ลานราย  

เพิ่มขึ้นรอยละ 34 
จากป 2558

ระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาที่สาขา ป 2559 

 รอยละ 91 
(เพิ่มขึ้น จากป 2558) 

จำนวนสินเชื่อโครงการ 
(Project Finance)

ที่เขากระบวนการประเมิน
ดานสิ่งแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 

66 โครงการ 
มูลคา 74.5 พันลานบาท

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIR) 

รอยละ 0 

จำนวนขอรองเรียน
ของพนักงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ
ทางดานแรงงาน ลดลง

รอยละ 94

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู
ของพนักงานระดับบริหาร 

(ตั้งแตระดับ
ผูอำนวยการฝายขึ้นไป) 

116.6 
ชั่วโมงตอคนตอป 

สูงขึ้นรอยละ 87

มูลคาโครงการ
สินเชื่อพลังงานทดแทน 

16,836 ลานบาท 

มูลคาสินเชื่ออนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม  

623.45 ลานบาท 
(ป 2556 - 2559)

การปลอยกาซเรือนกระจก
ทางออม (ขอบเขตที่ 1 และ 2) 

3.29 
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ตอพนักงานประจำ

อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป 
ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 

LEED-NC ระดับ Platinum 
ซึ่งเปนมาตรฐานของอาคารเขียว
โดย United States Green Building 

Council (USGBC)

มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดานเศรษฐกิจ 

บริษัท บีคอน อินเตอรเฟส จำกัด 
เปนทีมฟนเทคสตารทอัพจากประเทศไทย

เพียงทีมเดียวที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
Winner of Global FinTech Hackcelerator

จากธนาคารกลางของสิงคโปร 
(Monetary Authority of Singapore – MAS) 

และรางวัล Developer Hub Award 
จาก Citigroup หนึ่งในผูสนับสนุนหลักของ
การแขงขัน ในงาน Singapore FinTech 

Festival 2016 (SGFF)

การสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดลอม* 

มูลคากวา 
450 ลานบาท 

016 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
017 ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

018 นโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

019 โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

019 ความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

020 การก�าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

024 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

จากการที่องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบหลัก
ของการพัฒนาที่ทุกประเทศและทุกภาคส่วนต้องเร่งด�าเนินการเพื่อสร้างรากฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาระยะยาว โดยประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2558 
ครอบคลมุระยะเวลา 15 ปีนัน้ ด้วยปณธิาน กรนี ดเีอน็เอ ธนาคารจงึได้น�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน 
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยได้ด�าเนนิการทีส่�าคญัตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื จ�านวน 9 ประเดน็ ครอบคลมุทัง้ 3 มติ ิได้แก่ มติเิศรษฐกจิ  
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

G4-15 



 

 

 

 

จำนวนผูใชบริการใหม
ผานระบบดิจิทัลแบงกิ้ง 

4.2 ลานราย  

เพิ่มขึ้นรอยละ 34 
จากป 2558

ระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาที่สาขา ป 2559 

 รอยละ 91 
(เพิ่มขึ้น จากป 2558) 

จำนวนสินเชื่อโครงการ 
(Project Finance)

ที่เขากระบวนการประเมิน
ดานสิ่งแวดลอม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 

66 โครงการ 
มูลคา 74.5 พันลานบาท

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIR) 

รอยละ 0 

จำนวนขอรองเรียน
ของพนักงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ
ทางดานแรงงาน ลดลง

รอยละ 94

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู
ของพนักงานระดับบริหาร 

(ตั้งแตระดับ
ผูอำนวยการฝายขึ้นไป) 

116.6 
ชั่วโมงตอคนตอป 

สูงขึ้นรอยละ 87

มูลคาโครงการ
สินเชื่อพลังงานทดแทน 

16,836 ลานบาท 

มูลคาสินเชื่ออนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม  

623.45 ลานบาท 
(ป 2556 - 2559)

การปลอยกาซเรือนกระจก
ทางออม (ขอบเขตที่ 1 และ 2) 

3.29 
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ตอพนักงานประจำ

อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป 
ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 

LEED-NC ระดับ Platinum 
ซึ่งเปนมาตรฐานของอาคารเขียว
โดย United States Green Building 

Council (USGBC)

มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดานเศรษฐกิจ 

บริษัท บีคอน อินเตอรเฟส จำกัด 
เปนทีมฟนเทคสตารทอัพจากประเทศไทย

เพียงทีมเดียวที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
Winner of Global FinTech Hackcelerator

จากธนาคารกลางของสิงคโปร 
(Monetary Authority of Singapore – MAS) 

และรางวัล Developer Hub Award 
จาก Citigroup หนึ่งในผูสนับสนุนหลักของ
การแขงขัน ในงาน Singapore FinTech 

Festival 2016 (SGFF)

การสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดลอม* 

มูลคากวา 
450 ลานบาท 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

017รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารได้รบัการคดัเลอืกเป็นส่วนหนึง่ของดชันแีห่งความยัง่ยนืระดบัโลก Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) ประจ�าปี 2559 ทั้งในกลุ่มดัชนี DJSI World และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets  
ถือเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
สมาชิกในปี 2559

ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นส่วนหนึง่ของดัชนี FTSE4Good Emerging Index ซึ่งได้เปิดตัวขึ้น 
เมื่อเดือนธันวาคม 2559 

กลุ่มดัชนี FTSE4Good Series นี้ จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถน�าเอาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance - ESG) มาใช้ในการพิจารณาเพื่อ 
ตัดสินใจในการลงทุน โดยกลุ่มดัชนีนี้ได้คัดเลือกบริษัทที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ท่ีดี  
เพือ่ให้กองทนุต่างๆ (Tracker Fund) และผลติภณัฑ์ตราสารทางการเงนิทีม่โีครงสร้างซบัซ้อน (Structured 
Products) ใช้เป็นดัชนีอ้างอิงและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน โดยคะแนน ESG ถือเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการน�าเอาปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในการพิจารณาการลงทุน หรือเป็น
แนวทางให้บริษัทส�าหรับพัฒนามาตรฐานและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
* การสนบัสนนุเพ่ือพัฒนาชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยรูปแบบเงนิสด ชัว่โมงการท�าจติอาสา สิง่ของและบริการ และค่าด�าเนนิงานกจิกรรม อ้างองิตามมาตรฐานสากล London Benchmarking Group

ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

G4-PR5, G4-FS8



ผูถือหุน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

พนักงาน

ลูกคา

คูคา

คูแขง

เจาหนี้

ชุมชน
สิ่งแวดลอม
และสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

018 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารได ้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ขึ้น ด้วยการน�า 
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นหลักในการด�าเนินงานอย่างเป็น 
รูปธรรมทุกขั้นตอนให้แก่ทุกหน่วยงานของธนาคาร โดยมีโครงสร้าง 
การบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกลไกในการขับเคล่ือน 

เพ่ือให้ธนาคารสามารถถ่ายทอดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สู่การปฏิบัติการในทุกสายงานได้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังบูรณาการ
แผนการปฏบิตังิานให้มคีวามเชือ่มโยงกนั เพือ่ให้การพฒันาอย่างยัง่ยนื
สัมฤทธิ์ผลและอ�านวยประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้านเศรษฐกิจ

• การด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
• การรักษาความเป็นมืออาชีพ 

และความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
• การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม 
• การให้ความรู้ทางการเงินกับสาธารณชน
• การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
• การเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

ด้านสังคม 

• การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน 
อย่างเป็นธรรม

• การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
• การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย 

ของพนักงาน
• การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและส่งเสริม

พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
• การด�าเนินงานสาธารณประโยชน์

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตร 
และค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• การด�าเนินนโยบายอนุรักษ์และลดการใช้
ทรัพยากร และการลดของเสีย

• การสร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรมองค์กร 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



ผูถือหุน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

พนักงาน

ลูกคา

คูคา

คูแขง

เจาหนี้

ชุมชน
สิ่งแวดลอม
และสังคม คณะกรรมการธนาคาร นโยบายการด�าเนินงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ทบทวนแนวปฏิบัติ/ให้ความเห็นและ
  ข้อเสนอแนะ
• ดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน

• ผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่วนบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

สายงานเลขาธิการองค์การ

ส�านักเลขานุการบริษัท ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

019รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ความท้าทายในการผลักดันงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ให้ประสบความส�าเรจ็เป็นรปูธรรมนัน้ ธนาคารเริม่จากการเปลีย่นแปลง
วธิคีดิภายในองค์กรด้วยการสือ่สารทีช่ดัเจนจากคณะกรรมการธนาคาร
และผู ้บริหารระดับสูง การมีโครงสร้างในการบริหารงานรองรับ 
อย่างเป็นระบบ และสร้างความตระหนักตั้งแต่ระดับผู้น�าองค์กรมายัง
พนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นพลังผลักดันให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงอย่างยัง่ยนื ธนาคารจงึได้วางโครงสร้างการบรหิารงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประธานกรรมการและประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารท�าหน้าที่ตัวแทนขององค์กรในการขับเคล่ือนองค์กร 
สู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและท�าหน้าที่เป็น Chief Environmental  
Officer และคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับ 

ดูแลกิจการท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ซึ่งมีการจัดประชุมทุก 2 เดือน เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส�านัก
เลขานุการบริษัท และส่วนบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่ือสาร 
และองค์การสัมพันธ์ สายงานเลขาธิการองค์การ ท�าหน้าท่ีส่งเสริม 
และสนับสนุนการด�าเนินงานของธนาคาร โดยมีคณะท�างานด้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยฝ่ายงานต่างๆ ในธนาคารร่วมกัน
ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้เป็นไปตามแนวทางทีค่ณะกรรมการธนาคารก�าหนด 
เพ่ือให้ทุกกระบวนการด�าเนินงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตอบสนองความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งสู ่การเป็น 
“ธนาคารแห่งความยั่งยืน”

ความมุ่งมั่น
เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ให้มั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

ความมุ่งมั่น
เพื่อสร้างความยั่งยืนทางสังคม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ให้แก่พนักงานและชุมชนอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่น
เพื่อสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
แก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

G4-34



ขอบข่ายภายในองค์กร 
ประกอบด้วย

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • บริษัทของธนาคารกสิกรไทย
 • บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อ 
  ธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้า

ขอบข่ายภายนอกองค์กร 
ประกอบด้วย

คู่ค้า

คู่แข่ง

ผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้

หน่วยงาน
ราชการ

ภาค
ประชาสังคม/
นักวิชาการ

ชุมชน
และสังคม

ธนาคารน�าแนวทางการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) G4 ในระดับ Core มาใช้เป็นกรอบของรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
เป็นปีที ่3 โดยในปีนี ้ธนาคารได้ต่อยอดการวเิคราะห์และเชือ่มโยงการด�าเนนิงานทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) เพือ่ก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาของธนาคารให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล 

กระบวนการก�าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ 
(Materiality) ตามแนวทางการรายงาน GRI G4 สรุปดังนี้ 

1.	 การระบุประเด็นด้านความย่ังยืนที่ส�าคัญของกลุ่มผู้มี 
	 ส่วนได้เสียและธนาคาร	(Identification)

ธนาคารน�าประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญในปี 2558  
มาพิจารณาทบทวน ประกอบกับมีการศึกษาประเด็นด้าน 
ความยั่งยืนที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานด้านความยั่งยืนต่างๆ เช่น 
ดัชนีแห่งความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) มาพิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอให้แก่ 
ทกุสายงานภายในธนาคารและผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกธนาคาร 
พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
• สายงานภายในธนาคาร

ธนาคารระดมความคิดเห็นของทุกสายงานในรูปแบบ 
การพบปะหารือกลุ่มย่อย การจัดประชุม และการส�ารวจ
ด้วยแบบสอบถาม เพือ่น�าข้อมลูมาสอบทานกบัยทุธศาสตร์
และประเดน็ความเสีย่งทีส่�าคญัของธนาคารทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว นอกจากนี้ ยังร่วมกันก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียภายนอกเพื่อเชิญมาร่วมก�าหนดประเด็นด้าน 
ความยั่งยืนและขอบข่ายการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร 
(Aspect Boundary)

1 Identification
การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและธนาคาร

2 Prioritization
การจัดล�าดับประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

3 Validation
การตรวจสอบประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

4 Review
การทบทวนประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

Report

• ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร
ธนาคารส�ารวจความคิดเห็นและความคาดหวังท้ังอย่าง 
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในรปูแบบการพบปะหารอื 
การส�ารวจด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เชิงลึกแบบรายบุคคลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ 
ลูกค้า ผู ้ลงทุน องค์กรด้านการก�ากับดูแล หน่วยงาน 
ภาครัฐและสถาบันต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การตัดสินใจและประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความส�าคัญ

 
2.	 การจัดล�าดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ	
 (Prioritization)

ธนาคารวเิคราะห์และพจิารณาทบทวนข้อมลูทีไ่ด้จากการสอบถาม 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อจัดล�าดับ
ความส�าคัญของประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคารและผูม้ส่ีวนได้เสยี ท�าให้สามารถแบ่งประเดน็สาระ
ส�าคัญ (Prioritization) ได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับความส�าคัญ
น้อย ปานกลาง และมาก รวม 12 ประเด็น และจัดล�าดับ 
ความส�าคัญของประเด็นดังกล่าวใน Materiality Matrix โดย
แกนตั้งเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ 
แกนนอนเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญต่อธนาคาร

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การก�าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
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3.	 การตรวจสอบประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ	
	 (Validation)

ธนาคารจัดประชุมหน่วยงานทั้งหมดเพ่ือชี้แจงการจัดล�าดับ
ความส�าคัญ แนวทางการปฏิบัติ และการจัดส่งข้อมูล จากนั้น 
น�าประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคาร และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่พจิารณาและ
ให้ความเหน็ชอบ ทบทวนเนือ้หาประเดน็ส�าคญั พร้อมทัง้อนมุตัิ
แนวทางการด�าเนนิงานและการระบปุระเดน็สาระส�าคญัดงักล่าว 
ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและเว็บไซต์ของธนาคาร 

4.	 การทบทวนประเดน็ด้านความยัง่ยนืทีส่�าคญั	(Review)
ธนาคารจัดให้มีกระบวนการพิจารณาทบทวนข้อมูล หลังจาก
การเผยแพร่รายงานฉบบันีไ้ปยงัผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่รบัฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุงและปรับเปล่ียน
เนื้อหาการรายงานในฉบับต่อไป 

การจัดล�าดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทาง GRI G4 (GRI Aspect) ที่มี

การระบอุยูใ่นรายงานฉบบันี ้มกีารเปลีย่นแปลงจากรายงานการพฒันา
เพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2558 จาก 11 ประเด็น เป็น 12 ประเด็น โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1.	 การควบรวมประเดน็ด้านความยัง่ยนืทีส่�าคัญ ได้แก่ ประเดน็
เรื่องการปฏิบัติด้านแรงงาน สุขภาวะและความสมดุลระหว่างชีวิต 

และการท�างาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมเป็นประเด็น 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

2.	 การเพิ่มประเด็นใหม่ด้านความย่ังยืนที่ส�าคัญ ได้แก่  
การพฒันาเชงิดจิทิลั การรกัษาความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของ
ข้อมลูลกูค้า และความร่วมมอืทางธรุกจิ ประเดน็เหล่านีเ้ป็นประเดน็ใหม่
ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนแปลง
ไปตามปัจจัยทางด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีของภาคการเงิน 
การธนาคาร การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ และการเปลี่ยนแปลง
ของตัวชี้วัดด้านความย่ังยืนในระดับสากล จึงท�าให้เกิดประเด็นใหม ่
ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้นในปีนี้

3.	 การแบ่งแยกประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ ได้แก่
• ประเดน็เรือ่งการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่และการก�ากบัดแูล

กิจการในปี 2558 ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นในปีน้ี คือ  
การก�ากับดูแลกิจการ และหลักจริยธรรมทางธุรกิจและ
วัฒนธรรม 

• ประเด็นเรื่องการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปี  
2558 ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นในปีน้ี คือ การบรรเทา 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

4.	 การปรับเปลี่ยนชื่อประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ ได้แก่ 
การเข้าถึงบริการทางการเงินและพัฒนาศักยภาพ เปล่ียนชื่อเป็น  
“การให้ความรู้ทางการเงิน” และประเด็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมี 
ความรับผิดชอบ เปลี่ยนชื่อเป็น “การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อธนาคาร ระดับ
ความส�าคัญมาก

ระดับ
ความส�าคัญมาก

ระดับ
ความส�าคัญน้อย

ปร
ะเ

ด็น
ที่ม

ีคว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

หลักจริยธรรม
ทางธุรกิจและ
วัฒนธรรม

การบรรเทา
ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความร่วมมือ
ทางธุรกิจ

การให้สินเชื่อ
ด้วยความรับผิดชอบ

การรกัษาความปลอดภยั 
และความเป็นส่วนตัว 
ของข้อมูลลูกค้า

การยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง

การพัฒนา
เชิงดิจิทัล

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

การให้ความรู้
ทางการเงิน

การบริหาร
ความเสี่ยง

การบริหารจัดการ
ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง	GRI	Aspect

ขอบข่าย
ภายในองค์กร

ขอบข่าย
ภายนอกองค์กร 

หัวข้อที่น�าเสนอ
ในรายงาน

การก�ากับดูแลกิจการ 
องค์กรธรรมาภิบาลและการตรวจสอบได้ 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น

• การก�ากับดูแลกิจการ
• มิติเศรษฐกิจ

หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมอย่างถูกต้องและโปร่งใส / การป้องกัน
การทุจริต การก่อการร้าย และการฟอกเงิน / 
การสนับสนุนส่งเสริมระบบการตรวจสอบควบคุม
ภายใน รวมทั้งการรายงานผล

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
การป้องกันการฉ้อฉล

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น

• หลักจริยธรรมทาง  
 ธุรกิจและวัฒนธรรม
• มิติเศรษฐกิจ

การบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ / 
การสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง / การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการรวม
การพิจารณาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล / การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

การปฏิบัติตามกฎหมาย / 
การตรวจสอบ

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น

• การบริหารความเสี่ยง 
• มิติเศรษฐกิจ 

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
การมีสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ 
ความพึงพอใจ และความคาดหวังของลูกค้า 
การพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ลูกค้า
กลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

สินค้าและบริการ ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
คู่แข่ง

• การยึดลูกค้า
 เป็นศูนย์กลาง 
• มิติเศรษฐกิจ 

การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ 
การให้สินเชื่อบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 

สินค้าและบริการ ทุกธุรกิจ ลูกค้า • การให้สินเชื่อ
 ด้วยความรับผิดชอบ
• มิติเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเชิงดิจิทัล
การใช้เทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้เข้าถึงสินค้าและบริการทางการเงินได้
อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึง และสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า

สินค้าและบริการ ทุกธุรกิจ ลูกค้า • การพัฒนาเชิงดิจิทัล
• มิติเศรษฐกิจ 

การรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
ความปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยี / 
การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การรักษาความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้า

ทุกธุรกิจ ลูกค้า • การรักษา
 ความปลอดภัย
 และความเป็นส่วนตัว
 ของข้อมูลลูกค้า
• มิติเศรษฐกิจ
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง	GRI	Aspect

ขอบข่าย
ภายในองค์กร

ขอบข่าย
ภายนอกองค์กร 

หัวข้อที่น�าเสนอ
ในรายงาน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

• การจ้างงาน / แรงงาน-ฝ่ายบริหาร
สัมพันธ์ / ความหลากหลาย

 และโอกาสแห่งความเท่าเทียม / 
 ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่าง

หญิงและชาย / กลไกการร้องทุกข์
ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

• การดึงดูดและรักษาพนักงาน / 
ความผูกพันของพนักงาน

• การฝึกอบรมและการให้ความรู้
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทุกธุรกิจ คู่ค้า • การบริหารจัดการ
 ทรัพยากรบุคคล 
• มิติด้านสังคม

การให้ความรู้ทางการเงิน
การให้ความรู้ทางการเงิน

สินค้าและบริการ / ผลเชิงเศรษฐกิจ / 
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

ทุกธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน
และสังคม

• การให้ความรู้
 ทางการเงิน
• มิติด้านสังคม

ความร่วมมือทางธุรกิจ
การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย / 
การท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน โดยเจ้าหน้าที่
และพนักงานของธนาคารกสิกรไทย / 
การช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่กระตุ้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ชุมชนท้องถิ่น / สินค้าและบริการ
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

ทุกธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน
และสังคม

• ความร่วมมือ 
 ทางธุรกิจ
• มิติด้านสังคม

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สินค้าและบริการที่ส่งเสริมการลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ทุกธุรกิจ ลูกค้า • การบรรเทา
 ผลกระทบจาก
 การเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
• มิติด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านพลังงาน / การจัดการน�้า / 
การจัดการของเสีย

มลอากาศ (Emission) / พลังงาน / 
น�้า / น�้าทิ้ง และของเสีย

ทุกธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน
และสังคม

• การบริหารจัดการ
 ผลกระทบทาง
 สิ่งแวดล้อม
• มิติด้านสิ่งแวดล้อม
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024 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารเช่ือมั่นว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นกุญแจ 
ส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารสามารถตอบสนองต่อความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยธนาคารให้ความส�าคัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้ระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียไว ้เป ็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ  
จรรยาบรรณพนักงาน และรายงานประจ�าปีของธนาคาร โดยแบ่ง 
ผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคาร 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม  
โดยพจิารณาจากระดบัความสมัพนัธ์และความเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

ธุรกิจของธนาคาร และน�ามาตรฐาน AA 1000 Stakeholders  
Engagement Standard (AA 1000SES) มาประยุกต์ใช้ โดยสร้าง 
การมีส่วนร่วมผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด้วยการจัดท�ากระบวนการ 
เพื่อให ้ทราบถึงความต้องการและประเด็นที่ผู ้มีส ่วนได ้เสียให ้ 
ความส�าคญัในรปูแบบต่างๆ อาท ิการจดัประชมุ การสมัมนา การส�ารวจ
ความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงาน ด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
เชงิลกึรายบคุคล เพือ่น�าข้อมลูเหล่านีม้าใช้ในการก�าหนดแนวทางปฏบิตัิ
ที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบ ในขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงบวก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 
* รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมและรูปแบบการเข้าพบกับผู้ถือหุ้นระบุในรายงานประจ�าปี 2559 หน้า 206

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น • การจัดประชุมสามัญและวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น*

• การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ผ่านระบบ SET Portal Straight 
Through ของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เว็บไซต์
ของธนาคารและสื่อสิ่งพิมพ์ 
ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

• การเข้าพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ทั้งแบบ
รายบุคคล และคณะ 

• การจัดให้มีช่องทางการสอบถาม
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

• การตอบแบบสอบถาม

• ผลตอบแทนการลงทุนสูง 
และเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน

• ผลการด�าเนินงานดีและเติบโต
อย่างสม�า่เสมอ

• การด�าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 

• การบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม
และรอบคอบ

• สร้างผลประกอบการที่ดี ภายใต้
การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม 
และรอบคอบ

• เปิดเผยข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผ่านทางกิจกรรมหรือช่องทาง 
การสื่อสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้

• เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วม 
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
และร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในที่ประชุม
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025รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

• การจัดประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน  
(เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง)*

• การจัดประชุมคณะกรรมการอิสระ
เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคาร

• การจัดช่องทางการสื่อสาร 
ให้แก่คณะกรรมการธนาคาร  
เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
ทันต่อเหตุการณ์

• การด�าเนินงานอย่างโปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

• การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ  
ครบถ้วน ทันเวลา 

• การมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแล
กิจการ

พนักงาน • การจัดปฐมนิเทศส�าหรับพนักงาน
ในทุกระดับ

• การให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร ตลอดจนการจัดฝึกอบรม
และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่พนักงาน

• การจัดให้มีช่องทางการรับฟัง 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

• การจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจ

• การวางแผนเส้นทางอาชีพ 
และความก้าวหน้าในหน้าที ่
การงาน

• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง

• การมีสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยในการท�างาน

• ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัต ิ
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน

• การส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในเส้นทางอาชีพส�าหรับพนักงาน

• การส�ารวจการจ่ายผลตอบแทน
ของตลาดอย่างสม�า่เสมอทุกปี  
เพื่อให้ค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม

• จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้อง
กับพนักงานในสายงานและ 
ในระดับต่างๆ

• การส�ารวจความพึงพอใจ 
ของพนักงานและประเมิน 
ผลงานประจ�าปี

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานให้ถูกต้องตามหลัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�างาน

 
* รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคารระบุในรายงานประจ�าปี 2559 หน้า 220-221, 227
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ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

ลูกค้า • การจัดให้มีผู้ดูแลความสัมพันธ์
ลูกค้าเพื่ออ�านวยความสะดวก 
แก่ลูกค้า

• การจัดกิจกรรมพบปะลูกค้า 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
เป็นประจ�าทุกเดือน

• การจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินของธนาคารเป็นประจ�า

• การจัดให้มีช่องทางการรับ 
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 
จากลูกค้าทั้งช่องทาง Contact 
Center สาขา และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

• การให้ค�าแนะน�าและความรู้
ทางการเงินแก่ลูกค้าผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานที่สาขา 
และการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ

• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ในด้านต่างๆ เป็นประจ�าทุกป ี
ผ่านทางโทรศัพท์ แบบสอบถาม 
พนักงานสาขา และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

• สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

• ความสะดวกในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

• การให้ค�าแนะน�า ความรู้ทาง 
การเงิน ความรู้ในการป้องกัน 
การฉ้อฉลและภัยทางการเงิน

• การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า

• ความพร้อมและความรวดเร็ว 
ในการตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้า

• การรับฟังปัญหา และช่วยแก้ไข 
บรรเทา เยียวยา กรณีที่ลูกค้า 
มีปัญหาเกิดขึ้น

• การฝึกอบรมพนักงานเพื่อรักษา
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ตามปณิธาน “บริการทุกระดับ
ประทับใจ”

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ตรงตามความต้องการและ 
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

• เพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
ที่หลากหลาย

• การจัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ 
ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
ทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และ 
ช่องทางอื่นๆ

• ประกาศนโยบาย โครงสร้าง  
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าเพื่อให้พนักงาน
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

• ส�ารวจความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจของลูกค้าและ 
ตอบค�าถามผ่านช่องทางการติดต่อ
สื่อสารต่างๆ เป็นประจ�า

คู่ค้า • การจัดประชุมคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อส่งเสริมและชี้แจงแนวทาง 
การด�าเนินงานของธนาคาร

• การพบปะหารือและประชุมกับคู่ค้า 
เพื่อพัฒนางานรูปแบบใหม่ๆ  
และรับฟังข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ 

• การจัดให้มีช่องทาง 
การรับข้อเสนอแนะหรือ 
ข้อร้องเรียนต่างๆ 

• การส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า
เป็นประจ�าทุกปี

• การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์เป็นประจ�าทุกปี

คู่ค้า
• จริยธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินธุรกิจ

คู่ธุรกิจ
• ความร่วมมือในการท�าธุรกิจ

ส�าหรับธนาคารพันธมิตรในด้าน
ต่างๆ

• มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า 
และกระบวนการตรวจสอบ 
ที่ชัดเจนตามที่ได้ระบุ 
ในจรรยาบรรณคู่ค้า

• ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและวิธีการสื่อสาร 
เพื่อบรรลุความต้องการร่วมกัน

• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

• การท�าข้อตกลงร่วมกัน 
เพื่อจัดท�ากรอบความร่วมมือ 
กับพันธมิตรทางธุรกิจ
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ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

คู่แข่ง • การพบปะพูดคุยเพื่อสร้างโอกาส
ในการแข่งขันที่เป็นธรรมร่วมกัน

• การด�าเนินธุรกิจและแข่งขัน 
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี
และสุจริต

• การสร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน 
ที่เป็นธรรม

เจ้าหนี้ • การจัดกิจกรรมและให้ความรู้ 
ในรูปแบบต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี

• การรับฟังข้อเสนอแนะหรือ 
ข้อร้องเรียน

• การจ่ายดอกเบี้ยและช�าระคืน 
ตามก�าหนด

• การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง

• การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ชุมชน	 
สิ่งแวดล้อม	
และสังคม

• การท�ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์
ผ่านโครงการจิตอาสาของพนักงาน 

• การจัดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  
ของธนาคาร

• การให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการเงิน 

• การมีสินค้าและบริการที่เหมาะสม
กับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

• การพัฒนาและส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจในชุมชน

• การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
• การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 

เพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ

• การให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน
หรือผู้ด้อยโอกาสผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาของธนาคาร 
สื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร 
และการจัดกิจกรรมอบรม  
สัมมนาต่างๆ 

• ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• การสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 G4-24, G4-26, G4-27



ผูนำในโลกดิจิทัลแบงกิ้ง
ของประเทศไทย จากการไดรับ

รางวัลในดานดิจิทัลแบงกิ้ง
และเปนแบรนด

อันดับ 1 

ในใจลูกคาจากสถาบันชั้นนำ

จำนวนสินเชื่อ
โครงการ (Project Finance)

ที่ผานการประเมิน
ดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล (ESG) 

56 โครงการ 

มูลคา 43.2 พันลานบาท

จำนวนธุรกรรม
ผานระบบดิจิทัลแบงกิ้ง ป 2559

รวม 2,234 ลานธุรกรรม 

เพิ่มขึ้นรอยละ 97 จากป 2558

มูลคาเงินโอนผานทาง 
K-MOBILE BANKING PLUS 

ไปยังประเทศกัมพูชา 
เติบโตสูงกวา

รอยละ 680 
เมื่อเทียบกับป 2558

จำนวน
ขอรองเรียน ลดลง  

รอยละ 10

028 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

มิติด้านเศรษฐกิจ
030 การก�ากับดูแลกิจการ

032 หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม

039 การบริหารความเสี่ยง

043 การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

048 การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ

052 การพัฒนาเชิงดิจิทัล

055 การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

059 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน



ผูนำในโลกดิจิทัลแบงกิ้ง
ของประเทศไทย จากการไดรับ

รางวัลในดานดิจิทัลแบงกิ้ง
และเปนแบรนด

อันดับ 1 

ในใจลูกคาจากสถาบันชั้นนำ

จำนวนสินเชื่อ
โครงการ (Project Finance)

ที่ผานการประเมิน
ดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล (ESG) 

56 โครงการ 

มูลคา 43.2 พันลานบาท

จำนวนธุรกรรม
ผานระบบดิจิทัลแบงกิ้ง ป 2559

รวม 2,234 ลานธุรกรรม 

เพิ่มขึ้นรอยละ 97 จากป 2558

มูลคาเงินโอนผานทาง 
K-MOBILE BANKING PLUS 

ไปยังประเทศกัมพูชา 
เติบโตสูงกวา

รอยละ 680 
เมื่อเทียบกับป 2558

จำนวน
ขอรองเรียน ลดลง  

รอยละ 10

มิติเศรษฐกิจ

029รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

จากการที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก เพื่อผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ธนาคารในฐานะที่เป็นภาคส่วนส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ มีความมุ่งม่ัน 
ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก จึงได้น�าเป้าหมาย SDGs มา 
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนให้เห็นจากการด�าเนินงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสร้างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่าง 
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ สนับสนุนการขยายตัวของการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของประเทศในภูมิภาค รวมถึงการให้ 
สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบและค�านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการด�าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและ 
การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมตลอดทัง้ห่วงโซ่ธรุกจิ มรีะบบตดิตามการทจุรติทางการเงนิเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในรปูแบบอืน่ทีม่อิาจ
คาดหมายได้ เพื่อให้การด�าเนินงานของธนาคารมีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างผลตอบแทนอย่างม่ันคง 
ในระยะยาว และสามารถรองรับการเจริญเติบโตของประเทศได้อย่างยั่งยืน

 G4-DMA



มิติเศรษฐกิจ

030 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก�าหนดนโยบาย แนวทางการด�าเนินงาน การติดตามและ
ประเมนิผลอย่างมรีะบบเป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นให้ธนาคารบรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ พร้อมกนันี ้การท�างานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ การปฏบิตัิ
ตามหลักจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจจะช่วยให้ธนาคารเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทในการก�ากับดูแลการบริหารงาน
ของธนาคาร มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย และมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ซึ่งได้ทบทวน 
เป็นประจ�าทุกปี และอนุมัติในประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและ
นโยบายการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย  
รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี ก�ากับดูแล ติดตามให ้
การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ 

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และก�าหนดอัตรา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

องค์การ

คณะจัดการ

คณะอนุกรรมการธนาคาร

คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
แก้ไข

และปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาก�าหนด
ราคาผลิตภัณฑ์

ลูกค้าธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้านเครดิต

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา
การลงทุน

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินกองทุน

คณะอนุกรรมการ
บริหารกระบวนการ

เครดิต

คณะอนุกรรมการ
บริหาร

ความต่อเนื่อง
ธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
บริหารกระบวนการ

ทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา

จ�าหน่ายทรัพย์สิน
รอการขาย

คณะอนุกรรมการ
ก�ากับการจัดการ

ข้อมูล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้านการตลาด

คณะอนุกรรมการ
บริหารสินทรัพย์

และหนี้สิน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาก�าหนด
ราคาผลิตภัณฑ์
ลูกค้าบุคคลและ
เครือข่ายบริหาร

คณะอนุกรรมการ
จัดซื้อจัดหา

คณะอนุกรรมการ
กลยุทธ์แบรนดิ้ง
และการสื่อสาร

ธนาคารกสิกรไทย

การก�ากับดูแลกิจการ  

แผนธุรกิจที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎหมาย  
ข ้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่ เกี่ยวข้อง และตามมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลให้มีระบบ
ควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและ 
ร่วมกับฝ่ายจัดการเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของธนาคารก้าวไปสู่การมี 
ผลการด�าเนินงานที่เป็นเลิศอย่างย่ังยืนและต่อเนื่อง โดยค�านึงถึง 
สภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ธนาคารมกีารประเมนิ
ความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร โดยครอบคลุม 76 ฝ่ายงาน 5 เครือข่าย  
14 สายงาน และ World Business Group

G4-34



มิติเศรษฐกิจ

031รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีหน้าที่ดูแลให้การด�าเนินกิจการ

ของธนาคารและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีธนาคารและ
หน่วยงานทางการที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลธนาคารก�าหนด และสอดคล้อง
กบัหลกัการทีเ่ป็นมาตรฐานสากล แนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทางการให้ความเห็นชอบ ก�าหนดให้จัด 
การประชมุไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครัง้ โดยในปี 2559 ได้ประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้

คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทน  

มหีน้าทีเ่สนอความเหน็ต่อคณะกรรมการธนาคาร เกีย่วกบัผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการ การสรรหากรรมการโดยค�านึงถึงสัดส่วน 
จ�านวน และความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ  
ให้ความเห็นเก่ียวกับผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน และ
ติดตามดูแลการด�าเนินการตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู ้บริหารของ
ธนาคาร ก�าหนดให้จัดการประชุมไมน้่อยกว่าปลีะ 3 ครั้ง โดยในป ี2559 
ได้ประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การ มีหน้าท่ีสอดส่องดูแล

กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู ่ในระดับท่ีเหมาะสม  
ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและขอบเขตความเสีย่งทีย่อมรบัได้  
(Risk Appetite) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย เสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพือ่พจิารณาในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งโดยรวม  
ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเส่ียงในเรื่องต่างๆ ก�าหนดให้จัดการประชุม 
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

คณะจัดการ
คณะจัดการ มีหน้าที่ด�าเนินธุรกิจประจ�าวันของธนาคาร เพื่อก้าว 

ไปสูก่ารมผีลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิอย่างต่อเนือ่ง โดยค�านงึถงึสภาวะ
ความเสีย่งทัง้ในปัจจบุนัและทีอ่าจเกดิขึน้ สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ ภารกจิ 
และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ และเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีก�าหนดให้จดัการประชมุไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เว้นแต่
จ�าเป็นหรือไม่มีกิจการงานที่จะประชุมกัน หรือมีเหตุสมควรที่ว่าจะไม่มี
การประชุม โดยในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 49 ครั้ง

 ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการก�ากับดแูลกจิการ สามารถอ่านเพิม่เตมิได้ 
 ในรายงานประจ�าปี 2559 หน้า 206-239

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากร
บคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน ท�าหน้าทีส่รรหา พจิารณาคดัเลอืก 
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร  
โดยค�านึงถึงสัดส่วน จ�านวน ความหลากหลายขององค์ประกอบของ 
คณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ในการด�าเนนิ
ธุรกิจของธนาคาร และเป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย ข้อบังคับของ
ธนาคารและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ปัจจุบันประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคล
เดียวกันเพื่อสานต่อภารกิจที่ส�าคัญให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และสร้างผู้น�า 
รุ่นใหม่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและครบถ้วนให้แก่องค์กรเพือ่ความมัน่คง
และยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ 
เพื่อท�าหน้าที่ในการถ่วงดุลอ�านาจและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องส�าคัญที่ต้องการ 
การดแูลอย่างใกล้ชดิในแต่ละด้านและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ พนักงาน  
และบคุคลทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร เพือ่จดัการงานและด�าเนนิกจิการ
ของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการก�าหนด 

คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอสิระตัง้ขึน้เพือ่ส่งเสรมิการท�างานของคณะกรรมการ

ธนาคารให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย มีความเชื่อมั่นว่าการบริหาร
จัดการของธนาคารมีความโปร่งใสและสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์
ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
ธนาคารโดยรวม รวมทั้งถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
และคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยการเสนอแนะและแสดงความคดิเหน็ 
ในเรื่องที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร นักลงทุน และผู้ถือหุ้น 
รายย่อย อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ เพื่อให้การท�างาน
ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
ก�าหนดให้จัดการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 
ได้ประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ก�ากับดูแลการจัดท�ารายงาน

ทางการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดทางการ และหลัก 
จรรยาบรรณต่างๆ ก�าหนดให้จัดการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  
โดยในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
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ธนาคารที่ดีประกอบด้วยคณะกรรมการและพนักงานทุกคนซึ่งมี
คุณลักษณะตามจรรยาบรรณหลักที่ธนาคารมุ่งหวังอันเป็นพ้ืนฐาน 
แห่งความส�าเรจ็ การสบืสานความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื 
ของธนาคารขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของทุกคนซึ่งมีหน้าที่ด�ารงไว้ 
ซึ่งจรรยาบรรณหลักที่ธนาคารมุ่งหวังในการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน 
และในการตัดสินใจในทุกเรื่อง

คณะกรรมการธนาคารอนุมัติจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ  
และจรรยาบรรณของพนักงาน ส�าหรับกรรมการและพนักงานยึดถือ
ปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความซ่ือสัตย์  
สุจริต ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร นอกจากนี้  
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าที่ก�าหนด 
หลกัการและข้อพงึปฏบิตัสิ�าคญัของกระบวนการก�ากบัดแูลกจิการของ
ธนาคารและจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
 1. มุง่มัน่ให้ลกูค้ามคีวามพงึพอใจโดยการน�าเสนอสนิค้าทีม่คีณุภาพ  

และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า 
 2. มุ่งมั่นให้มีผลการด�าเนินงานท่ีดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
 3. สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ 

พฒันาพนกังานอย่างต่อเนือ่งและให้เงนิเดอืนและผลประโยชน์
อื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�าทั่วไป

 4. ท�าหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลาง มุ ่งสร้าง 
ความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 5. ให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
 6. ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต
 7. ปกป้องรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ภายใต้มาตรฐาน 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 8. ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 9. พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 10. ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เป็นไป 

ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณของพนักงาน
 1. ความซื่อสัตย์ : กระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 

ความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 2. ความไว้วางใจ : ทุ ่มเทความสามารถเต็มท่ีและท�าหน้าท่ี 
อย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 3. การรกัษาความลบั : ปฏบิตัต่ิอข้อมลูทีไ่ด้รบัจากลกูค้าแต่ละราย
หรือแต่ละองค์กร เช่น ผู้มีวิชาชีพพึงปฏิบัติ อันจะน�ามาซึ่ง 
ความไว้วางใจธนาคาร

 4. ความยดึมัน่ในวชิาชพี : ปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัวชิาชพีทีพ่งึปฏบิตัิ
อย่างสม�า่เสมอตลอดเวลา

 5. บุคลากร : ปฏิบัติต่อเพื่อนพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ 
ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน

 6. ความเป็นผู้น�า : มุ่งเน้นให้พนักงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ของการเป็นผู้น�า 

 7. ความเป็นเจ้าของ : ร่วมกันดูแลจัดการทรัพย์สินของธนาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 

 8. การปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ : ยึดมั่นในการตัดสินใจ
และการด�าเนินงานทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย  
ข้อก�าหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
กฎระเบยีบต่างๆ   โดยด�าเนนิการหลายรปูแบบ  อาท ิการก�าหนดระเบยีบ
ปฏิบัติ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือภายในของธนาคาร การจัด
ประชุมบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการจัดท�าวีดิทัศน ์
ละครส้ันจ�าลองสถานการณ์เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างถูกต้อง

หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม  
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การก�ากับดูแลของธนาคาร

ธนาคารด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่ เกี่ยวข ้อง และพนักงานทุกคนมีหน ้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่าง
เคร่งครดั โดยธนาคารก�าหนดให้มนีโยบาย/คูม่อื ให้พนกังานใช้ปฏบิตัติาม 
เพื่อให้ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ นโยบายด้าน 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน คู ่มือ 
การปฏบิัติงานของฝ่ายก�ากบัการปฏิบัติงาน แผนงานในการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานประจ�าปี (Compliance Program) ระเบียบปฏิบัติงาน
และคู่มือของหน่วยงานต่างๆ 

คณะกรรมการธนาคารอนมุตันิโยบายด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
และคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติข้อบังคับฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน 
โดยก�าหนดให้ฝ่ายก�ากบัการปฏบิตังิานมหีน้าทีต่ดิตามการเปลีย่นแปลง
ของกฎเกณฑ์และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการธนาคาร โดยฝ่ายก�ากับ 
การปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ มีสายการรายงานตรง
ถึงรองกรรมการผู ้จัดการซึ่งท�าหน้าที่ผู ้บริหารสายงานก�ากับและ 
ตรวจสอบ และรองกรรมการผู ้จัดการดังกล่าวจะรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ 

ฝ่า ย ก� า กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ติ ด ต า ม 
การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ โดยดูจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน
ทางการ วเิคราะห์ผลกระทบต่อธนาคาร และสรปุสือ่ความแจ้งหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบฐานข้อมูลภายในของธนาคาร รวมถึงติดตามให้มี
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว กรณีที่กฎเกณฑ์มีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส�าคัญจะจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง  
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ รวมถึงจัดอบรมในเรื่อง 
ที่ส�าคัญ นอกจากนี้ ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานยังสนับสนุนการจัดท�า 
ทบทวน ปรบัปรงุนโยบายและระเบยีบของธนาคารให้มคีวามสอดคล้อง
กับข้อก�าหนดทางการปัจจุบัน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานตาม 
ข้อก�าหนดทางการเพื่อท�าให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความถูกต้อง ครบถ้วน

ในปี 2559 ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานมีการสื่อความเกณฑ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ เช่น พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ทีแ่ก้ไขใหม่ หลกัเกณฑ์การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชวีติควบการลงทนุ 
หลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารต่างประเทศและอนุพันธ์ หลักเกณฑ ์
เพิ่มเติมตามแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศระยะที่ 2  
และหลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน เป็นต้น และมี 

การจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดอบรมพนักงาน
สาขาให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง (Market 
Conduct) เช่น การซื้อขายกองทุน ประกัน รวมถึงทบทวน ปรับปรุง
นโยบายและระเบียบของธนาคารให้มีความสอดคล้อง และติดตาม 
ให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

ธนาคารได้ก�าหนดให้มกีารสอบทานประสทิธผิลและความเพยีงพอ
ของการบรหิารความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ซึง่มวีตัถปุระสงค์
ในการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการมี 
การรายงานผลการสอบทานและข้อเสนอแนะของฝ่ายก�ากบัการปฏบิตังิาน 
ไปยังผู ้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีการติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่าได้มี 
การปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม ส�าหรับข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ
จะถกูรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ผูบ้รหิารระดบัสงู 
ภายในเวลาทีเ่หมาะสม อกีทัง้ธนาคารมกีารจดัส่งข้อมลูผลการสอบทาน
ไปยังหน่วยงานของทางการ หากได้รับการร้องขอด้วย

 G4-SO4
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หลักสูตรจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ 

การรณรงค์โครงการกสิกรไทยหัวใจสุจริต
ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและข้อก�าหนดกฎหมาย โดย 

ในปี 2559 ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้ “โครงการกสิกรไทยหัวใจสุจริต” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
อันเป็นพื้นฐานในการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด�าเนินงานของธนาคาร โดยจัดให้มี 
การสื่อความแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

• กล้ายืนหยัด : ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และตรวจสอบได้
• กล้าบอกปัด : ปฏิเสธการเป็นส่วนร่วมในการท�าทุจริต
• กล้าแจ้งเหตุ : แจ้งเมื่อพบเห็นการกระท�าต้องสงสัยที่อาจเป็นการทุจริต
ท้ังน้ี เพื่อให้พนักงานธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงแนวปฏิบัติ “3 กล้า” ดังกล่าว ธนาคารได้สื่อความ 

ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งวีดิทัศน์ คลิปเสียง การสื่อความจากผู้บริหารระดับสูง ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร 
นอกจากน้ี ธนาคารได้ก�าหนดให้มีการวัดผลโครงการจากจ�านวนการแจ้งเบาะแสของพนักงานกรณีที่พบเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจเกิด 

การทุจริตเพิ่มมากขึ้น และจ�านวนพนักงานที่ท�าผิดระเบียบหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง 

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ
ของพนักงานทั้งหมด*

พนักงานที่อบรมจนถึงปี 2559 18,841 84.2

• พนักงานระดับผู้บริหาร 2,314 10.3

• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 16,526 73.8

พนักงานที่อบรมในปี 2559 1,426 6.4

• พนักงานระดับผู้บริหาร 77 0.4

• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 1,349 6.0

 
* พนักงานทั้งหมด หมายถึง พนักงานของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

G4-SO4
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การสนับสนุนส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

   
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค ์
ในระยะยาวอย่างยัง่ยนื จงึได้จดัให้มกีารก�ากบัดแูลกจิการ กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยได้
ก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่พนักงานในทุกระดับ
ในการรักษาไว้ซึ่งการก�ากับดูแลกิจการ กระบวนการบริหารความเส่ียง 
และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และได้จัดโครงสร้าง 
ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน โดยให้ 
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีและทบทวนระบบบริหารความเส่ียง  
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ากับดูแล 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียง  
การควบคมุภายใน และการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ มฝ่ีายจดัการท�าหน้าที่
ส่งเสรมิและผลกัดนัให้ธนาคารสามารถบรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 
โดยได้จดัให้มจีรรยาบรรณพนกังาน หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ นโยบาย
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน นโยบายการรับแจ้งข้อมูล 
และข้อร้องเรียนของฝ่ายตรวจสอบ นโยบายการป้องกันการหา 
ผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ดยมชิอบ และคูม่อืการปฏบิตังิานส�าหรบัพนกังาน 
นอกจากนี้ ก�าหนดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือประเมินประสิทธิผล
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการ กระบวนการ

บริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งวัตถุประสงค์ของ 
การประเมินรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ
ทางการ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงาน และ 
จรรยาบรรณพนักงาน ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของฝ่าย 
ตรวจสอบจะถูกรายงานไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีการติดตาม
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขในเวลาท่ีเหมาะสม ส�าหรับ 
ข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัจะถกูรายงานไปยงัคณะกรรมการของธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง ภายในเวลา 
ที่เหมาะสม อีกทั้งธนาคารมีการจัดส่งข้อมูลผลการตรวจสอบไปยัง 
หน่วยงานทางการ หากได้รับการร้องขอด้วย 

ในปี 2559 ธนาคารได้ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงจากการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากระเบียบปฏิบัติ  
ข้อก�าหนด จรรยาบรรณ (Conduct Risk Management Policy)  
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร และ 
ทีมงานที่เก่ียวข้อง ตระหนักและร่วมกันจัดการและบริหารความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ ข ้อก�าหนด  
จรรยาบรรณ และสามารถปฏิบัติงานได้จริงในสภาพการท�างานอย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มกีารทบทวนหลกัสตูร Governance Risk 
Management and Compliance เพือ่ให้เหมาะสมส�าหรบัผูบ้รหิารระดบั
กลางในการน�าไปปฏิบัติใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  
พร้อมทัง้ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัหลกัการควบคมุภายในและการจดัการ 
ความเส่ียงของสาขา ส�าหรับผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการสาขา และ 
จัดให้พนักงานของธนาคารทุกคนได้รับการเรียนรู้หลักสูตรแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control)
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การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การก่อการร้าย 
และการฟอกเงิน 

ธนาคารให้ความส�าคัญกับกระบวนการป้องกันการทุจริต การก่อ 
การร้าย และการฟอกเงิน เนื่องจากประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จึงได้มีการก�าหนดแนวปฏิบัต ิ
ในการด�าเนินงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารมีความโปร่งใสและเป็นธรรม

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการป้องกันการหา 
ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้การด�าเนินงาน ขั้นตอน 
การปฏิบัติงานทั้งหมดของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของหน่วยงานต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  
เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติของ
ธนาคาร ข้อก�าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 
และจรรยาบรรณของพนักงาน

ธนาคาร บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั และบรษิทั
หลักทรัพย์กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ 
ซึ่ งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิด 
การต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติต้ังแต่ปี 2556 และได้รบัการรบัรอง 
ต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตในปี 2559 

ธนาคารก�าหนดให้มีนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ 
ในหน้าทีโ่ดยมชิอบและจรรยาบรรณพนกังาน ให้พนกังานใช้ปฏบิตัติาม
เพื่อให้ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และมีการทบทวน
นโยบายเป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�าคัญใน 
การสือ่ความนโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
เพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบัตแิละด�าเนนิการทีเ่หมาะสมทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร โดยมีการเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร และสื่อความพร้อม
ท้ังให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรผ่าน
ช่องทางการสือ่สารภายในของธนาคารอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ จลุสารก�ากบั
ดูแลกิจการ ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และกสิกรทีวี

ในปี 2559 ธนาคารได้ขยายการสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนิน
ธุรกิจที่จะไม่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ไปยังบริษัทคู ่ค ้า 
อย่างต่อเนือ่ง นอกเหนอืจากการสือ่ความจรรยาบรรณคูค้่าของธนาคาร

กสิกรไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม โดยคู่ค้าต้อง 
ลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และคู่มือจัดซื้อจัดหา 
ส�าหรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ก�าหนดเก่ียวกับการปฏิบัติของผู้ขาย 
หรอืผูใ้ห้บรกิารจะต้องไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่ ธนาคารได้มี
การด�าเนินการ ดังนี้

• อบรมให้ความรูอ้ย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัจรรยาบรรณของพนกังาน
และนโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
และประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานหลังการเรียนรู้ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

• สื่อความและให้ความรู้แก่กรรมการ ผ่านจุลสารการก�ากับดูแล
กิจการ 

• จดัประชมุคูค้่าเพือ่เน้นย�า้กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคาร 
และการสนับสนุนให้คู่ค้าด�าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีจะ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

• จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน 
• ขอความร่วมมืองดเว ้นการให้ของขวัญ ของก�านัล หรือ 

ผลประโยชน์อืน่ใดทีม่มีลูค่าเป็นตวัเงนิ และได้สือ่ความนโยบาย
และการด�าเนินการของธนาคารไปยังคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอ

การป้องกันการฟอกเงิน และการก่อการร้าย 
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่มีระบบความปลอดภัย 

ด้านธุรกรรมทางการเงินซึ่งได้รับการยอมรับ รวมทั้งมีกลไกเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ใช้ธนาคารเป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้าย คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินโยบาย 
การป้องกนัการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
(Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism 
Policy) รวมถึงจัดให้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน
และการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ระเบยีบปฏบิตังิานและ
คู ่มือของหน่วยงานต่างๆ โดยก�าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครดั รวมถงึให้ผูบ้รหิารระดบัสงูดแูลให้มกีารปฏบิตัสิอดคล้อง
ตามเกณฑ์ 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมรีะบบตรวจทานและตดิตามความเคลือ่นไหว 
ทางการเงินหรือการท�าธุรกรรมของลูกค้าที่มีความน่าสงสัย หรือมี
พฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ (AML Transaction Monitoring System)  
มกีารจดัอบรมสือ่ความหลกัเกณฑ์ จดัท�าหลกัสตูรให้ความรูแ้ก่พนกังาน 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร e-Learning การป้องกันการฟอกเงินและ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/ 
Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเข้าใจง่ายย่ิงขึ้น รวมถึงมีระบบตรวจสอบ 
รายชื่อบุคคลที่ก�าหนด (Sanction List) และมีการรายงานธุรกรรมตาม
เกณฑ์ที่ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก�าหนด
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
   กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล : info@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 02-2220000
โทรสาร : 02-4701144
K-Contact Center : 02-8888888 กด 1 ภาษาไทย/ กด 2 ภาษาอังกฤษ/ กด 877 ภาษาญี่ปุ่น/ กด 878 ภาษาจีน/ 
(กลุ่มลูกค้าบุคคล)   กด 879 ภาษาพม่า
K-BIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 ภาษาไทย/ กด 2 ภาษาอังกฤษ/ กด 3 ภาษาจีน/ กด 4 ภาษาญี่ปุ่น
(กลุ่มลูกค้าธุรกิจ)
สายด่วนร้องเรียน (Complaint Hotline)
อีเมล : ComplaintCenter@kasikornbank.com
กลุ่มลูกค้าบุคคล : 02-8888888  กด 9
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ : 02-8888822  กด 9
 
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ส�านักเลขานุการบริษัท 
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้นบุคคล • นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบัน
 อีเมล : Shareholder_IR@kasikornbank.com  อีเมล : IR@kasikornbank.com
 โทรศัพท์ : 02-4706116  โทรศัพท์ : 02-4706900 ถึง 1 และ 02-4702660 ถึง 1 
 โทรสาร : 02-4702690  โทรสาร : 02-4702690

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

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

มิติเศรษฐกิจ

037รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน  

ธนาคารไดก้�าหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรอืข้อรอ้งเรียน (Whistle-Blowing Policy) ไว้เปน็ลายลกัษณ์อักษร โดยก�าหนดช่องทางการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว ้
เป็นความลับ ให้จ�ากัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น 
ผูพ้จิารณาสัง่การและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการถกูละเมดิตามสทิธกิฎหมาย ธนาคาร 
ได้ก�าหนดมาตรการทีเ่ป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีด้วย รวมทัง้จดัให้มช่ีองทางในการตดิต่อสือ่สารกบัธนาคารในกรณทีีม่คี�าถามหรอืข้อสงสยั ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยสามารถติดต่อธนาคารได้ที่
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การจัดท�ารูปแบบ 
และกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียนเรื่องที่อาจจะ 
ก่อให้เกิดเป็นข้อร้องเรียน 
ของลูกค้า ประกอบด้วย

• การจัดความส�าคัญและ 
เร่งด่วนในการด�าเนินการ
ของลูกค้า (Prioritization) 

• การติดตามและตัดสินใจ 
หาข้อสรุป (Escalation  
for Approval) 

• การควบคุมคุณภาพเพื่อให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ 
(Quality Control) 

• การจัดท�ารายงาน 
เพื่อวัดประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินการ 

• การวิเคราะห์  
(Performance Report  
& Analysis) รวมทั้ง 
การปรับปรุงกระบวนการ 
ให้มีการจัดการที่รวดเร็ว

Case 
Handling

1

การจัดตั้งสายด่วนร้องเรียน 
หรือ Complaint Hotline  
เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม
ปัญหาจากการร้องเรียน 
ของลูกค้า เพื่อจัดการให้เป็น
ระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 
โดยมีทีมงานให้บริการตลอด 
7 วัน 24 ชั่วโมง หรือแจ้ง 
เรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านอีเมล
ของ Complaint Center 
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัด 
สายด่วนร้องเรียนส�าหรับ 
ผู้บริหาร Executive 
Complaint Hotline รวมถึง
การเชื่อมโยงกับส่วนงาน
ปฏิบัติการต่างๆ ของธนาคาร
เพื่อน�ากรณีที่อาจจะก่อให้
เกิดเป็นข้อร้องเรียนเข้ามา 
บริหารจัดการ

Case 
Acquiring 

2

การด�าเนินการร่วมกับ 
คณะอนุกรรมการบริหาร
กระบวนการทางธุรกิจ 
เพื่อจัดหาและผลักดัน
กระบวนการจัดการปัญหา
แบบเบ็ดเสร็จ (Problem 
Management) โดยเลือก
ปัญหาที่เกิดขึ้นซ�า้ๆ  
และส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งในมุมลูกค้าและ 
ภาพลักษณ์ของธนาคาร 
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมและยั่งยืน

Problem 
Management

3

การจัดท�ารูปแบบและ
กระบวนการการจัดการ 
ข้อร้องเรียนที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อชื่อเสียง 
ของธนาคารในวงกว้าง  
โดยก�าหนดให้มีทีมงาน 
Social Network  
Management Team 
(SNMT) ส�าหรับพิจารณา 
ข้อร้องเรียน นอกจากนี้ 
ธนาคารได้ร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยในการพัฒนา 
กระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และน�าประเด็นปัญหา 
ที่มีการร้องเรียนผ่านธนาคาร
แห่งประเทศไทยมาวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขการด�าเนินงาน 
ของธนาคารในระยะยาว

Reputational Risk 
Management

4

ธนาคารสามารถ
บริหารจัดการได้ตามระยะเวลา

ที่ก�าหนด ร้อยละ 
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แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าผ่านทุกช่องทางบริการของธนาคาร โดยสายงานของธนาคาร อาทิ สายงานธุรกิจ
ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท สายงานบริหารความเส่ียงองค์การ และสายงาน 
การให้บริการลูกค้าและองค์กรได้ร่วมกันจัดตั้งคณะท�างาน Complaint Working Team ขึ้น เพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดแนวทางการจัดการติดตาม
สถานการณ์เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อร้องเรียน ปัญหาของลูกค้า ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นข้อร้องเรียน สามารถด�าเนินการและท�าให ้
ลูกค้าพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสม และผลักดันให้เกิดการแก้ไขเพ่ือป้องกันปัญหาในระยะยาว และมีการก�าหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อใช้วัด 
ผลการด�าเนินงาน โดยมียุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน ดังนี้ 
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การบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องกับ
แนวทางและหลักปฏิบัติสากล ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและย่ังยืนให้แก ่
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารด�าเนินแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่มและให้ความส�าคัญกับการเปิดเผย
ข้อมลูการบรหิารความเสีย่งและเงนิกองทนุอย่างถกูต้องครบถ้วน อกีทัง้ 
ได้ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
ผ่านการก�าหนดนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่งทีย่อมรบัได้  
(Risk Appetite) และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับ 
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ ได้คาดการณ์
ความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (Emerging Risk) โดยน�ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการก�าหนดยุทธศาสตร์และการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล 

ธนาคารตระหนกัเสมอว่า ธนาคารเป็นเสมอืนต้นทางในการสนบัสนนุ 
และป้องกันการด�าเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภบิาล ธนาคารจงึต้องมกีารพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
ในทุกการด�าเนินธุรกิจของลูกค้า ด้วยการบูรณาการประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของ
การพจิาณาสนิเชือ่ผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิ ตลอดจนการลงทนุ
ต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามมาตรฐานสากล

แนวทางการด�าเนินงาน

ธนาคารได้บรูณาการจัดการความเส่ียงทั้งโครงสร้างและนโยบาย
การบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนกระบวนการจดัการความเสีย่งด้านต่างๆ 
อาท ิความเสีย่งด้านเครดติ ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านสภาพ
คล่อง ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร ความเสีย่งด้านกลยทุธ์และความเสีย่ง
ด้านอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยมีการก�าหนดนโยบายและกระบวนการประเมิน 
ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการพิจารณา
เครดิตและการลงทุน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของธนาคารจะประสบ
ความส�าเรจ็ในระยะยาว และช่วยส่งเสรมิให้ระบบเศรษฐกจิของประเทศ
เติบโตได้อย่างย่ังยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ธนาคารจึงก�าหนดโครงสร้าง 
การด�าเนินงานด้านเครดิตที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และธรรมาภบิาล โดยแบ่งกระบวนการออกเป็นระดบับรหิารและ
ระดับธุรกรรม

โดยมีฝ่ายนโยบายและบริหารความเส่ียงเครดิต สายงานบริหาร
ความเส่ียงองค์การเป็นหน่วยงานติดตาม ควบคุม และรับผิดชอบ 
ในการรายงานโครงการที่ได้มีการน�าเสนอเพื่อพิจารณาเครดิตท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ต่อ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทุก 2 เดือน เพื่อรับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการก่อนที่ธนาคารจะด�าเนินการต่อ

 G4-DMA
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ในระดับธุรกรรม ธนาคารก�าหนดนโยบาย การให้เครดิตแก่
ธุรกรรมต่างๆ ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม ดังนี้ 

• ธนาคารก�าหนดให้มีกระบวนการประเมินโครงการด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคม ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
เครดิต เพื่อให้แน่ใจได้ว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
จะได้รับการบริหารจัดการ 

• โครงการที่ได้รับการประเมินว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
สิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างมนียัส�าคญั ต้องได้รบัความเหน็ชอบ
โดยผูบ้รหิารสายงานธรุกจิและผูบ้รหิารสายงานบรหิารความเสีย่ง 
องค์การ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเครดิต

• ธนาคารอาจก�าหนดเงื่อนไขการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ส�าหรับค�าขอเครดิตส�าหรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยส�าคัญได้  
กรณีที่ผู้ขอเครดิตไม่สามารถปฏิบัติตามหรือแก้ไขได้ ธนาคาร
สามารถที่จะด�าเนินการตามความเหมาะสม

• ก�าหนดให้มีการรายงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเครดิต
จากธนาคารแก่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ค�าแนะน�าและแนวทางการด�าเนินการต่อ

• โครงการท่ีต้องด�าเนินการในต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง จะต้องม ี
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ทีโ่ครงการไปด�าเนนิการ (Host Country) รวมถงึหน่วยงานระดบั
ประเทศที่เกี่ยวข้องและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
โดยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

• ก�าหนดให้มีนโยบายเครดิตที่ก�าหนดประเภทเครดิตและผู้ขอ
เครดิตที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน เนื่องจากอาจเป็นเครดิต 
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
• ผูข้อเครดติทีม่ข้ีอมลูว่าเกีย่วข้อง หรอืคาดว่าจะเกีย่วข้องกบั

การกระท�าความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ความผิดเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ 
การยักยอก หรือฉ้อโกง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน หรือ
กระท�าโดยทจุรติ ความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้าย ความผดิ
เกีย่วกบัการพนนั ความผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตหิรอื
ส่ิงแวดล้อม โดยการใช้ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากร 
ธรรมชาต ิหรอืกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากร 
ธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า 
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช้
หรอือาจน�าไปใช้ในการรบหรอืการสงคราม รวมถงึความผดิ
ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 
เครดิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

• เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการเก็งก�าไร 
• เครดิตเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ขัดแย้งกับศีลธรรม  

และบรรทัดฐานทางสังคม เช่น สถานบริการอาบ อบ นวด 
โรงแรมม่านรูด เป็นต้น

• อนุมัตินโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงต่างๆ  และการก�าหนด 
 Risk Limit & Risk Appetites
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 • ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  (Risk Appetite) ด้านต่างๆ 
 • ดูแลและติดตามนโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ 
• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 • ดูแลและติดตามการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• ก�าหนดนโยบายและกระบวนการเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ก�าหนดให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 อย่างมีประสิทธิภาพ

• หน่วยธุรกิจ
 • ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• หน่วยงานติดตามและควบคุม
 • ก�าหนดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามข้อตกลง
 • รายงานให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะอนุกรรมการนโยบาย
และบริหารความเสี่ยงเครดิต

หน่วยธุรกิจ
หน่วยงาน

ติดตามและควบคุม

ในระดับบริหาร ธนาคารก�าหนดโครงสร้างการด�าเนนิงานด้านเครดติทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล ดงันี้

 ดูรายละเอียดภาพรวมการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจ�าปี 2559 หน้า 20-27
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ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้าย

ความผิดเกี่ยวกับ
การยักยอก

ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ความผิดเกี่ยวกับ
การพนัน

ความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์

ปี 2558 ปี 2559 

ผลการพิจารณาสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ปี 2559

ทั้งหมด

54
โครงการ

ทั้งหมด

66
 โครงการ

ปฏิเสธ

6 โครงการ

อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

6 โครงการ

อนุมัติ

42 โครงการ

ปฏิเสธ

10 โครงการ

อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

6 โครงการ

อนุมัติ

50 โครงการ
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ขอความเห็นชอบจากผู ้บริหาร 
สายงานธรุกจิและสายงานบรหิาร
ความเสี่ยงองค์การเพื่อการศึกษา
รายละเอียดโครงการ  (หาก 
ไม่เห็นชอบ จบขั้นตอน)

พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ ตาม
ระดับอ�านาจอนุมัติ พร้อมก�าหนด
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล

จัดประเภทโครงการ (Project Finance) และประเมินด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคมเบื้องต้น โดยมีแบบฟอร์มการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการขั้นต้น เพื่อให้
พนกังานประเมนิระบบการบรหิารจดัการโครงการในด้านต่างๆ ดังน้ี
•  ด้านนโยบาย กลไก ทรัพยากร (บุคลากรและงบประมาณ)  

ในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม เพื่อลด 
ผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

•  ด้านแผนการดูแลความปลอดภัย แผนการรองรับเหตุฉุกเฉิน 
ที่อาจเกิดขึ้น 

•  ด้านกลไกการควบคมุและติดตามมาตรฐานกระบวนการท�างาน
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ 

•  ด้านกลไกการรับข้อร้องเรียน การจัดการ และติดตามผล 
การบริหารจัดการประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมกับ 
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

รายงานต่อคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการเพื่อรับข้อเสนอแนะ

ศึกษารายละเอียดและด�าเนนิการ
เจรจาความเป็นไปได้ของโครงการ
ในเชิงเครดิต รวมถึงการจัดการ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล

1 2 5

3 4

ขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล     

• เครดิตที่ผู้ขอเครดิตมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานทาส แรงงานเด็กที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

• เครดิตที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ

• เครดิตที่เก่ียวข้องกับการบุกรุกป่าชายเลน หรือแผนงาน 
ที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของป่าชายเลน 

• เครดิตใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของธนาคาร

 G4-DMA



การจัดประชุมผู ้มีส ่วนได้เสียภายในธนาคารที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อประเมินความเส่ียงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 อันได้แก่ 
ส�านักเลขานุการบริษัท ฝ่ายนโยบายและบริหารความเส่ียง
เครดิต ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการทุจริต 
ฝ่ายบรหิารข้อมลูสารสนเทศ ฝ่ายพนกังานสมัพนัธ์ ฝ่ายสือ่สาร
และองค์การสัมพันธ์ และฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา เพื่อวาง
กรอบและหาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ  
(Identification) และมาตรการการจัดการประเด็นเหล่านั้น 
(Mitigation)

การประเมินประเด็นส�าคัญที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Assessment)  
โดยผู้มีส่วนได้เสียภายในธนาคาร ซึ่งค�านึงถึงโอกาสที่อาจเกิดความรุนแรงหรือ 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยน�ามาตรการการจัดการ 
ที่มีอยู่มาวิเคราะห์และพิจารณา ท�าให้สามารถหาประเด็นส�าคัญที่มีความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

การจดัท�ามาตรการเพิม่เตมิเพือ่ประเมนิ
ป้องกัน และจัดการประเด็นส�าคัญด้าน
สิทธิมนุษยชน

1

2

3

การรักษา
ความปลอดภัย
และความเป็น 

ส่วนตัวของข้อมูล
ลูกค้า (Data 
Privacy and 

Security) 

โครงการสินเชื่อ
เพื่อสิ่งแวดล้อม

และสังคม 
(Project 
Lending) 

การจ้างงานและ
แรงงานสัมพันธ์ 
(Employment 

Practices) 

การบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain 
Management)
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การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน    

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบที่ส�าคัญประการหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ธนาคารจึงให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติ 
ด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน ด้วยการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเผยแพร่และยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน มีการด�าเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานสากลที่ส�าคัญ อาทิ หลักการ
ด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global 
Compact – UNGC) โดยธนาคารมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

G4-DMA, G4-HR9
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ธนาคารตระหนกัเสมอว่า ระบบการเงนิทีด่คีวรเปิดกว้างให้ประชาชน
และธรุกจิสามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลาย
และสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนและธรุกจิอย่างเป็นธรรม 
จากการด�าเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
ธนาคารจึงมุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยศึกษา 
พฤติกรรรมและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้า เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการได้อย่างครบถ้วนในทุกช่องทางตอบโจทย์ความต้องการ 
ของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า 
ทุกกลุ่มบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดีและการบริหารความเส่ียง
ทีเ่หมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ตามปณธิาน 
“บริการทุกระดับประทับใจ” ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้ทุกคนในสังคม
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและ
ทัว่ถงึสอดคล้องกบัทศิทางของแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ระยะที ่3  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาว 

แนวทางการด�าเนินงาน    

ด้วยยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ธนาคารมีแนวทาง 
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้
สอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมี
การท�าวจัิยพฤตกิรรมของลกูค้าทัง้การสมัภาษณ์ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการเพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาประกอบการออกแบบผลติภณัฑ์
ทางการเงิน ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎระเบยีบของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมทั้งกฎหมายระเบียบปฏิบัติต ่างๆ ว ่าด ้วยเรื่องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่านส่ือต่างๆ อย่าง 
ถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของลกูค้า โดยยดึ
หลักการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ค�านึงถึงสิทธิประโยชน์และความเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของธนาคารและมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจการค้าที่เป็นธรรม โดยธนาคารได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ด้านการสือ่สารการตลาดทัง้ในระดับธนาคารและสายงาน มคีณะกรรมการ 
เป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารจากสายงานธุรกิจและหน่วยงาน 
ด้านสื่อสารการตลาด เพื่อระดมความคิดพัฒนาแผนงานการส่ือสาร 
การตลาดด้วยความรบัผดิชอบ สอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิงานของ
ธนาคารและเหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน    

ธนาคารให้ความส�าคัญในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน จากผลการประเมินภาพรวมของ 
การเข้าถงึบรกิารทางการเงนิของภาคครวัเรอืนไทย พบว่า อยูใ่นระดบัด*ี 
ขณะที่ภาครัฐมีการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้ดีขึ้น ด้วยการประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 
ซึง่ธนาคารได้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิให้เหมาะสม 
กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายและผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล 

• บริการด้านดิจิทัลแบงกิ้ง 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตส์การใช้ชีวิตของลูกค้าและ 

การเข้าถงึผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิอย่างสะดวกรวดเรว็
ทุกที่ทุกเวลาและมีความปลอดภัยสูงสุด ปัจจุบันธนาคาร 
มีบริการดิจิทัลแบงกิ้งส�าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ดังนี้ 

• K-CYBER 
 เป็นบริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ 

ของธนาคาร ทีล่กูค้าสามารถบรหิารจดัการด้านการเงนิ
ได้ในที่เดียว โดยธนาคารมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ความปลอดภัยใหม่ ที่ใช้ยืนยันการท�ารายการส�าคัญ
ด้วยรหัส QR-OTP (One-Time Password) เพื่อให้
ลูกค้ามั่นใจในการท�าธุรกรรม

 
* ที่มา : รายงานผลการส�ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนปี 2556 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

 G4-DMA 



จ�านวนผู้ใช้บริการดิจิทัลแบงกิ้งทั้งหมด 
จ�านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด 10.2 ล้านราย
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2558)
จ�านวนธุรกรรม 2,234 ล้านธุรกรรม 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับปี 2558)

จ�านวนผู้ใช้บริการดิจิทัลแบงกิ้งรายใหม่
จ�านวนผู้ใช้บริการรายใหม่ 4.2 ล้านราย 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี 2558)

 ธนาคารได้รับรางวัลด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
ด้านดจิทิลัแบงกิง้ในประเทศไทย (Digital Banking Initiative 
of the Year in Thailand) และรางวลัยอดเยีย่มด้านผลติภณัฑ์
การเงินบนโทรศัพท์มือถือของประเทศไทย (Best Mobile 
Banking Product in Thailand) รวมถงึการเป็นแบรนด์อนัดบั 1  
ในใจลูกค้า จากผลส�ารวจของสถาบันชั้นน�าในปี 2559
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• K-MOBILE BANKING PLUS 
 เป็นบริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท ์

มอืถอืสมาร์ทโฟนทีต่อบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์ในชวีติประจ�า
วันของลกูค้า โดยสามารถท�าธรุกรรมการเงนิด้วยตนเอง
ได้ทกุทีท่กุเวลาเปรยีบเสมอืนการท�าธรุกรรมทีส่าขา ซึง่
ช่วยประหยัดเวลาการเดินทางส�าหรับลูกค้าที่อยู่ใน
พืน้ทีห่่างไกล พร้อมทัง้สร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า
ด้วยระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางสารสนเทศ 
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001:2013  
อาทิ การโอนเงิน จ่ายเงินช�าระค่าสินค้าและบริการ  
การปรับเปลี่ยนวงเงินการถอน โอน และจ่ายผ่านบัตร
เดบิต การอายัดบัตรเดบิต การซื้อขายกองทุน การซื้อ
ประกันภัยการเดินทาง การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล  
การเป ิดใช ้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด และ 
การตรวจสอบยอดใช้จ ่ายและคะแนนสะสมของ 
บัตรเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถเปิดให ้
บริการทางการเงินใหม่ๆ ผ่าน K-MOBILE BANKING 
PLUS ได้อย่างรวดเร็วทันที ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าแบบเรยีลไทม์ ซึง่ช่วยเพิม่โอกาสในการแข่งขนั 
ให้กับธนาคารมากยิ่งขึ้น

• K-Speed Top Up 
 เป็นบรกิารเตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอืทีใ่ช้ได้กบัมอืถอืทกุรุน่

ทุกเครือข่ายผู้ให้บริการด้วยวิธีการตัดเงินสดจากบัญชี
เงินฝาก โดยไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชั่นท่ีตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าทีใ่ช้บรกิารโทรศพัท์มอืถอืแบบ
เติมเงิน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
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• บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) 
  เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยธนาคาร 
ร่วมกับภาครัฐในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้ประชาชน 
ได้เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ดังนี้

• การเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ตั้งแต ่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผ่านช่องทางสาขา ตู้เอทีเอ็ม 
และแอพพลิเคชั่น K-MOBILE BANKING PLUS และ 
K-CYBER ของธนาคาร

• ธนาคารมีการประชาสัมพันธ์บริการพร้อมเพย์ผ่านส่ือ
ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ สาขา และตู้เอทีเอ็มของธนาคาร 
เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจของบรกิารพร้อมเพย์ 
พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ

• การจัดอบรมให้ความรูก้บัพนกังานสาขาและ K-Contact  
Center เพื่อตอบค�าถามและให้ข้อมูลต่างๆ กับลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 

2. ผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี 
K-CYBER for SME 

 เป็นบริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของธนาคาร
ส�าหรับลูกค้าผู ้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อม  
ทั้งลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล ด้วยการท�าธุรกรรม โอนเงิน เติมเงิน และ
จ่ายบิล พร้อมระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย QR Scan OTP และ
สามารถตรวจสอบรายการเข้า-ออกของเงินในบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ท�าให้ลูกค้าไม่จ�าเป็นต้องไปท�าธุรกรรมที่สาขา ช่วยประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ผลการด�าเนินงาน
 จ�านวนผู ้ใช้บริการ K-CYBER for SME เพิ่มขึ้นร้อยละ 342  
เมื่อเทียบกับปี 2558

3. ผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับกลุ่มลูกค้าบรรษัท 
การให้บริการออกหนังสือค�้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับการจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐั (K Electronic Letter 
of Guarantee for Electronic Government Procurement:  
K e-LG for e-GP)
เป็นการบริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับการจัดซื้อ 

จดัจ้างของภาครฐั เพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาหรอืภาระ
ผูกพันต่างๆ ซึ่งลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อหนังสือค�า้ประกัน สามารถสมัคร
และใช้บริการออกหนังสือค�้าประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางได้

ผลการด�าเนินงาน
 จ�านวนธุรกรรมของบริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 
คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ�านวนธุรกรรมทั้งหมด

4. ผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
 ระหว่างประเทศ 

จากยุทธศาสตร์การด�าเนินงานโดยการขยายธุรกิจและเครือข่าย 
การให้บรกิารในต่างประเทศ เพือ่รองรบัการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน ธนาคารมุ่งหวังที่จะเป็น “Top of Mind Regional Bank”  
ในการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศให้แก่ลกูค้ากลุม่นกัลงทนุในประเทศ AEC+3 ซึง่ปัจจบุนัธนาคาร
มีเครือข่ายการให้บริการจ�านวน 16 แห่ง ใน 9 ประเทศ ทั้งในรูปแบบ
ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น สาขา สาขาย่อย และส�านักงานผู้แทน โดยมี
การให้บริการต่างๆ ดังนี้

• การโอนเงินข้ามประเทศ 
 ธนาคารมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการท�า

ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจที่เพ่ิมขึ้น โดยร่วมกับอาลีเพย์และคิงพาวเวอร์พัฒนา
แพลตฟอร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนซื้อสินค้าออนไลน์ของ 
คิงพาวเวอร์ และช�าระเงินด้วยอาลีเพย์ ซึ่งธนาคารเป็นผู้ให้
บริการรายแรกที่ช่วยให้ร้านค้าไทยรับช�าระเงินด้วยอาลีเพย์ 
ในช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือกับ 
อาลีเพย์ในการให้บริการร้านค้าให้รับช�าระเงินผ่านช่องทาง 
อาลีเพย์คิวอาร์โค้ดอีกด้วย



ปี 2559 จ�านวนรายการโอนเงิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 366 
และมูลค่าเงินโอนเติบโตสูงกว่า
ร้อยละ 556 
เมื่อเทียบกับปี 2558 
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• Regional Currency Settlement 
 ธนาคารสนับสนุนให้มีการซ้ือขายโดยใช้สกุลเงินท้องถ่ินเป็น 

สือ่กลาง ทีช่่วยให้ภาคธรุกจิลดความเสีย่งจากความผนัผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนในการท�าธุรกรรม 

• การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดน 
 เพื่อให้บริการการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในอ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ซึ่งเป ็นศูนย ์ธุรกิจการค้าชายแดนแห่งแรก 
ในประเทศไทย และมีแผนที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดน 
แห่งท่ี 2 ในจังหวัดมุกดาหารเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน 
ไทย-สปป.ลาวในล�าดับถัดไป 

5. ผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
ปัจจบุนัการโอนเงนิเป็นหนึง่ในธรุกรรมทางการเงนิทีล่กูค้าใช้บรกิาร

มากที่สุด โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงินกับธนาคารได้หลาย 
ช่องทาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการท�ารายการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มเพื่อเข้า
บัญชีผู้รับปลายทาง โดยผู้รับเงินโอนสามารถถอนเงินสดจากสาขา 
หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้อ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู ้รับเงินโอนปลายทาง โดยเฉพาะผู ้ที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่ห ่างไกล 
ที่ยังไม่มีสาขาหรือตู้เอทีเอ็มให้สามารถรับเงินโอนได้โดยไม่ต้อง 
เดินทางไกลไปยังสาขาหรือตู้เอทีเอ็ม โดยต้ังเป้าหมายว่า อย่างน้อย 
ทุกอ�าเภอในประเทศไทยต้องสามารถรับเงินโอนได้ ซ่ึงในปีนี้ธนาคาร 
มีการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

• บรกิารส่งเงนิทีก่สกิรไทยรบัทีไ่ปรษณย์ี (K-Bank to Post)
 เป็นบรกิารโอนเงนิผ่านตูเ้อทเีอม็กสกิรไทย โดยผูโ้อนท�ารายการ

โอนเงนิทีตู่เ้อทเีอม็กสกิรไทยและผูร้บัเงนิโอนสามารถรบัเงนิได้ 
ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ไทย โดยที่ผู้รับเงินโอนไม่จ�าเป็นต้องมี 
บญัชีเงนิฝากกบัธนาคาร เพือ่อ�านวยความสะดวกในการโอนเงนิ 
ให้แก่ผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

• บริการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย รับเงินที่เซเว่น 
อีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)

 เป็นบรกิารโอนเงนิผ่านตูเ้อทเีอม็กสกิรไทย โดยผูโ้อนท�ารายการ
โอนที่ตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย และผู้รับเงินโอนสามารถรับเงินได ้
ท่ีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น โดยที่ผู้รับเงินไม่จ�าเป็นต้องมี
บัญชีเงินฝากกับธนาคาร 

• บริการโอนเงินกลับบ้านทันใจ รับเงินที่ mPAY 
STATION

 ธนาคารร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด เพื่อให้
บรกิารโอนเงนิจากกสกิรไทย และรบัเงนิทีต่วัแทนเอม็เปย์
กว่า 3,000 สาขาทัว่ประเทศ ท�าให้ธนาคารสามารถเข้าถงึ
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่ต้องการโอนเงินให้กับผู้รับที่ไม่มีบัญชี
ธนาคารได้ เป็นการเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้าและ 
ผู้รับเงินปลายทาง

ผลการด�าเนินงาน 

G4-FS13, G4-FS14, G4-DMA



ผลการด�าเนินงาน 

ปี 2559 มูลค่าเงินโอนเติบโตสูงกว่าร้อยละ 680 

เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2558 มูลค่าเงินโอนเฉลี่ย 
77,000 บาท 

ต่อเดือน 

ปี 2559 มูลค่าเงินโอนเฉลี่ย 
400,000 บาท 

ต่อเดือน การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า

ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ปริมาณข้อร้องเรียน
ลดลง

2559

2558

2557

2556

2558

2559

ร้อยละ

17

ร้อยละ

10

ร้อยละ

91

ร้อยละ

90

ร้อยละ

89

ร้อยละ

89

ร้อยละ

91

ร้อยละ

10

เป้าหมาย

เป้าหมาย
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• บริการโอนเงินกสิกรไทย รับที่วิงประเทศกัมพูชา 
 (K-Bank to Wing)
 ธนาคารร่วมกับ Wing (Cambodia) Limited Specialised  

Bank (“Wing”) เพื่อให้บริการโอนเงินจากกสิกรไทยผ่านทาง 
K-MOBILE BANKING PLUS ไปยงัประเทศกมัพชูา โดยรบัเงนิ
ที่ตัวแทนวิงในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสาขากว่า 4,000 สาขา  
โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นแรงงานชาวกมัพชูาทีอ่ยูใ่นประเทศไทย
กว่า 700,000 ราย ที่ต้องการโอนเงินกลับบ้าน ซึ่งที่ผ่านมา 
แรงงานชาวกัมพูชาเหล่านี้จะต้องน�าเงินสดไปจ้างวานคนเดิน
ถือเงินข้ามชายแดนกลับไปส่งให้ผู้รับในประเทศกัมพูชา ท�าให้
เกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยว่าเงินสดนั้นจะถึงมือผู้รับ
หรือไม่ ธนาคารจึงได้ริเริ่มบริการนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2. ประกันคุณภาพการบริการ โดยพิจารณาจากมุมมองลูกค้า 
เทยีบกบัค�ามัน่สญัญาของแบรนด์ (Service Quality Assurance - 
Guardian of Brand Promise)

นอกจากนี ้ธนาคารยงัคงมุง่มัน่ยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารลกูค้า
ที่สาขาอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ” จึงมี 
การจัดท�าโครงการพัฒนาประสบการณ์การรับบริการของลูกค้า เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงอย่างแท้จริง  
ด้วยการเก็บข้อมูลประสบการณ์ที่แท้จริงหลังจากที่ลูกค้าใช้บริการจาก
การท�าธรุกรรมของธนาคารทกุรายการ ทัง้ช่องทางสาขาและ K-Contact 
Center เพ่ือรับทราบความคิดเห็นของลูกค้าท่ีสามารถน�ามาพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่าง 
ทันท่วงที และสามารถก�าหนดเป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของสาขา
ในด้านคุณภาพของการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
ธนาคารยงัจดัท�าคูม่อืมาตรฐานการให้บรกิาร คูม่อืการจดัการพืน้ทีส่าขา 
ตลอดจนมีการจัดการแข่งขัน Customer Satisfaction Award ขึ้น  
เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด

ในส่วนของการบรหิารจดัการข้อร้องเรยีน ธนาคารมุง่เน้นการจดัการ
ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นท่ีต้ัง  
สร้างกลไกเพือ่ควบคมุมใิห้มข้ีอร้องเรยีนทีค้่างนานผ่านกลไกการจดัการ
อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2559 ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ในการลดจ�านวนข้อร้องเรียนลงอีกร้อยละ 10 จากปี 2558 ต่อเนื่องจาก
ในปี 2558 ทีล่ดลงร้อยละ 17 จากปี 2557 และในปี 2560 ธนาคารมแีผน 
ตั้งเป้าหมายการลดจ�านวนข้อร้องเรียนลงอีกร้อยละ 10 จากปี 2559 

6. การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า 
ในปี 2559 นอกจากการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าผ่าน 

ทุกช่องทางบริการของธนาคาร ผ่านการจัดการดูแลของคณะท�างาน 
“Complaint Working Team” แล้ว ธนาคารยังเพิ่มการบริหารจัดการ
ประสบการณ์ลูกค้าผ ่านคณะท�างาน Customer Experience  
Management Working Group (CXM) โดยมีภารกิจเพื่อให้ธนาคาร
กสิกรไทยเป็นธนาคารที่ให้บริการลูกค้าประทับใจจนลูกค้าแนะน�า 
ผู้อ่ืนมาใช้บริการ โดยส่งมอบบริการที่ดี ภายใต้ต้นทุนและความเส่ียง 
ที่เหมาะสม ซึ่งคณะท�างาน CXM นี้ จะมีภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ

1. ออกแบบมาตรฐานการให้บริการที่เหมาะสมส�าหรับการดูแล
ลูกค้าที่ครบถ้วนในทุกช่องทาง (Design Optimum and  
Integrated Service Model for All Channels)

 G4-FS13, G4-FS14, G4-PR5, G4-DMA
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• สินเชื่อบ้านกสิกรไทย 
 ธนาคารมีการคิดค้นนวัตกรรมและปรับปรุงบริการสินเชื่อบ้าน

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยพัฒนา
เว็บไซต์ www.askkbank.com/khomesmilesclub ให้มีข้อมูล
เรือ่งบ้านทีค่รบครนั อาท ิการสบืค้นข้อมลูท�าเลโครงการหมูบ้่าน
ทัว่ประเทศ บรกิารข้อมลูทีเ่กีย่วกบัสนิเชือ่บ้าน ตรวจสอบวงเงนิ
ขออนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง  
(K-Home Loan Online) และข้อมูลการตกแต่งบ้าน รวมทั้งให้
ข้อมูลช่องทางติดต่อพันธมิตร ร้านค้าที่ให้บริการและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับบ้าน พร้อมมอบบัตรเครดิต K Home 
Smiles Club ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย เพื่อใช้รับสิทธิ
เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ รวมถงึสนบัสนนุให้ลกูค้าใช้จ่ายเงนิอย่าง
คุ้มค่าในการซื้อสินค้าเงื่อนไขพิเศษจากร้านค้าชั้นน�า และมี 
ทมีขายสนิเชือ่บ้านกสกิรไทย...สัง่ได้ (K-Home Loan Delivery)  
ให้บริการปรึกษาสินเชื่อบ้านถึงที่หมายที่ลูกค้าสะดวกทุกวัน

 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2559  ยอดสินเชื่อบ้าน 238,000 ล้านบาท (เติบโตร้อยละ 2)

• โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) 

 เป็นโครงการสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่ธนาคารร่วมมือกับภาครัฐ 
ในการผลักดันและส่งเสริมสภาพคล่องตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ให้เกดิประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ โดยธนาคารเป็น
ทีป่รกึษาทางการเงนิทีช่่วยส่งเสรมิตลาดทนุในการออกตราสาร
ทางการเงนิ ได้แก่ การท�าธรุกรรมแปลงสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัให้เป็น
หลักทรัพย์ในการออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หนุนหลัง (Mortgage Backed Securities – MBS) นับเป็น 
การสร้างนวัตกรรมทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถเพิ่ม
ทางเลอืกให้กบันกัลงทนุโดยมหีลกัประกนัเป็นสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
และตอบสนองความต้องการในเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2559 มีมูลค่าโครงการการจัดซื้อ รวมกว่า 
552 ล้านบาท ซ่ึงหากรวมยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 มูลค่า
ประมาณ 13,500 ล้านบาท

แนวทางการด�าเนินงาน

จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังเติบโตชะลอตัว ธนาคาร 
ให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการทางการเงนิของลกูค้าเพือ่การใช้จ่าย
ด�ารงชีพตามความจ�าเป็น โดยพิจารณาให้สินเช่ืออย่างรอบคอบและ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
เพื่อให้ลูกค้ามีการวางแผนการใช้เงินสินเชื่อที่ได้รับอย่างเหมาะสม 
และมีวินัยในการช�าระหนี้ ช่วยลดภาระและปัญหาการพ่ึงพาเงินกู ้
นอกระบบทีม่อัีตราดอกเบีย้สงูและการตดิตามทวงถามหนีท้ีไ่ม่เป็นธรรม  
ขณะเดียวกันได้ท�าการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า  
โดยวิธีสัมภาษณ์แบบกลุ่มตามระดับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เพื่อน�าผลการวิจัยมาประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน ตลอดจนสร้างกระบวนการพจิารณาสินเชื่อแบบบูรณาการ 
ด้วยเงือ่นไขด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้ส่วนหนึง่ของเกณฑ์
การประเมินสินเชื่อเพื่อคัดเลือกลูกค้าที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าบุคคล
และธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญในการพัฒนาและขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี ้ธนาคารตระหนกัในเรือ่งการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของกลุม่
ลกูค้าบรรษทัและผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีเนือ่งจากเป็นกลุม่ทีม่บีทบาท
ส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยธนาคารร่วมมือกับ
ภาครัฐเพื่อให้สินเชื่อตามนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้
โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต�่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี แม้จะท�าให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารลดลง แต่ 
ถือเป็นแนวทางการด�าเนินการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น  
การสนบัสนนุกลุม่ลกูค้าบรรษทัและผูป้ระกอบการเอสเอม็อใีห้สามารถ
เติบโตอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นภารกิจส�าคัญของธนาคารที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย โดยในปี 2559 ธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
และช่องทางการให้บริการต่างๆ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการส�าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล 
เพื่อช่วยให้ลูกค้าบุคคลได้ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในภาวะที่

เศรษฐกจิยงัเตบิโตชะลอตวั เพิม่ความคล่องตวัทางการเงนิ และสามารถ
บริหารจัดการทางการเงินอย่างเหมาะสม ธนาคารจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินเชื่อและบริการต่างๆ ส�าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ดังนี้

การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ 

G4-EC8, G4-DMA
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• บัตรกดเงินสด K-Express Cash 
 ธนาคารมีโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า

ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยไม่ประสงค์ให้ลูกค้า
มกีารใช้จ่ายทีเ่กนิความจ�าเป็นและต้องการให้ลกูค้ามกีารบรหิาร
จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมกับการสร้างวินัยในการช�าระหนี้ 
ด้วยการจ�ากัดสิทธิพิเศษดอกเบ้ีย 0% นาน 3 เดือน เฉพาะ 
ยอดสนิเชือ่ 15,000 บาทแรก เท่านัน้ โดยธนาคารมกีารคดัเลอืก
ลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสินเชื่อทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และแจ้งข้อมูลการใช้บริการที่ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือก 
ในการบริหารเงิน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้า 
โดยจ�ากัดไม่ให้ลูกค้ามียอดสินเชื่อคงค้างเกิน 15,000 บาท 
พร้อมทัง้ระบกุารช�าระเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่�าหนด ซึง่ช่วยให้
ลูกค้ามีอัตราภาระหนี้เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้  
ส่งผลให้ธนาคารสามารถสร้างฐานลูกค้าที่มีคุณภาพดีทั้งด้าน
การใช้จ่ายและการช�าระคืนเงินสินเชื่อ เพิ่มโอกาสในการขยาย
ฐานลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด  
K-Express Cash ของธนาคาร 

 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2559  ยอดสินเชื่อประมาณ 16,400 ล้านบาท  

• สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติผ่าน K-MOBILE BANKING 
PLUS

 เป ็นสินเชื่อส ่วนบุคคลที่ลูกค ้าสามารถสมัครและทราบ 
ผลการอนุมัติและวงเงินอนุมัติผ่าน K-MOBILE BANKING 
PLUS ได้ทนัท ีโดยธนาคารคดัเลอืกกลุม่ลกูค้าทีม่บีญัชเีงนิเดอืน
ผ่านธนาคารและใช้บริการ K-MOBILE BANKING PLUS  
ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต�่าในการผิดนัดช�าระเงิน ทั้งนี้ 
ธนาคารเน้นให้ลกูค้าใช้วงเงนิสนิเชือ่นี ้เพือ่เป็นเงนิส�ารองส�าหรบั
ใช้จ่ายในกรณีที่จ�าเป็นและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงิน 
ตลอดจนลูกค้าสามารถบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลได้สะดวก
มากยิ่งขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการส�าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ 
เพ่ือช่วยให้ลูกค้าธุรกิจได้มีสภาพคล่องทางการเงินในการด�าเนิน

ธุรกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และได้รับความรู้ใน 
การประกอบธุรกิจอย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมี
คุณภาพเป็นฟันเฟืองส�าคัญของระบบเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง ธนาคารให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปล่อยสินเชื่อ
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ดังนี้

• โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ระยะที่ 1 และ 2 วงเงินสินเชื่อรวม 150,000 ล้านบาท

 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2559  ยอดปล่อยสินเชื่อ  22,287 ล้านบาท 
 จ�านวนลูกค้าเอสเอ็มอี 5,272 ราย 

• โครงการสนิเชื่อประชารฐัเพือ่เอสเอม็อ ีวงเงนิสินเชื่อ
รวม 1,500 ล้านบาท

 เป็นวงเงนิกูร้ะยะยาวเพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถงึแหล่ง
เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต�่า และมีมาตรการ
ส่งเสรมิความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบการในการท�าธรุกจิ 
เพื่อให้สามารถควมคุมจัดการต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ด้วยการแนะน�า
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีช่่วยเพิม่ผลติผล อกีทัง้ยงัมกีารให้ความรูด้้าน
การตลาดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท�าธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2559 ยอดปล่อยสินเชื่อ 1,390 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ  

93 ของวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ)

 G4-FS7, G4-EC8, G4-DMA
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• โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่เพือ่ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส�าหรับผู ้ประกอบ
กจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงนิสนิเชือ่ 
รวม 30,000 ล้านบาท

 เป็นสนิเช่ือดอกเบีย้ต�า่ส�าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในลักษณะสินเชื่อระยะยาว เพื่อใช้ปรับเปล่ียน
เครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบการซ้ือ
เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ก ่อสร ้างอาคารถาวรส�าหรับตั้งเครื่องจักรใหม่  ต ่อเติม 
เปลี่ยนแปลง ขยายหรือท�าให้ดีขึ้นส�าหรับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจการ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าได้มากขึ้น 
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม อกีทัง้เป็นการกระตุน้ให้เกดิ
การลงทุนในประเทศและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยให้เตบิโตอย่าง
ยั่งยืน โดยมีวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท

 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2559  ยอดปล่อยสินเชื่อ 2,758 ล้านบาท

• โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย 
 เป็นโครงการความร่วมมือกับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ใน
ธุรกิจและต้องการเงินทุน โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
เป็นผู้สนับสนุนดอกเบ้ียเงินกู้ในระยะเวลาหนึ่งให้แก่โครงการ
นวัตกรรมที่อยู ่ในระยะเริ่มต้นสู ่กระบวนการผลิตจริง โดย
ธนาคารจะเป็นผู ้พิจารณาสินเชื่อเงินกู ้ที่ได้รับการประเมิน 
ความเป็นนวัตกรรมจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2559  ยอดปล่อยสินเชื่อ 126 ล้านบาท

• โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู ้ประกอบการค้าข้าว 
ในการเก็บสต็อกข้าว ปีการผลิต 2558/2559 

 เป็นโครงการทีร่ฐับาลชดเชยดอกเบีย้ให้แก่ผูป้ระกอบการค้าข้าว 
ในการเกบ็สตอ็กข้าว ปีการผลติ 2558/2559 เพือ่ดดูซบัปรมิาณ
ผลผลิตข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด คาดว่าจะส่งผลให้ราคา
ตลาดข้าวเปลือกมีเสถียรภาพมากขึ้น

 ผลการด�าเนินงาน
 ยอดปล่อยสินเชื่อรวม ปีการผลิต 2558/2559  6,751 ล้านบาท

• โครงการสนบัสนนุสนิเชือ่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ยาง 
วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท 

 เป็นโครงการที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการกู้เงิน เพ่ือขยายก�าลังการผลิตหรือ 
ปรับเปล่ียนเครื่องจักร โดยผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบการ
แปรรปูผลติภณัฑ์ยางขัน้ปลายน�า้ และมผีลผลติออกจากโรงงาน
เป็นยางส�าเรจ็รปู โดยมวีงเงนิสนิเชือ่รวม 15,000 ล้านบาท 

 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2559  ยอดปล่อยสินเชื่อ 3,710 ล้านบาท
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• โครงการสินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋ว 
 เป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มลูกค้า

เอสเอ็มอีสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือท�าธุรกิจ 
ได้อย่างคล่องตัว โดยธนาคารมีการคิดอัตราดอกเบี้ยให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้ลูกค้าเอสเอ็มอีสามารถ 
น�าไปต่อยอดทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดอบรมให้
ความรู้ “ปั้นธุรกิจจิ๋ว ให้เป็นธุรกิจแจ๋ว” โดยเชิญผู้ประกอบการ
ทีป่ระสบความส�าเรจ็มาแบ่งปันประสบการณ์เพือ่เป็นแรงจงูใจ
ในการด�าเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากธนาคารเล็งเห็นว่า 
ธรุกจิขนาดย่อมเป็นรากฐานส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ

 ผลการด�าเนินงาน
 ปี 2559  ยอดสินเชื่อประมาณ 25,300 ล้านบาท

3. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
 ในสังคม 

เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิส�าหรบัประชาชน 
ได้มากย่ิงขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการช่วยเหลือ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ธนาคารริเริ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการต่างๆ ดังนี้

• บริการสินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบ�านาญกสิกรไทย
 เป็นสินเช่ือที่เปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าวัยเกษียณอายุท่ีเป็น 

ข ้าราชการบ�านาญสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปจน 
ส่งผลกระทบต่อการครองชีพของผู้รับบ�านาญ รัฐบาลจึงเข้ามา
ช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มนี้ โดยแก้ไขกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ ก�าหนดให้ผู้รับบ�านาญสามารถน�าสิทธิ 
ในบ�าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันการกู้เงินกับ
สถาบันการเงินได้ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือข้าราชการบ�านาญ รวมท้ังเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ธนาคารจึงจัดท�าบริการสินเชื่อ
บุคคลเพ่ือข้าราชการบ�านาญกสิกรไทย เพื่อให้บริการส�าหรับ
กลุ่มผู้รับบ�านาญ สามารถน�าเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวมีก�าหนดระยะเวลาช�าระคืนที่แน่นอน 
โดยน�าสิทธิในบ�าเหน็จตกทอดของผู้กู้เป็นหลักทรัพย์ประกัน 
การกู้เงินกับธนาคาร 

 G4-DMA, G4-EC8, G4-FS7
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันก�าลังเปลี่ยนโฉมช่องทางและ
รูปแบบการท�าธุรกรรมการเงินในอนาคต การเชื่อมโยงทางการเงินด้วย
นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ ประกอบกบัการเกดิผูใ้ห้บรกิารใหม่ๆ 
ท่ีน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร และ
การลงทุน ที่เรียกว่า ฟินเทค (Financial Technology: FinTech) น�าไป
สู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย  
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที ่3 (ปี 2559 - 2563) และได้ตัง้เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสงัคม
ไร้เงินสดในอนาคต ด้วยการส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและ 
การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
การให้บริการทางการเงิน (Digitization and Efficiency) ที่ช่วยลด 
ต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด เพิ่มความสะดวกและโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการเงินขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและเริ่มต้นท�าธุรกิจได้ด้วยการระดมทุนจากผู้ที่เชื่อมั่น 
ในธรุกจิบนพืน้ฐานของระบบทีม่ปีระสทิธภิาพและความปลอดภยัสงูสดุ

นับเป็นความท้าทายส�าหรบัธนาคารในการบรหิารจดัการและพฒันา
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
แห่งอนาคต เพือ่น�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลาย
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตามปณิธาน 
“บริการทุกระดับประทับใจ” โดยการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ส�าหรับ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ผ่านการสร้างพันธมิตรและการสร้างนวัตกรรม 
โดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ เพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิให้เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
โดยธนาคารตั้งเป้าหมายในการรักษาความสามารถในการแข่งขันและ
ครองความเป็นผูน้�าธรุกจิด้านการให้บรกิารดจิทิลัแบงกิง้ และการขยาย
ตลาดใหม่ได้อย่างทันท่วงที ท่ามกลางความท้าทายในการแข่งขัน 
รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวน�าการด�าเนินธุรกิจ 

แนวทางการด�าเนินงาน
 

ธนาคารมุง่พฒันารูปแบบธรุกจิ (Business Model) และตอบสนอง
ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ด้วยแนวทาง 
การด�าเนินงาน 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การตอบโจทย์ธุรกิจระยะสั้น 
 เพ่ือให้เกิดผลในทันทีและตอบสนองการเปล่ียนแปลงของตลาด 

ที่เกิดจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและพฤติกรรม 
ผู ้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและ 
ข้อบังคับต่างๆ ท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันรูปแบบใหม่
ในธุรกิจการเงินการธนาคาร โดยธนาคารมียุทธศาสตร์ส�าคัญ  
3 ประการ ได้แก่ 
• การสร้างพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพและพันธมิตรต่างๆ 

ของธนาคาร เช่น บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น

• การสร้าง Data-driven Business Model
• การเป็นผู้ตอบสนองและน�าลูกค้าเข้าสู่การใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล 

อาทิ การท�าธุรกรรมทางการเงินผ่าน K-MOBILE BANKING 
PLUS และ K-CYBER เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกรรม
ทางการเงินได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

การพัฒนาเชิงดิจิทัล 
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2. การปฏิรูปองค์กรในระยะยาว 
 เพือ่การวางรากฐานทีม่ัน่คงและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ในระยะยาว ธนาคารมีการก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจในระยะ
ยาวให้ครอบคลมุแผนการจดัการทรพัยากรในด้านต่างๆ และพฒันา
ศักยภาพที่จ�าเป็นต่อรูปแบบการท�าธุรกิจในอนาคต 

ผลการด�าเนินงาน
 

ในปี 2559 ธนาคารมีการด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การด�าเนิน
ธุรกิจด้านการพัฒนาเชิงดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นการเป็นผู้น�าการให้บริการ
ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

1. จัดตั้งกสิกร บิสิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป 
 เมื่อปลายปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท กสิกร 

เทคโนโลย ีกรุป๊ เซเครเทเรยีต จ�ากดั บรษิทั กสกิร แลบ็ส์ จ�ากดั บรษิทั 
กสิกร ซอฟต์ จ�ากัด บริษัท กสิกร โปร จ�ากัด และบริษัท กสิกร เซิร์ฟ 
จ�ากดั เพือ่รองรบัและรกัษาความสามารถในการแข่งขนัและเป็นผูน้�า
ท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขนัในรปูแบบใหม่ทีม่เีทคโนโลยี
เป็นผูน้�าการด�าเนนิธรุกจิทางการเงนิโดยเฉพาะในภาคการธนาคาร 
โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบใน 
การด�าเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงบริหารจัดการและสนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร

2. จัดตั้งบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จ�ากัด 
 เพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนในรูปแบบเวนเจอร์ แคปิทัล  

เพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ สนับสนุนฟินเทคและสตาร์ทอัพ 
ชั้นน�าของไทย ทั้งในด้านการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การด�าเนินงานต่างๆ ให้สามารถขยายธุรกิจและเติบโตอย่างมี
ศักยภาพ โดยมีแผนในการลงทุนโดยตรง (Direct Investment)  
ในสตาร์ทอัพของไทยและภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงจะช่วยให้ธนาคาร 
มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมหรือโมเดลธุรกิจใหม่และบริษัท
ร่วมทุนอื่นๆ ช่วยให้ธนาคารได้เข้าถึงแนวคิดนวัตกรรมระดับโลก 
ได้อย่างรวดเรว็ ได้เพิม่พนูประสบการณ์ด้านการระดมทนุระหว่างกนั  
สามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มนักลงทุนและสตาร์ทอัพใน 
ทุกระดับ โดยธุรกิจที่เป็นเป้าหมายการลงทุน อาทิ ธุรกิจเทคโนโลยี
การเงิน (Financial Technology: FinTech) ธุรกิจที่สร ้าง 
ความผูกพันและประสบการณ์กบัลกูค้า (Customer Engagement 
& Experience) ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI/Machine 
Learning) ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Big Data & Analytics รวมถึง 
การลงทุนเพื่อการพัฒนาไอทีส�าหรับองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน และ 
ความปลอดภยั โดยการสนบัสนนุฟินเทคและสตาร์ทอพัของธนาคาร
นี้ ธนาคารเล็งเห็นว่าจะสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ
เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับความสะดวกสูงสุดให้เติบโต 

ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลก เพื่อ 
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงธนาคารสามารถ
บริหารจัดการความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีมี
ความรวดเร็ว เพ่ือให้รองรับการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆ และ 
การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. สนับสนุน บริษัท บีคอน  
อินเตอร์เฟส จ�ากัด (Beacon 
Interface Co., Ltd.) 
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินที่ให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทาง 
การเงนิได้อย่างทัว่ถงึกนั พร้อมทั้ง
สร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่
สังคม ด้วยผลงานนวัตกรรมที่ออก

แบบแอพพลเิคชัน่เพือ่ให้ผูบ้กพร่องทางสายตาและผูส้งูอายุ
สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่าง
ง่ายดายด้วยตัวเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสและปลอดภัย  
โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ Winner of 
Global FinTech Hackcelerator จากธนาคารกลางของ
สงิคโปร์ และรางวลั Developer Hub Award จาก Citigroup 
ในงาน Singapore FinTech Festival 2016 (SGFF)  
ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง บริษัท บีคอน อินเตอร์เฟส จ�ากัด  
เป็นทีมฟินเทคสตาร์อัพจากประเทศไทยทีมเดียวท่ีได้รับ 
การคัดเลือกจาก 650 โครงการ จาก 50 ประเทศทั่วโลก

4. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจฟินเทคและสตาร์ทอัพ
 สร้างนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินในตลาดโลก 
โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้
4.1  ความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการเงินฟินเทคและ

สตาร์ทอัพ เพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ
ของธนาคาร เช่น โครงการพฒันาบรกิารธรุกรรมทางการเงนิ
ส�าหรับลูกค้าเอสเอ็มอีเพ่ือเช่ือมต่อกับ FlowAccount  
ซ่ึงเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ท่ีให้ลูกค้าเอสเอ็มอีของ
ธนาคารสามารถใช้บริการ FlowAccount ผ่าน K-MOBILE 
BANKING PLUS เพิม่ความสะดวกสบายในการท�าธรุกรรม
การเงิน 
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4.2  การจัดสัมมนาให้ความรู ้ด ้านฟินเทคและสตาร์ทอัพ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มลูกค้า 
เอสเอ็มอีของธนาคาร 
4.2.1 FlowAccount:  การจัดสัมมนาและการให ้ 

สทิธพิเิศษในการใช้งานระบบจดัการทางบญัชขีอง
ลูกค้าเอสเอ็มอี 

4.2.2 Builk: การจัดสัมมนาและการให้สิทธิพิเศษ 
ในการใช้งานระบบบริหารธุรกิจก่อสร้าง 

4.2.3 Skootar: การให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการ
มอเตอร์ไซค์รับส่งสินค้าของบริษัท

4.3  การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ
สตาร์ทอัพในประเทศไทย ด้วยการเข้าร่วมแสดงผลงานใน
งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016

 
5. พัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม ่
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาฟินเทคและสตาร์ทอัพ
5.1  บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) 
  ธนาคารเปิดให้ลูกค้าของธนาคารลงทะเบียนผูกบัญชี

ธนาคารกบัหมายเลขบตัรประชาชนหรอืหมายเลขโทรศพัท์
มอืถอื ผ่านช่องทางสาขา เอทเีอม็ อนิเทอร์เนต็ และโทรศพัท์
มือถือ พร้อมทั้งร่วมมือพัฒนาระบบพร้อมเพย์ เพื่อเตรียม
ให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชน ซ่ึงให้บริการอย่างเป็น
ทางการในเดือนมกราคม 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)

5.2  การพัฒนา Application Programming Interface 
Platform (API) 

  เพือ่ให้สตาร์ทอพัสามารถเชือ่มต่อข้อมลูบรกิารทางการเงนิ
กับธนาคารได้โดยง่าย ได้แก่ 
5.2.1 การพัฒนาระบบการช�าระเงินค่าสินค้าผ่าน

แอพพลิเคชั่น K+ Wallet เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเรว็ให้แก่ลกูค้าในการช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร
ในรูปแบบ e-money ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้
เงินสด โดยเริ่มทดลองใช้งานที่ห้องอาหารและ 
ในงานขายสินค้าที่จัดขึ้นภายในธนาคาร 

5.2.2 การพัฒนาระบบการช�าระเงินค่าสินค้าและ
บริการผ่านซัมซุงเพย์ โดยลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต
วีซ่ากสิกรไทยสามารถผูกบัตรเครดิตกับบริการ 
ซัมซุงเพย์เพื่อช�าระเงินกับเครื่องรับบัตรเครดิต 
ที่อยู่ตามร้านค้าได้ ท�าให้ลูกค้าไม่จ�าเป็นต้องพก
บัตรเครดิต เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้จ่าย
มากยิ่งขึ้น 

5.2.3 การช�าระเงินโดยคิวอาร์โค้ด ผ่านอาลีเพย์และ
วแีชทเพย์ ธนาคารร่วมกบัอาลเีพย์และวแีชทเพย์
พัฒนาระบบเครื่องรับช�าระเงินด้วยการติดต้ัง 
เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด เพ่ือให้กลุ ่มลูกค้าท่ีเป็น 
นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถช�าระเงินผ่านระบบ 
อาลีเพย ์และวีแชทเพย ์  แทนการใช ้ เงินสด  
เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าชาวจีน 
และเป็นการเพิ่มช่องทางการรับช�าระเงินค่าสินค้า
ของร้านค้าที่ใช้เครื่องรับช�าระเงินของธนาคาร

5.3  การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการน�า 
  Machine Learning มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
  ของธนาคาร 
  โดยการศกึษาพฤตกิรรมของลกูค้าและน�าข้อมลูมาวเิคราะห์

ความต้องการ เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทาง 
การเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างถูกที่
และถกูเวลา โดยเริม่ทดลองน�าเสนอผลติภณัฑ์ผ่านช่องทาง 
SMS e-mail และ Life Plus บน K-MOBILE BANKING 
PLUS แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

5.4  การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Internet of 
  Things (IoT) 
  ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันให้

สามารถสื่อสารถึงกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยธนาคาร
ก�าลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับ POMO Kids Watch 
นาฬิกาส�าหรับเด็ก ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
ของเด็กผ่านระบบ Global Positioning System (GPS)  
โดยผู้ปกครองสามารถก�าหนดพื้นที่ความปลอดภัยได้ตาม
ความต้องการ ขณะเดียวกันธนาคารก�าลังศึกษาต่อยอด
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เด็กเล็กสามารถใช้จ่าย 
ซือ้สนิค้าและบรกิารภายในโรงเรยีน ผ่านนาฬิกาส�าหรบัเดก็ 
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย 

5.5  การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึก
ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน (Blockchain) 

  เพื่อหาแนวทางการน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจด้านการเงิน  
โดยเริม่จากการพฒันาต้นแบบ (Prototype) การออกหนงัสอื 
ค�้าประกันบน Blockchain ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดเวลาการจัดเอกสาร 
และลดการใช้ทรพัยากรกระดาษ 

ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารที่ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อวางรากฐานการเชื่อมโยงทางการเงินเพื่อ
เพิม่โอกาสการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิของผูใ้ช้งานทกุกลุม่อย่างทัว่ถงึ
และเท่าเทียม และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้
ดียิ่งขึ้น 

G4-13
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การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า  
ถอืเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ทีส่�าคญัต่อสถาบนัการเงนิ ธนาคารเชือ่มัน่
ว่า การน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกมากเท่าใด การรกัษา
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลย่ิงต้องเพ่ิมมากขึ้น 
เนือ่งจากความเป็นส่วนตวัของข้อมลูลกูค้าถอืเป็นสทิธขิองผูบ้รโิภคและ
เป็นความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินทั้งระบบ ธนาคารจึงมุ่งเน้นเป็น 
อย่างยิ่งกับแนวทางการป้องกันและรับมือกับภัยคุมคามทางไซเบอร์  
เพื่อให้การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเงินเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเงินของธนาคารและภูมิทัศน์ทางการเงินไทย (Financial  
Landscape) ในอนาคต

แนวทางการด�าเนินงาน  

ธนาคารมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและแนวทาง 
การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยวางโครงสร้างการบริหาร
งานตั้งแต่ระดับคณะกรรมการธนาคาร มีการก�าหนดกรอบนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กร
รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยง 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล เพื่อบริหารความเสี่ยง 
อย่างเหมาะสมด้วยการพัฒนาระบบความเสี่ยงต่างๆ และมีมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลบุคคล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค 
และการบริหารจัดการข้อมูล

โครงสร้างการบรหิารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยของข้อมูล 

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและ 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การท�าหน้าที่ดูแลภาพรวมของ 
การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเส่ียง
ทางไซเบอร์ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Strategy Sub-committee)  
ท�าหน้าทีก่�าหนดยทุธศาสตร์และนโยบายภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทบทวน อนุมัติ และก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็น 
ไปตามยุทธศาสตร์ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและควบคุมดูแลระบบ
รักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายสมคิด  
จิรานันตรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบและท�าหน้าที่ Chief Information Officer 

(CIO) และ Chief Information Security Officer (CISO) ในการบริหาร
จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การเป็นรายไตรมาส 
นอกจากนี้ ได้จัดตั้งฝ่าย IT Risk & Security Assurance เพื่อดูแลงาน
ด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยของธนาคาร เพื่อให้ม่ันใจว่า
ระบบและมาตรการต่างๆ ได้มกีารจดัเตรยีมไว้อย่างเหมาะสมและพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ได้ทันท่วงที 

นโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

ธนาคารก�าหนดชดุนโยบายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระเบยีบ
ปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชุดนโยบายดังกล่าว เพื่อก�ากับดูแลและ
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมถึงมีการป้องกันภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านความม่ันคง
ปลอดภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยและ
รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง โดยมี 
นโยบายส�าคัญ ได้แก่ 

1. ชุดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัย  
  ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายต่างๆ อาทิ

• นโยบายการจ�าแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล
• นโยบายการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมั่นคง

ปลอดภัย
• นโยบายการบรหิารจดัการเหตลุะเมดิความมัน่คงปลอดภยั 

เป็นต้น
2. ชุดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 G4-DMA



นโยบายคุณภาพข้อมูล

 
นโยบายและระเบียบการปฏิบัติงาน 

การเข้าถึงข้อมูลลูกค้า 

นโยบายและระเบียบการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า
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การด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความปลอดภัยของข้อมูล 

ธนาคารมีการพัฒนาทั้งด้านระบบการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากร และเพ่ิมมาตรการ
ป้องกัน เพื่อรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมิติ ได้แก่ การป้องกัน 
การติดตามตรวจจับ การรับมือ และการเยียวยาฟื ้นฟู เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการของธนาคาร โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

1. การด�าเนินงานด้านการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว
 ของข้อมูลลูกค้าตามหลักธรรมาภิบาล 

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับการจัดการข ้อมูล (Data  
Governance Sub-Committee) ประกอบด้วย ผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของธนาคาร เพือ่ท�าหน้าทีค่วบคมุดแูลการบรหิารจดัการข้อมลู 
การปกป้องข้อมูลขององค์กรและข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ระบบ
การบริหารข้อมูลมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด 

2. ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการข้อมูล เช่น 

3. การจัดท�าคูม่อืแนวทางในการด�าเนนิงานและขออนมุตันิ�าข้อมลู
ออกนอกธนาคาร เพื่อให้การน�าข้อมูลออกนอกธนาคาร 
มีการควบคุมและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

4. ทบทวน จัดล�าดับความส�าคัญ ก�ากับการด�าเนินงาน ติดตาม
ความคืบหน้า ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินผลการใช้งาน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

จ�านวนข้อร้องเรียน
ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 

(Customer Privacy) 
51 กรณี

2. การด�าเนินงานด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล 
1. ธนาคารก�าลังติดตั้งระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งเป็น

หนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลูสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อมลูทีเ่กดิจากการส่งผ่านของหน่วยงานบนระบบเครอืข่ายของ
ธนาคาร โดยให้ความส�าคญัตัง้แต่การจ�าแนกประเภท ประเมนิ
ความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูล ตลอดจนติดตั้งระบบเพื่อให้
ธนาคารสามารถตรวจจับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ธนาคารได้รบัการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 เป็นปทีี ่3 
ซึ่งเป็นการรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล และยังให้
ความส�าคัญกับเรื่อง Check & Balance ท่ีเหมาะสม 
ในกระบวนการส�าคัญต่างๆ มีการก�าหนดความต้องการด้าน
ความปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การคัดเลือกผู ้ให้บริการ การออกแบบโซลูชั่น การพัฒนา 
ระบบงาน การทดสอบ ตลอดจนการน�าระบบขึ้นใช้งานจริง 
ธนาคารได้ใช้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด หรือ Triple Lock 
Security ซ่ึงผ่านการยอมรับจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
และบริษัทด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ส�าหรับใช้ใน 
การควบคุมความปลอดภัยในการท�าธุรกรรมทางการเงินบน
โทรศพัท์มอืถอื (K-MOBILE BANKING PLUS) โดย Triple Lock 
Security ประกอบด้วย

จ�านวนข้อร้องเรียน
ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ 100

G4-DMA, G4-PR8



ไม่โชว์  
ไม่แชร์ 
ไม่ช้า 
ไม่เชย

4ช

ระบบป้องกัน
การเข้าใช้งาน 
(User Protection)

ระบบป้องกัน
ขณะท�าธุรกรรม 
(Transaction 
Protection)

ระบบป้องกันการเข้าถึง 
และปกป้องข้อมูล 
ทางการเงินของลูกค้า 
(High Security Customer 
Data Protection)
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3. การรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงาน ในด้านการป้องกันการฉ้อฉลทางการเงินและความเสี่ยงทางไซเบอร์ 
• โครงการ Fraud Detection Award และ Excellent Fraud Award
 เพือ่รณรงค์ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการตรวจตรา ตรวจสอบ ป้องกนัการทจุรติทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการอนมุตั ิท�าให้พนกังานเกดิความตระหนกั

และสร้างวัฒนธรรมการท�างานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
• การจัดท�าสื่อการสอนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านการบริหารความปลอดภัยข้อมูลในรูปแบบ e-Learning 
 เพื่อให้พนักงานเรียนรู้หลักสูตรขั้นพื้นฐานในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งจัดท�า Security Tips, Security Alert ในรูปแบบ IT 

Newsletter เป็นประจ�าทุกเดือน รวมถึงจัดท�าหนังส้ัน (4ช ได้แก่ ไม่โชว์ ไม่แชร์ ไม่ช้า ไม่เชย) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการรักษา 
ความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 G4-DMA 



มิติเศรษฐกิจ

058 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

• โครงการพนักงานร่วมใจกัน Say “SOS” (Sense of 
Security Awareness) ในรปูแบบ Infographic และ VDO 

 เพือ่ให้ความรูแ้ก่พนกังานผ่านช่องทาง Notes Master, กสกิรทวี,ี  
เสยีงตามสายในรายการ “คยุเล่นๆ เยน็วนัศกุร์” และ Group Line  
โดยมุ่งเน้นเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏบัิตงิานขัน้พืน้ฐานทีถ่กูต้อง เช่น การรกัษาความปลอดภยั  
User ID และ Password การป้องกันไวรัสด้วยการสแกนไวรัส 
และการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส�าคัญ
รั่วไหลออกสู่ภายนอก 

• การจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยของ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 เพ่ือให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับระบบดิจิทัลแบงกิ้ง 
โดยเฉพาะ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัย 
ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่พนักงาน เช่น 
หลักสูตร Sense of Security “E-Authentication”, หลักสูตร 
The Payment Card Industry Data Security Standard  
(PCI/DSS) และหลักสูตร Internal Security Assessor (ISA) 
เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเหล่านี้ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 
สามารถป้องกัน และรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์

4. การรณรงค์และให้ความรู้แก่ลูกค้า ในด้านการป้องกัน
 การฉ้อฉลทางการเงินและความเสี่ยงทางไซเบอร์ 

การป้องกันการฉ้อฉลทางการเงินและความเส่ียงทางไซเบอร์ เป็น
เรื่องที่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ทั้งธนาคาร ลูกค้า และหน่วยงานก�ากับดูแล ดังนั้น การให้ความรู ้
ขั้นพื้นฐานแก่ลูกค้าเพื่อป้องกันตนเองในเบื้องต้น ถือเป็นจุดแรก 
ในการป้องกันการฉ้อฉลที่ดีที่สุด โดยธนาคารมีการให้ความรู้ผ่าน 
ทุกช่องทาง อาทิ K-Contact Center สาขา และสื่อ Social Media ต่างๆ  
ในขณะเดียวกันธนาคารได้พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทางไซเบอร์ มีการบริหารข้อมูลที่เป็นระบบ และมีมาตรการ
ระเบียบการปฏิบัติงานเพ่ือดูแลป้องกัน รักษา และตรวจตราเฝ้าระวัง
ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
และรู้เท่าทันการฉ้อฉลทางการเงินและความเส่ียงทางไซเบอร์ท่ีอาจ
พัฒนารูปแบบใหม่ๆ ที่อาจขึ้นในอนาคต

G4-DMA 



	 	 1.	 การจัดซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ	:	ธนาคาร 
	 	 มีการปรับปรุงคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ 
	 	 ตั้งโต๊ะเป็นแบบ	Mini	 ที่ใช้วัสดุในการผลิตและ 
	 	 การใช้ไฟฟ้าลดลง	 ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า
ประมาณ	7,000	บาท	ต่อเครื่อง	ต่อ	5	ป	ีขณะเดียวกันผู้ใช้
งานยังมีพื้นที่ในการท�างานเพิ่มขึ้น	 การใช้พื้นที่จัดเก็บ 
ในคลังสินค้าลดลง	 และเพิ่มระยะเวลาการรับประกัน
เครื่องจากเดิม	3	ปี	เป็น		5	ปี	ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุง
รักษาลดลงประมาณ	1	ล้านบาทต่อป	ี

 3. การเปลีย่นถ้วยน�า้พลาสติกทีใ่ห้บรกิารลกูค้า  :    
  ในสาขาเป็นถ ้วยน�้ากระดาษแบบรีไซเคิล 
  ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อช่วย 
  รักษาสิ่งแวดล้อมและยังสามารถลดค่าใช้จ่าย 
  ได้ถึงร้อยละ 50

	 4.	 โครงการการพิมพ์สีเขียว : ธนาคารร่วมกับ 
	 	 บริษัท	 ริโก้	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เพื่อส�ารวจ 
	 	 และวิเคราะห์การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร	 
	 	 โดยเก็บข้อมูลปริมาณการถ่ายเอกสารและ 
	 	 สั่งพิมพ์เอกสาร	ปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ์	
ตลอดจนพลังงานไฟฟ้าที่ใช ้ทั้งหมด	 เพ่ือน�าข้อมูลไป 
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารให้ตอบโจทย์ตามการใช้
งานและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยซอฟแวร์ที่ทันสมัย	ท�าให้
ธนาคารสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดการใช้
กระดาษอันส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดลง	อีกทั้งยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าของ	 (Total	
Cost	of	Ownership:	TCO)	ได้ถึงร้อยละ	62	โดยประมาณ

	 2.	 การจัดซ้ือใบบันทึกรายการของเครื่อง 
	 	 ให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ	 (Automatic	 
	 	 Teller	Machine	–	ATM)	เครือ่งรบัฝากเงนิสด 
	 	 อตัโนมัต	ิ (Cash	Deposit	Machine	–	CDM)	 
	 	 และตูเ้อทเีอม็ฝากเงนิสดได้	(Recycled	Cash	
Machine	–	RCM)	:	ธนาคารมกีารปรบัรปูแบบการพิมพ์ใบ
บนัทกึรายการ ATM, CDM และ RCM โดยปรบัลดการพมิพ์
จากเดิมที่พิมพ์ 3 สี เป็น 1 สี และลดรูปแบบการพิมพ์ใบ
บันทึกรายการของเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จาก
เดิม 2 แบบ เป็น 1 แบบ ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลดลง
ถึงปีละ 28 ล้านบาท
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน   

ธนาคารตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการเตบิโตทางธรุกจิโดยไม่ส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นเรื่อง 
ความร่วมมือกันกับคู่ค้าทุกรายเพื่อพัฒนากระบวนการด�าเนินธุรกิจควบคู ่
ไปกบัการยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมเพือ่ให้
สอดคล้องตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร

ในปี 2559 ธนาคารมีคู่ค้าจ�านวน 954 ราย ประกอบด้วยคู่ค้าในประเทศ
จ�านวน 884 ราย และคูค้่าต่างประเทศจ�านวน 70 ราย โดยคูค้่าทกุรายรบัทราบ
ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคารเพ่ือการบริหารจัดการห่วงโซ่
อปุทานอย่างยัง่ยนื โดยในจรรยาบรรณมกีารระบปุระเดน็ด้านสิง่แวดล้อมและ
สงัคมท่ีต้องปฏบิตัติาม อาท ิการมจีรยิธรรมทางธรุกจิ (Business Ethic) การค้า 
ที่เป็นธรรม (Fair Trade) ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน มีอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยทีดี่ ตลอดจนมกีระบวนการจัดการภายในสถานประกอบการ 
ที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการประชุมคู่ค้าเพ่ือ 
รับทราบและท�าความเข้าใจระเบียบวิธีการจัดซื้อส�าหรับคู่ค้าธนาคารกสิกร
ไทย เพื่อให้คู่ค้าทุกรายเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการ 
จัดซื้อจัดหาได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ช่วยลดปัญหาการท�างานที่ไม่เป็นไป
ตามกระบวนการมาตรฐานของธนาคาร ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์ 
อันดกีบัคูค้่าในระยะยาว ทัง้นี ้ธนาคารได้พฒันาสญัญาจดัซือ้จดัจ้างมาตรฐาน
ที่ เพิ่มเงื่อนไขและบทลงโทษหากมีการละเมิดด ้านสิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายจะ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดอย่างถูกต้องเคร่งครัด

• จ�านวนคูค้่ารายใหม่ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกโดยใช้หลกัเกณฑ์การพจิารณา
ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และแรงงาน ตามที่ระบุ 
ในจรรยาบรรณคู่ค้า จ�านวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ�านวน
คู่ค้าทั้งหมด หรือร้อยละ 100 ของจ�านวนคู่ค้ารายใหม่

กระบวนการในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
คูค้่า

ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าในหลาย 
รูปแบบ อาทิ การส่งแบบสอบถามให้ผู ้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการของคู่ค้า และสร้างช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ติชมคู่ค้า 
ตลอดจนมีการสุ่มตัวอย่างเลือกคู่ค้าในแต่ละกลุ่มเพ่ือเข้าเย่ียมชม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมนิผลการด�าเนนิงานของคูค้่า เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าธนาคาร
ได้รับสินค้าและบริการผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดหาอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ 
ธนาคารยังมีทีมก�ากับดูแลและบริหารงานจัดซื้อจัดหาที่ท�าหน้าที่ร่วมกับ 
ผูเ้กีย่วข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพือ่ร่วมกนัตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ค�าแนะน�าคู่ค้าในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การผลติสนิค้าและการให้บรกิารให้ดยีิง่ขึน้ ทัง้นี ้หากคูค้่าไม่สามารถด�าเนนิการ 
ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด ธนาคารจะมีบทลงโทษคู่ค้าตามความเหมาะสม  
เพื่อยกระดับให้คู่ค้าพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน  

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ร่วมกับคู่ค้า 

 G4-12, G4-HR10, G4-DMA, G4-EN32, G4-LA14
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 *ดมหงทั้นางกันพ

21,029 คน

ำจะรปนางกันพ

นปเงบแ

 ษศเิพงาจาญญัสนางกันพ

นางกันพนวนำจ
 นางงรแพาภหสกิชามสนปเที่

รอยละ 41.54

ลักษณะโครงการที่ใหการสนับสนุนมากที่สุด คือ 
ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน คิดเปน

รอยละ 75.36
ของการสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดลอม

จำนวนชั่วโมงการทำงานจิตอาสากวา

40,000 ชั่วโมง

คิดเปนมูลคากวา 43 ลานบาท

20,978 คน

51 คน 

มิติสังคม
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จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ซึง่มกีรอบแนวคดิทีส่�าคญั คอื การยดึ “คน” เป็นศนูย์กลางของการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วม  
โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมุ่งเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย การเคารพในความแตกต่างหลากหลายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม การดูแลอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่ดี ตลอดจนมุ่งส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกเติบโตไปพร้อมๆ กัน
อย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้ธนาคารยงัสนบัสนนุความร่วมมอืกบัพนัธมติร องค์กร ภาคเีครอืข่ายต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ให้การพฒันาอย่างยัง่ยนื
บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามปณิธานกรีน ดีเอ็นเอ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 
* พนกังานทัง้หมด หมายถึง ผู้ทีป่ฏิบติังานภายใต้สัญญาจ้างของธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)

G4-10, G4-11



ผู้พิการจากภูมิภาคต่างๆ 
เข้าร่วมโครงการจ�านวน

45 คน

ภายใต้งบประมาณกว่า

4.9 ล้านบาท

มิติสังคม
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ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน ท�าให้พฤติกรรม 
การใช ้ ชีวิตของคนในสังคมตลอดจนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ธนาคารตระหนักด ี
ถึงความท้าทายเหล่านี้และเห็นว่า “พนักงาน” คือ ทรัพยากรที่ส�าคัญ
ท่ีสุดในการขับเคล่ือนการด�าเนินงานต่างๆ ธนาคารจึงได้พิถีพิถัน 
และให้ความส�าคัญกับการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  
และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตาม 
เป้าหมายของธนาคาร ด้วยการดูแลพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกันกับ
ธนาคาร มสีวสัดกิารและผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแข่งขนัได้ มกีารบรหิาร
แรงงานและสิทธิมนุษยชนด้วยความเท่าเทียมกัน เพื่อให้พนักงาน 
มีความสุขกับการท�างานและสามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวทางการด�าเนินงาน

ด้วยความตระหนักดีในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
ธนาคารจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วย 
การก�าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแต่งตั้ง 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดอัตราค่าตอบแทนเพ่ือท�า
หน้าที่ในการพิจารณาและน�าเสนอทิศทางยุทธศาสตร์การบริหารงาน
บุคคลของธนาคาร อันประกอบด้วยแนวทางการสรรหาบุคลากร  
การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม การปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการจ้างงาน แรงงานสัมพันธ์ และ 
สทิธมินษุยชน การเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย ทัง้ทางเพศ อายุ 
หรือสภาพร่างกายที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้โอกาสกลุ่มผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีงานท�า รวมทั้งเคารพสิทธิการรวมตัวของ
แรงงานในองค์กร การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ด ี
ในการท�างาน ตลอดจนการก�าหนดแผนพฒันาศกัยภาพของพนกังานเพือ่ 
สร้างความพร้อมให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้ความส�าคญักบัการรบัฟังความคดิเหน็ 
ของพนักงาน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่าน

ช่องทางต่างๆ ของธนาคารและมีการส�ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าข้อคิดเห็นของพนักงานไปพัฒนา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความแตกต่าง
หลากหลาย

ในปีนี้ ธนาคารประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นครอบคลุม
กระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์ของธนาคารตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลที่ส�าคัญ อาทิ หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(Principles of the United Nations Global Compact – UNGC) เพื่อ
บรหิารความแตกต่างหลากหลายในองค์กรทัง้ในด้านเพศ อาย ุการศกึษา 
สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สิทธิความเป็นพลเมือง วิถีทางเพศ หรือ
ความพกิาร โดยมแีนวทางปฏบิตักิบัพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมและ
เป็นธรรมตามที่ได้มีการระบุไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน พร้อมทั้งสร้าง
ความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติตาม
กระบวนการจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทาง 
ในการรับข้อมูลและข้อร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อ
หาวิธีป้องกันและแก้ไขเยียวยาต่อไป 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ธนาคารมีการพัฒนาแผนการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการ เพื่อสร้าง

อาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการท�างานของผู ้พิการให ้มี
ประสิทธิภาพ โดยร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อสนับสนุน 
การจ้างงานให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและ
อาศยัอยูใ่นท้องถิน่ภมูลิ�าเนาของตนได้ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง
และยังสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมีผู้พิการจาก
ภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมโครงการจ�านวน 45 คน ภายใต้งบประมาณกว่า 
4.9 ล้านบาท ได้แก่ กลุ่มผู้พิการในโครงการท�าปุ๋ยชีวภาพมูลไส้เดือน 
จังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างอาชีพที่เหมาะสมและมีคุณค่าส�าหรับ
คนพิการ จังหวัดชัยนาท โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกข่าเหลืองของ
กลุม่คนพกิาร จงัหวดันครราชสมีา กลุม่ผูพ้กิารในโครงการส่งเสรมิอาชพี
เกษตรพอเพียงและช้อปเปอร์ประดิษฐ์ จังหวัดล�าปาง โครงการเลี้ยง 
โคขุน โครงการส่งเสริมอาชีพร้านบริการซักผ้า และโครงการส่งเสริม 
การเพาะเห็ดเพ่ือคนพิการและครอบครัว จังหวัดล�าปาง โดยธนาคาร 
เชื่อมั่นว่า แนวทางนี้จะช่วยให้ผู้พิการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และ
ยังช่วยลดช่องว่างของความต้องการจ้างงานของสถานประกอบกิจการ
และความต้องการมีงานท�าของผู้พิการในระยะยาวอีกด้วย

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

G4-DMA 



2555 2556 2557 2558 2559

จ�านวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน 23 23 23 34 2

จ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 23 23 23 34 2

จ�านวนข้อร้องเรียนก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ 0 0 0 0 0

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน

มิติสังคม
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การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และส่งเสริมสิทธิในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง 

ธนาคารให้ความส�าคัญเรื่องการบริหารแรงงานสัมพันธ์ โดยจัด 
การประชมุในระบบทวภิาค ีระหว่างผูบ้รหิารของธนาคาร คณะกรรมการ
สหภาพแรงงานฯ และคณะกรรมการลูกจ้างอย่างเป็นทางการ ปีละ  
4 ครัง้ นอกจากนี ้ยงัสามารถประชมุร่วมกนัได้ตลอดเวลา เพือ่เปิดโอกาส
ให้มีการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
งานร่วมกัน สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับธนาคาร พร้อมกันนี้ 
ธนาคารยังร ่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์กับกลุ ่มธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ เพื่อยกระดับ 
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
และยังให้ความส�าคัญต่อสหภาพแรงงาน โดยรับข้อร้องเรียนและ 
ข้อเสนอแนะในการจัดการประเด็นปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
ศูนย์ฮอทไลน์พนักงานสัมพันธ์ ซึ่งน�าไปสู่การปรับปรุงอันเป็นประโยชน์
ต่อพนักงานและธนาคารบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  
โดยตั้งแต่ปี 2555 - 2559 ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะของพนักงาน 
ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยทุกกรณี

การก�าหนดและบริหารค่าตอบแทน
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนด้วยความโปร่งใส 

เสมอภาค และสอดคล้องเหมาะสมทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน จากการก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนภายใต้การดูแลของ 
คณะกรรมการธนาคาร

•	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว ้

อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
และก�าหนดอัตราค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีทบทวนโดยพิจารณา 
ถงึความเหมาะสม สอดคล้องกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ 
ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ก่อนน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไป 
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด  
ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของธนาคารและผลการปฏบิตัิ
งานรายบคุคล โดยมคีณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนด
อตัราค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและน�าเสนอจ�านวนค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

•	 ค่าตอบแทนพนักงาน
ธนาคารมุ ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานอย่าง 

เสมอภาค เป็นธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับคุณค่างานของ
พนักงานที่มีต ่อธนาคารโดยสามารถแข่งขันกับตลาดได้  
ซึ่งธนาคารมีการวัดเปรียบเทียบผลตอบแทนของพนักงานกับ
ตลาดกลุ่มธนาคาร (Compensation and Benefits Survey) 
อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มนีโยบายการพจิารณาปรบัขึน้เงนิเดอืน
ประจ�าปีและการจ่ายโบนัสตามความสามารถของพนักงาน  
และมกีารปรบัเพิม่เงนิเดอืนพเิศษระหว่างปีตามความเหมาะสม 
เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ท�างานอยู่กับธนาคาร
และร่วมสร้างความส�าเรจ็เตบิโตไปพร้อมกนักบัธนาคารส่งมอบ
คุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มตามปณิธาน  
“บริการทุกระดับประทับใจ”

นอกจากนี ้ธนาคารมกีารวางระบบการจ่ายผลตอบแทนและ 
สวัสดิการส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�าในต่างประเทศ 
(Expatriate Staff) และพนักงานท้องถ่ินในต่างประเทศ (Local 
Staff) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
ท้องถิ่น และค�านึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้กับตลาด 
ท้องถ่ิน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลผลตอบแทนและสวัสดิการ
และดัชนีค่าครองชีพ (Cost of Living / Price Index) ของ 
แต่ละเมืองในทุกประเทศ และจัดท�าเป็นคู่มือผลตอบแทน 
และสวัสดิการของพนักงานทั้งที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย  
ต่างประเทศ และพนกังานท้องถิ่นในต่างประเทศ

 G4-DMA, G4-LA16

 รางวลัสถานประกอบการกจิการดีเด่นด้านแรงานสมัพนัธ์ และด้านสวสัดกิาร 
 แรงงานต่อเนือ่งปีที ่11



สวัสดิการที่เกี่ยวข้อง 
กับสุขภาพ

อาทิ การตรวจสุขภาพประจ�าปี การให้บริการ 
รักษาพยาบาลโดยแพทย์ประจ�าธนาคาร  
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษา
ภายนอกธนาคาร สถานที่ออกก�าลังกาย 

เงินช่วยเหลือ 
กรณีต่างๆ 

อาทิ การศึกษาบุตร  
เกษียณอายุ ขอลาออกจากงาน 
ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ  
ประสบภัยพิบัติ

สวัสดิการ 
เงินกู้ยืม 

อาทิ ที่อยู่อาศัย รถยนต์ 
การศึกษา การสมรส 
บรรเทาทุกข์

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เป็นมิตร เข้าถึงง่าย  

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า 

มุ่งมั่นเพื่อความส�าเร็จ
และความพึงพอใจของลูกค้า

การท�างานร่วมกันเป็นทีม
ของทั้งองค์กร	

ไว้ใจและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน 

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
และร่วมแรง ร่วมใจ

ความเป็นมืออาชีพ
มีทักษะ ความสามารถ 

มีจิตมุ่งมั่นทุ่มเทและเอาใจใส่ในงาน 
มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การริเริ่มสิ่งใหม่	
กล้าคิด กล้าท�า 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

มิติสังคม
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การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ธนาคารมกีารจัดสวสัดกิารให้กบัพนกังานทกุคน*  โดยมปีระเภทของสวสัดกิารทีไ่ด้รบัเหมอืนกนัและบางประเภททีจ่ะแตกต่างกนับ้าง เฉพาะสทิธิ ์

 ในเรือ่งของการเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล อาท ิอตัราค่าห้องพกักรณเีข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล เป็นต้น ทัง้นี ้ธนาคารให้ความส�าคญักบัสวสัดกิาร
ที่ส่งผลต่อการด�ารงชีพของพนักงานในด้านต่างๆ ทั้งในระหว่างที่เป็นพนักงานและเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานที่ลาออกจากการเป็นพนักงาน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริมการพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืนของพนักงาน (กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ) โดยยึดหลักการ 
ตามหลักพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. 2530

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ธนาคารมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทน (K-Culture Representative) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปของ

แต่ละสายงานเป็นคณะท�างาน ท�าหน้าทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนการแสดงพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรและให้การสนบัสนนุโครงการต่างๆ 
เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน โดยมีการจัดประชุมทุก 2 เดือน ซึ่งในปี 2559 ธนาคารได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร อาทิ กิจกรรม “K-Culture on Tour+” เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันกับกลุ่มพนักงานสาขาและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริษัทของธนาคารทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรม “K-Miracle  
The Series” เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละสายงานน�าเสนอและด�าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ริเริ่ม เติมต่อ หล่อหลอม” เป็นประจ�าทุกไตรมาส  
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�างานร่วมกันเป็นทีมทั้งภายในและระหว่างสายงาน

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�าเครื่องมือส�าหรับการส่งเสริมพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เช่น พนักงานส่งค�าชื่นชม 
ผูท้ีแ่สดงพฤตกิรรมตามค่านยิมของธนาคารผ่านแบบฟอร์มอเิลก็ทรอนกิส์ Value You ซึง่ยงัช่วยส่งเสรมิบรรยากาศทีด่ใีนการท�างานร่วมกนั และยงัมี  
K-Oops Magazine เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ในการส่ือสารภายในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสะท้อนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร 
และพนักงาน โดยนิตยสารนี้ออกเป็นประจ�าทุก 2 เดือน

K-Culture 

 
* พนักงาน ในที่นี้หมายถึง พนักงานประจ�า (Full-Time Employee) ภายใต้สัญญาการจ้างงานของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ส�าหรับพนักงานประจ�าภายในสัญญาจ้างของบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท 
 ให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทยจะได้รับสวัสดิการ ดังนี้ ประกันชีวิต การรักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บและพิการ ลาคลอด และเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ

G4-LA2



สรรหาพนักงานภายในมาเติมเต็ม
ต�าแหน่งระดับบริหารที่ว่างได้จ�านวน

79 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 83.16

สื่อและช่องทางการสื่อสารให้แก่พนักงาน

มิติสังคม
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การสรรหา ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ 
และการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

การสรรหาและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ
ธนาคารพัฒนาช่องทางในการสรรหาพนักงานผ่านเว็บไซต์ https://

careers.kasikornbank.com เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน 
ภายใต้สโลแกน “Designing Your Future, Career is at Your Fingertips”  
และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ 
Facebook KBank Live, KBank Line Official Account และ LinkedIn 
KASIKORNBANK รวมถึงการจัดมหกรรมรับสมัครงานและริเริ่ม
โครงการพิเศษต่างๆ อาทิ 

• โครงการ KBank Elite Talent: Private Banking & Investment 
Banking เพือ่ดงึดดูผูส้นใจเข้าร่วมแข่งขนัแก้ไขปัญหาทางธรุกจิ 
โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานกับ
ธนาคาร 

• โครงการ KBTG Machine-Learning Academic Partnership 
Programs เพือ่ดงึดดูให้นกัศกึษาทีม่คีวามสนใจศกึษาเกีย่วกบั 
Machine Learning เข้ามาเรียนรู้ แสดงความสามารถ และ 
เปิดโอกาสให้ตนเองได้ร่วมงานกบักสกิร บซิเินส-เทคโนโลย ีกรุป๊ 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารเดนิทางไปประชาสมัพนัธ์เพือ่เปิด
โอกาสให้นกัศกึษาไทยในต่างประเทศได้เข้าร่วมงานกบัธนาคาร 
โดยเดนิทางไปรฐันวิยอร์กและพบปะกบักลุม่คนไทยในซลิคิอน 
วัลเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงตาม
ทิศทางการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลแบงกิ้งของธนาคาร

การสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
ธนาคารสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการท�างานให้กับพนักงาน 

ทุกต�าแหน่ง โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานที่มีศักยภาพสามารถ
เติบโตในต�าแหน่งงานของธนาคารได้ (Internal Promotion) และเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถโอนย้ายงานตามความถนัดและความสนใจ 
(Internal Job Transfer) นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการสรรหา
พนักงานภายในเพื่อทดแทนต�าแหน่งระดับบริหารที่ว่างลง (Internal 
Filling) โดยในปีนี้ ธนาคารสามารถสรรหาพนักงานภายในมาเติมเต็ม
ต�าแหน่งระดับบริหารที่ว่างได้จ�านวน 79 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 83.16 
ขณะเดยีวกนัมกีารส่งเสรมิให้พนกังานแสวงหาความรูแ้ละความก้าวหน้า 

Intranet ระบบ
Lotus Notes

วารสาร
กิจการสัมพันธ์
eMagazine 

on-line

เสียงตามสาย
ภายใน

สถานีโทรทัศน์ 
กสิกรทีวี

ออกอากาศ
ทั่วประเทศ

การจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความผูกพัน

ในองค์กร 
และส่งเสริมธุรกิจ 

ของธนาคาร

Line GroupCommand 
Center

Facebook

ท้าทายใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยสร้าง K-Career Development Online 
System ขึน้เพือ่เป็นเครือ่งมอืช่วยให้พนกังานสามารถศกึษาและวางแผน
อาชีพของตนเอง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจ 
ที่จะเติบโตในสายอาชีพทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมท�า Career  
Interest Survey ซึง่พนกังานสามารถแสดงความประสงค์ในการท�างาน
ในกลุ่มงานที่สนใจ เพ่ือให้ธนาคารทราบและสามารถจัดสรรต�าแหน่ง
งานที่เหมาะสมให้แก่พนักงานตามความต้องการได้ 

การสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

ธนาคารให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยจัดสื่อ
และช่องทางในการสือ่ความภายในองค์กรทีห่ลากหลาย เพือ่ให้มัน่ใจว่า
พนักงานทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ขององค์กรได้อย่างทั่วถึง และมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันระหว่าง
พนักงานกับธนาคาร โดยท�าการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารก�าหนดให้บริษัท 
ที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ท�าการส�ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นกลางและ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึง 
มีกระบวนการวัดผลและตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสามารถเทียบเคียงกับ
ตลาดได้ โดยผลที่ได้รับจากการส�ารวจในแต่ละปี ธนาคารจะน�ามา
วิเคราะห์ทั้งในระดับภาพรวมของธนาคารและระดับสายงานเพื่อรักษา
จุดแข็งและเร่งพัฒนาในส่วนที่พนักงานได้ให้ค�าแนะน�าเพื่อรักษาและ
เพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มีมากยิ่งขึ้น โดยในปีน้ี 
ธนาคารได้มกีารแก้ไขประเดน็จากข้อเสนอแนะทัง้ในระดบัสายงานและ
ระดบัภาพรวม โดยในระดบัสายงาน ธนาคารได้ด�าเนนิการแก้ไขประเดน็
ที่แตกต่างกันไปตามผลการวิเคราะห์ของแต่ละสายงาน ส่วนในระดับ
ภาพรวม ธนาคารได้วางแผนและเตรียมออกแคมเปญ KLOVE เพื่อ
กระตุ้นให้หัวหน้างานและทีมงานให้คุณค่ากันและกัน ผ่าน 4 ให้ คือ  
ให้รู้ ให้ใจ ให้เกียรติ ให้โต โดยแคมเปญ KLOVE รูปแบบใหม่จะเปิดตัว
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

 G4-DMA
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร
ธนาคารมกีารพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบ 

เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาทักษะความรู ้
ความสามารถของพนักงานตามลักษณะกลุ่มงานเพื่อสร้างศักยภาพใน
การท�างาน รวมทัง้มกีารจัดการเรยีนรู ้ตามเสน้ทางการเรยีนรู ้(Training 
Roadmap)  เพือ่ให้แน่ใจว่าพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะปฏบิตัิ
งานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ AEC+3 และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้ามา 
มบีทบาทให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อธรุกจิการเงนิอย่างรวดเรว็ ธนาคาร
จึงได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 
ด้วยการให้ความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัการเตบิโต

ของดิจิทัลแบงกิ้ง เช ่น การปูพื้นฐานแนวคิด Digital Mindset  
การให้ความรู้เกี่ยวกับฟินเทค เช่น เรื่อง Blockchain เรื่อง Machine 
Learning เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ  
ที่จ�าเป็นในการท�างานเพ่ิมเติม อาทิ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะ 
ความเป็นผู้น�า การป้องกันภัยทางการเงิน ความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยี โดยมุ ่งหวังให้พนักงานมีความรู ้และทักษะการท�างาน 
ที่หลากหลายเพื่อเตรียมพื้นฐานรองรับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เติบโตคู่กับองค์กรในอนาคต

ส�าหรับช่องทางในการเรียนรู้ ธนาคารมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาช่องทาง
และสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น 
Animation หรือ Info Graphic ผ่านเว็บไซต์ e-Learning ของธนาคาร
และแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและอ�านวยความสะดวกให้
พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

โครงการ Innovation Challenge by KBankaton 
(Key Highlight)

จากแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง ธนาคารจึงริเริ่ม
โครงการ Innovation Challenge by KBankaton ขึ้น เพื่อเปิดโอกาส 
ให้พนกังานได้เรียนรูห้ลกัการท�างานแบบสตาร์ทอพั ซึง่พนกังานมโีอกาส
น�าเสนอความคิดและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ไม่ยึดติดกับหน้าที่
ความรับผิดชอบในปัจจุบัน โดยจะท�าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่ีสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ ได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นใน 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบ
ใหม่อย่างไร้ขีดจ�ากัด โดยยึดหลักการที่ว่า “นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นได้
ในทุกที่ขององค์กร” โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เรื่อง 

“Lean Startup Model” เพื่อให้เข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer 
Empathy) เรียนรู้แนวทางการพัฒนาความคิด (Ideation) รวมท้ัง 
การสร้างผลิตภณัฑ์ต้นแบบ (Prototyping) เพือ่ให้ลูกคา้ทดลองใช ้และ
ที่ส�าคัญ จะได้แลกเปล่ียนมุมมองความคิดกับบุคคลจากหลากหลาย
สายงาน รวมทั้งผู้ประสบความส�าเร็จในวงการสตาร์ทอัพ ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีโครงการ
ใหม่ๆ ริเริ่มขึ้นกว่า 20 โครงการ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ 
เงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และได้เข้าร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  
ณ Disrupt University อีกทั้งยังมีโอกาสพัฒนาโครงการเพื่อต่อยอด 
ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จริงของธนาคารในอนาคตอีกด้วย 

* การเรียนรู้ภายในธนาคาร หมายถึง การเรียนรู้ที่จัดขึ้นภายในองค์กร โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรภายในองค์กรมาจัดการเรียนรู้ให้กับพนักงาน
** การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร หมายถึง การมอบหมายให้พนักงานออกไปเรียนรู้หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกองค์กร
*** การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรียนรู้หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ที่ท�าให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

การจัดหลักสูตรส�าหรับพนักงาน จ�านวนหลักสูตร จ�านวนรุ่น จ�านวนพนักงาน
ที่เข้ารับการเรียนรู้

2558 2559 2558 2559 2558 2559

การเรียนรู้ภายในธนาคาร* 248 205 1,053 1,005 49,688 54,962

การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร** 319 347 382 416 1,109 1,297

การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์*** 155 85 155 85 173,088 51,821
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การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
ธนาคารมุง่เน้นการสร้างภาวะผูน้�า และก�าหนดแนวทางในการดแูล

พนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร ์
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้น�า 
ในกลุ่มพนักงานเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
อย่างต่อเนือ่ง และพนกังานทีม่ศีกัยภาพสงู โดยโครงการจะแบ่งพนกังาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่ม Leadership Development Participant (LDP) คือ 
พนักงานระดับผู ้บริหารงานที่มีศักยภาพเติบโตไปเป ็น 
ผู้บริหารฝ่าย หรือผู้บริหารฝ่ายเติบโตไปเป็นผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ

2. กลุ่ม Division High Potential (Division HiPo) คือ พนักงาน
ระดับผู้น�าทีมหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีศักยภาพเติบโตไปเป็น 
ผู้บริหารงาน

โดยพนักงานที่อยู่ในโครงการทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ภาวะผู้น�าและทักษะต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�างาน  
และได้รับมอบหมายให้ด�าเนินโครงการส�าคัญเพื่อให้พนักงานสามารถ
แสดงศกัยภาพของตนเองได้อย่างเตม็ที ่โดยธนาคารเชือ่ว่า การวางแผน
การพฒันาพนกังานกลุม่ทีม่ศีกัยภาพสงูด้วยแนวทางนี ้จะท�าให้พนกังาน
สามารถเติบโตในสายงานได้อย่างมั่นคงและอยู่กับธนาคารได้ในระยะ
ยาว ตลอดจนสามารถวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งระดับผู้บริหารของ
ธนาคารได้ และช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนผู้น�าที่จะผลักดัน
ธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ธนาคารให้ความส�าคัญอย่างมากกับกระบวนการประเมินและ

บริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และแข่งขันได้ ในขณะที่มีผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของธนาคาร โดยการประเมนิผลนีจ้ะเป็นขวญัก�าลงัใจทีด่ยีิง่ต่อพนกังาน 
ช่วยให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก ่
ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารได้น�าผลงาน 
รายบุคคลเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นล�าดับแรก และเพื่อป้องกัน 
ความเบี่ยงเบนของการประเมิน ธนาคารมีการน�าผลการประเมิน 
รายบคุคลเปรยีบเทยีบกบังานหรอืต�าแหน่งงานในลกัษณะทีใ่กล้เคยีงกนั  
นอกจากจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับเป้าหมายแล้ว ธนาคารยังมี
การพิจารณาในมิติอื่นๆ อีกด้วย เช่น การปฏิบัติงานตามความคาดหวัง
อื่นๆ พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก การด�าเนินตามนโยบายที่ก�าหนด 
ระดบัต�าแหน่งองค์กรและหน้าที ่รวมถงึเงนิเดอืนทีพ่นกังานได้รบั เป็นต้น 
ทั้งนี้ ผลการประเมินต้องมาจากการตั้งเป้าหมายท่ีดี หลักเกณฑ ์
การประเมินที่ชัดเจน และกระบวนการที่ยุติธรรม อีกทั้งมีการกระจาย
ระดับของการประเมินในสัดส่วนที่ธนาคารก�าหนดอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี ้ในการแจ้งผลการปฏบิตังิาน พนกังานทกุคนจะทราบผล
การปฏิบัติงานและได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับทักษะความสามารถใน 
การปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงกลางป ี
และปลายปี รวมถึงการให้ค�าแนะน�าแบบไม่เป็นทางการในรูปแบบ  
On Spot Coaching เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการท�างานระหว่างพนักงานและหัวหน้างานอย่างตรงไปตรงมาและ
ทันการณ์ นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี ธนาคารจะมีการประเมินเรื่อง “ภาวะ
ผูน้�า” ของพนกังานระดบัผูช่้วยผูอ้�านวยการขึน้ไป ผ่านแบบประเมนิ 360 
Walk the Talk ซึ่งจะได้รับการประเมินจากผู้ร่วมงานในทุกระดับ ตั้งแต่
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าหรือผู้รับบริการของ
พนักงานโดยตรง เพ่ือน�าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น�าของ
พนักงานต่อไป 

ประเภทของการประเมิน ระดับของพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน

ร้อยละของพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน

Management by Objective พนักงานทุกระดับ 100

Formal Comparative ranking 
of employees within one 
employee category

พนักงานทุกระดับ 100

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ

100
ของพนักงาน

ที่ได้รับการประเมิน

 G4-DMA G4-DMA
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การบริหารองค์ความรู้ในองค์กร
ธนาคารมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน และยังสนับสนุนให้พนักงาน
มกีารแลกเปลีย่นและถ่ายทอดความรูร้ะหว่างกนัเพือ่มุง่สูก่ารเป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรู ้โดยพนกังานสามารถค้นหาคลงัความรูเ้พือ่น�าไปต่อยอด
พัฒนานวัตกรรมหรือกระบวนการท�างานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ขึน้ ซึง่ในปีทีผ่่านมา ธนาคารได้รวบรวมองค์ความรูจ้ากความส�าเรจ็ 
ในการด�าเนินงานโครงการ K-Transformation ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหลกัของธนาคารทีเ่ป็นรากฐานส�าคญัรองรบั
การด�าเนินงานและการด�าเนินยุทธศาสตร์ต่างๆ ของธนาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยรวบรวมองค์ความรู้จาก 
ผู้บริหารและทีมงานของโครงการทั้งหมดเพื่อให้พนักงานในหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ได้เรียนรู้แนวทางในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานในโครงการอื่นๆ ของธนาคารในอนาคต 

 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน 

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีในการท�างาน
ในปีนี้ ธนาคารประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยครอบคลุมการด�าเนินการใน  
ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ ่มบริษัท 
ให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย โดยทุกกิจกรรมที่จัดท�า
ครอบคลุมสถานที่ที่อยู ่ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย  
ทั้งอาคารหลัก อาคารย่อย และสาขาทั่วประเทศ และบุคคลทั้งหมด 
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการท�างานภายใต้ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของ
ธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคาร
กสิกรไทย เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิธรุกจิของ

ธนาคาร ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง โดยมีคณะท�างานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อม ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ขับเคล่ือน พร้อมท้ังก�าหนด 
เป้าหมายจ�านวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือประสบอันตรายจาก 
การท�างานให้เป็นศูนย์ โดยมีแนวทางการจัดการอย่างเข้มงวดตั้งแต ่
การออกแบบสถานที่ท�างาน การดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
การจัดอุปกรณ์และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความปลอดภัย
สูงสุด รวมถึงการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการท�างาน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ การซ้อมหนีไฟ การสาธิตการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง 
ความปลอดภัยในการท�างานทั่วทั้งธนาคาร

 

การส่งเสริมให้พนักงานสามารถปรับสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท�างาน

ธนาคารเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการส่งเสรมิให้พนกังานสามารถ
ปรับสมดุลระหว่างการด�าเนินชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท�างานได้ 
อย่างเหมาะสม โดยจดัเตรยีมอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกต่อการท�างาน
ท�าให้พนกังานสามารถท�างานได้ทกุทีท่กุเวลา และยงัจดัพืน้ทีส่่วนกลาง
เพ่ือผ่อนคลายระหว่างการท�างาน นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดเตรียม 
ศนูย์ออกก�าลงักายครบวงจรทีส่�านกังานใหญ่ของธนาคาร และสนบัสนนุ
กิจกรรมของชมรมกีฬาต่างๆ อาทิ ชมรมเทนนิส ชมรมกอล์ฟ ชมรม
แบดมนิตนั ชมรมวิง่ ชมรมบาสเกตบอล เป็นต้น เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังาน
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารวางแผนปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ให้พนกังานสามารถ
เข้าถงึข้อมลูและท�างานได้คล่องตวัมากยิง่ขึน้ รวมทัง้สร้างสงัคมออนไลน์
ในการท�างานผ่านโครงการ Digital Workplace สอดคล้องกับทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของธนาคารในยุคดิจิทัล

จ�านวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�างาน 2557 2558 2559

จ�านวน 2 2 0

G4-DMA
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การให้ความรู้ทางการเงิน

ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559 - 2563) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงิน ตลอดจน 
การให้ความรู้เพื่อป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลทางการเงิน ธนาคาร 
จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างองค์ความรู ้ทางการเงินให้กับลูกค้า 
ทุกกลุ่ม ประชาชน เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการด�าเนิน
ชีวิต และช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับ
องค์กร จนถงึระดบัสงัคมให้มกีารเจรญิเตบิโตทางการเงนิได้อย่างมัน่คง 

แนวทางการด�าเนินงาน

ธนาคารมกีารสร้างองค์ความรูท้ีห่ลากหลายและเหมาะสมกบับคุคล
ทุกกลุ่มและองค์กรธุรกิจต่างๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารที่เข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมาย ได้แก่ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขา สถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย โดยธนาคารได้มี 
การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให ้
ค�าปรึกษาและให้ความรู้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าบุคคล ลูกค้า
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลูกค้าบรรษัท ลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศ 
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อให้ความรู้ทางการเงินได้ตรงกับ
ความต้องการอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน�าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

การให้ความรู้ทางการเงินส�าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล

ธนาคารได้ให้ความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิแก่กลุม่ลกูค้า
มาอย่างต่อเนือ่งเพือ่เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้ลกูค้าบรรลเุป้าหมายในชวีติ
อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสุขภาพทางการเงินของตนเอง โดย 
ในปัจจุบันธนาคารมผีูช้ีย่วชาญทางการเงนิ (K-Expert) ทีผ่่านการอบรม
จ�านวน 4,766 คน เพื่อให้ค�าปรึกษาและบริการลูกค้าทั่วประเทศ  
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้ทางการเงินที่สอดคล้อง 

กับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยธนาคารได้เผยแพร่ความรู้ทางการเงินผ่าน
เว็บไซต์ www.askkbank.com/k-expert ทั้งในรูปแบบบทความ คู่มือ 

และเกร็ดความรู้ทางการเงิน ตลอดจนเครื่องมือค�านวณทางการเงิน 
ตามเป้าหมายและสุขภาพการเงินของแต่ละบุคคล นอกจากน้ี ยังมี 
ช่องทาง Bloggang (http://k-expert.bloggang.com) Twitter  
(@KBank_Expert) Facebook (KBank Live) และ Line (KBank Live) 
โดยผู้สนใจรับค�าปรึกษาทางการเงินสามารถส่งอีเมลไปท่ี k-expert 
@kasikornbank.com หรอืเวบ็ไซต์ http://pantip.com เพือ่รบัค�าปรกึษา
และความรู้ในห้องสนทนาหลัก คลับองค์กร หรือข้อความส่วนตัว

2. การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอื่นๆ 
•	 การให้ความรู้ทางการเงินที่ศูนย์	K-Expert	Center
 K-Expert Center เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม Workshop  

ให้ความรู้ทางการเงิน ทั้งยังเป็นศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านการเงิน
แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของ
ธนาคาร ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางการเงินประเภท
ต่างๆ เพ่ือช่วยท�าให้เป้าหมายในการด�าเนินชีวิตของลูกค้า 
เป็นจริง ซึ่งนอกจากศูนย์ K-Expert Center นี้แล้ว ลูกค้าและ
ประชาชนผู้สนใจยังสามารถติดต่อรับค�าปรึกษาได้ที่สาขาของ
ธนาคารทั่วประเทศได้เช่นกัน

•	 การให้ความรู้ทางการเงินผ่าน	Corporate	Roadshow
 ธนาคารมีการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรให้แก่องค์กรและ 

หน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน และห้างร้านต่างๆ เพื่อให้ความรู้ทางการเงินและ
ช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินได ้ด ้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรอบรมต่างๆ มากมาย อาทิ 
บันได 4 ขั้น สู่ฝันเป็นจริง แปลงภาษีอย่างไรให้เป็นเงินออม 
เคล็ด(ไม่)ลับวัยเริ่มต้นท�างาน จัดการหน้ีอย่างไรให้เป็นสุข 
บริหารเงินอย่างไรให้สุขใจวัยเกษียณ เป็นต้น

•	 การจัดสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้า 
ที่มีความต้องการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล

 ธนาคารดูแลและให้ค�าปรึกษาแก่กลุ่มลูกค้าท่ีมีสินทรัพย์สูง 
ด้วยรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมและการใช้ชวีติ โดยมุง่เน้น
การน�าเสนอความรู้ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนศักยภาพทาง 
การเงินให้กับลูกค้า โดยธนาคารร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการลงทนุระดบัโลกในการถ่ายทอดความรูแ้ละให้ค�าปรกึษา 
ด้วยมุมมองวิสัยทัศน์ระดับสากล ด้วยการจัดสัมมนาน�าเสนอ
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ถ่ายทอดมุมมอง 
และคาดการณ์ผลกระทบ ตลอดจนแนะแนวการลงทนุทีเ่หมาะสม 
กับความต้องการของลูกค้า 

 G4-DMA
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2. การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอื่นๆ 
•	 รายการ	SME	ตีแตก
 ธนาคารร่วมกับ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน) จัดท�ารายการ SME ตีแตก ออกอากาศทาง 
ช่องเวร์ิคพอยท์ ทวี ีและยทูปู เพือ่ให้ความรูใ้นการประกอบธรุกจิ
แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชนทั่วไป โดยผู้รับชม
รายการจะได้รับความรู้ในการน�าเสนอแผนการด�าเนินธุรกิจ 
แผนการตลาด การบรหิารจดัการต้นทนุ เป้าหมายในการเตบิโต
ของบริษัท เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด�าเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส�าเร็จ 

•	 โครงการ	K-SME	CARE
 ธนาคารด�าเนินโครงการ K-SME CARE เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ในการด�าเนินธุรกิจและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี ด้วยแนวคิด CARE ที่ประกอบด้วย C-Capital  
การให้การสนบัสนนุเงนิทนุแก่ผูป้ระกอบการ A-Advice การให้
ค�าแนะน�าปรึกษา R-Research การให้ข้อมูลข่าวสารและ 
ความรู ้ที่เป็นประโยชน์ E-Education การให้ความรู้ด้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้ประกอบการ ปัจจุบันโครงการ
จัดมาแล้ว 22 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกว่า 13,000 คน

การให้ความรูท้างการเงนิส�าหรบักลุม่ลกูค้าเอสเอ็มอี 

ธนาคารให ้ความส�าคัญกับการให ้ความรู ้ทางการเงินแก ่ 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือน 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้น ธนาคารจึงมุ่ง 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ประกอบการน�ามาประยุกต์ใช ้
และต่อยอดในการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการความเส่ียง 
ทีเ่หมาะสม เพือ่ให้สามารถปรบัตวัได้ทนัต่อความเปลีย่นแปลงและขยาย
ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

1. การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
•	 โครงการ	SME	Webinar
 ธนาคารจัดท�าโครงการ SME Webinar เพื่อถ ่ายทอด 

องค์ความรู ้ด ้านการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชนผู้สนใจผ่านเว็บไซต์  
www.kasikornbank.com/smewebinar โดยมีเนื้อหา 
ที่หลากหลาย อาทิ การท�าการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล  
การส่งเสริมการตลาด การบริหารบุคลากร การวางแผนภาษี 
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถชมย้อนหลังได้
ทกุทีท่กุเวลา โครงการ SME Webinar ได้จดัต่อเนือ่งมาเป็นเวลา 
3 ปี มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000,000 วิว 

ผลการด�าเนินงานการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล

ผลการด�าเนินงานการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล เป้าหมาย 
(คน)

จ�านวนผู้เข้าร่วมงาน 
(คน)

% เพิ่มของผู้ลงทุน
ในกองทุนรวมและประกัน

การให้ความรู้ 
ผ่านการจัดอบรม

จ�านวนผู้เข้ารับค�าปรึกษาและร่วมอบรมที่ 
K-Expert	Center	และ	Corporate	Roadshow

52,640 33,881 8%

การให้ความรู้ 
ผ่านช่องทางดิจิทัล

จ�านวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยต่อเดือน 350,000 387,426 -

จ�านวนผู้ชมการให้ความรู้ผ่าน K-Expert	
Facebook Live ต่อครั้ง

7,271 คนต่อครั้ง 
(ประมาณการเฉลี่ยผู้เข้าชม)

-

G4-DMA Financial Literacy
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การให้ความรู้ทางการเงินส�าหรับกลุ่มลูกค้าบรรษัท

กลุม่ลกูค้าบรรษทัถอืเป็นกลุม่ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ
ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงมุ่งเน้น 
การให้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีส่�าคญัในการด�าเนินธรุกจิเพือ่ให้เตบิโต
อย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนระยะยาว 

 

การให้ความรู้ด้านการดูแลธุรกิจครอบครัว
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารธุรกิจครอบครัว 

ซ่ึงถือเป็นหน่วยธุรกิจที่ส�าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม  
จงึมุง่ส่งเสรมิความรูใ้นเรือ่งการบรหิารจดัการธรุกจิและเชือ่มโยงเนือ้หา
ให้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนัและการเปลีย่นแปลงของกฎระเบยีบต่างๆ 
โดยจดัหลกัสตูรการบรหิารธรุกจิครอบครวัอย่างมอือาชพี (Professional  
Family Business Management: PFBM) และการจัดรวมกลุ่มของ 
ผู้อบรมหลักสูตรในแต่ละรุ่น เพื่อต่อยอดและเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ
ของแต่ละครอบครัวภายใต้โครงการ KFam Club โดยปัจจุบันมีสมาชิก
กว่า 600 ราย 

การให้ความรู้เรื่องการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงาน

ธนาคารจดัอบรมเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ โดยในป ี
ที่ผ่านมา ธนาคารร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานภายใต้
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมมือกับสถาบัน
พลงังานเพือ่อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรม เพือ่ให้ความรูผู้ป้ระกอบการ 
ในโครงการรับประกันการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้ผู ้ประกอบการ 
น�าความรูท้ีไ่ด้ไปพฒันาธรุกจิให้เติบโตได้อย่างสมดลุทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ 
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของสหพันัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั (Deutsche Gesellschaft  
für Internationale Zusammenarbeit: GIZ) ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการหันมาท�าธุรกิจที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร

การให้ความรู้ทางการเงินส�าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงินและการด�าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC+3 เป็นแนวทางที่สอดคล้องตาม
ยทุธศาสตร์การขยายตวัทางธรุกจิในกลุม่ประเทศ AEC+3 ของธนาคาร 
โดยมุ ่งส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการรับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องทันต่อ 
เหตุการณ์ อาทิ กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สถานการณ์
เศรษฐกจิและการลงทนุในภมูภิาค โดยปีทีผ่่านมา ธนาคารได้จดัสมัมนา
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

การจัดอบรมให้ความรู้การท�าธุรกรรมระหว่างประเทศ
ธนาคารจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการท�าธุรกรรมระหว่าง

ประเทศเบือ้งต้นเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้ลกูค้าทีเ่ข้ารบัการอบรมมคีวามรู ้
ความเข้าใจในเรื่องการท�าธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงกฎระเบียบ
สากลของการท�าธุรกรรมระหว่างประเทศและการป้องกันความเสี่ยง 
ของการท�าเอกสารน�าเข้าส่งออก โดยในปีทีผ่่านมา ธนาคารจดัการอบรม
จ�านวน 37 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ราย นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการท�า
ธุรกรรมระหว่างประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจ�านวน 200 ราย 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ต่างประเทศ

ในปีที่ผ ่านมา ธนาคารจัดอบรมให้ความรู้ในการท�าธุรกิจแก่ 
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อใีนสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาภายใต้หวัข้อ 
“หลักการบัญชีพื้นฐาน การจัดการภาษี การเข้าถึงบริการทางการเงิน” 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนกว่า 250 ราย นอกจากจะได้รับความรู้
แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและ
รฐับาลของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาอกีด้วย นอกจากนี ้ธนาคาร
ยังได้แลกเปล่ียนความรู้กับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาเก่ียวกับการท�าดิจิทัลแบงก้ิงในประเทศไทยและการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยมุ่งหวังว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ 
จะท�าให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินการธนาคารของทั้งสองประเทศ
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ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล จ�านวน 117 คน เพื่อให้มีความรู ้
ความเข้าใจในการบรหิารจดัการเงนิของตนเอง โดยหลงัการอบรม
พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน
มากขึ้น โดยธนาคารมุ่งหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะน�าความรู้ที่ได้
ไปพึ่งพาตนเองในอนาคตตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

•	 โครงการ	Teach	for	Thailand
โครงการ Teach for Thailand มีเป้าหมายในการสร้างผู้น�า 
การเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนการศึกษาไทย โดยธนาคาร
ในฐานะผู ้สนับสนุนโครงการมองเห็นความส�าคัญของ 
การพัฒนาครูซึ่งจะเป็นบุคคลหลักที่ส�าคัญในการพัฒนา
เยาวชนไทย ธนาคารจึงจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผน
ทางการเงนิ การตัง้เป้าหมาย และการลงทนุให้แก่ครใูนโครงการ
โดยทีม K-Expert ผู้เชี่ยวชาญการให้ค�าปรึกษาทางการเงินของ
ธนาคาร เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจทางการเงินให้แก่ครู 
มากยิง่ขึน้ ซึง่จะช่วยให้ครสูามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้
ในชวีติประจ�าวนัและเป็นผูถ่้ายทอดความรูน้ีใ้ห้แก่เยาวชนไทย
ต่อไป 

การให้ความรู้ทางการเงินส�าหรับเยาวชน
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

การให้ความรูท้างการเงนิแก่เยาวชนและกลุม่ผูด้้อยโอกาสในสงัคม 
ถอืเป็นหนึง่ในนโยบายการด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมี
การก�าหนดแนวทางการปฏบิตัไิว้ในยทุธศาสตร์ Corporate Citizenship 
Strategy โดยการให้ความรู ้ทางการเงินนี้ รวมถึงการส่งเสริมวินัย 
ทางการเงิน การออม การใช้จ่าย การลงทุน การต้ังเป้าหมายในชีวิต  
และรูเ้ท่าทนัภยัทางการเงนิ ซึง่ถอืเป็นรากฐานส�าคญัทีจ่ะช่วยให้เยาวชน
หรือกลุ ่มผู ้ด้อยโอกาสในสังคมสามารถเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ น�าความรู้ที่ได้เป็นภูมิคุ้มกันในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล
•	 โครงการ	AFTERKLASS	(เริ่มด�าเนินการ	ปี	2557)
 การให้ความรู ้ทางการเงินแก่เด็กและเยาวชน คือ หนึ่งใน 

เป้าหมายของธนาคาร ด้วยมุ ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนจะ
สามารถเติบโตไปพร้อมกับความสามารถในการบริหารจัดการ
เงินของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคาร
จัดท�าเว็บไซต์ AFTERKLASS (www.afterklass.com) ขึ้น  
เพือ่ส่งเสริมความรูท้างการเงนิแก่เยาวชนอายรุะหว่าง 15 - 20 ปี 
ผ่านช่องทางดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและยังสามารถ 
เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ในวงกว้าง โดยมีการจ�าลองระบบนิเวศ
ทางการเงินด้วยการใช้ระบบเงินจ�าลอง (Koins System)  
เพือ่ให้เยาวชนสามารถเรยีนรูก้ารออม การใช้จ่ายเงนิ การลงทนุ
ประกอบธุรกิจ การเป็นสตาร์ทอัพ ผ่านเกมจ�าลองอาชีพต่างๆ  
เยาวชนจะได้เรยีนรูร้ะบบการเงนิการลงทนุด้วยความสนกุสนาน 
มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อมุ่งมั่นท�าภารกิจให้ความฝันเป็น
จรงิ โดยเนือ้หามกีารสอดแทรกกจิกรรมต่างๆ เพือ่ให้เยาวชนได้
เรียนรู้พร้อมสั่งสมประสบการณ์จากการทดลองบริหารจัดการ
ระบบเงินจ�าลอง นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ในสิ่งที่ตนเองชอบกับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้มั่นคง
จากประสบการณ์ที่ได้รับ

 
2. การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอื่นๆ 

•	 การจดัอบรมให้ความรูท้างการเงนิแก่นกัศกึษาโครงการ	 
“ทนุการศกึษาปรญิญาตรี	มหาวทิยาลยัเนชัน่	ธนาคาร
กสิกรไทย	เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน”
ธนาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทางการเงินใน
หวัข้อ “การจดัการเรือ่งเงนิ เรือ่งง่ายๆ ทีต้่องเข้าใจ” แก่นกัศกึษา
ทีไ่ด้รบัทนุการศกึษาในโครงการฯ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภเูขา

* ระดับ 1 คือ น้อยที่สุด ระดับ 10 คือมากที่สุด

* ระดับ 1 คือ น้อยที่สุด ระดับ 10 คือมากที่สุด
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แนวทางการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจของธนาคาร มุ ่งเน้น 
การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ  
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร สถาบนั
การศึกษา และผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ 
มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของธนาคารจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ธนาคารมี
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะไม่เข้าร่วมกับพันธมิตรหรือองค์กรที่ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีการด�าเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ผิดศีลธรรม จริยธรรม และไม่โปร่งใส ไม่เคารพและไม่ธ�ารงรักษาไว้ 
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือกิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับ
แนวทางหลักการด�าเนินงานของธนาคาร

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ

ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศ 
ธนาคารให้ความส�าคญักบัการสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานและ

องค์กรต่างๆ ภายในประเทศ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
อย่างเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
จัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะ
การด�าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เช่น ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ�าเป็น 
ในการด�าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ 
ทั้งในและต่างประเทศ การใช้ช่องทางออนไลน์ท�าการค้า รวมถึงศึกษา
พฤติกรรมในการรับช�าระเงินข้ามประประเทศเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา
เครือ่งมอืทางการเงนิในอนาคต นอกจากนี ้ธนาคารยงัร่วมกบัส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจัดสัมมนาให้แก่นักลงทุนต่าง
ประเทศทีส่นใจมาลงทนุในประเทศไทย และนกัลงทนุไทยทีส่นใจลงทนุ
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC+3 เพ่ือเช่ือมโยง 
เครือข่ายธุรกิจและผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนในกลุ่ม AEC+3  
ซึ่งในงานนี้ มีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมกว่า 400 ราย ซึ่งจะช่วยให้เกิด 
การจ้างงานและสร้างอาชพีในภมูภิาคสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ธนาคาร
แห่ง AEC+3 

ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 
ธนาคารร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศเพื่อพัฒนาและ

เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ AEC+3 ท้ังทางด้านการค้า  
การลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ โอกาสการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งผลักดันให้
เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน เช่น 
ธนาคารร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศจ�านวนกว่า 10 องค์กรทั่วภูมิภาค 
AEC+3 อาทิ หอการค้ากัมพูชา บรูไน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม 
สภาธุรกิจจีน-อาเซียน และสมาคมผู้น�าเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลี  
เพ่ือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนความรู้และจับคู่ธุรกิจ โดยมี 
ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกว่า 270 บริษัท และสามารถจับคู่ธุรกิจได้
กว่า 300 คู่ นับว่าประสบความส�าเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากทกุฝ่ายทัง้ภาครฐั พนัธมติรทางธรุกจิ และผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมงาน  
นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาธุรกิจรับฝากสินทรัพย์ในต่างประเทศหรือ
ธุรกิจไพรเวทแบงค์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะเนือ่งจากเป็นการดแูลบรหิารจดัการเงนิทีม่มีลูค่าสงู ธนาคาร
จึงร่วมกับผู้ช�านาญการระดับโลกหลายแห่ง อาทิ Deutsche Bank,  
JP Morgan, ธนาคาร Lombard Odier เป็นต้น เพื่อให้ค�าปรึกษาและ
ค�าแนะน�าด้านการลงทุน การท�าธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงแนวทาง
การถ่ายทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นให้แก่กลุ่มลูกค้าของธนาคาร 

นอกจากนี ้ในด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม ธนาคารร่วม
กับหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงาน
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ตลอดจนให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการไทย อาทิ ร่วมกับส�านักงานเพื่อ 
การพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (The Agence Française de  
Développement: AFD) ให้สินเชื่ออาคารสีเขียวกสิกรไทย (K-Green 
Building Program) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
ส�านักงานให้เป็นอาคารสีเขียวเพื่อลดการใช้พลังงานและบรรเทาภาวะ
โลกร้อน ในขณะที่ยังสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
ทางธุรกิจไว้ได้เพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและ 
สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือทางธุรกิจ

G4-DMA



สมาคม
ธนาคารไทย 

ชมรม CSR 
สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย 

องค์กรธุรกิจ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สมาคมจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย 

ชมรม CSR  
สมาคมธนาคารไทย

บริษัทที่แสดงเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต

2501

2532

2536

2553

2555

2556

ลักษณะของโครงการที่ให้การสนับสนุน

453.8
ล้านบาท

ประเภทของการสนับสนุน

การศึกษาและ
พัฒนาเยาวชน

75.36%

ศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.03%

สวัสดิการ
ทางสังคม
10.57%

สาธารณสุข 
8.39%

สิ่งแวดล้อม
2.66%

การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
0.84%การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

0.14%
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ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นพนัธมติรเครอืข่ายและสมาชกิกบัองค์กรหรอืหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมต่างๆ โดยได้ร่วมรบั 
แนวนโยบายมาปฏิบัติใช้ภายในองค์กรร่วมพัฒนาระบบการท�างานและแบ่งปันความรู้ อีกทั้งผู้บริหารของธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและ
กรรมการในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสถาบันการเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านอื่นๆ อีกหลายแห่ง อาทิ 

นอกจากนี้ ธนาคารในฐานะที่เป็นองค์กรพลเมืองดีของสังคมมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ Corporate Citizenship ที่ได้ประกาศไว้ โดยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคี
เครือข่าย องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ การให้ความช่วยเหลือทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉินในรูปแบบ
การสนับสนุนงบประมาณ การมอบสิง่ของหรอืเครือ่งมอือปุกรณ์ต่างๆ ของธนาคาร อาท ิการให้พืน้ทีส่ือ่ในการประชาสมัพนัธ์โครงการสาธารณประโยชน์
ต่างๆ เช่น หน้าจอเอทเีอม็ KBank Live เป็นต้น การระดมก�าลงับคุคลเพือ่ให้ความช่วยเหลอืบรรเทาสาธารณภยั รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมจติอาสา
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีใจรักในการท�าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมก่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประเภทของการสนับสนุนและลักษณะของโครงการที่ให้การสนับสนุน

เงินสด

378.9 ล้านบาท

สิ่งของและบริการ

2.2 ล้านบาท

ชั่วโมงการท�าจิตอาสา
คิดเป็นมูลค่า

43.1 ล้านบาท

ค่าด�าเนินกิจกรรม

29.4 ล้านบาท

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

G4-16,	G4-EC1,	G4-DMA
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ความร่วมมือกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ธนาคารมุง่มัน่ในการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่สงัคมและชมุชน โดย
ให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนาคนผ่านกระบวนการศึกษา เพราะ
กระบวนการศึกษาเป็นพื้นฐานทางความคิดโดยเฉพาะการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีคุณภาพและคุณธรรม ธนาคารจึงร่วมกับส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดท�าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาขึ้น
โดยเป็นโครงการต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 เพือ่ปฏริปูกระบวนความคดิของเยาวชน  
สร้างทกัษะความคิดทีม่รีะบบให้กบัครแูละเยาวชนผ่านการจดัท�าโครงงาน 
บนฐานวจิยั (Research Based Learning) ซึง่ครอบคลมุประเดน็เกีย่วกบั 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  
โดยคาดหวังว่า หากนักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ
ที่ดี นักเรียนจะรู้จักการวางแผน มีวิธีคิดที่เป็นระบบตามเหตุและผล  
ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยธนาคารต่อยอดด้วย 
การถ่ายทอดความรู ้และทักษะทางการเงินให้แก่ครูและนักเรียน 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ เพือ่ให้เกดิองค์ความรูใ้นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้เกดิเป็น 
ธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานการมีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุและผล เพ่ือให้
เยาวชนก้าวไปสู่ความส�าเร็จในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และในระยะยาว 
หากสามารถขยายผลด้วยการน�าแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญาไปปรับใช ้
ในระบบการศึกษาระดับประเทศได้ จะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ต่อระบบการศึกษาไทยทั้งระบบอย่างแท้จริง

โดยนบัตัง้แต่ปี 2555 - 2559 มโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการ 122 โรงเรยีน  
ครู 2,800 คน และนักเรียน 14,678 คน และมีโครงงานที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น  
3,256 โครงงาน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเนชั่น

 ธนาคารตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนา
คุณภาพบุคลากร ธนาคารจึงมุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านการศึกษามา
อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้โอกาสทางการเรยีนรูแ้ก่เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ธนาคารจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่นมอบทุน 
การศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษาปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัเนชัน่ ธนาคารกสกิรไทย เพือ่เยาวชนจงัหวดัน่าน” เพือ่เปิด
โอกาสให้เยาวชนจงัหวดัน่านผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ได้ศกึษาต่อในระดบั
อดุมศกึษา และน�าความรูท้ีไ่ด้กลบัไปพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และชมุชน
บ้านเกิด โดยปัจจุบัน มีนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จ�านวนทั้งส้ิน 117 คน  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ดังนั้น การได้รับโอกาสในครั้งนี้ ถือเป็น 
การเตรยีมความพร้อมสร้างบคุลากรรุน่ต่อไปเพือ่สบืสานการพฒันางาน
ด้านต่างๆ ของจงัหวดัน่านตามความถนดัของตน ซึง่เยาวชนเหล่านีจ้ะเป็น 
ก�าลังหลักในการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นและชุมชนผ่านโครงการ 
20,000 ชั่วโมงท�าดีท�าได้ 

ธนาคารประกาศให้พนักงานธนาคารกสิกรไทย พนักงานในบริษัท
ของธนาคารกสกิรไทย และพนกังานในบรษิทัให้บรกิารสนบัสนนุต่องาน
ธนาคารกสิกรไทยสามารถลาเพ่ือท�าจิตอาสาได้ 1 วันท�างาน โดย
ธนาคารริเริ่มโครงการ “20,000 ชั่วโมงท�าดีท�าได้” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้
พนักงานลาท�าจิตอาสาสะสมชั่วโมงท�าความดี โดยมีเป้าหมายสะสม
ร่วมกันให้ได้จ�านวน 20,000 ชั่วโมงภายในปี 2559 ภายใต้กรอบของ 
รปูแบบกจิกรรมสาธารณประโยชน์ทีใ่ช้แรงกาย เวลา ความสามารถและ
สติปัญญาในการท�ากิจกรรม มิใช่เป็นเพียงแค่การบริจาคทรัพย์เท่านั้น 
ท�าให้พนักงานเกิดความสามัคคีร่วมกันท�างานเป็นทีม เกิดความผูกพัน
ต่อองค์กร ในขณะเดียวกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ธนาคารกับองค์กรส่วนท้องถ่ินและชุมชนในละแวกท่ีธนาคารต้ังอยู่  
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร และที่ส�าคัญพนักงานได้ร่วมกัน
เผยแพร่แนวคิดในการท�าประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวมตามปณิธาน  
“กรีน ดีเอ็นเอ” ของธนาคารอีกด้วย

ผลการด�าเนินงาน
ชั่วโมงการท�าจิตอาสา

คิดเป็นมูลค่า

43,182,613 บาท

จ�านวนชั่วโมง
จิตอาสา

42,223 
ชั่วโมง

จ�านวน
พนักงานจิตอาสาคิดเป็น

ร้อยละ 23
ของพนักงานทั้งหมด	

34,240	คน* จ�านวนคน

7,928 คน

 
* จ�านวนพนักงาน ประกอบด้วย พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย
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มิติสิ่งแวดล้อม
078 การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

083 การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม



 

 

อัตราการใชน้ำ
ตอพนักงานประจำ 

จำนวนทั้งสิ้น

ลูกบาศกเมตร
(ลดลงเมื่อเทียบกับป 2558)

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED 
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา
ภายในอาคารสำนักงานของธนาคาร

ชวยใหคาพลังงานลดลงกวา

คิดเปน 494.11 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

850,000 กิโลวัตต

มูลคาสินเชื่ออนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

623.45  ลานบาท
(ป 2556 - 2559)

มูลคาโครงการสินเชื่อ
พลังงานทดแทน

3,746 เมกะวัตต (2559)

24.82

มิติสิ่งแวดล้อม
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จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) จนถึงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21) ซึ่งประเทศไทย
แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกับก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573 
ที่ร้อยละ 20 - 25 ขณะเดียวกัน เมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารโลกได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่าแก่ประเทศไทยในวงเงิน 3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ* เพื่อเป็นกองทุนส�าหรับการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการก�าหนดนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาจัดตั้งกลไกตลาดส�าหรับ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่นานาชาติและประเทศไทยให้ความส�าคัญ
และร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหา ธนาคารในฐานะทีเ่ป็นภาคส่วนส�าคญัในการพฒันาประเทศ จงึมคีวามมุง่มัน่เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาตามเจตนารมณ์
ในการใช้แนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต�่าและเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ที่ผ่านมา
ธนาคารได้ด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของธนาคารลงให้ได ้
ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2563 และก�าหนดกรอบนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการน�าไปปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยงัแต่งตัง้และมอบหมายให้นายบณัฑรู ล�า่ซ�า ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของธนาคาร 
ด�ารงต�าแหน่ง Chief Environmental Officer เพื่อขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม จากนโยบายลงมาสู่การปฏิบัติ สร้าง 
ความตระหนักต้ังแต่ระดับผู้บริหารไปสู่พนักงาน เพ่ือให้การขับเคล่ือนบรรลุผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งธนาคาร สร้างการเปลี่ยนแปลง 
และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เผชิญในวันนี้และวันข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน 

 
* ที่มา: http://www.worldbank.org/th/news/press-release/2016/04/05/thailand-joins-world-bank-climate-change-alliance (5 เมษายน 2559)

 G4-FS8, G4-14 
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จากรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในเดือนมิถุนายน 2559 พบว่า 
ในช่วงทีผ่่านมา ภาพรวมของการใช้พลงังานทดแทนเพือ่การผลติไฟฟ้า
ของไทยมีแนวโน้มเติบโตดี โดยมีปัจจัยส�าคัญจากภาครัฐที่ต้องการ 
ผลักดันให้ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น ทดแทน 
การใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลให้ได้ร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ภายในปี 2579 (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 12.9) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป้าหมาย
ที่ภาครัฐวางไว้ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
ปี 2558 - 2579 พบว่า เป้าหมายปี 2579 จะมีการผลักดันให้ใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 19,684.40 เมกะวัตต์ ขณะที่ปัจจุบัน  
มีการด�าเนินการผลิตตามเป้าหมายไปแล้ว 8,271.24 เมกะวัตต์ 
หรือร้อยละ 42 ของเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้ม 
ด้านพลังงานทดแทนในประเทศยังเป็นโอกาสที่ธนาคารสามารถให ้
การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยัง 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุนและประสานงาน 
โครงการรกัษ์ป่าน่านเพือ่ให้สมัฤทธผิลอย่างบรูณาการ ด้วยการพยายาม
แก้ไขต้นเหตุของความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ โดยให้ทุกภาคส่วน 
ในพื้นที่ตระหนักและร่วมมือในการดูแลรักษาป่าต้นน�้าในจังหวัดน่าน 
ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นความมุง่มัน่ในการด�าเนนิการเพือ่ช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

แนวทางการด�าเนินงาน

ธนาคารมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการพัฒนาโครงการสินเชื่อ 
ทีส่่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและการใช้พลงังานทดแทนเพือ่สนบัสนนุ
ให้ผู ้ประกอบการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจาก 
การก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่อพลังงานทดแทนและสินเชื่อประหยัด
พลังงานไว้อย่างชัดเจน มีการก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเส่ียง 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ 
และก�าหนดเงื่อนไขเฉพาะส�าหรับบางธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคมสูง (Specif ic Sector) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
ทุกโครงการที่ธนาคารส่งเสริมจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สงัคมโดยรวม โดยฝ่ายนโยบายและบรหิารความเสีย่งเครดติรบัผดิชอบ
ในการรายงานให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทราบทุก 2 เดือน  
เกีย่วกบัโครงการทีไ่ด้มกีารน�าเสนอเพือ่พจิารณาเครดติทีอ่าจก่อให้เกดิ
ผลกระทบด ้านสิ่ งแวดล ้อมและสังคม และรับความเห็นจาก 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการก่อนที่จะด�าเนินการต่อ

การประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อพลังงานทดแทน 
การให้เครดิตส�าหรับผู ้ประกอบการด้านพลังงานทดแทนและ

พลังงานหมุนเวียนต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลงังานลม โรงไฟฟ้าพลงังานน�า้ และโรงไฟฟ้าชวีมวล จะมกีารประเมนิ
ความเสี่ยงโดยค�านึงถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้

• ความเสี่ยงด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้า
บางประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานน�้าต้องใช้ระยะเวลา
การก่อสร้างค่อนข้างนาน และต้นทุนการก่อสร้างสูง จึงต้อง
มั่นใจว่าโครงการจะมีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนงาน อกีทัง้สามารถควบคมุต้นทนุค่าก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

• ความเส่ียงหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ ความเสี่ยงจาก
วัตถุดิบในการผลิตทั้งด้านราคาและปริมาณ เนื่องจากปริมาณ
การสร้างโรงไฟฟ้ามจี�านวนเพิม่มากขึน้ในขณะทีป่รมิาณวตัถดุบิ
มีจ�านวนจ�ากัด ประกอบกับมีอีกหลายอุตสาหกรรมท่ีมี
ความต้องการใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกันเป็นเชื้อเพลิง

• ความเสี่ยงจากการผันผวนของสภาวะอากาศท่ีอาจส่งผล
ต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และ
โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า ที่พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก
ในการผลิตไฟฟ้า

• ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีเครื่องจักร อาทิ Boiler Turbine และ
Generator (ตรวจสอบเบือ้งต้นจาก IE Report จากวศิวกรอสิระ)

• ความเส่ียงจากปัญหาการประท้วงและมวลชน ซึ่งอาจท�าให้
โรงไฟฟ้าไม่สามารถเปิดด�าเนินการได้ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
ที่ถูกประท้วงในระหว่างการขอเครดิต

• ความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย อาทิ  การมีระบบรักษาความปลอดภัย
มีการรับรองผลวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น
(Initial Environmental Examination: IEE) มีรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม (Environmental and Social Impact
Assessment: ESIA) จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
และการรับรองเป็นรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรฐาน
การป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานข้อมูลด้านเทคนิคแผนการก่อสร้าง ประมวล
ข้อมูล ด้านเทคนิคของโครงการ และจัดท�าสมมติฐานทางด้านเทคนิค 
และรายละเอียด ค�าแนะน�าโดยรวม กรณีที่มีข้อควรแก้ไขและปรับปรุง

ช่วงก่อนการก่อสร้าง
และก่อนน�าเสนอขอเงินกู้กับธนาคาร

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานผลการติดตามและความคืบหน้าของ 
การด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้ เพื่อแสดงถึงความเหมาะสมของ
การเบิกเงินกู้ในแต่ละงวดงาน ความถูกต้องของการเชื่อมต่อกับ 
Grid คุณภาพไฟฟ้าที่ผลิตได้ ค่าความร้อนที่ได้และประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักรทั้งระบบ

ช่วงการก่อสร้างและเชื่อมต่อเข้า Grid

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานผลการด�าเนินงานโดยจัดท�ารายงานประจ�าเดือนเป็นเวลา 6 เดือน  
และหลังจากนั้นอีก 6 เดือน จัดท�ารายงานรายไตรมาสรวม 1 ปี โดยรายงานการผลิตไฟฟ้า  
สรุปปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ ปัญหาที่เกิดระหว่างการผลิตไฟฟ้า 
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของการควบคุมดูแลระบบ
การผลิตไฟฟ้า การใช้วัตถุดิบตรงตามที่ออกแบบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามแผนที่วางไว้

ช่วงด�าเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบ

มิติสิ่งแวดล้อม

079รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

การติดตามและประเมินผล
เมื่อผู ้ประกอบการได้รับการอนุมัติเครดิตจากธนาคาร ธนาคารจะท�าการติดตามและควบคุมดูแลผู ้ประกอบการอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ 

เริ่มโครงการจนกระทั่งถึง 1 ปี หลังจากเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบโดยวิศวกรอิสระ โดยมีภาคีเครือข่ายที่ปรึกษาด้านพลังงานในโครงการ 
ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จ�ากัด บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จ�ากัด 
มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย บริษัท มอทแมคโดนัลด์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท ซินแคลร์ไนท์ เมอร์ช (ประเทศไทย) จ�ากัด และที่ปรึกษา
ด้านพลังงานเฉพาะขององค์กร โดยแบ่งการติดตามการด�าเนินโครงการเป็น 3 ระยะ คือ 



ยอดสินเชื่อ

16,836
ล้านบาท

ก�าลังการผลิต

3,746
เมกะวัตต์

พลังงานจากการเปลี่ยน
ของเสียให้เป็นพลังงาน 
(Waste to Energy)
287 ล้านบาท

พลังงานแสงอาทิตย์ 
6,757 ล้านบาท

พลังงานลม 
1,533 ล้านบาท

พลังงานน�้า 
8,259 ล้านบาท

พลังงานชีวมวล 
0 ล้านบาท

พลังงานจากการเปลี่ยน
ของเสียให้เป็นพลังงาน 
(Waste to Energy)
9.9 เมกะวัตต์

พลังงานแสงอาทิตย์ 
392 เมกะวัตต์

พลังงานลม 
214 เมกะวัตต์

พลังงานน�้า 
3,130 เมกะวัตต์

พลังงานชีวมวล 
0 เมกะวัตต์

มิติสิ่งแวดล้อม

080 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อพลังงานทดแทน

จากรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ภาพรวมธุรกิจพลังงาน
ทดแทนในปีนี้ ยังมีโอกาสเติบโตได้จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ล่าสุดพบว่า ความต้องการใช้ก�าลัง
ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ในปี 2559 อยู่ที่ 29,618.8 เมกะวัตต์* เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อนร้อยละ 8.3 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัว 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จากปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องประกอบกับนโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทนของ
ประเทศ ธนาคารจึงพัฒนาโครงการสินเชื่อธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบพลังงาน
ทดแทนข้ึน เพือ่สนบัสนนุนโยบายของรฐับาลและตอบสนองตามอปุสงค์
ที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล 
และพลังงานน�้า โดยยอดสินเชื่อคงค้าง ณ ธันวาคม 2559 ที่ธนาคาร
สนับสนุนเงินกู้ให้แก่ลูกค้า จ�านวนทั้งสิ้น 16,836 ล้านบาท โดยมีก�าลัง
การผลิต 3,746 เมกะวัตต์

สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีความมุ ่งมั่นในการด�าเนินการเพ่ือช่วยลดผลกระทบ 
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยพัฒนาโครงการสินเชื่อต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการตระหนักถึงความจ�าเป็น 
และหันมาใช้สินค้าและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อช่วยกัน
บรรเทาภาวะโลกร้อน ดังนี้ 

สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล 

1. โครงการสินเชื่อบ้านประหยัดพลังงาน	SCG	Heim
โครงการสนิเชือ่บ้านทีใ่ช้นวตักรรมทีช่่วยประหยดัพลงังาน SCG
Heim โดยธนาคารก�าหนดเป้าวงเงนิสนิเชือ่จ�านวน 80 ล้านบาท

2. โครงการ	 Solar	 Eco	 System	 (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา	Solar	ECO)
โครงการสินเชื่อเพื่อติดตั้งหลังคาบ้านแบบ Solar Eco ส�าหรับ
กลุ่มลูกค้าบุคคล โดยในปีนี้มีลูกค้าจ�านวนมากให้ความสนใจ
ขอค�าปรึกษาถึงขั้นตอนต่างๆ ในการติดตั้ง ค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ค�าแนะน�าในการจัดสินเชื่อ

3. โครงการ	Active	AIRflowTM	System
โครงการสนิเชือ่เพือ่การตดิตัง้ระบบ Active AIRflowTM System
ซึง่เป็นระบบถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตวับ้าน
และโถงหลังคา ช่วยลดการใช้งานเครือ่งปรบัอากาศและประหยดั
พลงังานไฟฟ้า ซึง่ธนาคารก�าหนดเป้าหมายวงเงนิสนิเชือ่จ�านวน
14 ล้านบาท

* ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) อยู่ที่ 29,618.8 เมกะวัตต์ ซึ่งนับเป็นการท�าลายตัวเลขพีคครั้งที่ 7 ของปี 2559 (แหล่งที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

สินเชื่อพลังงานทดแทน
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สินเชื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ยอดสินเชื่อรวม 5 โครงการ (ปี 2556 - 2559) 

623.45 ล้านบาท

โครงการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้
พลังงานในสถานประกอบการ

โครงการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ 
LED ในสถานประกอบการ 
หรือสถานที่ให้บริการ

โครงการติดตั้ง Solar	Rooftop 
เพื่อเป็นพลังงานทดแทน 
ในการด�าเนินธุรกิจ

โครงการปรับปรุงอาคาร 
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และอนุรักษ์พลังงาน

โครงการสินเชื่อเงินกู้ 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
(ระยะที่ 6)

มิติสิ่งแวดล้อม
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สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าบรรษัท	

ธนาคารสนับสนุนผู ้ประกอบการที่มีแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเพิ่มขีด 
ความสามารถในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุและช่วยบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน
ในการท�าธรุกจิ สร้างความสามารถในการแข่งขนัในตลาดได้อย่างยัง่ยนื 
โดยธนาคารจัดสรรวงเงินสินเชื่อจ�านวน 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน 
ครอบคลุมการด�าเนินการของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

นอกจากการสนับสนุนด้านสินเชื่อให้แก่โครงการท่ีมีการจัดการ 
ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ธนาคารยังร่วมกับบริษัท 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company: 
ESCO) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่าง 
ครบวงจร เพื่อให้ค�าปรึกษาและแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อมแก่ผูป้ระกอบการ ท�าให้ผูป้ระกอบการมัน่ใจได้ว่าเมด็เงนิ
ที่ได้จากการประหยัดพลังงานสามารถน�ามาช�าระคืนเงินกู้ของลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Self-Financing Project) สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้แก่ชุมชนป่าต้นน�้า

ธนาคารตระหนักดีถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในฐานะที่เป็นองค์กรพลเมืองส่วนหน่ึงของโลก จึงให ้
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์ป่า เน่ืองจากเป็นแหล่ง 
ช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศและช่วยรักษา 
อุณหภูมิของโลกให้คงที่ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยบรรเทา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี

โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี 

พระราชปรารภถึงการสูญเสียผืนป่าน่าน ทรงมีพระราชด�าริให้ก่อเกิด 
“โครงการรักษ์ป่าน่าน” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อแสวงหาแนวทางและ 
วิธีการที่จะรักษาไว้ซึ่งป่าต้นน�้าของจังหวัดน่าน อันเน่ืองมาจาก 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการตัดไม้ท�าลายป่าเป็นอย่างมาก เป้าหมาย
สูงสุดของโครงการคือการรักษาและฟื ้นฟูทรัพยากรป่าไม ้ของ 
จังหวัดน่าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ เกิดความตระหนักและ 
ร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน�้าในจังหวัดน่าน เนื่องจากปริมาณ
น�้ากว่าร้อยละ 40 ของแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นน�้าจากแม่น�า้น่าน การดูแล 
รักษาป่าต้นน�้าในจังหวัดน่านจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อคนไทย  
ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ หากแต่ยังช่วยดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพือ่บรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยโครงการรกัษ์ป่าน่าน 
ด�าเนินงานภายใต้การอ�านวยการของส�านักงานโครงการส่วนพระองค์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) โดยมี 
กองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานร่วมปฏิบัติ และธนาคารกสิกรไทยให ้
การสนับสนุนและประสานงานโครงการอย่างเต็มก�าลังภายใต้ 

 G4-FS8
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การขับเคลื่อนของ Chief Environmental Officer โดยมีแผนการพัฒนา
ระยะยาวเพื่อการบริหารจัดการป่าต้นน�้าแบบชุมชนมีส ่วนร ่วม  
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานเป็นระยะเวลา 10 ปี 
เนือ่งจากงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็นงานทีต้่องท�าอย่างต่อเนือ่ง
และอาศยัระยะเวลาเพือ่ให้สมัฤทธผิลอย่างแท้จรงิตามวตัถปุระสงค์หลกั 
3 ประการ คือ 

1. การลดการสูญเสียพื้นที่ป่าและเพ่ิมพื้นที่ป่าให้จังหวัดน่าน 
2. การเสริมและสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรให้ด�ารงชีพ 

อยู่ได้ใต้ผืนป่า โดยไม่ตัดไม้ท�าลายป่าตามแนวทางสร้างป่า
สร้างอาชีพ

3. การสร้างจติส�านกึในการรกัษ์ป่าแก่เด็กและเยาวชนในจงัหวดัน่าน

การติดตามและประเมินผล
ธนาคารมกีารจัดท�าแผนทีอ่อนไลน์เพือ่บนัทกึข้อมลูป่า และใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Global Positioning System: GPS) 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของพื้นที่ ป่า รวมทั้งมีการจัดสัมมนา  
“รักษ์ป่าน่าน” เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าเสนอความคืบหน้า 
การด�าเนินงานของโครงการและร่วมหาแนวทางการพลิกฟื้นป่าของ
จังหวัดน่าน ตลอดจนแสวงหาแนวทางให้ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่
สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพภายใต้ผืนป่าได้อย่างย่ังยืนและ 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อการไม่บุกรุกท�าลายป่าอีกต่อไป ขณะเดียวกัน 
ได้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงระบบนิเวศที่มีความเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กัน ซ่ึงแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่จะช่วยกันแก้ปัญหา 
ให้เกิดการอนุรักษ์ป่าได้อย่างยั่งยืน

ในปีนี ้ธนาคารร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กองทพับก องค์การ
บริหารส่วนต�าบลเมืองจัง เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และ
นักเรียน เพื่อด�าเนินกิจกรรมในโครงการรักษ์ป่าน่านประจ�าปี 2559  
ซ่ึงจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอาชีพให้ประชาชน 
และเกษตรกรหมู่ที่ 8 ในพื้นที่ต�าบลเมืองจัง ซึ่งประชาชนได้พร้อมใจกัน
คืนพื้นที่ป่าต�าบลเมืองจังให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองจัง 
จ�านวน 153 ไร่ โดยโครงการรักษ์ป่าน่านร่วมมือกับเกษตรกรและ 
เครือข่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่ได้รับคืนจาก
เกษตรกร โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรทดลองปลูกกล้วยหินแทน 
การปลูกข้าวโพด ซ่ึงจะได้รับการประกันการรับซื้อจากผลผลิตทั้งหมด
เป็นเวลา 2 ปี จากมหาวิทยาลัยรังสิต ในโครงการแปลงกล้วยหิน 
เป็นแป้งเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพทางเลือก
ให้แก่เกษตรกรที่พร้อมใจคืนผืนป่าให้สามารถประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ 
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร
ในระยะยาว ได้แก่ การจัดหาพันธุ์ไก่ด�าให้เลี้ยง รวมทั้งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้มอบวัวแดงแก่เกษตรกรครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
ครัวเรือนละ 1 ตัว เพื่อทดลองเลี้ยงต่อไป



การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

ใช้มาตรการและอุปกรณ์
ในการตรวจวัดควบคุมและ
จัดการด้านพลังงานอย่างเป็น
ระบบ มีมาตรการการติดตั้งและ
ควบคุมใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

ใช้ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด
พลังงาน และมีระบบบริหาร
จัดการด้านพลังงาน

ใช้พลังงานทางเลือก 
และอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
การท�าธุรกรรมที่ไม่มีผลเสีย
กับสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้พลังงาน 
และลดการใช้ทรัพยากร
ในองค์กร

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
การใช้พลังงานขององค์กร

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

มิติสิ่งแวดล้อม
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การสนับสนุนทางการเงินแก่ประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้มีความตระหนักในเรื่องผลกระทบและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ถือเป็น
ภารกิจหลักของธนาคารที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารมีความมุ่งม่ันตามเจตนารมณ์  
“กรนี ดเีอน็เอ” ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพภายในกระบวนการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร 
โดยมีการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมด้วยการประกาศกรอบนโยบายด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน และตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการด�าเนินงานของธนาคารลงร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในธนาคารมีการด�าเนินงานไปในทิศทาง 
และเป้าหมายเดียวกัน 

แนวทางการด�าเนินงาน

ธนาคารมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยก�าหนดนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานไว้อย่างชัดเจน และวางยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็น
แนวทางการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้

1. การก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
 

การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

 G4-DMA



2559
อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยีกรุ๊ป  

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
LEED-NC ระดับ Platinum 

ซึ่งเป็นมาตรฐานของอาคารเขียว
โดย United	States	Green	Building	
Council	(USGBC) ของประเทศสหรัฐฯ

2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมของธนาคาร 
(Environmental	

Management	System)

2561
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

พลังงานภายในอาคาร 
(Building	Energy	

Management	System)

2562
น�ามาตรฐาน ISO 50001 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

ด้านบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการพลังงาน 

2563
ธนาคารบรรลุเป้าหมาย

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการด�าเนินงาน

ของธนาคารลงร้อยละ 20 - 25 
(จากข้อมูลฐานปี 2555)

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ลงร้อยละ

20-25
ภายในปี 2563

การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน�้า การบริหารจัดการ 
ขยะและของเสีย

• ก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการด�าเนินงานขององค์กร สอดคล้องกับ
กฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน 
การอนุรักษ์พลังงาน

• ให้การสนับสนุนที่จ�าเป็นทั้งในด้านทรัพยากร 
บุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม  
และการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน  
รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง การใช้พลังงานทดแทน 
และการพัฒนาระบบการจัดการและอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม

• ก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที ่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ 
และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยต้องให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตาม 
ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท�างาน 
ด้านการจัดการพลังงาน

• ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน 
จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและ
แผนการด�าเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�าทุกปี

• ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน 
การบริหารจัดการน�า้

• ก�าหนดรูปแบบ กระบวนการจัดการน�า้ 
ที่ใช้ในองค์กร ทั้งน�า้ประปา น�้าฝน  
และน�้าที่ผ่านการบ�าบัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค

• ก�าหนดให้น�า้ทิ้งที่ปล่อยออกจากอาคาร 
สู่ภายนอก จะต้องมีคุณภาพน�า้ทิ้ง 
ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมาย  
หรือข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ให้การสนับสนุนที่จ�าเป็นทั้งในด้านทรัพยากร
บุคลากร งบประมาณ รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การใช้น�า้ขององค์กร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

• ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน 
การบริหารจัดการขยะและของเสีย

• ก�าหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
ตั้งแต่การเก็บกัก การเก็บขน และการก�าจัด

• ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมในมาตรการการบริหารจัดการขยะ 
และของเสีย
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2. การก�าหนดแผนระยะยาว 5 ปี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 (GHG Emission Scope 1 and Scope 2) ลง  
ตามเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของธนาคารลงร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2563 โดยมีแผนงานดังนี้ 

3. การบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อพฒันาสู่สังคมคาร์บอนต�่า โดยการออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 
และมีระบบการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

G4-DMA
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4. การจัดต้ังคณะท�างานประจ�าอาคารด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และคณะผู ้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน โดยมีหน้าที ่
รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานจดัการพลงังาน ตดิตาม ตรวจสอบ
และรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานภายในอาคารเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบาย
ด้านการอนุรักษ์พลังงานของธนาคาร

5. การรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์ภายในธนาคาร
เพ่ือให้พนักงานเห็นความส�าคัญและร่วมกันปฏิบัติให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ
 

1. กลุ่มพนักงาน
เป้าหมาย การลดปริมาณการใช้น�้าใน 6 อาคาร 
ที่เข้าร่วมโครงการ* ลงอย่างน้อย ร้อยละ 10  
ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2559 
ผลการด�าเนินงาน อัตราการใช้น�้าลดลงทั้งสิ้น 
26,788 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19  
เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2558 

โครงการกสิกรไทยร่วมใจสู้ภัยแล้ง 
เป็นโครงการรณรงค์เพื่อประหยัดการใช้น�้าในช่วงวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง  
โดยมีการรณรงค์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ

2.  กลุ่มลูกค้า 
ลูกค้าที่สามารถลดปริมาณการใช้น�้าลงได้  
โดยน�าใบแจ้งหนี้ค่าน�้าประปามาแสดง  
ทางธนาคารจะงดเว้นค่าธรรมเนียมให้กับ
ลูกค้า โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้ท�าการงดเว้น
ค่าธรรมเนียม รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท 
จากจ�านวนบัญชีกว่า 13,000 บัญชี

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED 
เป็นโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารส�านักงาน 
ของธนาคาร โดยท�าการเปลี่ยนหลอดไฟจ�านวนกว่า 20,000 หลอด ช่วยให้ค่าพลังงานลดลง
กว่า 850,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,060,000 เมกะจูล ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้กว่า 3 ล้านบาท  

โครงการถังขยะแยกประเภท  
เป็นโครงการคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง มีระบบและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
โดยมีการจัดวางถังขยะแยกประเภทตามชั้นต่างๆ ภายในอาคารส�านักงานหลักของธนาคาร 
เพื่อให้พนักงานทิ้งขยะให้ถูกต้องตามการแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการขยะแก่หน่วยงานภายนอกผู้รับบริการจัดการขยะต่อไป

โครงการบริหารจัดการน�้าฝนและน�้าเสีย 
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ของ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 
เป็นโครงการจัดการระบบเก็บกักน�้าฝนเพื่อน�าน�้าฝนกลับมาใช้ใหม่ในอาคาร และการจัดการ 
น�้าทิ้งในอาคารที่ได้รับการบ�าบัดแล้วกลับไปมาใช้ในระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล  
และระบบรดน�้าต้นไม้ของอาคาร เพื่อการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบ
เก็บกักน�า้ฝน

20,000
หลอด

อัตรา
การใช้น�า้

ลดลง

19%

 
* อาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาคารราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน อาคารแจ้งวัฒนะ 1 ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย สโมสรกสิกรไทย บ้านพักสุขสามัคคี

 G4-EN6
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พลังงานรวม การเดินทาง
ของพนักงาน

น�้า ขยะ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขตที่ 1 และ 2)

เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิโลเมตร ลูกบาศก์เมตร เมตริกตัน ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ผลการด�าเนินงาน

ธนาคารก�าลังด�าเนินการจัดท�าระบบการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ขึ้น เพื่อใช้ติดตามและ
ประมวลผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งคาดว่า ระบบจะสามารถเริ่มด�าเนินการได้ในปี 2560 
โดยปีนี้ ธนาคารมีผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ผลการใช้พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

2559

2558 

2557 

2556 

2555

Per FTE (Full Time Employee)
 
หมายเหตุ: ธนาคารได้ปรับการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2555 โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งบริษัทของธนาคารและบริษัทให้การสนับสนุนงานต่อธนาคาร โดยอ้างอิงข้อมูลบริษัทของธนาคาร 
 และบริษัทให้การสนับสนุนงานต่อธนาคารในปี 2559 มาใช้ในการค�านวณ เนื่องจากไม่สามารถย้อนกลับเพื่อหาข้อมูลเก่าได้

(ปีฐาน)

140,306.87

221,145.67

203,155.84 

188,686.18 

163,647.72

1,248,284.14

1,745,954.57

1,875,466.21

1,607,367.61

1,822,754.55

753,152.84

1,613,771.06

1,412,954.05

1,402,668.90

1,265,353.96

99,696.00

100,384.43

95,294.29

91,978.06

108,272.63

5,701.75

9,151.17

9,005.96

7,998.74

6,910.06

4.62

6.39

5.97

6.24

7.29

41.14

50.46

55.08

53.15

81.22

24.82

46.64

41.50

46.38 

56.39

0.19

0.26

0.26

0.26 

0.31

3.29

2.90

2.80

3.04

4.82

G4-EN3,	G4-EN5,	G4-EN8
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2. อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน LEED-NC ระดับ Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานของอาคารเขียว 
  โดย United States Green Building Council (USGBC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการออกแบบภายใต้แนวทางอนุรักษ์พลังงาน 
  และสิ่งแวดล้อมที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ถือเป็นอาคารส�านักงาน 
  ขนาดใหญ่พเิศษในกลุม่ธรุกจิการเงนิของประเทศไทยอาคารแรกทีไ่ด้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน LEED ระดบั Platinum อาคารถกูออกแบบ 
  ให้สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบการใช้งานในพื้นที่ได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งระบบจ่ายพลังงาน 
  ไฟฟ้า ระบบข้อมูล สารสนเทศ และโทรศัพท์ให้แก่พื้นที่ใช้งาน ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศที่สามารถแบ่งพื้นที่ควบคุมได้ ซึ่งจะ 
  ประหยัดพลงังานไฟฟ้า และใช้พลงังานได้อย่างคุม้ค่าทีส่ดุ นวตักรรมทีผู่อ้อกแบบน�ามาใช้ในการออกแบบอาคารน้ี จะมุง่เน้นไปในเรือ่งความ 
  สะดวกสบายของผูใ้ช้งานและการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิระบบโซลาร์เซล 350 kW ซึง่จะผลติพลงังานใน 1 ปี ได้ 548,000 kWh  
  หรือ 1,972,800 เมกะจูล หรือคิดเป็นประมาณ 9% ของพลังงานรวมที่ใช้ภายในอาคาร

 G4-EN6
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
*	 รายได้	ประกอบด้วย	รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	ไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
**	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่	และอุปกรณ์	และค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ	
***	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	ประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	โบนัส	เงินบ�าเหน็จ	เงินเพิ่มค่าครองชีพ	ผลประโยชน์ของพนักงาน	เงินสบทบตามกฎหมายส่วนที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายให้	เงินช่วยเหลือ
	 เพื่อสวัสดิการ	และผลประโยชน์อื่นๆ	ของพนักงาน	เช่น	ประกันสุขภาพ	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	เป็นต้น
****	 เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน		หมายถึง		เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
*****	 เงินภาษีที่ช�าระแก่รัฐ	ประกอบด้วย	ภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม	เช่น	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีโรงเรือน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	เป็นต้น

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ หน่วย
2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้* พันบาท 179,597,769 157,944,343

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ** พันบาท 28,728,594 29,128,571

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน*** พันบาท 30,201,493 22,357,662

เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน**** พันบาท 35,768,134 35,710,880

เงินภาษีที่ช�าระแก่รัฐ***** พันบาท 14,932,413 11,476,502

เงินบริจาคเพื่อการกุศลและโครงการด้านการศึกษา พันบาท 447,832 398,093

มูลค่าเศรษฐกิจเชิงสะสม พันบาท 69,519,303 58,872,635

G4-EC1, G4-9



089รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
*	 พนักงานทั้งหมด	ในที่นี้หมายถึง	จ�านวนพนักงานธนาคารกสิกรไทย	(ธนาคารเท่านั้น)	โดยกลุ่มพนักงานดังกล่าวข้างต้น	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ตามประเภทสัญญาจ้าง	คือ	สัญญาจ้างแบบไม่มีก�าหนดเวลา		 	
	 (Permanent)	และสัญญาจ้างแบบมีก�าหนดระยะเวลา	(Contract)

ข้อมูล

2556 2557 2558 2559

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

 จำานวนพนักงาน*  19,303 21,614                               21,484                              21,029 

แยกตามเพศ  

 •	 ชาย 7,386 38.26 7,694 35.60 7,377 34.34 6,831 32.48

 •	 หญิง 11,917 61.74 13,920 64.40 14,107 65.66 14,198 67.52

แยกตามเชื้อชาติ

 •	 ชาวไทย 19,289 99.93 21,601 99.94 21,470 99.93 20,995 99.84

 •	 ชาวต่างชาติ 14 0.07 13 0.06 14 0.07 34 0.16

แยกตามประเภทสัญญาจ้าง

 •	 ไม่มีก�าหนดระยะเวลา 19,263 99.79 21,548 99.69 21,429 98.93 20,978 99.76

 •	 มีก�าหนดระยะเวลา 40 0.21 66 0.31 55 0.25 51 0.24

แยกตามสถานที่ทำางาน 

 •	 ส�านักงานใหญ่และอาคารหลัก 10,093 52.29 10,688 49.45 10,537 49.05 9,940 47.27

 •	 นอกส�านักงานใหญ่และอาคารหลัก 9,210 47.71 10,926 50.55 10,947 50.95 11,089 52.73

แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน

 •	 ประเทศไทย 19,294 99.95 21,606 99.96 21,474 99.95 21,008 99.90

 •	 นอกประเทศไทย 9 0.05 8 0.04          10 0.05 21 0.10

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

 G4-10



090 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล

2556 2557 2558 2559

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

 แยกตามระดับการศึกษา 

 •	 มัธยมศึกษา	(ต�่ากว่าปริญญาตรี) 702 3.64 633 2.93 554 2.58 469 2.23

 •	 ปริญญาตรี 12,678 65.14 14,653 67.79 14,568 67.81 14,512 69.01

 •	 ปริญญาโท 5,890 22.20 6,289 29.10 6,322 29.43 6,010 28.58

 •	 ปริญญาเอก 33 0.11 39 0.18 40 0.19 38 0.18

แยกตามระดับ

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 51 52 56 53

 •	 ชาย 39 76.47 40 76.92 44 78.57 42 79.25 

 •	 หญิง 12 23.53 12 23.08 12 21.43 11 20.75 

 •	 ต�่ากว่า	30	ปี	 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

 •	 30	-	50	ปี	 31 60.78 29 55.77 27 48.21 28 52.83

 •	 มากกว่า	50	ปี 20 39.22 23 44.23 29 51.79 25 47.17

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 759 815 865 827

 •	 ชาย 458 60.34 478 58.65 501 57.92 466 56.35

 •	 หญิง 301 39.66 337 41.35 364 42.08 361 43.65

 •	 ต�่ากว่า	30	ปี	 1 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00

 •	 30	-	50	ปี	 492 64.82 524 64.29 536 61.97 487 58.89

 •	 มากกว่า	50	ปี 266 35.05 291 35.71 329 38.03 340 41.11

กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
หรือระดับเจ้าหน้าที่

18,493 20,747 20,563 20,149

 •	 ชาย 6,889 37.25 7,176 34.59 6,832 33.22 6,323 31.38

 •	 หญิง 11,604 62.75 13,571 65.41 13,731 66.78 13,826 68.62

 •	 ต�่ากว่า	30	ปี	 7,773 42.03 9,345 45.04 8,853 43.05 8,662 42.99

 •	 30	-	50	ปี	 8,409 45.47 8,978 43.27 9,189 44.69 8,947 44.40

 •	 มากกว่า	50	ปี 2,311 12.50 2,424 11.68 2,521 12.26 2,540 12.61

G4-LA12



091รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล

2556 2557 2558 2559

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

 จำานวนและ
 อัตราการจ้างงานใหม่ 

3,994 20.69 4,246 19.64 3,578 16.65 2,825 13.43

แยกตามอายุ

 •	 ต�่ากว่า	30	ปี	 3,480 87.13 3,567 84.01 3,034 84.80 2,515 89.03

 •	 30	-	50	ปี	 511 12.79 678 15.97 542 15.15 309 10.94

 •	 มากกว่า	50	ปี 3 0.08 1 0.02 2 0.06 1 0.04

แยกตามเพศ

 •	 ชาย 893 22.36 950 22.37 762 21.30 541 19.15

 •	 หญิง 3,101 77.64 3,296 77.63 2,816 78.70 2,284 80.85

แยกตามสถานที่ทำางาน

 •	 ส�านักงานใหญ่และอาคารหลัก 1,716 42.96 1,809 42.60 1,459 40.78 880 31.15

 •	 นอกส�านักงานใหญ่และอาคารหลัก 2,278 57.04 2,437 57.40 2,119 59.22 1,945 68.85

แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน

 •	 ประเทศไทย 3,994 20.69 4,246 19.64 3,578 16.65 2,825 13.43

 •	 นอกประเทศไทย 0   0.00 0  0.00 0 0.00 0 0.00

 จำานวนและอัตราการลาออก 
 (ไม่นับรวมคนเกษียณ 
 เกษียณก่อนกำาหนด 
 ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ 
 ไม่มาเร่ิมงาน ส้ินสุดสัญญาจ้าง  
 เลิกจ้างทุกกรณี)

2,424 12.56 2,465 11.40 3,180 14.80 3,562 16.94

แยกตามเพศ

 •	 ชาย 690 28.47 642 26.04 821 25.82 981 27.54

 •	 หญิง 1,734 71.53 1,823 73.96 2,359 74.18 2,581 72.46

แยกตามอายุ

 •	 ต�่ากว่า	30	ป	ี 1,619 66.79 1,641 66.57 2,118 66.60 2,076 58.28

 •	 30	-	50	ปี	 751 30.98 776 31.48 978 30.75 1,372 38.52

 •	 มากกว่า	50	ปี 54 2.23 48 1.95 84 2.64 114 3.20

 จำานวนพนักงานที่เป็นสมาชิก 
 สหภาพแรงงาน

7,180 37.20 7,336 33.94 7,115 33.12 8,736 41.54

 G4-11, G4-LA1



092 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน 
ระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง

สำานักงานใหญ่

 •	 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  1 : 1 1 : 1  1 : 0.84  1 : 0.84

 •	 กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง  1 : 1  1 : 1  1 : 1   1 : 1.06 

 •	 กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
	 หรือระดับเจ้าหน้าที่

 1 : 1  1 : 1  1 : 0.75  1 : 0.76 

นอกสำานักงานใหญ่

 •	 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  1 : 1  1 : 1 -  - 

 •	 กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง  1 : 1  1 : 1  1 : 1.61  1 : 1.73 

 •	 กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
	 หรือระดับเจ้าหน้าที่

 1 : 1  1 : 1  1 : 0.69  1 : 0.69 

G4-LA13



093รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล
2556 2557 2558 2559

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

 •	 จ�านวนพนักงานที่ได้รับสิทธิ์ลางาน 
	 เพื่อเลี้ยงดูบุตร

11,917       13,920 14,107 14,198

 N/A 61.74%  N/A  64.40% N/A 65.66% N/A 67.52%

 •	 จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางาน
	 เพื่อเลี้ยงดูบุตร

394 536 677 691

 N/A  N/A 33 503 41 636 39 652

 •	 จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างาน 
	 หลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
	 เพื่อเลี้ยงดูบุตร	(แยกตามเพศ)

369 519 626 629

 N/A  N/A 32 487 38 588 32 597

 •	 อัตราการกลับมาท�างาน
	 และการคงอยู่ของพนักงาน
	 ที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุด
	 ระยะการลาหยุด

93.65% 96.83% 92.47% 91.03%

 N/A  N/A 96.97% 96.82% 92.68% 92.45% 82.05% 91.56%

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559

ความผูกพันต่อองค์กร*

ระดับความพึงพอใจ
กับการสื่อความและกิจกรรม
สร้างความผูกพันภายในองค์กร	

98.30% 90.60% 92.10% N/A

ระดับความผูกพันต่อองค์กร 62% 64% 61% N/A

ความครอบคลุมของข้อมูล	% 99.99% 100% 100% N/A

ระยะเวลาการแจ้งพนักงานล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตำาแหน่ง/ลักษณะการจ้างงาน 
เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขยายสาขา

 •	 การเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง 	 2	 สัปดาห์

 •	 การควบรวมกิจการ	การขยายสาขา 	 60	 วัน

 •	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร	อาทิ	การปรับขยายหรือลดสายงาน 	 2	 สัปดาห์

 •	 อื่นๆ	(โปรดระบุ)  

การร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน

 •	 จ�านวนข้อร้องเรียนของพนักงาน 
	 เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน

23 23 34 2

 •	 จ�านวนข้อร้องเรียน
	 ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

23 23 34 2

 •	 จ�านวนข้อร้องเรียน
	 ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

- - - -

 
*	 ป	ี2559	ธนาคารไม่ได้ท�าการส�ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร

 G4-LA3, G4-LA4, G4-LA16



094 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2556 2557 2558 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงาน     

พนักงานที่ได้รับการประเมินต่อพนักงานทั้งหมด 100 100 100 100

แยกตามระดับ     

 • กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 100 100 100 100

 • กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 100 100 100 100

 •	 กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับเจ้าหน้าที่ 100 100 100 100

แยกตามเพศ     

 • ชาย 38.26 35.60 34.00 32.48

 • หญิง 61.74 64.40 66.00 67.52

ข้อมูล
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

2556 2557 2558 2559

จ�านวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 1,070,326 1,045,128 1,359,209 1,186,243

จ�านวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 55.5 48.4 62.1 56.4

แยกตามระดับ     

 • พนักงานระดับบริหาร	(ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป) 55.6 48.1 62.1 116.6

 • พนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับเจ้าหน้าที่	
	 (ไม่เกินระดับผู้อ�านวยการฝ่าย)

47.4 66.6 63.4 55.5

แยกตามเพศ     

 • ชาย 47.5 42.9 53.1 54.8

 • หญิง 60.4 51.4 66.8 57.2

ข้อมูลด้านการฝึกอบรม

G4-LA9, G4-LA11



095รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2556 2557 2558 2559

แยกตามประเภทการประเมินผล     

 • Management	by	Objectives 100 100 100 100

 • Formal	comparative	ranking	of	employees	within	
	 one	employee	category

100 100 100 100

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน (บาท)     

Staff	Productivity	(Revenue/Personnel	Expense) 5.78 5.45 5.69 5.90

Human	Return	on	Investment 4.21 4.01 4.05 4.39
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล หน่วย
2556 2557 2558 2559

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราการบาดเจ็บ	(IR) จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน	
200,000	ชั่วโมง

0.02 0.01 0.01 0.00

0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน	(LTIR)	

จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน	
200,000	ชั่วโมง

0.02 0.01 0.01 0.00

0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน	(LDIR)

จ�านวนวันที่สูญเสียไปต่อชั่วโมง
การท�างาน	200,000	ชั่วโมง

2.69 0.17 0.80 0.00

0.17 2.52 0.00 0.17 0.80 0 0.00 0.00

อัตราการเจ็บป่วย
จากการท�างาน	(ODR)	

จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน	
200,000	ชั่วโมง

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราการขาดงาน	(AR) ร้อยละ 0 0.61 0.70 0.70

0 0 0.53 0.65 0.64 0.74 0.65 0.72

จ�านวนผู้เสียชีวิต คน 0 0 0 0 0 0 0 0

การลาป่วย

จ�านวนวันลาป่วย วัน N/A N/A 10,001 22,037 11,442 25,335 10,887 25,027

แยกตามสถานที่ทำางาน

 •	 ส�านักงานใหญ่
	 และอาคารหลัก

วัน N/A N/A N/A 24,202

 •	 นอกส�านักงานใหญ่ วัน N/A N/A N/A 11,712

จ�านวนชั่วโมงที่หยุดงาน
เนื่องจากการเจ็บป่วย
ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน	

วัน	x	8	ชั่วโมง N/A N/A 80,008 176,292 91,532 202,680 87,092 200,216

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

G4-LA6
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Assessment Parameter  

Baseline	year 2012

Consolidation	approach Operation	controls	

Boundary	summary All	entities	and		facilities	either	owned	or	under	operation	control	

Emission	factor	data	source IPCC	2006	and	DEDE	2010

Materiality	threshold 10%

Intensity	ratio per	FTE	

Independent	assurance YES

Parameter
2012

(Baseline 
Year)

2013 2014 2015 2016 % change
2015 vs 2016

% change
2012 vs 2016

 Greenhouse Gas Emission 
 (GHG Emission)

Total	Scope	1	emission	
(Tonnes	CO2e)

13,013.29 5,518.15 7,322.55 8,926.43 18,023.37 102% 39%

Total	Scope	2	emission	
(Tonnes	CO2e)

95,259.34 86,459.91 87,971.74 91,458.00 81,672.63 11% 14%

Total	Scopes	1	&	2	
emission	(Tonnes	CO2e)

108,272.63 91,978.06 95,294.29 100,384.43 99,696.00 1% 8%

Total	Scopes	1	&	2	
emission	intensity	
(Tonnes	CO2e	per	FTE)	

4.82 3.04 2.80 2.90 3.29 13% 32%

 G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
*	 Full	Time	Employee		ประกอบด้วย	พนักงานของธนาคารกสิกรไทย	บริษัทของธนาคารกสิกรไทยกสิกร	บิซิเนส-เทคโนโลยี	กรุ๊ป	และบริษัทให้บริการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ:
1.	 ในปี	2559		GHG	Emission	(Scope	1)	ไม่นับรวมการรั่วไหลของสารท�าความเย็นในเครื่องปรับอากาศ	และการรั่วไหลของสารเคมีดับเพลิง	(Halotron)	ของสาขาในห้างสรรพสินค้า	เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ		
	 เป็นแบบรวมศูนย์	ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศของทางธนาคาร	ซึ่งในกรณีนี้	พื้นที่สาขาในห้างคิดเป็นประมาณร้อยละ	5	ของพื้นที่ธนาคารทั้งหมด
	 แนวทางการพัฒนา	
	 ในปี	2560	ธนาคารมีแผนการรวบรวมข้อมูลจากสาขาในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล	ซึ่งคาดว่า	จะสามารถรายงานผลได้ในปี	2561
2.	 GHG	Emission	(Scope	3)	ค�านวณเฉพาะการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจโดยภาคพื้นด้วยรถแท็กซี่เท่านั้น	ยังไม่นับรวมการเดินทางโดยเครื่องบิน

Parameter
2012

(Baseline 
Year)

2013 2014 2015 2016 % change
2015 vs 2016

% change
2012 vs 2016

 Energy
 

Total	energy	consumption	
within	organization	
(MWh)

163,647.72 188,686.18 203,155.84 221,145.67 140,306.87        37% 14%

Total	energy	consumption	
intensity	(MWh	per	FTE)

7.29 6.24 5.97 6.39 4.62 28% 37%

 Water    

Water	consumption	
(mil	m3)

1.27 1.40 1.41 1.61 0.75 53% 40%

Water	consumption	
intensity	(m3	per	FTE)

56.39 46.38 41.50 46.64 24.82 47% 56%

 Waste
    

Total	Waste	generate	
(Metric	Tonnes)

6,910.06 7,998.74 9,005.96 9,151.17 5,701.75 38% 17%

Waste	generated	intensity	
(kg	per	FTE)

307.92 264.50 264.50 264.50 166.54 37% 46%

 Travel
    

Total	business	travel	
from	road	(km)

1,822,754.55 1,607,367.61 1,875,466.21 1,745,954.57 1,248,284.14 29% 32%

Total	CO2	emission	from	
road	travel	(Tonnes	CO2)

262.84 297.55 347.18 323.20 180.00 44% 32%

Total	CO2	emission	from	
road	travel	per	FTE	
(Tonnes	CO2	per	FTE)

0.01 
(0.0117)	

0.01
(0.0098)

0.01
(0.011)

0.01
(0.0093)

0.01 
(0.0059)

37% 49%

Full Time Employee* 
(FTE)

22,441 30,241 34,049 34,598 30,339 12% 35%

G4-EN3, G4-EN5, G4-EN8, G4-EN17, G4-EN18
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้  

ธนาคารกสิกรไทยจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ�า
ทกุปี	ตัง้แต่ปี	2555	เพือ่ใช้เป็นช่องทางในการน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร	 โดยรายงานการพัฒนา 
ความยั่งยืนของธนาคารฉบับปี	 2558	 เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม	 
ป	ี2559	ทั้งนี้	รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี	2559	มีขอบเขต
การเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานครอบคลุมผลการด�าเนินงานของ
ธนาคาร	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง	 ที่มีสัดส่วน 
การถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	50	หรือบริษัทที่ธนาคารมีอ�านาจในการบริหาร	
รวมท้ัง	บริษัทที่ต้องการเปิดเผยข้อมูล	 โดยแบ่งประเภทของข้อมูลและ
ขอบเขตดังต่อไปนี้

•	 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	  
	 ครอบคลุมผลการด�าเนินของธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม 

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานประจ�าปี	
2559

•	 ข้อมูลด้านสังคม    
	 ครอบคลุมผลการด�าเนินงานของธนาคารเท่านั้น	
•	 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	  
	 ครอบคลุมผลการด�าเนินงานของธนาคาร	 บริษัทของธนาคาร

กสิกรไทย	 กสิกร	 บิซิเนส-เทคโนโลยี	 กรุ ๊ป	 และบริษัทให้ 
การสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย	 เฉพาะในประเทศไทย	
ดังแสดงข้อมูลโดยละเอียดในหน้า	102

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการด�าเนินงานตั้งแต่
วนัที	่1	มกราคม	2559	ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2559	โดยมแีนวทางรายงาน 
ที่สอดคล้องกับแนวทางของ	Global	 Reporting	 Initiatives	 (GRI)	 
ฉบับ	G4	ที่ระดับ	Core	และยังน�าเสนอแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	 (UNGC)	ด้วยความสมัครใจ	 ในหน้า	
110 - 111 

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี	้ได้มาจาก
ระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกับรายงานประจ�าปี	 2559	ของ
ธนาคารกสิกรไทย	 โดยได้รับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
และเพื่อให้ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในเล่มนี้
มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส	 ธนาคารกสิกรไทยจัดให้มีการรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูล	G4-EN3,	G4-EN15,	G4-EN16,	G4-EN17,	
G4-LA6,	G4	Financial	Literacy	โดยบริษัท	ลอยด์ส	รีจิสเตอร์	อินเตอร์

เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ดังรายละเอียดในหน้า	116-117	และ
ความสอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ	GRI	G4	ระดบั	Core	โดย
สถาบันไทยพัฒน	์ดังรายละเอียดในหน้า	114-115

ทั้งนี้	 ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีน�าเสนอ 
ในรายงานฉบับนี้	 เป็นข้อมูลที่อยู ่ในความรับผิดชอบของธนาคาร 
กสิกรไทย	 และผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย	 พิจารณาแล้วเห็นว่ามี 
ความเกี่ยวข้อง	และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การควบคุมคุณภาพของการจัดทำารายงาน

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	 ส�านักเลขานุการบริษัท	 เป็น 
หน่วยงานกลางในการควบคุมคุณภาพการจัดท�ารายงานให้มี 
ความถูกต้อง	 สมบูรณ์	 โดยในการรวบรวมข้อมูล	 ได้มีการตรวจสอบ 
ความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 และมีการรายงานแนวทาง	 
รวมถงึขัน้ตอนการด�าเนนิงานทัง้หมดแก่คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ส�านักเลขานุการบริษัท	สายงานเลขาธิการองค์การ
บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย
เลขที	่1	ซอยราษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนราษฎร์บูรณะ	แขวงราษฎร์บูรณะ	
เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10140	ประเทศไทย
โทรศัพท์		02-4702984

 G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33
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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมกิจกรรมที่ธนาคาร
พิจารณาแล้วว่า	 อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคัญ	 
และเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	อาทิ	การบันทึก
ค่าจากเครื่องวัด	หลักฐานทางบัญชี	ข้อมูลจากกระบวนการด�าเนินงาน	
และการประเมินค่าตัวเลขบนพื้นฐานที่มีหลักการ

พลังงาน
การใช้พลังงานรวม	ประกอบด้วย	พลังงานจากพลังงานไฟฟ้า	

ก๊าซเรือนกระจก
หมายถงึปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนนิงาน

ของธนาคาร	 หรือกิจกรรมต่างๆ	 ที่ค�านวณตามแนวทางการรายงาน 
และค�านวณก๊าซเรือนกระจกของ	 IPCC	 (Emission	 Factor	 อ้างอิง
มาตรฐาน	IPCC	Vol.	2	และการค�านวณ	Septic	Tank	อ้างองิการค�านวณ
ตามมาตรฐาน	2006	IPCC	Guideline	for	National	Greenhouse	Gas	
Inventories,	 Volume	 5	Chapter	 6	Wastewater	 Treatment	 and	
Discharge)	โดยมีหลักการดังนี้

1.	 ขอบเขตการรายงาน
	 1.1		ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง	(Scope	1)	โดยเกิดจาก

กระบวนการด�าเนนิงานและกจิกรรมต่างๆ	ทีม่แีหล่งก�าเนดิ
อยูใ่นความดแูล	ควบคมุ	บรหิารจัดการของธนาคาร	ในทีน่ี้ 
หมายถึงการเผาไหม้ของน�้ามันหรือก๊าซธรรมชาติและ 
การรั่วไหลจากก๊าซมีเทนของระบบ	Septic	 Tank	 เท่านั้น

	 1.2		ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม	 (Scope	 2)	 เกิดจาก 
การซื้อพลังงานจากภายนอก	 ซึ่งการด�าเนินงานของ
ธนาคารในทีน่ีห้มายถงึพลงังานไฟฟ้าเท่านัน้	ไม่นบัรวมการ
ใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า

	 1.3		ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมอื่นๆ	 (Scope3)	 เกิด 
จากการใช้พลงังานในการเดนิทางของพนกังาน	โดยแทก็ซี่	
เท่านั้น

2.	 การรายงานปริมาณ
	 2.1		การค�านวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากกระบวนการ

ผลิตโดยตรง	 (Scope	 1)	 จะรายงานจากกระบวนการ 
เผาไหม้จากปริมาณการใช ้เชื้อเพลิง	 (ตามน�้าหนัก 
หรือปริมาตร)	 อาทิ	 ปริมาณน�้ามันหรือก๊าซธรรมชาต	ิ 
x	 ค ่าการปลดปล่อยก ๊าซเรือนกระจกที่อ ้างอิงจาก	

 
*	 ในปี	2559	ระบบการน�าน�้ากลับมาใช้อยู่ระหว่างการด�าเนินการปรับปรุง	จึงไม่มีการรายงานผลในส่วนของปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้
**	 อาคารกสิกร	บิซิเนส-เทคโนโลยี	กรุ๊ป	คือ	ชื่อใหม่ของอาคารแจ้งวัฒนะ	2	ตามที่เคยให้ข้อมูลในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2558

Intergovernment	 Panel	 on	Climate	Change	 2006	
(IPCC)

	 2.2		การค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อม	
(Scope	 2)	 จะรายงานจากปริมาณการซื้อไฟฟ้า	 โดยจะ
อ้างอิงค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ผลิตหรือ 
ผู้ขาย

3.	 การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	จะครอบคลมุ
ถึงก๊าซ	CO2	CH4 N2O	HFCS	 PFCS	 และ	SF6	 โดยค�านวณ 
และแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 จาก 
ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	(Global	Warming	
Potential:	GWP)	ที่ก�าหนดโดย	IPCC	

4. Emission Factor	อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก	 (องค์การมหาชน):	 Thailand	 Greenhouse	 Gas	 
Management	Organization	(Public	Organization)

5.	 วธิกีารประเมนิ	อ้างองิตาม	The	Greenhouse	Gas	Protocol:	
A	Corporate	Accounting	and	Reporting	Standard	Revised	
Edition	และแนวทางการประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร	
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	
ฉบับปรับปรุงครั้งที	่3	ตุลาคม	2559

6.	 การตั้งสมมุติฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 จาก 
การเดินทางด้วยรถแท็กซี่ตามสัดส่วนปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ประเภท	 NGV	 และ	 LPG	 อ้างอิงจากจ�านวนรถแท็กซี่ ท่ี 
ขึ้นทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

นำ้า
การจัดการน�้า	 ประกอบด้วย	 ปริมาณน�้าจากภายนอก	น�้าที่ผ่าน 

การบ�าบัด	 น�้าที่ปล ่อยสู ่ภายนอก	 และน�้า ท่ีน�ากลับมาใช ้ใหม ่	 
มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้น�้า	และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ
จากการน�าน�้าจากแหล่งต่างๆ	มาใช้	

ปริมาณน�้าจากภายนอก	หมายถึง	ปริมาณการน�าน�้าจากแหล่งน�้า
ต่างๆ	มาใช้ภายในกจิกรรมของธนาคาร	ซึง่ได้ข้อมลูมาจากหลกัฐานทาง
บัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์น�้าประปา	

น�า้ทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่*	หมายถงึ	ปรมิาณน�า้ท่ีน�ากลับมาใช้หลงัผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้ว	 โดยธนาคารได้ออกแบบระบบ 
การจัดการน�้าในอาคารหลักของธนาคาร	 ได้แก่	 อาคารราษฎร์บูรณะ	
อาคารพหลโยธิน	และอาคารแจ้งวัฒนะ	1	และอาคารกสิกร	บิซิเนส-
เทคโนโลยี	กรุ๊ป**	โดยใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบตะกอนเร่ง	ที่มีการเติม
อากาศอย่างเพียงพอ	 ส่งผลให้น�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมา 
ใช้ใหม่ได้ร้อยละ	12	ของน�า้เสียอาคาร	และไม่ก่อให้เกิดการปลดปล่อย
ของก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการจัดการน�้า

G4-DMA, G4-EN3, G4-EN8, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18
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ของเสีย
การจดัการของเสยีเป็นการพจิารณาทีเ่กดิจากกระบวนการด�าเนนิงาน 

และกิจกรรมของธนาคาร	 ซ่ึงการรายงานปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใน
รายงานฉบับนี้ได้จากการประมาณค่า

ข้อมูลด้านสังคม

จำานวนพนักงานของธนาคาร
พนักงานของธนาคาร	 คือ	 ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างของ

ธนาคารกสิกรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก	่ 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง	 (Top	Management)	 กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง	
(Middle	Management)	 และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ	 (Officer)	 ดังนี้

•	 กลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงู	(Top	Management)	ได้แก่	ผูด้�ารงต�าแหน่ง 
ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการจนถึงต�าแหน่งประธานกรรมการ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

•	 กลุม่ผูบ้รหิารระดบักลาง	(Middle	Management)	ได้แก่	ผูบ้รหิาร 
ฝ่าย	(Department	Head)	และผู้บริหารงาน	(Function	Head)

•	 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ	(Officer)	ได้แก่	พนักงานในต�าแหน่ง
เจ้าหน้าที่	 (Officer)	 และเจ้าหน้าที่อาวุโส	 (Senior	Officer/ 
Supervisor)

โดยกลุ ่มพนักงานดังกล่าวข้างต้น	 แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท 
ตามประเภทสัญญาจ้าง	 คือ	 สัญญาจ้างแบบไม่มีก�าหนดเวลา	 
(Permanent)	และสัญญาจ้างแบบมีก�าหนดระยะเวลา	(Contract)	

การคำานวณชั่วโมงการทำางาน
1.	 เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลาและการเก็บบันทึก

ข้อมูลจากหน่วยงานการบุุคคล	หน่วยงานบัญชี	หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2.	 ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบบันทึกเวลา	จะใช้วิธีการ
ประมาณชั่วโมงการท�างานโดยใช้สูตรการค�านวณดังนี้

จ�านวนชั่วโมงการท�างาน	 (ชั่วโมง-คน)	=	จ�านวนคน	x	จ�านวนวัน
ท�างาน	 x	 จ�านวนช่ัวโมงการท�างานปกติ	 (ต่อวัน)	 +	 จ�านวนช่ัวโมง 
ล่วงเวลารวม	(เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการ)

การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
ธนาคารกสิกรไทยบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจาก 

การท�างาน	โดยค�านวณและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยดังนี้	

ค�านิยาม
จ�านวนวัน	(Day)	 คือ	Scheduled	Work	Day
การบาดเจ็บ	(Injury)	 คือ	การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
	 ในการท�างาน	ตั้งแต่เล็กน้อย	(First	Aid)	 
	 และหยุดงานตั้งแต่	1	วันขึ้นไป
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน		 คือ	การบาดเจ็บที่ท�าให้หยุดงานตั้งแต	่
	 1	วันขึ้นไป	(เริ่มนับวันหยุดถัดจาก
	 วันที่เกิดอุบัติเหตุ)
ความรุนแรงการบาดเจ็บ		 คือ	นับจากวันท�างานที่หยุดจริง

การค�านวณ

อัตราการบาดเจ็บ	(Injury	Rate:	IR)

=	จ�านวน	(ราย)	ของการบาดเจ็บทุกระดับ	(ในช่วงเวลาที่รายงาน)	

x	200,000	(ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)	

จ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(Lost	Time	Injury	Rate:	LTIR)

=	จ�านวน	(ราย)	ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(ในช่วงเวลาที่รายงาน)

x	200,000	(ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็	(Lost	Day	Injury	Rate:	LDIR)

=	จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ	(ในช่วงเวลาที่รายงาน)

x	200,000	(ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการเจ็บป่วย/โรคจากการท�างาน	
(Occupational	Disease	Rate:	ODR)	

=	จ�านวน	(ราย)	การเจ็บป่วยจากการท�างาน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

x	200,000	(ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน	(ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการขาดงาน	(Absentee	Rate:	AR)

=	จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน 
รวมอื่นๆ	ที่ไม่ใช่การลาที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาที่รายงาน	x	100

จ�านวนวันท�างานทั้งหมดในรอบปี
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ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ชื่อเต็ม

สังคม สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติ
ด้าน

แรงงาน

การฝึก
อบรม

ความ
ปลอดภัย

เชื้อเพลิง ไฟฟ้า นำ้า ของเสีย 
(ขยะ)

1. บริษัท	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด

3. บริษัท	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	จ�ากัด

4. บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

5. บริษัท	ลีสซิ่งกสิกรไทย	จ�ากัด

6. บริษัท	แฟคเตอรี	แอนด์	อีควิปเมนท์	กสิกรไทย	จ�ากัด

7. บริษัท	โพรเกรส	พลัส	จ�ากัด

8. บริษัท	โพรเกรส	แอพไพรซัล	จ�ากัด

9. บริษัท	โพรเกรส	กันภัย	จ�ากัด

10. บริษัท	โพรเกรส	แมเนจเมนท์	จ�ากัด

11. บริษัท	โพรเกรส	ฟาซิลิตีส์	แมเนจเมนต	์จ�ากัด

12. บริษัท	โพรเกรส	เซอร์วิส	จ�ากัด

13. บริษัท	โพรเกรส	สโตร์เรจ	จ�ากัด

14. บริษัท	โพรเกรส	เอช	อาร์	จ�ากัด

15. บริษัท	โพรเกรส	เซอร์วิส	ซัพพอร์ท	จ�ากัด

16. บริษัท	โพรเกรส	คอลเลคชั่น	จ�ากัด

17. บริษัท	โพรเกรส	เทรนนิ่ง	จ�ากัด

18. บริษัท	โพรเกรส	มัลติ	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด

19. บริษัท	กสิกร	เทคโนโลยี	กรุ๊ป	เซเครเทเรียต	จ�ากัด*

20. บริษัท	กสิกร	แล็บส์	จ�ากัด*

21. บริษัท	กสิกร	ซอฟต์	จ�ากัด*

22. บริษัท	กสิกร	โปร	จ�ากัด*

23. บริษัท	กสิกร	เซิร์ฟ	จ�ากัด	
(ชื่อเดิม	:	บริษัท	โพรเกรส	ซอฟแวร์	จ�ากัด)

หมายเหตุ:
1.	 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครอบคลุมผลการด�าเนินของธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ตามที่ระบุในรายงานประจ�าปี	2559	
2.	 ในปี	 2560	 ธนาคารมีแผนการตรวจนับปริมาณการใช้สารท�าความเย็น	 6	 อาคารหลัก	 ซึ่งมีปริมาณพื้นที่ความเย็นประมาณ	300,000	ตารางเมตร	คิดเป็นร้อยละ	 70	 ของพื้นที่ความเย็นรวมทั้งหมด	และจะ 
	 ด�าเนินการตรวจนับสาขาในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล		ซึ่งมีปริมาณพื้นที่ความเย็นประมาณ	120,000	ตารางเมตร	คิดเป็นร้อยละ	30	ของพื้นที่ความเย็นรวมทั้งหมด	ซึ่งคาดว่า	จะสามารถรายงานผลได้ในป	ี2561

 
*	 เป็นบริษัทก่อตั้งใหม่มีอายุน้อยกว่า	3	ปี	และอยู่ระหว่างการจัดท�าข้อมูลในด้านสังคม

G4-17
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI   G4

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน	GRI	G4  G4-32

GENERAL	STANDARD	DISCLOSURES
Page/Direct	Answer

External 
Assurance

Additional Column
(SDG	MAPPING	Linkage)		Sustainability	Report

STRATEGY	ANALYSIS

G4-1 8-10  

G4-2 8-10  

ORGANIZATIONAL	PROFILE

G4-3 11-12  

G4-4 12-13  

G4-5 37  

G4-6 12, 15  

G4-7 12  

G4-8 14-15  

G4-9 12, 88  

G4-10 61, 89  Goal	8:	 Employment

G4-11 61, 91  Goal	8:	 Freedom	of	
	 association	and	
	 collective	bargaining

G4-12 59  

G4-13	 52-54  

G4-14 77-78  

G4-15 16, 110-111  

G4-16 74  

GENERAL	STANDARD	DISCLOSURES
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน	GRI	G4G4-32

GENERAL	STANDARD	DISCLOSURES
Page/Direct	Answer

External 
Assurance

Additional Column
(SDG	MAPPING	Linkage)		Sustainability	Report

IDENTIFIED	MATERIAL	ASPECTS	AND	BOUNDARIES

G4-17 20, 102  

G4-18 20-21  

G4-19 21-23  

G4-20 22-23  

G4-21 22-23  

G4-22

G4-23 21, 99  

STAKEHOLDER	ENGAGEMENT

G4-24 24-27  

G4-25 24  

G4-26 24-27  

G4-27 24-27  

REPORT	PROFILE

G4-28 99  

G4-29 99  

G4-30 99  

G4-31 99  

G4-32 99, 103-109  

G4-33 99, 114-117  

GOVERNANCE

G4-34  19, 30-31  

ETHICS	AND	INTEGRITY

G4-56  32  	Goal	16:	Ethical	and	lawful	
	 behavior
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน	GRI	G4  G4-32

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES
Page/Direct	Answer

Omissions External 
Assurance 

Additional Column
(SDG	MAPPING	linkage)Sustainability	Report

CATEGORY:	ECONOMIC

MATERIAL	ASPECT:	ECONOMIC	PERFORMANCE

G4-DMA 29, 43  

G4-EC1	 74, 88 Goal	5:	 Infrastructure		 	 	
	 investment
Goal	8:	 Economic	
	 performance
Goal	9:	 Infrastructure		 	 	
	 investment

MATERIAL	ASPECT:	INDIRECT	ECONOMIC	IMPACTS 

G4-DMA	 48-51

G4-EC8 48-51 	Goal	1:	 Economic	
	 development	in	areas		
	 of	high	poverty
	Goal	3:	 Access	to	medicines	
	Goal	8:	 Indirect	impact	on	
	 job	creation
	Goal	10:	Economic	
	 development	in	areas		
	 of	high	poverty

CATEGORY:	ENVIRONMENT

MATERIAL	ASPECT:	ENERGY

G4-DMA 83-84, 100

G4-EN3 86, 98, 100 Yes,
page	86,	98

Goal	8:	 Energy	efficiency	
Goal	13:	 Energy	efficiency

G4-EN5 86, 98 Goal	8:	 Energy	efficiency	
Goal	13:	 Energy	efficiency

G4-EN6 85, 87 Goal	8:	 Energy	efficiency	
Goal	13:	 Energy	efficiency

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES	



106 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน	GRI	G4G4-32

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES
Page/Direct	Answer

Omissions External 
Assurance 

Additional Column
(SDG	MAPPING	linkage)Sustainability	Report

MATERIAL	ASPECT:	WATER

G4-DMA 84

G4-EN8 86, 98, 100

MATERIAL	ASPECT:	EMISSIONS

G4-DMA 83-84

G4-EN15 97, 100 Yes,
page	97

Goal	3:	 Air	quality
Goal	13:	 GHG	emissions

G4-EN16 97, 100 Yes,
page	97

Goal	3:	 Air	quality
Goal	13:	 GHG	emissions

G4-EN17 97-98, 
100

Yes,
page	97-98

Goal	3:	 Air	quality
Goal	13:	 GHG	emissions

G4-EN18 97-98, 100 	Goal	13:	GHG	emissions

MATERIAL	ASPECT:	SUPPLIER	ENVIRONMENTAL	ASSESSMENT

G4-DMA 59

G4-EN	32 59

CATEGORY:	SOCIAL

SUB-CATEGORY:	LABOR	PRACTICES	AND	DECENT	WORK

MATERIAL	ASPECT:	EMPLOYMENT

G4-DMA 62, 65

G4-LA1 91 Goal	5:	 Gender	equality
Goal	8:	 Employment

G4-LA2 64 Goal	8:	 Employment

G4-LA3 93 Goal	5:	 Parental	leave
Goal	8:	 Parental	leave
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน	GRI	G4  G4-32

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES
Page/Direct	Answer

Omissions External 
Assurance 

Additional Column
(SDG	MAPPING	linkage)Sustainability	Report

MATERIAL	ASPECT:	LABOR/MANAGEMENT	RELATIONS

G4-DMA 62-63

G4-LA4 93 	Goal	8:	 Labor/management		 	
	 relations

MATERIAL	ASPECT:	OCCUPATIONAL	HEALTH	AND	SAFETY

G4-DMA 68

G4-LA6 96 Yes,
page	96

Goal	3:	 Occupational	health		 	
	 	 and	safety
Goal	8:	 Occupational	health		 	
	 	 and	safety

MATERIAL	ASPECT:	TRAINING	AND	EDUCATION

G4-DMA 66-68

G4-LA9 94 Goal	4:	 Employee	training	
	 	 and	education
Goal	5:	 Gender	equality
Goal	8:	 Employee	training	
	 	 and	education

G4-LA11 94 Goal	5:	 Gender	equality
Goal	8:	 Employee	training	
	 	 and	education

MATERIAL	ASPECT:	DIVERSITY	AND	EQUAL	OPPORTUNITY

G4-DMA 62

G4-LA12 90 	Goal	5:	Gender	equality
	Goal	8:	Diversity	and	equal	
	 	 opportunity

MATERIAL	ASPECT:	EQUAL	REMUNERATION	FOR	WOMEN	AND	MEN

G4-DMA 62-63

G4-LA13 92 	Goal	5:	 Equal	remuneration	 
	 for	women	and	men
	Goal	8:	 Equal	remuneration	
	 for	women	and	men
	Goal	10:	Equal	remuneration	
	 for	women	and	men
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน	GRI	G4G4-32

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES
Page/Direct	Answer

Omissions External 
Assurance 

Additional Column
(SDG	MAPPING	linkage)Sustainability	Report

MATERIAL	ASPECT:	SUPPLIER	ASSESSMENT	FOR	LABOR	PRACTICES

G4-DMA 59

G4-LA14 59

MATERIAL	ASPECT:	LABOR	PRACTICES	GRIEVANCE	MECHANISMS

G4-DMA 63

G4-LA16 63, 93 	Goal	16:	Grievance	
	 mechanisms

SUB-CATEGORY:	HUMAN	RIGHTS

MATERIAL	ASPECT:	ASSESSMENT

G4-DMA 42

G4-HR9 42

MATERIAL	ASPECT:	SUPPLIER	HUMAN	RIGHTS	ASSESSMENT

G4-DMA 42, 59

G4-HR10 59

SUB-CATEGORY:	SOCIETY

MATERIAL	ASPECT:	LOCAL	COMMUNITIES

G4-DMA 46-47, 73-74

G4-SO1 Not				
Applicable

G4-SO2 Not	
Applicable

G4-FS13 46-47 Goal	1:	 Access	to	financial	
	 services
Goal	8:	 Access	to	financial	
	 services
Goal	10:	 Access	to	financial	
	 services

G4-FS14 46-47 Goal	1:	 Access	to	financial	
	 services
Goal	8:	 Access	to	financial	
	 services
Goal	10:	 Access	to	financial	
	 services

MATERIAL	ASPECT:	ANTI-CORRUPTION

G4-DMA 36

G4-SO4 33-34, 36 Goal	16:	 Anti-corruption
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน	GRI	G4  G4-32

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES
Page/Direct	Answer

Omissions External 
Assurance 

Additional Column
(SDG	MAPPING	linkage)Sustainability	Report

ASPECT:	SUPPLIER	ASSESSMENT	FOR	IMPACTS	ON	SOCIETY

G4-DMA 59

SUB-CATEGORY:	PRODUCT	RESPONSIBILITY

ASPECT:	PRODUCT	AND	SERVICE	LABELING

G4-DMA 43, 47

G4-PR5 17, 47

ASPECT:	CUSTOMER	PRIVACY

G4-DMA 55-58

G4-PR8 56 Goal	16:	 Protection	of	privacy

MATERIAL	ASPECT:	FINANCIAL	LITERACY

G4-DMA 69-70 Yes,
page	69-70

ASPECT:	PRODUCT	PORTFOLIO

G4-DMA 39-41, 48

G4-FS7 49-51 	Goal	1:	 Access	to	financial	
	 services
	Goal	8:	 Access	to	financial		 	
	 services
	Goal	9:	 Access	to	financial		 	
	 services
	Goal	10:	Access	to	financial		 	
	 services

G4-FS8 17, 77, 80-81

KBank	commits	to	the	following	SDGs:
Goal	1:	 End	poverty	in	all	its	forms	everywhere
Goal	3:	 Ensure	healthy	lives	and	promote	well-being	for	all	at	all	ages
Goal	4:	 Ensure	inclusive	and	equitable	quality	education	and	promote	lifelong	learning	opportunities	for	all
Goal	5:	 Achieve	gender	equality	and	empower	all	women	and	girls
Goal	8:	 Promote	sustained,	inclusive	and	sustainable	economic	growth,	full	and	productive	employment	and	decent	work	for	all
Goal	9:	 Build	resilient	infrastructure,	promote	inclusive	and	sustainable	industrialization	and	foster	innovation
Goal	10:	 Reduce	inequality	within	and	among	countries	
Goal	13:	 Take	urgent	action	to	combat	climate	change	and	its	impacts
Goal	16:	 Promote	peaceful	and	inclusive	societies	for	sustainable	development,	provide	access	to	justice	for	all	and	build	effective,	 
	 accountable	and	inclusive	institutions	at	all	levels
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ประเด็น หลักการสากล แนวทางการดำาเนินงาน

สิทธิมนุษยชน 1.	 สนับสนุนและเคารพในเรื่อง 
การปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ที่ประกาศในระดับสากล 
ตามขอบเขตอ�านาจ 
ที่เอื้ออ�านวย

2.	 หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ
ของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

•	 ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเผยแพร่และยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งธนาคาร
•	 ก�าหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
•	 การจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียภายในธนาคาร	เพื่อวางกรอบและก�าหนดประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและจัดท�ามาตรการจัดการประเด็นเหล่านั้น	
(Identification	and	Mitigation)

•	 การประเมินประเด็นส�าคัญที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	(Assessment)
•	 การจัดท�ามาตรการเพิ่มเติมเพื่อประเมิน	ป้องกัน	และจัดการประเด็นส�าคัญ 
ด้านสิทธิมนุษยชน

แรงงาน 3.	 ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มของแรงงาน 
และการรับรองสิทธิในการร่วม
เจรจาต่อรองอย่างจริงจัง

4.	 ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ	์ 
และแรงงานที่ใช้การบังคับ 
ในทุกรูปแบบ

5.	 ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก 
อย่างจริงจัง

6.	 ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่อง 
การจ้างแรงงานและ 
การประกอบอาชีพ

•	 ก�าหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
และจรรยาบรรณของพนักงานในการไม่เลือกปฏิบัติและกีดกันแรงงาน	 
การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง	และการให้ผลประโยชน์ที่สามารถ
เทียบเคียงกับบริษัทชั้นน�าทั่วไป	รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานที่ดี

•	 สนับสนุนและจัดให้มีสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทยและสหภาพแรงงาน 
ผู้บังคับบัญชาธนาคารกสิกรไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง 
กับลูกจ้าง	และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

•	 ธนาคารรักษาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างธนาคารกับสหภาพแรงงาน	
คณะกรรมการลูกจ้างและพนักงาน	ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี	 
ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย	และสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

•	 มีนโยบายไม่บังคับแรงงานและไม่จ้างแรงงานเด็ก
•	 สนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาสประกอบอาชีพ	เพื่อด�ารงอยู่ในสังคม 
ด้วยความภาคภูมิใจ	ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	พ.ศ.	2550

•	 จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
•	 ก�าหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน	และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การร้องทุกข์ของพนักงาน	

การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ  

การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติG4-15



111รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559   ธนาคารกสิกรไทย

ประเด็น หลักการสากล แนวทางการดำาเนินงาน

สิ่งแวดล้อม 7.	 สนับสนุนแนวทาง
	 การระแวดระวัง 

ในการด�าเนินงานที่อาจจะ
	 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8.	 อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริม

การยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

9.	 ส่งเสริมการพัฒนา
	 และการเผยแพร่เทคโนโลยี 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 ก�าหนดเรื่องการอนุรักษ์และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน	

•	 ก�าหนดเรื่องการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 
การด�าเนินนโยบายอนุรักษ์และลดการใช้ทรัพยากรและการลดของเสีย	 
และการสร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว ้
ในนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•	 ก�าหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่อาคารส�านักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคาร
สถาปัตยกรรมสีเขียวซึ่งเน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

•	 ก�าหนดให้มีการใช้อุปกรณ์และระบบประกอบอาคารที่มีเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพสูงเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	เช่น	โครงการจัดท�า 
แผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าส�าหรับใช้ภายในอาคาร	(อยู่ระหว่าง 
การด�าเนินงานก่อสร้างและติดตั้ง)	เป็นต้น

•	 ส่งเสริมความรู้ด้านสถาปัตยกรรมสีเขียวในเรื่องการประหยัดพลังงาน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยจัดให้มีการอบรมดูงานแก่องค์กร

	 และสถาบันการศึกษา	
•	 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก ่
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจต่างๆ

•	 สนับสนุนการให้สินเชื่อพลังงานทดแทนและสินเชื่ออนุรักษ์พลังงาน
	 และสิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทน	
	 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

การต่อต้าน
การทุจริต
คอร์รัปชั่น

10.	ด�าเนินงานในการต่อต้าน 
การทุจริต	รวมทั้งการกรรโชก	
และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

•	 ร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

•	 ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ	และก�าหนด
เรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

•	 ก�าหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า 
ที่ไม่ถูกต้อง	และเบาะแสการกระท�าทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร

•	 สื่อความและให้ความรู้นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	อย่างต่อเนื่อง

•	 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร	เสนอแนะ	ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ	
หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระท�าไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการธนาคาร
ได้โดยตรง	รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล

•	 ร่วมลงนามในโครงการ	“การส่งเสริมการจัดจ้าง	สีเขียวในภาคเอกชน”	 
ของสถาบันองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(TBCSD)

การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  G4-15
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รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2559 ระดับดีเด่น
จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

(ก.ล.ต.)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	และสถาบันไทยพัฒน์

ใบรับรอง ESG 100 Certificate
ใบรับรอง	 100	 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ 

ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	จากสถาบันไทยพัฒน์

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ	“ดีเลิศ”		
ประจ�าปี	2559	
 จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	 
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในระดับ	“ดีเลิศ”	ประจ�าปี	2559 
 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จัดโดย
สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลระดับสากล
 

ธนาคารได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นส่วนหนึง่ของดชันแีห่งความยัง่ยนื	
Dow	Jones	Sustainability	Indices	(DJSI)	ประจ�าปี	2559	ทั้งในระดับ
โลก	DJSI	World	และกลุ่มตลาดเกิดใหม่	 DJSI	Emerging	Markets	 
ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับโลก	

 

ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนี	 FTSE4Good	
Emerging	Index	ซึ่งได้เปิดตัวขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม	2559	

กลุ่มดัชนี	 FTSE4Good	Series	นี้	 จัดท�าขึ้นเพ่ือช่วยให้นักลงทุน 
สามารถน�าเอาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาล	 
(Environment,	Social	and	Governance:	ESG)	มาใช้ในการพิจารณา
เพือ่ตดัสนิใจในการลงทนุ	โดยกลุม่ดชันนีีไ้ด้คดัเลอืกบรษิทัทีม่กีารบรหิาร
จัดการความเสี่ยงด้าน	ESG	ที่ดี	 เพื่อให้กองทุนต่างๆ	(Tracker	Fund)	
และผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินที่มีโครงสร้างซับซ้อน	 (Structured	
Products)	 ใช้เป็นดัชนีอ้างอิงและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน	 โดย
คะแนน	ESG	ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการน�าเอา
ปัจจัยด้าน	 ESG	มาใช้ในการพิจารณาการลงทุน	 หรือเป็นแนวทาง 
ให้บรษิทัส�าหรบัพฒันามาตรฐานและสร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันา
อย่างยั่งยืน

รางวัลจากงาน 2016 Corporate Governance Poll 
จัดโดยนิตยสาร Asiamoney จำานวน 3 รางวัล ได้แก่

•	 รางวัล		Best	Overall	for	Corporate	Governance	in	Thailand	
•	 รางวัล		Best	for	Disclosure	and	Transparency	in	Thailand
•	 รางวัล	Best	for	Investor	Relations	in	Thailand		

รางวัล Platinum	Awards 2016
	 Financial	 Performance,	 Corporate	 Governance,	 Social	 
Responsibility,	 Environmental	 Responsibility	 and	 Investor	 
Relations	 จากงาน	 The	Asset	Corporate	Awards	 2016	 จัดโดย
นิตยสาร	The	Asset
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รางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินผลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Carbon	Disclosure	Program	(CDP)	คือระบบการวดัผล	การเปิดเผย 
ข้อมูล	 การบริหารจัดการ	 และการแบ่งปันข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ในระดับสากล	 ซ่ึงไม่มุ ่งหวังผลก�าไร	 โดยมุ ่งหวังให้องค์กรธุรกิจ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงาน

ธนาคารกสกิรไทยได้เข้าร่วมการประเมนิในโครงการการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศของ	CDP	ตั้งแต่ป	ี2557

มาตรฐาน	 London	 Benchmarking	 Group	 (LBG)	 ซึ่งใช้ใน 
การประเมนิมลูค่าทางการเงนิทีใ่ช้จ่ายทางด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	
รวมถงึเงนิบรจิาค	ชัว่โมงการท�างานจติอาสา	และสดัส่วนการลงทุนเพือ่
ชุมชน

ธนาคารกสิกรไทยได้ใช้กรอบ	 LBG	 ในการประเมินและรายงาน 
ผลการด�าเนินงานด้านสังคมของธนาคาร	ตั้งแต่ปี	2558	เป็นต้นมา



 

 

Independent Assurance Statement 
To KASIKORNBANK PCL on the Sustainability Report 2016 
  
KASIKORNBANK PCL or KBANK requested Thaipat 
Institute (the Foundation for Thailand Rural 
Reconstruction Movement under Royal Patronage) 
to carried out an assurance engagement response 
to the Sustainability Report 2016 

 

Criteria for report preparation  

 The Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability 
Reporting Guidelines version 4, in accordance 
with the Guidelines using ‘Core’ option 

 

Criteria for assurance standards 

 The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 
2008)  

 
Addressee  
The intended users of this assurance statement are 
the management of KBANK and its associated 
stakeholders. 
 
Scope of Assurance 
The scope of this assurance engagement based on 
Type 1, AccountAbility Principles: evaluation of 
adherence to the AA1000 AccountAbility Principles 
and to the GRI Sustainability Reporting Guidelines 
version 4 in accordance with ‘Core’ option. The 
scope of this assurance engagement does not 
provide conclusions on the reliability of the 
performance information. 
 
Disclosures Covered  
The assurance engagement is based on information 
that is publicly disclosed on the Sustainability Report 
2016 of KBANK for the year ended 31 December 
2016.  
 
Methodology  
We carried out Type 1 moderate assurance in 
accordance with AA1000AS. The Type 1 

engagement requires us to report on the nature 
and extent of adherence to AA1000 APS. To 
achieve moderate level assurance, we have used 
the criteria in AA1000AS to evaluate adherence to 
AA1000APS. We undertook the following 
procedures:  

 

 Reviewed the policies, practices, management 
systems and processes and performance 
information to be included within the 
Sustainability Report 2016 of KBANK 

 Analyzed information on performance provided 
in the Sustainability Report 2016 of KBANK as a 
source of evidence to evaluate adherence to the 
principles and guidelines 

 Inquired the processes KBANK undertaken to 
adhere to the principles of inclusivity, materiality 
and responsiveness 

 Assessed the extent to which KBANK has applied 
the GRI G4 Reporting Framework including the 
Reporting Principles and GRI G4 financial Services 
Sector Disclosures  

 Provided observations/recommendations to 
KBANK in accordance with the Scope of 
Assurance based on defined criteria 

 
Findings and Conclusions 
 Based on the scope of assurance using the 

AA1000AS (2008), we conclude that KBANK has 
applied processes and procedures that adhere 
with the principles of inclusivity, materiality and 
responsiveness as set out in the AA1000APS 
(2008); and 

 Based on the scope of assurance using the GRI 
G4 Reporting Framework, we conclude that 
KBANK has followed Reporting Principle and 
Standard Disclosures in a reasonable and 
balanced presentation of information and 
consideration of underlying processes for 
preparing the report 
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Observations and Recommendations 
Nothing came to our attention which caused us to 
believe that the Sustainability Report 2016 of 
KBANK did not adhere to the Principles. To 
improve future reporting of Sustainability in 
accordance with AA1000APS, we have made 
following observations: 

 

Inclusivity: The report shows several means to 
engage and obtain stakeholder’s interests and 
expectations as well as rationales behind its 
stakeholder identification process. However, it is 
recommended that results of its action and the 
linkage between action and relevant content 
disclosure should be appropriately addressed. 

 

Materiality: KBANK clearly illustrates its reporting 
process and the linkage between material aspects 
and content disclosures in its report. Moreover,  
it demonstrates change in material issues from the 
previous year with rationale support.  

 

Responsiveness: KBANK demonstrates its intensive 
response to the material issues that affect 
sustainability considerations through its 
governance structure, policies, plans, actions and 
performances against its commitment. However, its 
measurement, performance monitoring system and 
stakeholder feedback process may be further 
addressed.  

 

KBANK has in place the underlying processes for 
preparing the report content indicated on Standard 
Disclosures (Strategy and Profile, Management 
Approach, and Performance Indicators) including 
Financial Services Sector Disclosures. To shape 
future sustainability reporting in according to GRI 
Reporting Framework, KBANK has room to improve 
on principles for ensuring report content and 
quality, such as balance and comparability. 

 

In addition to the recommendations, there are a 
number of suggestions: 
 In General Standard Disclosure, it should be 

indicated the organization’s supply chain.  
 Performance Disclosure on Energy should be 

indicated in term of quantifiable terms such as 
total fuel consumption categorized by 
renewable and non-renewable sources and 
energy intensity expresses the energy required 
per service. 

 Performance Disclosure on Employment should 
be indicated in term of total employees who 
returned to work and still employed twelve 
months after parental leave ended.  

 Performance Disclosure on Diversity and Equal 
Opportunity should be indicated in term of 
percentage of individuals within organization’s 
governance bodies in gender and aged. 

 Performance Disclosure on Anti-corruption 
should be indicated in term of numbers and 
percentages of business partners who receive 
communications of anti-corruption policies and 
procedures together with governance body 
members that have received training on anti-
corruption. Also, its evidence should identify 
and collect as a process. 

 

Competencies and Independence 
Thaipat Institute is a public organization 
established in 1999 with its roles in researching, 
training, and consulting in corporate responsibility 
and sustainability practices. Thaipat Institute is an 
AA1000AS (2008) Licensed Providers granted by 
AccountAbility, the creator and proprietor of the 
AA1000 Assurance Standard. Thaipat Institute has 
become the GRI training partner to provide 
certified training programs in Thailand since 2013, 
and joined the GRI Data Partners program in 2016. 
Our team has the relevant professional and 
technical competencies and experience in 
corporate responsibility and sustainability for 
several years. During FY2016, we did not provide 
any services to KBANK that could conflict with the 
independence of this work. 

 
 

For Thaipat Institute 
 

 
By Onjira Chaibundit  
 
Bangkok 
 13 February 2017 
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LRQA Assurance Statement 
Relating to Kasikornbank Public Company Limited’s environmental and social 
indicators within the Sustainability Report for the calendar year 2016 
 
This Assurance Statement has been prepared for Kasikornbank Public Company Limited in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of Engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Kasikornbank Public Company Limited 
(KBANK) to provide independent assurance on its ‘Sustainability Report 2016’ (“the report”) against the assurance 
criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier 
using ‘LRQA’s verification approach’.  LRQA’s verification approach is based on current best practice and uses the 
principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data and 
processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered KBANK’s operations and activities in Thailand only and specifically the 
following requirements:  

• Confirming whether the selected environmental and social indicators below were compiled according to: 

- GRI G4’s Sustainability Reporting Guidelines, and  

- GRI G4’s Financial Services Sector Disclosure. 

• Evaluating the reliability of data and information for the selected indicators listed below: 

- Environmental: energy consumption (G4-EN3), direct GHG emissions (Scope 1) (G4-EN15), energy 
indirect GHG emissions (Scope 2) (G4-EN16), other indirect GHG emissions (Scope 3) (G4-EN17: 
Category 6 - business travel by taxicab only) and 

- Social: total employees’ absenteeism (G4-LA6) and initiatives to enhance financial literacy by type of 
beneficiaries (former FS16). 

 
Our assurance engagement excluded all of KBANK’s operation outside of Thailand. 
 
LRQA’s responsibility is only to KBANK.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the 
end footnote. KBANK’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report 
is derived.  Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of KBANK. 
 
 

LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that KBANK has not: 

• Met the requirements above 

• Disclosed reliable performance data and information for the selected environmental and social indicators as 
no errors or omissions were detected. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier.  

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 

 

 

LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following 
tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Auditing KBANK’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or 
mis-statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, 
instructions and systems.  We also spoke with those key peoples responsible for compiling the data and 
writing the report. 

• Sampling the consolidated data and information at KBANK’s head office in Bangkok. 
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Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Reliability: Whilst KBANK has improved its centralized data management system for energy consumption and 
associated GHG data, we believe that similar systems and controls should be employed on other economic 
and environmental indicators. These include but are not limited to social investment information, client 
relationship management (CRM), and water footprint data. 

• Future reports: KBANK should consider expanding the scope of its centralized data management system and 
verification controls to cover its leased properties and international operations to further improve the 
completeness of its data & information disclosures. 

 
 
LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior 
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 

This verification is the only work undertaken by LRQA for KBANK and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
 
Signed                   Dated: 7 February 2017 

 
Opart Charuratana           
LRQA Lead Verifier 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
 
LRQA reference: BGK6037554 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 

respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 

assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 

or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 

the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 

in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2016.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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เรียน ผู้มีส่วนได้เสีย
	 ธนาคารขอขอบคุณ	 ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของธนาคารด้วยดี 
มาโดยตลอด	และขอเรียนให้ทราบว่า	 ธนาคารได้จัดท�ารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
2559	เสร็จเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	โดยเนือ้หารายงานเป็นการรวบรวมการด�าเนนิงานของธนาคาร
ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
นอกจากนี	้ยงัได้รวบรวมการด�าเนนิโครงการและกจิกรรมของธนาคารทีช่่วยสร้างมลูค่าเพิม่
ให้แก่สงัคมในปี	2559	ธนาคารขอขอบคณุผู้มส่ีวนได้เสยีทกุท่าน	ทีส่ละเวลาในการอ่านและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน	 ซึ่งอยู่ในเอกสาร
ฉบับนี้หรือในเว็บไซต์ของธนาคาร	 ข้อคิดเห็นและค�าแนะน�าของท่านมีคุณค่าย่ิงที่จะช่วย
ปรบัปรงุการท�างานและการพฒันาการจดัท�ารายงานของธนาคารให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

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	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 O	 มิติเศรษฐกิจ
	 O	 มิติสังคม
	 O	 มิติสิ่งแวดล้อม
	 O	 ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

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	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
	 O	 หน่วยงานเอกชน
	 O	 นักเรียน/นักศึกษา
	 O	 อื่นๆ(……………………….....……………………….)

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากอ่านรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธนาคาร

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2559
………………………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………………..............................................

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	กรุณาติดต่อ
ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ส�านักเลขานุการบริษัท	สายงานเลขาธิการองค์การ
ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
เลขที่	1	ซอยราษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนราษฎร์บูรณะ	
แขวงราษฎร์บูรณะ	เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร	10140
โทรศัพท์	:	02-4702984	โทรสาร	:	02-4702690

แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัทำารายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 2559



บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่	ปน.(ต.)/2912	ปณศ.	ราษฎร์บูรณะ

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ส�านักเลขานุการบริษัท
สายงานเลขาธิการองค์การ
บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย
ตู้	ปณ.	1399
ปณศ.	ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
10140



เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 02-2220000
โทรสาร : 02-4701144-5
K-Contact Center : 02-8888888    
สวิฟท์ : KASITHBK
อีเมล : info@kasikornbank.com
เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

ด้วยปณิธาน “กรีน ดีเอ็นเอ” รายงานฉบับนี้ใช้กระดาษจากต้นไม้ที่ปลูก

โดยการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และกระบวนการผลิตกระดาษ

ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้หมึกพิมพ์ที่ทำาจากถั่วเหลือง

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม






