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ภารกิจ
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยที่แข็งแกร่ง 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการ
ด้านการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน ในคุณภาพมาตรฐานสากล
โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม

วิสัยทัศน์
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด 
ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระทำาทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

ค่านิยมหลัก
• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
•  การทำางานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร
• ความเป็นมืออาชีพ
•  การริเริ่มสิ่งใหม่
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

การปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

การกำากับดูแลกิจการ 

การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 การดำาเนินงานด้านธุรกิจ

 การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

 การดำาเนินงานด้านสังคม

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI

สารบัญ
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 การดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นสิ่งที่ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นและให้ความสำาคัญมาอย่างต่อเนื่อง 

จากการที่ได้กำาหนดไว้ในภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของธนาคาร ซึ่งผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กับการ

วางแผนทางธรุกจิอย่างผสมผสานกลมกลนื  การสนบัสนนุให้เกดิการคดิค้นและสร้างสรรค์นวตักรรมในเชงิธรุกจิ ทีส่ามารถสร้างประโยชน์สงูสดุ  

ทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ กัน ในแต่ละปีธนาคารดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้ง 

การพฒันาชมุชนเพือ่ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของพนกังาน ลกูค้า สงัคม ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ดงัแนวนโยบาย 

การดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่คณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ตลอดจนการแสดงเจตนารมณ์ “หัวใจสีเขียว” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ การพัฒนาเด็ก  

การให้ความรู้ และการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง

 ในรอบปี 2555 ธนาคารได้ริเริ่มและดำาเนินการโครงการ ตลอดจนเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ ร่วมกับกองทัพบก จัดทำาโครงการ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการจัดทำาหนังสือ

ประวัติศาสตร์ และภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร เรื่อง “ศึกเก้าทัพ” เพื่อปลุกจิตสำานึกคนไทยให้เกิดความรัก สามัคคี หวงแหนแผ่นดิน และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ร่วมกับ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำาโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา” เพื่อสืบสานปณิธานของธนาคารที่ให้ความสำาคัญกับ 

การพฒันาการศกึษาแก่เยาวชน โดยการพฒันาทกัษะความคดิผ่านกระบวนการของโครงงานฐานวจิยั เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้รบัการพฒันา

อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

 ธนาคารได้จัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ภายใต้กรอบการรายงาน GRI (Global Reporting Initiative) ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อใช้ 

สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวไปสู่ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

 ในนามของธนาคารกสิกรไทย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนการดำาเนินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้มี

จิตสำานึกและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

   (นายบัณฑูร ล�่าซ�า)

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

สารจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555



...พัฒนา
ความรูท้ีเ่กดิจากประสบการณ์ 

การดำาเนินความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นำามาปรับใช้ และคิดค้น

นวัตกรรมในเชิงธุรกิจทีส่ามารถ

สร้างประโยชน์สงูสดุ ทั้งต่อธุรกิจ

และสังคมไปพร้อมๆ กัน...



005

 ประเด็น หลักการของ Global Compact แนวทางการด�าเนินงาน

สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิ 

 มนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตาม 

 ขอบเขตอำานาจที่เอื้ออำานวย

2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมี 

 สว่นเกีย่วขอ้งกบัการลว่งละเมดิสทิธมินษุยชน

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ 

 แรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา 

 ต่อรองอย่างจริงจัง

4. ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้ 

 การบังคับในทุกรูปแบบ

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงาน 

 และการประกอบอาชีพ

• กำาหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ใน 

 จรรยาบรรณของพนักงาน

• จดัใหม้ชีอ่งทางในการสือ่สาร เสนอแนะ ใหข้อ้มลู 

 ที่ เป็นประโยชน์ ในการดำา เนินธุ รกิจ  หรือ 

 ข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระทำา 

 ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง 

 รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูลด้วย

 

• กำ าหนดเรื่ องการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ ใน 

 จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิและจรรยาบรรณ 

 ของพนักงาน ในการไม่เลือกปฏิบัติและกีดกัน 

 แรงงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง 

 ต่อเนื่อง และการให้ผลประโยชน์ที่สามารถ 

 เทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้นำาทัว่ไป รวมถงึการจดัให ้

 มสีวสัดกิารและสภาพแวดลอ้มในการทำางานทีด่ี

• ส่งเสริมให้มีสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทย 

 และสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคาร 

 กสกิรไทยเพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง 

 นายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 

• สนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาสประกอบ 

 อาชพี เพือ่ดำารงอยูใ่นสงัคมดว้ยความภาคภมูใิจ  

 ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ 

 ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

 ในการจ้างแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าเชื้อชาติ  

 ศาสนา หรือการกีดกันทางเพศ 

• จดัใหม้ชีอ่งทางการรบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอ 

 แนะของพนักงาน

• กำาหนดนโยบายการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งรยีน  

 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของ 

 พนักงาน 

การปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555
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 ประเด็น หลักการของ Global Compact แนวทางการด�าเนินงาน

สิ่งแวดล้อม

การต่อต้าน
การทุจริต

7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวั ง ใน 

 การดำาเนินงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ 

 ส่ิงแวดล้อม

8.  อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับ 

 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

9. สง่เสรมิการพฒันาและการเผยแพรเ่ทคโนโลยี 

 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

10. ดำาเนินงานในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง 

 การกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

• ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเปน็หนึง่ในคณุลกัษณะ 

 หลักของกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี   

 โดยกำาหนดไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการของ 

 ธนาคาร และกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณใน 

 การดำาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน 

• กำ า ห น ด เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร 

 ในการช่วยเหลือและอาสาร่วมกิจกรรมที่เป็น 

 ประโยชน์ สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม  

 และต่อประเทศชาติ รวมถึงการริเริ่ม สนับสนุน 

 และมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 รวมถงึบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่  

 และเกิดประโยชน์สูงสุด

• ส่งเสริมความรู้ด้านสถาปัตยกรรมสีเขียวในเรื่อง 

 การประหยดัพลงังานและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

 ด้วยการให้ความรู้ จัดอบรม ดูงาน เพื่อสร้างแรง 

 บันดาลใจในการร่วมกันพัฒนาองค์กร

• ร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม 

 ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค  

 เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

• กำาหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริต สินบนและ 

 สิ่งจูงใจไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน 

• กำาหนดนโยบายการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งรยีน 

 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทำาทีไ่มถ่กูตอ้ง และเบาะแส 

 การกระทำาทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร

• จดัใหม้ชีอ่งทางในการสือ่สาร เสนอแนะ ใหข้อ้มลู 

 ที่ เป็นประโยชน์ ในการดำา เนินธุ รกิจ  หรือ 

 ข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระทำา 

 ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง 

 รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล

การปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำารายงานการดำาเนิน

งานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตั้งแต่ปี 2545 

เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำาปี และในปี 2555 ได้จัดทำารายงาน 

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับแรกโดยแยกต่างหากจากรายงาน

ประจำาปี เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงแนว 

นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำาเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน เทียบเคียง 

กับมาตรฐานสากล โดยแสดงผลการดำาเนินงานในรอบปีบัญชี 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 และใช้กรอบการ

รายงาน GRI (Global Reporting Initiative) อ้างอิงแนวปฏิบัติ  

GRI 3.1 โดยธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลการรายงานอยู่ในระดับ B  

ซ่ึงขอบเขตเน้ือหาของรายงานครอบคลุมกิจการของธนาคาร ได้จาก 

การเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานและสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง  

อาทิ สายงานเลขาธิการองค์การ สายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ  

สายงานกำากับและตรวจสอบ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท สายงาน 

 ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ
ธนาคาร

พนักงาน

• ผลการดำาเนินงานที่ดีและเติบโต 
 อย่างมั่นคง
• การดำาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
 เป็นธรรม 

• การดำาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 อย่างเป็นธรรม

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 ที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
 อย่างต่อเนื่อง
• สวัสดิภาพและความปลอดภัย
 ในการทำางาน

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
 ปีละ 1 ครั้ง
•  เข้าพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
 และนักลงทุนจำานวน 242 ครั้ง
• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจรจำานวน 2 ครั้ง
• ให้ข้อมูลผ่านทางจุลสาร 
 “สารสัมพันธ์” และเว็บไซต์
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
• ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 
 ทันเวลา
• มีส่วนร่วมในการกำากับดูแลกิจการ
• พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

• ปฐมนิเทศพนักงาน
• จัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแก่พนักงาน
 รวม 772 หลักสูตร
• สำารวจความคิดเห็นของพนักงาน
 ปีละ 1 ครั้ง
• จัดให้มีช่องทางการรับฟัง
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแล
กิจการของธนาคาร

ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแล
กิจการของธนาคาร

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่
สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำา
ทั่วไป ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อม
ในการทำางานให้มีความปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำางาน
อย่างมีประสิทธิผล

แนวทางการจัดทำารายงาน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้า 

ผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ  

สายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ สายงานการเงินและควบคุม  

สายงานระบบ และสายงานทรัพยากรบุคคล 

 ธนาคารกำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

และจรรยาบรรณของพนักงาน และให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ 

ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม  

รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึง 

ความต้องการและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้

อย่างถูกต้อง โดยมีสาระสำาคัญสรุปดังนี้
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 ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

ลูกค้า

คู่ค้า

คู่แข่ง

เจ้าหนี้

ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และสังคม

• ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
 ทางการเงินที่หลากหลาย ครบครัน 
 มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
• ความพร้อมในการตอบสนองต่อ
 ความต้องการของลูกค้า
• การรักษาความลับของลูกค้า

• ทำาธุรกิจด้วยความโปร่งใส

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
 เป็นธรรม

• จ่ายดอกเบี้ยและชำาระคืน
 ตามกำาหนด

• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• จัดกิจกรรมหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
 ผลิตภัณฑ์ เช่น หลักสูตร K SME Care 
 จำานวน 2 รุ่น K-Expert กิจกรรมให้
 ความรู้เรื่องการเงินจำานวน  174 ครั้ง
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• พบปะคู่ค้า
• จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
 ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• สร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม
 ร่วมกัน เช่น การเข้าร่วมเป็นกรรมการ
 และสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย 
 โดยมีการประชุมคณะกรรมการและ
 สมาชิกทุกไตรมาส เป็นต้น

• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
 รูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้
 ความรู้ ให้คำาปรึกษาและวางแผนการเงิน
 ผ่าน k-expert@kasikornbank.com 
 จำานวน 2,888 อีเมล
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• สำารวจความต้องการของชุมชน
 และสังคม
• รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
 กิจกรรมจำานวน 26 ครั้ง จากการจัดงาน
 ศิลปกรรมร่วมสมัยตามภูมิภาคต่างๆ 
 และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 เป็นต้น

มุ่งเน้นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้สามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้
ในทุกด้าน ตลอดจนการกำาหนดเรื่อง
การรักษาความลับของลูกค้าเป็นหนึ่งใน
จรรยาบรรณของพนักงานที่ต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และมีการสื่อความไปยัง
พนักงานอย่างสมำ่าเสมอ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และปฏิบัติตามสัญญา 

ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 
และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ 
ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อ
เจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้ 
และผู้ฝากเงิน 

ดำาเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมควบคูไ่ปกบั
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน พัฒนา
สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ

 การระบุและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย จะพิจารณาจากการให้
ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผลกระทบของการดำาเนิน
ธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยการกำาหนดเนื้อหารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ให้ครบถ้วนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นั้น ธนาคาร
ได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดเนื้อหาของรายงาน โดยจัด 
อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการจัดทำา 

รายงานตามกรอบการรายงาน GRI (Global Reporting Initiative) 
อ้างอิงแนวปฏิบัติ GRI 3.1 เพื่อคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำาคัญและ
เกี่ยวเนื่องกับองค์กรผ่านการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) 
ตามกรอบการรายงาน GRI ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้นำาประเด็นสำาหรับ
สว่นเพิม่เตมิรายสาขาการบรกิารดา้นการเงนิมาพจิารณารวมอยูด่ว้ย  
โดยรายงานฉบับนี้ที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่มีสารัตถภาพและมี 
ความพร้อมไว้ในการรายงาน ดังนี้

แนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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หมวด ประเด็น

ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติด้านแรงงานและงานที่มีคุณค่า

สิทธิมนุษยชน

สังคม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

เนื้อหา

คุณภาพ

ขอบเขต

รายการที่เปิดเผย

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

ข้อมูลองค์กร

ตัวแปรเสริมการรายงาน

ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น
และข้อผูกพันร่วม

หลักการ

การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน

ส่วนเพิ่มเติมรายสาขา
ผูค้้าพลงังานไฟฟ้า การบรกิารด้านการเงนิ องค์กรพฒันาเอกชน การแปรรปูอาหาร 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะ ยานยนต์ โลจิสติกส์และการขนส่ง หน่วยงาน
ราชการ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และโทรคมนาคม ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง : 
GRI 3.1 Guidelines

จะรายงานอย่างไร

อะไรที่จะรายงาน

การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการ
และตัวบ่งชี้การด�าเนินงาน

 เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลเชิงเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

พลังงาน  นำ้า  มลอากาศ  นำ้าทิ้ง  และของเสีย  ผลิตภัณฑ์และบริการ

การจ้างงาน  แรงงานหรือฝ่ายบริหารสัมพันธ์  อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  การฝึกอบรมและการให้ความรู้ 
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา 
การไม่เลือกปฏิบัติ  แรงงานเด็ก 
แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

การทุจริต 
นโยบายสาธารณะ

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ 
การสื่อสารการตลาด

 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์
มากขึ้นและจัดทำาเป็นประจำาในปีต่อๆ ไป สำาหรับรายละเอียด
ของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ได้แสดงไว้

ในหัวข้อดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI ซึ่งจะถูกใช้เป็น 
แนวทางในการประเมินผลการดำาเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนา 
การดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

Global
Reporting
Initiative
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 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ใน 

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมี 

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ

   เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000315 (เดิมเลขที่ บมจ. 105)

 โทรศัพท์ : 0 2222 0000

 โทรสาร : 0 2470 1144-5

 K-Contact Center : 0 2888 8888 (ภาษาไทย)

   0 2888 8822 กด 2 (ภาษาจีนกลาง)

   0 2888 8800 (ภาษาอังกฤษ)

   0 2888 8826 (ภาษาญี่ปุ่น)

   0 2888 8888 กด *5 (ภาษาพม่า)

 K-BIZ Contact Center  0 2888 8822 (ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น)

 เว็บไซต์ : www.kasikornbankgroup.com

ข้อมูล

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

 ธนาคารก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 และต่อมาได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จำานวน 30,486,146,970 บาท 

ทุนชำาระแล้ว จำานวน 23,932,601,930 บาท จำานวนหุ้นสามัญ 

2,393,260,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 ธนาคารดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การดำาเนินงานด้วย

ความโปรง่ใส ความเปน็อสิระ การใหค้วามเปน็ธรรมแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี 

ทุกฝ่าย และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมี 

คุณธรรมควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ 

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

 ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน

อย่างคุ้มค่าในองค์กร จึงได้กำาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานไว้อย่าง

ชัดเจนและมาตรฐานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กร  

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบการใช้พลังงาน และ 

การบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 

โดยยึดตามมาตรฐานทั้งในส่วนของต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ 

ทั่วโลก คือ LEED และกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศของ 

หน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพลังงาน เป็นต้น

 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร เครือข่าย และ

สมาชกิกบัองคก์รหรอืหนว่ยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ประโยชนท์างเศรษฐกจิ 

และสังคมต่างๆ โดยได้นำาแนวนโยบายมาปฏิบัติภายในองค์กร

ร่วมพัฒนาระบบการทำางาน และแบ่งปันความรู้ อาทิ โครงการระบบ

หกับญัชเีชค็ดว้ยภาพและระบบจดัเกบ็ภาพเชค็ (ICAS) ชมรมผูบ้รหิาร

งานทรัพยากรบุคคลของสถาบันการเงิน เป็นต้น

 อกีทัง้ผูบ้รหิารของธนาคารยงัไดเ้ขา้รว่มเปน็สมาชกิและกรรมการ 

ในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสถาบัน 

การเงิน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านอื่นๆ อีก อาทิ องค์กร 

ธุ รกิจ เพื่ อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  สมาคมการจัดการธุ รกิจ 

แห่งประเทศไทย และ CSR Club ของสมาคมธนาคารไทย เป็นต้น
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 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยยึดมั่น 

ในยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)  

ท่ีมุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม (Customer’s Main 

Bank) โดยตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยบรกิารทางการเงนิ

ที่ครบวงจร พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่มผ่าน  

3 องค์ประกอบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product and Solution) ที่เน้น 

การสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง 

ทันท่วงที ด้านแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing)  

ที่เน้นการสร้างความชัดเจนและความสอดคล้องของแบรนด์ในทุก

ระดับ และด้านคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ที่เน้น 

การสร้างประสบการณ์ดีเลิศให้กับลูกค้าในทุกช่องทาง โดยให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ที่สำาคัญคือ

การริเริ่มสิ่งใหม่
- กล้าคิด กล้าทำา
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมืออาชีพ
- มีทักษะ ความสามารถ
- มีจิตมุ่งมั่นทุ่มเท
 และเป็นเดือดเป็นร้อนในงาน
- มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การท�างานร่วมกันเป็นทีมของ
ทั้งองค์กร
- ไว้ใจกันและให้เกียรติ
 ซึ่งกันและกัน
- สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
- ร่วมแรง ร่วมใจ

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- เป็นมิตร เข้าถึงได้ง่าย
-  ส่งมอบผลิตภัณฑ์
 และการบริการที่เหนือความ
 คาดหวังของลูกค้า
- มุ่งมั่นเพื่อความสำาเร็จและ 
 ความพึงพอใจของลูกค้า

วัฒนธรรม
องค์กร

(K-Culture)

 1. การทำาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Understanding 

  Customer Needs)

 2. การสร้างนวัตกรรมและบริหารผลิตภัณฑ์ (Innovative  

  and Managing Products)

 3. การขายและการให้บริการที่เป็นเลิศ (Sales & Services  

  Excellence)

 4. การบริหารความเส่ียงเชิงรุก (Proactive Risk Management)

 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยมีการ 

จัดการเพื่อนำายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยใช้ Balanced Scorecard  

เป็นเครื่องมือ และมีการทบทวนยุทธศาสตร์และนำาเสนอต่อคณะ

กรรมการธนาคารเป็นประจำาอย่างน้อยปีละครั้ง

ธนาคารกสิกรไทย

กลุ่มลูกค้า 8 กลุ่ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์

4 กลุ่ม

ช่องทางหลัก

ในการให้บริการลูกค้า

ธุรกิจลูกค้าบรรษัท

• สาขาในประเทศ
• ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงิน
• ศูนย์บริการตู้นิรภัยกสิกรไทย

• ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ
• จุดจ่ายเช็ค
• สาขาและส�านักงานผู้แทนในต่างประเทศ

• ศูนย์บริการเดอะวิสดอม
• มุมรับรองลูกค้าเดอะวิสดอม
• ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอม

ลูกค้า
บรรษัท
ธนกิจ

ลูกค้า
สหบรรษัท

ธนกิจ

ฝากถอนโอน

และปฏิบัติการ

ป้องกันความเสี่ยง

และสารสนเทศ
ออมเงินและลงทุน ระดมทุนและกู้ยืม

ลูกค้า
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง

ลูกค้าบุคคล
สินทรัพย์สูง

ลูกค้าบุคคล
พิเศษ

ลูกค้าบุคคล
ระดับกลาง

ลูกค้า
ผู้ประกอบการ

ขนาดเล็ก
และขนาดย่อม

ธุรกิจลูกค้า
ผู้ประกอบการ ธุรกิจลูกค้าบุคคล

ลูกค้าบุคคล
ทั่วไป

• สาขาบริการที่ปรึกษา
 ด้านวางแผนการเงินกสิกรไทย
• ศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท
• ศูนย์บริการธุรกิจ

ยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

กลุ่มลูกค้า 8 กลุ่ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์
4 กลุ่ม

ช่องทางหลัก
ในการให้บริการลูกค้า

ธุรกิจลูกค้าบรรษัท

• สาขาในประเทศ
• สำานักงานแลกเปลี่ยนเงิน
• ศูนย์บริการตู้นิรภัยกสิกรไทย

• บริการจ่ายเช็ค
• สาขาและสำานักงานผู้แทนในต่างประเทศ

ลูกค้า
บรรษัท
ธนกิจ

ลูกค้า
สหบรรษัท

ธนกิจ

ฝากถอนโอน
และปฏิบัติการ

ป้องกันความเสี่ยง
และสารสนเทศ

ออมเงินและลงทุน ระดมทุนและกู้ยืม

ลูกค้า
ผู้ประกอบการ

ขนาดกลาง

ลูกค้าบุคคล
สินทรัพย์สูง

ลูกค้าบุคคล
พิเศษ

ลูกค้าบุคคล
ระดับกลาง

ลูกค้า
ผู้ประกอบการ

ขนาดเล็ก
และขนาดย่อม

ธุรกิจลูกค้า
ผู้ประกอบการ ธุรกิจลูกค้าบุคคล

ลูกค้าบุคคล
ทั่วไป

• ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ
• ศูนย์บริการธุรกิจ

• ศูนย์บริการและมุมรับรอง
 ลูกค้าเดอะวิสดอม
• ศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท
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นโยบายและโครงสร้างการก�ากับดูแล

 ธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินที่ดำาเนินธุรกิจบน 

พื้นฐานการกำากับดูแลกิจการ โดยคำานึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม 

และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารมี

เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ 

ไปกับความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการพัฒนา

สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น คณะกรรมการธนาคาร

จงึกำาหนดหลกัการและยดึมัน่ในการปฏบิตัติามคณุลกัษณะหลกัของ

กระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย

 • ความซื่อสัตย์ 

 • ความโปร่งใส 

 • ความเป็นอิสระ 

 • ความรับผิดรับชอบ 

 • ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 

 • ความเป็นธรรม 

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบและทบทวน

ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำาคัญ

เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจทาง 

การเงนิธนาคารกสกิรไทย รวมถงึแผนธรุกจิและงบประมาณประจำาป ี

และมอีำานาจสงูสดุในการกำากบัดแูลใหก้ารบรหิารงานของฝา่ยจดัการ 

เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผล  

และถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการ 

ที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระใน 

การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน

และกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และรว่มกบัฝา่ยจดัการ

เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารก้าวไปสู่การมีผลการดำาเนินงาน

ที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน

และที่อาจเกิดขึ้น 

 ฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจประจำาวันของ

ธนาคาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการธนาคารและฝา่ยจดัการ

เป็นไปในรูปแบบการทำางานร่วมกัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารใน

การกำากับ

ดูแลกิจการ

ดา้นการดำาเนนิธรุกจิประจำาวนัของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผน

การดำาเนินการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการ

ธนาคารเปน็ผูใ้หข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัแผนปฏบิตัแิละเสนอแนะกลยทุธ ์

และติดตามดูแลการปฏิบัติการและผลการดำาเนินงาน

 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  

และประสบการณ์การทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ในปี 2555 

คณะกรรมการธนาคารมีจำานวน 16 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

10 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

1 คน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี จำานวน 1 คน และช่วงอายุมากกว่า 

50 ป ีจำานวน 15 คน โดยมกีรรมการเพศหญงิ จำานวน 6 คน ซึง่ประธาน

กรรมการไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และไมไ่ด้

เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร 

 คณะกรรมการธนาคารได้แต่ งตั้ งกรรมการที่มีความรู้  

ความชำานาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วย 

ปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำาคัญที่ต้องการการดูแล

อย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ คณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงองค์การ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ตั้งคณะจัดการ

คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ 

และพนักงานของธนาคารจำานวนหนึ่ง เพื่อจัดการงานและดำาเนิน

กิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการกำาหนด และได้แต่งตั้ง

กรรมการจำานวนหนึง่เปน็กรรมการทีป่รกึษาแกค่ณะจดัการ มหีนา้ทีใ่ห้ 

คำาปรึกษาแนะนำาตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร 

 คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการทรพัยากร

บุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน ทำาหน้าที่ดำาเนินการตาม

กระบวนการสรรหาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร มาดำารง 

ตำาแหน่งกรรมการ โดยคำานึงถึงสัดส่วน จำานวน ความหลากหลาย 

และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ เหมาะสมในด้านต่างๆ  

โดยไม่จำากัดเพศ และเป็นไปตามข้อกำาหนดกฎหมาย ข้อบังคับของ

ธนาคารและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
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 สำาหรับค่าตอบแทนของกรรมการ ธนาคารได้กำาหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนทำาหน้าที่ทบทวน

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่  

ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน

กรรมการในกลุม่ธนาคารพาณชิยท์ีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนั กอ่นนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปี ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ 

ผลการดำาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดย

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนเป็น

ผู้พิจารณาและนำาเสนอจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะ

กรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

ตนเองของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำาทุกปี เพื่อช่วยให้คณะ

กรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและ

อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำางาน

ของคณะกรรมการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการ จัดทำาเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติ

งานโดยตนเองของกรรมการรายบคุคล ซึง่แบบประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานที่กำาหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการและหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการดำาเนิน

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองปลีะ 1 ครัง้ โดยมกีารสรปุผล 

และนำาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าว

ข้างต้น และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ 

คณะกรรมการชุดย่อยและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร นอกจากนี้  ธนาคารได้กำาหนดให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานโดยตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผู้จัดการ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ 

เป้าหมายและแผนงานประจำาปีตามที่ร่วมกันกำาหนดไว้

 คณะกรรมการธนาคารจดัใหม้กีารควบคมุดแูลและปอ้งกนัเกีย่ว

กบัการทำารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบ

จริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำาคัญที่กรรมการและ

พนักงานต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

มั่นใจได้ว่าการทำารายการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคารอย่าง

แท้จริง กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์

เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำากับธนาคารหรือบริษัทย่อยของธนาคาร  

จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และ

ใหก้ารกำาหนดราคาเปน็ไปอยา่งเหมาะสมยตุธิรรม ตามเงือ่นไขการคา้

โดยทั่วไปเสมือนการทำารายการกับบุคคลทั่วไป และเพื่อให้นโยบาย 

มผีลในทางปฏบิตั ิจงึจดักจิกรรมสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

ของพนักงานและระเบียบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ การสื่อความให้พนักงาน 

รับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานผ่านละครสั้นช่วง 

คั่นรายการ (Filler) จำานวน 12 เรื่อง เช่น การป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์จะเป็นตัวอย่างในเรื่องการยื่นซองประมูล  

ความซื่อสัตย์จะเป็นตัวอย่างในเรื่องการฝากเงินกรณีที่ลูกค้า 

ฝากเงินเกิน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องการเปิด

บัญชีของลูกค้า ฯลฯ

 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้อนมุตั ิประกาศใช้ และมกีารทบทวนนโยบาย

และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่าง

สมำ่าเสมอ และมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเหน็ความสำาคัญ

ของการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทำาหน้าที่กำาหนดหลักการและข้อพึง

ปฏิบัติที่สำาคัญของกระบวนการกำากับดูแลกิจการ เผยแพร่นโยบาย 

หลักการ จรรยาบรรณที่กำาหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดูแลให้

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ 

เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร รวมถึงดูแลการดำาเนินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การต่อต้านการทุจริตและการกระท�าผิดกฎหมาย

 ธนาคารมีการบริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส 

มีจริยธรรม โดยกำาหนดโครงสร้างองค์กรที่เสริมสร้างให้องค์กรมี 

ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการ

ดำาเนนิธรุกจิ มกีารแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการทำางาน  

สายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้มีการถ่วงดุล 

อำานาจระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม เพือ่ใหก้ารดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร
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มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารอนุมัติหลัก

การกำากับดูแลกิจการของธนาคาร จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกำาหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ สำาหรับกรรมการและพนักงานยึดถือ

ปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าท่ีร่วมกันในการปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต 

ความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ บนพื้นฐาน

ของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ ตลอดจนธำารงไว้ซึ่งแนวทาง 

การดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม รวมถึงกำาหนด 

บทลงโทษกรณีที่ฝ่าฝืน และเพื่อให้นโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงได้ 

กำาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ระเบียบการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ระเบียบการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุ 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระเบียบปฏิบัติในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แนวปฏิบัติในการรับของขวัญหรือ 

ผลประโยชน์ของพนักงาน ฯลฯ

 ธนาคารได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและ

จัดการการทุจริต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนดกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการการทุจริต เพื่อ

บริหารจัดการเรื่องทุจริตและการปฏิบัติงานผิดพลาดที่อาจส่งผล 

ให้เกิดการทุจริต โดยประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และ

รวบรวมฐานะความเสี่ยงในภาพรวมให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ ตลอดจนดำาเนินการตรวจจับกรณีต้องสงสัยและมี

ความเสี่ยงที่จะกระทำาทุจริตผ่านทางระบบ รวมทั้งตรวจสอบและ

รวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเบื้องต้น และประสานงานเพื่อบรรเทา 

ความเสียหาย ปัจจุบันธนาคารมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทุจริต 

ครบถ้วนในทุกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และมีการจัดอบรมให้

ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ 

ดูแลหรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการ 

ส่งบุคลากรไปอบรมความรู้ด้านงานทุจริตกับหน่วยงานภายนอก

อย่างต่อเนื่อง อาทิ Visa MasterCard สมาคมสถาบันการ

ศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ชมรมตรวจสอบและป้องกัน 

การทุจริต สมาคมธนาคารไทย สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น

 ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในงานกำากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำากับดูแล 

การประกอบธรุกจิของธนาคารใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและขอ้กำาหนด

ของธนาคาร รวมถึงหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารมี 

นโยบายให้การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร 

กสิกรไทยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

และจัดให้มีนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance 

Policy) อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึงได้กำาหนดหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการ

ธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือ 

หน่วยงาน และพนักงาน รวมถึงมีการสื่อความให้พนักงานได้  

ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ 

ศึกษาทำาความเข้าใจในกฎหมายและข้อกำาหนดทางการ รวมถึง 

กฎระเบียบภายในของธนาคารในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ 

ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

 ฝ่ายตรวจสอบ ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ใช้หลักการ 

ตรวจสอบที่เน้นความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต  

การคอร์รัปช่ัน และการให้สินบน โดยได้มีการประเมินและตรวจสอบ

อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต

 นอกจากนี้ ส่วนธรรมาภิบาลองค์การ สำานักเลขานุการบริษัท 

ได้อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

พนกังาน และหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึการสือ่สารแกค่ณะ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสริม

การกำากบัดแูลกจิการเปน็ประจำาทกุป ีโดยมุง่เนน้การรกัษามาตรฐาน

และพัฒนาการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และสร้างให้การกำากับดูแลกิจการ

ท่ีดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำาหนดแนวการติดตามและประเมนิ

ผลอย่างเป็นรูปธรรม

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตรการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 

(มาตรการ AML/CFT: KYC/CDD และการรายงานการทำาธุรกรรม) 

และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกำาหนดให้พนักงาน

ต้องเข้ารับการอบรม ในปี 2555 มีพนักงานผ่านการอบรม จำานวน 

1,686 คน แบ่งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการ

ขึ้นไป) จำานวน 15 คน (ร้อยละ 6 ของจำานวนผู้บริหารทั้งหมด) และ

การกำากับดูแลกิจการ
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พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับ

ผู้อำานวยการ) จำานวน 1,671 คน (ร้อยละ 9.75 ของจำานวนพนักงาน

ระดบัปฏบิตักิารหรอืพนกังานระดบัเจา้หนา้ทีท่ัง้หมด) คดิเปน็จำานวน

ชั่วโมงรวม 3,277 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่ธนาคารจัดการอบรมหลักสูตร 

ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2552 มีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบันผ่าน 

การอบรม จำานวน 15,679 คน คิดเป็นร้อยละ 90.18 ของพนักงาน

ทั้งหมด

 ธนาคารได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งดำาเนินการโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า

นานาชาติแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคม

ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เกิดการต่อต้าน 

การทุจริตในวงกว้าง และธนาคารได้กำาหนดเรื่องการต่อต้าน 

การทุจริตทุกรูปแบบ การห้ามรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจไว้ใน 

จรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 ธนาคารได้จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อ

สื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ K-Contact Center  

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น ฯลฯ 

และได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร หรือข้อร้องเรียน

ในกรณีที่เป็นการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคาร

ได้โดยตรง ตามหลักเกณฑ์ท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร  

(www.kasikornbankgroup.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  

เพ่ือให้เกิดความโปรง่ใสในการดำาเนนิงาน รวมถงึการเปดิใหม้ชีอ่งทาง 

การแจ้งข้อมูลโดยตรงมายังฝ่ายตรวจสอบ เพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือ 

ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของ

พนักงาน และรับแจ้งเบาะแสการกระทำาทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร 

เป็นหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการคุ้มครอง

สิทธิของผู้ให้ข้อมูล ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูล

หรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำาหนดช่องทางการรับ

แจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือ 

ข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูล

ของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ปน็ความลบั ใหจ้ำากดัเฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบทีม่หีนา้ที่

ตรวจสอบประเดน็ทีร่อ้งเรยีนเทา่นัน้ทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูได ้และกรรมการ

อสิระจะเปน็ผูพ้จิารณาสัง่การและรายงานตอ่คณะกรรมการธนาคาร 

และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด

สิทธิตามกฎหมาย ธนาคารได้กำาหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มี

ส่วนได้เสียด้วย 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคำาถามหรือข้อสงสัย ตลอดจนสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติม สามารถติดต่อธนาคารได้ที่

K-Contact Center : 
อีเมล : info@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 0 2888 8888 (ภาษาไทย), 
  0 2888 8822 กด 2 (ภาษาจีนกลาง),
  0 2888 8800 (ภาษาอังกฤษ),
  0 2888 8826 (ภาษาญี่ปุ่น), 
  0 2888 8888 กด *5 (ภาษาพม่า)

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ 
(นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบันไทยและต่างประเทศ) :
อีเมล : IR@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 0 2470 6900 ถึง 1, 0 2470 2659 ถึง 62
โทรสาร : 0 2470 2690

ส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น (นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไทย) :
อีเมล : Shareholder_Relations@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 0 2470 6116
โทรสาร : 0 2470 2747 
ที่อยู่ : ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 
  สำานักงานใหญ่ ชั้น 33
  สำานักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140



...สนับสนุน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

และเทคโนโลยีของธนาคาร

ที่ตอบสนองการพัฒนา

รูปแบบพลังงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และการกระตุ้น

จิตสำานึกในการรักษ์โลก

และร่วมดูแลโลกให้เกิดขึ้น...



017การดำาเนินกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 ธนาคารกสิกรไทยได้แสดงเจตนารมณ์ “หัวใจ 

สีเขียว” มาใช้เป็นแนวทางการดำาเนินความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการวางแผน 

ทางธุรกิจอย่างผสมผสานกลมกลืน โดยพัฒนาความรู้

ที่เกิดจากประสบการณ์การดำาเนินความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคมมาปรับใช้ และคิดค้นนวัตกรรม

ในเชิงธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธุรกิจ

และสังคมไปพร้อมๆ กัน

 ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินที่ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลัก

จรยิธรรม และการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีควบคูไ่ปกบัการใสใ่จและดแูล

รกัษาสิง่แวดลอ้มและสงัคมเพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื โปรง่ใส  

และมคีวามรบัผดิชอบ โดยคณะกรรมการธนาคารอนมุตัแินวนโยบาย

การดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

 • การดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วม 

  ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

 • บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดใน 

  การปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำานึง 

  ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • การดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและ 

  สังคม และครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

 • การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำานึง 

  ถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม และการอำานวย 

  ความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า

 • การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม 

 จากการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ธนาคารได้ผนวกความคิดเรื่อง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกับการวางแผนทางธุรกิจ

อย่างผสมผสานกลมกลืน คิดค้นนวัตกรรมในเชิงธุรกิจที่สามารถ 

สร้างประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไป 

พร้อมๆ กัน ในปี 2555 ได้มีการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

ของพนักงาน ตลอดจนลูกค้า สังคม และชุมชน โดยได้จัดสรร 

งบประมาณเพื่อการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 1 - 1.5 

ของกำาไรสุทธิประจำาปี และรายงานการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคารอย่าง

สมำา่เสมอ สรปุการดำาเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม

และสังคมที่สำาคัญ เป็น 4 หมวด คือ

 • การดำาเนินงานด้านธุรกิจ

 • การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 • การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

 • การดำาเนินงานด้านสังคม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555



018การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ที่ธนาคารให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก เพื่อแสดงถึงความตระหนัก

และให้ความสำาคัญต่อความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจของ

ธนาคารที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณเครดิต

ให้แก่ลูกค้าจะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำาหนดด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ของสังคมโดยส่วนรวม โดยในส่วนของการพิจารณาเครดิตจะมี 

ความเกี่ยวข้องต่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้กำาหนดนโยบายสำาหรับ 

สิ่งแวดล้อม ดังนี้

 ธนาคารกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านเครดิตเพื่อสร้างวัฒนธรรม

เครดิตที่เข้มแข็ง มั่นคง และเป็นส่วนสำาคัญของวัฒนธรรมองค์กร 

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ต่อเนื่องด้วยการเติบโต

ของสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ โดยธนาคารได้กำาหนดนโยบายเครดิต  

การด�าเนินงานด้านธุรกิจ

 ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำาคัญในการเป็น

สถาบันทางการเงินที่มีคุณภาพ ให้การบริการที่เป็น

มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ประชาชน และสังคม โดยคำานึงถึงการเป็นสถาบัน 

การเงินของสังคมไทยที่จะต้องช่วยรักษาและร่วม 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงลูกค้าประชาชน 

ที่ใช้บริการของธนาคาร

 จึงได้มีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน และนโยบายท่ีชัดเจน

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นไปในแนวทางการพัฒนาประเทศ 

และต่อต้านการกระทำาผิดกฎหมาย ไปจนถึงกระบวนการปรับและ

พัฒนามาตรฐานการทำางานทั้งภายในองค์กร และการทำางานเพื่อ

ตอบโจทย์ของลูกค้าประชาชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยผลิตภัณฑ์

และบรกิารของธนาคารทีพ่ฒันาออกมาใหม้รีปูแบบและการใหบ้รกิาร

ที่คุ้มค่า คุ้มเวลา ตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ไปจนถึง 

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยพัฒนากระบวนการทำางานของลูกค้าเพื่อ 

ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของลูกค้า 

ประชาชน ไปจนถึงการที่ธนาคารเข้าไปมีส่วนในการช่วยพัฒนา 

ยกระดบัความรูค้วามสามารถในทกัษะการบรหิารจดัการทางการเงนิ 

ให้แก่ลูกค้า ประชาชน เพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ  

โดยการช่วยพัฒนาองค์กรของลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ อันส่งผล 

ต่อการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน การดำาเนินธุรกิจ และ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยมีการดำาเนินงาน 

ที่ธนาคารได้ริเริ่ม ได้แก่

นโยบายเครดิตที่เข้มแข็ง 

 ธนาคารมีวัฒนธรรมเครดิตขององค์กร และนโยบายเครดิต

ตามระเบียบปฏิบัติประเภทของธุรกิจที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน 

อาทิ เครดิตที่สนับสนุนกิจกรรมที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมและบรรทัดฐาน

ทางสังคม เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าชายเลนหรือแผนงาน 

ทีจ่ะเปลีย่นสภาพปา่ชายเลน เครดติทีฝ่า่ฝนืกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเครดิตสำาหรับสิ่งแวดล้อม 

  ให้ความส� าคัญกับการประเมินผลกระทบด้ าน 

  สิ่งแวดล้อม และถือเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งใน 

  การพิจารณาเครดิต นอกเหนือไปจากการพิจารณา 

  ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

  ก�าหนดให้ค�าขอเครดิตส�าหรับอุตสาหกรรม หรือ 

  ธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน 

  สิ่งแวดล้อมหรือทางสังคมจะต้องได้รับการประเมิน 

  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ธนาคารให้การสนับสนุนทาง 
การเงิน
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 และการให้เครดิตสำาหรับผู้ประกอบการด้านพลังงาน ไม่ว่า 

จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ธนาคารจะมีการประเมินความเสี่ยง 

โดยคำานึงถึงความเสี่ยงหลักของโรงไฟฟ้า ได้แก่

 1. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบในการผลิต ทั้งในด้านราคาและ 

  ปริมาณ เนื่องจากปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้ามีจำานวนเพิ่ม 

  มากขึ้น ในขณะที่ปริมาณวัตถุดิบมีจำานวนจำากัด อีกทั้ง 

  มีอุตสาหกรรมอื่นใช้วัตถุดิบเดียวกันเป็นเชื้อเพลิง

 2. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี/เครื่องจักร เช่น หม้อนำ้า (Boiler)  

  กังหัน (Turbine) และเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (Generator)  

  โดยตรวจสอบเบื้องต้นจาก IE Report จากวิศวกรอิสระ

 3. ความเสี่ยงจากปัญหาการประท้วงและมวลชน โดยจะ 

  ทำาใหโ้รงไฟฟา้ไมส่ามารถเปดิดำาเนนิการได ้สำาหรบัโรงไฟฟา้ 

  ที่มีการประท้วงระหว่างการขอเครดิต

 4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 

  ความปลอดภัย อาทิ การมีระบบรักษาความปลอดภัย  

  การรับรองผลวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  

  (Initial Environmental Examination: IEE) จากหน่วยงาน 

  ที่รับผิดชอบโดยตรง และการรับรองเป็นรายงานเกี่ยวกับ 

  การศกึษามาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบตอ่คณุภาพ 

  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Social  

  Impact Assessment: ESA)

หลักเกณฑ์การทำางาน เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติและการพิจารณาอนุมัติ

เครดิตที่ชัดเจน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ด้วย

ประสิทธิภาพของการทำางานและการบริหารต้นทุนของการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์เครดิตแก่ลูกค้า รวมทั้งกำาหนดบทบาท หน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบ ในการทำางานด้านเครดิตที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดกลไก  

การตรวจสอบและควบคุมที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเครดิต

ทั้งหมด เช่น ฝ่ายนโยบายเครดิต ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า  

ผูพ้จิารณาเครดติอาวโุสและกลุม่ผูพ้จิารณาเครดติ เจา้หนา้ทีว่เิคราะห์

เครดิต ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์การ ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ  

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายทบทวนสินทรัพย์เสี่ยง ฯลฯ โดยมีคณะ 

อนุกรรมการนโยบายเครดิตเป็นผู้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับนโยบายเครดิต สนับสนุนให้เกิดการสื่อความด้านนโยบาย

และกระบวนการทำางานที่ถูกต้องต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพตลาด

และความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้

 การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะ

โครงสร้างและปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อ

เป็นการรักษาคุณภาพเครดิตและป้องกันการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า

ที่ธนาคารไม่พึงประสงค์ นอกจากธนาคารจะกำาหนดหลักเกณฑ์

ที่ใช้พิจารณาทั่วไปแล้ว ยังมีการกำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

ลูกค้า (Pre-Screening Criteria) สำาหรับแต่ละอุตสาหกรรม 

โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักที่จะทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ 

(Key Success Factor) ของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม  

ค่าเฉลี่ยทางสถิติของอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาที่ผ่านมาของ

ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆ มากำาหนดเป็นกรอบเพื่อใช้ใน 

การปฏิบัติงานร่วมกัน 

 นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำาคัญในเรื่องการใช้พลังงานอย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อ

สภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ โดยธนาคาร

ให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการภายใต้ช่ือ “สินเช่ือสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อม” 

เพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการในการลงทนุพฒันาระบบการจดัการดา้น

พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนผ่าน

การให้คำาปรึกษา การสนับสนุนทางด้านการเงิน และการให้ความรู้

ด้านพลังงาน 

ธนาคารร่วมฉลองความสำาเร็จในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ 
ห้วยบง 2 และ 3



020การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านพลังงาน ได้เริ่มดำาเนินการอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งมีการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก กว่า 30 โครงการ ทั้งนี้ในโครงการทั้งหมดจะมีการติดตามและควบคุมดูแล

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งถึง 1 ปีหลังจากเริ่มดำาเนินการผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบโดยวิศวกรอิสระภาคีเครือข่ายที่ปรึกษา 

ด้านพลังงานในโครงการ ได้แก่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำากัด บริษัท เอ็กโก  

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จำากัด บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์

เนชัน่แนล จำากดั มลูนธิอินรุกัษพ์ลงังานแหง่ประเทศไทย บรษิทั มอทแมคโดนลัด ์(ประเทศไทย) จำากดั บรษิทั ซนิแคลร ์ไนท ์เมอรช์ (ประเทศไทย) 

จำากัด และที่ปรึกษาด้านพลังงานเฉพาะขององค์กร โดยจำาแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ

ช่วงก่อนการก่อสร้าง และก่อนน�า 

เสนอขอเงินกู้กับธนาคาร

ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีการรายงานถึงข้อมูล

ด้านเทคนิค แผนการก่อสร้าง ประมวล

ข้อมูลด้านเทคนิคของโครงการและ 

จัดทำาสมมติฐาน ทางด้านเทคนิคและ 

รายละเอียดคำาแนะนำาโดยภาพรวมกรณี 

ที่มีข้อควรแก้ไขและปรับปรุง

ช่วงการก่อสร้าง และเชื่อมต่อ

เข้า Grid

ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีการรายงานถึงผล 

การติดตามและความคืบหน้าของการ

ดำาเนินงานตามแผนที่วางไว้ หลักฐาน

การเบิกเงินกู้ (Invoice) เพื่อให้ความเห็น 

ถึงความเหมาะสมของการเบิกเงินกู้  

ในแต่ละงวดงาน ความถูกต้องของ 

การเช่ือมต่อกับ Grid คุณภาพไฟฟ้าท่ีผลิต 

ได้ ค่าความร้อนที่ได้ และประสิทธิภาพ 

ของเครื่องจักรทั้งระบบ

ช่วงด�าเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบ

ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีการรายงานถึงผล

การดำาเนินงานโดยจัดทำารายงานประจำา

เดือน เป็นเวลา 6 เดือน และหลังจากนั้น

อีก 6 เดือน จัดทำารายงานรายไตรมาส 

รวม 1 ปี โดยรายงานการผลิตไฟฟ้า สรุป

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ปริมาณไฟฟ้า

ที่ขายเข้าระบบ ปัญหาที่ เกิดระหว่าง

การผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความเหมาะสม

ของการควบคุมดูแลระบบการผลิตไฟฟ้า  

การ ใช้ วั ตถุ ดิ บตรงตามที่ ออกแบบ  

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  

รวมถึ งมั่ นใจได้ ว่ าระบบผลิตไฟฟ้า

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามแผนที่วางไว้



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555
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ธนาคารลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน) ในโครงการนำารอ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้
พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคารของไทย

กระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

 ธนาคารยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจในหลักการที่มีลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ 

ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการ รวมทั้งการให้บริการที่  

มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้าในทุกด้าน ด้วยการคิด 

รเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  เพือ่สรา้งคณุคา่และตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า ซึ่งในการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบรกิาร ธนาคารไดก้ำาหนดกระบวนการจดัการไวอ้ยา่งชดัเจนดงันี ้

 1) การนำาเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม ่เพือ่ตอบสนองการทำา 

  ธรุกรรมทางการเงนิของลกูคา้อยา่งครบวงจร และหลากหลาย 

  เพ่ือตอบสนองการทำาธุรกรรมการเงินของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

  ยิ่งขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม 

  กับลูกค้า สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระบบ และ 

  การแข่งขันท่ีเข้มข้นในตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ Smart Package  

  ในรปูแบบท่ีอำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรมระหว่างวัน  

  ครอบคลุมท้ังธุรกรรมรับและจ่าย ซ่ึงเป็นธนาคารแรก 

  ที่บริการ K-Direct Debit (บริการชำาระเงินผ่านการหักบัญช ี

  อัตโนมัติกสิกรไทย) ท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มแทนการกรอกแบบฟอร์ม 

  ท่ีสาขา ผลิตภัณฑ์ K-SME Flood Relief Loan (สินเช่ือเพื่อ 

  ฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554) สำาหรับ 

  กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ

 2) การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่ออำานวย 

  ความสะดวก และช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำาธุรกิจให้กับ 

  ลกูคา้ของธนาคารใหม้คีวามคลอ่งตวัมากขึน้ หรอืตอบสนอง 

  ความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ไดห้ลากหลาย เชน่ การพฒันา 

  บริการรับประกันเวลาในการโอนเงินไปต่างประเทศ โดย 

  รบัประกนัวา่ทกุรายการเงนิโอนออกไปยงัประเทศจนี อนิเดยี  

  และออสเตรเลีย จะไปถึงธนาคารปลายทางภายในวัน 

  เดียวกัน การพัฒนาบริการด้านร้านค้ารับบัตร โดยให้ 

  บริการรับบัตรแบบหลายสกุลเงินแก่ร้านค้ารายใหม่ได้ และ 

  เป็นผู้ให้บริการ Dynamic Currency Conversion (DCC)  

  ที่รองรับสกุลเงินมากที่สุดในประเทศไทย รวม 31 สกุลเงิน  

  การพฒันาผลติภณัฑ ์ K-Energy Saving Guarantee Program  

  (โปรแกรมสนิเชือ่รบัประกนัการประหยดัพลงังานกสกิรไทย)  

  เพือ่สนบัสนนุการใหบ้รกิารลสีซิง่เครือ่งจกัร ตอบรบันโยบาย 

  การอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐ

 3) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำาเนินงาน  

  การใหบ้รกิารรบัฝากทรพัยส์นิ และบรกิารผูด้แูลผลประโยชน ์

  กองทุนรวม โดยธนาคารได้ขยายการให้บริการผู้รับฝาก 

  ทรัพย์สินครอบคลุมไปถึงกองทุนที่ลงทุนในทองคำาแท่ง 

  รอ้ยละ 96.5 เปน็รายทีส่องในตลาด การปรบัปรงุกระบวนการ 

  ภายในสำาหรับการขอสินเชื่อ ให้มีความรวดเร็วขึ้นและ 

  เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อตอบสนองการขยายตัว 

  ทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ ยังร่วมกับลูกค้าในการ 

  วางแผนความต้องการการสนับสนุนทางการเงินใน 1 ปี  

  ข้างหน้า เพื่อให้ทั้งลูกค้าและผู้ดูแลสินเชื่อได้มีการเตรียม 

  ความพร้อมเพื่อส่งมอบบริการที่ครบวงจรและเป็นเลิศ

 4) โครงการสง่เสรมิการขายและการตลาด การใหค้วามรว่มมอื 

  กับสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

  ในการพัฒนาระบบรายงาน ปปง. 1-05-9 เพื่อให้ธนาคาร 

  ในฐานะผู้ให้บริการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รายงาน  

  ธุรกรรมการโอนหรือชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตาม 

  ข้อกำาหนดกฎหมาย การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 

  พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่การคุ้มครองเงิน 

  รับฝากได้ลดลงมาเป็นไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายผู้ฝาก 

  ต่อสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554 เพื่อให้  

  ลูกค้าและบุคคลทั่วไปรับทราบ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น 

  ในด้านความมั่นคงและภาพรวมผลการดำาเนินงานของ 

  ธนาคาร การสื่อความแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับแก๊ง Call  

  Center ที่หลอกทำาธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM หรือเว็บไซต์ 



022การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โฆษณาประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก และการใช้สื่อโฆษณา รวมถึง 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย ดังนั้นความสำาเร็จในการให้บริการและ

ผลิตภัณฑ์ของธนาคารจึงมีรากฐานมาจากคุณภาพและผล 

การดำาเนินงาน รวมถึงชื่อเสียงของธนาคาร มิใช่เกิดจากการให้ 

ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่บิดเบือนหรือการโฆษณาชวนเชื่อที่หลอกลวง  

รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คลุมเครือ รวมทั้งข้อมูลการสื่อสาร

ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ธนาคารให้ความสำาคัญเป็น

อย่างยิ่งว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายของธนาคารจะต้องคำานึงถึง 

ความถูกต้องเหมาะสมด้านจริยธรรม ศีลธรรม และสิทธิผู้บริโภค

เป็นปัจจัยหลักอยู่เสมอ ทั้งนี้ โดยมีการตั้งคณะกรรมการจากตัวแทน 

สายงานธรุกจิและดา้นการสือ่สารเพือ่รว่มระดมความคดิ และพฒันา

ทบทวนแผนงานการสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำา 

ท้ังรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของธนาคาร 

 ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร หนึ่งในขั้นตอนที่ธนาคาร

ให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้น คือ เรื่องคุณภาพการให้บริการลูกค้า

ประชาชน จึงได้มีการทำาวิจัยในโครงการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า 

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการสำารวจ

อย่างต่อเนื่องทุกปี รูปแบบการเก็บข้อมูลจะทำาการสำารวจด้วยวิธี 

การสุ่มสัมภาษณ์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสาขาทุกสาขาผ่านทาง

โทรศัพท์เป็นรายสาขาในทุกๆ เดือน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ 

ของลูกค้า โดยผลสำารวจจากบริษัท AC Nielsen พบว่า ลูกค้ามี 

ความพึงพอใจในระดับ 88 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุดจากการ

สำารวจในประเทศไทย (จากผลสำารวจล่าสุดสิ้นปี 2554) ซึ่งผลวิจัย 

ที่ได้จะนำามาวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของมาตรฐานการให้บริการ

ลูกค้าประชาชน และหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการบริการ 

ของสาขาได้ นอกจากนี้  ธนาคารได้นำาผลการวิเคราะห์ต่างๆ  

มากำาหนดเป็นกลยุทธ์ เพื่อให้สาขาของธนาคารสามารถสร้าง

มาตรฐานในการบริการตรงตามความต้องการของลูกค้าประชาชน 

และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของธนาคารต่อไป รวมท้ังนำาผล 

การสำารวจมาเปน็ขอ้มลูในการพฒันาเครือ่งมอืเพือ่ยกระดบัคณุภาพ

การให้บริการลูกค้าประชาชนของสาขาอีกด้วย เช่น การจัดทำาคู่มือ

มาตรฐานการให้บริการของธนาคารกสิกรไทยและการจัดทำาคู่มือ  

การจัดการพื้นที่สาขา เป็นต้น

  ปลอม และมีกระบวนการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ  

  เป็นอย่างดี

 ทั้งนี้ ในส่วนของฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา ซึ่งมีภาระหน้าที่ใน

การวางยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหา และรับผิดชอบการจัดซื้อจัดหา

สินค้าและบริการต่างๆ บริหารความสัมพันธ์กับผู้ขายผู้ให้บริการ 

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงดูแลและบริหารทรัพย์สินทั้งหมด

ของธนาคาร ได้กำาหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหา และยึดปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ได้แก่

 สำาหรับการดำาเนินงานด้านการสื่อสารการตลาด ธนาคาร

มีการจัดทำาแผนงานด้านการสื่อสารการตลาดที่สอดคล้องและ

ยึดตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ

กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน  

ถูกต้อง และชัดเจนให้แก่ลูกค้า ประชาชน และได้กำาหนดนโยบาย  

การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์โดยยดึหลกัการบรหิารดว้ยความโปรง่ใส  

มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี และใช้ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ข้อกำาหนดทางการ ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และ

มาตรฐานการประกอบธรุกจิการคา้ทีเ่ปน็ธรรม ทัง้ในดา้นการวางแผน

  การไม่สนับสนุนการซื้อสินค้าและจัดจ้างงานที่ผิด 

  กฎหมาย เช่น ซื้อสินค้าหนีภาษี/ไม่ได้น�าเข้ามาอย่าง 

  ถูกกฎหมาย ไม่ท�าธุรกิจกับผู้ผลิตที่มีข้อมูลว่าท�าธุรกิจ 

  ที่ผิดกฎหมาย เช่น มีการฟอกเงิน

  การก�าหนดหลักเกณฑ์การสมัครเข้าอยู่ในฐานข้อมูล 

  รายชื่อผู้ผลิตของธนาคาร ว่าต้องมีนโยบายรับผิดชอบ 

  ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่เป็นองค์กรที่สร้างมลพิษ 

  ต่อสิ่งแวดล้อม

  การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ ให้บริการ เพื่อรับงาน 

  แตล่ะครัง้ จะใหม้กีารพจิารณาเรือ่งความรบัผดิชอบตอ่ 

  สิง่แวดลอ้มและสงัคม เปน็ปจัจยัหลกัในการใหค้ะแนน
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 นอกจากกระบวนการจัดการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ธนาคารยังให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น

อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก การ

พฒันาทรพัยากรบุคคล และการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ให้

มัน่ใจไดว้า่ธนาคารจะสามารถดำาเนนิยทุธศาสตรแ์ละบรรลเุปา้หมาย

ตามที่กำาหนดไว้

การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บักลุม่ธรุกจิของลกูคา้ตัง้แตต่น้น�า้ 
ถึงปลายน�้า

 โครงการ K-Value Chain Solutions เป็นโครงการที่ดำาเนิน

การตามแนวทางในการดำาเนินธุรกิจธนาคารในการสร้างมูลค่า

เพิ่ม (Value Added) ให้กับกลุ่มธุรกิจของลูกค้าตั้งแต่ต้นนำ้าถึง 

ปลายนำา้ (Supply Chain) โดยธนาคารวางแผนพฒันารปูแบบบรกิาร

และผลิตภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของลูกค้าทั้งใน

ด้านที่เป็นกิจกรรมทางการเงิน (Financial) และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่

ทางการเงิน (Non-Financial) ส่ิงท่ีธนาคารดำาเนินงานคือการตอบโจทย์ 

ลูกค้าในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งกระบวนการดำาเนินธุรกิจของลูกค้า  

ท้ังด้านท่ีเป็น Financial และ Non-Financial ครอบคลุมตลอดท้ังวงจร 

ธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้า และการคิดแทนลูกค้าทั้งปัญหาที่อาจจะ 

เกิดขึ้นและทิศทางของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง (Explicit Needs &  

Trend) เพื่อให้ได้รับการบริการที่สามารถตอบโจทย์ด้านการแข่งขัน

ทางธรุกจิไดใ้นระยะยาว และการเชือ่มโยงทกุกลุม่ลกูคา้ (Customer  

Segment) ได้แก่ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Sponsor) ลูกค้า 

ผู้ประกอบการ SME (Dealer, Supplier) และลูกค้ารายย่อย (End 

User/Consumer)

 โครงการ K-Value Chain Solutions ลูกค้าได้รับการตอบโจทย์ 

ในทุกมิติ ได้แก่

 • โอกาสลดต้นทุนสูงสุดร้อยละ 30

 • ลดเวลาการทำางานจาก 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นผลจาก 

  การทำางานเอกสารผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิสอ์ยา่งเปน็ระบบ 

 • พนกังานมคีวามสขุมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากระบบการทำางานใหม ่

  ดังกล่าว จะช่วยให้พนักงานใช้เวลาในการทำางานน้อยลง  

  พนกังานจงึมเีวลาเหลอืเพิม่ขึน้ สามารถใหเ้วลากบัครอบครวั 

  หรือใช้ชีวิตส่วนตัวได้มากขึ้น นำาไปสู่ดัชนีความสุข (Happy  

  Index) ที่เพิ่มขึ้น

 • อำานวยความสะดวกด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้ 

  สามารถทำาธุรกรรมแบบ Real Time ช่วยประหยัดเวลา 

 • ธนาคารบริหารจัดการงานด้านเอกสารบางงานแทนลูกค้า 

  โดยวางระบบธุรกรรมนั้นๆ ผ่านมาที่ธนาคาร (Document  

  Preparation and Bill Placement)

K-Value Chain Solution 
ผลิตภัณฑ ์ทางการ เงินที่ 
ตอบสนองความต ้องการ
ของลูกค้า คู่ค้า ตั้งแต่ต้นนำา้ 
ถึงปลายนำ้า
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 • ธนาคารชว่ยออกรายงานตา่งๆ ใหก้บัลกูคา้ พรอ้มกบับรหิาร 

  ความเสี่ยงแทน โดยจะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับ 

  ความเส่ียงของคู่ค้าของลูกค้า (Credit Control Management) 

 • ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในการลด 

  กระบวนการทำางาน รวมทั้งช่วยบริหารจัดการด้านพลังงาน 

  ให้กับลูกค้าผ่านบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในรูปแบบ  

  K-Energy Saving Guarantee Program เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

  ให้กับธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

 • ลูกค้าจะมีผู้ดูแลความสัมพันธ์คนเดียวในการติดต่อ และ 

  คิดค้น Integrated Product Solutions ที่เหมาะสมในการ 

  นำาเสนอ เพื่อลดความสับสนให้กับลูกค้า 

 นอกเหนือจากประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับแล้ว ภายใต้การทำางาน

ของธนาคารในโครงการนี้ ได้ก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการ

ทำางานแบบผสมผสาน โดยมีคณะทำางานจากหลายส่วนงานที่จะ

สามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ หรือผู้ดูแลหลักในการรับโจทย์

ได้ในที่เดียว (One Stop Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการในภาพรวม ทำาให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว  

มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตอบโจทย์ได้ครบถ้วน มีการกำาหนดเป้าหมาย 

ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้า และความคาดหวัง 

ของผู้ถือหุ้น มีการสอดประสานในมุมของกลยุทธ์ และแนวทาง 

การทำางานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการจัด Value Chain Meeting  

สำาหรับผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้า และ

แก้ไขประเด็นปัญหาที่คณะทำางานไม่สามารถตกลงกันได้ เพื่อให้ 

การทำางานรวดเรว็ขึน้ และผลทีไ่ดจ้ากโครงการในภาพของหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง คือ การช่วยเชื่อมต่อความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่าง 

ทุกๆ ส่วนที่อยู่ในวงจร (Sponsor, Dealer & Supplier, End  

Consumer) ใหเ้กดิการพึง่พาและเขา้ใจซึง่กนัและกนั การมเีครอืขา่ย

ในการทำางานและเกิด win-win-win situation และจากความเข้าใจ

ความสมัพนัธใ์นวงจรการทำางานนี ้ทำาใหธ้นาคารคดิคน้การใหบ้รกิาร

ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Financial และ Non-Financial เพื่อตอบโจทย ์

ให้ทุกส่วนในวงจรเกิดความประหยัดในด้านต่างๆ ทั้งต้นทุน 

การดำาเนินงาน ต้นทุนพลังงาน ประหยัดเวลา สุดท้ายก็ช่วยเพิ่ม 

ความสุข (Happy Index) ให้เกิดกับทุกๆ ส่วนในวงจร ซึ่งก็มีส่วน 

ช่วยให้ประเทศชาติเกิดประสิทธิภาพในองค์รวมมากขึ้นอีกด้วย

ผู้น�าด้านพลังงานทดแทนทั้งด้านสินเชื่อและการให้ 
ค�าปรึกษา

 ธนาคารมีปณิธานในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม และเห็นความสำาคัญของผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  

จึงได้มีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

ของธนาคารที่ตอบสนองการพัฒนารูปแบบพลังงานที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และการกระตุ้นจิตสำานึกในการรักษ์โลกและร่วม

ดูแลโลกให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำาคัญกับการ

ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ที่เป็นปัจจัยสำาคัญใน

การช่วยลดการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้สนับสนุนและ

พัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ดังกล่าว โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำานึก

ให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการหันมาใช้พลังงานทดแทน

กันมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและการสร้าง

องค์ความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนให้กับลูกค้าประชาชน ภายใต้ 

แนวคิด “Green Bank, Green Financing, Green Project” โดยมี 

รูปแบบการดำาเนินงานที่หลากหลาย ได้แก่ เข้าไปมีส่วนร่วมใน 

การเปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิและสนบัสนนุทางการเงนิใหแ้กโ่รงไฟฟา้ 

พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเริ่มดำาเนินมาตั้งแต่ปี 2552 

ผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กว่า 20 โครงการ และ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม อีกอย่างน้อย 3 โครงการ และ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก อีกมากกว่า 10 โครงการ 

ตลอดจนให้ความรู้เรื่อง Renewable Power ในเวทีต่างๆ เช่น 

งานเสวนา Executive Dinner Talk for Alternative Energy  

Business ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าไป

มีส่วนร่วมในการเปิดศูนย์การเรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม อำาเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา จนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ K-Energy Saving  

Guarantee Program (โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัด

พลงังานกสกิรไทย) โดยเปน็ผูใ้หค้ำาปรกึษาดา้นการประหยดัพลงังาน

อย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนผู้ประกอบการ 

ในการลงทุนพัฒนาระบบการจัดการด้านพลังงานของบริษัทให้เกิด

การประหยัดพลังงานสูงสุด เพื่อผลดีต่อสภาพแวดล้อมและการใช้

พลังงานของประเทศโดยรวม และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ส่งผลต่อ 

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศในภาวะวกิฤตดิา้นราคาพลงังาน

ที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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 นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการดำาเนินการอย่างจริงจังและต่อ

เนื่องในเรื่องการสนับสนุนเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแล

รักษาพลังงาน โดยได้ลงนามความร่วมมือ กับกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ภายใต้

โครงการนำารอ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและลดการปลอ่ย 

ก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคารของไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการ

ศึกษามาตรฐานวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก การใช้ 

พลังงานในอาคาร รวมถึงพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงานผล 

และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) 

(Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) จากกิจกรรมการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อม 

สำาหรับตลาดการปล่อยคาร์บอนโดยสมัครใจในประเทศ รวมทั้ง

มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน

ให้กับองค์กรธุรกิจอย่างจริงจัง เช่น สินเชื่อ K-Energy Saving  

Guarantee ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารให้แก่ผู้ประกอบการในรูปของ

สินเชื่อลีสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ/หรือเงินกู้ระยะยาว  

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนการลงทุน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดการใช้พลังงานในรูปแบบ 

การรับประกันผลประหยัดพลังงานโดยบริษัทจัดการด้านพลังงาน

ชั้นนำาซึ่งเป็นพันธมิตรกับธนาคาร ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริม 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับภาคธุรกิจไทย อันจะเป็น 

การต่อยอดเพื่อใช้คำานวณการ ลดก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต 

ภาคสมัครใจ) จากการลงทุนได้ รวมถึงจะเป็นช่องทางในการ

...เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำาคัญ

ของผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

จึงได้มีนโยบายสนับสนุนและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

ของธนาคารที่ตอบสนองการพัฒนา

รูปแบบพลังงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และการกระตุ้นจิตสำานึก

ในการรักษ์โลกและร่วมดูแลโลก

ให้เกิดขึ้น...

ธนาคารมอบรางวัล “รักษ์โลก” ให้กับ บจก. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เพื่อ
แสดงความขอบคุณที่ร่วมโครงการ “สินเชื่อรับประกันประหยัดพลังงาน
กสิกรไทย”



026การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประชาสัมพันธ์และขยายผลให้กับภาคธุรกิจไทย ซึ่งเป็นแหล่ง 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสังคมไทยถึงปริมาณร้อยละ 40 ของ 

ประเทศ ให้ตระหนักถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง  

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อประเทศไทยและนำาไปสู่โครงการด้าน 

การรักษาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในอนาคต

 จากการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ตอบสนอง

การพัฒนารูปแบบพลังงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจาก

จะทำาให้ธนาคารมีความเชี่ยวชาญในการแสวงหาแหล่งเงินทุน

ที่หลากหลายตรงความต้องการแล้ว ยังเป็นสถาบันการเงินที่มี  

ความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิพลงังานมากทีส่ดุธนาคารหนึง่ในประเทศ 

ภายใตก้ารขบัเคลือ่นโครงการพฒันาดา้นพลงังานทีธ่นาคารไดเ้ขา้ไป

มีส่วนร่วมในการจัดการ ให้คำาปรึกษาและระดมทุนดังกล่าว

 ในปี 2555 ธนาคารได้มีการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็น 

การสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการระดมทุนสำาหรับธุรกิจ

ที่เกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งธนาคารร่วมกับบริษัท  

เอสพีซีจี จำากัด (มหาชน) ระดมทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท  

เพื่อลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์ม หรือระบบไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ เป็นตัวเลือกลงทุนที่มั่นคงสำาหรับนักลงทุน โดยกลุ่ม 

บริษัท โซล่าเพาเวอร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเอสพีซีจี ได้แต่งตั้ง 

ธนาคารกสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อระดมทุนผ่าน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) มูลค่ากองทุน

รวมประมาณ 5,000 ล้านบาท สำาหรับลงทุนในโครงการโซลาร์

ฟาร์ม ทั้ง 7 แห่ง เป็นโครงการที่มีศักยภาพทางธุรกิจเนื่องจาก 

ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณ 

แสงแดดที่เหมาะแก่การก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม และไม่

ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์นำ้าท่วมเมื่อปี 2554 การออก

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานนำาร่องด้วยโครงการโซลาร์ฟาร์มครั้งนี้  

ตอกยำ้าความเป็นผู้นำาของธนาคารในตลาดพลังงานทดแทน

ของธนาคาร ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา

บุคลากรให้สามารถปรับตั วและริ เ ริ่ ม เครื่ อ ง

เครื่ องมือทางการเงินใหม่ๆ  เพื่ อส่ งมอบ 

บริ การด้ านการ เ งิ นอย่ า งครบวงจร  

ขณะเดียวกันธนาคารเชื่อว่าการ

อ อ ก ก อ ง ทุ น ร ว ม จ ะ เ ป็ น

แนวทางการระดมทุนที่

มีแนวโน้มจะขยายตัวไปสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ได้อีก 

ในอนาคต เมื่อภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนโครงสร้าง 

พื้นฐานของประเทศ

 ล่าสุดธนาคารได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  

(Financial Advisor) ในการดำาเนนิการจดัหาและเจรจาจดัสรรแหลง่ 

เงินกู้มูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

พลังงานความร้อนร่วมขนาดเล็ก SPP ของกลุ่มบริษัท อมตะ 

บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด ซึ่งมีแผนที่จะก่อสร้างภายใน 7 ปี จำานวน 

10 แห่ง ใน 5 นิคมอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำาหน่าย 

ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แห่งละ 90  

เมกะวัตต์ รวมเป็น 900 เมกะวัตต์ จากกำาลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 

1,200 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายเล็ก SPP ระยะยาว 25 ปี ส่วนพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือและ

ไอนำ้าจะจำาหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมที่โครงการตั้งอยู่ โครงการสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัท  

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด จะเป็นส่วนสำาคัญในการสร้าง 

ความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้า 

เพื่อป้อนนิคมอุตสาหกรรมที่สำาคัญของไทยจะมีส่วนสร้าง 

ความมั่นใจให้แก่เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมว่าจะมีความต่อเนื่อง 

ของกระบวนการผลิต โดยไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง 

ความมีเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ 

นักลงทุนต่างประเทศใช้ในการพิจารณาเพื่อเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย ซึ่งแผนการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 10 แห่ง จะสร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวให้แก่ประเทศไทยมากขึ้น  

ทั้งในภาคครัวเรือน ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการพัฒนา

ประเทศ ปัจจุบันความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าของประเทศ
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มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2555 ปริมาณการใช้

ไฟฟ้าได้พุ่งสูงสุดถึง 26,121 เมกะวัตต์ และคาดว่าในปี 2556  

ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 27,443 เมกะวัตต์ ดังนั้น  

เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และสร้าง

ความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ 

ในระยะยาว 

 นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนโครงการ

โรงไฟฟา้พลงัแสงอาทติย ์เทคโนโลยหีมนุตามดวงอาทติยเ์ชงิพาณชิย์

แห่งแรกของไทย ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน รว่มกบัผูแ้ทนจากสถาบนัการเงนิ ลงนาม

ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า

พลังแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีหมุนตามดวงอาทิตย์เชิงพาณิชย์

แห่งแรกของประเทศไทย จำานวน 3 โครงการ วงเงินรวม 2,455.8 

ล้านบาท ไปจนถึงร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน กระทรวงพลังงาน และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือ โครงการนำาร่องเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในภาคอาคารของไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นโครงการนำาร่อง 

เพือ่ใหธ้รุกจิไทยไดต้ระหนกัถงึการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอยา่ง

จริงจัง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว คาดว่าจะช่วยลดปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 40 ของประเทศ รวมถึงร่วมลงนาม 

ความรว่มมอืโครงการนำารอ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคารของไทย

 ด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานทดแทนธนาคารยังมี  

การส่งเสริมความรู้ในการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานในหลาย 

รูปแบบ อาทิ การจัดงานสัมมนา “Green Focus Group” ซึ่งจัดขึ้น

เพื่อนำาเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

การรบัประกนัผลการประหยดัพลงังาน และการสนบัสนนุวงเงนิสนิเชือ่ 

เพือ่การดำาเนนิโครงการดงักลา่ว เพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนท์ีจ่ะชว่ย

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคธุรกิจไทย รวมถึงโปรแกรม

สินเชื่อที่สนับสนุนการลงทุนด้านประหยัดพลังงานของธนาคาร และ

เป็นการแสดงถึงความพร้อมของธนาคารในการเป็นที่ปรึกษาและ

สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการด้านพลังงานทดแทนด้วย

 นอกจากนี ้ธนาคารไดร้ว่มงานสมัมนาและเปน็วทิยากรบรรยาย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการด้าน

พลงังานตา่งๆ แกผู่ป้ระกอบการและภาคธรุกจิตา่งๆ อาท ิงานสมัมนา 

IFC East-Asia & Pacific Panel Discussion: Financing EE/RE 

Project in Thailand” พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “Experience and 

Lessons Learned in Financing EE/RE Projects in Thailand.” นำา

เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ทีป่รกึษาทางการเงนิในการจดัหาแหลง่เงนิทนุ 
เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดเล็ก (SPP) 
ของกลุ่ม บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด

ธนาคารได้รับรางวัล ESCO Excellent Supporting Bank Award  
ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้นำาการให้การสนับสนุนโครงการเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน
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การอบรมใหค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการเอสเอม็อ ีในโครงการ K SME Care 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

งานสัมมนา “EEP MEKONG 2nd REGIONAL ANNUAL FORUM 

Overcoming Barriers to Financing Clean Energy Projects in 

the Mekong Region” ร่วมบรรยายในหัวข้อพลังงานสะอาดในเขต

ลุ่มแม่นำ้าโขง “Clean Energy Financing” ร่วมงานสัมมนา “Save 

Our Planet ครัง้ที ่5” พรอ้มรว่มบรรยายในหวัขอ้ “Green Banking in  

Thailand: How Can Banks Help Companies to Become Green 

and Cut Carbon Footprint” โดยงานดังกล่าว ธนาคารร่วมกับนิตยสาร 

อาเซี่ยน อัฟแฟร์ กรุงเทพมหานคร และสำานักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI) จัดขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำาเสนอข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ อาทิ พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการร่วม

งานสมัมนา “Renewable Energy World Conference & Expo Asia 

2012” พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “Financing Renewable” เพื่อให้

ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนแก่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 จากการที่ธนาคารมีบริการสินเชื่อพิเศษที่สนับสนุนบริษัท

จัดการพลังงาน Energy Service Company (ESCO) สำาหรับ

โครงการต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ทำาให้ปี 2555 ธนาคารได้รับรางวัล ESCO Excellent  

Supporting Bank Award ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทจัดการพลังงาน 

Energy Service Company (ESCO) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพลังงานจัดขึ้น เพื่อมอบให้สถาบันการเงิน 

ทีม่คีวามเดน่ในการใหก้ารสนบัสนนุโครงการเพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน

ความรู้ทางการเงินเพื่อสังคม

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารให้ความสำาคัญในการสร้าง

องค์ความรู้ทางการเงินให้แก่ลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการ

เสมอมา เนื่องจากเล็งเห็นว่าทักษะทางการเงินที่ดีคือทักษะชีวิตที่ด ี

อันจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นได้รู้จักการวางแผน จัดการการเงิน 

ความมีวินัย และความพากเพียร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญใน 

การสร้างรากฐานเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ โดยธนาคารได้นำาศักยภาพความสามารถและ 

ความเชี่ยวชาญของธนาคารช่วยเหลือสังคมและชุมชน ให้พึ่งพา

ตนเองอยา่งยัง่ยนื และสามารถพฒันาไปเปน็ทีพ่ึง่ใหผู้อ้ืน่ไดใ้นอนาคต  

โดยจัดการให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเพื่อให้  

ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้นี้ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทั้งในรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เปิดกว้าง

สำาหรับทุกคน

โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (K SME Care) 

 ธนาคารมุง่มัน่พฒันาความรู ้การเปน็ทีป่รกึษา และการเชือ่มโยง 

เครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ เผยแพร่แนวคิด ปรัชญา การปฏิบัติงาน และอุดมการณ์

ของธนาคาร เพื่อสร้างความสอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ 

วสิยัทศันข์องรฐับาล ในการสง่เสรมิธรุกจิ ซึง่เหน็ผลอยา่งเปน็รปูธรรม  

เพ่ือการเติบโตได้อย่างย่ังยืนมาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้แนวคิด “เรามิได้ 

เพียงให้ปลา แต่เราให้เครื่องมือหาปลา” โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ

สนับสนุนให้ธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (SME) ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อธุรกิจไร้ขีดจำากัด เพราะ

เห็นถึงความสำาคัญของธุรกิจ SME ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำาคัญใน 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยโดยรวม โครงการ K SME Care ได้ร่วมมือ 

กับพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัย
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ชั้นนำาทั่วประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อนำาเสนอข้อมูลข่าวสารและมอบองค์ 

ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว โดยมีจุดเด่น คือ

 • ไม่จำากัดว่าต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร 

 • ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม 

 • มุง่เนน้เนือ้หาของหลกัสตูรทีเ่ขม้ขน้ ครอบคลมุทกุแงม่มุของ 

  การทำาธรุกจิ และมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

  โดยปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละ 

  ภูมิภาค

 • ลักษณะของการเรียนรู้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้และ 

  ประสบการณต์รงจากผูเ้ชีย่วชาญในดา้นตา่งๆ และนกัธรุกจิ 

  ที่ประสบความสำาเร็จ 

 • มกีารเสรมิสรา้งทกัษะในการตดัสนิใจจากสถานการณจ์ำาลอง  

  ด้วยการฝึกเกมการจำาลองธุรกิจ (Business Simulation  

  Game) 

 • มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างผู้เข้าอบรม 

  ภายในรุน่เดยีวกนั และการเชือ่มโยงผูเ้ขา้อบรมรุน่ปจัจบุนักบั 

  สมาชกิชมรมเครอืขา่ยนกัธรุกจิ K SME Care (K SME Care  

  Network Club) ที่มีสมาชิกกว่า 7,000 คนทั่วประเทศ 

  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนนักธุรกิจ 

 จนถึงปัจจุบันโครงการ K SME Care ได้จัดขึ้นมาเป็นเวลากว่า  

5 ปี จำานวนทั้งหมด 15 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 

7,000 คน ซึ่งทุกคนคือสมาชิกชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ K SME Care 

และสรา้งสงัคมการเรยีนรูเ้พือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณก์บั

เพื่อนนักธุรกิจ เพื่อการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป



030การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โครงการ “สนับสนุนผู้ประกอบการมือใหม่ ให้ไปไกลเกินฝัน” 

(K-SME Start-up Solutions)

 ธนาคารพัฒนาบริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย (K-SME 

Start-up Solutions) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีใหม่ทั้งใน

ด้านการเงินและองค์ความรู้อย่างครบวงจร โดยโครงการ “สนับสนุน 

ผู้ประกอบการมือใหม่ ให้ไปไกลเกินฝัน” เป็นโครงการต่อเนื่อง 

ทีธ่นาคารรว่มกบับรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

และมหาวทิยาลยัมหดิล จดัขึน้โดยมเีปา้หมายใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น

เงินทุนแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดข้อจำากัดในการเข้าถึงแหล่ง

เงนิทนุ พรอ้มเพิม่เตมิองคค์วามรูเ้ชงิลกึทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการเริม่ตน้ทำา

ธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำาเร็จแบบยั่งยืน ทั้งนี้ บสย. จะเข้ามาช่วย

คำา้ประกนัสนิเชือ่ใหแ้กเ่อสเอม็อทีีเ่ขา้รว่มโครงการดว้ยการคำา้ประกนั

พอรต์ในการปลอ่ยสนิเชือ่ และมหาวทิยาลยัมหดิล เปน็ผูจ้ดัหลกัสตูร 

อบรมเชิงลึกสำาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่ เพื่อให้ 

ผู้ประกอบการสามารถนำาเงินทุนที่ได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถดำาเนินธุรกิจให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ 

 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับอย่างดี มีสมาชิกที่เข้าร่วม

โครงการกว่า 70,000 ราย โดยในปี 2555 ธนาคารจัดการอบรม 2 รุ่น 

คือ ในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 

ยุทธศาสตร์ก้าวสู่ AEC Plus

 ธนาคารเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการในตลาดอาเซียน

และภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง โดยเดินหน้าสร้างพันธมิตรกับ

ธนาคารท้องถิ่นในประเทศต่างๆ จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อม

ให้แก่ผู้ประกอบการรับมือกับการรวมเป็นตลาดเดียวของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้โมเดล Asian Alliance เพื่อขยาย

เครือข่ายการให้บริการทางการเงินให้ครอบคลุม ทั้งในตลาดกลุ่ม

ประเทศอาเซียน และอาเซียนบวกสาม คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี 

ซึ่ง ณ ปัจจุบันธนาคารมีพันธมิตรธนาคารท้องถิ่นในแถบนี้จำานวน

ทั้งสิ้น 32 ธนาคาร คิดเป็นเครือข่ายสาขาบริการกว่า 9,300 สาขา  

ทั่วภูมิภาค พร้อมที่จะรองรับการทำาธุรกิจของผู้ประกอบการและ 

ธุรกิจไทยที่จะขยายตัวสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจัดทำา

โครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการ AEC วาระแห่งชาติ

 ธนาคาร เห็นความสำ าคัญของการ เตรี ยมความพร้ อม 

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยก้าวไปสู่การรวมเป็นตลาดเดียว

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC SME) ในปี 2558 จึงได้

จัดทำาโครงการส่งเสริมความรู้ภายใต้โครงการ K SME Care โดย 

ร่วมกับ 8 องค์กร คือ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (สสว.) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 

เอสเอ็มอีของไทยก้าวไปสู่ AEC ซึ่งความร่วมมือภายใต้โครงการนี้  

ประกอบด้วย 

 • การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับประเมินความพร้อม AEC หรือ  

  AEC Self Assessment Tool บนเวบ็ไซต ์www.ksmecare.com  

  เพื่อวัดความพร้อมของผู้ประกอบการให้รู้ถึงสถานะและ 

  ความพร้อมสำาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

  โดยมกีารเปรยีบเทยีบความพรอ้ม 3 ระดบั ไดแ้ก ่เปรยีบเทยีบ 

  กบัตนเอง เปรยีบเทยีบในกลุม่ธรุกจิ/อตุสาหกรรม และเปรยีบ 

  เทียบในการแข่งขันระดับภูมิภาค ทำาให้เอสเอ็มอีสามารถรู้ 

  สถานะ เพื่อจะได้รับองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับ 

  ตนเองได้มากขึ้น 

  • การสนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ตาม 

  ความพร้อมและศักยภาพ ได้แก่ 

...เรามิได้เพียงให้ปลา แต่เราให้

เครื่องมือหาปลา โดยมีความมุ่งมั่น

ที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) ไทยเติบโต

อย่างยั่งยืนเพื่อธุรกิจไร้ขีดจำากัด...
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   การใหค้วามรูใ้นระดบัเริม่ตน้ สำาหรบักลุม่ทีย่งัขาดความรู้

   และศักยภาพเกี่ยวกับ AEC เน้นหลักสูตรการเรียนรู้ 

   การบริหารจัดการธุรกิจ 5 มิติ โดยเพ่ิมมุมมองในแต่ละมิติ 

   ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับ AEC อย่างเข้มข้น ซึ่งในปี 2555  

   เปิดการอบรมจำานวน 3 รุ่น รุ่นละประมาณ 500 คน  

   ครอบคลุม 10 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ  

   เชียงใหม่ เชียงราย ลำาปาง อุดรธานี ขอนแก่น ภูเก็ต  

   ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 

   การให้ความรู้ในระดับกลาง สำาหรับผู้ประกอบการ

   เอสเอ็มอีที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC แล้ว  

   แตย่งัขาดศกัยภาพในบางเรือ่งทีต่อ้งพฒันา โครงการจะ 

   มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึก 

   เฉพาะดา้น และความรูต้ามรายอตุสาหกรรม เพือ่พฒันา 

   และเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการไทยใหม้าก 

   ยิ่งขึ้น 

    การให้ความรู้ในระดับสูง สำาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ

   เอสเอ็มอีที่มีความรู้ และมีศักยภาพในการเข้าสู่ AEC  

   เป็นอย่างดี โครงการได้จัดทำาแบบแผน ซึ่งใช้เป็นส่วน 

   ประกอบในการวางแนวทางในด้านต่างๆ และสร้างเป็น 

   แบบอย่างสำาหรับกำาหนดแนวทางและเป้าหมายใน 

   การแข่งขันทางธุรกิจในระดับภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น

โครงการ K SME Moving Towards AEC

 โครงการ K SME Moving Towards AEC คือโปรแกรมการ

พัฒนาเอสเอ็มอีแบบครบวงจร เพื่อให้ได้รับแนวทางการทำาธุรกิจใน

ประเทศอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด เตรียมความพร้อมและ

การเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย เป็นธุรกิจ 
ข้ามชาติรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดึงศักยภาพธุรกิจให้เอสเอ็มอีไทยเป็นธุรกิจข้ามชาติรองรับการก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการแบบเจาะลึก  

ตั้งแต่อบรมเข้มข้นแบบเจาะลึกการค้าการลงทุนรายประเทศ  

เน้นประเทศในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 

และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจ

เข้าไปลงทุนสูงเป็นอันดับแรก โดยเริ่มต้นที่เมียนมาร์เป็นประเทศ

แรก หลักสูตรจะประกอบด้วยบทเรียน 4 หลักสูตร (Module) ได้แก่ 

การอบรมเชิงลึกให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนประเทศหนึ่ง

โดยเฉพาะ เป็นข้อมูลในบริบทมหภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่สำาคัญสำาหรับนักธุรกิจเอสเอ็มอี  

การให้ความรู้แบบเจาะลึกถึงลู่ทางการค้าการลงทุน พร้อมแง่มุม 

ทีน่า่สนใจในการทำาธรุกจิในประเทศอาเซยีน และมวีทิยากรเปน็ผูท้รง

คุณวุฒิจากภาครัฐและผู้แทนจากบริษัทเอกชนที่ประสบความสำาเร็จ

ในประเทศกลุ่มนี้มากว่า 2 ทศวรรษ ไปจนถึงการพาผู้ประกอบการ 

ไปทัศนศึกษาสภาพเศรษฐกิจและเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ  

พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเป็นโอกาสได้เข้าไปสัมผัสสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจจริงและพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจในประเทศ 

เป้าหมายด้วยตนเอง และการร่วมกันสรุปประเด็นที่สำาคัญจากการ

เดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ 

ผู้ประกอบการแต่ละราย ผ่านทางเครื่องมือการวางแผนธุรกิจ (The 

Business Model Canvas) รวมทั้งให้คำาปรึกษาพร้อมจัดทำากรอบ

แผนธุรกิจ (AEC Business Blueprint) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ร่วม

อบรม เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน 

โดยเมื่อจบหลักสูตรผู้ประกอบการจะได้รับแนวทางการทำาธุรกิจใน

ตลาดอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี แห่งแรกของสถาบัน

การเงิน (K SME Care Knowledge Center)

 ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  

เป็นแห่งแรกของสถาบันการเงิน ณ ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อ

สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ที่สนใจเริ่มทำาธุรกิจ ด้วยการ

ใหอ้งคค์วามรูแ้ละคำาปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญในแงต่า่งๆ โดยผูท้ีส่นใจ

สามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับคำาปรึกษาได้ ทั้งนี้ การให้บริการ

ของศูนย์การเรียนรู้ มี 3 รูปแบบ คือ

 1. Business Intelligence เป็นคลังความรู้ทางธุรกิจสำาหรับ 

  ผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีโดยไดร้ว่มมอืกบัพนัธมติรทีป่รกึษา 
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  จากหลายสถาบนั ในการใหค้วามรู ้ขอ้มลู และขา่วสารตา่งๆ  

  ที่เอสเอ็มอีควรทราบ ประกอบด้วย SME GURU เป็นการให้ 

  คำาปรกึษาทางธรุกจิแบบตวัตอ่ตวัโดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น  

  อาทิ การสร้างแบรนด์ การเข้าตลาดหุ้น การบัญชี ฯลฯ  

  ม ีKnowledge Corner เปน็มมุความรูส้ำาหรบัผูท้ีช่อบคน้ควา้ 

  และหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ นิตยสาร และบท 

  วิเคราะห์ต่างๆ Online Intelligence มุมอินเทอร์เน็ตสำาหรับ 

  การค้นหาความรู้ ข้อมูลและบทวิจัยต่างๆ ผ่านฐานข้อมูล 

  ทั่วโลก

 2. Business Training เป็นการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี  

  ด้วยการจัดสัมมนา อบรม และกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์ 

  ความต้องการของทุกช่วงธุรกิจ ได้แก่ Start-up Business  

  เป็นหลักสูตรอบรมสำาหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ  

  เพือ่เพิม่ความรูข้ัน้พืน้ฐานและสรา้งแรงบนัดาลใจในการทำา 

  ธุรกิจ Business Owner หลักสูตรอบรมสำาหรับผู้ประกอบการ 

  ทีต่อ้งการตอ่ยอดและขยายธรุกจิ เพือ่ใหธ้รุกจิมคีวามมัน่คง 

  และยั่งยืน และ Lifestyle เป็นหลักสูตรอบรม เพื่อสร้าง 

  ความสมดุลระหว่างชีวิตธุ รกิจและชีวิตส่วนตัวของ 

  ผู้ประกอบการ

 3. Business Network คอืการสรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิ ซึง่นบัวา่ 

  มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเป็นศูนย์รวมให้เอสเอ็มอี 

  สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยจะมีการจัดกิจกรรม  

  เพื่อให้เอสเอ็มอีที่สนใจได้เข้าร่วมพบปะและแบ่งปัน 

  ประสบการณ์กับเพื่อนนักธุรกิจ ในกิจกรรม SME Society  

  และการได้รู้จักคู่ค้ารายใหม่ๆ กับกิจกรรม Business  

  Matching อกีทัง้ยงัสามารถใชเ้วบ็ไซต ์www.ksmecare.com  

  เปน็ชอ่งทางในการสรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิผา่นทาง Online  

  Business Matching ได้ด้วย

 ในปี 2555 มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าใช้บริการศูนย์

การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 10,000 ราย และมี

ผู้ เข้าชมเว็บไซต์ www.ksmecare.com เฉลี่ยถึงเดือนละกว่า 

20,000 คน นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับรูปแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อ 

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้รองรับการพัฒนาศักยภาพเตรียมพร้อม

สำาหรับการเข้าสู่ ASEAN Economic Community: AEC หรือ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลในปี 2558 โดยการปรับให้

เป็นศูนย์ K SME AEC Flagship Knowledge Center โดยเป็นศูนย์

รวบรวมแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ AEC 

ที่เป็นประโยชน์สำาหรับผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ซึ่งนับเป็น

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น 

มีมุมหนังสือและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับ AEC และสามารถเข้ารับ 

คำาปรึกษาจากพันธมิตรที่หมุนเวียนมาให้คำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  

รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ AEC  

ที่เป็นประโยชน์ต่อเอสเอ็มอี ผ่านเว็บไซต์ www.ksmecare.com  

เพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ศูนย์ธุรกิจไทย-จีนแห่งแรกของสถาบันการเงินเพื่อรองรับ 

การลงทุนข้ามชาติไทย-จีน (Chinese - Thai Business Center)

 ธนาคารมนีโยบายในการสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิระหวา่งไทย-

จนีมาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2555 ไดเ้ปดิใหบ้รกิารศนูยธ์รุกจิไทย-จนี 

ธนาคารกสกิรไทย ทีช่ัน้ 16 อาคารจตัรุสัจามจรุ ีซึง่เปน็ศนูยธ์รุกจิไทย-

จีนที่ครบวงจรของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและคำาปรึกษาในการดำาเนินธุรกิจ 

และการลงทุน สำาหรับนักลงทุนไทยที่สนใจไปลงทุนในประเทศจีน 

และนักธุรกิจจีนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ศูนย์ธุรกิจ

ไทย-จีนนี้ยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการ

และพันธมิตรของธนาคาร ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

และการจับคู่ทางธุรกิจอีกด้วย ศูนย์ธุรกิจไทย-จีน นี้จะให้บริการโดย

เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ซึ่งมีทั้งคนไทยและจีน จึงมีความเข้าใจใน

วัฒนธรรมของทั้งสองชาติ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและ

ภาษาจนีไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ ชว่ยอำานวยความสะดวกใหแ้กน่กัลงทนุ

ได้ทั้งสองประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุนผู้สนใจทั่วไปเป็น 

อย่างดี โดยการให้บริการของศูนย์ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • การให้บริการด้านข้อมูล เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศ 

  จีน โดยเป็นข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของ 

  นักลงทุน เช่น ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย-จีน ด้าน 

  สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข่าวสาร ขั้นตอน  

  กฎระเบียบ การลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีน ขั้นตอน 

  การขอใบอนุญาตทำางาน โดยมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความรู้ 

  ความเข้าใจเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือนักลงทุนสามารถศึกษา 

  ค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือที่ทางศูนย์ธุรกิจฯ จัดเตรียม 

  ไว้ให้ หรือในรูปแบบการจัดสัมมนาหรือการจัดประชุมเชิง 

  ปฏิบัติการ
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 • การให้บริการคำาปรึกษาในด้านการวางแผนธุรกิจและ 

  ด้านกฎระเบียบในการจัดต้ังบริษัทและการดำาเนินธุรกิจ 

  ไทย-จีน โดยธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมมือกับพันธมิตร 

  ที่มีความเชี่ยวชาญ 4 กลุ่มหลัก ในการให้คำาปรึกษาตาม 

  ความต้องการของนักลงทุน ประกอบด้วยที่ปรึกษา 

  ดา้นกฎหมายและการลงทนุ ทีป่รกึษาดา้นการบญัชแีละภาษ ี 

  ที่ปรึกษาด้านการเช่าและซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งบริษัท และ 

  นักวิชาการที่ทรงคุณวุฒิในด้านไทย-จีน จากสถาบันชั้นนำา 

 • การให้บริการทางการเงิน แก่นักลงทุนในประเทศไทย-จีน  

  รวมถงึการจบัคูท่างธรุกจิ ซึง่นอกจากธนาคารกสกิรไทยจะมี 

  เครือข่ายบริการผ่านสาขาของธนาคารกว่า 800 สาขาใน 

  ประเทศไทย ธนาคารยังมีเครือข่ายการให้บริการในประเทศ 

  จีน ณ สาขาเซินเจิ้น และผ่านธนาคารพันธมิตรจีนชั้นนำา  

  ซึง่ชว่ยสนบัสนนุใหก้ารทำาธรุกรรมของนกัลงทนุระหวา่งสอง 

  ประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัว

ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ (K Global Business Center)

 เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดการค้าในกลุ่มประเทศ 

AEC ธนาคารกสิกรไทยได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการ

ทำาธุรกิจต่างประเทศ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการ

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูล 

คำาแนะนำาด้านการค้าการลงทุนในประเทศไทยและกลุ่มเออีซี ให้แก่

ลูกค้าผู้ประกอบการ โดยตั้งอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน 

ชั้น 16 การให้บริการของธนาคารจะครอบคลุมการให้บริการทาง 

การเงินที่ครบวงจร รวมไปถึงการสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 

เพื่อการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ อาทิ ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่

สำาคัญ อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ  

ในการทำาธุรกิจและการขยายเครือข่ายพันธมิตรในแต่ละประเทศ  

ด้วยการเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ  

ที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการไทยกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อาเซียน 

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และ

นักธุรกิจไทยที่ต้องการไปลงทุนในกลุ่ม AEC 

KFam Club

 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ธนาคารเห็นความสำาคัญของธุรกิจ

ครอบครัวที่มีส่วนสำาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย

การเตรียมความพร้อมและช่วยเติมเต็มศักยภาพทางธุรกิจ

ของลูกค้าด้วยองค์ความรู้ที่ เหมาะสมจะช่วยพัฒนาให้ลูกค้า

สามารถดำาเนินธุรกิจครอบครัวได้อย่างมั่นคง สามารถเผชิญกับ 

การเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ ซึ่งความท้าทายในทศวรรษหน้าของ

ธุรกิจครอบครัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ภายใต้ปัจจัยที่สำาคัญ

ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบ  

ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก และการเปลีย่นบรบิทของการแขง่ขนั

ไปยงัโลกออนไลน ์ดงันัน้ ธรุกจิครอบครวัจงึตอ้งตดิอาวธุใหก้บัตนเอง  

ด้วยการวางแผนสืบทอดธุรกิจ การเพิ่มความสามารถของธุรกิจ และ

การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจครอบครัวอยู่รอด ธนาคารจึงได้ 

จัดตั้ง KFam Club เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการเตรียมความพร้อม 

ส่งมอบธุรกิจสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างเป็นระบบ สามารถก้าวข้าม 

ความทา้ทายใหม่ๆ  ในทศวรรษหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คงและเตบิโตตอ่ไปได้

ในเวทีโลก ซ่ึงหน่ึงในกิจกรรมเชิงวิชาการของ KFam Club คือ การจัด 

หลักสูตร Professional Family Business Management (PFBM)  

ซึง่รว่มกบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มุง่เนน้ไปทีก่ารสรา้งความเขา้ใจ 

ระหว่างคน 2 รุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังได้นำาองค์ความรู้จาก 

ผู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาร่วมให้ความรู้แก่ลูกค้า เช่น บริษัท

เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ระดับโลก ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลมีเอพีเอ็มกรุ๊ป ผู้นำาด้าน

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรระดับเอเชีย ในส่วนของการพัฒนา

ความเป็นผู้นำามีกลุ่มบริษัทแพคริม ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ และบริษัท 

แบรนดบ์อีิง้ จำากดั ทีป่รกึษาดา้นภาพลกัษณอ์งคก์รชัน้นำาของไทย ซึง่

ลว้นแลว้แตเ่ปน็พนัธมติรระดบัโลกทีม่ารว่มกนัใหค้วามรูใ้นหลกัสตูรนี ้

หลักสูตร Professional Family Business Management (PFBM) ของ 
KFam Club เพือ่เตรยีมความพรอ้มการดำาเนนิธกุจิครอบครวัอยา่งมัน่คง
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 ปัจจุบัน KFam Club มีสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขนาด

ใหญ่กว่า 450 ราย จาก 200 ธุรกิจครอบครัว จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้ธุรกิจครอบครัว พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการส่งต่อ

ธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นอย่างราบรื่นและเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้าง

เครือข่ายทางสังคมในกลุ่มธรุกิจทีม่ีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีธนาคาร

ช่วยจัดกิจกรรมทั้งเชิงวิชาการและเชิงสันทนาการให้เรียนรู้และ 

แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน

การให้บริการทางการเงินที่ทุกคนเข้าถึงได้

 นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ 

ความต้องการของลูกค้าประชาชนแล้ว ธนาคารยังให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่อำานวยความสะดวก รวดเร็ว

ให้ประชาชนและลูกค้าทุกคนได้เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง

อีกด้วย อาทิ

 • โครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคต สำาหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพ

  อิสระที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจนมาประกอบการ 

  ยื่นทำาธุรกรรมกับธนาคารได้ เช่น กลุ่มผู้ประกอบกิจการ 

  โดยหมุนเวียนเป็นเงินสดหรือกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพ 

  อิสระ ทำาให้ลูกค้ามีโอกาสถูกปฏิเสธการขอกู้ค่อนข้างสูง  

  เพราะธนาคารไม่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอนได้ ดังนั้น  

  ธนาคารจึงได้จัดทำาโครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคตขึ้นมา 

  สำาหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีกองทุนกับ 

  ธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งสถาบันการเงินอื่นที่มีการฝาก 

  เงินกับธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นประจำาทุกเดือน ซึ่งพฤติกรรม 

  การฝากเงินดังกล่าวถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวินัยทาง 

  การเงนิและความสามารถในการชำาระหนีข้องลกูคา้รายนัน้ๆ  

  และเมื่อฝากเงินจนครบตามระยะเวลาที่โครงการกำาหนด  

  ลกูคา้จะมสีทิธิไ์ดร้บัการอนมุตัสินิเชือ่สำาหรบัผลติภณัฑต์า่งๆ  

  ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สินเชื่อบ้านกสิกรไทย สินเชื่อ 

  เช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย และสินเชื่อ 

  เงินสดทันใจกสิกรไทย เป็นต้น

 • บรกิาร KBank to Post เนือ่งจากปจัจบุนับรกิารดา้นเงนิโอน 

  เปน็หนึง่ในธรุกรรมทางการเงนิทีล่กูคา้ใชบ้รกิารผา่นธนาคาร 

  มากที่สุด โดยลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินกับธนาคารสามารถ 

  ทำาหลากหลายช่องทาง โดยส่วนใหญ่จะโอนเงินผ่านเครื่อง 

  เอทเีอม็เปน็หลกัเพือ่เขา้บญัชปีลายทาง โดยผูร้บัเงนิสามารถ 

  ถอนเงินสดจากเคาน์เตอร์หรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารได้  

  แต่หากในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีสาขาหรือเครื่องเอทีเอ็มให้ 

  บริการ ผูร้บัเงนิปลายทางจะเกดิความไม่สะดวกในการถอน 

  เงินสด เช่น คนต่างจังหวัดที่มาทำางานในเมืองและต้องการ 

  โอนเงินกลับให้พ่อแม่ที่อยู่ที่ต่างจังหวัด ดังนั้น เพื่อการให้ 

  บริการโอนเงินท่ีอำานวยความสะดวกให้ผู้รับปลายทางสามารถ 

  รับเงินได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ 

  ผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกลที่ยังไม่มีสาขาหรือ 

  เครื่องเอทีเอ็มให้บริการ และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน 

  การเดินทางสำาหรับผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ธนาคารจึง 

  ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยให้บริการ KBank to Post โครงการ 

  โอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยและรับเงินที่ 

  ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางที่จะทำาให้ลูกค้า 

  สามารถโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารได้ตลอด  

  24 ชั่วโมง (ซึ่งมีกว่า 7,500 เครื่องทั่วประเทศ) โดยผู้รับเงิน 

  สามารถรับเงินได้ ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ  

  และผูร้บัเงนิไมจ่ำาเปน็ตอ้งมบีญัชเีงนิฝากกบัธนาคาร ใชเ้พยีง 

  บตัรประจำาตวัประชาชนและรหสัรบัเงนิทีผู่โ้อนแจง้ใหท้ราบ 

  จากสลิปการทำารายการโอนเงิน

 • โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่าพิเศษจาก ธปท.แก่

  ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 ธนาคารได้

  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  

  (ธปท.) ได้ออกประกาศการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

  อัตราดอกเบี้ยตำ่า หรือ Soft Loan แก่ผู้ได้รับความเสียหาย 

  จากอุทกภัยในปี 2554 ดังกล่าว โดยการออกแคมเปญ  

  “สินเชื่อบ้านกสิกรไทย โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าพิเศษ 

  จาก ธปท.” สำาหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 ที่มี 

  ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง  

  รวมทั้งผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านมาที่ธนาคารกสิกรไทย 

  และสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้าน 

 • โครงการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านผู้ประสบอุทกภัย 

  มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน (Financial Service) 

  นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อช่วยเหลือ 

  สถานะทางการเงนิสำาหรบัลกูคา้ทีป่ระสบภยันำา้ทว่ม และได้ 

  เพิ่มมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ (Non-Financial Service) เช่น  

  ประสานงานช่วยเหลือด้านข้อมูล อำานวยความสะดวก 

  ในการจัดหาผู้ให้บริการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน  

  การช่วยเหลือในช่วงนำ้าท่วม จัดตั้งทีมงานในการช่วยทำา 
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กสิกรไทย คือบริการให้ความช่วยเหลือจาก K Home Smiles Club  

(K Home Smiles Club Assistance Services) ให้บริการแนะนำา 

ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องบ้านและเรื่องส่วนตัวผ่านทาง 

โทรศัพท์ 0 2888 8888 กด 511 ตลอด 24 ชม. ซึ่งเป็นบริการแนะนำา

และตดิตอ่ประสานงานจดัหาชา่งซอ่มบำารงุบา้น และบรกิารชว่ยเหลอื

ฉุกเฉินบนท้องถนน (Emergency Roadside Assistance Service)  

แนะนำาและตดิตอ่ประสานงานใหค้วามชว่ยเหลอืกรณปีระสบเหตบุน 

ท้องถนน นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบ

วงจร K Home Smiles Club ประกอบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทันสมัยให้บริการกับลูกค้า จำานวน 2 สาขา คือ สาขาคริสตัล ดีไซน์ 

เซ็นเตอร์ และสาขาเมกา บางนา

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

 ธนาคารได้เปิดให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มาตั้งแต่

ปี 2550 ซึ่งเป็นบริการสำาหรับประชาชนทุกคน ไม่จำากัดเฉพาะลูกค้า 

ของธนาคาร และเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 ในปี 2555 ธนาคารได้เปิดตัว K-Expert ภายใต้แนวคิด 

การเป็น “Advisory Bank” ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เพื่อตอบ 

โจทย์ความต้องการของลูกค้าและประชาชนแต่ละราย โดยธนาคาร

ได้วิจัยเพื่อศึกษาความต้องการทางการเงินของลูกค้า ประชาชนใน 

แต่ละกลุ่ม ในแต่ละช่วงอายุว่าต้องการอะไร เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการที่ตรงกับความต้องการจริงๆ โดยทีมงานความเป็น 

มืออาชีพของทีมงาน K-Expert กว่า 800 คนซึ่งประจำาอยู่ใน 

แต่ละสาขาทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารได้จัดสรรงบประมาณกว่า 

100 ล้านบาท เพื่อฝึกอบรมทีมงานอย่างเข้มข้นกว่า 600 ชั่วโมง  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำา Need Base Guidebook ที่เข้าถึงไลฟ์ 

สไตล์และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มรวมทั้งหมด  

14 เล่มวางอยู่ที่สาขา มีเนื้อหาแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ เรื่องการจัด 

การเงนิงา่ยๆ เรือ่งการทำาความฝนัในชวีติใหเ้ปน็จรงิ และเรือ่งเกีย่วกบั 

การออมเงิน การบริหารเงินสำาหรับอนาคต บริการนี้ให้คำาแนะนำา 

ด้านการเงินโดยประชาชนผู้มาใช้บริการสามารถกำาหนดเป้าหมาย

ทางการเงินในแบบที่ต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคล เป็นผู้ช่วยวางแผน ให้คำาแนะนำาอย่างครบถ้วนทุกเรื่อง 

การเงินด้วยแผนการเงินที่ออกแบบมาเฉพาะสำาหรับบุคคลเพื่อให้

สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างที่ต้องการ ซึ่งมีแผน

ทางการเงิน ได้แก่

  ความสะอาดบ้านลูกค้าและโครงการหมู่บ้านในพื้นที่ กทม.  

  และปริมณฑล รูปแบบการดำาเนินการโดยธนาคารจะจัดส่ง  

  SMS ไปยงัลกูคา้สนิเชือ่บา้นกสกิรไทยทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีป่ระสบ 

  ปญัหานำา้ทว่ม เพือ่ใหร้บัทราบขอ้มลูมาตรการชว่ยเหลอืตาม 

  โปรแกรมข้างต้น

ศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร (K Home Smiles Club)

 ธนาคารเห็นความสำาคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านสำาหรับ 

ผู้ที่กำาลังวางแผนจะซื้อบ้าน อันเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของครอบครัว 

ซึ่งต้องมีการวางแผนตั้งแต่ก่อนคิดซื้อบ้าน สร้างความเข้าใจและมี 

กระบวนการคิดอย่างรอบคอบในการที่จะให้ได้บ้านมาครอบครอง 

เป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถวางแผนล่วงหน้าและช่วยลด

ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันจะช่วยประหยัดทรัพยากร 

ด้านพลังงาน และเวลาที่อาจสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น  

ธนาคารจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและ

สังคมของประเทศให้มีรากฐานที่มั่นคง โดยองค์ความรู้และข้อมูล

ที่ธนาคารจัดเพื่อตอบโจทย์เรื่องบ้าน ได้แก่ การบริการเรื่องบ้าน

ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำาปรึกษาข้อมูลจำาเป็นในการตัดสินใจ  

การสนับสนุนเงินกู้ การให้การบริการแนะนำาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง

บ้าน 24 ชม. และ www.khomesmilesclub.com บริการข้อมูล

เรื่องบ้านครบวงจรผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยังให้บริการ

ข้อมูลและแนะนำาการขอสินเชื่อสำาหรับผู้ที่สนใจในเว็บไซต์รวมถึง

การบริการเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน ผ่าน K-Home Loan Guru และ  

K-Home Loan Online โดยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ยกว่า 900,000  

ครั้งต่อปี ไปจนถึงบริการเสริมพิเศษสำาหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน 

ธนาคารเปิดศูนย์ K Home Smiles Club สาขาเมกา บางนา เพื่อให ้
คำาปรึกษาเรื่องบ้านที่ครบวงจรแก่ผู้ที่อยากมีบ้านและที่อยู่อาศัย



036การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 ที่ผ่านมามีประชาชนเข้ารับคำาปรึกษาตั้งแต่เปิดโครงการจนถึง

เดือนธันวาคม 2555 จำานวน 39,748 ครั้ง โดยเรื่องที่ลูกค้าสนใจ

วางแผนมากที่สุด คือ วางแผนเพื่อการใช้จ่ายและใช้ชีวิตในแบบ 

ที่ต้องการ (Lifestyle Purchase Plan) และวางแผนเพื่อเตรียมพร้อม 

วัยเกษียณ (Retirement Plan) ทั้งนี้ช่องทางการให้คำาปรึกษาผ่าน 

ช่องทางอีเมล k-expert@kasikornbank.com ที่ให้คำาปรึกษาทุก 

เรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเรื่องการลงทุน ภาษี สินเชื่อต่างๆ ซึ่งยอด 

ปรึกษาทางอีเมลในปี 2555 อยู่ที่ 2,888 อีเมล โดยเรื่องที่ลูกค้า 

ต้องการปรึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การลงทุน 2) ภาษี  

3) การเริ่มต้นธุรกิจและสินเชื่อ SMEs ตามลำาดับ

 นอกจากนี้ธนาคารยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร

เงินส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร

ได้รู้จักการบริหารเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมโดยมีหลักสูตร 

ที่จัดบรรยาย ได้แก่ วิธีการบริหารเงินอย่างฉลาด จัดกระเป๋า 

(ออม) เงิน สู่วัยเกษียณ จัดการหนี้อย่างไร...ให้มีสุข เป็นต้น โดยในปี 

2555 ธนาคารได้จัดกิจกรรมบรรยาย รวม 174 ครั้ง มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้น

ประมาณ  9,330 คน

สมุดบันทึกรับ-จ่าย หรือโปรแกรม K-Saving Memo

 เครื่องมือช่วยสำาหรับบันทึกรายรับ-รายจ่ายและการบันทึก

ข้อมูลการลงทุนส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ในทั้งรูปแบบโปรแกรม Excel และ  

Online ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจติดต่อขอรับได้จากธนาคาร หรือ

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเองได้จากเว็บไซต์ของ K-Expert โดย

รปูแบบ Online จดัทำาขึน้เพือ่ตอบสนองรปูแบบการใชช้วีติของลกูคา้

ที่ใช้การออนไลน์ในชีวิตประจำาวันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถ

บันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ ทั้งเข้า

ผา่นเวบ็ไซตข์อง K-Expert โดยตรง หรอืผา่น Application “K-Mobile 

Banking Plus” ยอดดาวน์โหลด K-Saving Memo 2555 รูปแบบ 

Excel ผ่านเว็บไซต์ปี 2555 เป็น 25,279 ครั้ง ยอดการขอแผ่นซีดี 

K-Saving Memo รูปแบบ Excel ตั้งแต่ปี 2555 ในทุกช่องทาง เป็น 

72,000 แผ่น ยอดผู้ใช้ K-Saving Memo Online (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2553 ถึงเดือนธันวาคม 2555) จำานวน 5,823 คน

เครื่องมือช่วยกรอก ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 หรือโปรแกรม 

TAX BUDDY

 ธนาคารสร้างเครื่องมือช่วยสำาหรับกรอกยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 

ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 วตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยใหบ้คุคลทัว่ไปสามารถ 

กรอกยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 กับ

กรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และแนะนำาการใช้สิทธิลดหย่อนเพื่อ

ประหยัดภาษี โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์  

www.askKBank/K-Expert โดยในชว่งของการยืน่ภาษเีงนิไดใ้นเดอืน

มีนาคมถึงเดือนเมษายน 2555 มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น 9,046 ครั้ง

เครื่องมือช่วยกรอก ภ.ง.ด. 94 ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ 

หรือ TAX BUDDY for Doctor

 ธนาคารสร้างเครื่องมือช่วยสำาหรับกรอกยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 

ภ.ง.ด. 94 สำาหรบัการยืน่ภาษกีลางป ี2555 สำาหรบัลกูคา้กลุม่วชิาชพี

แพทย ์เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีแพทยส์ามารถกรอกยืน่แบบภาษี 

บุคคลธรรมดากลางปี ภ.ง.ด. 94 กับกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง 

และแนะนำาการใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีผ่านกองทุน LTF, RMF, 

ประกันชีวิต และประกันบำานาญสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์  

www.askKBank/K-Expert ซึ่งดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง

เดือนตุลาคม 2555 มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น 4,797 ครั้ง

เว็บไซต์ askKBank.com ข้อมูลรอบด้าน พร้อมตอบทุกโจทย์

ออนไลน์ 

 ธนาคารเห็นความสำาคัญของการที่ลูกค้าประชาชนจำาเป็นต้อง

มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคในเรื่องข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางการเงิน และ

ตรวจสอบ
สุขภาพทาง

การเงิน (Financial 
Check up)

วางแผน
เพื่อการศึกษา

บุตร (Education 
Plan)

วางแผน
เพื่อเตรียม

พร้อมวัยเกษียณ 
(Retirement 

Plan)

วางแผน
เพื่อการใช้จ่าย

และใช้ชีวิตในแบบ
ที่ต้องการ (Lifestyle 

Purchase Plan)

K-Expert
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โครงการใหค้วามรูใ้นผลติภณัฑก์ารเงนิผา่นรายการวทิย ุMoney 

Shot

 ธนาคารในฐานะผู้เชี่ยวชาญและสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้าน

การเงินให้แก่กลุ่มลูกค้า ประชาชน มีแนวความคิดในการนำาเสนอ

ข้อมูลความรู้เรื่องข่าวสาร ทิศทางอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้ม 

สินเชื่อบ้านผ่านการสนทนาระหว่างผู้บริหารของธนาคาร และ 

ผู้ดำาเนินรายการวิทยุ Money Shot ทางคลื่น FM 96 ทุกวันอังคาร 

ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 - 13.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 

2553 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรูเ้รือ่งอสงัหารมิทรพัยแ์ละสนิเชือ่บา้นกสกิรไทยใหแ้กก่ลุม่ผูฟ้งั

สว่นใหญท่ีส่นใจทีจ่ะซือ้หรอืลงทนุในอสงัหารมิทรพัยร์วมถงึกลุม่ผูฟ้งั 

ที่ติดตามรายการอย่างเหนียวแน่นมาตลอด 2 - 3 ปีที่ผ่านมา 

ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตั้งแต่กลุ่มที่มีความสนใจเกี่ยวกับด้านการเงิน 

แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไปจนถึงกลุ่มที่ต้องการค้นหาข้อมูล 

ในเชิงลึกและหลากหลาย ธนาคารซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในโลกดิจิตอล

แบงกิ้ง ด้วยหลากหลายนวัตกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ 

และออนไลน์ ได้จัดทำาเว็บไซต์ www.askKBank.com ซึ่งเป็น 

ชอ่งทางใหมท่ีป่ระชาชนสามารถคน้หาขอ้มลูความรูด้า้นการเงนิและ

ไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นคำาแนะนำาง่ายๆ เกี่ยวกับการจัดการใช้จ่าย  

การออม การลงทุน ไปจนถึงภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค จุลภาค ดัชนี

เศรษฐกจิ รายงานภาวะตลาดเงนิและตลาดทนุ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลทางด้านไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง 

สุขภาพ รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกสิกรไทย 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางด้านการเงิน พร้อมข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ซึ่ง

ข้อมูลใน askKBank.com จะทันสมัยเสมอ เพราะมีทีมงานดูแลและ

คอยอัพเดทข้อมูลให้สดใหม่ตลอดเวลา 

 เว็บไซต์ askKBank.com จัดกลุ่มข้อมูลตามความต้องการ

ของลูกค้า (Need-based) ให้ค้นหาได้สะดวกขึ้น โดยแบ่งเป็น 7 

กลุ่ม และมีผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวแทนในการนำาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ

ในด้านต่างๆ ได้แก่ “Finance & Banking” เป็นข้อมูลด้านการเงิน 

การธนาคาร “Corporate Business” เป็นข้อมูลการดำาเนินธุรกิจและ

ธุรกิจต่างประเทศ “SME” เป็นข้อมูลหลากหลายด้านธุรกิจเอสเอ็มอี 

รวมถึงคอร์สอบรม-สัมมนาที่น่าสนใจ “What’s Hot” เป็นข่าวเด่น 

ประเด็นร้อนที่น่าสนใจ “Investment” เป็นข้อมูลด้านการเงิน-การ

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ “Smart Planning” เป็นข้อมูลที่หลาก

หลายในการวางแผนด้านการเงินของแต่ละช่วงชีวิต และ “Casual 

Lifestyle” เป็นข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจ ผู้ใช้

งานสามารถเลอืกดขูอ้มลูทีส่นใจไดท้นัทโีดยคลกิเขา้ไปทีผู่เ้ชีย่วชาญ

ในแต่ละหัวข้อหรือค้นหาจากหน้าเว็บไซต์ เพียงพิมพ์เรื่องที่ต้องการ

คน้หา พรอ้มเลอืกประเภทของขอ้มลู เชน่ บทวจิยั บทสมัภาษณ ์รปูภาพ  

และวิดีโอ ทั้งยังสามารถแบ่งปัน (Share) เรื่องราวที่น่าสนใจผ่าน 

สังคมออนไลน์ หรือบันทึกเก็บไว้ในเมนูส่วนตัวได้ 

 นอกจากนี ้askKBank.com ยงัมชีอ่งทางพเิศษสำาหรบัใหบ้รกิาร

ถาม-ตอบกลบัทางอเีมลเพือ่ใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้มาสอบถามขอ้มลู

หรอืปรกึษา ทัง้คำาถามทัว่ไป และคำาถามเชงิลกึ โดย askKBank.com 

ได้จัดเตรียมทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการตอบคำาถาม และให้ 

คำาปรกึษารวมถงึเสนอแนะเรือ่งราวทีเ่ปน็ประโยชน ์โดยจะดำาเนนิการ

ตอบกลับทางอีเมลที่ฝากไว้ในหน้าเว็บไซต์ภายในระยะเวลารวดเร็ว

โปรแกรม TAX BUDDY for Doctor ที่ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
สามารถยื่นภาษีได้ถูกต้องและง่ายขึ้น

www.askKBank.com ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งข้อมูล
ทางการเงินและไลฟ์สไตล์



038การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 นอกจากนี้  ยังสามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล 

รายละเอียดในเชิงลึกสำาหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ 

ซับซ้อน เป็นการสื่อสารในลักษณะ Two Ways Communication  

ซึง่สามารถสรา้งความรูส้กึใกลช้ดิเปน็กนัเองระหวา่งผูฟ้งัและธนาคาร 

เป็นการลดช่องว่างระหว่างธนาคารและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การให้

ความรู้ผ่านช่องทางดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากผู้ฟังจำานวนมาก 

โดยมีโทรศัพท์จากผู้ฟังเข้ามาสอบถามและเล่นเกมตอบคำาถามจาก

เนื้อหาที่นำาเสนอ ช่วงท้ายรายการทุกวันอังคารตั้งแต่เดือนมกราคม

ถึงเดือนกันยายน 2555 จำานวนทั้งสิ้น 1,206 สาย

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 “หัวใจสีเขียว” ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบัน 

การเงินที่ให้ความสำาคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่าง 

ต่อเนื่อง และได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางาน

และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้ 

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าประชาชน และ 

ตอบโจทย์การเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน 

 โดยแนวความคิดนี้ได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็น  

อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม คือ อาคารแจ้งวัฒนะ อาคารพหลโยธิน และ 

อาคารราษฎร์บูรณะ โครงการ K-ATM ลดภาวะโลกร้อน และการ

พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารภายใต้โครงการ K-Cost 

Excellence ซึ่งได้ระดมความคิดจากหน่วยงานทุกหน่วยเพื่อ 

นำาเสนอแนวทางการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์

และบริการของธนาคารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดกรองในเรื่อง 

การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 จากแนวคดิดงักลา่ว ธนาคารจงึกำาหนดนโยบายอนรุกัษพ์ลงังาน

ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนิน

งานจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือว่า

นโยบายดงักลา่วคอืหนา้ทีห่นึง่ในการปฏบิตังิาน รวมทัง้การนำาระบบ

การจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อการใช้พลังงานอย่าง 

คุม้คา่ เพือ่เปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยลดภาวะโลกรอ้นทีส่ง่ผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม  โดยนโยบายอนรุกัษพ์ลงังาน ทีธ่นาคารยดึถอืปฏบิตั ิคอื 

 • การดำาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง 

  เหมาะสม โดยกำาหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่ง 

  ของการดำาเนินงานขององค์กร สอดคล้องกับกฎหมายและ 

  ข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 • การดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 

  พลังงานขององค์กรต่อเนื่องเหมาะสมกับการทำางาน  

  เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 

เครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทยช่วยลดภาวะโลกร้อน
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 • การกำาหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

  ในแต่ละปี และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ 

  ได้อย่างถูกต้อง 

 • ธนาคารถอืวา่การอนรุกัษพ์ลงังานเปน็หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

  ของผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้  

  ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนด ติดตาม 

  ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำางานด้านการจัดการ 

  พลังงาน 

 • ธนาคารจะให้การสนับสนุนที่จำาเป็น รวมถึงทรัพยากรด้าน 

  บคุลากร งบประมาณ เวลาในการทำางาน การฝกึอบรม และ 

  การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน 

 • ผูบ้รหิารและคณะทำางานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวน 

  และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำาเนินงาน 

  ด้านพลังงานทุกปี 

 ทั้งนี้ ธนาคารได้เข้าร่วมในโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

ในอาคาร ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยแสดง 

เจตนารมณท์ีจ่ะอนรุกัษพ์ลงังานภายในองคก์รในหลายรปูแบบ ไดแ้ก ่

การปลุกจิตสำานึกพนักงานให้ประหบัดพลังงาน การจัดหาอุปกรณ์ 

ที่ประหยัดพลังงานในการปรับปรุงสำานักงาน การปล่อยสินเชื่อ Solar 

Frame  และ Green Hotel  โครงสร้างอาคารสีเขียวในสังคม เป็นต้น  

โดยธนาคารรว่มเปน็เครอืขา่ยการลดใชพ้ลงังาน รว่มสรา้งสิง่แวดลอ้ม

ทีด่ขีึน้ ตลอดจนเปน็กลไกสำาคญัในการขบัเคลือ่นการอนรุกัษพ์ลงังาน

ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 ในด้านอาคารสำานักงาน ธนาคารตระหนักดีว่า การดูแล 

ความปลอดภัย สุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นการเอื้อ

อำานวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้า 

ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อธุรกิจกับธนาคาร จึงได้มี

การจัดการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทีก่ระทรวง

แรงงานกำาหนด และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งภายในอาคาร ได้คำานึงสุขภาพ 

  ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารเป็นสำาคัญ อาทิ ระบบ 

  ปรับอากาศแบบกรอง 2 ชั้น เพื่อให้อากาศภายในอาคาร 

  มีความบริสุทธิ์  ปราศจากมลพิษ ระบบแสงสว่างที่ได้ 

  ค่าความสว่างตามมาตรฐานและไม่ระคายเคืองต่อสายตา  

  ระบบกรองนำ้าดื่มโดยใช้โอโซน เพื่อให้ได้นำ้าดื่มที่สะอาดได้ 

  มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัด 

  พลังงาน

 • ด้านสภาพแวดล้อมในสังคมและชุมชน ธนาคารได้ติดตั้ง 

  เครื่องกรองไอเสียเพื่อกำาจัดควัน กลิ่น เสียง ไม่ให้รบกวน 

  ชมุชนใกล้เคยีง รวมถงึการสร้างระบบบำาบดันำา้เสยี นอกจาก 

  จะช่วยบำาบัดนำ้าภายในอาคารที่จะทิ้งลงสู่แม่นำ้าแล้ว ระบบ 

  บำาบัดนำ้าเสียดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถ 

  นำานำ้าที่ผ่านการบำาบัดไปใช้รดนำ้าต้นไม้และใช้ในระบบปรับ 

  อากาศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดการใช้พลังงานแล้ว 

  ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อาคารแจง้วฒันะ อาคารสถาปตัยกรรมสเีขยีว “Green Building”  

ต้นแบบอาคารที่ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมของธนาคาร 

กสิกรไทย

 อาคารแจ้งวัฒนะเป็นอาคารสำานักงานแห่งที่ 3 ในกลุ่มอาคาร

สำานักงานใหญ่ ที่จัดเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว และถือเป็นอีกหนึ่ง

ความภาคภูมิใจของธนาคารที่ได้รับยกย่องเป็นองค์กรธุรกิจต้นแบบ 

ในการส่งเสริมความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมสีเขียว ในเรื่องของ

การประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารได้

ให้ความรู้ จัดอบรม ดูงานด้านสถาปัตยกรรมสีเขียวแก่หน่วยงาน 

องคก์ร สถาบนัการศกึษา และบคุคลภายนอกทีส่นใจมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำาหนังสือ แผ่นพับ วิดีทัศน์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยว

กับอาคาร โดยมีห้องนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับอาคารเขียวที่โถงทาง

เข้าด้านหน้าอาคาร เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจใน

การร่วมกันพัฒนาองค์กรของตนเอง ทั้งนี้ การออกแบบและก่อสร้าง

อาคารดงักลา่ว ธนาคารยดึมาตรฐานของ Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) ซึ่งเป็นระบบการวัดระดับความเป็น

อาคารสีเขียว ของ U.S. Green Building Council องค์กรทางด้าน 

สิง่แวดลอ้มเพือ่ดำาเนนิการสนบัสนนุและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแนวคดิใน

เรื่องการออกแบบที่ยั่งยืนของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังคำานึงถึง

มาตรฐาน Thailand Energy & Environmental Assessment Method 

(TEEAM) ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบและประเมินอาคารประหยัด

พลงังาน และเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม การออกแบบทางสถาปตัยกรรม

ด้วยนิยามของสถาปัตยกรรมสีเขียว คือ เรียบง่ายแต่สร้างสรรค์  

โดดเด่น สง่างาม ประหยัดพลังงานและยั่งยืน อาทิ



040การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 • กระจกรอบตัวอาคารเป็น Insulated Laminate ซึ่งเป็น 

  เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร  

  รวมถึงคุณสมบัติพิเศษของกระจกในเรื่อง Self-cleaning  

  ที่ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่สามารถจับบนผิวได้ และตัด 

  แสงสะท้อน ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

 • การตกแต่งภายในแบบเปิดโล่ง เพื่อใช้ประโยชน์จากแสง 

  ธรรมชาตภิายนอก ใหส้ามารถสอ่งผา่นเขา้ถงึพืน้ทีภ่ายในได ้ 

  ช่วยลดปริมาณการใช้แสงไฟภายในอาคาร พร้อมทั้งให้เกิด 

  การไหลเวียนอากาศภายนอกสู่ภายใน ผสานระบบเครื่อง 

  ปรับอากาศ ทำาให้อาคารแห่งนี้นอกจากจะเย็นสบายแล้ว 

  ยังลดการใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่ง

 • การใช้ไฟแสงสว่างแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงานใน 

  การใช้ไฟฟ้า 

 • การบำาบัดนำ้าเสียด้วยระบบ Direct Electric Coagulation  

  ปลอดสารเคมี กรองด้วย Ultra Filter นำ้าที่ได้นำาไปใช้ใน 

  ระบบสุขภัณฑ์ประหยัดนำ้าประปา ร้อยละ 50 

 • ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมซึ่งได้ใช้เป็น 

  ที่จอดรถยนต์กลางแจ้ง เพิ่มพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียว  

  มีการออกแบบให้ลดความร้อนบนพื้นดาดแข็งของภูมิทัศน์ 

  ลดปรากฏการณ์เกาะร้อน (Urban Heat Island) และยอม 

  ให้นำ้าซึมผ่านได้ถึงร้อยละ 80 ลดปัญหานำ้าท่วมขัง 

 • ส่งเสริมให้มีการใช้รถที่ประหยัดเชื้อเพลิง ด้วยการจัดพื้นที่ 

  จอดรถสำาหรับรถประหยัดเชื้อเพลิงโดยเฉพาะและที่จอดรถ 

  จักรยาน จำานวน 166 คัน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของพื้นที่จอด 

  รถทั้งหมด 

 • การเลือกใช้วัสดุ เช่น พรมพื้น ไม้อัด ไม้ MDF กาว และสีทา 

  อาคาร เป็นไปตามมาตรฐาน Green Label และ Green  

  Guard ค่า VOC ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยลดผลกระทบ 

  ทางด้าน Indoor Air Quality และ Sick Building Syndrome  

  ควบคุมเสียง นำ้า ฝุ่นที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอย่างเข้มงวด 

 • บันไดเชื่อมต่อถึง 6 จุด เพื่ออำานวยความสะดวกติดต่อ 

  ระหว่างชั้นได้อย่างสะดวกสบาย ลดการใช้ลิฟต์ ซึ่งจะ 

  เป็นการประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

อาคารพหลโยธิน ปรับปรุงเพื่อก้าวสู่สถาปัตยกรรมสีเขียว

 ธนาคารให้ความสำาคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ

ตระหนักในวิกฤตการณ์ของโลก ธนาคารจึงทำาการปรับปรุงอาคาร

พหลโยธิน ซึ่งมีการใช้งานมานานกว่า 25 ปี ให้เป็นอาคารสีเขียว 

โดยมีแนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในอาคาร และ

เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศ มีการใช้พลังงานที่มากเกินความจำาเป็นเนื่องจาก

เป็นเทคโนโลยีเก่า ธนาคารจึงได้ทำาการปรับปรุงพื้นที่ภายในเกือบ 

ทัง้อาคาร และเดนิทอ่งานระบบใหมท่ัง้หมด แตย่งัคงโครงสรา้งอาคาร

และงานระบบหลกัไว ้รวมถงึการปรบัปรงุผงัอาคารใหม้คีวามทนัสมยั

เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการให้มีลักษณะเป็น Open 

Plan Office เพื่อให้พื้นที่ทำางานเปิดโล่งมองเห็นความต่อเนื่องของ

การทำางานและพนักงานสามารถเข้าถึงทิวทัศน์และแสงธรรมชาติ 

ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่าง

อิสระ

 การปรับปรุงดังกล่าวธนาคารได้คำานึงถึงเรื่องมาตรฐานและ 

การรับรองในระดับสากล จึงได้เทียบมาตรฐานการปรับปรุงอาคาร

ตามหลกัเกณฑ ์LEED ซึง่เปน็เกณฑข์องสหรฐัอเมรกิาทีจ่ดัตัง้ขึน้โดย 

USGBC (US Green Building Council) ที่มีความเป็นสากล โดย

อาคารพหลโยธินของธนาคารสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน LEED 

ในระดับ Gold

การปรับปรุงพื้นที่อาคารพหลโยธิน ที่ใช้งานมานานกว่า 25 ปี เพื่อลด
การใช้พลังาน



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555
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ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานใหญ่ ทั้ง 3 แห่ง ในปี 2555

ค่าการใช้พลังงาน (kWh/hr) จำานวน 3 อาคารสำานักงานใหญ่

มกราคม 2,322,000 2,105,000 2,237,000 1,090,000 1,126,000 1,138,000 1,084,000 1,062,000 1,142,000
กุมภาพันธ์ 2,266,000 2,028,000 2,307,000 1,172,000 1,109,000 1,144,000 1,079,000 1,022,000 1,154,000
มีนาคม 2,457,000 2,315,000 2,427,000 1,319,000 1,240,000 1,223,000 1,209,000 1,166,000 1,274,000
เมษายน 2,248,000 2,131,000 2,204,000 1,195,000 1,084,000 1,091,000 1,127,000 1,109,000 1,174,000
พฤษภาคม 2,207,000 2,268,000 2,438,000 1,136,000 1,175,000 1,222,000 1,152,000 1,187,000 1,248,000
มิถุนายน 2,454,000 2,339,000 2,280,000 1,340,000 1,254,000 1,164,000 1,201,000 1,228,000 1,201,000
กรกฎาคม 2,337,000 2,261,000 2,446,000 1,256,000 1,177,000 1,192,000 1,184,000 1,180,000 1,253,000
สิงหาคม 2,305,000 2,333,000 2,413,000 1,213,000 1,247,000 1,174,000 1,135,000 1,196,000 1,220,000
กันยายน 2,316,000 2,327,000 2,284,000 1,254,000 1,196,000 1,103,000 1,144,000 1,176,000 1,172,000
ตุลาคม 2,222,000 2,284,000 2,371,000 1,194,000 1,195,000 1,151,000 1,126,000 1,137,000 1,211,000
พฤศจิกายน 2,200,000 2,339,000 2,267,000 1,177,000 1,153,000 1,159,000 1,077,000 1,134,000 1,191,000
ธันวาคม 2,168,000 2,145,000 2,123,000  1,186,000 1,055,000 1,095,000  1,102,000 1,122,000 1,156,000 

 เดือน 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555

 อาคารราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน อาคารแจ้งวัฒนะ

โครงการรณรงค์พนักงานร่วมประหยัดพลังงาน Green at Heart 

ภารกิจ พิชิตค่าไฟ 

 ธนาคารได้จัดรณรงค์สร้างจิตสำานึกให้พนักงานใช้ทรัพยากร

อย่างรู้คุณค่า เพื่อโลก เพื่อเรา ผ่านโครงการ Green at Heart กับ

แคมเปญ “ภารกิจ พิชิตค่าไฟ” โดยเป็นการแข่งขันการลดการใช้ไฟของ 

3 อาคารหลักเพื่อนำาร่องในปี 2555 คือ อาคารราษฎร์บูรณะ อาคาร

พหลโยธิน อาคารแจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันประหยัดไฟฟ้า

ระดับชั้นทำาการ : โดยการเทียบอัตราการใช้ไฟ (ยูนิต) ก่อนและหลัง

การใช้ไฟในแต่ละช้ันให้มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าลดลงได้มากท่ีสุด

 โดยปทีีผ่า่นมา ธนาคารไดร้บัมอบใบรบัรองการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจกสำาหรบัอาคารพหลโยธนิ จากองคก์รธรุกจิเพือ่การพฒันา

อย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ร่วมกันจัดโครงการรับรอง

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำาหรับอาคารขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ 

การประกอบธรุกจิภาคอาคารมสีว่นรว่มในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกในบรรยากาศ ทีเ่ปน็ตวัการสำาคญัของการเกดิปญัหาภาวะโลก

ร้อนอีกด้วย

การบริหารจัดการพลังงาน

 จากนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของธนาคาร ซึ่งได้มีการยึดถือ

ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในเรื่องการบริหารจัดการ

พลังงาน ด้านไฟฟ้า หรือ การบริหารจัดการนำ้า ธนาคารได้มีระบบ 

การจดัการเพือ่การใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า โดยการบรหิารจดัการหลาย

รูปแบบ การรณรงค์จิตสำานึกในการใช้พลังงาน และการนำาพลังงาน

กลับมาใช้ใหม่  ดังนี้ 
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2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0  อาคาร อาคาร อาคาร 
 ราษฎร์บูรณะ พหลโยธิน แจ้งวัฒนะ

2553 2554 2555หน่วย : kWh/hr
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 ผลการรณรงค์พนักงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ในระยะ

เวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2555 สามารถ

ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้จำานวน 118,112.52 หน่วย 

 
อาคาร

 ปริมาณพลังงานไฟฟ้า ลดการปริมาณการปล่อยก๊าซ ลดการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อดูดซับ

  ที่ลดลงหน่วย (kWh)  เรือนกระจก (kgCO
2
) คาร์บอนไดออกไซด์ได้ต่อวัน

 ราษฏร์บูรณะ 87,818.31 51,040 4,640 ต้น/วัน

 พหลโยธิน 77,838.95 45,240 4,112 ต้น/วัน

 แจ้งวัฒนะ 22,455.26 13,051 1,186 ต้น/วัน

 รวม 118,112.52 109,331 9,938 ต้น/วัน

(kWh) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 109,331 (kgCO
2
) 

ลดการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9,938 

ตัน/วัน* ดังนี้ 

การจัดการทรัพยากรน�้า

 ธนาคารมีการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนนำามาใช้ในระบบ
ระบายความร้อนของเครือ่งปรบัอากาศแบบรวมศนูย์ (Cooling Tower) 
สขุภณัฑ์ของธนาคาร และนำามาใช้รดนำา้ต้นไม้โดยคำานงึถงึผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งทรัพยากรนำ้า
สำาหรับอาคารสำานักงานใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อาคารราษฎร์บูรณะ 
อาคารพหลโยธิน และอาคารแจ้งวัฒนะ ได้จากแหล่งนำ้า 3 ประเภท 
คือ (1) นำ้าประปา สำาหรับใช้ในอาคาร (2) นำ้าที่มีการปรับสภาพและ
นำามาใช้ใหม่ (Reused/Recycled) ที่ผ่านกระบวนการบำาบัดนำ้าเสีย
ของธนาคาร (3) นำ้าจากระบบกักเก็บนำ้าฝน

 สำาหรับนำ้าทิ้งที่ปล่อยออกจากอาคารสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ
 1. นำ้าทิ้งจากครัว
 2. นำ้าทิ้งจากห้องนำ้า และจากการล้างทำาความสะอาดต่างๆ

 โดยนำ้าทิง้ส่วนแรกจากครวัจะถกูส่งเข้าระบบบำาบดัเบือ้งต้นเพือ่
ไปรวมกบันำา้เสยีส่วนทีส่อง จากนัน้จงึถกูส่งต่อเข้าระบบบำาบดันำา้เสยี
แบบตะกอนเร่ง (Activated-Sludge Process) ซึ่งเป็นกระบวนการ
บำาบัดนำ้าเสียทางชีววิทยา อีกทั้งสามารถนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 
ร ้อยละ 50 ของนำ้าเสียอาคาร และด้วยการบำาบัดนำ้าเสียแบบ 
ตะกอนเร่งนีม้กีารเตมิอากาศอย่างเพยีงพอ ส่งผลให้ระบบบำาบดันำา้เสยี 
ของธนาคารไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำาบัดดังกล่าว 
โดยการจดัการนำา้ในอาคารสำานกังานใหญ่ของธนาคารสามารถแสดง
รูปได้ดังนี้

“Green at Heart” ภารกิจพิชิตค่าไฟ ที่สร้างจิตสำานึกให้พนักงานใช้
ทรัพยากรอยางรู้คุณค่า

* การคำานวณอ้างอิงจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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หมายเหตุ 1 แสดงปริมาณและอัตราส่วนร้อยละของนำ้า Recycled/Reused เทียบกับปริมาณการใช้นำ้ารวมทุกประเภท
 2 อ้างอิงค่ามาตรฐานตามมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้าทิ้งจากอาคาร มาตรา 55 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 • ปริมาณนำ้าจากระบบกักเก็บนำ้าฝนยังไม่มีการตรวจวัด 
 • ผลต่างปริมาณนำ้าเสียเข้าระบบบำาบัดและหลังบำาบัด หมายถึง นำ้าทิ้งส่วนที่เหลือปล่อยลงสู่แหล่งนำ้าธรรมชาติ

ตารางแสดงการจัดการน�้าของอาคารส�านักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

   ปริมาณการใช้น�้าตามประเภท (ลบ.ม./ปี) ปริมาณน�้าเสีย2 (ลบ.ม./ปี) ค่า BOD เฉลี่ย2

      หลังบ�าบัด   

 น�้าประปา (m3)
 น�้าจาก 

รวม
 เข้าระบบ ใช้ใน Cooling 

รดน�้าต้นไม้
  เข้าระบบ ออกจาก

  ระบบบ�าบัด  บ�าบัด Tower  (Reused) 
รวม1

 บ�าบัด ระบบบ�าบัด

     (Recycled)

  2552 196,973 12,816 209,789 153,639 6,336 6,480 12,816 (6.11%) 188 11.2

 
ราษฏร์บูรณะ

 2553 180,380 11,115 191,495 140,696 5,126 5,989 11,115 (5.80%) 186 7.8

  2554 167,837 10,859 178,732 130,941 5,096 5,763 10,859 (6.08%) 187 6.9

  2555 177,961 11,000 188,961 138,810 5,650 5,350 11,000 (5.82%) 179 5.7

  2553 140,538 3,012 143,550 120,862 - 3,012 3,012 (2.10%) na na

 พหลโยธิน 2554 143,817 2,950 146,767 123,682 - 2,950 2,950 (2.01%) na na

  2555 149,924 2,873 152,797 128,934 - 2,873 2,873 (1.88%) na na

  2553 87,708 45,360 133,068 73,674 41,400 3,960 45,360 (34.09%) na na

 แจ้งวัฒนะ 2554 82,171 46,366 128,537 68,850 42,510 3,856 46,366 (36.07%) na na

  2555 89,289 46,210 135,499 74,520 42,260 3,950 46,210 (34%) na na

การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

 การใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง ยงัเชือ่มโยง
ไปถงึการปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรมในการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการ
ทำางานและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารให้ 
ตอบโจทย์ของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

โครงการ “K-ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน” 
 โครงการต่อเนื่องของธนาคารตั้งแต่ปี 2553 โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก 
ผ่านนวัตกรรมการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าควบคู่ไปกับหัวใจสีเขียวเพื่อโลกสวยสะอาดสดใสอย่างยั่งยืน 
โดยธนาคารดำาเนินโครงการดังกล่าว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อปรับปรุงเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร โดยลดการใช้กระแสไฟฟ้า 
และแบบพมิพใ์บบันทึกรายการลง เพือ่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยปัจจุบันธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็ม

ประมาณ 7,500 เครื่อง มีลูกค้าทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง
เอทีเอ็มมากกว่า 50 ล้านรายการต่อเดือน 

 • การลดการใช้กระแสไฟฟ้า โดย
  1. ลดการเปิดไฟของเครื่องเอทีเอ็มบางส่วนโดยปรับเวลา 
   เปิด-ปิด ลง 8 ชั่วโมง คือ จากเดิมที่เปิด 12 ชั่วโมงต่อวัน  
   ลดเหลือ 4 ชั่วโมงต่อวัน ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของ  
   K-Lobby จำานวน 872 แห่ง และเครื่องเอทีเอ็ม  
   แบบป้อมจำานวน 299 แห่ง ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน 
   ไฟฟ้าได้ 8,979,111 kWh/ปี
  2. ลดการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศของเครื่องเอทีเอ็มลง  
   8 ชั่วโมงต่อวัน โดยจากการเปิด 18 ชั่วโมงต่อวันเหลือ  
   10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้า 
   และเครื่องปรับอากาศลงร้อยละ 61 ซึ่ งคิดเป็น 
   การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2,720,461 kWh/ปี และ 
   ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก 
   กระบวนการผลิตไฟฟ้า ลงได้ถึงจำานวน 6,669 ตันต่อปี 

 อาคาร ปี
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 การดำาเนนิการทัง้หมดนี ้ชว่ยลดผลกระทบทีเ่ปน็สาเหตหุลกัของ

การเกดิกา๊ซเรอืนกระจกทีม่ผีลตอ่สภาพแวดลอ้มได ้คอื ลดปรมิาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก  

จำานวน 6,669 tonCO
2
e/ปี โดยสามารถชดเชยพื้นที่ป่าในการดูด

ซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 32,174 ไร่/ปี และลดปริมาณ 

การนำาเข้าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 0.33 ล้านบาท/ปี

 • ลดการใช้กระดาษแบบพิมพ์บันทึกรายการ โดย

  1. ลดขนาดกระดาษแบบพิมพ์ใบบันทึกรายการเครื่อง 

   เอทีเอ็มลงจากเดิมขนาด 8.0 x 11.2 เซนติเมตร เป็น 

   ขนาดใหม่เหลือเพียง 8.0 x 8.5 เซนติเมตร เพื่อให้ 

   เหมาะสมกับการใช้งานและย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็น 

   ภาระให้กับโลก โดยยังคงข้อมูลหลักฐานการทำาธุรกรรม 

   ทางการเงินไว้อย่างครบถ้วน ทำาให้ลดการใช้กระดาษ 

   ลงได้ประมาณร้อยละ 30 

  2. ปรบัการปรบัเปลีย่นคณุภาพอายกุารใชง้านกระดาษสลปิ 

   จาก 10 ปี เป็น 5 ปี นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือก 

   รับหรือไม่รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มของ 

   ธนาคาร ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการลดการ 

   ใช้กระดาษของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

 ธนาคารกสิกรไทยได้วางนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ภายใต้แนวคิดของการเสริมสร้าง

โอกาสและศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อความเป็นเลิศ

ในวชิาชพี และใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธรุกจิ

และยุทธศาสตร์ของธนาคารที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  

เพื่อนำาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง ริเริ่มใน

สิ่งใหม่ และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนี้

 • มุ่ ง ส ร ร ห า พ นั ก ง า น ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 

  ความสามารถ เพื่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในวิชาชีพ

 • ส่ง เสริมให้พนักงานทุกคนสร้างผลงาน มีแรงจูงใจ  

  มีส่วนร่วม และมีพันธสัญญากับองค์กร รวมทั้งเสริมสร้าง 

  ศักยภาพความเป็นผู้นำาในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

 • จัดโครงสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้น 

  การทำางานเป็นทีม ให้ความสำาคัญกับลูกค้า 

 • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และดำาเนินงานร่วมกัน ภายใต้ 

  ยี่ห้อธนาคารกสิกรไทย 

 พนักงานของธนาคารกสิกรไทยมีทั้งหมด 17,385 คน โดย

พนกังานทัง้หมดของธนาคารเปน็พนกังานประจำา สามารถแยกจำานวน

พนกังานตามเพศ ชว่งอาย ุระดบัพนกังาน วฒุกิารศกึษา และจำาแนก

ตามพื้นที่ได้ ดังนี้

Happy Workplace สถานที่ทำางานที่บันดาลความสุขได้

ระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนและพัฒนาตนเอง เพื่อการ
เติบโตในวิชาชีพตามที่ตนเองมุ่งหวังไว้
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จำานวนพนักงาน

ทั้งหมด

17,385

จำานวนพนักงาน

จำาแนกตามเพศ

เพศชาย 7,218
เพศหญิง 10,167

 จำานวนพนักงาน

 จำาแนกตามช่วงอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 6,318

ระหว่าง 30 ปี ถึง 50 ปี 8,652

มากกว่า 50 ปี 2,415

จำานวนพนักงาน

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา  จำานวนพนักงาน

 จำาแนกตามพื้นที่

 ส�านักงานใหญ่ 5,841

 นอกส�านักงานใหญ่ 11,544

 จำานวนพนักงาน

 จำาแนกตามระดับพนักงาน

พนักงานระดับบริหาร 250
(ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป)

พนักงานระดับปฏิบัติการ 17,135
หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 
(ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ)

ข้อมูลพนักงานจ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับพนักงาน วุฒิการศึกษา และพื้นที่ ปี 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มัธยมศึกษา             782

         (ตำ่ากว่าปริญญาตรี)

ปริญญาตรี        11,017

ปริญญาโท        5,551

ปริญญาเอก        35



046การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ปี 2555

  จ�านวน

 จำานวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเล้ียงดูบุตร  10,167

 จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร   357

 จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร  321

 จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร  220

 และยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี

 อัตราการกลับมาทำางานและคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาทำางาน  89.92%

 หลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างหญิงและชายจำาแนกตามระดับพนักงานและพื้นที่

 
ระดับพนักงาน

 อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน
  ระหว่างหญิงและชาย

 ส�านักงานใหญ่
 พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป)
 พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่
 (ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ) ไม่มีความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย

 นอกส�านักงานใหญ่
 พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป)
 พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 
 (ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ)

 จ�านวนและอัตราการจ้างพนักงานใหม่และลาออกโดยแยกตามเพศและช่วงอายุ ปี 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 จำานวนและอัตราส่วนของพนักงานใหม่

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่จ�าแนกตามเพศ

 ชาย หญิง

  719 (4.13%) 2,093 (12.04%)
จ�านวนพนักงานเข้าใหม่จ�าแนกตามช่วงอายุ

 น้อยกว่า 30 ปี 2,397 (13.79%)
 ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี 412 (2.34%)
 มากกว่า 50 ปี 3 (0.02%)

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่จ�าแนกตามพื้นที่

 สำานักงานใหญ่ 768 (4.42%)
 นอกสำานักงานใหญ่ 2,044 (11.76%)

จำานวนและอัตราส่วนของพนักงานท่ีพ้นสภาพ 

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพจ�าแนกตามเพศ

 ชาย หญิง

  892 (5.13%) 1,619 (9.31%)
จ�านวนพนักงานพ้นสภาพจ�าแนกตามช่วงอายุ

 น้อยกว่า 30 ปี 1,647 (9.47%)
 ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี 645 (3.71%)
 มากกว่า 50 ปี 219 (1.26%)

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพจ�าแนกตามพื้นที่

 สำานักงานใหญ่ 623 (3.58%)
 นอกสำานักงานใหญ่ 1,888 (10.86%)



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555
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การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ผลตอบแทน และสวัสดิการ 

 ในด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 

ธนาคารยึดหลัก ดังนี้

 1. รักษา/เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างธนาคาร สหภาพ 

  แรงงานคณะกรรมการลูกจ้างและสวัสดิการ และพนักงาน 

  ทุกคน

 2. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี 

 3. ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้  โดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน คือ

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

 1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน พ.ศ. 2541 (และการแก้ไข 

  เพิ่มเติม)

 2. ระเบียบว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2520 (และการแก้ไข 

  เพิ่มเติม)

 3. ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการร้องทุกข์ของพนักงาน พ.ศ. 2543  

  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

 4. สหภาพแรงงาน 

 5. คณะกรรมการลูกจ้าง 

 ทั้งหมดนี้ ธนาคารเปิดโอกาสในการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาค 

ดว้ยตระหนกัดวีา่พลงัสำาคญัของธนาคารมาจากการรว่มมอืรว่มใจกนั 

ของพนกังาน ซึง่ผสมผสานประสบการณท์ีห่ลากหลายและมเีปา้หมาย 

ร่วมกัน ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็น

ธรรม และยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ห้ามการเลือกปฏิบัติ

หรือกีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม อันเนื่อง

มาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ 

สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ ทั้งนี้ 

ธนาคารไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายและไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่มี

การเลือกปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา  

ความคิดเห็นทางการเมือง การถูกถอนสัญชาติ หรือพื้นเพทาง

สังคม หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ทัง้ภายในและภายนอกทัว่ทัง้ปฏบิตักิารภายในระยะเวลาการรายงาน 

และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวธนาคารมีมาตรการใน

การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน จากกล่องความคิดเห็น การรับ

เรือ่งรอ้งทกุข ์และการประชมุปรกึษาหารอืรว่มกนั ระหวา่งฝา่ยบรหิาร

กับคณะกรรมการลูกจ้าง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้แทน

ทางสหภาพแรงงานเขา้พบเพือ่ปรกึษาหารอื ตรวจสอบ และรอ้งเรยีน 

กรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

       ธนาคารมกีารปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเปน็ธรรมตามกฎหมาย 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบญัญตัคิุม้ครอง

แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 

2528 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2531 และพระราชบัญญัต ิ

ประกันสังคม พ.ศ.2553 และมีการดำาเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์  

โดยมีข้อกำาหนดทางกฎหมาย หลักมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน 

ตามแผนนโยบายการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก และมี 

หน่วยงานรับผิดชอบดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์โดยตรงที่ตรวจสอบ 

จงึทำาใหม้คีวามมัน่ใจไดว้า่การดำาเนนิงานทางธนาคารไมม่กีารบงัคบั

แรงงานและไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก

 ธนาคารยึดมั่นในปรัชญาของการบริหารผลตอบแทนและ

สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

 • มีความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม

 • สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน

 • เหมาะสมกับระดับความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

  ที่ต้องการในงานนั้นๆ

 • รกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถและชกัชวนและดงึดดูผูท้ีม่ ี

  ความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับธนาคาร

 • กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ  

  โดยมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

  รายบุคคล

 • มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับสวัสดิการท่ีมีผลกระทบในการดำารงชีพ 

ของพนักงาน โดยจะดูแลจัดสวัสดิการให้อยู่ในระดับแนวหน้าใน  

5 หมวด ดังนี้

 1. ที่อยู่อาศัย

 2. การรักษาพยาบาล



048การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 3. สวัสดิการด้านเกษียณอายุ

 4. เงินสวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือการขอลาออกจากงาน

 5. การศึกษาบุตร-ธิดา

 นอกจากนี้ ยังมีเงินกู้สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ ซื้อรถยนต์ ซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ การศึกษา สมรส บรรเทาทุกข์ เช่น รักษาพยาบาลบิดา

มารดา คูส่มรส บตุร ซอ่มแซมทีอ่ยูอ่าศยั และประสบอบุตัเิหต ุเปน็ตน้ 

และจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจำาปแีกพ่นกังาน การรกัษาพยาบาล

โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญซึง่ประจำาอยูท่ีส่ถานพยาบาล 3 แหง่ คอื อาคาร

ราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน และอาคารแจ้งวัฒนะ โดยมีห้องพัก 

ชั่วคราวและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พนักงานสามารถเข้ารับการตรวจ

รกัษาโรคทัว่ไปไดท้กุวนัทำาการ ซึง่สวสัดกิารหลกัเหลา่นีไ้ดท้ำาขอ้ตกลง

อย่างเป็นทางการกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ

ด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างชัดเจนเป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยเนื้อหาในข้อตกลงครอบคลุมประเด็นสำาคัญๆ  

ครบถ้วน ตลอดจนมีพันธะทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทแสดงความ

รับผิดชอบต่อลูกจ้าง โดยมีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ 

การจ้างระหว่างธนาคารและสหภาพแรงงานฯ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว

ได้ดำาเนินการเจรจากันบนพื้นฐานของความเข้าใจและเป็นไปตาม

หลักของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

โดยบนัทกึขอ้ตกลงดงักลา่วครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่งเกีย่วกบัระเบยีบ

ปฏิบัติว่าด้วยการรักษาพยาบาล ซึ่งระบุสิทธิ์ในการเบิกเงินเพื่อ 

การรักษาพยาบาลของพนักงานระดับต่างๆ และสิทธิ์การเบิกค่า

รกัษาพยาบาลดา้นทนัตกรรม เปน็ตน้ และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์ห้

พนกังานทกุคนรบัทราบ รวมทัง้จดัทำาคูม่อืพนกังานเพือ่ใหพ้นกังานได้

ศึกษาทำาความเข้าใจและรับทราบข้อมูลสวัสดิการดังกล่าวที่จะเป็น

ประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

 นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร

ลกูจา้งภายในองคก์ร แบบทวภิาค ีโดยสหภาพแรงงาน ไดจ้ดัตัง้คณะ

กรรมการลูกจ้างเพื่อร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารทุก 3 เดือน และ

เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการ รับฟังปัญหาในการทำางาน 

และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ร่วมกำาหนดข้อตกลงต่างๆ และ

นำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 ธนาคารมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทย และ

สหภาพแรงงานผูบ้งัคบับญัชาธนาคารกสกิรไทย โดยปจัจบุนัมสีมาชกิ

ของสหภาพแรงงานฯ รวมคิดเป็นร้อยละ 40.50 ของจำานวนพนักงาน

ทั้งหมด เพื่อให้เกิดการเจรจากันบนพื้นฐานของความเข้าใจ เป็นไป

ตามหลกัของแรงงานสมัพนัธท์ีด่ ีตามพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์

พ.ศ. 2518 และสรา้งความรว่มมอืระหวา่งกนัอนัจะนำาประโยชนใ์หก้บั

องค์กรและสังคม โดยข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจะมี 

ผลประโยชน์ครอบคลุมพนักงานทั้งหมดของธนาคาร

 ในกรณขีองการเปลีย่นแปลงตำาแหนง่งาน ธนาคารมกีารแจง้ให้

พนกังานรบัรูล้ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์สำาหรบัการควบรวมกจิการ

หรอืการขยายสาขามกีารแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืน และการปรบั

เปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร อาท ิการปรบัขยายหรอืลดสายงาน/ฝา่ยงาน 

หอ้งพยาบาลของธนาคารทีม่ี
แพทย์ประจำาอยู่ทั้ง 3 อาคาร 
คือ ราษฎร์บูรณะ พหลโยธิน 
และแจ้งวัฒนะ
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อายุงานสมาชิก ธนาคารจ่ายสมทบ (ร้อยละ)
 สมาชิกจ่ายสะสม (ร้อยละ) 

   (ทางเลือกที่ 2)
บรรจุ - 10 ปี 3.0 3.0
มากกว่า 10 ปี - 15 ปี 3.5 3.5
มากกว่า 15 ปี - 20 ปี 4.0 4.0
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 4.5 4.5

จะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ในกรณีการพ้น

สภาพของพนักงานจะมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงแจ้ง

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ธนาคารสามารถเตรียมความพร้อม

ในการปรบับคุลากรใหม้คีวามเหมาะสมตอ่การเปลีย่นแปลงทีก่ระทบ

ต่อการดำาเนินธุรกิจ

 จากการที่ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบาย 

การบรหิารแรงงานสมัพนัธด์งักลา่ว ทำาใหไ้ดร้บัรางวลัแรงงานสมัพนัธ์

และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ประจำาปี 2555 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7   

ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัล 

ดังกล่าว

 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่าง

ยั่งยืนของพนักงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

เป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้พนักงานรู้จัก 

เก็บออม ผ่านการเข้าร่วมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ ตั้งแต่ปี 2537 

เปน็ตน้มา ซึง่ถอืเปน็สวสัดกิารทีเ่สรมิสรา้งความมัน่คงใหแ้กพ่นกังาน

และครอบครวั และเปน็หลกัประกนัสำาหรบัการดำารงชพีในอนาคตเมือ่

ออกจากงานไปแล้ว โดยมีหลักการตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่มี 

นโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไว้ให้พนักงานเลือกสมัครตาม 

ความสมัครใจ จำานวน 2 กองทุน คือ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสวัสดิการมั่นคง 

โดยพนกังานทีเ่ปน็สมาชกิกองทนุจา่ยเงนิสะสมสว่นหนึง่และธนาคาร

สมทบใหอ้กีสว่นหนึง่ ซึง่พนกังานสามารถเลอืกทีจ่ะจา่ยเงนิสะสมเขา้

กองทุนฯ ได้ 2 วิธี

 ทางเลือกที่ 1 จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตลอดไป (ธนาคารจ่าย 

สมทบตามอายุงาน)

 ทางเลือกที่ 2 จ่ายในอัตราเท่ากับที่ธนาคารจ่ายสมทบตามช่วง

อายุงาน ดังนี้

 โดยปัจจุบันกองทุนดังกล่าวมีการสำารองไว้อย่างเพียงพอ

ครอบคลุมการจ่ายเงินสะสมให้แก่พนักงานทุกคนในกรณีที่ลาออก

หรือเกษียณอายุ เมื่อพนักงานลาออกหรือครบเกษียณอายุ จะได้รับ

เงนิจากกองทนุเตม็ทัง้สว่นทีต่นเองสะสมไวแ้ละสว่นทีธ่นาคารสมทบ

ให้ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนทั้งหมด เว้นแต่ผู้ที่ทำา

ผิดร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย จะได้รับเฉพาะส่วน 

ที่ตนเองสะสมรวมทั้งผลประโยชน์จากส่วนที่สะสมไว้เท่านั้น 

 ในเรื่องการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลให้พนักงาน ธนาคารมี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคารไปยังพนักงาน

ทุกพื้นที่ผ่านสื่อต่างๆ คือ กสิกรทีวี วารสารกิจการสัมพันธ์ ระบบ 

Lotus Notes และในส่วนของส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและ

ครอบครัว ธนาคารได้ส่งเสริมการให้ความรู้ คำาแนะนำา และป้องกัน

ควบคุมความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆ หรือกรณีเกิดภัยพิบัติผ่าน

ช่องทางการสื่อสารของธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งทางระบบ Lotus 

Notes กสิกรทีวี และวารสารกิจการสัมพันธ์ เช่น รายการ “สุขกาย 

สบายใจ” นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในมิติต่างๆ 

และนิตยสาร Life Balance eMagazine ทางระบบ Lotus Notes  

ซึ่งนำาเสนอเนื้อหาการใช้ชีวิตของพนักงานในระดับต่างๆ ที่ยึด 

แนวทางการสร้างสมดุลในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางาน นอกเหนือ 

จากการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ภายในธนาคารแล้ว 

ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรม “KGroup…Healthy Group” เพื่อ

รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำาคัญของการรักษ์สุขภาพ และสร้าง

ความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งพนกังานและองคก์ร โดยคำานงึใหส้อดคลอ้ง

กับความสนใจของพนักงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง

สังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีที่ผ่านมาได้เชิญแพทย์ทรงคุณวุฒิ  

มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ดูแลสุขภาพใจกายยามนำ้าลด สูญเสีย 

แต่ไม่เสียศูนย์” ซึ่งอยู่ในความสนใจในปัจจุบันให้แก่พนักงาน  



050การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รวมทัง้มกีารถา่ยทอดสดการบรรยายใหพ้นกังานทัว่ประเทศไดร้บัชม

ผ่าน KasikornTV อีกด้วย ในส่วนของสถานการณ์ฉุกเฉินได้จัดทำา

เว็บไซต์ KGroup Crisis Communication เพื่อสื่อสารกับพนักงาน

ภายในธนาคารในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย

 นอกจากนี้ พนักงานทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลสวัสดิการ 

และสิทธิ์ต่างๆ ผ่านทางระบบการสื่อสารภายในธนาคาร ทั้งทาง  

Lotus Notes และวารสารกิจการสัมพันธ์ รวมถึงมีฐานข้อมูลให้

พนักงานได้สืบค้น สอบถามข้อมูล และใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดเวลาเช่นกัน

 

การพัฒนาบุคลากร

 ธนาคารให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร จึงได้ส่ง

เสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคาร

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 • จัดทำาเส้นทางการเรียนรู้ (Training Roadmap) ให้แก่ 

  พนักงานตำาแหน่งต่างๆ ของธนาคาร 

 • โครงการการพฒันาผูบ้รหิาร (Management Development  

  Program: MDP) โดยได้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหารอย่าง 

  ต่อเนื่อง รวมถึงสร้างระบบวางแผนการเรียนรู้ของพนักงาน 

  รายปี (Annual Training Plan) เพื่อให้หัวหน้างานและ 

  พนักงานได้วางแผนการเรียนรู้ได้ตามเส้นทางการเรียนรู้  

  และตามโครงการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำาของพนักงาน 

  แต่ละสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 

  งบประมาณของฝ่ายงาน รวมถึงจัดทำาระบบการตอบรับเข้า 

  เรียนรู้ In-House Acknowledge System for In-House  

  Training) เพื่อช่วยให้หัวหน้างานสามารถจัดสรรเวลาและ 

  วางแผนการเรียนรู้ไห้แก่พนักงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่าง 

  ครบถ้วน

 • จดัการเรยีนรูห้ลกัสตูรทีจ่ำาเปน็ในการปฏบิตั ิและทีเ่กีย่วขอ้ง 

  กับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดการเรียนรู้  

  หลักสูตร “การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” สำาหรับ 

  พนักงานใหม่และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี 

  การจัดทำาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ปกติและการเรียนรู้ผ่าน  

  e-Learning 

 • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อ 

  อเิลก็ทรอนกิส ์เพือ่ใหพ้นกังานสามารถเขา้เรยีนไดต้ลอดเวลา 

  และได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต 

 โดยข้อมูลการเรียนรู้ของพนักงานจะมีการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 

การเรียนรู้ของพนักงานรายบุคคลไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน  

ซึ่งพนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลของตนเองได้ 

“กิจการสัมพันธ์” วารสารภายในข่าวของธนาคารกสิกรไทย
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 การจัดหลักสูตรปี 2555 จ�านวนหลักสูตร จ�านวนรุ่น จ�านวนพนักงานที่เข้ารับการเรียนรู้

 การเรียนรู้ภายในธนาคาร 238 830 14,269 คน (81%)

 การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 409 436 675 คน (4%)

 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 125 125 12,805 คน (73%) 

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงาน

 จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนกตามเพศ (ชั่วโมง/คน/ปี) จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี) 

   
พนักงานระดับบริหาร

 พนักงานระดับปฏิบัติการ

 ชาย หญิง 
(ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป)

 หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่

    (ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ)

 43 51 67 48

 นอกเหนอืจากหลกัสตูรการพฒันาบคุลากรดงักลา่วแลว้ ธนาคาร

จัดให้มีโครงการ “5 ทักษะสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์ใน 

การสรา้งฐานขอ้มลูทกัษะพืน้ฐานของพนกังานรายบคุคล การทดสอบ

ทักษะจำาเพาะในการปฏิบัติงานช่วยให้ข้อมูลประกอบการวางแผน

และพฒันาบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

ของธนาคาร ซึ่งพนักงานจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อ

ความก้าวหน้าในชีวิตการทำางานอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานของ

ธนาคารที่จะได้รับสัญญาจ้างแบบไม่ระบุระยะเวลาจะต้องผ่านการ

ทดสอบทักษะอย่างน้อย 1 ทักษะ จากทักษะดังต่อไปนี้

 1. ทักษะภาษาอังกฤษ  

 2. ทักษะคอมพิวเตอร์

 3. ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ

 4. ทักษะภาษาไทย 

 5. ทักษะคณิตศาสตร์

 นอกจากนั้น ในขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานเข้าทำางานของ

ธนาคาร ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบ Intelligent Quotient 

(IQ) และ Emotional Quotient (EQ) รวมถึงการทดสอบทักษะ

จำาเพาะที่พนักงานจำาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะตำาแหน่ง 

ซึ่งการทดสอบทักษะจำาเพาะในการปฏิบัติงานช่วยให้ธนาคาร

สามารถจัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน 

ลงในตำาแหน่งงานที่ธนาคารมีได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร

 นอกจากหลกัสตูรเพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังานตามเสน้ทาง 

การเตบิโตในอาชพีแลว้ ธนาคารยงัมกีารจดัใหค้วามรูเ้พือ่การพฒันา

ศักยภาพของพนักงานในเรื่องของการดำาเนินระเบียบและมาตรฐาน

ตามแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธนาคาร รวมถึง 

การจดัทำาคอืจรรยาบรรณพนกังานเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของพนกังาน

ทกุคนเปน็ไปอยา่งถกูตอ้งมหีลกัเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน โดยธนาคาร

มกีารจดัทำาเสน้ทางการเรยีนรูข้องพนกังานทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นตำาแหนง่

ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่จำาเป็นใน 

การทำางาน และส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน โดยพนักงาน 

จะได้รับการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

ท้ังทักษะหลักที่ เกี่ยวข้องกับการทำางานโดยตรง และทักษะใน 

การทำางานร่วมกับผู้อื่น ไปจนถึงทักษะสำาหรับผู้นำาทีม ไม่ว่าจะเป็น 

ในรูปแบบการเรียนรู้ภายในธนาคาร การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร  

และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning อาทิ หลักสูตร

กฎหมายฟอกเงิน หลักสูตรการวิเคราะห์เครดิต เป็นต้น 

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2555 
จ�านวนหลักสูตรและจ�านวนพนักงานที่เข้ารับการเรียนรู้ ในปี 2555
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 การพฒันาศกัยภาพความรูข้องพนกังานเพือ่ดำาเนนิงานตามแนว
นโยบายและระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสายธุรกิจ อาทิ 
การจดัสมัมนาการอนรุกัษพ์ลงังานใหแ้กผู่จ้ดัการประจำาชัน้ของอาคาร
สำานักงานใหญ่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ 
รายละเอียดข้อกำาหนดของกฎหมายเบื้องต้นในการอนุรักษ์พลังงาน
สำาหรับอาคารขนาดใหญ่ บทบาทการสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม
ตามกฎหมายของผู้จัดการประจำาชั้น แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลกระทบการใชพ้ลงังาน ใหส้ามารถดแูลและถา่ยทอดตอ่ใหแ้กเ่พือ่น
พนักงานธนาคารกสิกรไทยได้มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ 
คุณค่า รวมทั้งสรุปความคืบหน้าการดำาเนินกิจกรรม ในโครงการ 
“Green at Heart คนกสิกรไทย หัวใจสีเขียว กับภารกิจ พิชิตค่าไฟ” 
ของสำานักงานใหญ่ รวมถึงหลักสูตรการบริหารจัดการคาร์บอนใน
อาคาร หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่ความเป็นเลิศใน
ภาคธุรกิจ 

 การสัมมนา “How Little Things Can Make Big Things  
Better” ซึ่งจัดให้แก่พนักงานในสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท โดยนำา
เสนอแนวคิด Beyond Customer Expectation เพื่อให้พนักงาน 
ในสายงานตระหนักถึงการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีความเป็น 
มืออาชีพในการดูแลลูกค้า มีความน่าเชื่อถือ เข้าใจและตอบโจทย์
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

 หลักสูตร “การพิจารณาสินเชื่ออย่างมีคุณภาพเพื่อเสริม 
ความรู้ ความเข้าใจปัญหาและสาเหตุของสินเชื่อที่เป็นหนี้เสีย  
ที่เครือข่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์พบจากการติดตามหนี้ และรับ

ทราบข้อพึงระวังในการอนุมัติเครดิตให้ลูกค้า เพื่อป้องกันหนี้เสีย  
พร้อมทั้งให้การปฏิบัติงานวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 กิจกรรม K-Culture: Group-Wide Teamwork “Walk & Run 
for One Heart” ซึง่สายงานระบบจดัขึน้เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ร  
ด้านการทำางานร่วมกันเป็นทีมในสายงานฯ โดยส่งเสริมให้พนักงาน
ได้ทำากิจกรรมร่วมกันตลอดจนให้ความช่วยเหลือและให้กำาลังใจ 
ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

 งาน CP Together We Success พนักงานฝ่ายนโยบาย
และบริหารความเสี่ยงเครดิต ที่สื่อความถึงวิสัยทัศน์และทิศทาง 
การดำาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี 2556 เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏบิตังิานใหแ้กพ่นกังาน และสนบัสนนุใหพ้นกังานรว่มกา้วไปสู ่
เป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการทำา 
เป็นทีม โดยเน้นการทำางานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 การสัมมนา “กระบวนการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.1-05-9)” สำาหรบัพนกังาน
สาขาในสงักดัเครอืขา่ยการบรกิารและการขาย เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัิ
งานได้ตามกระบวนการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.1-05-9) อีกทั้งเป็นการป้องกัน
ปัญหา และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสาขาในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม “K-Culture 
รู้จริงป่ะ” เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
เพื่ อสร้ า งค่ านิ ยม
หลักของธนาคาร
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 หลักสูตร “กฎเกณฑ์ทางการที่สำาคัญ สำาหรับงานกำากับ 
การปฏิบัติงาน” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์ทางการ
ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงผลกระทบจากกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง โดย
เนือ้หาสาระหลกัประกอบดว้ยหลกัเกณฑส์ำาคญัทีใ่ชใ้นงานกำากบัดแูล
ของฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน เช่น ธุรกิจประกัน เงินฝาก หลักเกณฑ์ 
การกำากับลูกหนี้รายใหญ่ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หลักเกณฑ์การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

 การอบรมเรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลเครดิต” ให้แก่ 
ผูบ้รหิารของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นำาความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิาน 
อย่างถูกต้อง พัฒนาการของเครดิตบูโร กฎหมาย รูปแบบการ
ดำาเนินธุรกิจเครดิตบูโรในไทย เงื่อนไขในการนำาข้อมูลไปใช้กฎหมาย 
เครดิตบูโรสำาหรับผู้บริหารสถาบันการเงิน อาทิ พระราชบัญญัติ 
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูล บทลงโทษ
กรรมการและผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลเครดิต เป็นต้น

 การเพิ่มหลักสูตร “กฎหมายเพื่อการประกอบธุรกิจ” ให้แก่
พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกิจ
ทั้งของธนาคารและลูกค้า เนื้อหาหลักสูตรจะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยว
กับเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อของธนาคาร การพิจารณา 
หลักประกันที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ
หลักประกันทางธุรกิจ

 การจัดงาน Knowledge Sharing ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยว
กับ AEC” ให้แก่พนักงานในสายงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมใน 
การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเนื้อหา
สำาคัญ คือ กลไกการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาท
อาเซียนและประเทศสมาชิก โอกาสของธุรกิจไทย และประเด็นด้าน
การดำาเนินธุรกิจในอาเซียน 

 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายให้ความรู้ความเข้าใจแก่
พนักงานในเรื่องของสิทธิด้านแรงงานในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ประโยชนแ์ละสวสัดกิาร และการดแูลตา่งๆ ทีพ่นกังานแตล่ะคนไดร้บั
จากองค์กร โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการเรียนรู้หลักสูตร
ปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการเรียนรู้ 
เรื่องหลักการทำางานร่วมกัน และเรื่องน่ารู้เมื่ออยู่กสิกรไทย โดยจะ 
รวมถึงข้อมูลเรื่องสวัสดิการ ระเบียบวินัย จรรยาบรรณพนักงาน 
และการสร้างจิตสำานึกในการทำางาน และการสื่อสารภายในองค์กร  
โดยรวมเป็นจำานวน 5 ชั่วโมง พนักงานที่ เข้ารับการเรียนรู้จะ 
รับทราบข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ที่ตนเองและครอบครัวจะได้รับการ
ดูแลเมื่อเข้ามาทำางานที่ธนาคารกสิกรไทย รวมไปจนถึงสิทธิต่างๆ 
ในการปฏิบัติงานซึ่งธนาคารได้กำาหนดไว้ตามกฎหมายแรงงาน  
และที่ธนาคารได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำางานให้กับทุกคน 
ที่อยู่ที่ธนาคารกสิกรไทย รวมพนักงานที่เข้ารับการอบรม จำานวน 
2,368 คน (ร้อยละ 71) จากพนักงานเข้าใหม่ทั้งสิ้น 3,324 คน 

 สำาหรับพนักงานที่จะครบกำาหนดเกษียณอายุ ธนาคารมีการจัด 
หลักสูตรการเรียนรู้แก่พนักงานที่จะครบเกษียณอายุเป็นประจำา 
ทุกปี โดยจะจัดในช่วงประมาณเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายน  
ก่อนที่พนักงานจะครบกำาหนดเกษียณอายุในวันที่ 1 มกราคมของ 
ปีถัดไป เนื้อหาในการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้พนักงานที่จะเกษียณอายุ 
ได้มีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ที่จำาเป็นในวัยหลังเกษียณ เช่น  
การดูแลสุขภาพ ทั้งด้านการออกกำาลังกาย การโภชนาการ และ 
ใช้ชีวิตให้เกิดความสุข รวมถึงแนวทางในการลงทุนทางการเงิน 
เพื่อให้มีการนำาเงินชดเชยที่ได้รับการเกษียณอายุไปเลือกลงทุน 
อย่างเหมาะสม แนวทางการคำานวณภาษีเงินได้ และเรื่องอื่นๆ ที่จะ
หมุนเวียนไปตามสถานการณ์

 นอกจากหลักสูตรนี้แล้ว พนักงานทุกคนจะได้รับทราบข้อมูล
สวัสดิการและสิทธิต่างๆ ผ่านทางรายการสื่อสารภายในธนาคาร  
รวมถึงมีฐานข้อมูลให้พนักงาน สามารถสืบค้นสอบถามข้อมูล และ 
ใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา

หนังสือจรรยาบรรณพนักงานธนาคารกสิกรไทย
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การด�าเนินงานด้านสังคม

 ธนาคารกสกิรไทยยดึมัน่เจตนารมณ ์“หวัใจสเีขยีว” 

ในการเป็นองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

อย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานแนวทางการดำาเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เป็นไป

ตามหลักมาตรฐานทั้งในประเทศและสากล อันแสดง 

ถึงความตั้งใจในการเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง

และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสูงสุด  

โดยปทีีผ่า่นมา ธนาคารมโีครงการดา้นสิง่แวดลอ้มและ

สังคมที่โดดเด่น ได้แก่ 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

 ธนาคารเชื่อมั่นว่าปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งของการพัฒนา

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มที่การพัฒนา

คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานการ

ศึกษาที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม ซึ่งในกลไกแลกระบวนการศึกษา

ดังกล่าวนี้ จะต้องอาศัยการพัฒนาเครือข่ายครูที่เข้มแข็งควบคู่

กันไป เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่

กระบวนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ในปี 2555 ธนาคาร

จึงได้ร่วมมือกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำา  

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเยาวชน

ที่ยั่งยืนและต่อยอดจากโครงการการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 

: สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติในศตวรรษหน้า หัวข้อ

เรื่องยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ นับตั้งแต่ปี 2537 

ที่ธนาคารได้ระดมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจัดตั้งเป็นคณะศึกษา โดยมี

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต (ประธานกรรมการสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยในขณะนั้น) เป็นประธานคณะศึกษา โดยมี 

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนั้นคือ การสร้างรูปแบบแนวคิด

ใหม่ๆ ที่จะนำาไปสู่ทิศทางอันเหมาะสมในการพัฒนาการศึกษา เพื่อ

การกา้วสูอ่นาคตอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั ซึง่ไดพ้บวา่ ประเทศไทยกำาลงั

ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา ถึงเวลาที่เราจะต้องรวมพลังกัน

สร้างสรรค์การศึกษาที่ดีให้กับสังคมไทยและประเทศไทย โครงการ

การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ผลักดันให้เกิดข้อเสนอเพื่อ

ธนาคาร ร่วมกับ สกว. แถลงข่าวโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เพื่อสร้าง
ทักษะความคิดแก่เยาวชนโดยผ่านโครงงานฐานวิจัย

...ปฏิรูประบบและกระบวนการ

เรียนรู้ ผลักดันให้คนไทยรู้ทันโลก 

และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม

แห่งปัญญาและการเรียนรู้

เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต...
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ปฏิรูปการศึกษาไทยรื้อปรับระบบการศึกษาให้ตอบสนองการก้าวสู่ 

ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ชี้ให้เห็นว่าคนไทยและ 

สังคมไทยจะต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญอนาคตได้อย่างรู้เท่าทัน และ

สามารถยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่นานาประเทศในประชาคมโลก

ได้อย่างมีศักดิ์ศรี หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาไทย จึงอยู่ที่ “การ

ปฏริปูความคดิ” เนือ่งจากการศกึษาเปน็กระบวนการพฒันาคนอยา่ง

ตอ่เนือ่งตลอดชวีติ เพือ่ “ปฏริปูระบบและกระบวนการเรยีนรู”้ ผลกัดนั

ใหค้นไทยรูท้นัโลก และสรา้งสงัคมไทยใหเ้ปน็ “สงัคมแหง่ปญัญาและ 

 โครงสรา้งการบรหิารจดัการโครงการเพาะพนัธุป์ญัญา จะทำางาน

ผา่นระบบเครอืขา่ยความรว่มมอื มหีนว่ยงานกลางทีท่ำาหนา้ทีค่วบคมุ

ดูแลคุณภาพ ให้คำาปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยโรงเรียน 

ที่เข้าร่วมโครงการจะมีศูนย์พี่เลี้ยงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในแต่ละ

ภูมิภาค ทำาหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดความรู้ แนะนำา  

ให้คำาปรึกษา และกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับครูและนักเรียน  

การเรียนรู้” เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต ณ วันนี้ธนาคาร ยังคง

มุง่มัน่ทีจ่ะสานตอ่ในเรือ่งกระบวนการพฒันาการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง  

การขยายผลให้ครอบคลุมสู่ระดับชุมชน โดยการร่วมเป็นพันธมิตร 

กับ สกว. เพื่อจัดทำาโครงการพัฒนาเยาวชนแห่งแผ่นดินไทยสู่

โลกาภิวัตน์ ด้วยความเชื่อว่ากระบวนการวิจัยเหล่านี้จะช่วยสร้าง

กระบวนการความคิด สร้างจิตสำานึกบนพื้นฐานประวัติศาสตร์ 

และวิถีแห่งชุมชนควบคู่ไปกับคุณธรรม เพื่อนำาเยาวชนไทยก้าวไปสู ่

ความสำาเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ในการทำาโครงงานฐานวิจัยตลอดระยะเวลาที่ทำาโครงการร่วมกัน 

รวมถึงการเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือการถ่ายทอดและ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน และชุมชน 

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีทิศทางและมี

คุณภาพ

ศูนย์ (มหาวิทยาลัยในพื้นที่)

 พะเยา ลำาปาง

 10 โรงเรียน 10 โรงเรียน

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย + ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ทีมกลางประสานงาน 

ผลลัพธ์ต่อปี

ครูสอนงานวิจัย = 320 คน/ปี

นักเรียนที่รู้จักกระบวนการเรียนรู้ = 3,200 คน

งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 800 โครงการ

ศูนย์ (มหาวิทยาลัยในพื้นที่)

 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

 10 โรงเรียน 10 โรงเรียน

ศูนย์ (มหาวิทยาลัยในพื้นที่)

 นครปฐม สมุทรสงคราม

 10 โรงเรียน 10 โรงเรียน

ศูนย์ (มหาวิทยาลัยในพื้นที่)

 นครศรีธรรมราช สงขลา

 10 โรงเรียน 10 โรงเรียน

เงื่อนไขโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
- ผอ.โรงเรียน ให้การสนับสนุน
- มีครูเข้าร่วม อย่างน้อย 5 คนขึ้นไป
- โครงงานวิจัย 10 เรื่อง (ภายใต้ 3 หัวข้อ)
- เด็ก อย่างน้อยโครงงานละ 4 คน

 เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้

รูปแบบการบริการจัดการโครงการ
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กิจกรรมสร้างสรรค์สติปัญญาเด็กไทย ผ่านมูลนิธิกสิกรไทย

 ธนาคารให้การสนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนไทยผ่านมูลนิธิกสิกรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิกสิกรไทย 

ซึ่งดำาเนินงานสาธารณกุศลเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาและสุขอนามัย

ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส โดยดำาเนินงาน 5 โครงการ

อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการห้องสมุดธนาคารความรู้ คือการจัด

ทำาห้องสมุดมาตรฐานมอบให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทุกจังหวัด 

ทัว่ประเทศ เพือ่ใหเ้ดก็ไทยทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลไดม้โีอกาสอา่นหนงัสอื

ดีและฝึกทักษะการพัฒนาตนเอง ด้วยการค้นคว้าจากหนังสือ สร้าง

ศกัยภาพการเรยีนรูข้องตนใหท้ดัเทยีมเดก็เมอืง เพือ่ใหส้ามารถพึง่พา

ตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ

ชาติได้ต่อไปในอนาคต 

 โดยรูปแบบการดำาเนินงานเริ่มจากการสำารวจความต้องการ

ของโรงเรียน พบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลจากผู้อำานวยการโรงเรียน 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนประเมินความพร้อม

ด้านกายภาพ และบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการต่อยอด

ความพยายามอันจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้แก่นักเรียน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้

จัดอบรมแนะนำาแนวการจัดกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัยรัก 

การอ่านให้แก่คณะครู และจัดค่ายบรรณารักษ์น้อยให้รู้จักการดูแล 

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมเข้าใจในบทบาทที่จะส่งผลต่อนิสัย

รักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมและถาวร นอกจากนี้ ยังได้ผสมผสาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้สอดคล้อง

กับธรรมชาติการเรียนรู้และความสนใจของเด็ก โดยออกแบบฐาน

ขอ้มลูการจดัเกบ็หนงัสอื/สือ่ และระบบการยมืคนืหนงัสอื ใหเ้ปน็มติร

และง่ายต่อการใช้งาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ 

เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการรถนักเรียนไทย ซึ่งถือว่าการเดิน

ทางไปกลับโรงเรียนและบ้านในชีวิตประจำาวันของเด็กไทย ควร

ได้รับบริการที่มีความปลอดภัยในชีวิตเป็นพื้นฐาน มิใช่ชีวิตต้อง

เสี่ยงอยู่บนหลังรถมอเตอร์ไซค์หรือรถสองแถว มูลนิธิกสิกรไทย

จึงจัดให้มีบริการรถรับส่งนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 

ตอนต้น ให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ 

พึงมี โดยกำาหนดคุณภาพมาตรฐานรถ พนักงานขับรถ และพนักงาน

ประจำารถคอยดูแลเอาใจใส่ ตั้งแต่เด็กน้อยปล่อยมือจากพ่อแม่

ที่บ้านจนถึงมือคุณครูที่โรงเรียน และยังมีโครงการแคมป์รักเด็ก

ไทย โครงการส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์และ

เป้าหมายระยะยาวของธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
- มีองค์ความรู้ทางการเงิน
- ให้การสนับสนุน
- มีส่วนร่วมพัฒนา

โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา

ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

- มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย
- ให้การสนับสนุน
- มีส่วนร่วมพัฒนา

 เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 ชุมชน ท้องถิ่น สร้างสรรค์

 - พัฒนาทักษะความคิด
 - เข้าใจและมีส่วนร่วมในชุมชน
 - รักถิ่นฐานบ้านเกิด
 - ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 - เกิดจิตสำานึก มีคุณธรรม/จริยธรรม

- เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
- สังคมเติบโตมั่นคง
- เกิดวัฒนธรรมที่มีคุณค่ากับชุมชน
- เกิดการพัฒนายั่งยืน

ครู + เด็ก

กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัย คุณค่าร่วม (Shared Value)

ความสมดุล

ครู เด็ก ชุมชน

ครอบครัว
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สถานพินิจ ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  

ด้วยการฝึกฝนทักษะดนตรี กีฬา และศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ สร้างทัศนคติที่ดีในการดำารงชีวิต และสร้าง 

สุนทรีย์ให้เด็กได้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพตนเอง และผู้อื่น  

เพื่อเตรียมพร้อมให้มีชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป นอกจากโครงการ 

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีโครงการอาหารกลางวัน และโครงการ 

เมตตาธรรม เป็นต้น

โครงการ K-Expert เพิ่มพูนปัญญา 

 เป็นโครงการนำาร่องที่ธนาคารจัดให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนคนรุน่ใหม ่จาก 13 มหาวทิยาลยัทีร่ว่มโครงการ และผูผ้า่นเขา้

รอบสุดท้ายโครงการ Young Financial Stars รวม 150 คน เป็นเวลา  

4 วัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และศักยภาพครอบคลุมองค์ความรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้

เชิงธุรกิจและการเงินภาวะความเป็นผู้นำา การมีนวัตกรรมและความ

คิดสร้างสรรค์ควบคู่กับการมีคุณธรรม อีกทั้งยังเน้นการเสริมสร้าง

สัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นและสร้างเครือข่ายข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้เยาวชนผู้เข้ารับ 

การอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ จากการเยี่ยมชมกิจการธุรกิจ 

ที่น่าสนใจแล้วยังเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์

และวางแผน ด้วยการนำาเสนอโครงงานสร้างธุรกิจภายใต้แนวคิด 

“ธรุกจิในฝนั แตกตา่งและลงตวั” ทีไ่มเ่พยีงแตเ่นน้ความคดิสรา้งสรรค ์

หากแต่ยังต้องสามารถทำาได้จริงซึ่งสะท้อนนโยบายของธนาคารที่

ให้ความสำาคัญแก่การพัฒนาระบบความคิดเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอันเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนา

ประเทศที่ยั่งยืน

สัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน “สหกรณ์ : พลังพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่ยั่งยืน”

 ธนาคารจัดงานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีนเป็นประจำาทุกปี  

และในปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ได้ร่วมกับสำานักงานโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และชุมนุม

สหกรณ์จัดหาและจำาหน่ายสินค้าแห่งประเทศจีน จัดงานสัมมนา

ความสัมพันธ์ไทย-จีน หัวข้อเรื่อง “สหกรณ์ : พลังพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ

อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนา และทรง

บรรยายหัวข้อ “สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง”  

นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีมุมมองในการบริหาร

จัดการงานสหกรณ์ ทั้งการส่งเสริมและป้องกันความเสี่ยงในมุมมอง

ต่างๆ ที่ทั้งสององค์กรจะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

งานให้ได้ผลดี อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสอง

ประเทศ รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการสัมมนาครั้งนี้ 

มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและจีน และ

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 500 คน และถ่ายทอด

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ
เป็นประธานเปิดการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 เรื่อง  
“สหกรณ์ : พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน”

...การพัฒนาประเทศชาติ

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

ต้องเริ่มที่การพัฒนาคน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

เด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐาน

การศึกษาที่มีคุณภาพและมี

คุณธรรม...
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เกิดความรัก สามัคคี หวงแหนแผ่นดิน และเทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข

ของคนไทยมาโดยตลอด นอกจากนีย้งัเปน็การสง่เสรมิการศกึษาทาง

ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย 

อีกด้วย โดยภาพยนตร์สารคดีกึ่งละครเรื่อง “ศึกเก้าทัพ” นี้ ทาง

กองทพัไดใ้หก้ารสนบัสนนุกำาลงัพลเขา้รว่มแสดงและออกอากาศทาง  

ททบ.5 ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม และธนาคารจัดทำาเป็นชุด

หนังสือและดีวีดี 12 ตอน จำาหน่ายเป็นชุดในราคาชุดละ 1,280 บาท 

โดยเงินรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทัพบกเพื่อโรงพยาบาล 

ค่ายทหารทั่วประเทศ 

จัดตั้งชมรม “น�้าใจไทยอาสา”

 ในการดำาเนนิงานกจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมและสงัคมนัน้ ธนาคาร

มุง่หวงัให้พนกังานทกุคนได้มส่ีวนร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพือ่สร้าง

พลังที่เข้มแข็งในการทำาสิ่งดีๆ ร่วมกัน จึงได้จัดตั้งชมรม “นำ้าใจไทย

อาสา” เพื่อเป็นการรวมพลังของพนักงานจิตอาสาในการทำากิจกรรม

เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยในปีทีผ่่านมาได้จดักจิกรรมต่างๆ อาทิ

 • การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการจัดถุงยังชีพ เพื่อ 

  ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั  ณ หมูบ้่านดงกระทงยาม อำาเภอ 

  ศรีมหาโพธิ และอำาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 • กิจกรรม Green at Heart ปีที่ 3 จากใจคนกสิกรไทย  

  พนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมในโครงการ Green at Heart  

  ปี 3 ในชื่องาน “คนกสิกรไทยร่วมใจ ปลูกป่าไม้อย่างยั่งยืน”  

สดการบรรยายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กมุาร ีทางสถานโีทรทศันโ์มเดริน์ไนนท์วี ีใหป้ระชาชนผูส้นใจไดร้บัชม 

โดยทั่วกัน

ศิลปกรรมร่วมสมัย ประจ�าปี 2555 

 ธนาคารได้จัดการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำาปี  

2555 โดยเปิดรับผลงานจากศิลปินทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็น 

การส่งเสริมศิลปินและสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปะให้มีการ

พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะในสังคมไทย การประกวด 

ดังกล่าวมีศิลปินทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำานวน 877 

คน รวมผลงาน 1,132 ชิ้น ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดประกวด 

งานศิลปกรรมเป็นต้นมา ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับ

รางวลัและผลงานทีม่คีณุคา่ทางศลิปะสงูเขา้รว่มแสดงในนทิรรศการ 

จำานวน 108 ชิ้น จัดแสดงให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าชมที่ธนาคาร 

กสิกรไทย ชั้น 8 อาคารพหลโยธิน ในเดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 

2556 

โครงการ “ศึกเก้าทัพ” 

 ธนาคารร่วมกับกองทัพบกจัดทำาโครงการ “ศึกเก้าทัพ” โครงการ

จัดทำาภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร และหนังสือประวัติศาสตร์ “ศึก

เก้าทัพ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้  

ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และปลุกจิตสำานึกคนไทยให้

ธนาคารจัดประกวด “ศิลปกรรมร่วมสมัยประจำาปี 2555” เพื่อส่งเสริม
ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ซึ่งผลงานประติมากรรมชื่อ “เรา” 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ธนาคารรว่มกบักองทพับก จดัทำาโครงการ “ศกึเกา้ทพั” เพือ่ปลกุจติสำานกึ
คนไทยให้เกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนแผ่นดิน
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  ที่บริเวณพื้นที่ตำาบลบางพึ่ง อำาเภอพระประแดง จังหวัด 

  สมุทรปราการ โดยร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณตลาดนำ้า 

  บางนำ้าผึ้ง และจัดกิจกรรม Walk Rally เรียนรู้พันธุ์พืชที่อยู่ 

  ตามแนวอนุรักษ์พันธุ ์ไม้ในชุมชน เพื่อให้พนักงานได้มี 

  ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้าง 

  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน องค์กร และชุมชน 

 • กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยสัตว์ทะเล ณ หาดแสมสาร  

  อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พนักงานได้ร่วมกันปลูกปะการัง 

  แ ล ะ ป ล่ อ ย สั ต ว์ ท ะ เ ล ห า ย า ก ก ลั บ คื น สู่ ท้ อ ง ท ะ เ ล  

  ณ หาดแสมสาร อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และรับฟัง 

  การบรรยายแนวทางอนรุกัษท์อ้งทะเล และความเปน็มาของ 

  การทำาปะการังเทียม จากผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ 

  ทางทะเลและการอนุรักษ์ 

 • กจิกรรมปลอ่ยลกูเตา่ทะเล ปลกูตน้ยางนารกัษาแนวชายหาด  

  ณ อ่าวดงตาล อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยพนักงาน 

  ธนาคารและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยเข้ารับฟัง 

  การบรรยายการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากกองทัพเรือ และ 

  ได้ร่วมกันปล่อยลูกเต่าคืนสู่ทะเล ร่วมกันเก็บขยะและปลูก 

  ต้นยางนา บริเวณริมหาดเพื่อคืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศ

 นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรม 

ขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ

 • สนับสนุนการแข่ งขัน เรือยาวมั งกรชิ งชนะเลิศแห่ ง 

  ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ- 

  พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2555 โดยสมาคมเรือพาย 

  แหง่ประเทศไทย และกองทพัเรอื จดัการแขง่ขนัเรอืยาวมงักร 

  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

  การศึกษาและพัฒนาทักษะการกีฬาแก่เยาวชนผู้เข้าร่วม 

  แข่งขัน รวมทั้งธนาคารเล็งเห็นว่ากีฬาเรือพายเป็นกีฬาที่ 

  แสดงออกถงึความสามคัคเีปน็นำา้หนึง่ใจเดยีวกนั ซึง่ผูแ้ขง่ขนั 

  ต้องมีทักษะความเข้มแข็งที่พร้อมเพรียง และมีการทำางาน 

  เป็นทีมอย่างเป็นระบบ

 • สนับสนุนกิจกรรม “มหัศจรรย์วันขยะมีค่า ที่ร้าน 0 บาท”  

  โดยเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได่แก่ กอง 

  เรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ สถาบันการจัดการบรรจุ 

  ภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่ง 

  ประเทศไทย (TIPMSE) อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด 

  สมุทรปราการ เทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า เป็นต้น  

  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการกำาจัดขยะอย่าง 

  สร้างสรรค์ อันจะนำาไปสู่การลดจำานวนขยะอย่างยั่งยืน  

  และรว่มรณรงค ์สง่เสรมิ และกระตุน้เตอืนใหป้ระชาชนทัว่ไป  

  รวมทั้งเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำาคัญของ 

  การคัดแยกขยะ และการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะในครัวเรือน  

  และเปน็แหลง่เรยีนรูใ้นการจดัการขยะโดยรปูแบบรา้น 0 บาท  

  ให้กับหน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน

ชมรมนำ้าใจไทยอาสา 
นำาพนักงานธนาคาร
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทะ เลไทย ณ หาด
แสมสาร อำาเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี



...ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน

และพลังงานหมุนเวียน

ผ่านการให้คำาปรึกษา 

การสนับสนุนทางการเงิน 

และการให้ความรู้

ด้านพลังงาน...



061ดัชนีข้อมูล

ตามกรอบการรายงาน GRI 

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์

 1.1 ถ้อยแถลงจากผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร  ü  5 - 15 3

  (อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ หรือ

  ตำาแหน่งทีเ่ทยีบเท่า) ในเรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความยัง่ยนื

  และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 รายละเอียดที่สำาคัญของผลกกระทบ ความเสี่ยง  ü	 58 - 71

  และโอกาส

2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

 2.1 ชื่อองค์กร  ü  ปกหน้า

 2.2 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการหลัก  ü 30 - 53 10

 2.3 โครงสร้างการดำาเนินงานขององค์กร หมายรวมถึง  ü 260 - 261,

  ฝ่ายงานหลัก บริษัทที่ดำาเนินการ บริษัทย่อยหรือสาขา   290 - 291,

  และกิจการร่วมค้า   299 - 326

 2.4 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  ü 293 10

 2.5 จำานวนและชื่อประเทศที่เป็นหลักฐานการดำาเนินงาน  ü 323

  หลักขององค์กรหรือมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับ   

  ประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน

 2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย  ü 293 10

 รายงานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมฉบับนี้ ได้มีการประเมินระดับของรายงานอยู่ในระดับ B ตามกรอบการรายงาน GRI  

(Global Reporting Initiative) โดยตัวชี้วัดต่างๆ อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติ GRI 3.1

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555



062ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI 

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

 2.7 ตลาดที่ให้บริการ  ü 30 - 34 

 2.8 ขนาดขององค์กร (จำานวนพนักงาน จำานวนหน่วย  ü 78 - 80, 10, 45

  ปฏิบัติการ ยอดขายสุทธิ รายได้สุทธิ ทุนจดทะเบียน    294, 299

  จำานวนผลิตภัณฑ์และบริการ ฯลฯ) ที่จัดทำารายงาน    

 2.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในเรื่องขนาด โครงสร้าง  ü 222, 294  มีการ

  หรือความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน     เปลีย่นแปลงจำานวน

       คณะกรรมการและ

       สัดส่วนการถือหุ้น

 2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน  ü 295 - 297

3. ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน

 ข้อมูลทั่วไปของรายงาน

 3.1 ช่วงเวลาของการรายงาน  ü  7

 3.2 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว  ü  7 รายงานฉบับแรก

 3.3 รอบของการรายงาน  ü  9 รายปี

 3.4 ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับรายงานหรือ  ü 222 15

  เนื้อหาของรายงาน

 กรอบและขอบเขตของรายงาน

 3.5 กรรมวิธีกำาหนดเนื้อหารายงาน  ü	 	 8 - 9

 3.6 กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา  ü  7

  สถานประกอบการเช่า กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ)

  ดูเกณฑ์วิธีการกำาหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม

 3.7 การระบุถึงข้อจำากัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน  ü	 	 61

 3.8 หลักการที่ใช้ในการรายงานสำาหรับกิจการ ร่วมค้า   ü	 	 7

  สาขา สถานประกอบการเช่าหน่วยงานภายนอก

  ที่ทำางานให้ และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มีผลกระทบ

  อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถในการเปรียบเทียบ

  ระหว่างช่วงเวลา และ/หรือ ระหว่างองค์กร

 3.9 เทคนิคการวัดค่าและฐานที่ใช้ในการคำานวณ รวมทั้ง  ü	 	 40 - 43 การคำานวณปรมิาณ

  ข้อสมมติฐานและเทคนิคที่พึงใช้ในการประมาณค่า     คาร์บอนที่ลดลงได้

  ซึ่งนำาไปสู่ตัวชี้วัดและข้อมูลอื่นในรายงาน     ค่ามาตรฐานใน

       การตรวจวัด

       คุณภาพนำ้าทิ้ง

 3.10 คำาอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูล  ü	 	 7 รายงานฉบับแรก

  จากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ

  การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การเปลี่ยนรอบ 

  การรายงานลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555

063

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

 3.11 การเปลีย่นแปลงทีม่นียัสำาคญัในกรอบและขอบเขต  ü	 	 7 รายงานฉบับแรก

  การรายงานหรือวิธีการวัดผลที่ต่างจากรายงาน

  ฉบับที่แล้ว

 ดัชนีแสดงเนื้อหาตาม GRI

 3.12 ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผย  ü	 	 61 - 69

  ตามมาตรฐาน

 การรับประกัน

 3.13 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงาน  ü	    ไม่มีการรับประกัน

  จากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงาน     แบบรายงานจาก

  การรับประกันที่แนบมาพร้อมกับรายงานความยั่งยืน      หน่วยงานภายนอก

  ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของผู้รับประกัน

  ภายนอกนั้นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

  ที่จัดทำารายงานกับผู้รับประกันภายนอกดังกล่าว

4. ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น และข้อผูกพันร่วม

 ธรรมาภิบาล

 4.1 โครงสร้างการกำากับดูแลขององค์กร รวมถึง  ü	 222 - 238, 12

  คณะกรรมการที่อยู่ภายใต้ส่วนงานบริหารสูงสุด   260 - 261, 

  ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การวางกลยุทธ์หรือควบคุม   264 - 272

  ดูแลองค์กร

 4.2 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอำานาจสูงสุดขององค์กร  ü	 225 - 226 12

  ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารขององค์กรด้วยหรือไม่ (กรณีที่

  ดำารงตำาแหน่ง ให้ระบุเหตุผลของการแต่งตั้งและ

  บทบาทการบริหารงานในองค์กร)

 4.3 สำาหรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการเดียว ให้ระบุ   222, 225 12 

  จำานวนและเพศของกรรมการอิสระ และ/หรือ มิได้เป็น

  กรรมการบรหิาร ทีอ่ยูใ่นคณะกรรมการสงูสดุขององค์กร

 4.4 ช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอ  ü	  15  http://www.

  คำาแนะนำา หรอืแนวทางการดำาเนนิงานต่อคณะกรรมการ     kasikornbank.com/ 

  สูงสุดขององค์กร     TH/Investors/

       Corporate

       Governance/

       Disclosureand

       Transparency/

       Pages/

       Communication

       withtheBoard.aspx

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล



064ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI 

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

 4.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทน (รวมถงึค่าตอบแทน  ü	 244 - 247 13

  หลังพ้นตำาแหน่ง) ของคณะกรรมการสูงสุด ผู้บริหาร

  อาวโุส และผูบ้รหิารอืน่ๆ กบัผลประกอบการขององค์กร 

  (รวมถึงผลการดำาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)

 4.6 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำากับดูแล  ü	 240 - 243 13 - 15

  เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 4.7 กระบวนการกำาหนดองค์ประกอบคณุสมบตัแิละความรู ้  ü	 226 - 227 12

  ความชำานาญของกรรมการในส่วนงานบรหิารสงูสดุและ

  คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคำานึงถึงเพศและเกณฑ์

  ความหลากหลายด้านอื่นๆ

 4.8 การจัดทำาพันธกิจหรือค่านิยม จรรยาบรรณ และ  ü	 238 - 240 1, 11, 13

  หลกัการทีเ่กีย่วเนือ่ง กบัการดำาเนนิงานด้านเศรษฐกจิ

  สงัคม และสิง่แวดล้อมขององค์กร รวมทั้งสถานะของ

  การนำาไปปฏิบัติ

 4.9 ขั้นตอนการดำาเนินงานของคณะกรรมการสูงสุด  ü	 225 - 226 7, 10 - 12

  ในการกำากับดูแลตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้ 

  การบริหารผลการดำาเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

  สิง่แวดล้อม รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

  ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นภาคหีรอืปฏบิตัติามมาตรฐาน 

  จรรยาบรรณ และหลักการต่างๆ ที่สากลยอมรับ

 4.10 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของ  ü	 244 13

  คณะกรรมการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

  ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ข้อยึดมั่นต่อความริเริ่มภายนอกองค์กร

 4.11 การอธิบายถึงการนำาหลักการหรือแนวทางการระแวด  ü	 	 38 - 40,

  ระวังด้านสิ่งแวดล้อม (ตามปฏิญญาริโอ มาตรา 15)     42 -43, 

  มาใช้อ้างอิงในองค์กร    53 - 58

 4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำาขึ้นจาก  ü  10 LEED

  ภายนอกในด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม ซึง่องค์กร

  เข้าเป็นสมาชิกหรือให้การรับรอง

 4.13 การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า  ü  10 ICAS, CSR Club

  หรือสภาอุตสาหกรรม) และ/หรือหน่วยงานที่ให้

  การสนับสนุน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

  โดยที่องค์กรมีตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 

  มีบทบาทในโครงการหรือคณะกรรมการ

  ให้ความช่วยเหลอืด้านเงนิทนุนอกเหนอืจากค่าบำารงุ 

  สมาชกิภาพหรือเข้าเป็นสมาชิกเพื่อหวังผลเชิงกลยุทธ์



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2555

065

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ   AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล

DMA FS การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการ

 FS1 นโยบายที่เกี่ยวกับเกณฑ์เฉพาะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   251 22, 24 - 26  

  ที่สายงานธุรกิจใช้พิจารณาประกอบการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สำาคัญ

 FS2 กระบวนงานในการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   18 - 20 

  ที่สายงานธุรกิจใช้ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

DMA EC การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

  ผลเชิงเศรษฐกิจ   8, 67, 101 49

  ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ    24, 54 - 56

DMA EN การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  พลังงาน   252 - 253 6, 8, 38 - 39

  นำ้า   252 - 253 6, 8, 38 - 39

  มลอากาศ นำ้าทิ้ง และของเสีย   252 - 253 6, 8, 38 - 39

  ผลิตภัณฑ์และบริการ   252 - 253 6, 8, 38 - 39

DMA LA การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า

  การจ้างงาน    5, 7, 44, 47 - 48

  แรงงานฝ่ายบริหารสัมพันธ์    5, 7, 47 - 49

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    5, 7, 44,

      47 - 48

  การฝึกอบรมและการให้ความรู้    5, 7, 44, 47,

      50 - 51, 53

  ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย    5, 7, 47 - 48

 ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

 4.14 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม  ü	 216 7 - 8

 4.15 หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ü	 	 8

  ที่จะพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับองค์กร

 4.16 แนวการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  ü	 218 - 222 7 - 8

  รวมทั้งความถี่ในการเข้าร่วม ตามลักษณะ และกลุ่ม

  ผู้มีส่วนได้เสีย

 4.17 เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่าง  ü	  7 - 8

  การพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง

  แนวทางทีอ่งค์กรตอบสนอง ตลอดจนการรายงาน

  การดำาเนนิงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลักเหล่านั้น



066ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI 

รายละเอียดตัวชี้วัด บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ผลเชิงเศรษฐกิจ

EC1  มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ü	 	 78 - 85

  ดำาเนินงาน ผลตอบแทนพนักงาน การบริจาค

  และการลงทุนในชุมชน กำาไรสะสม เงินปันผล 

  ดอกเบี้ย และภาษีนำาส่งรัฐ

EC2  นัยทางการเงิน โอกาสและความเสี่ยงอื่นๆ ในกิจกรรม ü	  8, 67

  ขององค์กร ทีม่ต่ีอเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

EC3  ความคุ้มครองที่มีต่อภาระในโครงการผลประโยชน์  ü	 101, 161 49

  หลังออกจากงานของกิจการ

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

EC8  การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้าง  ü	   26 - 28,

  พืน้ฐานรวมถงึบรกิารเพือ่ประโยชน์สาธารณะในช่องทาง    54 - 56

  ที่เป็นทั้งเชิงพาณิชย์ การให้ที่คำานวณเทียบเคียงเป็น

  จำานวนเงิน หรือการทำางานบริการสังคม

EC9  ความเข้าใจและการชี้แจงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ü	  35 - 48

  ทางอ้อมทีส่ำาคญั รวมทัง้ขอบเขตของผลกระทบดงักล่าว

DMA HR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

  แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา    5 - 7, 47 - 48

  การไม่เลือกปฏิบัติ    5 - 7, 47 - 48

  แรงงานเด็ก    5 - 7, 47 - 48

  แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ    5 - 7, 47 - 48

DMA SO การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคม

  การทุจริต    6, 13 - 15

  นโยบายสาธารณะ    6, 13 - 15

DMA PR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์

  การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ   251 - 252 22

  การสื่อสารการตลาด   252 22

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ   AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ
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067

รายละเอียดตัวชี้วัด บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

พลังงาน

EN4  ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งปฐมภูมิที่ก่อให้เกิด  ü	 	 41

  ผลกระทบทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม

EN5  พลังงานที่ประหยัดได้จากการอนุรักษ์และปรับปรุง  ü	  41 - 43 โครงการ Green

  ประสิทธิภาพ     at Heart ภารกิจ 

       พิชิตค่าไฟ และ 

       K-ATM ร่วมลด

       ภาวะโลกร้อน

น�้า

EN8  ยอดการใช้นำ้ารวมจากแหล่งต่างๆ (นำ้าประปา   ü	  43

  นำ้าบาดาล ฯลฯ)

EN9  แหล่งนำา้ทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างมนียัสำาคญัจากการใช้นำา้  ü	  43 ไม่ส่งผลกระทบ

       ต่อชุมชนโดยรอบ

       และแหล่งนำ้า

       ธรรมชาติ

EN10 สัดส่วน (ร้อยละ) ของปริมาณนำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่  ü	  43

มลอากาศ น�้าทิ้ง และของเสีย

EN21 ปริมาณนำ้าทิ้ง (จำาแนกตามคุณภาพนำ้าและปลายทาง  ü	 	 42 - 43

  ที่ทิ้งนำ้า)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

EN26 ความริเริ่มขององค์กรในการบรรเทาผลกระทบทาง ü   38 - 44

  สิ่งแวดล้อม และขอบเขตของการบรรเทาผลกระทบ     

  อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านแรงงาน

การจ้างงาน

LA1  ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง   ü	 	 45

  และภูมิภาค (จำาแนกตามเพศ)

LA2  จำานวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่  ü	 	 46

  และพนกังานทีพ้่นสภาพ แยกตามช่วงอาย ุเพศ 

  และภมูภิาค

LA15 การกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร  ü  	 46 มีเฉพาะพนักงาน

  หลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร     หญิงที่ได้รับสิทธิ์



068ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI 

รายละเอียดตัวชี้วัด บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

แรงงานหรือฝ่ายบริหารสัมพันธ์

LA4  อัตราร้อยละของพนักงานที่ได้รับความคุ้มครอง  ü	 	 48

  ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

LA5  ระยะเวลาขั้นตำ่าในการบอกกล่าวกรณีที่มี  ü	 	 48 - 49

  การเปลี่ยนแปลงการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญ 

  แม้ว่าจะไม่ระบุในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็ตาม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LA8  แผนงานที่มีไว้ช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว ชุมชน  ü  48 - 50

  ทั้งการให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้คำาปรึกษา

  การป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง

  ต่างๆ

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

LA10 จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี  ü   51

  (จำาแนกตามเพศ ประเภทพนกังาน)

LA11 โครงการเพือ่การจดัการทกัษะและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ü  50 - 53

  ทีเ่อือ้ต่อการจ้างงานต่อเนือ่ง และช่วยเหลอืพนกังาน

  ในการจดัการเป้าหมายในการทำางาน

ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

LA14 อัตราส่วนเงินเดือนขึ้นพื้นฐานและค่าตอบแทนระหว่าง  ü	 	 46

  หญิงและชาย จำาแนกตามประเภทพนักงาน

  และถิ่นที่ตั้งสำาคัญของแหล่งดำาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา

HR3  จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเรื่องนโยบายและ  ü	 	 53

  วิธีดำาเนินการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่อง

  กับการปฏิบัติงาน รวมถึงร้อยละของพนักงานที่ได้รับ

  การฝึกอบรม

การไม่เลือกปฏิบัติ

HR4  จำานวนครั้งของกรณีการเลือกปฏิบัติและมาตรการ  ü	 	 47 ไม่พบแหล่ง

  ที่ใช้ดำาเนินการแก้ไข     ดำาเนินงานที่มี

       การเลือกปฏิบัติ
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069

รายละเอียดตัวชี้วัด บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, NA - ไม่มีข้อมูล

แรงงานเด็ก

HR6  แหล่งดำาเนินงานและผู้ส่งมอบรายสำาคัญที่บ่งชี้ว่า  ü	 	 47 ไม่พบแหล่ง

  มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญต่อกรณีการใช้แรงงาน     ดำาเนินงานที่มี

  เด็ก รวมถึงระบุมาตรการที่ใช้เพื่อยังผลมิให้มีการใช้     การใช้แรงงานเด็ก

  แรงงานเด็กเกิดขึ้น

แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

HR7  แหล่งดำาเนินงานและผู้ส่งมอบรายสำาคัญที่บ่งชี้ว่า  ü	 	 47 ไม่พบแหล่ง

  มีความเสีย่งอย่างมนียัสำาคญัต่อกรณกีารใช้     ดำาเนนิงานทีม่ี

  เกณฑ์และแรงงานบงัคบัรวมถงึระบมุาตรการทีใ่ช้เพือ่     การใช้แรงงาน

  แรงงานขจดัการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ     เกณฑ์และแรงงาน

  ในทุกรูปแบบ     บังคับ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสังคม

การทุจริต

SO3  ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องนโยบาย  ü	 	 14 - 15

  และวิธีดำาเนินการต้านทุจริตขององค์กร

นโยบายสาธารณะ

SO5  จุดยืนต่อนโยบายสาธารณะ และการมีส่วนร่วม  ü	 	 15 นโยบายสาธารณะ

  ในการพฒันาและการผลกัดนั (Lobbying)      ด้านการต่อต้าน

  นโยบายสาธารณะ     การทจุรติ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

PR5  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้ง  ü	 	 22

  ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

FS16 การริเริ่มเพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน แยกตาม  ü	 	 28 - 38, 57

  ประเภทของผู้รับประโยชน์    

การสื่อสารการตลาด

PR6  แผนงานการเข้าร่วมในการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามกฎหมาย  ü	 	 22

  มาตรฐาน และประมวลข้อปฏิบัติโดยสมัครใจ เกี่ยวกับ

  การสื่อสารการตลาด รวมทั้งการโฆษณา การส่งเสริม

  การตลาด และการเป็นผู้อุปถัมภ์



070
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