




ธนาคารแห่งความูยั�งยืน
ธนาคารกสิิกรไทยดำาเนินธุรกิจตั้ามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เพ่ือเสิริมสิร้างความสิมดุลทั�งในด้านส่ิิงแวดล้อม สัิงคม และธรรมาภิบัาล (ESG)
ซ่่ึ่งถูืกปลูกฝั่งอยู่ในทุกกระบัวนการทำางานจนเป็น Green DNA ขององค์กร

และธนาคารได้นำาความเป็น Challenger Bank เข้ามาผสิานในการใหุ้้บัริการ
โดยนำานวัตั้กรรมและความร่วมมือกับัพันธมิตั้รมาส่ิงเสิริมใหุ้้ประช้าช้น

เข้าถ่ืงบัริการของธนาคารอย่างทั่วถ่ืงและสิะดวกสิบัายมากย่ิงข่�น
อันนำาไปสู่ิการบัรรลุเป้าหุ้มายในการเจริญเตั้ิบัโตั้และสิร้างผลตั้อบัแทนอย่างย่ังยืน

ที่อำานวยประโยช้น์สูิงสุิดใหุ้้แก่ผู้มีส่ิวนได้เสีิยทุกฝ่่าย
ตั้ามครรลองของการเป็นธนาคารแหุ้่งความย่ังยืน
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(นางกี่อบกี่าญจน์ วัฒนวรางกีู่ร)
ประธานกรรมการ

 ด้วยสิถืานการณเ์ศรษัฐกิจโลกและประเทศไทยในรอบัปีทีผ่า่นมายังเต็ั้มไปด้วยความเปล่ียนแปลงและความท้าทายท่ีหุ้ลากหุ้ลาย แม้สิถืานการณ ์
ของโรคโควิด 19 จะบัรรเทาลง แตั้่ภาครัฐ ภาคเอกช้น และภาคประช้าช้นยังเผช้ิญกับัโจทย์ท่ีท้าทาย ทั�งการประคองตั้นเองใหุ้้รอดพ้นจาก 
ภาวะเศรษัฐกจิทีซ่ึ่บัเซึ่ามาหุ้ลายป ีและการเสิรมิสิรา้งความแขง็แกรง่เพือ่ใหุ้้สิามารถืดำารงอยู่ไดท้า่มกลางการแขง่ขนัท่ีเพิม่ข่�นและเปลีย่นรปูแบับัไปตั้าม 
บัริบัทของเศรษัฐกิจและสิังคม 
 คณะกรรมการธนาคารกสิกิรไทยทกุท่านเช้ือ่วา่การดำาเนนิธุรกจิอยา่งยัง่ยืนทีค่รอบัคลมุดา้นสิิง่แวดลอ้ม สิงัคม และธรรมาภิบัาล (Environment, 
Social, Governance: ESG) ภายใตั้ก้ารกำากบััดูแลกิจการท่ีด ีการบัรหิุ้ารความเสิีย่งและการบัรหิุ้ารจดัการตั้น้ทนุทีเ่หุ้มาะสิม จะสิามารถืนำาพาองคก์ร 
สิงัคม และประเทศช้าติั้ใหุ้้ผ่านพ้นทุกวกิฤตั้ สิามารถืสิร้างความเจริญและอำานวยประโยช้น์สิงูสุิดใหุ้้แก่ผูม้ส่ีิวนได้เสิยีทกุฝ่า่ยจากรุ่นสิูรุ่น่ได้อย่างสิมดุล
และย่ังยืน
 คณะกรรมการธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญในการดำาเนินงานท่ีถูืกต้ั้องตั้ามหุ้ลักเกณฑ์์และข้อกฎหุ้มาย รวมทั�งแนวทางปฏิิบััตั้ิตั้ามมาตั้รฐานสิากล 
และหุ้ลักเกณฑ์์ด้าน ESG โดยได้แสิดงความคิดเห็ุ้นและใหุ้้ข้อเสินอแนะท่ีมีประโยช้น์ตั้่อฝ่่ายจัดการและการดำาเนินงานของธนาคาร รวมทั�งได้อนุมัตั้ิ
กรอบัยุทธศาสิตั้ร์ เป้าหุ้มายและนโยบัาย ตั้ลอดจนวิสัิยทัศน์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจในอนาคตั้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิิกรไทย 
และกำากับัดูแลเพื่อใหุ้้มั่นใจว่าธนาคารมีการดำาเนินงานอย่างถูืกตั้้องตั้ามกฎหุ้มาย โปร่งใสิ และมีประสิิทธิผล สิามารถืบัรรลุวัตั้ถุืประสิงค์และสิร้าง 
ผลตั้อบัแทนอย่างย่ังยืนและสิมดลุ นอกจากนี� ไดอ้นมุตัั้ใิหุ้้ธนาคารประกาศความมุง่มัน่สิูก่ารเป็นผูน้ำาดา้น ESG ของกลุม่ธนาคารในเอเช้ยีตั้ะวันออก
เฉยีงใต้ั้ เพ่ือขับัเคลือ่นการดำาเนินงานอย่างย่ังยืนและสิามารถืวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม สิอดคล้องกับัความมุง่มัน่ในการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสุิทธิเป็น
ศูนย์ และการดูแลใหุ้้ภาคประช้าช้นสิามารถืเข้าถ่ืงบัริการทางการเงินได้อย่างท่ัวถ่ืง 
 ในฐานะตัั้วแทนของคณะกรรมการธนาคารทุกท่าน ขอขอบัคณุทีท่่านได้มอบัความเช้ือ่มัน่และความไว้วางใจต่ั้อธนาคารกสิกิรไทยด้วยดเีสิมอมา
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(นางสาวขั้ตติยา อินทรวิช่ัย)
ประธานเจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้าร

สารจากี่ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

 ในปีท่ีผ่านมาเศรษัฐกิจไทยปรบััตัั้วดขี่�นจากสิถืานการณ์โรคโควดิ 19 ทีบ่ัรรเทาลง แต่ั้ยังเป็นการฟ้ืนตั้วัท่ีเปราะบัางท่ามกลางความท้าทายหุ้ลาย
ประการ และยังคงอยู่ในการฟ้ืนตัั้วแบับั K Shape ท่ีไม่ได้กระจายตัั้วอย่างท่ัวถ่ืงในทุกธุรกิจ ท่ามกลางความเส่ีิยงจากการช้ะลอตัั้วของเศรษัฐกิจโลก  
อีกทั�งภาวะเงินเฟ้อและหุ้นี�ภาคครัวเรือนท่ียงัอยู่ในระดับัสูิง ตั้ลอดจนอัตั้ราดอกเบัี�ยท่ียงัอยู่ในช่้วงขาข่�นล้วนส่ิงผลกระทบัต่ั้อกำาลังซึ่ื�อของผูบ้ัริโภครายย่อย 
รวมทั�งธุรกจิขนาดเลก็ทีย่งัคงต้ั้องเผชิ้ญความท้าทายและการแข่งขันในหุ้ลากหุ้ลายรูปแบับั 
 ภายใต้ั้ภาวะเศรษัฐกิจท่ียังมีความไม่แน่นอนดังกล่าว ธนาคารกสิิกรไทยยังคงดำาเนินธุรกิจตั้ามหุ้ลักความระมัดระวัง โดยคำาน่งถ่ืงความสิมดุล 
ทั�งสิิง่แวดล้อม สัิงคม และธรรมาภบิัาล หุ้รอื ESG ควบัคูไ่ปกับัการบัรหิุ้ารความเสิีย่งเช้งิรุกแบับับัรูณาการและการบัรหิุ้ารจดัการต้ั้นทนุอย่างเหุ้มาะสิม  
ตั้ามครรลองธนาคารแหุ่้งความยัง่ยนื รวมทั�งดำาเนนินโยบัายเช้งิรกุในการดแูลและช่้วยเหุ้ลอืลกูค้าอย่างต่ั้อเนือ่ง ส่ิงเสิรมิธุรกิจของลกูค้าใหุ้้สิามารถืเตั้บิัโตั้ 
เพือ่เพิม่อำานาจใหุ้้ทกุช้วีติั้และธรุกจิของลกูค้า ผ่านการพัฒนาบัรกิารบันดจิทิลั การยกระดบััการปล่อยสินิเช้ือ่ การขยายการใหุ้้บัรกิารลงทนุและประกนั 
และการขยายตั้ลาดใน AEC+3 ควบัคู่กับัการเพิม่ประสิบัการณ์ทีด่ใีหุ้้กบััลกูค้าผ่านทกุช่้องทางและการยกระดับัความสิามารถืในการแข่งขนัในระยะยาว 
อย่างต่ั้อเนื่อง ปัจจุบัันธนาคารได้นำาความเป็น Challenger Bank เข้ามาผสิานในการใหุ้้บัริการ โดยนำานวัตั้กรรมและความร่วมมือกับัพันธมิตั้รทั�ง 
ในประเทศและต่ั้างประเทศมาส่ิงเสิริมใหุ้้ประช้าช้นเข้าถ่ืงบัริการทางการเงินของธนาคารอย่างท่ัวถ่ืงและสิะดวกสิบัายมากย่ิงข่�น อีกทั�งช่้วยยกระดับัคุณภาพ
ช้วีติั้และสิงัคมใหุ้้แก่ทกุภาคส่ิวนในระบับันเิวศ และบัรรลเุป้าหุ้มายในการเจริญเตั้บิัโตั้และสิร้างผลตั้อบัแทนอย่างยัง่ยืนเพือ่อำานวยประโยช้น์สิงูสิดุใหุ้้แก่ 
ผูม้ส่ีิวนได้เสิยีทกุฝ่่าย 
 ธนาคารมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ำาด้าน ESG ของกลุม่ธนาคารในเอเช้ยีตั้ะวนัออกเฉยีงใต้ั้  โดยในด้านสิิง่แวดล้อม ธนาคารได้ประกาศความมุง่มัน่ตั้ั�งแต่ั้ปี 2564  
เพ่ือดำาเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมในการมุง่สิูก่ารปล่อยก�าซึ่เรอืนกระจกสิทุธเิป็นศนูย์ ทั�งจากการดำาเนนิงานของธนาคารและพอร์ตั้โฟลโิอของธนาคาร  
ในด้านสัิงคม ธนาคารมุง่มัน่ท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมคีวามหุ้มายต่ั้อสิงัคม สิร้างสัิงคมท่ีย่ังยืนด้วยการสิร้างการเข้าถ่ืงบัริการทางการเงินผ่านการนำาเสินอนวัตั้กรรม
และบัรกิารทางการเงินดจิทิลัสิำาหุ้รบััลกูค้ารายย่อย โดยร่วมมือกับัพันธมติั้รทางธรุกจิ ควบัคูก่บััการมุง่เน้นคณุภาพโดยใช้้ความสิามารถืในการวิเคราะห์ุ้
ข้อมลูทีม่ปีระสิทิธภิาพ และการใหุ้้ความรู้ทางการเงินแก่ประช้าช้น ซึ่่ง่รวมถ่ืงการป้องกันภยัทางไซึ่เบัอร์ การรักษัาความเป็นส่ิวนตั้วัของข้อมลูลกูค้า และ
การใหุ้้ความสิำาคัญต่ั้อการเคารพสิทิธิมนุษัยช้น และในด้านธรรมาภบิัาล ธนาคารมุง่สิูก่ารเป็นธนาคารท่ีรบััผิดช้อบัเพ่ือสิร้างผลตั้อบัแทนอย่างย่ังยืน  
โดยได้ผนวก ESG เข้าในหุ่้วงโซ่ึ่คณุค่าธรุกจิ และดแูลใหุ้้มกีารประเมนิความเสิีย่งด้าน ESG อย่างเหุ้มาะสิมและรดักมุ ซึ่่ง่ธนาคารมุง่มัน่ใหุ้้การดำาเนนิงาน 
ของธนาคารเป็นไปตั้ามเป้าหุ้มายการพัฒนาอย่างย่ังยืนและวัดผลได้อย่างเป็นรปูธรรม อันสิอดคล้องกับับัรบิัทการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศและ
มาตั้รฐานสิากล
 ในปี 2565 ธนาคารและบัริษััทย่อยมีกำาไรสิุทธิลดลงจากปีก่อน อันเป็นผลมาจากการตั้ั�งสิำารองผลขาดทุนด้านเครดิตั้ท่ีคาดว่าจะเกิดข่�นเพ่ิมข่�น 
จากปีก่อนในระดับัสูิง เพื่อใหุ้้สิอดคล้องกับัหุ้ลักความระมัดระวังอย่างต่ั้อเนื่องและเหุ้มาะสิมกับัสิถืานการณ์ทางเศรษัฐกิจ ตั้ลอดจนเป็นการเสิริม 
ความแขง็แกร่งและเพิม่ความยดืหุ้ยุ่นในการบัรหิุ้ารจดัการคณุภาพสินิทรพัย์ใหุ้้มคีวามพร้อมในการดแูลช่้วยเหุ้ลอืลกูค้ากลุม่ต่ั้างๆ อย่างไรกต็ั้าม กำาไรจาก 
การดำาเนินงานก่อนหัุ้กผลขาดทุนด้านเครดิตั้ท่ีคาดว่าจะเกิดข่�นและภาษัีเงินได้เพิ่มข่�น โดยหุ้ลักมาจากรายได้ดอกเบัี�ยสิุทธิท่ีเพิ่มข่�นตั้ามยุทธศาสิตั้ร์
การดำาเนินงานของธนาคารและทิศทางอตัั้ราดอกเบัี�ย ตั้ลอดจนการบัรหิุ้ารจัดการค่าใช้้จ่ายอย่างมปีระสิทิธภิาพ 
 ธนาคารยังคงรักษัาความมัน่คงในฐานะสิถืาบัันการเงนิช้ั�นนำาใหุ้้มคีวามพร้อมรับัมือกับัความผันผวนของเศรษัฐกิจทั�งในภาวะปกติั้และภาวะวกิฤตั้
ได้อย่างทันท่วงที โดยสิถืานะเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิิกรไทยยังคงแข็งแกร่งและเพียงพอต่ั้อการดำาเนินธุรกิจอย่างต่ั้อเน่ือง  
อีกทั�งใหุ้้ความสิำาคญัในการนำาพาลกูค้าและธรุกจิ ตั้ลอดจนขบััเคลือ่นสิงัคมและเศรษัฐกจิของประเทศใหุ้้เดนิหุ้น้าเตั้บิัโตั้อย่างยัง่ยนืไปด้วยกนั ซึ่่ง่จาก
การดำาเนนิงานทั�งหุ้มดนี�ทำาใหุ้้ธนาคารได้รบััการยอมรบััจากทั�งในประเทศและต่ั้างประเทศ ในการได้รับัคดัเลอืกเป็นสิมาช้กิดชั้นีช้ี�วัดด้านความยัง่ยืน 
ท่ีสิำาคญัมากมาย อนัสิะท้อนถ่ืงจติั้วญิญาณและวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแขง็ของธนาคารกสิกิรไทยในการเป็นธนาคารแหุ่้งความยัง่ยนืของประเทศไทย
และของโลกอย่างเต็ั้มภาคภมูิ 
 ในนามของคณะผูบ้ัรหิุ้ารและพนกังานทุกคน ขอขอบัคณุทีท่่านได้มอบัความเช้ือ่มัน่และความไว้วางใจใหุ้้กบััธนาคารกสิกิรไทยด้วยดเีสิมอมา

9  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      สารจากี่ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
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ข้้อมููลธนาคารกี่สิกี่รไทย

10  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

* จำานวนพนักงานประกอบัด้วย พนักงานธนาคารกสิิกรไทย บัริษััทของธนาคารกสิิกรไทย และกลุ่มบัริษััทใหุ้้บัริการสินับัสินุนงานตั้่อธนาคารกสิิกรไทย

ธนาคารกสิิกรไทยเป็นหุ้น่่งในธนาคารพาณิช้ย์ขนาดใหุ้ญ่ของไทย  
ที่ดำาเนินธุรกิจตั้ามครรลองของการเป็นธนาคารแหุ่้งความย่ังยืน  
ภายใตั้ก้ารกำากับัดแูลกิจการท่ีด ีการบัริหุ้ารความเส่ีิยง และการบัริหุ้าร 
จัดการตั้้นทุนที่เหุ้มาะสิม โดยดำาเนินยุทธศาสิตั้ร์การย่ดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง มีผลการดำาเนินงานท่ีเติั้บัโตั้ และสิร้างผลตั้อบัแทน 
อย่างย่ังยืนในระยะยาว เพ่ืออำานวยประโยช้น์สิงูสุิดใหุ้้แก่ผูม้ส่ีิวนได้เสิยี 
ทุกฝ่่าย

ธนาคารกสิิกรไทยก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 8 มิถุืนายน 2488 ดำาเนินธุรกิจ
มากว่า 70 ปี ประกอบัธุรกิจธนาคารพาณิช้ย์ ธุรกิจหุ้ลักทรัพย์ และ
ธรุกิจเก่ียวเน่ืองตั้ามท่ีได้รบััอนุญาตั้ไว้ในพระราช้บััญญัติั้ธรุกิจสิถืาบััน
การเงินฯ และพระราช้บััญญัติั้หุ้ลักทรัพย์และตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์ฯ  

และประกาศท่ีเก่ียวข้อง ปัจจุบัันธนาคารมีบัริษััทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 50 บัริษััท มีเครือข่ายการใหุ้้บัริการในประเทศ 824 
สิาขา กระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย และตั้่างประเทศ 
16 แหุ่้ง ใน 8 ประเทศ โดยสิำานักงานใหุ้ญ่ตั้ั�งอยู่ที่กรุงเทพมหุ้านคร 
มีพนักงานจำานวน 31,469* คน มีเครือข่ายทางการเงินท่ีสิามารถื 
ใหุ้้บัรกิารไดอ้ย่างครบัวงจร สิอดคลอ้งกบััความตั้อ้งการและไลฟส์ิไตั้ล์
ของลูกค้า ทั�งธุรกิจการธนาคาร การจัดการกองทุน การวิจัยเศรษัฐกิจ
การเงิน ธุรกิจนายหุ้น้าซึ่ื�อขายหุ้ลักทรัพย์ ที่ปร่กษัาทางการเงิน  
รวมถ่ืงธุรกิจเช่้าซึ่ื�อรถืยนตั้์และลีสิซึ่ิ่ง เพื่อตั้อบัสินองความต้ั้องการ
ของลูกค้าทกุกลุม่ ผา่นการมอบัประสิบัการณท์ีด่ท่ีีสิดุภายใตั้ป้ณิธาน  
บัริการทุกระดับัประทับัใจ

GRI 2-1, GRI 2-6



บริษัท ธนาคารกี่สิกี่รไทย จำากัี่ด้ (มูหาช่น)
• ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 8 มิถุืนายน 2488 
• เปน็กลุม่ธุรกิจทางการเงินท่ีสิามารถืใหุ้้บัริการทางการเงนิได้อย่าง 
 สิมบัูรณ์แบับัและครบัวงจร เพื่อตั้อบัสินองทุกความตั้้องการของ 
 ลูกค้า

บริษัทหลักี่ทรัพย์จัด้กี่ารกี่องทุน กี่สิกี่รไทย จำากัี่ด้ 
• ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2535 
• เป็นผู้เช้ี่ยวช้าญด้านการจัดการกองทุนของประเทศไทยที่ดำาเนิน 
 ธุรกิจใหุ้้บัริการครบัวงจร ทั�งกองทุนรวม กองทุนสิ่วนบัุคคล และ 
 กองทุนสิำารองเลี�ยงช้ีพ ใหุ้้แก่ลูกค้าประเภทบัุคคล บัริษััท กองทุน  
 มูลนธิิ ธนาคารพาณิช้ย ์ภาครฐั รวมถ่ืงผูล้งทนุสิถืาบันัตั้า่งประเทศ 
 ขนาดใหุ้ญ่ 

บริษัท ศูนย์วิจัยกี่สิกี่รไทย จำากัี่ด้ 
•  ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2537 
•  ใหุ้้ความรู้ด้านเศรษัฐกิจ ธุรกิจการเงินการธนาคาร แก่พนักงาน  
 ลูกค้า และประช้าช้นทัว่ไป รวมทั�งสิรา้งขอ้มลูทางวชิ้าการทีถู่ืกตั้อ้ง 
 ทันสิมยัและใช้ป้ระโยช้น์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพ่ือประช้าสิมัพันธแ์ละ 
 เผยแพร่ช้ือ่เสิยีงทางวิช้าการในฐานะบัริษัทัของธนาคารกสิกิรไทย 

บริษัทหลักี่ทรัพย์ กี่สิกี่รไทย จำากัี่ด้ (มูหาช่น)
• ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2545
• ใหุ้้บัรกิารด้านการลงทุนในตั้ลาดทุนและตั้ลาดตั้ราสิารอนุพันธค์รบั 
 วงจร ทั�งบัริการนายหุ้น้าซึ่ื�อขายหุ้ลกัทรัพย์ บัริการด้านวาณิช้ธนกิจ 
 และบัทวิเคราะหุ้์การลงทุนเช้ิงล่ก ด้วยแหุ้ล่งข้อมูลและทีม 
 นักวิเคราะห์ุ้ท่ีมีประสิบัการณ์

GRI 2-1, GRI 2-6 GRI 2-6

11  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ข้้อมููลธนาคารกี่สิกี่รไทย



12  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

บริษัท ล่สซิ�งกี่สิกี่รไทย จำากัี่ด้
• ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2547
• ใหุ้้บัริการทางการเงินสิำาหุ้รับัอุตั้สิาหุ้กรรมรถืยนต์ั้อย่างครบัวงจร  
 และหุ้ลากหุ้ลาย ตั้ั�งแต่ั้การบัริการสินิเช้ือ่เช่้าซึ่ื�อรถืยนต์ั้กับับุัคคลท่ัวไป 
 และนิตั้บิัคุคล สินิเช้ือ่เช่้าซึ่ื�อรถืและสินิเช้ือ่สัิญญาเช่้าการเงิน เพ่ือ 
 การพาณิช้ย์สิำาหุ้รับัลูกค้าฟลีท เพ่ือใช้้ในกิจการและบัริการทาง 
 การเงิน สินิเช้ือ่เพือ่ผูแ้ทนจำาหุ้น่ายรถืยนต์ั้ เพือ่จัดหุ้ารถืยนต์ั้สิำาหุ้รับัการ 
 จำาหุ้น่าย อีกทั�งยังมบีัรกิารสินิเช้ือ่รถืช่้วยได ้(แบับัโอนเลม่ทะเบัยีน 
 และแบับัจำานำาทะเบัียนรถื) สิำาหุ้รับับัุคคลทั่วไปและนิตั้ิบุัคคลที่ 
 ครอบัครองรถืยนต์ั้ที่ปลอดภาระหุ้นี�และต้ั้องการเงินสิดเพ่ือเสิริม 
 สิภาพคล่อง โดยผลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินของบัริษััทกำาลังเตั้ิบัโตั้ 
 ตั้ามความตั้้องการของตั้ลาดอย่างตั้่อเน่ือง 

บริษัท แฟคเตอร่ แอนด์้ อ่ควิปเมูนท์ กี่สิกี่รไทย จำากัี่ด้
• ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2533 
• ใหุ้้บัรกิารทางการเงนิในรปูแบับัลสีิซึ่ิง่ประเภทเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
 ต่ั้างๆ โดยเปน็การใหุ้้บัรกิารแบับัครบัวงจรทั�ง 3 บัรกิารหุ้ลกั ไดแ้ก่  
 บัริการสิินเช้ื่อเช่้าซึ่ื�อ บัริการสัิญญาเช่้าทางการเงิน และบัริการ 
 สัิญญาเช้่าดำาเนินการแก่ลูกค้านิตั้ิบัุคคลและกลุ่มผู้ประกอบัการ 
 ท่ีประกอบัธุรกิจการค้าการพาณิช้ย์และการผลิตั้ในอุตั้สิาหุ้กรรม 
 ทุกประเภท และเปน็ตัั้วกลางในการเช้ือ่มโยงระหุ้วา่งกลุม่ลกูค้าที่ 
 เป็นผูจ้ำาหุ้น่ายเคร่ืองจกัรกับักลุม่ลกูค้าท่ีต้ั้องการหุ้าแหุ้ล่งเงินทุนเพ่ือ 
 ใช้ใ้นการซึ่ื�อเคร่ืองจกัรและอุปกรณใ์นการดำาเนินธรุกจิและยังเปน็ 
 บัรษิัทัทีมุ่ง่มัน่การใหุ้้สินิเช้ือ่กับัภาคอุตั้สิาหุ้กรรมท่ีใช้้อุปกรณ ์และ 
 เคร่ืองจักรพลังงานทดแทน

กี่สิกี่ร บิซิเนส-เทคโนโลย่ กี่รุ๊ป
จัดตั้ั�งข่�นเพือ่รองรับัยทุธศาสิตั้ร์ทางธรุกจิเทคโนโลยี และความต้ั้องการ
ของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมนียัสิำาคัญ และเพือ่เพ่ิมประสิทิธภิาพ
การบัรหิุ้ารจดัการงานด้านเทคโนโลยีสิารสินเทศ พร้อมนำาพาใหุ้้ธนาคาร
สิามารถืรับัมือและแข่งขันในทุกมติิั้จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ทางการเงินในตั้ลาดโลก ประกอบัด้วย 6 บัรษิัทั ได้แก่ 
• บริษัท กี่สิกี่ร เทคโนโลย่ กี่รุ๊ป เซเครเทเร่ยต จำากัี่ด้ 
 •  ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 13 ตัุ้ลาคม 2558 
 •  ทำาหุ้น้าทีว่างแผนและติั้ดตั้ามการทำางานของกลุม่บัริษัทั กสิกิร  
  บัซิิึ่เนสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป สินับัสินนุการจดัการดา้นการเงนิและ 
  ด้านบัคุลากร และประสิานงานการทำางานรว่มกันระหุ้ว่างกลุม่ 
  บัริษััทและธนาคารกสิิกรไทย 
• บริษัท กี่สิกี่ร แล็บส์ จำากัี่ด้
 •  ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 13 ตัุ้ลาคม 2558
 •  ทำาหุ้น้าท่ีค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตั้กรรมใหุ้ม่ๆ ท่ีเป็น 
  ประโยช้น์ตั้อ่ระบับัธนาคารและเศรษัฐกิจแบับัดิจทิลั สิรา้งและ 
  ทดลองระบับัต้ั้นแบับัก่อนประยุกต์ั้ใช้้ เพ่ือการขยายผลบัน 
  ผลิตั้ภัณฑ์์ของธนาคารกสิิกรไทย
• บริษัท กี่สิกี่ร ซอฟต์ จำากัี่ด้ 
 •  ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 13 ตัุ้ลาคม 2558 
 •  ทำาหุ้น้าท่ีออกแบับัและสิร้างระบับัเทคโนโลยีสิารสินเทศ เพื่อ 
  รองรับัความตั้้องการทางธุรกิจของธนาคารกสิิกรไทย และ 
  รองรบััการนำานวตัั้กรรมมาใช้ใ้นธนาคารใหุ้้มคีวามรวดเรว็และ 
  คุณภาพสิูงสิุด 
• บริษัท กี่สิกี่ร อินฟรา จำากัี่ด้ 
 •  ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 13 ตัุ้ลาคม 2558
 •  ทำาหุ้น้าท่ีบัริหุ้ารจัดการโครงสิร้างพื�นฐานและระบับัเทคโนโลยี 
  สิารสินเทศ การทดสิอบั และการปฏิิบััตั้ิการระบับัเทคโนโลยี 
  สิารสินเทศของธนาคาร ทั�งการสิร้างข่�นใหุ้ม่ การเปล่ียนแปลง  
  ตั้ลอดจนดูแลรกัษัาโครงสิร้างพื�นฐานใหุ้้มคีวามทันสิมยัและม ี
  ประสิิทธิภาพตั้ลอดเวลา 
• บริษัท กี่สิกี่ร เซิร์ฟ จำากัี่ด้ 
 •  ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2536
 •  ทำาหุ้น้าท่ีสินับัสินุนการทำางานของกลุ่มบัริษััท ทั�งด้านการ 
  พัฒนาระบับัเทคโนโลยีสิารสินเทศ การทดสิอบั และการปฏิบิัตัั้ ิ
  การระบับัเทคโนโลยีสิารสินเทศ 
• บริษัท กี่สิกี่ร เอกี่ซ์ จำากัี่ด้
 •  ก่อตั้ั�งเมื่อวันท่ี 30 มิถุืนายน 2560
 •  ทำาหุ้น้าท่ีดำาเนินธุรกิจแบับันอกกรอบั (Divergent Business  
  Model) เพื่อค้นหุ้าแหุ้ล่งรายได้ใหุ้ม่จากอุตั้สิาหุ้กรรมอนาคตั้  
  (New S-Curve) ท่ีแตั้กตั้า่งไปจากธรุกรรมดั�งเดมิของธนาคาร

GRI 2-6



ยุทธศาสตร์กี่ารด้ำาเนินธุรกิี่จ

ยุทธศาสตร์กี่ารทำาธุรกิี่จข้องธนาคารกี่สกิี่รไทย 
และบริษัทข้องธนาคารกี่สิกี่รไทย ในปี 2565 
และแนวโน้มูในอ่กี่ 5 ปีข้้างหน้า 

ธนาคารกสิกิรไทยกำาหุ้นดทิศทางและแผนยุทธศาสิตั้ร์การดำาเนินธุรกจิ
ตั้ามครรลองของการเป็นธนาคารแหุ่้งความย่ังยืน (Bank of Sustainability)  
ทีค่ำาน่งถ่ืงความยัง่ยืนทั�ง 3 มิตั้ ิได้แก่ สิิง่แวดล้อม สิงัคม และธรรมาภบิัาล  
รวมถ่ืงการกำากับัดูแลกิจการท่ีดี ตั้ลอดจนการบัริหุ้ารความเส่ีิยงและ 
การบัริหุ้ารจัดการต้ั้นทุนท่ีเหุ้มาะสิม เพ่ือใหุ้้บัรรลุความมุ่งหุ้มายใน
การเพ่ิมอำานาจใหุ้้ทุกช้ีวิตั้และทุกธุรกิจของลูกค้า (To Empower  
Every Customer’s Life and Business) โดยมุ่งพัฒนาการใหุ้้บัริการ 
ทีเ่บ็ัดเสิรจ็ ตั้อบัโจทย์ทุกด้านของลกูค้าได้อย่างครอบัคลมุทกุท่ีทุกเวลา  
และการเปน็ผูใ้หุ้้บัรกิารทีไ่ดร้บััความไวว้างใจจากลกูคา้ ภายใตั้แ้บัรนด์
หุ้น่่งเดียวในช้ื่อธนาคารกสิิกรไทย (KASIKORNBANK) ซึ่่่งประสิาน
การทำางานร่วมกันระหุ้ว่างธนาคารกสิิกรไทย บัริษััทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ธรุกิจสิตั้าร์ทอัพ และพันธมติั้รทางธุรกิจ ดว้ยการขับัเคลือ่น
แนวทางการปฏิิบััตั้ิงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีความตั้่อเน่ือง ในด้าน
การสิ่งเสิริมคุณลักษัณะความเป็นผู้นำา (Purposeful and Practical 
Leadership) และการสิรา้งวฒันธรรมองคก์ร (K-Culture) ท่ีหุ้ลอ่หุ้ลอม 
ทศันคตั้แิละพฤติั้กรรมของบัคุลากรในองค์กรใหุ้้มุง่สิูเ่ป้าหุ้มายเดยีวกัน 
ด้วยค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ ลูกค้าคือหัุ้วใจ (Customer at Heart)  
ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ว่องไวคล่องตัั้ว (Agility) สิรรค์สิร้าง 
อย่างยัง่ยืน (Innovativeness) และย่ดมัน่ในจรยิธรรม (Integrity) สิำาหุ้รบัั
กลยทุธ์ทางธรุกิจของธนาคารมแีนวทางหุ้ลกัในการดำาเนินงาน ดังนี�

1. กี่้าวสู่กี่ารเป็นธนาคารท่�ยั�งยืน โดยย่ดถืือหุ้ลักการความย่ังยืน  
 3 มติิั้ ได้แก่ สิิง่แวดลอ้ม สิงัคม และธรรมาภบิัาล รวมถ่ืงการกำากับั 
 ดูแลกิจการที่ดี ตั้ลอดจนการบัริหุ้ารจัดการความเสิี่ยงและ 
 การบัริหุ้ารตั้้นทุนที่เหุ้มาะสิม ขณะเดียวกัน ได้มุ่งเพิ่มขีดความ 
 สิามารถืในการแข่งขันด้วยนวัตั้กรรม และการต่ั้อยอดธุรกิจ 
 แบับัดั�งเดิม เพื่อใหุ้้สิอดคล้องกับัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
 พฤติั้กรรมผู้บัริโภค และสิภาพแวดล้อม (Beyond Banking  
 & Innovation) นอกจากนี� ยังมุง่สิร้างแบัรนดท่ี์แขง็แกร่ง โดยคำาน่งถ่ืง 
 พลวัตั้การเปลี่ยนแปลงความคาดหุ้วังและความตั้้องการของ 
 ผู้มีสิ่วนได้สิ่วนเสิียทุกกลุ่ม ทั�งลูกค้า สิาธารณช้น นักลงทุน  

 องค์กรตั้่าง ๆ สิื่อมวลช้น และพนักงานของธนาคาร ซึ่่่งนอกจาก 
 การจัดสิำารวจและวิจัย Brand Character แล้ว ยังปรับัเปลี่ยน 
 การวัดผล Brand Loyalty ใหุ้้สิะท้อนภาพตั้ลาดท่ีครอบัคลมุท่ัวถ่ืงข่�น  
 รวมทั�งกำาหุ้นดแนวทางการจัดการด้าน Branding ใหุ้้สิอดคล้อง 
 กับัยุทธศาสิตั้ร์
2. ต่อยอด้ยุทธศาสตร์เพื�อกี่ารเติบโตทางธุรกิี่จและตอบโจทย์ 
 ลูกี่ค้าทุกี่กี่ลุ่มู
 • เปน็ผู้นำาในกี่ารให้บริกี่ารช่ำาระเงินทางดิ้จิทัล (Dominate 
  Digital Payment) ผ่านทุกแพลตั้ฟอร์มดิจิทัลและรองรับั 
  ทุกประเภทของการช้ำาระเงิน รวมถ่ืงนำาข้อมูลการใหุ้้บัริการ 
  มาวิ เคราะห์ุ้เ พื่ อ ต่ั้อยอดธุ รกิจ  มุ่ ง พัฒนานวัตั้กรรม 
  การรับัช้ำาระเงินรูปแบับัใหุ้ม่อย่างต่ั้อเน่ือง ทั�งในประเทศ  
  ระหุ้ว่างประเทศ และในภูมิภาค โดยเน้นการปรับัปรุงบัริการ 
  เพือ่ยกระดับัประสิบัการณ์ของลูกค้าใหุ้้ได้รับับัริการท่ีเปน็เลศิ
 • ยกี่ระดั้บกี่ารปล่อยสินเช่ื�อทั�งด้้านธุรกิี่จและบุคคล  
  (Reimagine Commercial & Consumer Lending)  
  เพ่ือช้่วยเหุ้ลือลูกค้าในการดำาเนินช้ีวิตั้และธุรกิจ รวมถ่ืง 
  สิร้างรายได้เพ่ิมแก่ธนาคารบันความเสิีย่งทีคุ่ม้ค่า ผ่านการใช้้ 
  ข้อมูลบันช้่องทางดิจิทัล และนำาข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจ 
  ท่ี ได้จากคู่ ค้าในหุ่้วงโซ่ึ่ธุรกิจมาวิเคราะห์ุ้ เพื่อหุ้าลูกค้า 
  ท่ีมีทั�งความสินใจและความสิามารถืในการจ่ายคืนได้  
  โดยมกีารบัรหิุ้ารตั้น้ทุนตั้ามความเสิีย่งและพัฒนาแนวปฏิิบัติัั้ 
  ท่ีมีประสิิทธิภาพ สิอดคล้องกับักลุ่มลูกค้า 3 กลุ่มหุ้ลัก ดังนี�
  • กี่ลุมู่ลกูี่คา้บุคคล มุ่งเน้นการใช้ข้อ้มลูลกูคา้ท่ีมีอยู่อย่าง 
   หุ้ลากหุ้ลาย มาวิเคราะห์ุ้เพื่อทำาความเข้าใจ และนำาไปสิู ่
   การพัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการท่ีตั้อบัโจทย์ความ 
   ตั้้องการของลูกค้าในระดับัปัจเจกบัุคคล โดยผสิมผสิาน 
   ช่้องทางบัริการทุกรูปแบับัอย่างไร้รอยต่ั้อ ทั�งช่้องทางเครือข่าย 
   สิาขา ช้่องทางดิจิทัล และการสิร้าง Ecosystem ร่วมกับั 
   พันธมิตั้รในธุรกิจตั้่างๆ เพื่อขยายโอกาสิทางธุรกิจและ 
   เพิ่มการเข้าถ่ืงฐานลูกค้ารายใหุ้ม่ ควบัคู่ไปกับัเน้นการ 
   บัริหุ้ารจัดการความเสิี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับัการทุจริตั้และ 
   คุณภาพสิินเช้ื่อ สิำาหุ้รับัการใหุ้้สิินเช้ื่อแก่ลูกค้าใหุ้ม่  
   ส่ิวนลูกค้าท่ีมผีลติั้ภัณฑ์์สินิเช้ือ่กับัธนาคาร เน้นการนำาเสินอ 
   ผ ลิ ตั้ ภั ณ ฑ์์ เ พื่ อ ใ หุ้้ ลู ก ค้ า เ ลื อ ก ใ ช้้ บั ริ ก า ร เ พิ่ ม ข่� น  

GRI 2-6, GRI 2-12, GRI 3-3

13  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ยุทธศาสตร์กี่ารด้ำาเนินธุรกิี่จ



   (Up-Selling, Cross-Selling, Up-Spending) โดยเสินอราคา 
   ตั้ามความเสิี่ยงของลูกค้า (Risk-Based Pricing) 
  • กี่ลุ่มูลูกี่ค้าผู้ประกี่อบกี่าร เน้นใหุ้้ความช่้วยเหุ้ลือและ 
   สินับัสินุนลกูคา้ใหุ้้สิามารถืฟ้ืนตั้วัไดด้ขี่�น เพือ่เปน็ธนาคาร 
   เพ่ือลูกค้าเอสิเอ็มอีท่ีตั้อบัสินองความต้ั้องการของลูกค้า 
   แบับัครบัวงจร (Total Solution Provider) ด้วยการ 
   ประสิานงานอย่างใกล้ช้ิดระหุ้ว่างผู้ดูแลความสัิมพันธ์ 
   ลูกค้าท่ีมีความรู้ในผลิตั้ภัณฑ์์ของธนาคาร กับัสิาขาพื�นท่ี 
   ซึ่่่งมีความเข้าใจในธุรกิจและความต้ั้องการของลูกค้า  
   ควบัคู่ไปกับัการใช้้ประโยช้น์จากการวิเคราะหุ้์ข้อมูลและ 
   นวัตั้กรรมใหุ้ม่ๆ เพ่ือช้่วยเพ่ิมประสิิทธิภาพใหุ้้แก่การ 
   ดำาเนินธุรกิจของลูกค้าและเพิ่มขีดความสิามารถืในการ 
   แข่งขันใหุ้้เตั้ิบัโตั้ได้อย่างย่ังยืน
  • กี่ลุ่มูลกูี่คา้ธุรกี่จิ มุง่ตั้อบัโจทย์ทุกความต้ั้องการทางธุรกิจ 
   แบับัรอบัด้าน ทั�งการสินับัสินุนด้านเงินทนุและการระดมทุน 
   ด้วยตั้้นทุนท่ีดี ท่ีสิุดภายใต้ั้ความเ ส่ีิยงท่ี เหุ้มาะสิม  
   รวมถ่ืงการส่ิงเสิริมใหุ้้ลูกค้าทำาธุรกรรมผ่านช้่องทาง 
   อเิลก็ทรอนิกสิท์กุรูปแบับั ตั้ลอดจนการพัฒนาผลติั้ภณัฑ์์ 
   และบัริการท่ีตั้อบัโจทย์กิจการลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน  
   ทั�งระบับันิเวศ อีกทั�งยังต่ั้อยอดความสัิมพันธ์เพือ่เพ่ิมโอกาสิ 
   ในการปล่อยสิินเช้ื่อใหุ้้แก่กลุ่มลูกค้าพันธมิตั้ร รวมถ่ืง 
   สินบััสินุนการเปลีย่นผ่านเข้าสิู ่Low-Carbon Business

 • ข้ยายกี่ารให้บริกี่ารลงทุนและประกัี่นไปยังกี่ลุ่มูลูกี่ค้า 
  รายย่อยและกี่ลุมู่ลกูี่ค้าท่�ยังเข้้าไมู่ถึงึกี่ารลงทุนและประกัี่น  
  (Democratize Investment & Insurance) โดยพัฒนา 
  แอพพลิ เคช้ั่นและช้่องทางที่ ช่้วยอำานวยความสิะดวก 
  ในการลงทนุและใหุ้้ขอ้มลูประกอบัการตั้ดัสินิใจอยา่งตั้อ่เนือ่ง 
  และเพียงพอบันต้ั้นทุนท่ีมปีระสิทิธิภาพ ขณะท่ีลกูค้าธุรกิจและ 
  ลูกค้าบัุคคลสิินทรัพย์สูิง มีผู้ดูแลความสิัมพันธ์เป็นผู้แนะนำา 
  ผลิตั้ภัณฑ์์ของธนาคารและบัริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
  ท่ีเหุ้มาะสิมใหุ้้แก่ลูกค้า
 • เจาะตลาด้และข้ยายกี่ารเติบโตทางธุรกิี่จในภูมูิภาค  
  (Penetrate Regional Market) เพื่อมุ่งสิู่เป้าหุ้มายในการ 
  เป็นผู้ใหุ้้บัริการทางการเงินช้ั�นนำาแหุ่้งภูมิภาค AEC+3  
  ด้วยยุทธศาสิตั้ร์ Asset-Light Digital Banking Strategy  
  ท่ีมุ่งเน้นรูปแบับัการเป็นหุุ้้นส่ิวนทางธรุกิจกับับัรษิัทัเทคโนโลยี 
  และสิตั้าร์ทอัพในท้องถิืน่ เพือ่เพิม่ความได้เปรียบัทั�งด้านเครอืข่าย 
  และเทคโนโลยีบัริการท่ีตั้รงใจผูใ้ช้้งานผ่านกลยุทธ์ 3 Strategic  
  Plays ดังนี�
  • Agg ress i ve  P lay  เ น้นเตั้ิบัโตั้ในธุ รกิจสิินเช้ื่ อ 
   กับัลูกค้าธุรกิจ ผ่านความสัิมพันธ์ท่ีธนาคารมีอยู่ใน 
   ภูมิภาค อาทิ กลุ่มลูกค้าช้าวจีนที่ลงทุนในประเทศไทย 
   และประเทศใน AEC กลุ่มลูกค้าช้าวไทยท่ีไปลงทุน 
   ในประเทศ AEC และกลุม่ลกูคา้ธุรกจิขนาดใหุ้ญใ่นท้องถิืน่  
   (Local Large Corporate: LLC) ในประเทศ AEC
  • Mass Acquisition Play ขยายฐานลูกค้าในสิาธารณรัฐ 
   ประช้าช้นจีนโดยผ่านพันธมิตั้รธนาคารและแพลตั้ฟอร์ม 
   ดจิทิลั รวมทั�งขยายฐานลูกคา้ใน AEC ผ่านการใหุ้้บัรกิาร 
   ธุรกรรมทางการเงินในช้่องทางดิจิทัล  
  •  Disruptive Play พัฒนาเทคโนโลยีการเงนิทีร่องรบััการใหุ้้ 
   บัริการสินิเช้ือ่ดจิทัิล ผา่นการใช้ข้้อมลูลกูคา้ของพันธมติั้ร 
   และธนาคาร
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 • ยกี่ระดั้บประสบกี่ารณ์บริกี่ารและกี่ารข้ายแกี่่ลูกี่ค้า  
  (Strengthen Sales and Service Channel Experience)   
  ผ่านการประสิานการใหุ้้บัริการอย่างไร้รอยตั้่อระหุ้ว่าง 
  ช้่องทางตั้่าง ๆ ของธนาคาร โดยมี K PLUS เป็นช่้องทางหุ้ลกั 
  ในการเช้ื่อมโยงทุกช่้องทางเข้าด้วยกัน อีกทั� ง ยังเพิ่ม 
  ประสิทิธภิาพการใหุ้้บัรกิารดว้ยการผสิมผสิานระหุ้ว่างพนกังาน  
  เทคโนโลยี ความร่วมมือกับัพันธมิตั้ร ตั้ลอดจนปรับัปรุง 
  โครงสิร้างพื�นฐานระบับัเทคโนโลยีอย่างตั้่อเน่ือง 

3.  เพิ�มูประสิทธิภาพในกี่ารทำางานแบบ End-to-End โดยมุ่ง 
 ยกระดับัความสิามารถืในการแข่งขันในระยะยาวอย่างตั้่อเนื่อง  
 ผ่านความสิามารถืหุ้ลัก 5 ด้าน ดังนี� 
 • กี่ารใช่้ประโยช่น์จากี่ฐานข้้อมููลลูกี่ค้า โดยพัฒนาความ 
  สิามารถืในการวิเคราะหุ้์และการใช้้ข้อมูล เพือ่เพิม่โอกาสิทาง 
  ธุรกิจ และประสิทิธิภาพการดำาเนินงาน 
 • กี่ารบริหารจดั้กี่ารทรพัยากี่รบุคคล เพือ่เปน็ท่ีทำางานท่ีดทีีส่ิดุ 
  สิำาหุ้รับัการเรียนรู้และการเป็นผู้นำา 
 • กี่ารใช้่เทคโนโลย่ท่�ทันสมัูย เพื่อมุ่งสิู่การเป็นผู้ใหุ้้บัริการ 
  ทางการเงินช้ั�นนำาในระดับัภูมิภาค 

 • กี่ารจดั้กี่ารความูเส่�ยงและกี่ารกี่ำากัี่บกี่ารปฏิบิติัตามูกี่ฎเกี่ณฑ์ 
  เช่งิรุกี่  โดยระบุัความเสิีย่งด้านต่ั้าง ๆ  ท่ีอาจเกดิข่�นและกำาหุ้นด 
  แนวทางการป้องกันในเช้ิงรุก 
 • กี่ารเพิ�มูประสิทธิภาพในกี่ารทำางาน ด้วยการส่ิงเสิริม 
  การสิร้างคุณค่าเพิ่มในทุกกระบัวนการทำางาน  

ทั�งนี� เพือ่รกัษัาความมัน่คงในฐานะสิถืาบันัการเงนิช้ั�นนำา และสิามารถื
รับัมือกับัความผันผวนของภาวะเศรษัฐกิจท่ีอาจจะเกิดข่�นอย่าง 
ทันท่วงที ตั้ลอดจนมีการกำากับัดูแลกิจการที่ดีอย่างสิมำ่าเสิมอ และ
ปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎเกณฑ์์และกฎหุ้มายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ธนาคาร
ได้ใหุ้้ความสิำาคัญกับัการนำาข้อมูลและผลการวิเคราะหุ้์ไปใช้้ในการ
บัริหุ้ารความเสิีย่งเช้งิรกุแบับับัรูณาการ โดยมกีารกำาหุ้นดหุ้ลกัการและ
นโยบัายการบัริหุ้ารความเส่ีิยงทุกด้าน การบัริหุ้ารจัดการเงินกองทุน
อย่างมปีระสิทิธภิาพ และการสิรา้งวฒันธรรมใหุ้้ตั้ระหุ้นกัถ่ืงความเสิีย่ง
ท่ัวทั�งองคก์ร ขณะเดยีวกนั กลุม่ธรุกิจทางการเงนิธนาคารกสิกิรไทยได้
มกีารดำาเนินการเพ่ือรองรับัแนวนโยบัายและมาตั้รการต่ั้าง ๆ  ท่ีธนาคาร
แหุ่้งประเทศไทย และหุ้น่วยงานกำากับัดูแลกำาหุ้นดข่�น เพื่อใหุ้้มั่นใจได้
ว่าจะสิามารถืดำาเนินการตั้ามมาตั้รฐานได้อย่างมีประสิิทธิภาพ
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Vision
      

Sustainable
Development

Purpose       

Growth
Strategy

Key
Capabilities

To Empower Every Customer’s Life and Business

Strengthen Harmonized Sales and Service Experience

Value-Based Productivity

Dominate Digital 
Payment

Reimagine Commercial 
& Consumer Lending

Democratize 
Investment & Insurance

Penetrate 
Regional Market

 ESG Beyond Banking & Innovation Strong Brand

 Data HR IT

BANK OF SUSTAINABILITY
“KASIKORNBANK aims to be the most innovative, proactive, and 

customer centric financial institution, delivering world class financial services 
and sustainable value for all stakeholders by harmoniously combining technology and talent”

Proactive Risk & Compliance

ยุทธศาสตร์กี่ารด้ำาเนินธุรกี่ิจ (The K-Strategy)

Vision

Purpose      
Customer
Promise        

K-Culture       

Leadership

To Empower Every Customer’s Life and Business

PURPOSEFUL and PRACTICAL LEADERSHIP

 Total Solution  Attentive & Inclusive Any Time & Any Where Trustworthy
A PIONEER FOR THE BETTER, A STEP AHEAD FOREVER

Customer at Heart  /  Collaboration  /  Agility  /  Innovativeness  /  Integrity

BANK OF SUSTAINABILITY
“KASIKORNBANK aims to be the most innovative, proactive, and 

customer centric financial institution, delivering world class financial services 
and sustainable value for all stakeholders by harmoniously combining technology and talent”

KASIKORNBANK Vision, Purpose and Culture

GRI 2-6



* CCLMVI คอื สิาธารณรัฐประช้าช้นจนี ราช้อาณาจกัรกัมพูช้า สิาธารณรฐัประช้าธิปไตั้ยประช้าช้นลาว สิาธารณรฐัแหุ่้งสิหุ้ภาพเมยีนมา สิาธารณรัฐสิงัคมนิยมเวียดนาม และสิาธารณรัฐอินโดนีเซึ่ยี

ยุทธศาสตร์กี่ารเป็นธนาคารแห่งภูมูิภาค 
(The Regional Digital Bank)

ธนาคารยังคงเดินหุ้น้ายุทธศาสิตั้ร์เพื่อยกระดับัการเป็นธนาคารแหุ่้ง
ภูมิภาค (The Regional Digital Bank) ผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจสิู่
ภูมิภาค 3-Track Regional Digital Expansion โดยแบั่งการดำาเนิน
ธุรกิจออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่

1. กี่ารข้ยายธุรกิี่จธนาคารทั�วไป (Conventional Expansion) 
ธนาคารดำาเนินนโยบัายขยายเครือข่ายและการใหุ้้บัริการในกลุม่ประเทศ  
AEC+3 อยา่งตั้อ่เนือ่ง เพือ่ใหุ้้สิามารถืตั้อบัสินองโอกาสิการขยายธรุกจิ 
ของลกูค้าไทยไปยังภมิูภาคอาเซึ่ยีนและลูกค้าท้องถิืน่ได้อย่างมปีระสิทิธิภาพ  
โดยในปี 2565 ได้เปิดสิาขาของธนาคารในต่ั้างประเทศทีน่ครโฮจมินิห์ุ้ 
ประเทศเวียดนาม จำานวน 1 สิาขา รวมถ่ืงได้ดำาเนินการเพิม่สิดัส่ิวนการถือืหุุ้้น 
ในธนาคารแมสิเป้ียน สิาธารณรฐัอนิโดนีเซึ่ยี รวมเป็นร้อยละ 67.50 ซึ่่ง่ได้รบัั 
การอนุมัตั้ิจากหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทั�งนี� ธนาคารช้ะลอแผนการ
ลงทนุธนาคารทอ้งถิืน่ในสิาธารณรฐัแหุ้ง่สิหุ้ภาพเมยีนมา โดยตั้ดิตั้าม
สิถืานการณ์การเมอืงในสิาธารณรัฐแหุ้ง่สิหุ้ภาพเมยีนมาอย่างใกลชิ้้ด

2. กี่ารข้ยายธุรกิี่จธนาคารดิ้จิทัล (Digital Expansion) 
ธนาคารเพ่ิมการใหุ้้บัริการช้่องทางดิจิทัลในกลุ่มประเทศเป้าหุ้มาย 
CCLMVI* ได้แก่
 1. สิาธารณรัฐประช้าธิปไตั้ยประช้าช้นลาว
  • โครงการแอพพลิเคช้ั่นกระเป๋าเงินบันโทรศัพท์มือถืือ  
   (QR KBank) โดยยังคงพฒันาและยกระดับัการใหุ้้บัริการ 
   ที่ตั้อบัโจทย์ความตั้้องการของลูกค้าและร้านค้ามากข่�น  
   เช้่น การโอนเงินระหุ้ว่างประเทศ เป็นตั้้น 
 2. สิาธารณรัฐสิังคมนิยมเวียดนาม
  • พัฒนาช้่องทางการใหุ้้บัริการในรูปแบับัดิจิทัล ได้แก่  
   แอพพลิเคช้ั่นการใหุ้้บัริการธนาคารบันโทรศัพท์มือถืือ  
   (K PLUS) การใหุ้้บัรกิารจา่ยเงนิใหุ้้แกล่กูคา้ผูป้ระกอบัการ 
   ผ่านเครื่องรับัช้ำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ิ (Electronic  
   Data Capture: EDC) เพื่อมุ่งสิู่การเป็นธนาคารดิจิทัล
 3. สิาธารณรัฐอินโดนีเซึ่ีย
  • พัฒนาและยกระดับัแอพพลิเคช้ั่นการใหุ้้บัริการธนาคาร 
   บันโทรศัพท์มือถืือในปี 2566

3. กี่ารข้ยายธุรกี่จิธนาคารด้้วยกี่ารเป็นส่วนหนึ�งข้องระบบนเิวศ 
 ทางธุรกี่ิจข้องอุตสาหกี่รรมูในประเทศเป้าหมูาย CCLMVI* 
 (Ecosystem Expansion)
ธนาคารสิร้างความร่วมมอืกับัพันธมติั้รในแต่ั้ละประเทศ เพือ่ขยายโอกาสิ 
ทางธุรกิจในแต่ั้ละด้าน ทั�งกับัพันธมิตั้รในกลุ่มสิถืาบัันการเงิน  
กลุม่ Tech Partner และกลุม่ใหุ้้บัรกิาร  e-Commerce ต่ั้าง  ๆโดยใน ปี 2565  
ธนาคารร่วมมอืกบััพันธมติั้รสิถืาบันัการเงนิ ธุรกจิใหุ้้บัรกิาร e-Commerce  

ในการดำาเนนิโครงการนำาร่องการพจิารณาใหุ้้สินิเช้ือ่รายย่อยทางดจิิทัล  
(Retail Digital Lending) ในสิาธารณรฐัสัิงคมนยิมเวียดนาม นอกจากนี�  
ธนาคารได้พัฒนาบัริการทางการเงินรูปแบับัใหุ้ม่ โดยเฉพาะการใหุ้้
สิินเช้ื่อดิจิทัล โดยใช้้ Alternative Data ท่ีจะทำาใหุ้้ธนาคารเข้าถ่ืงกลุ่ม
ลกูค้า Underbanked มากข่�น ซึ่่ง่เปน็ฐานลกูคา้ขนาดใหุ้ญใ่น AEC+3 
ซึ่่ง่ได้เร่ิมใหุ้้บัริการแล้วในสิาธารณรัฐประช้าช้นจนีและสิาธารณรัฐสัิงคมนิยม
เวียดนาม โดยในสิาธารณรัฐประช้าช้นจนีจะอยู่บัน Better Me และ Better 
SME Lending Concept ภายใต้ั้หุ้ลักการดำาเนินธรุกิจเพือ่ความยัง่ยืน 

นอกจากนี� ด้วยเปา้หุ้มายทางยทุธศาสิตั้รก์ารเปน็ธนาคารแหุ้ง่ภมิูภาค  
และการเป็น Regional Life Platform of Choice ของลูกค้าทั�งใน
ประเทศไทยและภูมิภาคผ่านช้่องทางดิจิทัลและโมบัายโซึ่ลูช้ั่นนั�น 
บัริษััท กสิิกร วิช้ั่น จำากัด ในฐานะ Investment Holding Company 
ภายใตั้้ธนาคารกสิิกรไทย ซึ่่่งเป็นผู้จัดหุ้า หุ้รือ Scouting Innovation,  
Tech Partner และบุัคลากรทีม่ศีกัยภาพด้านเทคโนโลยีเพือ่พัฒนาและ 
ยกระดับัการใหุ้้บัริการของธนาคารในกลุม่ประเทศ CCLMVI ไดจั้ดตั้ั�ง  
Innovation Lab แล้วใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อิสิราเอล สิาธารณรัฐ
ประช้าช้นจนี สิาธารณรัฐอนิโดนีเซึ่ยี และสิาธารณรัฐสิงัคมนิยมเวียดนาม

ธนาคารกี่สิกี่รไทย (ประเทศจ่น) 

ในปี 2560 บัริษััท ธนาคารกสิิกรไทย (ประเทศจีน) จำากัด หุ้รือ ไคไท่
หุ้ยินหุ้าง (จงก๋ัว) ธนาคารพาณิช้ย์ท้องถิื่นจดทะเบัียนในสิาธารณรัฐ
ประช้าช้นจนี ซึ่่ง่ย่ดมัน่ในการใหุ้้บัรกิารลกูค้าบัรรษัทัและลกูคา้บัคุคล
อย่างต่ั้อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการใหุ้้บัริการทั�งในรูปแบับัออฟไลน์และ
ออนไลน์ เพ่ือตั้อบัสินองความต้ั้องการของลูกค้าที่เปล่ียนไปในยุค
ภาวะปกตั้แิบับัใหุ้ม่ (New Normal) นั�น สิำาหุ้รับัลูกค้าบัรรษัทั ธนาคาร
ใหุ้้บัรกิาร Value Chain Financing แก่บัริษัทัช้ั�นนำาของทั�งประเทศไทย
และสิาธารณรัฐประช้าช้นจนี รวมทั�งได้พัฒนาระบับัคูค้่าแบับัออนไลน์ 
(Online Supply Chain) ร่วมกับัธนาคารคูค้่า เพ่ืออำานวยความสิะดวก
ใหุ้้แกล่กูค้าในดา้นการจดัการเอกสิารและการบันัท่กลกูหุ้นี� รวมถ่ืงการ
ขอเบัิกเงินกู้ผ่านระบับัออนไลน์ 

ธนาคารได้ขยายฐานลูกค้าไปสิู่กลุ่มลูกค้าบุัคคลมากข่�น โดยในปี  
2565 ธนาคารได้ร่วมกับัธนาคารคู่ค้าเพ่ือปล่อยสิินเช้ื่อใหุ้้แก่ลูกค้า
บุัคคลใหุ้้สิามารถืเข้าถ่ืงแหุ้ล่งเงินทุนได้ง่ายข่�น อีกทั�งช่้วยตั้อบัสินอง
ความต้ั้องการในการจับัจ่ายใช้้สิอยของลูกค้าอย่างครบัวงจร นอกจากนี�  
ธนาคารได้พัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์และระบับัภายในธนาคารท่ีทำาใหุ้้
สิามารถืปล่อยสิินเช้ื่อใหุ้้แก่ลูกค้าบัุคคลด้วยความสิามารถืของ
ธนาคารเอง เพือ่เป็นการยกระดบััการใหุ้้บัรกิารของธนาคารในรปูแบับั
ออนไลน์ได้อย่างเตั้็มรูปแบับั โดยธนาคารร่วมกับับัริษััท กสิิกร วิช้ั่น  
อินฟอร์เมช้ัน่ เทคโนโลยี จำากดั ในการออกแบับัระบับัใหุ้้มคีวามยดืหุ้ยุ่น  
เพ่ือใหุ้้ธนาคารสิามารถืเช้ือ่มต่ั้อกบััแพลตั้ฟอร์มตั้า่งๆ ได้ และสิามารถื
เข้าถ่ืงลูกค้าได้ท่ัวถ่ืงและรวดเร็วมากย่ิงข่�น  

17  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ยุทธศาสตร์กี่ารด้ำาเนินธุรกิี่จ

GRI 2-1, GRI 2-6



18  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิกรไทย
กับการพัฒนาอยางยั่งยืน

20  การพัฒนาอยางยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย
33  การกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ
39  การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย



19  ธนาคารกสิิกรไทยั่           
รายงานการพััฒนาเพัื�อความยั�งยืน ประจําป่ 2565      

รางวัล Overall HREA Winner Award
รางวัลสูงสุดจากเวที HR Excellence
Awards 2022 Thailand สำหรับองคกรที่มี
ผลงานโดดเดนที่สุดในการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรทั้งในระดับองคกรและ
ระดับบุคคล

มิติสังคม

การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับ
ลูกคาสินเชื่อรายใหมที่เขาถึงโอกาส
ทางการเงินยาก เพื่อขยายโอกาสการเขาถึง
บริการทางการเงินใหแกคนไทย

588,057 คน

การใหความรูเก่ียวกับการปองกันภัยทางไซเบอร

แกประชาชน 10.8 ลานคน

มิติสิ่งแวดลอม

KLOUD 
by KBank
ตนแบบธนาคาร
สีเขียวแหงแรกใน
ประเทศไทย

ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการ
ดำเนินงานของธนาคารลดลง 
รอยละ16.75
จากปฐาน 2563

การสนับสนุนสินเชื่อและการลงทุน
เพื่อความยั่งยืนกวา 
26,000 ลานบาท 

มิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

รอยละ100 ของโครงการ Project Finance 
และคำขอสินเชื่อเชิงพาณิชยของลูกคา
ผูประกอบการขนาดกลางขึ้นไป ผานการ
พิจารณาเครดิตดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG)

ดัชนีวัดความภักดีของลูกคา 
(Net Prometor Score: NPS) อยูระดับที่ 

83 – สูงที่สุดของกลุมธนาคาร
ในประเทศไทย

จำนวนผูใชบริการ K PLUS

20 ลานราย เติบโตรอยละ 17
จากป 2564

ธนาคารกสิิกรไทยั่ก่บการพ่ฒนาอยั่่างยั่่�งยั่ืน



กี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืนข้องธนาคารกี่สิกี่รไทย

ธนาคารดำาเนินธรุกิจตั้ามครรลองของการเป็นธนาคารแหุ่้งความย่ังยืน
ครอบัคลมุ 3 มิตั้ ิได้แก่ สิิง่แวดล้อม สิงัคม และธรรมาภิบัาล/เศรษัฐกจิ (ESG)  
โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตั้ิและประกาศนโยบัายการดำาเนิน
งานดา้นการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืตั้ั�งแตั้ปี่ 2557 และไดพิ้จารณาทบัทวน 
เป็นประจำาทุกปี เพ่ือใหุ้้มีความชั้ดเจน เป็นปัจจุบััน และสิอดคล้อง
กับัหุ้ลักการด้านความย่ังยืนในระดับัสิากล ตั้อบัสินองเป้าหุ้มายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ

องค์การสิหุ้ประช้าช้าติั้และความตั้กลงปารีสิ (Paris Agreement) 
เพื่อใหุ้้ทุกหุ้น่วยงานของธนาคารนำาไปปฏิิบััตั้ิอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมโีครงสิรา้งการบัรหิุ้ารงานดา้นการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนเปน็ฟันเฟือง 
หุ้ลักในการขับัเคลื่อนและถ่ืายทอดเป้าหุ้มายการพัฒนาอย่างย่ังยืนสิู่
การปฏิบัิัตั้ใินสิายงานต่ั้างๆ ของธนาคารอย่างถูืกต้ั้อง และช่้วยบูัรณาการ
แผนการดำาเนินงานใหุ้้มีความเช้ื่อมโยงสิอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่ออำานวยประโยช้น์สิูงสิุดใหุ้้แก่ผู้มีสิ่วนได้เสิียทุกฝ่่าย 

20  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

 GRI 2-12



นโยบายกี่ารด้ำาเนินงาน
ด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน  

เป้าหมูาย

ความูมุู่งมัู�น

กี่ารเป็นผู้พิทักี่ษ์
และรักี่ษาสิ�งแวด้ล้อมู 

เพื�อสร้างสังคมูคาร์บอน
สุทธิเป็นศูนย์

กี่ารเป็นพลเมืูอง
ท่�รับผิด้ช่อบเพื�อสร้าง

สังคมูท่�ยั�งยืน

กี่รอบและนโยบายกี่ารด้ำาเนินงานด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

สิ�งแวด้ล้อมู

1) การเป็นธนาคารที่ปล่อย 
 ก�าซึ่เรอืนกระจกสุิทธิจาก
 การดำาเนนิงานของธนาคาร
 เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2573
2) การลดปริมาณก�าซึ่เรือนกระจก 
 ในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร 
 ใหุ้้สิอดคล้องตั้ามเป้าหุ้มายของ 
 ประเทศไทย และดำาเนินการลด 
 ปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกในภาค 
 อุตั้สิาหุ้กรรมที่มีนัยสิำาคัญใน 
 มิตั้ิของสัิดส่ิวนการปล่อยก�าซึ่ 
 เรือนกระจกและการปล่อยสินิเช้ือ่ 
 โดยจะเร่งดำาเนินการในส่ิวนท่ีเป็น 
 ไปได้ใหุ้้รวดเร็วข่�น
3) การเป็นผู้นำาด้านนวัตั้กรรมการ 
 ใหุ้้สิินเช้ือ่ท่ีเป็นมิตั้รต่ั้อส่ิิงแวดล้อม 
 ในประเทศไทย
4) การใหุ้้บัริการที่มากกว่าบัริการ 
 ทางการเงิน เพื่อสินับัสินุนการ 
 ลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกใน 
 ประเทศไทย

5) การสิร้างการเข้าถื่งบัริการ 
 ทางการเงินและการใหุ้้ความรู้ 
 ทางการเงิน
6) การรักษัาความปลอดภัยและ 
 ความเป็นส่ิวนตั้ัวของข้อมูลลูกค้า
7) การเป็นที่ทำางานที่ดีที่สุิดสิำาหุ้รับั 
 การทำางาน การเรียนรู้และการเป็น 
 ผู้นำา ด้วยการปลูกฝั่งค่านิยม
 กรีนดีเอ็นเอและสิร้างใหุ้้พนักงาน 
 มีความพร้อมตั้่ออนาคตั้
8) การเคารพสิิทธิมนุษัยช้นและ 
 ความแตั้กตั้่างหุ้ลากหุ้ลาย
9) การพัฒนาศักยภาพเยาวช้นและ 
 ดำาเนินกิจกรรมด้านส่ิิงแวดล้อม  
 สัิงคม และสิาธารณประโยช้น์

10) การดำาเนินธุรกิจตั้าม 
 หุ้ลักธรรมาภิบัาลที่ดีและ 
 การใหุ้้บัริการแก่ลูกค้า 
 อย่างเป็นธรรม
11) การย่ดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
 โดยสิร้างสิรรค์นวัตั้กรรม 
 ทางการเงินที่ตั้อบัโจทย์ทุกด้าน 
 ของลูกค้า
12) การบัริหุ้ารความเส่ีิยงอย่างมี 
 ประสิิทธิภาพและพิจารณา 
 ประเด็นด้านส่ิิงแวดล้อม สัิงคม  
 และธรรมาภิบัาล

เรามุ่งม่ันที่จะพิทักษ์ัรักษัา
ส่ิิงแวดล้อมและลดผลกระทบั

จากการเปล่ียนแปลง
สิภาพภูมิอากาศ

เรามุ่งม่ันพัฒนาความสัิมพันธ์
อันดีกับัพนักงานและชุ้มช้นเพื่อ

สิร้างความม่ังคั่งผาสุิก  
และมีคุณภาพช้ีวิตั้ที่ดี

สังคมู

กี่ารเป็นธนาคาร
ท่�รับผิด้ช่อบเพื�อสร้าง

ผลตอบแทนอย่างยั�งยืน

เรามุ่งม่ันที่จะบัรรลุหุ้ลักการ ESG 
เพื่อเป็นธนาคารที่มีสิำาน่ก 

รับัผิดช้อบัในหุ้น้าที่

เศรษฐกี่ิจ

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญกับัเป้าหุ้มาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของ
องค์การสิหุ้ประช้าช้าตั้ิ โดยลำาดับัความ
สิำาคัญตั้ามประเด็นสิาระสิำาคัญของ
ธนาคาร เพื่อสิร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนใหุ้้
แก่ผู้มีสิ่วนได้เสิียทุกฝ่่าย

 GRI 2-23, GRI 2-24

21  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน



22  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

โครงสร้างกี่ารบรหิารงานด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

ธนาคารวางโครงสิร้างการบัริหุ้ารงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบัหุ้มายใหุ้้คณะกรรมการกำากับั
ดูแลกิจการ ทำาหุ้น้าท่ีดูแลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ซึ่่่งมีการจัดประชุ้มทุกไตั้รมาสิเพ่ือกำาหุ้นดแนวทาง พิจารณาทบัทวน  
ตั้ิดตั้ามผลการดำาเนินงาน และรายงานต่ั้อคณะกรรมการธนาคาร  
นอกจากนี� ธนาคารจัดตั้ั�งคณะอนุกรรมการพัฒนาเพือ่ความยัง่ยืน  
โดยมปีระธานเจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้ารเป็นประธาน เพ่ือขับัเคลือ่นการดำาเนนิงาน 
ด้านสิิ่งแวดล้อม สัิงคม และธรรมาภิบัาล/เศรษัฐกิจ (ESG) ภายใต้ั้ 
กรอบันโยบัายการดำาเนินงานดา้นการพัฒนาอย่างย่ังยนื โดยมภีารกิจ 
ในการกำาหุ้นดกรอบัและแผนงาน การกำากับั ดูแล ตั้ิดตั้าม และ
ประเมินผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนใหุ้้สิอดคล้อง

GRI 2-9, GRI 2-12, GRI 2-13, GRI 3-3

พิจารณาอนุมัตั้ินโยบัายการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ทบัทวนแนวปฏิิบััตั้ิ/ใหุ้้ความเหุ้็นและข้อเสินอแนะ
• ดูแลและตั้ิดตั้ามผลการดำาเนินงาน
• ผลักดันการมีสิ่วนร่วมของพนักงาน
• ดูแลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• พิจารณาเหุ้็นช้อบักรอบัการดำาเนินงานและแผนการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• พิจารณาเหุ้็นช้อบันโยบัาย เป้าหุ้มาย ยุทธศาสิตั้ร์ และตั้ัวช้ี�วัดที่
เกี่ยวข้องกับัการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ดูแลและตั้ิดตั้ามผลการดำาเนินงานความยั่งยืน
• พิจารณาการสิื่อความด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั�งภายในและ

ภายนอกธนาคาร ตั้ลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตั้ามกรอบัและ
มาตั้รฐานด้านความยั่งยืนในระดับัประเทศและระดับัสิากล

คณะกี่รรมูกี่าร
กี่ำากี่ับดู้แลกี่ิจกี่าร

คณะกี่รรมูกี่ารธนาคาร

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
พัฒนาเพื�อความูยั�งยืน

สายงานเลข้าธิกี่ารองค์กี่ารสายงานธุรกี่ิจและสายงานอื�น หน่วยงานติด้ตามูและควบคุมู

ตั้ามหุ้ลักการ ข้อกำาหุ้นด และมาตั้รฐานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ในระดับัประเทศและระดับัสิากล ซึ่่่ งจัดประชุ้มทุกไตั้รมาสิ  
เพื่อกำาหุ้นดแนวทางพิจารณาทบัทวน ตั้ิดตั้ามผลการดำาเนินงาน 
และรายงานตั้่อคณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
ธนาคารต่ั้อไป ซึ่่่งมีฝ่่ายบูัรณาการความย่ังยืนองค์การ สิายงาน
เลขาธิการองค์การ ทำาหุ้น้าท่ีสิ่งเสิริม สินับัสินุน และประสิานงาน
ร่วมกับัคณะทำางานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากฝ่่ายงานตั้่างๆ 
ภายในธนาคาร เพื่อร่วมกันดำาเนินงานตั้ามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ธนาคารกำาหุ้นด ใหุ้้บัรรลุเป้าหุ้มายและตั้อบัสินองความตั้้องการของ 
ผู้มีสิ่วนได้เสิียทุกฝ่่าย

• สิายงานบัริหุ้ารความเส่ีิยงองค์การ
• สิายงานทรัพยากรบัุคคล 
• สิายงานธุรกิจลูกค้าบัรรษััท
• สิายงานเครือข่ายช่้องทางธุรกิจ
• สิายงานวาณิช้ธนกิจ
• สิายงานธุรกิจตั้ลาดทุน
• Private Banking Group
• World Business Group
• สิายงาน Corporate Strategy 
 and Innovation 
• สิายงาน Data and Analytics
• สิายงาน Integrated Channels 
 and Business Solutions 
• สิายงาน Marketing Management 
• สิายงาน Transaction and Wealth Banking 
• สิายงานผลิตั้ภัณฑ์์เครดิตั้
• สิายงานการใหุ้้บัริการลกูค้าและองค์กร
•  สิายงานการเงินและควบัคุม
• กสิิกร บัิซิึ่เนสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป

• สิายงานตั้รวจสิอบั• ฝ่่ายบัูรณาการความยั่งยืนองค์การ



ในปี 2565 ธนาคารมีการดำาเนินงานการกำากับัดูแลและติั้ดตั้าม 
ผลการดำาเนินงานงานด้านการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน โดยผ่านการ
พิจารณาอนุมัติั้จากคณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและ 
คณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการ ดังนี� 
• อนุมัติั้แผนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนประจำา 
 ปี 2565 เพือ่ขบััเคลือ่นตั้ามนโยบัายการดำาเนินงานด้านการพัฒนา 
 เพือ่ความยัง่ยนื
• อนุมัตั้ิแผนงานเพื่อเปล่ียนผ่านสิู่การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธ ิ
 เป็นศูนย์ (Transition Plan to Net Zero) 
• อนุมติัั้เป้าหุ้มายระยะยาวด้านการพฒันาอย่างย่ังยืน ปี 2566-2568  
 ซึ่่่งประกอบัด้วย 47 ตั้ัวช้ี�วัด เพ่ือประเมินผลการดำาเนินงาน 
 ตั้ามนโยบัายการดำาเนินงานงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
• อนุมตัั้ใิหุ้้ธนาคารเข้าร่วมเป็นสิมาชิ้กข้อตั้กลงโลกแหุ่้งสิหุ้ประช้าช้าติั้  
 (United Nations Global Compact: UNGC) เพื่อยกระดับั 
 การดำาเนินธุรกิจของธนาคารใหุ้้สิอดคล้องกับัหุ้ลักการท่ีได้รับั 
 การยอมรับัโดยสิากล ซึ่่่งครอบัคลุม 4 ประเด็นสิำาคัญ ได้แก่  
 สิิทธิมนุษัยช้น แรงงาน สิิ่งแวดล้อม และการตั้่อตั้้านการทุจริตั้ 
• อนุมัตั้ิใหุ้้ธนาคารเข้าร่วมเป็นสิมาช้ิก Partnership for Carbon  
 Accounting Financials (PCAF) ซึ่่่งเป็นมาตั้รฐานการคำานวณ 
 ปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกในพอร์ตั้โฟลิโอสินิเช้ือ่และการลงทุนของ 
 สิถืาบัันการเงิน
• เห็ุ้นช้อบัความมุง่มัน่สิูก่ารเปน็ผูน้ำาด้าน ESG ของกลุม่ธนาคารใน 
 เอเช้ยีตั้ะวันออกเฉยีงใต้ั้ (ESG Aspiration) กลยุทธ์ทางธุรกิจด้าน  ESG   
 (KBank ESG Strategy) ตั้ัววัดความสิำาเร็จ (Objective and Key  
 Results: OKRs) ด้าน ESG ปี 2566-2568 โดยคณะจัดการ  
 คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการกำากับั 
 ดูแลกิจการและอนุมัตั้ิโดยคณะกรรมการธนาคาร

นอกจากนี� ธนาคารมีการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ม ี
นัยสิำาคัญ เพื่อตั้อบัสินองตั้ามทิศทางและกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการ
ธนาคารกำาหุ้นด ดงันี�
• ประกาศความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาด้าน ESG ของกลุ่ม 
 ธนาคารในเอเช้ียตั้ะวันออกเฉียงใต้ั้ (ESG Aspirat ion)  
 ด้วยการกำาหุ้นดกลยทุธ์การดำาเนนิธรุกจิของธนาคารกสิกิรไทยทีค่ำาน่ง 
 ถ่ืงสิิง่แวดล้อม สิงัคม และธรรมาภิบัาล โดยได้กำาหุ้นดเป็นเป้าหุ้มาย 
 และตั้ัวช้ี�วัดความสิำาเร็จ (Objective and Key Results: OKRs)  
 สิำาหุ้รับัการดำาเนินงานด้าน ESG ในปี 2566-2568 
• จัดตั้ั�งคณะทำางานด้านสิภาพภูมิอากาศ (Climate Pillar) โดยม ี
 กรรมการผู้จัดการเป็นประธานในการบัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือน 
 กระจกโดยเฉพาะ ทั�งในสิ่วนของก�าซึ่เรือนกระจกที่เกิดจาก 
 การดำาเนนิงานโดยตั้รงของธนาคาร และทีเ่กดิจากการใหุ้้สินิเช้ือ่แก ่
 ลูกค้าในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร ด้วยรูปแบับัการทำางาน Agile  
 ท่ีมุ่ งหุ้วังใหุ้้การทำางานของพนักงานมีความยืดหุ้ยุ่นและ 

 มีประสิิทธิภาพมากข่�น โดยคณะทำางานด้านสิภาพภูมิอากาศ  
 (Climate Pillar) ได้ทำาหุ้นา้ท่ีประสิานงานร่วมกบััสิายงานธุรกิจหุ้ลัก  
 โดยแบ่ังเปน็ 8 กลุม่ ได้แก่ (1) การใหุ้้สินิเช้ือ่ (2) การบัริหุ้ารความมัง่คัง่  
 (3) การบัริการช้ำาระเงิน (4) การขยายธุรกิจในภูมิภาค AEC+3  
 (5) การขยายธรุกิจผ่านช้อ่งทางใหุ้ม่ๆ (6) การใหุ้้บัริการท่ีมากกว่า 
 ความเป็นธนาคาร (7) การดำาเนินธุรกิจที่คำาน่งถ่ืงสิิ่งแวดล้อม  
 สัิงคมและธรรมาภิบัาล และ (8) การพัฒนาธุรกิจใหุ้ม่ด้วย 
 นวัตั้กรรมทางเทคโนโลยี ซึ่่่งทำาใหุ้้การจัดสิรรทรัพยากรบัุคคล 
 ท่ีมศีกัยภาพ และความเช้ีย่วช้าญเปน็ไปอยา่งมปีระสิทิธภิาพและ 
 เพ่ิมความยืดหุ้ยุ่นมากข่�น เพ่ือสิง่มอบัผลิตั้ภณัฑ์์และบัริการท่ีตั้รง 
 ความตั้้องการของลูกค้า
 
• จัดทำาแผนการดำาเนินงานตั้ามประกาศความมุ่งมั่นในการ 
 ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสุิทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment)  
 ซึ่่ง่ครอบัคลุมถ่ืงการลดก�าซึ่เรือนกระจก ทั�งท่ีเกิดจากการดำาเนินงาน 
 โดยตั้รงของธนาคาร เช้่น การใช้้อุปกรณ์สิำานักงานประเภท 
 ประหุ้ยัดพลังงาน การติั้ดตั้ั�งแผงโซึ่ลาร์บันอาคารสิำานักงานและ 
 สิาขา การใช้้ยานยนต์ั้ไฟฟา้ การซึ่ื�อคาร์บัอนเครดติั้ และใบัรบััรอง 
 การผลิตั้ไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียน (Renewable Energy  
 Certificate: REC) เปน็ตั้น้ สิำาหุ้รบััแนวทางการลดก�าซึ่เรอืนกระจก 
 ท่ีเกิดจากการใหุ้้สิินเช้ื่อแก่ลูกค้าในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร  
 มีการดำาเนินงานท่ีสิำาคัญ ดังนี�
 1. การกำาหุ้นดนโยบัาย ยุ ติั้การสิ นับัสินุนสิิน เช้ื่ อ ใ หุ้้แ ก่ 
  อุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้าถื่านหิุ้นและอุตั้สิาหุ้กรรมถ่ืานหิุ้น 
  ท่ีจะเกิดข่�นใหุ้ม่ และจะทยอยลดยอดสิินเช้ื่อคงค้าง 
  ในอุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้น และอุตั้สิาหุ้กรรมถื่านหิุ้น 
  ในพอร์ตั้โฟลิโอใหุ้้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 รวมทั�งจัดทำา 
  แผนพัฒนาความผกูพันของลกูค้า (Customer Engagement Plan)  
  เพ่ือใหุ้้ลกูค้าและธนาคารมแีนวทางการดำาเนนิงานท่ีสิอดคล้องกัน 
  ในการเข้าร่วมลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์
 2. การจัดทำาแผนกลยุทธ์การลดก�าซึ่เรือนกระจกรายอุตั้สิาหุ้กรรม  
  (Sector Decarbonization Strategy) จำานวน 3 อุตั้สิาหุ้กรรม  
  ได้แก่ อุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้า อุตั้สิาหุ้กรรมนำ�ามันและ 
  ก�าซึ่ และอตุั้สิาหุ้กรรมถ่ืานหิุ้น เพือ่มุง่สิูเ่ป้าหุ้มายการปล่อยก�าซึ่ 
  เรือนกระจกสิุทธิในพอร์ตั้โฟลิโอเป็นศูนย์ 
 3. การสินับัสินุนสิินเช้ื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน จำานวน  
  25,000 ลา้นบัาท โดยเปิดตัั้วโครงการ GO GREEN Together  
  ท่ี เ ช้ื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ หุ้้ เ กิ ด ร ะ บั บั นิ เ ว ศ สิี เ ขี ย ว  
  (Green Ecosystem) เพ่ือสิ่งเสิริมใหุ้้ภาคประช้าช้นเข้าร่วม 
  เป็นส่ิวนหุ้น่่งในการขับัเคลื่อนใหุ้้บัรรลุเป้าหุ้มาย Net Zero  
  ของประเทศไทย โดยในป ี2565 ธนาคารสินับัสินุนสินิเช้ือ่และ 
  ลงทุนเพื่อความย่ังยืนจำานวน 26,411 ล้านบัาท

GRI 2-12, GRI 3-3
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• การกำาหุ้นดกลยุทธ์การเป็นผู้ ใ หุ้้บัริการทางการเงินด้วย 
 เทคโนโลยีใหุ้ม่ท่ีมุ่งขยายโอกาสิการเข้าถ่ืงสิินเช้ื่อของลูกค้า 
 ในกลุ่มที่เข้าถ่ืงทางการเงินยาก (Financial Inclusion) โดยลงทนุ 
 ด้านเทคโนโลยี รวมทั�งปรับัปรุงกระบัวนการพิจารณาสิินเช้ื่อ  
 โดยประเมินความเสิี่ยงด้านความสิามารถืในการช้ำาระเงิน  
 ควบัคู่กับัการบัริหุ้ารต้ั้นทุนอย่างมีประสิิทธิภาพ และเพ่ิมความ 
 รวดเร็วในการติั้ดตั้ามการช้ำาระคืนหุ้นี�และการฟ้ืนฟู รวมถ่ืงการใหุ้้ 
 ความรู้ทางการเงนิและการส่ิงเสิรมิการพัฒนาศกัยภาพของลกูค้า 
 เพือ่การเตั้บิัโตั้อย่างยัง่ยนื

• การสิร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบััการบัรหิุ้ารจดัการก�าซึ่เรอืนกระจก 
 ใหุ้้แก่พนักงาน โดยร่วมกับัตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้่งประเทศไทย 
 และองค์การบัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหุ้าช้น)  
 เพื่อนำาชุ้ดความรู้เกี่ยวกับัการปรับัตั้ัวและการลดผลกระทบัจาก 
 การเปลีย่นแปลงสิภาพภมูอิากาศ มาจดัทำาเป็นหุ้ลกัสิตูั้รการเรียนรู้ 
 ใหุ้้แก่ผูบ้ัรหิุ้ารและพนักงานของธนาคารโดยเฉพาะ

• การเข้าร่วมเป็นสิ่วนหุ้น่่งในองค์กรความร่วมมือเกี่ยวกับั 
 การสิ่งเสิริมการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน อันได้แก่
 1. เข้ า ร่วมเป็นสิมาชิ้กข้อตั้กลงโลกแหุ่้งสิหุ้ประช้าช้าติั้  
  (United Nations Global Compact: UNGC) เพื่อยกระดับั 
  การดำาเนินธุรกิจของธนาคารใหุ้้สิอดคล้องกับัหุ้ลักการ 
  ท่ีไดรั้บัการยอมรบััในระดบััสิากล ซึ่่ง่ครอบัคลมุ 4 ประเดน็สิำาคญั  
  ได้แก่ สิทิธมินษุัยช้น แรงงาน สิิง่แวดล้อม และการต่ั้อต้ั้านการทจุรติั้
 2. เขา้รว่มเปน็สิมาช้กิของ Partnership for Carbon Accounting  
  Financials (PCAF) ซึ่่ง่เป็นความร่วมมือระหุ้ว่างสิถืาบัันการเงิน 
  ท่ัวโลกในการจัดทำามาตั้รฐานสิากลสิำาหุ้รับัการประเมินและ 
  การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับัปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก 
  จากธุรกรรมการใหุ้้สิินเช้ื่อและการลงทุนของสิถืาบัันการเงิน
 3. เข้าร่วมโครงการส่ิงเสิริมภาคธุรกิจลดก�าซึ่เรือนกระจกโดย 
  เรียนรู้การกำาหุ้นดเป้าหุ้มายด้วยหุ้ลักการทางวิทยาศาสิตั้ร์  
  (Science-Based Target: SBT) ประจำาปี 2565 ซึ่่่งจัดโดย 
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิ้งนิเวศเศรษัฐกิจ  
  คณะวศิวกรรมศาสิตั้ร ์มหุ้าวทิยาลยัธรรมศาสิตั้ร ์และองคก์าร 
  บัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหุ้าช้น)

 4. เข้าร่วมโครงการองค์กรผู้นำาด้านการจัดการก�าซึ่เรือนกระจก  
  (Climate Action Leading Organization) ซึ่่ง่เป็นความร่วมมอื 
  ระหุ้ว่างองค์การบัรหิุ้ารจดัการก�าซึ่เรอืนกระจก (องค์การมหุ้าช้น) 
  และสิำานักเลขาธิการอนุสัิญญาสิหุ้ประช้าช้าติั้ว่าด้วย 
  การเปลีย่นแปลงสิภาพภูมอิากาศ (United Nations Framework  
  Convention on Climate Change: UNFCCC) เพ่ือแสิดง 
  เจตั้นารมณ์ในการเป็นผู้นำาด้านการจัดการก�าซึ่เรือนกระจก  
 5. เข้าร่วมกับัสิมาคมธนาคารไทยเพื่อขับัเคลื่อนประเด็น 
  ด้านความยั่งยืนของภาคธนาคาร โดยธนาคารกสิิกรไทย 
  เป็นหุ้น่่งในผู้นำาการขับัเคลื่อนด้วยมีภารกิจในการจัดทำาและ 
  ประกาศเจตั้นารมณ์ด้านสิิง่แวดล้อม สัิงคม และธรรมาภิบัาล  
  (ESG Declaration) การจัดทำาเคร่ืองมือในการวัดผลสิัมฤทธิ์  
  และคู่มือแนวปฏิิบััตั้ิด้านสิิ่งแวดล้อม (Industry Handbook)
 6. เป็นตัั้วแทนของสิมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมเป็นหุ้น่่งใน 
  คณะทำางาน Thailand Taxonomy ของธนาคารแหุ่้งประเทศไทย  
  เพ่ือแสิดงความคิดเห็ุ้นและใหุ้้ข้อเสินอแนะตั้่อร่างมาตั้รฐาน 
  การจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษัฐกิจท่ีคำาน่งถ่ืงสิิ่งแวดล้อม

กี่ลยุทธ์ทางธุรกี่จิด้้าน ESG (KBank ESG Strategy)

ธนาคารประกาศความมุง่มัน่สิูก่ารเป็นผูน้ำาด้าน ESG ของกลุม่ธนาคาร
ในเอเช้ยีตั้ะวนัออกเฉยีงใต้ั้ (ESG Aspiration) กลยทุธ์ทางธรุกจิด้าน ESG  
(KBank ESG Strategy) ปี 2566 เพ่ือขบััเคลือ่นธรุกจิบันหุ้ลกัการด้าน 
ESG เน้นการวัดผลท่ีเป็นรูปธรรม และดำาเนินงานตั้ามหุ้ลักการและ
มาตั้รฐานสิากล 
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1.  กี่ารด้ำาเนินงานส่เข่้ยว
2.  กี่ารเงินท่�ยั�งยืน

3.  กี่ารสร้างกี่ารเข้้าถึึงบริกี่ารทางกี่ารเงิน 
 และกี่ารให้ความูรู้ทางกี่ารเงิน/ไซเบอร์ 
4.  ความูปลอด้ภัยและข้้อมููลความูเป็นส่วนตวัลกูี่ค้า
5.  กี่ารเคารพต่อสิทธิมูนุษยช่น 

6. กี่ารบริหารความูเส่�ยงและกี่ำากัี่บดู้แล 
 กี่ารปฏิิบัติงานด้้านสิ�งแวด้ล้อมู สังคมู  
 และธรรมูาภิบาล

กี่ารสร้างกี่ารเข้้าถึึงบริกี่ารทางกี่ารเงินและกี่าร
ให้ความูรู้ทางกี่ารเงิน/ไซเบอร์ 
1. การปรับัปรุงกระบัวนการพิจารณาการ 
 ใหุ้้สิินเช้ื่อโดยพิจารณาจากความเสิี่ยง  
 การประเมนิความสิามารถืในการช้ำาระเงิน   
 การบัริหุ้ารตั้้นทุนอย่างมีประสิิทธิภาพ  
 รวมทั�งความรวดเร็วในการตั้ิดตั้ามการ 
 ช้ำาระคืนหุ้นี�และการฟื้นฟู
2. การร่วมมือกับัพันธมิตั้ร
3. การสิร้างขีดความสิามารถืของลูกค้า 
 สิู่การเตั้ิบัโตั้อย่างยั่งยืน
ความูปลอด้ภัยและข้้อมููลความูเป็นส่วนตัว
ลูกี่ค้า: รักษัาทรัพย์สิินของลูกค้า ใหุ้้บัริการที่มี
ความปลอดภัย และดูแลเอาใจใสิ่และตั้อบัสินอง
อย่างทันท่วงที
1. การใหุ้้บัริการและสิถืานที่ทำางาน
 ที่ปลอดภัยและมีประสิิทธิภาพ
2. เสิริมสิร้างการบัริหุ้ารความเสิี่ยงของ 
 บัุคคลภายนอก
3. การขยายการตั้รวจสิอบัและการตั้อบัสินอง
กี่ารเคารพต่อสิทธิมูนุษยช่น
การดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั�งหุ้มดที่เกี่ยวข้องกับั
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และพันธมิตั้รทาง
ธุรกิจ ตั้ามกฎหุ้มายและมาตั้รฐานสิากล: หุ้ลักการ
ช้ี�แนะขององค์การสิหุ้ประช้าช้าตั้ิสิำาหุ้รับัธุรกิจและ
สิิทธิมนุษัยช้น เป็นตั้้น

กี่ารบริหารความูเส่�ยงและกี่ำากี่ับ
ดู้แลกี่ารปฏิิบัติงานด้้านสิ�งแวด้ล้อมู 
สังคมู และธรรมูาภิบาล:  
การปฏิิบััตั้ิตั้ามประเด็นด้านสิิ่งแวดล้อม 
สิังคม และธรรมาภิบัาลตั้ลอดหุ้่วงโซึ่่คุณค่า
1. ปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎเกณฑ์์ของประเทศ:  
 ธนาคารแหุ้่งประเทศไทย,  
 ตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้่งประเทศไทย  
 สิำานักงานคณะกรรมการกำากับัหุ้ลักทรัพย์ 
 และตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์ เป็นตั้้น
2. ปฏิิบััตั้ิตั้ามมาตั้รฐานสิากล ตั้ลอดจน 
 กรอบัและแนวทางปฏิิบััตั้ิด้านความยั่งยืน 
 เช้่น DJSI, CDP, TCFD, PCAF, UNPRB, 
 UNGC, GRI Standards เป็นตั้้น
3. การเสิริมความแข็งแกร่งใหุ้้กระบัวนการ 
 พิจารณาในการใหุ้้สิินเช่ื้อด้านสิิง่แวดล้อม  
 สิังคม และธรรมาภิบัาล

วิสัยทัศน์

จุด้มูุ่งหมูาย

ความูมูุ่งมูั�นด้้าน 
ESG ปี 2568

เป้าหมูาย

ประเด้็นสาระสำาคัญ
ด้้านความูยั�งยืน

ยุทธศาสตร์หลักี่

ความูสามูารถึหลักี่ กี่ารสร้างระบบโครงสร้างพื�นฐานข้้อมููล
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู สังคมู และธรรมูาภิบาล

กี่ารสร้างข่้ด้ความูสามูารถึข้องบุคลากี่รและ
ลูกี่ค้าในกี่ารลด้กี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ 

กี่ารสื�อสารเกี่่�ยวกี่ับแนวทางกี่ารบริหารจัด้กี่าร
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู สังคมู และธรรมูาภิบาล และ
กี่ารเปล่�ยนแปลงข้องสภาพภูมูิอากี่าศ ตลอด้
จนเสริมูสร้างพฤติกี่รรมูอันด่้ให้แก่ี่ผูมู้ส่่วนได้้เสย่
ทั�งภายในและภายนอกี่

มูุ่งมูั�นสู่กี่ารเป็นผู้นำาด้้าน ESG ข้องกี่ลุ่มูธนาคารในเอเช่่ยตะวันออกี่เฉ่ยงใต้

กี่ลยุทธ์ทางธุรกี่ิจด้้าน ESG (KBank ESG Strategy)

ธนาคารแห�งความูยั�งยืน
“ธนาคารกี่สิกี่รไทย มุู่งมัู�นเป็นกี่ลุ่มูธุรกี่ิจทางกี่ารเงินท่�ยึด้ลูกี่ค้าเป็นศูนย์กี่ลางท่�ริเริ�มูในสิ�งใหมู่

กี่้าวทันกี่ารเปล่�ยนแปลงผ่านกี่ารผสมูผสานกี่ารใช่้เทคโนโลย่และทรัพยากี่รมูนุษย์ เพื�อส่งมูอบบริกี่าร
ทางกี่ารเงินท่�มู่คุณภาพมูาตรฐานสากี่ลและสร้างความูยั�งยืนแกี่่ผู้มู่ส่วนได้้เส่ยทุกี่ฝึ่าย”

เพื�อเพิ�มูอำานาจให้ทุกี่ช่่วิตและธุรกี่ิจข้องลูกี่ค้า

สิ�งแวด้ล้อมู
การเป็นผู้พิทักษั์และรักษัาสิิ่งแวดล้อม
เพื่อสิร้างสิังคมคาร์บัอนสิุทธิเป็นศูนย์

สังคมู
การเป็นพลเมืองท่ีรับัผิดช้อบั

เพื่อสิร้างสิังคมท่ียั่งยืน

ธรรมูาภิบาล/เศรษฐกี่ิจ
การเป็นธนาคารท่ีรับัผิดช้อบั

เพื่อสิร้างผลตั้อบัแทนอย่างยั่งยืน

กี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่สุทธิเป็นศูนย์จากี่กี่าร
ด้ำาเนินงานข้องธนาคารและช่่วยในกี่ารประหยัด้
ต้นทุนข้องธนาคาร
1. ทางตั้รง (ขอบัเขตั้ที่ 1):  การเปลี่ยนจากการใช้ ้
 นำ�ามันมาเป็นเชื้�อเพลิงชี้วภาพและเปลี่ยนเป็น 
 รถืยนตั้์ไฟฟ้า
2. ทางอ้อม (ขอบัเขตั้ที่ 2):  การใช้้พลังงานหุ้มุนเวียน
3. การปรับักระบัวนการปฏิิบััตั้ิงานใหุ้้เหุ้มาะสิมเพื่อ 
 รับัรองประสิิทธิภาพเชิ้งนิเวศเศรษัฐกิจ: 
 พลังงาน นำ�า ของเสิีย การเดินทางเพื่อธุรกิจ  
 กระดาษั การใช้้วัสิดุที่เป็นมิตั้รกับัสิิ่งแวดล้อมและ 
 กระบัวนการทำางานสิีเขียว เป็นตั้้น
4. การกำาหุ้นดเป้าหุ้มายตั้ามหุ้ลักวิทยาศาสิตั้ร์และ 
 ราคาคาร์บัอนภายใน
กี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่สุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ต
โฟลิโอข้องธนาคาร 
1. การพัฒนา Glidepath และการจัดลำาดับั
 ความสิำาคัญของภาคอุตั้สิาหุ้กรรมโดยเฉพาะ 
 อุตั้สิาหุ้กรรมที่มีคาร์บัอนสิูง
2. การเพิ่มการเงินสิีเขียวและการเงินในช่้วง
 เปลี่ยนผ่าน
3. การพัฒนาแผนการมส่ีิวนร่วมของลูกค้า เพ่ือนำาไปสิู ่
 การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีการปล่อย
 ก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์
4. การริเริ่มสิิ่งใหุ้ม่ที่นอกเหุ้นือไปจากโซึ่ลูช้ั่น
 ทางการเงินเพื่อช่้วยลดการปล่อย 
 ก�าซึ่เรือนกระจก  
5. การกำาหุ้นดปริมาณผลกระทบัจากความ 
 เสิี่ยงตั้่อสิภาพอากาศ

25  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

GRI 2-6, GRI 2-24, GRI 3-3, GRI 305-1, GRI 305-2



เป้าหมูายและผลกี่ารด้ำาเนินงานด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน*

ธนาคารกำาหุ้นดตั้ัววัดความสิำาเร็จ (Objectives and Key Results: OKRs) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำาปีของคณะกรรมการธนาคาร  
(Board of Directors OKRs) เปน็เครือ่งมอืในการแปลงยทุธศาสิตั้รไ์ปสิูก่ารปฏิบิัติัั้ รวมถ่ืงการจดัสิรรทรพัยากรในธนาคารใหุ้้สิอดคลอ้งกบััแผนกลยทุธ์  
การสิื่อสิารแผนกลยุทธ์ใหุ้้เกิดความเข้าใจทั่วทั�งองค์กร การวางแผนปฏิิบััตั้ิงานที่ช้ัดเจน ตั้ลอดจนการตั้ิดตั้ามความคืบัหุ้น้าตั้ามแผนปฏิิบััตั้ิงาน
และการระบุัประเด็นปัญหุ้าเพ่ือแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อใหุ้้ยุทธศาสิตั้ร์การดำาเนินธุรกิจท่ีคำาน่งถ่ืงปัจจัยด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบัาล 
มีความสิอดคล้องและถูืกขับัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั�งองค์กร โดยมีการถื่ายทอดตั้ัวช้ี�วัดความสิำาเร็จเป็นลำาดับัขั�น ตั้ั�งแตั้่ระดับัประธาน 
เจ้าหุ้น้าทีบ่ัรหิุ้าร ระดบัักรรมการผูจ้ดัการ ระดับัผูบ้ัรหิุ้ารสิายงาน และผูม้ส่ีิวนเก่ียวข้อง พร้อมตั้ดิตั้ามผลการดำาเนนิงานใหุ้้บัรรลตุั้ามเป้าหุ้มายทีว่างไว้

26  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

นโยบายกี่ารด้ำาเนนิงานด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน เป้าหมูาย ปี 2565 ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ปี 2565

  มิูติสิ�งแวด้ล้อมู: กี่ารเป็นผู้พิทักี่ษ์และรักี่ษาสิ�งแวด้ล้อมูเพื�อสร้างสังคมูคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

กี่ารเป็นธนาคารท่�ปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่สุทธิจากี่
กี่ารด้ำาเนินงานข้องธนาคารเป็นศูนย์ภายในปี  
พ.ศ. 2573

• การปล่อยก�าซึ่เรอืนกระจกลดลงร้อยละ 8.4 
(เทียบักบััปีฐาน 2563)

• การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกลดลง 
ร้อยละ 16.75 (เทียบักับัปีฐาน 2563)

กี่ารลด้ปริมูาณกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ในพอร์ตโฟลิโอ 
ข้องธนาคารให้สอด้คล้องตามูเป้าหมูายข้อง
ประเทศไทย และด้ำาเนินกี่ารลด้ปริมูาณกี่๊าซเรือน
กี่ระจกี่ในภาคอุตสาหกี่รรมูท่�มู่นัยสำาคัญในมูิติข้อง
สัด้ส่วนกี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่และกี่ารปล่อย
สินเชื่�อโด้ยจะเร่งด้ำาเนินกี่ารในส่วนท่�เป็นไปได้้ให้
รวด้เร็วขึ้�น

• การพัฒนา Glidepath และ/หุ้รือกลยุทธ ์
รายอุตั้สิาหุ้กรรมจำานวน 3 อุตั้สิาหุ้กรรม

• การจัดทำากลยุทธ์ Glidepaths และ/ 
หุ้รือกลยุทธ์รายอุตั้สิาหุ้กรรม จำานวน  
3 อตุั้สิาหุ้กรรม ได้แก่ อุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้า 

    อุตั้สิาหุ้กรรมนำ�ามันและก�าซึ่ และ
อุตั้สิาหุ้กรรมถื่านหุ้ิน

กี่ารเป็นผู้นำาด้้านนวตักี่รรมูกี่ารให้สนิเชื่�อท่�เป็น 
มูติรต่อสิ�งแวด้ล้อมูในประเทศไทย

• การสินับัสินุนด้านการเงินและการลงทุน 
เพื่อความยั่งยืน จำานวน 25,000 ล้านบัาท

• การสินับัสินุนด้านการเงินและการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน จำานวน 26,411 ล้านบัาท

กี่ารให้บริกี่ารท่�มูากี่กี่ว่าบริกี่ารทางกี่ารเงิน เพื�อ
สนับสนุนกี่ารลด้กี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ใน
ประเทศไทย

• ระดบััความพ่งพอใจในการใช้้บัรกิาร  
Beyond Banking Solution คิดเป็นร้อยละ 80

• ระดับัความพ่งพอใจในการใช้้บัริการ  
Beyond Banking Solution คิดเป็นร้อยละ 81

GRI 3-3, GRI 305-1, GRI 305-2

* รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับัเป้าหุ้มายระยะยาวด้านความยั่งยืน สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร https://www.kasikornbank.com/TH/sustainable-development/Pages/goals.aspx



นโยบายกี่ารด้ำาเนินงานด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน เป้าหมูาย ปี 2565 ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ปี 2565

มิูติสังคมู: กี่ารเป็นพลเมืูองท่�รับผิด้ช่อบเพื�อสร้างสังคมูท่�ยั�งยืน

กี่ารสร้างกี่ารเข้้าถึึงบริกี่ารทางกี่ารเงินและกี่ารให้
ความูรู้ทางกี่ารเงิน

• การใหุ้้สิินเช้ื่อสิำาหุ้รับัลูกค้าสิินเช้ื่อ 
รายใหุ้ม่ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสิในการ 
เข้าถื่งทางการเงิน* 600,963 คน

• การใหุ้้สิินเช้ื่อสิำาหุ้รับัลูกค้าสิินเช้ื่อรายใหุ้ม่ที่
เป็นผู้ด้อยโอกาสิในการเข้าถื่งทางการเงิน*  
588,057 คน

• การใหุ้้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ด้อยโอกาสิ
จำานวน 50,000 คนตั้่อปี

• การใหุ้้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ด้อยโอกาสิ 
จำานวน 51,001 คน

• การจัดแคมเปญเพื่อใหุ้้ความรู้ด้านไซึ่เบัอร์ 
โดยสิามารถืเข้าถื่งประช้าช้นจำานวน  
10 ล้านคน

• การจัดแคมเปญเพื่อใหุ้้ความรู้ด้านไซึ่เบัอร์ 
โดยสิามารถืเข้าถื่งประช้าช้นจำานวน  
10.8 ล้านคน

กี่ารรักี่ษาความูปลอด้ภัยและความูเป็นส่วนตัวข้อง
ข้้อมููลลูกี่ค้า

• เพิ่มการใหุ้้ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง
การรักษัาความปลอดภัยและความเป็น
ส่ิวนตั้ัวของข้อมูลใหุ้้กับัผู้เกี่ยวข้องที่มีความ
เส่ีิยงสูิงและผู้มีส่ิวนได้เสีิยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกค้า และ
คู่ค้า นอกจากนี� ยังเน้นในเร่ืองของการสิร้าง
พฤตั้ิกรรมและปลูกฝั่งพนักงานด้านความ
ปลอดภัยไซึ่เบัอร์ เพื่อมุ่งสู่ิวัฒนธรรมองค์กร
ด้านความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ที่ดี

• เพิ่มการใหุ้้ความรู้และความเข้าใจในเร่ือง
การรักษัาความปลอดภัยและความเป็นส่ิวน
ตั้ัวของข้อมูลใหุ้้กับัผู้เกี่ยวข้องที่มีความเส่ีิยง
สูิงและผู้มีส่ิวนได้เสีิยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกค้า 
และคู่ค้า นอกจากนี� ยังเน้นในเร่ืองของการ
สิร้างพฤตั้ิกรรมและปลูกฝั่งพนักงานด้าน
ความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ เพื่อมุ่งสู่ิวัฒนธรรม
องค์กรด้านความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ที่ดี

กี่ารเป็นท่�ทำางานท่�ด้่ท่�สุด้สำาหรับกี่ารทำางาน  
กี่ารเร่ยนรูแ้ละกี่ารเป็นผู้นำา ด้้วยกี่ารปลูกี่ฝัึงค่านิยมู 
กี่ร่นด้่เอ็นเอและสร้างให้พนักี่งานมู่ความูพร้อมู 
ต่ออนาคต

• ธนาคารได้รับัรางวัลความเป็นเลิศในการ
บัริหุ้ารจัดการทรัพยากรบัุคคลระดับัประเทศ
หุ้รือระดับันานาช้าตั้ิ

• รางวัลเช้ิดชู้เกียรตั้ิสิถืานประกอบักิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัิมพันธ์และสิวัสิดิการ
แรงงานจากกระทรวงแรงงานเป็นปีที่  
17 ตั้ิดตั้่อกัน

• รางวัล Overall HREA Winner รางวัลสูิงสุิด
จากเวที HR Excellence Awards 2022

• รางวัล HR Asia Best Companies to work 
for in Asia 2022 - Thailand Region จาก 
HR Asia

*  ผู้ด้อยโอกาสิในการเข้าถื่งทางการเงิน (Financial Inclusion) หุ้มายถื่ง
   1) ลูกค้าท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บัาท
   2) ลูกค้าผู้ประกอบัการท่ีมียอดขายไม่เกิน 2.5 ล้านบัาทตั้่อปี

27  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน



28  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

นโยบายกี่ารด้ำาเนินงานด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน เป้าหมูาย ปี 2565 ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ปี 2565

• ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับัการเลือกปฏิิบััตั้ิและ
การใช้้ความรุนแรงข่�นสู่ิกระบัวนการศาล

• ไม่มข้ีอร้องเรียนเก่ียวกับัการเลือกปฏิิบััติั้และ
การใช้้ความรุนแรงข่�นสิูก่ระบัวนการศาล

• จำานวนพนักงานภายในที่เตั้ิมเตั้็มเพื่อ
ทดแทนตั้ำาแหุ้น่งงานที่ว่างในองค์กร 
ร้อยละ 80

• จำานวนพนักงานภายในที่เตั้ิมเตั้็มเพื่อ
ทดแทนตั้ำาแหุ้น่งงานที่ว่างในองค์กร 
ร้อยละ 85

• อัตั้ราส่ิวนผู้บัริหุ้ารเพศหุ้ญิงในองค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45

• อตัั้ราส่ิวนผู้บัริหุ้ารเพศหุ้ญิงในองค์กร 
ร้อยละ 62

• ระดับัความผูกพันตั้่อธนาคารร้อยละ 77 • ระดับัความผกูพันต่ั้อธนาคารร้อยละ 77

• รักษัาระดับัของ HCROI* ใหุ้้เท่ากับัหุ้รือ
มากกว่า 4.05

• ระดับัของ HCROI* เท่ากับั 4.85

• ค่าเฉล่ียการพัฒนาและฝึ่กอบัรมของ
พนักงานตั้่อคนเท่ากับั 40 ช้ั่วโมงตั้่อปีตั้่อคน

• ค่าเฉล่ียการพัฒนาและฝึ่กอบัรมของ
พนักงานต่ั้อคนเท่ากับั 40.4 ช้ัว่โมงต่ั้อปีต่ั้อคน

• จำานวนการขาดงานของพนักงานธนาคาร 
ไม่เกิน 1 วัน

• จำานวนการขาดงานของพนักงานเท่ากับั 
1.53 วัน

กี่ารเคารพสทิธิมูนุษยช่นและความูแตกี่ต่างหลากี่หลาย • ธนาคารจัดใหุ้้มีการประเมินความเส่ีิยงด้าน
สิิทธิมนุษัยช้นครอบัคลุมทุกกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของธนาคารกสิิกรไทย
และกิจการร่วมค้าของธนาคาร

• ธนาคารจัดใหุ้้มีการประเมินความเส่ีิยงด้าน
สิิทธิมนุษัยช้นครอบัคลุมทุกกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 100 ของธนาคารกสิิกรไทยและ
กิจการร่วมค้าของธนาคาร

กี่ารพัฒนาศักี่ยภาพเยาวช่น และด้ำาเนินกี่ิจกี่รรมู
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู สังคมู และสาธารณประโยช่น์

• จำานวนช้ั่วโมงจิตั้อาสิาของพนักงาน 
300,000 ช้ั่วโมงตั้่อปี

• จำานวนช้ั่วโมงจิตั้อาสิาของพนักงาน 
216,886 ช้ั่วโมง

• จำานวนบุัคคลทีไ่ด้รบััประโยช้น์จากการทำา
กจิกรรมเพือ่สัิงคม 600,000 คนต่ั้อปี

• จำานวนบัุคคลที่ได้รับัประโยช้น์จากการทำา
กิจกรรมเพื่อสัิงคม 988,287 คนตั้่อปี

*  HCROI = Human Capital Return on Investment

GRI 404-1



นโยบายกี่ารด้ำาเนินงานด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน เป้าหมูาย ปี 2565 ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ปี 2565

มิูติเศรษฐกี่ิจ: กี่ารเป็นธนาคารท่�รับผิด้ช่อบเพื�อสร้างผลตอบแทนอย่างยั�งยืน

กี่ารด้ำาเนินธุรกี่ิจตามูหลักี่ธรรมูาภิบาลท่�ด้่และกี่าร
ให้บริกี่ารแกี่่ลูกี่ค้าอย่างเป็นธรรมู

• ผลการประเมนิการกำากบััดูแลกจิการ 
ในระดบัั “ดีเลศิ” โดยหุ้น่วยงานภายนอก

• ผลการประเมินระดับั “ดีเลิศ” จากโครงการ
สิำารวจการกำากับัดูแลกิจการบัริษััท 
จดทะเบัียนไทย โดยสิมาคมส่ิงเสิริมสิถืาบััน
กรรมการบัริษััท

• ผลการประเมินระดับั “ดีเยี่ยมสิมควรเป็น
ตั้ัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุ้มผู้ถืือหุุ้้น โดยสิมาคมส่ิงเสิริม
ผู้ลงทุนไทยร่วมกับัสิำานักงานคณะกรรมการ
กำากับัหุ้ลักทรัพย์และตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์และ
สิมาคมบัริษััทจดทะเบัียนไทย

 • ไม่มคีำาเตืั้อนหุ้รือผลการตั้รวจสิอบัทีม่นียั
สิำาคญัจากหุ้น่วยงานกำากับัดูแล

• ไม่มีคำาเตั้ือนหุ้รือผลการตั้รวจสิอบัที่มี 
นัยสิำาคัญจากหุ้น่วยงานกำากับัดูแล

• ไม่มกีารปฏิิบัติัั้ทีไ่ม่เป็นไปตั้ามเกณฑ์์ทางการ 
(Non-compliance) อย่างมนัียสิำาคญั* ที่
เกีย่วข้องกบััด้าน Market Conduct

• ไม่มกีารปฏิิบััติั้ท่ีไม่เป็นไปตั้ามเกณฑ์์ทางการ 
(Non-compliance) อย่างมนียัสิำาคัญ*  
ทีเ่ก่ียวข้องกับัด้าน Market Conduct

กี่ารยดึ้ลูกี่ค้าเป็นศนูย์กี่ลางโด้ยสร้างสรรค์นวตักี่รรมู
ทางกี่ารเงนิท่�ตอบโจทย์ทุกี่ด้้านข้องลูกี่ค้า

• ดชั้นีชี้�วดัความภักดีของลกูค้า (Net Promoter 
Score: NPS)** ระดบััภาพรวมธนาคารเพ่ิม
ข่�นอย่างต่ั้อเนือ่งและสิงูทีสุ่ิดของกลุม่ธุรกจิ
ธนาคารในประเทศไทย

• ดัช้นีชี้�วดัความภกัดีของลกูค้า (Net Promoter 
Score: NPS)** อยู่ที่ระดับั 83 ซึ่่่งอยู่ใน
ระดับัสูิงที่สุิดของกลุ่มธุรกิจธนาคารใน
ประเทศไทย

• ความเป็นผู้นำาด้านดจิิทลัแบังกิ�ง (NPS ช่้อง
ทางโมบัายแบังกิ�ง)*** สูิงทีสุ่ิดของกลุม่ธรุกจิ
ธนาคารในประเทศไทย

• ความเป็นผู้นำาด้านดิจิทัลแบังกิ�ง (NPS ช้่อง
ทางโมบัายแบังกิ�ง)*** อยู่ที่ระดับั 89 ซึ่่่งจัด
อยู่ในกลุ่มผู้นำาที่มีคะแนน NPS สูิงสุิดของ
ธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

• การรักษัาสัิดส่ิวนปริมาณ 
เรือ่งร้องเรยีนต่ั้อจำานวนธุรกรรม 
ของธนาคารอยู่ทีร้่อยละ 0.0020

• การรักษัาสัิดส่ิวนปริมาณเร่ืองร้องเรียนตั้่อ
จำานวนธุรกรรมของธนาคาร โดยมีสัิดส่ิวน
ปริมาณเร่ืองร้องเรียนอยู่ที่ร้อยละ 0.0001

• จำานวนผู้ใช้้บัริการ K PLUS 21.1 ล้านคน • จำานวนผู้ใช้้บัริการ K PLUS 20.0 ล้านคน
• Online Payment Adoption ร้อยละ 94.52 • Online Payment Adoption ร้อยละ 92.22

* นัยสิำาคัญ หุ้มายถ่ืง การถูืกเปรียบัเทียบัปรับัหุ้รือกล่าวโทษัจากธนาคารแหุ่้งประเทศไทยตั้ามเกณฑ์์ Market Conduct
**  ดัช้นีช้ี�วัดความภกัดีของลกูค้า (Net Promoter Score : NPS) ของภาพรวมได้มาจากการทำาวจิยัโดยว่าจ้างบัริษัทั นีลเส็ินไอคิว (ประเทศไทย) จำากดั ในการเกบ็ัและวเิคราะห์ุ้ข้อมูลเพือ่ป้องกนั 
 ไม่ใหุ้้ลกูค้าใหุ้้คะแนนโดยเกิดจากอคติั้ (Bias) กับัธนาคาร ซึ่่ง่การเกบ็ัข้อมูลลกูค้าได้มกีารกระจายตัั้วอย่างตั้ามสิดัส่ิวนของประช้ากรจรงิ เพ่ือใหุ้้สิะท้อนภาพตั้ลาดของลกูค้าสิถืาบันัการเงินใน 
 ประเทศไทยใหุ้้มากทีสุ่ิด รวมไปถ่ืงการเกบ็ัข้อมูลในจำานวนตั้วัอย่างทีเ่พียงพอต่ั้อการอ่านผลตั้ามหุ้ลักทางสิถืติิั้
*** NPS ช่้องทางโมบัายแบังกิ�ง ได้มาจากการทำาวจิยัโดยว่าจ้างบัริษัทั นีลเส็ินไอควิ (ประเทศไทย) จำากดั ในการเกบ็ัและวเิคราะห์ุ้ข้อมูลเพือ่ป้องกนัไม่ใหุ้้ลกูค้าใหุ้้คะแนน โดยเกิดจากอคติั้ (Bias)  
 กับัธนาคาร ซึ่่ง่การเกบ็ัข้อมูลลกูค้าได้มกีารกระจายตัั้วอย่างตั้ามสิดัส่ิวนของประช้ากรจรงิท่ีใช้้โมบัายแบังกิ�งในประเทศไทย รวมไปถ่ืงการเก็บัข้อมูลในจำานวนตั้วัอย่างทีเ่พียงพอต่ั้อการอ่านผล 
 ตั้ามหุ้ลกัทางสิถืติิั้

29  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

GRI 2-27



30  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

นโยบายกี่ารด้ำาเนินงานด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน เป้าหมูาย ปี 2565 ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ปี 2565

กี่ารบริหารความูเส่�ยงอย่างมู่ประสทิธภิาพ และพจิารณา
ประเด็้นด้้านสิ�งแวด้ล้อมู สงัคมู และธรรมูาภบิาล

• การดำารงอัตั้ราส่ิวนเงินกองทุนช้ั�นที่ 1 ตั้าม
กฎหุ้มายตั้่อสิินทรัพย์เส่ีิยง* เป็นไปตั้าม 
หุ้ลักเกณฑ์์ Basel III และเพียงพอตั้่อการ
ดำาเนินธุรกิจ

• อัตั้ราส่ิวนเงินกองทุนช้ั�นที่ 1 ตั้ามกฎหุ้มาย
ตั้่อสิินทรัพย์เส่ีิยง* อยู่ที่ร้อยละ 16.84 
(อัตั้ราส่ิวนเงินกองทุนขั�นตั้ำ่ารวมเงินกองทุน
ส่ิวนเพิ่มที่ตั้้องดำารงสิำาหุ้รับัเงินกองทุน 
ช้ั�นที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 9.5)

• การนำาเสินอโครงการ Project Finance 
และคำาขอสิินเช้ื่อเช้ิงพาณิช้ย์ของลูกค้า
ผู้ประกอบัการขนาดกลางข่�นไป ร้อยละ 
100 ผ่านกระบัวนการพิจารณาเครดิตั้ตั้าม
ประเด็นความเส่ีิยงด้านส่ิิงแวดล้อม สัิงคม
และธรรมาภิบัาล (ESG)

• การนำาเสินอโครงการ Project Finance 
และคำาขอสิินเช้ื่อเช้ิงพาณิช้ย์ของลูกค้า
ผู้ประกอบัการขนาดกลางข่�นไป ร้อยละ 
100 ผ่านกระบัวนการพิจารณาเครดิตั้ตั้าม
ประเด็นความเส่ีิยงด้านส่ิิงแวดล้อม สัิงคม
และธรรมาภิบัาล (ESG)

• จำานวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับัทราบัตั้าม 
จรรยาบัรรณคู่ค้า โดยระบัุประเด็นด้าน 
ส่ิิงแวดล้อม สิงัคม แรงงาน และสิทิธมินษุัยช้น

• จำานวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับัทราบัตั้าม
จรรยาบัรรณคู่ค้า โดยระบัุประเด็นด้าน 
ส่ิิงแวดล้อม สิงัคม แรงงาน และสิทิธมินษุัยช้น

• จำานวนคู่ค้ากลุม่ Tier 1 และ 2 ร้อยละ 100 
ได้รับัการประเมินความเส่ีิยงคู่ค้าประจำาปี

• จำานวนคู่ค้ากลุ่ม Tier 1 และ 2 ร้อยละ 100 
ได้รับัการประเมินความเส่ีิยงคู่ค้าประจำาปี

*  ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิิกรไทย



กี่ารสื�อความูเก่ี่�ยวกัี่บกี่ารด้ำาเนินงานกี่ารพัฒนาเพื�อความูยั�งยืน  

ธนาคารสิือ่ความและใหุ้้ความรู้เรือ่งการดำาเนนิงานดา้นการพัฒนาเพือ่ความยัง่ยืนใหุ้้แกผู่ม้ส่ีิวนไดเ้สิยีทุกฝ่า่ย เพือ่ถ่ืายทอด แบัง่ปนั และแลกเปลีย่น
ประสิบัการณ์การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ดังนี�

ช่่องทางกี่ารสื�อความูเรื�องกี่ารพัฒนาเพื�อความูยั�งยืนให้แกี่่กี่ลุ่มูผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

ช่่องทางกี่ารสื�อความู

กี่ลุ่มูผู้มู่ส่วนได้้เส่ย
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เว็บัไซึ่ตั้์ธนาคาร • • • • • • • • •

วารสิารสิารสัิมพันธ์ผู้ถืือหุุ้้น •

คำาอธิบัายและการวิเคราะหุ้์ของฝ่่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: 
MD&A)

• • • • • • • • •

รายงานประจำาปี • • • • • • • • •

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • • • • • • • • •

รายงานตั้ามกรอบั TCFD* • • • • • • • • •

Investor Presentation • • • • • • • • •

ธรรมาภิบัาลสิาร •

กสิิกรทีว,ี Office 365, 
LINE Official - KONNECT+

•

Facebook (KBankSmiles) • • • • • • • • •

การเข้าพบัและใหุ้้ข้อมูลในรูปแบับัการประชุ้ม
ออนไลน์ 

• • • • • • • •

* การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับัสิภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)

31  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน



32  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ร่วมงานเสิวนาพิเศษั BOT Financial Landscape Consultation Session: เปิดมุมมองภูมิทัศน์ใหุ้ม่ภาคการเงินไทย

 สิมาคมธนาคารไทยประกาศเจตั้นารมณ์ด้าน ESG  
ขับัเคลื่อนเศรษัฐกิจท่ีเป็นมิตั้รกับัสิิ่งแวดล้อมมุ่งสิู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กี่ิจกี่รรมูกี่ารสื�อความูเรื�องกี่ารพัฒนาเพื�อความูยั�งยืนให้แกี่่กี่ลุ่มูผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

ธนาคารเข้าร่วมงานเสิวนา BOT Financial Landscape Consultation Session: เปิดมุมมองภูมิทัศน์ใหุ้ม่ภาคการเงินไทย จัดโดยธนาคารแหุ้่ง
ประเทศไทย โดยมีประธานเจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้าร ธนาคารกสิิกรไทย บัรรยายปาฐกถืาพิเศษัและร่วมรับัฟังสิรุปใจความและความเห็ุ้นท่ีมีตั้่อรายงานการ
ปรับัภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย (BOT Financial Landscape Consultation Paper)

สิมาคมธนาคารไทยมอบัหุ้มายใหุ้้ธนาคารกสิิกรไทย จำากัด (มหุ้าช้น)  
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหุ้าช้น) เป็น Lead Facilitator  
ในการขับัเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่ ง ยืน 
ใหุ้้แก่ภาคการธนาคารไทย โดยมภีารกิจหุ้ลัก คอื การจัดทำาร่างประกาศ 
เจตั้นารมณ์ด้านสิิง่แวดลอ้ม สัิงคม และธรรมาภบิัาล (ESG Declaration)  
และพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบัตั้ามเจตั้นารมณ์ ESG 
Declaration เพ่ือกำาหุ้นดทิศทางและแนวปฏิิบััตั้ิท่ีช้ัดเจนด้าน ESG 
ร่วมกันของภาคการธนาคาร ซึ่่่งมีการประกาศเจตั้นารมณ์ร่วมกันใน
เดือนสิิงหุ้าคม 2565

ปาฐกถืาพิเศษัในงานสิัมมนา ESG Forum ภายใตั้้หัุ้วข้อ
จุดเปลี่ยน...ศักยภาพใหุ้ม่เศรษัฐกิจไทย

ธนาคารเข้าร่วมงานสัิมมนา ESG Forum ซึ่่่งจัดข่�นโดยหุ้นังสืิอพิมพ์
ประช้าช้าติั้ธุรกิจและประช้าช้าติั้ธุรกิจออนไลน์ โดยมีประธาน 
เจ้าหุ้น้าท่ีบัรหิุ้าร ธนาคารกสิกิรไทย รว่มบัรรยายปาฐกถืาพิเศษัหัุ้วข้อ 
“จดุเปล่ียน…ศักยภาพใหุ้ม่เศรษัฐกิจไทย” เพ่ือแบ่ังปันมุมมองแนวคิด
และการดำาเนินงานตั้่อสิถืานการณ์เศรษัฐกิจไทยในปัจจุบััน 

GRI 2-28



กี่ารกี่ำาหนด้ประเด้็นด้้านความูยั�งยืนท่�สำาคัญ

ในปี 2565 ธนาคารพัฒนากระบัวนการประเมินประเด็นสิาระสิำาคัญ
ด้านความยั่งยืนทั�งในเช้ิงคุณภาพและเช้ิงปริมาณ ในรูปแบับัการ
เปรียบัเทียบัผลกระทบัในระดับั Outside-in และ Inside-out เพื่อ
ใช้้ในการวิเคราะหุ้์ผลกระทบัที่มีตั้่อเศรษัฐกิจ สิิ่งแวดล้อม สิังคม 
และสิิทธิมนุษัยช้น ท่ีเกิดจากการดำาเนินกิจกรรมและความสิัมพันธ์
ทางธุรกิจของธนาคาร โดยรวบัรวมและจัดลำาดับัความสิำาคัญของ
ประเด็นความย่ังยืนทีส่ิำาคัญของธนาคารเทียบัเคยีงกับัมาตั้รฐานดา้น
ความยั่งยืนระดับัโลก ประเด็นท่ีหุ้น่วยงานกำากับัดูแลและธนาคาร
ช้ั�นนำาในระดับัประเทศและระดับัโลกใหุ้้ความสิำาคัญ และประเด็น
ที่สิำาคัญของธนาคารในปี 2565 ผนวกกับัการประเมินความเส่ีิยง 

ข้ั�นตอนกี่ารกี่ำาหนด้ประเด้็นสาระสำาคัญด้้านความูยั�งยืน

ทั�งในปัจจุบันัและความเส่ีิยงท่ีคาดว่าจะมโีอกาสิเกิดข่�น และอาจส่ิงผล
ต่ั้อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยผ่านกระบัวนการมีสิ่วนร่วมของ 
ผู้มีสิ่วนได้เสิีย ได้แก่ ผู้ถืือหุุ้้น คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกค้า  
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ คู่แข่ง เจ้าหุ้นี� หุ้น่วยงานกำากับัดูแล ชุ้มช้น สิิ่งแวดล้อม 
และสิังคม รวมถ่ืงผู้เช้ี่ยวช้าญด้านการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ
และดา้นอตุั้สิาหุ้กรรมการเงนิธนาคาร ในรปูแบับัตั้า่งๆ อาท ิการสิำารวจ
ความคิดเห็ุ้นด้วยแบับัสิอบัถืาม การสัิมภาษัณ์ และการวิเคราะห์ุ้
ข้อมูลระดบััทุตั้ยิภมิู เพือ่นำามุมมองและข้อคิดเห็ุ้นมาวิเคราะห์ุ้จดัลำาดับั
ความสิำาคัญ ตั้ลอดจนวางแนวทางในการดำาเนินงานใหุ้้ตั้อบัสินอง
ความตั้้องการของผู้มีสิ่วนได้เสิียได้อย่างถูืกตั้้องเหุ้มาะสิม 

กี่ารระบุประเด้็น
สาระสำาคัญ
ด้้านความูยั�งยืน

• นำาประเด็นด้านความยั่งยืน 
ท่ีสิำาคัญในปี 2564 มาพิจารณา
ทบัทวน

• ศ่กษัาและพิจารณาเทียบัเคียง
กับัประเด็นด้านความยั่งยืน
ระดับัประเทศและระดับัโลก 
อาทิ GRI Standards,  
Sustainability Accounting 
Standard Board (SASB), 
ตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ่้งไทย (SET) 
ผู้เช้ี่ยวช้าญด้านสิิ่งแวดล้อมและ
ผู้เช้ี่ยวช้าญด้านกลุ่มธนาคาร

• ศ่กษัาและพิจารณาประเด็น
ความยั่งยืนท่ีธนาคารช้ั�นนำาใน
ระดับัประเทศและระดับัโลกใหุ้้
ความสิำาคัญ

• ศ่กษัาและพิจารณาเทียบัเคียง
กับัผลกระทบัตั้่อเป้าหุ้มายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ
การเงิน (SDGs Impact by 
Financial Sector)

• นำาประเด็นสิาระสิำาคัญด้าน
ความยั่งยืนท่ีผ่านการกลั่นกรอง 
ไปสิอบัถืามความคิดเห็ุ้นของผู้มี
สิ่วนได้เสิียในขั�นตั้อนตั้่อไป

กี่ารจัด้ลำาด้บั
ประเด้น็สาระสำาคัญ
ด้้านความูยั�งยืน

• วิเคราะห์ุ้และพิจารณาทบัทวน
ข้อมูลท่ีได้จากการสิอบัถืาม
ผู้มีสิ่วนได้เสิียทั�งภายในและ
ภายนอกธนาคาร ผ่านการ
สิำารวจความคิดเห็ุ้นด้วยวิธี
แบับัสิอบัถืาม ได้แก่ ผู้ถืือหุุ้้น 
หุ้น่วยงานกำากับัดูแล ลูกค้า  
คู่ค้า ชุ้มช้น และพนักงาน และ
การสิัมภาษัณ์เช้ิงล่ก ได้แก่ 
คณะกรรมธนาคาร และผู้บัริหุ้าร
ระดับัสิูงของธนาคาร เพื่อนำา
ผลลัพธ์ท่ีได้มาจัดลำาดับัประเด็น
สิาระสิำาคัญด้านความยั่งยืนของ
ธนาคาร

กี่ารพิจารณา
ตรวจสอบประเด้็น
สาระสำาคัญด้้านความูยั�งยืน

• ช้ี�แจงการจัดลำาดับัความสิำาคัญ
ของประเด็นสิาระสิำาคัญด้าน
ความยั่งยืนใหุ้้แก่ทุกสิายงาน
ของธนาคาร เพื่อนำาไปกำาหุ้นด
แนวทางในการดำาเนินงานของ
ธนาคาร

• รายงานตั้่อคณะกรรมการกำากับั
ดูแลกิจการเพื่อพิจารณา และ
นำาเสินอตั้่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อทราบัและเปิดเผย
ในรายงานการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนและเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร

กี่ารพิจารณา
ทบทวนประเด้็น
สาระสำาคัญด้้านความูยั�งยืน

• รับัฟังความคิดเห็ุ้นและ 
ข้อเสินอแนะจากผู้มีสิ่วนได้
เสิียผ่านช้่องทางท่ีหุ้ลากหุ้ลาย 
เพื่อพัฒนาการดำาเนินงานของ
ธนาคารและการเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานฉบัับัตั้่อไป 

33  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

GRI 2-2, GRI 2-14, GRI 3-1



34  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ประเด้็นสาระสำาคัญด้้านความูยั�งยืน

•  ด้ิจิทัลและนวัตกี่รรมู
•  จรรยาบรรณและความู

โปร่งใสทางธุรกี่ิจ  
(เช่่น กี่ารต่อต้าน
คอร์รัปชั่�น พฤติกี่รรมู
ทางกี่ารตลาด้)

•  ความูเข้้าใจในความู
ต้องกี่ารข้องลูกี่ค้า

•  ความูปลอด้ภัยทาง
ไซเบอร์และกี่ารคุ้มูครอง
ความูเป็นส่วนตัวข้อง
ข้้อมููลลูกี่ค้า

•  กี่ารกี่ำากี่ับดู้แลกี่ิจกี่าร*

•  ความูเส่�ยงและโอกี่าส 
จากี่กี่ารเปล่�ยนแปลง
สภาพภูมูิอากี่าศ

•  กี่ารจัด้กี่ารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั�งยืน

•  ผลิตภัณฑ์ทางกี่ารเงิน 
เพื�อสิ�งแวด้ล้อมู

•  กี่ารให้ความูรู้ทางกี่ารเงิน
•  กี่ารบริหารความูเส่�ยง** 

• พลังงานสะอาด้
• กี่ารอนุรักี่ษ์ความู 

หลากี่หลายทางช่่วภาพ
• กี่ารลด้ปริมูาณกี่ารปล่อย 

กี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ 
จากี่กี่ารด้ำาเนินงานข้อง
ธนาคารและจากี่กี่ารให้
สินเชื่�อและกี่ารลงทุน

• กี่ารลด้มูลพิษ
• ความูร่วมูมูือกี่ับสถึาบัน 

ท่�เน้นกี่ารพัฒนาท่�ยั�งยืน
• กี่ารบริหารจัด้กี่าร

ทรัพยากี่รนำ�าอย่างมู่
ประสิทธิภาพและปัญหา
นำ�าแล้ง

• กี่ารพัฒนาทรัพยากี่ร
บุคคล กี่ารด้ึงดู้ด้และกี่าร
รักี่ษาพนักี่งานท่�มู่ความู
สามูารถึ

• ผลิตภัณฑ์ทางกี่ารเงิน 
ท่�รับผิด้ช่อบต่อสังคมู

• กี่ารดู้แลความูเป็นอยู่ท่�ด้่
ข้องพนักี่งาน

• กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้าน
แรงงาน กี่ารมู่ส่วนร่วมู  
ความูหลากี่หลาย และ
ความูเท่าเท่ยมู

• กี่ารจัด้กี่ารข้ยะอย่างมู่
ประสิทธิภาพ

• กี่ารสร้างจิตสำานึกี่ 
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

• กี่ารสนับสนุนด้้านกี่าร
ศกึี่ษาและกี่ารพฒันาช่มุูช่น

• กี่ารสนับสนุนด้้านกี่าร
อนุรักี่ษ์และพัฒนาสังคมู
และวัฒนธรรมู

• สิทธิมูนุษยช่นข้อง
พนักี่งาน คู่ค้า ลูกี่ค้า  
และชุ่มูช่น***

ผลกี่ระทบ
ระด้บัสงูมูากี่

ผลกี่ระทบ
ระด้บัสงู

ผลกี่ระทบ
ระด้บัปานกี่ลาง

* รายละเอียดเพิ่มเตั้ิมเกี่ยวกับัการกำากับัดูแลกิจการระบัุในรายงานประจำาปี2565 (แบับั 56-1 One Report) หุ้น้า 99 - 159
** รายละเอียดเพิ่มเตั้ิมเกี่ยวกับัความเสิี่่ยงอาจเกิิดข่��นใหุ้ม่ในอนาคตั้ระบัุในรายงานประจำาปี2565 (แบับั 56-1 One Report) หุ้น้า 59 - 62
***  ประเด็นความเสิี่ยงด้านสิิทธิมนุษัยช้นท่ีสิำาคัญ
 • กลุ่มพนักงาน: โรคตั้ิดตั้่ออุบััตั้ิใหุ้ม่ อาทิ โรคโควิด 19 
 • กลุ่มคู่ค้า: 1) อาช้ีวอนามัยและความปลอดภัยในท่ีทำางาน 2) การใช้้แรงงานผิดกฎหุ้มาย เช้่น แรงงานเด็ก แรงงานบัังคับั เป็นตั้้น 
 • กลุ่มลูกค้า: 1) การรั่วไหุ้ลของข้อมูลและการนำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้้ในทางท่ีไม่เหุ้มาะสิม 2) สิภาพการทำางาน สิุขภาพ และความปลอดภัยของแรงงาน 3) การรวมตั้ัวและการร่วมกลุ่ม 
    เจรจาตั้่อรองเรื่องการจ้างงาน

GRI 3-1, GRI 3-2

ธนาคารพัฒนากระบัวนการประเมินประเด็นสิาระสิำาคัญด้าน
ความยั่งยืนทั�งในเช้ิงคุณภาพและเช้ิงปริมาณ สิ่งผลใหุ้้ประเด็น
สิาระสิำาคัญด้านความยั่งยืนมีความชั้ดเจนมากข่�นตั้ามแนวทาง
ในการกำาหุ้นดประเด็นสิาระสิำาคัญด้านความยั่งยืนตั้ามกรอบั
การรายงานความยั่งยืนของ GRI Standards โดยใช้้ Universal  
Standards 2021 ฉบัับัปรับัปรุง โดยประเด็นสิาระสิำาคัญ 
ด้านความยั่งยืนในปี 2565 ยังอยู่ในกรอบัประเด็นสิาระสิำาคัญ 

ด้านความย่ังยืนของปี 2564 จากผลสิำารวจของธนาคารพบัว่า 
ประเด็นสิาระสิำาคัญด้านความยั่งยืนท่ีผู้มีสิ่วนได้เสิียส่ิวนใหุ้ญ่ใหุ้้
ความสิำาคัญอยู่ในมิตั้ิธรรมาภิบัาลและสัิงคม โดยธนาคารตั้้องรักษัา
มาตั้รฐานใหุ้้อยู่ในระดับัสิูงอย่างสิมำ่าเสิมอ นอกจากนี� ผู้มีสิ่วนได้เสิีย 
ได้ใหุ้้ความสิำาคัญเก่ียวกับัผลกระทบัทางสิิง่แวดล้อมและสัิงคมมากข่�น 
อาทิ สิภาพภูมิอากาศ การลดความเหุ้ลือ่มลำ�าทางสัิงคม โดยมปีระเด็น
สิาระสิำาคัญจำานวน 25 ประเด็น ดังนี�

กี่ารเปล่�ยนแปลงกี่ารรายงานประเด้็นสาระสำาคัญด้้านความูยั�งยืนท่�สำาคัญ



ประเด้็นด้้านความูยั�งยืนท่�สำาคัญ
ประเด้็น 

ด้้านความูยั�งยืน 
ตามูแนวทาง  

GRI

หัวข้้อท่�นำาเสนอ 
ในรายงาน

เป้าหมูายกี่ารพัฒนาท่�ยั�งยืน
(Sustainable Development Goals)

กี่ารกี่ำากี่ับดู้แลกี่ิจกี่าร 
การกำากับัดูแลองค์กรด้วยหุ้ลักธรรมาภิบัาลที่ดี มีนโยบัาย
และกระบัวนการกำากับัดูแล เพื่อใหุ้้ม่ันใจว่าธนาคารจะ
สิามารถืดำาเนินงาน เพื่อสิร้างผลตั้อบัแทนอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว 

Governance structure 
and composition
(GRI 2-9)
Delegation of 
responsibility for
managing impacts
(GRI 2-13) 

การกำากับัดูแล
กิจการ 
มูิติธรรมูาภิบาล
และเศรษฐกี่ิจ 

จรรยาบรรณและความูโปร่งใสทางธุรกี่ิจ
จรรยาบัรรณในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบัรรณของพนักงาน 
วัฒนธรรมองค์กร การปฏิิบััตั้ิตั้ามหุ้ลักจริยธรรมที่ถืูกตั้้องและ
โปร่งใสิ การบัริหุ้ารจัดการด้านการใหุ้้บัริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market Conduct)  การตั้่อตั้้านทุจริตั้คอร์รัปช้ั่น 
การป้องกัน และการฉ้อฉล 

Policy commitments
(GRI 2-23)
Anti-Corruption
(GRI 205)

หุ้ลักจริยธรรม 
ทางธุรกิจ 
มูิติธรรมูาภิบาล
และเศรษฐกี่ิจ 

กี่ารบริหารความูเส่�ยง
การบัริหุ้ารความเส่ีิยงจากการดำาเนินงาน การเปล่ียนแปลง
กฎกตั้ิกา ความเส่ีิยงด้านสิินเช้ื่อ ความเส่ีิยงด้านภาพลักษัณ์ 
การประเมินความเส่ีิยงที่เกิดข่�นใหุ้ม่ (Emerging Risk)  
ที่อาจส่ิงผลตั้่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

Role of the highest 
governance body in 
overseeing the 
management of impacts 
(GRI 2-12)

การบัริหุ้ารจัดการ 
ความเส่ีิยง 
มูิติธรรมูาภิบาล
และเศรษฐกี่ิจ 

ความูเข้้าใจในความูต้องกี่ารข้องลูกี่ค้า 
การมีสิินค้าและบัริการที่ตั้อบัสินองความตั้้องการ 
ความพ่งพอใจ และความคาดหุ้วังของลูกค้า 

นวัตั้กรรมและ
บัริการทางการเงิน
มูิติธรรมูาภิบาล
และเศรษฐกี่ิจ 

ผลิตภัณฑ์ทางกี่ารเงินเพื�อสิ�งแวด้ล้อมู 
การใหุ้้สิินเช้ื่อเพื่อสินับัสินุนและส่ิงเสิริมโครงการหุ้รือธุรกิจ
ที่เป็นมิตั้รตั้่อส่ิิงแวดล้อมเพื่อบัรรเทาผลกระทบัจากการ
เปล่ียนแปลงสิภาพภูมิอากาศ

Role of the highest 
governance body  
in overseeing the 
management of 
impacts 
(GRI 2-12)
Emissions 2016
(GRI 305)

การใหุ้้สิินเช้ื่อและ
การลงทุนด้วย
ความรับัผิดช้อบั
ตั้ามเกณฑ์์ด้าน
ส่ิิงแวดล้อม สัิงคม 
และธรรมาภิบัาล
มูิติธรรมูาภิบาล
และเศรษฐกี่ิจ 

การเปิดเผย
ข้อมูลทางการ
เงินที่เกี่ยวข้องกับั
สิภาพภูมิอากาศ 
(Task Force on 
Climate-related 
Financial 
Disclosures: TCFD)
มูิติสิ�งแวด้ล้อมู

กี่ารนำาเสนอประเด้็นด้้านความูยั�งยืนในกี่ารรายงาน

GRI 3-2
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ประเด้็นด้้านความูยั�งยืนท่�สำาคัญ
ประเด้็น 

ด้้านความูยั�งยืน 
ตามูแนวทาง  

GRI

หัวข้้อท่�นำาเสนอ 
ในรายงาน

เป้าหมูายกี่ารพัฒนาท่�ยั�งยืน
(Sustainable Development Goals)

ด้ิจิทัลและนวัตกี่รรมู 
การใช้้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสิินค้าและบัริการ 
ใหุ้้แก่ลูกค้าอย่างเหุ้มาะสิม สิะดวก รวดเร็ว และสิอดคล้อง
กับัความตั้้องการของลูกค้า 

นวัตั้กรรมและ
บัริการทางการเงิน
มูิติธรรมูาภิบาล
และเศรษฐกี่ิจ 

กี่ารจัด้กี่ารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั�งยืน 
การบัริหุ้ารหุ้่วงโซึ่่อุปทานโดยพิจารณาผลกระทบั
ด้านส่ิิงแวดล้อม สัิงคม และธรรมาภิบัาล เพื่อใหุ้้ม่ันใจว่า
คู่ค้าที่ธนาคารดำาเนินธุรกิจด้วย จะไม่สิร้างผลกระทบัตั้่อ
ส่ิิงแวดล้อม สัิงคม และดำาเนินธุรกิจด้วยหุ้ลักธรรมาภิบัาล
ที่ดี

Activities, value 
chain and other 
business relationships
(GRI 2-6)
Supplier Environmental 
Assessment 2016
(GRI 308)
Supplier Social  
Assessment 2016
(GRI 414)

การบัริหุ้ารจัดการ 
หุ้่วงโซึ่่อุปทาน 
อย่างยั่งยืน
มูิติธรรมูาภิบาล
และเศรษฐกี่ิจ 

ความูปลอด้ภัยทางไซเบอร์และกี่ารคุ้มูครอง
ความูเป็นส่วนตัวข้องข้้อมููลลูกี่ค้า 
การมีระบับัรักษัาความปลอดภัยของข้อมูล และการ 
รักษัาความเป็นส่ิวนตั้ัวของข้อมูล รวมถื่งการบัริหุ้ารความ
เส่ีิยงด้านไซึ่เบัอร์ โดยมีนโยบัาย โครงสิร้าง กระบัวนการ
ประเมินระบัุประเด็นความเส่ีิยง การตั้ิดตั้าม ป้องกัน  
ตั้รวจสิอบั แก้ไขและเยียวยาในกรณีที่มีความเส่ีิยงเกิดข่�น

Role of the highest 
governance body in 
overseeing the 
management of 
impacts
(GRI 2-12)
Customer Privacy 2016
(GRI 418)

การรักษัา 
ความปลอดภัย 
และความเป็น 
ส่ิวนตั้ัวของข้อมูล 
มูิติสังคมู 

กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านแรงงาน กี่ารมู่ส่วนร่วมู 
ความูหลากี่หลาย และความูเท่าเท่ยมู
การปฏิิบััตั้ิตั้่อพนักงานด้วยการเคารพในความหุ้ลากหุ้ลาย
และโอกาสิที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิิบััตั้ิ ใหุ้้ผลตั้อบัแทนที่
เป็นธรรม มีกลไกและช้่องทางรับัข้อร้องเรียนด้านแรงงาน 

Employment 2016
(GRI 401)
Labor/Management 
Relations 2016
(GRI 402)
Diversity and Equal 
Opportunity 2016
(GRI 405)

การบัริหุ้ารจัดการ 
ทรัพยากรบัุคคล 
มูิติสังคมู 

กี่ารพัฒนาทรัพยากี่รบุคคล กี่ารด้ึงดู้ด้และกี่ารรักี่ษา
พนักี่งานท่�มู่ความูสามูารถึ 
การใหุ้้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

Training and 
Education 2016 
(GRI 404)

การบัริหุ้ารจัดการ 
ทรัพยากรบัุคคล 
มูิติสังคมู 

GRI 3-2



ประเด้็นด้้านความูยั�งยืนท่�สำาคัญ
ประเด้็น 

ด้้านความูยั�งยืน 
ตามูแนวทาง  

GRI

หัวข้้อท่�นำาเสนอ 
ในรายงาน

เป้าหมูายกี่ารพัฒนาท่�ยั�งยืน
(Sustainable Development Goals)

กี่ารดู้แลความูเป็นอยู่ท่�ด้่ข้องพนักี่งาน
การดูแลอาช้ีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ทั�งทางร่างกาย
และจิตั้ใจ การจัดสิรรสิถืานที่ และอุปกรณ์อำานวยความ
สิะดวกในการทำางาน ตั้ลอดจนใหุ้้ความรู้ในด้านการดูแล
สุิขภาพ และความปลอดภัยในการปฏิิบััตั้ิงาน 

Occupational Health 
and Safety 2018
(GRI 403)

การบัริหุ้ารจัดการ 
ทรัพยากรบัุคคล 
มูิติสังคมู 

สิทธิมูนุษยช่นข้องพนักี่งาน คู่ค้า ลูกี่ค้า และชุ่มูช่น 
การเคารพและจัดการประเด็นด้านสิิทธิมนุษัยช้นที่เกี่ยวข้อง
กับัพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 

การดำาเนินงาน 
ด้านสิิทธิมนุษัยช้น 
มูิติสังคมู 

ผลิตภัณฑ์ทางกี่ารเงินท่�รับผิด้ช่อบต่อสังคมู
กี่ารให้ความูรู้ทางกี่ารเงิน 
การสิร้างการเข้าถื่งบัริการทางการเงินใหุ้้แก่ลูกค้าและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสิ รวมถื่งการใหุ้้ความรู้ทางการเงิน 
เพื่อเสิริมสิร้างศักยภาพด้านการบัริหุ้ารจัดการเงินใหุ้้แก่
ลูกค้า และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสิ

Indirect Economic 
Impacts 2016
(GRI 203)

การสิร้าง 
การเข้าถื่งบัริการ
ทางการเงิน 
และการใหุ้้ความรู้
ทางการเงิน 
มูิติสังคมู 

กี่ารสนับสนุนด้้านกี่ารศึกี่ษาและกี่ารพัฒนาชุ่มูช่น / 
กี่ารสนับสนุนด้้านกี่ารอนุรักี่ษ์และพัฒนาสังคมู
และวัฒนธรรมู 
การทำากิจกรรมตั้่างๆ เพื่อชุ้มช้น กิจกรรมจิตั้อาสิา 
และการทำากิจกรรมที่ส่ิงเสิริม และกระตัุ้้นการเจริญเตั้ิบัโตั้
ตั้่อเศรษัฐกิจชุ้มช้น  

Economic 
Performance 2016 
(GRI 201)

การดำาเนินงาน 
ด้านสัิงคม 
มูิติสังคมู 

กี่ารลด้ปริมูาณกี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่จากี่กี่าร
ด้ำาเนินงานข้องธนาคาร และจากี่กี่ารให้สินเชื่�อและ
กี่ารลงทุน / กี่ารลด้มูลพิษ / กี่ารสร้างจิตสำานึกี่ด้้าน 
สิ�งแวด้ล้อมู / กี่ารจัด้กี่ารข้ยะอย่างมู่ประสิทธิภาพ 
/ กี่ารจัด้กี่ารทรัพยากี่รนำ�าอย่างมู่ประสิทธิภาพและ
ปัญหานำ�าแล้ง / กี่ารอนุรักี่ษ์ความูหลากี่หลายทาง
ช่่วภาพ / ความูร่วมูมูือกี่ับสถึาบันท่�เน้นกี่ารพัฒนาท่�
ยั�งยืน / พลังงานสะอาด้
การลดปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกจาก
การดำาเนินงานของธนาคาร และร่วมมือกับัสิถืาบััน
ที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน

Energy 2016
(GRI 302)
Water and Effluents 
2018
(GRI 303)
Emissions 2016
(GRI 305)
Waste 2020
(GRI 306)

การบัริหุ้ารจัดการ
ด้านส่ิิงแวดล้อม
ของธนาคาร 
มูิติสิ�งแวด้ล้อมู

การเปิดเผย
ข้อมูลทางการ
เงินที่เกี่ยวข้องกับั
สิภาพภูมิอากาศ 
(Task Force on 
Climate-related 
Financial  
Disclosures: 
TCFD) 
มูิติสิ�งแวด้ล้อมู

37  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
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GRI 3-2
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ประเด้็นด้้านความูยั�งยืนท่�สำาคัญ
ประเด้็น 

ด้้านความูยั�งยืน 
ตามูแนวทาง  

GRI

หัวข้้อท่�นำาเสนอ 
ในรายงาน

เป้าหมูายกี่ารพัฒนาท่�ยั�งยืน
(Sustainable Development Goals)

ความูเส่�ยงและโอกี่าสจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลง  
สภาพภูมูิอากี่าศ
การวิเคราะหุ้์ประเมินโอกาสิและความเส่ีิยง 
จากการเปล่ียนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 

Emissions 2016
(GRI 305)

การใหุ้้สิินเช้ื่อและ
การลงทุนด้วย
ความรับัผิดช้อบั
ตั้ามเกณฑ์์ด้าน
ส่ิิงแวดล้อม สัิงคม 
และธรรมาภิบัาล
มูิติธรรมูาภิบาล
และเศรษฐกี่ิจ  

การเปิดเผย
ข้อมูลทางการ
เงินที่เกี่ยวข้องกับั
สิภาพภูมิอากาศ 
(Task Force on 
Climate-related 
Financial  
Disclosures: 
TCFD) 
มูิติสิ�งแวด้ล้อมู

GRI 3-2



ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย รูปแบบและ
ช่่องทางกี่ารสื�อสาร

ความูสนใจ
และความูคาด้หวัง
ข้องผู้มู่ส่วนได้้เส่ย 

แนวทางกี่ารตอบสนองข้องธนาคาร
รายละเอ่ยด้

ข้องกี่ารด้ำาเนินงาน
เพื�อตอบสนอง
ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

ผู้ถึือหุ้น •  การจัดประชุ้มสิามัญผู้ถืือหุุ้้น
และประชุ้มวิสิามัญผู้ถืือหุุ้้น
ในรูปแบับัผ่านส่ืิอ

    อิเล็กทรอนิกส์ิ*
•  การเปิดเผยข้อมูลสิารสินเทศ

ผ่านระบับั SET link ของ
ตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์

    แหุ้่งประเทศไทย เว็บัไซึ่ตั้์ของ
ธนาคาร และส่ืิอส่ิิงพิมพ์ทั�ง
ภายในและภายนอก

    ธนาคาร
•  การประชุ้มออนไลน์และใหุ้้

ข้อมูลแก่ผู้ถืือหุุ้้น
    นักลงทุน และบัุคคลทั่วไป
    ทั�งแบับัรายบัุคคล
    และคณะทั�งในประเทศและ

ตั้่างประเทศ
•  การจัดใหุ้้มีช้่องทางการ

สิอบัถืามข้อมูลผ่านเว็บัไซึ่ตั้์
•  การตั้อบัแบับัสิอบัถืาม

•  ผลตั้อบัแทนการลงทุนสูิง
และเตั้ิบัโตั้อย่างม่ันคง
ยั่งยืน

•  ผลการดำาเนินงานดีและ
เตั้ิบัโตั้อย่างสิมำ่าเสิมอ

•  การดำาเนินงานเป็นไป
    อย่างโปร่งใสิและเป็นธรรม
•  การบัริหุ้ารความเส่ีิยงด้วย

ความรอบัคอบั
•  การดำาเนินงาน
    อย่างมีจริยธรรม
    และมีการพิจารณา
    ประเด็นด้านส่ิิงแวดล้อม 

สัิงคม ธรรมาภิบัาล
•  การใหุ้้ความรู้เกี่ยวกับั
    กฎเกณฑ์์ใหุ้ม่ๆ ของ 

หุ้น่วยงานกำากับัดูแล
•  การส่ืิอสิารเร่ืองมาตั้รการ

ตั้่างๆ ของธนาคารในการ
รับัมือกับัสิถืานการณ ์
โรคโควิด 19

 

•  การสิร้างผลประกอบัการที่ยั่งยืน
    และสิมดุลภายใตั้้การบัริหุ้ารความเส่ีิยง
    ที่รัดกุมและรอบัคอบั
•  การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถืือหุุ้้น
    ตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้่งประเทศไทยผ่าน

กิจกรรมหุ้รือช้่องทางการส่ืิอสิารอื่นๆ
    ด้วยความโปร่งใสิ และตั้รวจสิอบัได้
•  การเช้ิญช้วนผู้ถืือหุุ้้นเข้าร่วมการประชุ้ม
    สิามัญผู้ถืือหุุ้้นประจำาปี และร่วมแสิดง

ความคิดเหุ้็นในที่ประชุ้ม
•  การประกาศนโยบัาย โครงสิร้างและ

มาตั้รการตั้่างๆ ในขั�นตั้อนการพิจารณาการ
ปล่อยสิินเช้ื่อเพื่อใหุ้้พนักงานย่ดถืือปฏิิบััตั้ิ
อย่างเคร่งครัดรวมถื่งการฝึ่กอบัรมพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง

•  การตั้ิดตั้าม และใหุ้้ความรู้เกี่ยวกับั
    กฎระเบัียบัใหุ้ม่ๆ ใหุ้้เป็นไปตั้ามหุ้ลัก

มาตั้รฐานสิากล อาทิ มาตั้รฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบัับัที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการ
เงิน (TFRS 9)

•  การกำาหุ้นดมาตั้รการในการตั้รวจตั้ิดตั้าม
    และการเปิดเผยข้อมูลตั้่างๆ เพื่อสิร้าง
    ความโปร่งใสิ
•  การส่ืิอสิารเร่ืองมาตั้รการตั้่างๆ ของธนาคาร

ในการรับัมือกับัสิถืานการณ์โควิด 19  
เพื่อสิร้างความม่ันใจใหุ้้กับัผู้ถืือหุุ้้น

•  ทุกบัทของ
รายงานการ
พัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนปี 2565

กี่ารมู่ส่วนร่วมูข้องผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

ธนาคารประเมนิและระบักุลุม่ผูม้ส่ีิวนได้เสิยีโดยวเิคราะห์ุ้จากผลกระทบัของกจิกรรมทางธรุกจิตั้ลอดทั�งหุ่้วงโซ่ึ่คุณค่าของธนาคารทีม่ต่ีั้อผูม้ส่ีิวนได้เสิยี 
ทั�งในมติั้ทิางการเงนิ สิิง่แวดลอ้ม สิงัคม และธรรมาภิบัาล ประกอบักบััอทิธิพลของผูม้สีิว่นไดเ้สิยีทีม่ต่ีั้อการดำาเนนิธรุกิจของธนาคารเพือ่นำามาประเมนิ
ระบักุลุม่ผูม้ส่ีิวนไดเ้สิยี อนัได้แก ่ผูถื้ือหุุ้้น คณะกรรมการธนาคาร พนกังาน หุ้นว่ยงานกำากับัดูแล ลกูค้า คูค้่า/คูธุ่รกิจ คูแ่ข่ง เจ้าหุ้นี� ชุ้มช้น สิิง่แวดลอ้ม 
และสิังคม โดยธนาคารสิ่งเสิริมการมีสิ่วนร่วมของผู้มีสิ่วนได้เสิียของธนาคาร ซึ่่่งนับัเป็นกลไกสิำาคัญท่ีทำาใหุ้้เข้าใจความตั้้องการและความคาดหุ้วัง 
เพือ่นำามาวางแนวทางการดำาเนนิงานและวิธีปฏิิบััตั้ติั้อ่ผูม้ส่ีิวนได้เสิยีได้อย่างถูืกตั้อ้งเหุ้มาะสิม ช้ว่ยป้องกันความเสิีย่งและลดผลกระทบัเชิ้งลบัท่ีอาจ
เกิดข่�น ซึ่่ง่ธนาคารไดพ้จิารณาตั้ามระดบััความสัิมพันธแ์ละความเก่ียวขอ้งกับัการดำาเนินธรุกิจของธนาคารโดยนำามาตั้รฐาน AA 1000 Stakeholders 
Engagement Standard (AA 1000SES) มาประยุกตั้์ใช้้ และสิร้างการมีสิ่วนร่วมผ่านหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจัดทำากระบัวนการเพื่อใหุ้้ทราบัถ่ืง
ความตั้้องการและประเด็นท่ีผู้มีสิ่วนได้เสิียใหุ้้ความสิำาคัญในรูปแบับัตั้่างๆ ดังนี� 

* รายละเอียดเพิ่มเตั้ิมเกี่ยวกับัการประชุ้มและรูปแบับัการเข้าพบักับัผู้ถืือหุุ้้นระบัุในรายงานประจำาปี 2565 (แบับั 56-1 One Report) หุ้น้า 140 - 146

39  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

GRI 2-29



ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย รูปแบบและ
ช่่องทางกี่ารสื�อสาร

ความูสนใจ
และความูคาด้หวัง
ข้องผู้มู่ส่วนได้้เส่ย 

แนวทางกี่ารตอบสนองข้องธนาคาร
รายละเอ่ยด้

ข้องกี่ารด้ำาเนินงาน
เพื�อตอบสนอง
ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

คณะกี่รรมูกี่าร
ธนาคาร

•  การจัดประชุ้มคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจำาทุกเดือน 
(เว้นแตั้่มีเหุ้ตัุ้ขัดข้อง)

•  การจัดประชุ้มคณะกรรมการ
กล่ันกรองสิินเช้ื่อและการ
ลงทุนเพื่อใหุ้้ความเหุ้็น

    และข้อเสินอแนะ ก่อน
การประชุ้มคณะกรรมการ
ธนาคาร 

•  การใหุ้้ข้อมูลข่าวสิารผ่านช้่อง
ทางตั้่างๆ ของธนาคาร

•  การดำาเนินงานเป็นไป
อย่างโปร่งใสิด้วยหุ้ลัก

    ธรรมาภิบัาล
•  การปฏิิบััตั้ิตั้่อผู้มี
    ส่ิวนได้เสีิยทุกกลุ่มอย่าง

เป็นธรรม รวมถื่งดูแล
รักษัาผลประโยช้น์ของ
ธนาคารและผู้ถืือหุุ้้นโดย
คำาน่งถื่งผู้มีส่ิวนได้เสีิย
ทุกกลุ่ม

•  ผลการดำาเนินงานเตั้ิบัโตั้
อย่างยั่งยืน

 

•  การบัริหุ้ารจัดการมีประสิิทธิภาพ โปร่งใสิ
    และตั้รวจสิอบัได้ตั้ามแนวทางการกำากับั 
    ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•  การดำาเนินธุรกิจโดยคำาน่งถื่งผู้มีส่ิวนได้เสีิย

ทุกกลุ่ม 

•  ทุกบัทของ
รายงานการ
พัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนปี 2565

หน่วยงาน
กี่ำากี่ับดู้แล

•  การเข้าร่วมประชุ้ม รับัฟังแนว
นโยบัายและแนวทางการ
กำากับัดูแล

•  การตั้ิดตั้่อประสิานงานกับั
หุ้น่วยงานทางการที่กำากับั
ดูแลโดยหุ้น่วยงานกำากับัการ
ปฏิิบััตั้ิงานของธนาคาร

• การดำาเนินธุรกิจ โดย
    ย่ดหุ้ลักธรรมาภิบัาล
    การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

และเป็นไปตั้ามที่กฎหุ้มาย
กำาหุ้นดภายใตั้้การบัริหุ้าร
ความเส่ีิยงที่เหุ้มาะสิม

•  การปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎหุ้มาย ระเบัียบั
    ข้อบัังคับัที่เกี่ยวข้องกับัการดำาเนินธุรกิจ

อย่างถืูกตั้้อง
•  การพัฒนากระบัวนการทำางานของธนาคาร

ตั้ามข้อกำาหุ้นด ข้อเสินอแนะ และข้อสัิงเกตั้
ที่ได้รับัจากหุ้น่วยงานกำากับัดูแล

• ทุกบัทของ
รายงานการ
พัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนปี 2565

40  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

GRI 2-29



ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย รูปแบบและ
ช่่องทางกี่ารสื�อสาร

ความูสนใจ
และความูคาด้หวัง
ข้องผู้มู่ส่วนได้้เส่ย 

แนวทางกี่ารตอบสนองข้องธนาคาร
รายละเอ่ยด้

ข้องกี่ารด้ำาเนินงาน
เพื�อตอบสนอง
ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

พนักี่งาน •  การจัดปฐมนิเทศสิำาหุ้รับั
พนักงานใหุ้ม่ในทุกระดับั

•  การสิอบัถืามความตั้้องการ
ของพนักงานและหุ้ัวหุ้น้างาน 
เพื่อจัดเตั้รียมหุ้ลักสูิตั้ร

    การเรียนรู้ที่เหุ้มาะสิมใหุ้้แก่
    พนักงานและสิอดคล้องกับั
    การเตั้ิบัโตั้ของธนาคาร
•  การจัดเตั้รียมช้่องทางการรับั

ฟังข้อคิดเห็ุ้นและข้อเสินอแนะ
•  การสิำารวจความพ่งพอใจของ

พนักงาน
•  การจัดกิจกรรมสิร้างความ

ผูกพันกับัพนักงาน การสิร้าง
ขวัญและกำาลังใจใหุ้้พนักงาน 
เพื่อมุ่งสู่ิความเป็นนายจ้าง
ที่ดีที่สุิด

•  การบัริหุ้ารการส่ืิอความเพื่อ
สิร้างความเข้าใจในการ
ดำาเนินธุรกิจและการส่ิงเสิริม
ใหุ้้เกิดความผูกพันในองค์กร
ภายใตั้้วัฒนธรรมแบับั 
กสิิกรไทยผ่านช้่องทางการ
ส่ืิอสิารที่หุ้ลากหุ้ลายทั�ง
ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อ
เข้าถื่งพนักงานทุกกลุ่มอย่าง
ทั่วถื่ง อาทิ Office 365 อีเมล 
Yammer MS Teams LINE 
และ Facebook

•  การจัดใหุ้้มีการประชุ้มพูดคุย
    ระหุ้ว่างหุ้ัวหุ้น้างานและ 

ลูกน้องเพือ่แสิดงความคดิเหุ้น็ 
และข้อเสินอแนะแนวทางใน
การพัฒนาการทำางาน

•  การมีค่าตั้อบัแทนและ
สิวัสิดิการที่เป็นธรรมและ
เหุ้มาะสิม สิอดคล้องกับั
สิภาพเศรษัฐกิจ

•  ความตั้้องการก้าวหุ้น้าใน
เส้ินทางอาช้ีพการงาน

•  ความตั้้องการพัฒนา
ความรู้ความสิามารถืและ
ทักษัะในการทำางานและ
ดำาเนินช้ีวิตั้

•  การดูแลอาช้ีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ทำางาน ทั�งสุิขภาพกาย 
สุิขภาพใจ และการเงิน  
เพื่อใหุ้้สิอดคล้องกับัการ
ทำางานในปัจจุบััน 

•  การมีอุปกรณ์อำานวย
    ความสิะดวกในการ

ทำางานทั�งที่ทำางานและ
ที่บั้าน

•  การเปิดโอกาสิใหุ้้พนักงาน
จัดสิรรเวลาเพื่อสิร้าง
สิมดุลระหุ้ว่างช้ีวิตั้การ
ทำางานและช้ีวิตั้ส่ิวนตั้ัว

•  การจัดเตั้รียมสิถืานที่
ทำางานที่มีสุิขอนามัย และ
ปลอดภัยจากโรคโควิด 19

•  การทำางานจากที่บั้านเพื่อ
รักษัาระยะหุ้่างระหุ้ว่างกัน            

•  การช้่วยเหุ้ลือภาระ
    ค่าใช้้จ่ายที่มากข่�น
    อันเนื่องมาจากปัญหุ้า

สิภาพคล่องทางการเงินใน
ครอบัครัว

•  วัคซึ่ีนโรคโควิด 19 สิำาหุ้รับั
พนักงานและครอบัครัว

•  การกำาหุ้นดนโยบัายและแนวทางการปฏิิบััตั้ิ
ของฝ่่ายทรัพยากรบัุคคล และการปฏิิบััตั้ิ
ตั้ามกฎหุ้มายแรงงาน

•  การกำาหุ้นดนโยบัายด้านสิิทธิมนุษัยช้นและ
แนวทางในการบัริหุ้ารความหุ้ลากหุ้ลาย

•  การกำาหุ้นด Roadmap เพื่อส่ิงเสิริมความ
ก้าวหุ้น้าในเส้ินทางอาช้ีพสิำาหุ้รับัพนักงาน

•  การสิำารวจการจ่ายผลตั้อบัแทนของตั้ลาด
อย่างสิมำ่าเสิมอทุกปี เพื่อใหุ้้ค่าตั้อบัแทน
และผลประโยช้น์มีความเหุ้มาะสิม

•  การจัดหุ้ลักสูิตั้รฝึ่กอบัรมที่สิอดคล้องกับั
พนักงานในสิายงาน และในระดับัตั้่างๆ

•  การสิำารวจความพ่งพอใจของพนักงาน
    และประเมินผลงานเป็นประจำาอย่างต่ั้อเนือ่ง
•  การปรับัปรุงสิภาพแวดล้อมในการทำางาน

ใหุ้้ถืูกตั้้องตั้ามหุ้ลักอาช้ีวอนามัยและ
    ความปลอดภัยในการทำางาน
•  การตั้อบัคำาถืามผ่านช้่องทางการตั้ิดตั้่อ

ส่ืิอสิารตั้่างๆ อย่างตั้่อเนื่อง
•  การออกมาตั้รการรักษัาสุิขอนามัย
    แก่พนักงาน และมาตั้รการการเข้าปฏิิบััตั้ิ

งานในอาคารสิำานักงานและการปฏิิบััตั้ิงาน
ในที่พักอาศัย รวมถื่งการกำาหุ้นดการเหุ้ล่ือม
เวลาเข้างาน

•  การกำาหุ้นดรูปแบับัการทำางานใหุ้้สิอดคล้อง
กับัการทำางานแบับัใหุ้ม่ ตั้อบัสินองการ
ทำางานของพนักงาน และสิามารถืส่ิงมอบั
ผลงานได้อย่างมีประสิิทธิภาพ

•  การออกมาตั้รการช้่วยเหุ้ลือพนักงาน
    และครอบัครัวที่ได้รับัผลกระทบัจาก
    โรคโควิด 19 รวมถื่งการจัดหุ้าวัคซึ่ีน
    โรคโควิด 19 สิำาหุ้รับัพนักงานและ

ครอบัครัว
•  เงินกู้ยืมสิวัสิดิการเพื่อซึ่ื�อส่ิิงอำานวยความ

สิะดวกในการปฏิิบััตั้ิงาน 

•  บัทการบัริหุ้าร
จัดการทรัพยากร
บุัคคล

•  บัทการดำาเนินงาน
ด้านสิทิธิมนุษัยช้น

41  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน
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42  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย รูปแบบและ
ช่่องทางกี่ารสื�อสาร

ความูสนใจ
และความูคาด้หวัง
ข้องผู้มู่ส่วนได้้เส่ย 

แนวทางกี่ารตอบสนองข้องธนาคาร
รายละเอ่ยด้

ข้องกี่ารด้ำาเนินงาน
เพื�อตอบสนอง
ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

ลูกี่ค้า •  การจัดใหุ้้มีผู้ดูแล
    ความสัิมพันธ์ลูกค้า 
    เพื่ออำานวยความสิะดวก
    และตั้อบัสินองความตั้้องการ

ของลูกค้า
•  การเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อ

เสิริมสิร้างความสัิมพันธ์เป็น
ประจำา

•  การผลิตั้ส่ืิอประช้าสัิมพันธ์
    เพื่อใหุ้้ข้อมูลเกี่ยวกับั
    ผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการ
    อย่างถืูกตั้้องครบัถื้วน ช้ัดเจน 

และโปร่งใสิ
•  การจัดใหุ้้มีช้่องทางใหุ้้ลูกค้า
    แสิดงความคิดเหุ้็น
    ข้อเสินอแนะ และข้อร้องเรียน
•  การจัดอบัรม สัิมมนาใหุ้้

ความรู้ และข้อแนะนำา
    ทางการเงิน การค้าและการ

ลงทุน ตั้ลอดจนการป้องกัน
ตั้นเองจากภัยทางไซึ่เบัอร์ใหุ้้
แก่ลูกค้า

•  การสิำารวจความพ่งพอใจ
ของลูกค้าเป็นประจำาอย่าง
ตั้่อเนื่อง

•  การใช้้ช้่องทางดิจิทัลที ่
หุ้ลากหุ้ลาย เพื่อส่ืิอสิารกับั
ลูกค้าได้อย่างคล่องตั้ัวและ
รวดเร็ว ผ่านช้่องทางโซึ่เช้ียล 
มีเดีย เพื่อใหุ้้สิอดคล้องกับั 
วิถืีช้ีวิตั้ของลูกค้าในปัจจุบััน 
เช้่น LINE, Facebook, 
Twitter, YouTube และ
ตั้อบัคำาถืามด้านบัริการบัน
เว็บัไซึ่ตั้์ Pantip เป็นตั้้น

•  การใหุ้้บัริการผ่านช้่องทาง
สิาขาและจุดใหุ้้บัริการของ
ธนาคาร เช้่น แบังกิ�งเอเย่นตั้์

•  การใหุ้้บัริการลูกค้าอย่าง
รับัผิดช้อบัและเป็นธรรม

•  สิินค้าและบัริการ
    ที่หุ้ลากหุ้ลาย มีคุณภาพ

ตั้อบัสินองความตั้้องการ
ของลูกค้า

•  ความสิะดวกในการเข้า
ถื่งผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการ
ทางการเงิน

•  การใหุ้้คำาแนะนำา
    และความรู้ทางการเงิน
•  การรักษัาข้อมูลความเป็น

ส่ิวนตั้ัวของลูกค้า
•  ความพร้อมและความ

รวดเร็วในการตั้อบัสินอง
    ความตั้้องการของลูกค้า
•  ความพร้อมและ

เสิถืียรภาพของระบับั
แอพพลิเคช้ั่นธนาคารบัน
โทรศัพท์มือถืือใหุ้้สิามารถื
ใหุ้้บัริการได้อย่างตั้่อเนื่อง 
รวดเร็วและราบัร่ืน

•  มาตั้รการช้่วยเหุ้ลือ
    เพื่อลดผลกระทบั
    จากโรคโควิด 19

•  การกำาหุ้นดหุ้ลักการและมาตั้รฐานขั�นพื�น
ฐานด้านการบัริการลูกค้าอย่างรับัผิดช้อบั
และเป็นธรรม (Market Conduct)

•  การฝึ่กอบัรมพนักงานเพื่อใหุ้้บัริการอย่างมี
ประสิิทธิภาพตั้ามปณิธานบัริการทุกระดับั
ประทับัใจ

•  การส่ิงมอบัผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการที่ตั้รงตั้าม
ความตั้้องการ และไลฟ์สิไตั้ล์ของลูกค้า

•  การมุ่งเน้นส่ิงเสิริมวัฒนธรรม ธรรมาภิบัาล 
จริยธรรม และจรรยาบัรรณในการปฏิิบัติัั้งาน
ใหุ้้แก่พนักงาน เพื่อส่ิงมอบัผลิตั้ภัณฑ์์และ
บัริการที่ถืูกตั้้อง ซึ่ื่อตั้รงและโปร่งใสิใหุ้้แก่
ลูกค้า

•  การเพิ่มช้่องทางในการเข้าถื่งผลิตั้ภัณฑ์์
    และบัริการทางการเงินที่หุ้ลากหุ้ลายและ

สิะดวก เหุ้มาะสิมกับัไลฟ์สิไตั้ล์ของลูกค้า
•  การจัดอบัรม สัิมมนาเพื่อใหุ้้ความรู้
    ในผลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงิน การสิร้างวินัย
    ทางการเงิน และวิธีการป้องกันภัยทาง

ไซึ่เบัอร์
•  การบัริหุ้ารความเส่ีิยงด้านไซึ่เบัอร์
•  การประกาศนโยบัาย โครงสิร้างและ

มาตั้รการตั้่างๆ ในการบัริหุ้ารจัดการ
    ด้านเทคโนโลยีสิารสินเทศ การรักษัา
    ความปลอดภัย และความเป็นส่ิวนตั้ัว
    ของข้อมูลลูกค้าเพื่อใหุ้้พนักงานย่ดถืือ

ปฏิิบััตั้ิอย่างเคร่งครัด
•  การสิำารวจความคิดเหุ้็นและความพ่งพอใจ

ของลูกค้าและตั้อบัคำาถืามผ่านช้่องทางการ
ตั้ิดตั้่อส่ืิอสิารตั้่างๆ เป็นประจำา

•  การใหุ้้ลูกค้ามีส่ิวนร่วมในการพัฒนา
    ผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการทางการเงิน
•  การออกมาตั้รการช้่วยเหุ้ลือลูกค้า
    เพื่อบัรรเทาผลกระทบัจากโรคโควิด 19

•  บัทนวัตั้กรรม
    และบัริการ
    ทางการเงิน
•  บัทการรักษัา
    ความปลอดภัย
    และความเป็น
    ส่ิวนตั้ัวของข้อมูล
•  บัทการสิร้าง
    การเข้าถื่งบัริการ
    ทางการเงิน
    และการใหุ้้ความรู้
    ทางการเงิน
•  บัทการเปิดเผย
    ข้อมลูทางการเงิน
    ที่เกี่ยวกับั
    สิภาพภูมิอากาศ
    (Task Force on
    Climate-related
    Financial
    Disclosures:
    TCFD)
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ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย รูปแบบและ
ช่่องทางกี่ารสื�อสาร

ความูสนใจ
และความูคาด้หวัง
ข้องผู้มู่ส่วนได้้เส่ย 

แนวทางกี่ารตอบสนองข้องธนาคาร
รายละเอ่ยด้

ข้องกี่ารด้ำาเนินงาน
เพื�อตอบสนอง
ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

คู่ค้า/คู่ธุรกี่ิจ คู่ค้า
•   การสืิอ่ความคู่มือคู่ค้านโยบัาย
      และระเบีัยบัวธีิการจดัซึ่ื�อจัดหุ้า

ทีเ่ป็นปัจจุบัันของธนาคาร 
แนวทางการบัริหุ้ารคู่ค้า 

    รวมถ่ืงข่าวสิารต่ั้างๆ  ประจำาปี
•  การจัดประชุ้มส่ืิอความคู่ค้า

ประจำาปี เพ่ือนำาเสินอข้อมูล 
แนวทาง และกลยุทธ์ รวมถ่ืง
ผลกระทบัจากโรคโควิด 19 
และวกิฤติั้ต่ั้างๆ ท่ีส่ิงผลต่ั้อ
กระบัวนการจัดซึ่ื�อ การบัริหุ้าร
จัดการตั้ลอดหุ่้วงโซ่ึ่อุปทาน 
และบัทบัาทของคู่ค้าต่ั้อ 
เป้าหุ้มายแนวทางการทำา
ธุรกจิอย่างย่ังยืนในอนาคตั้ 

•  การพูดคุยหุ้ารือ แลกเปล่ียน
    ความคิดเห็ุ้น เพ่ือระดม 

ความคิดในการสิร้างสิรรค์
และพัฒนานวตัั้กรรมหุ้รือวธีิ
การทำางานรูปแบับัใหุ้ม่ๆ

•  การเข้าตั้รวจเย่ียมสิถืาน
ประกอบัการของคู่ค้าราย
สิำาคัญ (Onsite) หุ้รือตั้รวจ
เย่ียมผ่านช่้องทางออนไลน์ 
(Online) ตั้ามความ 
เหุ้มาะสิมของประเภทสินิค้า/
บัริการ และสิถืานการณ์

•  การจดัทำา Supplier Satisfaction 
Survey รูปแบับัออนไลน์

•  การมช่ี้องทางการรับั 
ข้อเสินอแนะ หุ้รือข้อร้องเรียน

•  การประเมินผลประจำาปีด้าน
การดำาเนินงาน ด้านส่ิิงแวดล้อม 
สัิงคม และธรรมาภิบัาล 
(ESG) ของคู่ค้า 

คู่ธุรกิี่จ
•  การประชุ้มเจรจาพบัปะ 

พูดคุย เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล
    ความคิดเห็ุ้น
•  การจัดกิจกรรมเสิริมสิร้าง
    ความสัิมพันธ์เป็นประจำาทุกปี

คู่ค้า
•  นโยบัายและระเบัียบั

วิธีการจัดซึ่ื�อจัดหุ้าและ
แนวทางการบัริหุ้ารคู่ค้า 
รวมถื่งข่าวสิารตั้่างๆ

•  จริยธรรม จรรยาบัรรณ 
และความโปร่งใสิในการ
ดำาเนินธุรกิจ

•  การทำาการค้าอย่างเป็นธรรม 
(Fair Trade)

•  การพัฒนาวิธีการและ
กระบัวนการทำางาน
อย่างตั้่อเนื่อง รวมถื่งการ
สิร้างสิรรค์และพัฒนา
นวัตั้กรรมร่วมกัน

•  มาตั้รการช่้วยเหุ้ลือเพือ่ลด
ผลกระทบัจากโรคโควิด 19 

 

คู่ธุรกิี่จ
•  ความร่วมมือในการ

ทำาธุรกิจตั้ามหุ้ลัก                        
ธรรมาภิบัาล

คู่ค้า
•  การจัดทำาหุ้ลักเกณฑ์์การสิรรหุ้า
    การคัดเลือก คู่ค้า โดยอาศัยปัจจัยด้าน 

ส่ิิงแวดล้อม สัิงคม และธรรมาภิบัาล (ESG) 
เป็นประเด็นในการประเมินคู่ค้า

•  กระบัวนการตั้รวจสิอบัที่ช้ัดเจน
    ตั้ามที่ได้ระบัุในจรรยาบัรรณคู่ค้า
•  การทบัทวนและปรับัปรุงกระบัวนการ
    จัดซึ่ื�อจัดจ้าง และวิธีการส่ืิอสิาร
    เพื่อบัรรลุความตั้้องการร่วมกัน
•  การตั้รวจสิอบัและแก้ไขปัญหุ้าที่เกิดข่�น
    อย่างทันท่วงทีและเหุ้มาะสิม อีกทั�งป้องกัน

ปัญหุ้าที่อาจเกิดข่�นในอนาคตั้
•  การใหุ้้ข้อมูลความรู้ในด้านตั้่างๆ
    เพื่อพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน
•  การออกมาตั้รการช้่วยเหุ้ลือเพื่อบัรรเทา
    ผลกระทบัทางเศรษัฐกิจจากโรคโควิด 19

คู่ธุรกิี่จ
•  การจัดทำาข้อตั้กลงร่วมกัน เพื่อกำาหุ้นด
    กรอบัความร่วมมือกับัพันธมิตั้รทางธุรกิจ

•  บัทการบัริหุ้าร
    จัดการหุ้่วงโซึ่่
    อปุทานอย่างย่ังยนื
•  บัทการดำาเนนิงาน
    ด้านสิิทธมินษุัยช้น

43  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน
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44  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย รูปแบบและ
ช่่องทางกี่ารสื�อสาร

ความูสนใจ
และความูคาด้หวัง
ข้องผู้มู่ส่วนได้้เส่ย 

แนวทางกี่ารตอบสนองข้องธนาคาร
รายละเอ่ยด้

ข้องกี่ารด้ำาเนินงาน
เพื�อตอบสนอง
ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย

คู่แข่้ง •  การประชุ้มพบัปะพูดคุย 
    แลกเปล่ียนความคิดเหุ้็น
    และความร่วมมือกันตั้าม

วาระตั้่างๆ 

•  การดำาเนินธุรกิจและ
    แข่งขัน ด้วยความโปร่งใสิ

เป็นธรรม ปฏิิบััตั้ิตั้าม
กรอบัการแข่งขันที่ดี

    และสุิจริตั้

•  การสิร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม  •  บัทหุ้ลักจริยธรรม
ทางธุรกิจ

เจ้าหน่� •  การจัดกิจกรรมเพื่อเสิริม
สิร้างความสัิมพันธ์และ

    ใหุ้้ความรู้ในรูปแบับัตั้่างๆ 
เป็นประจำาทุกปี

•  การจัดใหุ้้มีช้่องทางในการ
    รับัฟังข้อเสินอแนะหุ้รือ
    ข้อร้องเรียน

•  การจ่ายดอกเบัี�ย
    และช้ำาระคืนตั้ามกำาหุ้นด
•  การสืิอ่สิารและการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างต่ั้อเน่ือง

•  การจ่ายดอกเบัี�ยและช้ำาระคืนตั้ามกำาหุ้นด
•  การจัดกิจกรรมและมีการส่ืิอสิารอย่าง
    ตั้่อเนื่อง เพื่อใหุ้้ข้อมูลข่าวสิารความรู้
    ที่ถืูกตั้้องครบัถื้วน

•  บัทผลการ
ดำาเนินงานด้าน
เศรษัฐกิจ

ชุ่มูช่น 
สิ�งแวด้ล้อมู 
และสังคมู 

•  การสิำารวจพูดคุยเพื่อรับัฟัง
ข้อคิดเหุ้็น และความตั้้องการ

    ของชุ้มช้นและสัิงคม รวมถื่ง 
หุ้น่วยงานภาครัฐในท้องถืิ่น  
องค์กรสิาธารณกุศล หุ้รือ
องค์กรที่ไม่แสิวงหุ้าผลกำาไร

    เป็นประจำาทุกปี
•  การจัดกิจกรรมชุ้มช้นสัิมพันธ์
    ผ่านโครงการจิตั้อาสิาของ

พนักงาน และโครงการเพื่อ
สัิงคมของธนาคาร

•  การใหุ้้ความรู้ทางการเงิน
•  การมีผลิตั้ภัณฑ์์ บัริการ

และช้่องทางการเข้าถื่ง
ทางการเงินที่ตั้รงกับัความ
ตั้้องการและวิถืีช้ีวิตั้ของ
คนในชุ้มช้น

•  การพัฒนาและส่ิงเสิริม
การเจริญเตั้ิบัโตั้ของ
เศรษัฐกิจ และการดูแล

    ส่ิิงแวดล้อมในชุ้มช้น
•  การส่ิงเสิริมสินับัสินุน

กิจกรรมเพื่อสัิงคมและ
ชุ้มช้น

•  การช้่วยเหุ้ลือเม่ือชุ้มช้นได้
รับัความเสีิยหุ้ายจาก 
ภัยพิบััตั้ิทางธรรมช้าตั้ิ

•  การช้่วยเหุ้ลือสัิงคม
    ที่ได้รับัผลกระทบัจาก
    โรคโควิด 19
•  การช้่วยเหุ้ลือด้านสุิขภาวะ 

และสุิขภาพอนามัย ความ
เจ็บัป่วย

•  การใหุ้้ความรู้ทางการเงินแก่ชุ้มช้นผ่านช้่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ิ สิาขาของธนาคาร  
ส่ืิอประช้าสัิมพันธ์ และการอบัรมสัิมมนา 
ตั้ลอดจนกิจกรรมจิตั้อาสิาของพนักงาน

•  การใหุ้้ความรู้ ส่ิงเสิริม ช้่วยเหุ้ลือ สินับัสินุน
เพ่ือพัฒนาทกัษัะต่ั้างๆ ใหุ้้แก่ชุ้มช้นท้องถ่ิืน 
ในการประกอบัอาช้ีพ การอนุรักษ์ัทรัพยากร 
ธรรมช้าตั้ิและส่ิิงแวดล้อม

•  การสินับัสินุนงบัประมาณด้านการพัฒนา
ชุ้มช้น สัิงคม และส่ิิงแวดล้อมอย่างตั้่อเนื่อง

•  การใหุ้้ความช้่วยเหุ้ลือบัรรเทาทุกข์แก่
ประช้าช้นทีไ่ด้รับัผลกระทบัจากโรคโควดิ 19 
และผลกระทบัจากภัยพิบััตั้ิทางธรรมช้าตั้ิ 
ผ่านช้่องทางการรับับัริจาค การช้่วยเหุ้ลือ 
ในรูปแบับัตั้ัวเงินและส่ิิงของที่จำาเป็น  
รวมถื่งการฟื้นฟูสิภาพหุ้ลังเกิดภัยพิบััตั้ิ

•  บัทการดำาเนินงาน
ด้านสัิงคม

สมาคมธนาคารไทย

ชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย

• สาํนักงานโครงการสิ�งแวดล้อม
 แหง่สหประชาชาตว่ิาดว้ย
 ข้อริเริ�มดา้นการเงนิ 
 หรือ UNEP FI
• การเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ 
 ที�เกี�ยวกับกับสภาพภมูอิากาศ
 (Task Force on Climate-related 
 Financial Disclosures หรือ TCFD)

• UN Global Compact
• Partnership for Carbon  
 Accounting Financials
 หรือ PCAF

เครือข่าย
เพื�อความยั�งยนื
แหง่ประเทศไทย
(Thailand 
Responsible
Business 
Network: TRBN)

สมาคมจดัการธุรกจิ
แหง่ประเทศไทย

บริษัทที�แสดง
เจตนารมณ์
แนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้น
ทุจริต

• เครือข่าย
 Carbon Markets Club
• เครือข่ายคารบ์อน
 นิวทรัลประเทศไทย 
 (Thailand Carbon 
 Neutral Network: 
 TCNN)
• Business for Societal 
 Impact: Corporate 
 Citizenship 

องคก์รธุรกจิ
เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

GRI 2-29



สมาคมธนาคารไทย

ชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย

• สาํนักงานโครงการสิ�งแวดล้อม
 แหง่สหประชาชาตว่ิาดว้ย
 ข้อริเริ�มดา้นการเงนิ 
 หรือ UNEP FI
• การเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ 
 ที�เกี�ยวกับกับสภาพภมูอิากาศ
 (Task Force on Climate-related 
 Financial Disclosures หรือ TCFD)

• UN Global Compact
• Partnership for Carbon  
 Accounting Financials
 หรือ PCAF

เครือข่าย
เพื�อความยั�งยนื
แหง่ประเทศไทย
(Thailand 
Responsible
Business 
Network: TRBN)

สมาคมจดัการธุรกจิ
แหง่ประเทศไทย

บริษัทที�แสดง
เจตนารมณ์
แนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้น
ทุจริต

• เครือข่าย
 Carbon Markets Club
• เครือข่ายคารบ์อน
 นิวทรัลประเทศไทย 
 (Thailand Carbon 
 Neutral Network: 
 TCNN)
• Business for Societal 
 Impact: Corporate 
 Citizenship 

2501

2532

องคก์รธุรกจิ
เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

2536

2553 2555

2556

2563

2564

2565

กี่ารเป็นสมูาช่ิกี่ข้ององค์กี่รต่างๆ

ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสิมาช้ิกกับัองค์กรหุ้รือหุ้น่วยงานท่ีจัดตั้ั�งข่�นเพื่อประโยช้น์ทางสิิ่งแวดล้อม สัิงคม และธรรมาภิบัาล/เศรษัฐกิจ โดยร่วมรับั 
แนวนโยบัายมาปฏิิบััตั้ิภายในองค์กร ร่วมพัฒนาระบับัการทำางานและแบั่งปันความรู้ ตั้ลอดจนประสิบัการณ์และบัทเรียนสิู่ความสิำาเร็จ เพื่อนำามา
พัฒนาใหุ้้เกิดการขับัเคลื่อนภายในองค์กร อีกทั�งผู้บัริหุ้ารของธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการและสิมาช้ิกในองค์กรหุ้รือหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับั
การพัฒนาระบับัสิถืาบัันการเงินและการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน

45  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ธนาคารกี่สิกี่รไทยกัี่บกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

GRI 2-28



46  
ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

มิติสิ่งแวดลอม

การเปนผูพิทักษ
และรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางสังคม
คารบอนสุทธิเปนศูนย

48  การเปดเผยขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศ
 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)

81 การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของธนาคาร



47  
ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสิ�งแวด้ล้อมู

มิติสิ่งแวดลอม

การเปนผูพิทักษ
และรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางสังคม
คารบอนสุทธิเปนศูนย

การเปดเผยขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของธนาคาร

 

การจัดทำกลยุทธ Glidepath 
และ/หรือกลยุทธรายอุตสาหกรรม 
จำนวน 3 อุตสาหกรรม 
คิดเปน รอยละ 

43 ของปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกทั้งหมด
จากการใหสินเชื่อธุรกิจ

ปริมาณกาซเรือนกระจก
จากการดำเนินงานของธนาคาร

81,402.17
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

สินเช่ือเพ่ือสิ่งแวดลอม
ยอดสินเชื่อรวม

 

31,222.61 ลานบาท



48  
ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

กี่ารเปิด้เผยข้้อมููลทางกี่ารเงินท่�เก่ี่�ยวข้้องกัี่บสภาพภูมูิอากี่าศ 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)

จากรายงานผลการประเมนิเก่ียวกับัการเปล่ียนแปลงสิภาพภูมอิากาศ
ของคณะกรรมการระหุ้ว่างรัฐบัาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสิภาพ 

ภมูอิากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) 
ปี 2564 ท่ีเรียกสิถืานการณ์วิกฤตั้โลกร้อนว่า ‘Code Red’ แสิดงใหุ้้
เห็ุ้นถ่ืงความร้ายแรงของสิถืานการณข์ั�นสิงูสิุดท่ีอาจทำาใหุ้้โลกสิญูเสิีย
มูลค่าทางเศรษัฐกิจทั�งหุ้มดร้อยละ 10 ภายในปี 2593 โดยเฉพาะใน
ภมูภิาคเอเช้ยีตั้ะวนัออกเฉยีงใตั้ท่ี้การเตั้บิัโตั้ทางเศรษัฐกจิอาจลดลงถืง่
รอ้ยละ 20 หุ้ากเราไม่ดำาเนนิการใดๆ นอกจากนี� ในรายงาน The Sixth 
Assessment Report หุ้รือ AR6 ของ IPCC ระบัุว่า ปี 2564 อุณหุ้ภูมิ
เฉล่ียของโลกเพ่ิมข่�นราว 1.1 องศาเซึ่ลเซึ่ียสิ ซึ่่่งเข้าใกล้เป้าหุ้มาย
ในการควบัคุมอุณหุ้ภูมิเฉล่ียของโลกไม่ใหุ้้เกิน 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่ียสิ  
ซึ่่ง่เหุ้ตุั้การณ์ดงักล่าวเกิดข่�นเร็วกว่าการคาดการณ์ว่าอณุหุ้ภูมเิฉล่ียโลก 

จะถ่ืงจุดสิูงสิุดในปี 2568 (ค.ศ. 2025) และจากการศ่กษัาการม ี

สิ่วนร่วมของประเทศในการลดก�าซึ่เรือนกระจกและการดำาเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ ภายหุ้ลังปี 2563 (ค.ศ. 2020) 
หุ้รอื Nationally Determined Contribution (NDC) จากแตั้ล่ะประเทศ 
พบัวา่ การดำาเนินงานตั้ามแผน NDC ของแตั้ล่ะประเทศ อาจสิง่ผลใหุ้ม้ี
การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกเพิม่ข่�นรอ้ยละ 10.6 ในป ี2573 (ค.ศ. 2030) 
เมื่อเทียบักับัเป้าหุ้มายการลดก�าซึ่เรือนกระจกลงร้อยละ 45 ตั้าม
แผนการจำากัดอุณหุ้ภูมิโลกไม่ใหุ้้เกิน 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่ียสิในปีเดียวกัน

อีกทั�งจากการศ่กษัาของกรีนพีซึ่ใน 7 เมืองใหุ้ญ่ของเอเช้ีย พบัว่า
ภาวะโลกรวนจะส่ิงผลกระทบัอย่างมากต่ั้อประช้าช้นและเศรษัฐกิจ
ในกรุงเทพฯ ซึ่่่งอยู่ตั้ำ่ากว่าระดับันำ�าทะเล ก่อใหุ้้เกิดความเสิี่ยงสิูงท่ีจะ
เกิดภาวะนำ�าทะเลหุ้นุนและนำ�าท่วม โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบัต่ั้อ
เศรษัฐกจิรวมกวา่ 5.12 แสินลา้นดอลลารส์ิหุ้รฐัฯ ในช้ว่ง 10 ปข้ีางหุ้นา้
ซึ่่่งภัยธรรมช้าติั้ท่ีเพ่ิมมากข่�น ทำาใหุ้้ภาครัฐตั้้องจัดสิรรงบัประมาณ 

โดยเฉพาะงบัฉุกเฉนิเพ่ือช่้วยผูป้ระสิบัภัย งบัฟ้ืนฟูเยียวยาผูท่ี้เดือดร้อน 

และการป้องกันภัยธรรมช้าติั้ท่ีเพ่ิมมากข่�น ซึ่่่งจากการคาดการณ์
งบัประมาณดังกล่าวท่ีเพ่ิมข่�นอาจจะส่ิงผลใหุ้้เกิดประเด็นเศรษัฐกิจ
ตั้ามมา จ่งเห็ุ้นได้ว่า ความต้ั้องการทางการเงินเพื่อนำาไปใช้้ใน 

การเปล่ียนแปลงด้านสิิ่งแวดล้อมจ่งมีเพ่ิมข่�นอย่างมากในช่้วง 

เปล่ียนผ่านเพ่ือใหุ้้บัรรลุเป้าหุ้มาย Net Zero โดยการสินับัสินุนทาง 

การเงินนับัเป็นหุ้น่่งในปัจจัยสิำาคัญท่ีจะช่้วยใหุ้้ทุกภาคส่ิวนสิามารถื
ดำาเนินการลดหุ้รือบัรรเทาผลกระทบัจากการเปลี่ยนแปลงสิภาพ 

ภูมิอากาศท่ีเกิดข่�นได้โดยล่าสุิดจากการประชุ้ม COP 27 (the 27th
 

Conference of the Parties of UNFCC) ท่ีประชุ้มเห็ุ้นช้อบัข้อตั้กลง
ในการจัดตั้ั�งกองทุน Loss & Damage Fund เพ่ือใช้้ในการช้ดเช้ย
ความเสิียหุ้ายใหุ้้กับัประเทศท่ีได้รับัผลกระทบัจากภาวะโลกรวน  
โดยจะมีการหุ้ารือในรายละเอียดกันอีกครั�งใน 2 ปีข้างหุ้น้า 

ธนาคารกสิิกรไทยตั้ระหุ้นักดีถื่งบัทบัาทหุ้น้าท่ีท่ีสิำาคัญและเร่งด่วนนี� 
และเตั้รียมท่ีจะร่วมกับัลกูค้าและผูม้ส่ีิวนไดเ้สิยีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวางแผน
รองรับัความเสิีย่ง มองหุ้าโอกาสิ และเตั้รียมแผนงานในการเปลีย่นผา่น
ไปสิู่การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน (Transition 
Plan to Net Zero)

GRI 2-23, GRI 3-3

หุ้มายเหุ้ตัุ้:  รายละเอียดเพิ่มเตั้ิมเกี่ยวกับั Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/sustainable-development/pdf/kbank-tcfd-report2022-th.pdf
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสิ�งแวด้ล้อมู

1
ธนาคารกสิิกรไทยมุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินการเพื่อเพิ่มอำานาจ 

ใหุ้้ทุกชี้วิตั้และธุรกิจของลูกค้าและพร้อมสินับัสินุนลูกค้า 

ก้าวสิู่ เศรษัฐกิจการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสุิทธิเป็นศูนย์  
ทั�งนี�  ความย่ังยืนได้ฝ่ังแน่นในวิถีืการดำาเนินธุรกิจและ 

การใหุ้้บัริการลูกค้าของธนาคาร

2
ธนาคารมุ่งมั่นใหุ้้การสินับัสินุนประเทศไทยและลูกค้าของ 

ธนาคารท่ีอยู่ในระบับัเศรษัฐกิจทั�งภูมิภาค ในการลด 

ปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก อีกทั�งจะสินับัสินุน 

ความพยายามของประช้าคมโลกในช้่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสิู่ 
การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสุิทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593  
(ค.ศ. 2050)* ซึ่่่งสิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายความตั้กลงปารีสิ

3
ธนาคารมุ่ งมั่นเป็นธนาคารแหุ้่งความยั่งยืนช้ั�นนำาของ 

ประเทศไทย โดยสินับัสินุนด้านการเงินและการลงทุนเพ่ือ 

ความย่ังยืนไม่น้อยกว่า 1-2 แสินล้านบัาท ภายในปี 2573  
(ค.ศ. 2030) และจะเป็นผู้บัุกเบิักการเสินอผลิตั้ภัณฑ์์และ 

บัริการทางการเงินท่ีเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อม

4
ธนาคารกำาหุ้นดเป้าหุ้มายการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิ 

เป็นศูนย์ จากการดำาเนินงานของธนาคาร (ขอบัเขตั้ที่ 1 

และ 2)** ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) รวมทั�งกำาหุ้นด 

เ ป้ า หุ้ ม า ย ก า ร ป ล่ อ ย ก� า ซึ่ เ รื อ น ก ร ะ จ ก สิุ ท ธิ เ ป็ น ศู น ย์ 

ในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคารใหุ้้สิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายของ 

ประเทศไทย และจะเร่งดำาเนินการในส่ิวนท่ีเป็นไปได้ใหุ้้ 

รวดเรว็ข่�น ซึ่่ง่ธนาคารจะประเมนิโอกาสิทางธรุกจิอย่างต่ั้อเนือ่ง
เพื่อดำาเนินงานอย่างทันท่วงที สิอดคล้องกับัเทคโนโลยี  
กฎระเบัยีบัต่ั้างๆ รวมทั�งสิภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมวีวัิฒนาการ
ตั้ลอดเวลา

* การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2593 (ค.ศ.2050) คือ เป้าหุ้มายความพยายามของประช้าคมโลกท่ีจะทำาใหุ้้บัรรลุเป้าหุ้มาย ซึ่่่งสิอดคล้องกับั 

 เป้าหุ้มายความตั้กลงปารีสิ อย่างไรก็ตั้าม ธนาคารกสิิกรไทยได้กำาหุ้นดเป้าหุ้มายการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคารสิอดคล้อง 

 กับัเป้าหุ้มายของประเทศไทย โดยจะเร่งดำาเนินการในสิ่วนท่ีเป็นไปได้ใหุ้้รวดเร็วข่�น
**  ขอบัเขตั้ท่ี 1 ปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมตั้่างๆ ขององค์กรโดยตั้รง (Direct Emissions) ได้แก่ การเผาไหุ้ม้ของเครื่องจักร การใช้้พาหุ้นะของ 

 องค์กร (ท่ีองค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้้สิารเคมีในการบัำาบััดนำ�าเสิีย การรั่วซึ่่ม/รั่วไหุ้ล จากกระบัวนการหุ้รือกิจกรรม เป็นตั้้น
 ขอบัเขตั้ท่ี 2 ปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซึ่ื�อพลังงานมาใช้้ในองค์กร เช้่น พลังงานไฟฟ้า พลังงาน 

 ความร้อน พลังงานไอนำ�า เป็นตั้้น

GRI 2-23, GRI 3-3

ความูมูุง่มัู�นข้องธนาคารกี่สกิี่รไทยเพื�อมูุง่สู่
กี่ารปล่อยก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่สุทธิเป็นศูนย์
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ธนาคารจัดทำารายงานตั้ามข้อเสินอแนะของกรอบัการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวกับัสิภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures:TCFD)* ซึ่่่งประกอบัด้วยข้อมูลทั�ง 4 ด้าน ดังนี�

GRI 2-23, GRI 3-3

* สิามารถืดูรายละเอียดเพิ่มเตั้ิมใน Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(June 2017) และ Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (October 2021)

1. กระบัวนการวิเคราะหุ้์ความเสิี่ยง และ 

 ผลกระทบัท่ีเก่ียวข้องกับัสิภาพภูมิอากาศ 

 ท่ีมีผลตั้่อการดำาเนินงานและพอร์ตั้โฟลิโอ 

 ของธนาคาร
2. การบัรหิุ้ารจดัการความเสิีย่งและผลกระทบั 

 ท่ีมีผลตั้่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

1.  เป้าหุ้มายการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิ 

 เป็นศูนย์ 
 1.1 การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิจาก 

  การดำาเนินงานของธนาคารเป็นศูนย์ 

  ในปี 2573 (ค.ศ. 2030) (ขอบัเขตั้ท่ี 1  
  และ 2)
 1.2 การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็น 

  ศูนย์ในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคารใหุ้ ้

  สิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายของประเทศไทย
2.  การสินับัสินุนด้านการเงินและการลงทุน 

 เพ่ือความยัง่ยนื ไม่น้อยกว่า 1-2 แสินล้านบัาท  
 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030)

Metrics
and 

Targets

Risk
Management

Strategy

Governance

1. คณะกรรมการธนาคาร 
2. คณะกรรมการกำากับัความเสิี่ยง 
3. คณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการ
4. คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารความเสิี่ยง
 ด้านเครดิตั้ 
5. คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน

1.  กลยุทธ์การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิ 

 เป็นศูนย์ (Net Zero Strategy)
2.  การวิเคราะหุ้์ประเมินความเสิี่ยง โอกาสิ  
 และผลกระทบัท่ีเก่ียวกับัสิภาพภูมิอากาศ 

 ภายใตั้ส้ิมมตั้ฐิานตั้า่งๆ (Climate-related  
 Scenario Analysis)

กี่ารบริหารความูเส่�ยง
กี่ระบวนกี่ารท่�ใช่้ในกี่ารประเมูินและระบุความูเส่�ยง

ตลอด้จนกี่ารบริหารจัด้กี่ารความูเส่�ยง
ท่�เกี่่�ยวกี่ับสภาพภูมูิอากี่าศ 

ตัวช่่�วัด้และเป้าหมูาย
ตัวช่่�วัด้และเป้าหมูายท่�ใช่้ในกี่าร

บริหารจัด้กี่ารความูเส่�ยงและโอกี่าสท่�เกี่่�ยวกี่ับ
สภาพภูมูิอากี่าศ 

กี่ารกี่ำากี่ับดู้แล
กี่ารกี่ำากี่ับดู้แลและกี่ารบริหารจัด้กี่าร

ความูเส่�ยงและโอกี่าสท่�เกี่่�ยวกี่ับสภาพภูมูิอากี่าศ

กี่ลยุทธ์
ผลกี่ระทบข้องความูเส่�ยงและโอกี่าสเกี่่�ยวกี่ับ
สภาพภูมูิอากี่าศท่�มู่ต่อกี่ลยุทธ์ทางธุรกี่ิจและ

กี่ารวางแผนทางกี่ารเงิน
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ธนาคารกำาหุ้นดโครงสิร้าง นโยบัาย และการบัริหุ้ารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศอันเป็นสิ่วนหุ้น่่งของกระบัวนการดำาเนินงาน 

ด้านความย่ังยืนท่ีแสิดงถ่ืงความรับัผิดช้อบัตั้่อสิิ่งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบัาล ดังนี�

คณะกี่รรมูกี่ารธนาคาร
•  อนมัุติั้นโยบัายและแนวทางบัริหุ้ารความเสิีย่งต่ั้างๆ และการกำาหุ้นด  
 Risk Limit & Risk Appetites
คณะกี่รรมูกี่ารกี่ำากี่บัความูเส่�ยง
•  ดูแลใหุ้้มกีารปฏิิบัติัั้ตั้ามนโยบัายและกลยุทธ์ การบัริหุ้ารความเสิีย่ง 

 รวมถื่งระดับัความเสิี่ยงท่ียอมรับัได้
•  ประเมินนโยบัายและกลยุทธ์การบัรหิุ้ารความเสิีย่ง ครอบัคลมุความเสิีย่ง 

 ทุกประเภทและความเสิี่ยงท่ีเกิดข่�นใหุ้ม่
คณะกี่รรมูกี่ารกี่ำากี่บัด้แูลกี่จิกี่าร
•  ดูแลและตั้ดิตั้ามการดำาเนินงานด้านความรบััผิดช้อบัต่ั้อสิิง่แวดล้อม  
 สิงัคม และธรรมาภิบัาล
คณะอนุกี่รรมูกี่ารบรหิารความูเส่�ยงด้้านเครด้ติ
•  กำาหุ้นดนโยบัายและกระบัวนการเครดิตั้ด้านสิิง่แวดล้อม สัิงคม และ 

 ธรรมาภบิัาล รวมถืง่การปรบััปรุงนโยบัายและกระบัวนการดังกล่าว 

 ใหุ้้เป็นปัจจบุันั
คณะอนุกี่รรมูกี่ารพฒันาเพื�อความูยั�งยืน
•  พจิารณาเห็ุ้นช้อบักรอบัการดำาเนินงานและแผนการดำาเนินงานด้าน  
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
•  พจิารณาเห็ุ้นช้อบันโยบัาย เป้าหุ้มาย ยทุธศาสิตั้ร์ และตัั้วช้ี�วดั 

 ท่ีเกี่ยวข้องกับัการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•  ดูแลและตั้ิดตั้ามผลการดำาเนินงานความยั่งยืน
•  พิจารณาการสิื่อความด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั�งภายในและ 

 ภายนอกธนาคาร ตั้ลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตั้ามกรอบัและ 

 มาตั้รฐานด้านความยั่งยืนในระดับัประเทศและระดับัสิากล
สายงานธุรกี่ิจ
•  ประเมินความเสิี่ยงด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคม
•  ติั้ดตั้ามการปฏิบิัติัั้ตั้ามกฎหุ้มาย/ข้อตั้กลงด้านสิิง่แวดล้อมและสิงัคม
หน่วยงานติด้ตามูและควบคุมู
•  กำาหุ้นดใหุ้้มีการจัดการด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคมตั้ามข้อตั้กลง
•  รายงานใหุ้้คณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการ

Recommended disclosures
a.  Describe the organization’s governance around climate-related risks and opportunities.
b.  Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks and  
 opportunities.

โครงสร้างกี่ารกี่ำากี่ับดู้แล

Describe the organization’s
governance around
climate-related risks
and opportunities.

Governance

คณะกี่รรมูกี่าร
ธนาคาร

คณะกี่รรมูกี่าร
กี่ำากัี่บดู้แลกิี่จกี่าร

คณะกี่รรมูกี่าร
กี่ำากัี่บความูเส่�ยง

สายงานธุรกิี่จ หน่วยงาน
ติด้ตามูและควบคุมู

โครงสร้างกี่ารกี่ำากัี่บดู้แล

GRI 2-9, GRI 2-12, GRI 2-13, GRI 2-23, GRI 3-3

คณะอนุกี่รรมูกี่ารบริหาร
ความูเส่�ยงด้้านเครดิ้ต

คณะอนุกี่รรมูกี่ารพัฒนา
เพื�อความูยั�งยืน
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คณะกี่รรมูกี่ารธนาคาร มีบัทบัาทหุ้น้าท่ีท่ีสิำาคัญในการกำากับัดูแล
ภาพรวมการดำาเนินงานของธนาคาร มคีวามเปน็อิสิระในการตัั้ดสิินใจ
เพ่ือประโยช้นส์ิงูสิดุของธนาคารและผูม้สีิว่นไดเ้สิยี โดยมหีุ้นา้ท่ีอนมัุตั้ิ
ยุทธศาสิตั้ร ์เปา้หุ้มาย นโยบัายการดำาเนนิธุรกจิของกลุม่ธรุกจิทางการ
เงินธนาคารกสิิกรไทย ซึ่่่งครอบัคลุมการดำาเนินงานด้านการพัฒนา 

เพ่ือ่ความยัง่ยนื รวมถืง่อนุมตัั้นิโยบัายและกรอบัการบัรหิุ้ารความเสิีย่ง 

และขอบัเขตั้ความเสิี่ยงท่ียอมรับัได้ ซึ่่่งครอบัคลุมความเส่ีิยงและ
โอกาสิดา้นสิิง่แวดลอ้ม สิงัคม และธรรมาภบิัาล (ESG) และผลกระทบั 

จากความเส่ีิยงด้านการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Climate-
related Risk) ซึ่่่งมีการทบัทวนเป็นประจำาทุกปี และมีหุ้น้าท่ีอนุมัติั้
แผนธุรกิจและงบัประมาณประจำาปี รวมถ่ืงกำากับัดูแลและติั้ดตั้าม
ใหุ้้การบัริหุ้ารงานของฝ่่ายจัดการเป็นไปตั้ามนโยบัาย ยุทธศาสิตั้ร์ 
และแผนธรุกจิท่ีกำาหุ้นดไวอ้ย่างมปีระสิทิธผิลและถืกูตั้อ้งตั้ามกฎหุ้มาย
ข้อบัังคับัต่ั้างๆ และสิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
องค์การสิหุ้ประช้าช้าติั้ (SDGs) และความตั้กลงปารีสิ นอกจากนี�  
คณะกรรมการธนาคารได้มอบัหุ้มายใหุ้้ประธานเจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้าร 

ทำาหุ้น้าท่ีเป็น Chief Environmental Officer โดยมีเป้าหุ้มายใหุ้้
ธนาคารเป็นผู้พิทักษั์และรักษัาสิิ่งแวดล้อม เพื่อสิร้างสิังคมการปล่อย 

ก�าซึ่เรือนกระจกสุิทธิเป็นศูนย์ และกำาหุ้นดตัั้วช้ี�วัดผลการดำาเนินงาน
ดา้นความย่ังยืน ตั้ั�งแตั้ร่ะดับัประธานเจา้หุ้น้าท่ีบัริหุ้าร ผูบ้ัริหุ้ารระดบััสิงู  
ลงมาสิู่ระดับัปฏิิบััตั้ิการ เพ่ือใหุ้้มั่นใจว่าการดำาเนินงานจะบัรรลุตั้าม
เป้าหุ้มายท่ีกำาหุ้นดไว้

คณะกี่รรมูกี่ารกี่ำากี่บัความูเส่�ยง มหีุ้นา้ท่ีใหุ้ค้ำาแนะนำาคณะกรรมการ
ธนาคารเก่ียวกับักรอบัการกำากับัดูแลความเส่ีิยงของกลุม่ธุรกิจทางการ
เงิน ดแูลใหุ้้ผูบ้ัรหิุ้ารระดับัสิงูรวมถ่ืงหุ้วัหุ้น้าหุ้น่วยงานบัริหุ้ารความเส่ีิยง
ปฏิิบััติั้ตั้ามนโยบัายและกลยุทธ์การบัริหุ้ารความเส่ีิยง และทบัทวน 
สิอบัทานความเพียงพอของนโยบัายและกลยุทธ์การบัริหุ้ารความเส่ีิยง
โดยรวม เพื่อประเมินว่านโยบัายและกลยุทธ์การบัริหุ้ารความเสิี่ยง
ครอบัคลุมความเสิี่ยงทุกประเภทและความเสิี่ยงท่ีเกิดข่�นใหุ้ม่ รวมถ่ืง 

ความเสิี่ยงด้าน ESG และความเสิี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสิภาพ 

ภมูอิากาศ (Climate-related Risk) โดยจะมกีารจดัประช้มุไมน่อ้ยกวา่
ไตั้รมาสิละ 1 ครั�ง และรายงานตั้่อคณะกรรมการธนาคาร

คณะกี่รรมูกี่ารกี่ำากัี่บดู้แลกิี่จกี่าร มีหุ้น้าท่ีดูแลการดำาเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างย่ังยืนทั�งงานด้าน ESG โดยทบัทวนและใหุ้้ความเห็ุ้น 

เก่ียวกับัการกำากับัดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาอย่างย่ังยืนและ
เสินอแนะเพื่อแก้ไขปรับัปรุงตั้ามความเหุ้มาะสิมก่อนรายงานต่ั้อ 

คณะกรรมการธนาคาร รวมถ่ืงใหุ้้ข้อเสินอแนะเก่ียวกับัแผนการดำาเนินงาน 

เพ่ือมุ่งสิู่การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์และการพิจารณา
โครงการท่ีเก่ียวข้องกบััสิิง่แวดลอ้มและสิงัคม เพือ่ใหุ้้มัน่ใจวา่ธนาคาร
มกีารจดัการความเสิีย่งดา้นสิิง่แวดลอ้มและสิงัคมอยา่งเหุ้มาะสิม และ
ติั้ดตั้ามความคืบัหุ้น้าของโครงการอย่างสิมำ่าเสิมอ โดยได้กำาหุ้นดใหุ้้
จัดการประชุ้มไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั�ง 

คณะอนุกี่รรมูกี่ารบริหารความูเส่�ยงด้้านเครดิ้ต มีหุ้น้าท่ีกำาหุ้นด
ทิศทาง กลยุทธ์ในการบัริหุ้ารความเสิี่ยงด้านเครดิตั้ของธนาคาร
กำาหุ้นดและปรับัปรุงนโยบัายเครดิตั้และกระบัวนการเครดิตั้ โดย
คำาน่งถ่ืงความเส่ีิยง ESG รวมถ่ืงความเสิี่ยงด้านการเปล่ียนแปลง
ของสิภาพภูมิอากาศ (Climate-related Risk) เพ่ือกำาหุ้นดกลยุทธ์
ในการบัริหุ้ารพอร์ตั้โฟลิโอ เป้าหุ้มายและกรอบัการใหุ้้สิินเช้ื่อ 

ตั้ามประเภทธุรกิจเพื่อลดปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก 

ในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร (Financed Emissions) ได้อย่างมี
ประสิิทธิภาพตั้ามแนวทางการใหุ้้สิินเช้ื่ออย่างมีความรับัผิดช้อบั 

โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และกำาหุ้นดใหุ้้จัดการประชุ้ม
เป็นประจำาทุกเดือน

คณะอนุกี่รรมูกี่ารด้้านกี่ารพัฒนาเพื�อความูยั�งยืน มีหุ้น้าท่ีเพื่อ
ขับัเคลื่อนการดำาเนินงานของธนาคารใหุ้้สิอดคล้องตั้ามนโยบัายการ
ดำาเนนิงานดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  และเปน็ไปอยา่งมปีระสิทิธิภาพ
ใหุ้้บัรรลุผลสิำาเร็จตั้ามเป้าหุ้มายท่ีธนาคารกำาหุ้นดไว้ตั้ามยุทธศาสิตั้ร์
การเป็นธนาคารแหุ่้งความย่ังยืน โดยมีประธานเจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้ารเป็น
ประธาน และกำาหุ้นดใหุ้้จัดการประชุ้มอย่างน้อยไตั้รมาสิละ 1 ครั�ง

GRI 2-9, GRI 2-12, GRI 2-13, GRI 2-23, GRI 3-3
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสิ�งแวด้ล้อมู

Recommended disclosures
a.  Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified over  
 the short, medium, and long term.
b.  Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organization’s  
 businesses, strategy, and financial planning.
c.  Describe the resilience of the organization’s strategy, taking into consideration  
 different climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario. 

กี่ลยุทธ์กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านสภาพภูมูิอากี่าศ

Disclose the actual and 
potential impacts of 
climate-related risks and 
opportunities on the 
organization’s businesses, 
strategy, and financial 
planning where such 
information is material.

Strategy

กี่ลยุทธ์กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านสภาพภูมูิอากี่าศ  

2568 2573 2593** 2608***  

ปีฐาน 
• ขอบัเขตั้ท่ี 1 และ 2 
• ขอบัเขตั้ท่ี 3
 (พอร์ตั้โฟลิโอของ
 ธนาคาร)

ข้อบเข้ตท่� 3 
(พอร์ตโฟลิโอข้อง
ธนาคาร)
• การจัดทำาแผนกลยุทธ์
 การลดก�าซึ่เรือนกระจก

รายอตุั้สิาหุ้กรรมเพ่ิมเติั้ม
• การออกแบับั พัฒนา
 และกำาหุ้นดกลยุทธ์
 ในการช้่วยใหุ้้ลูกค้า
 เปล่ียนผ่านไปสู่ิ  

สัิงคมคาร์บัอนสุิทธิ
 เป็นศูนย์

ข้อบเข้ตท่� 1 และ 2 
การลดปริมาณ
ก�าซึ่เรือนกระจกจาก
การดำาเนินงานของ
ธนาคารลงร้อยละ 21
• การเปล่ียนรถืของ
 ธนาคารเป็นรถืไฟฟ้า
• การติั้ดตัั้�งแผงโซึ่ลาร์
 บันอาคารสิำานักงาน
 และสิาขา

ข้อบเข้ตท่� 3 
(พอร์ตโฟลิโอข้อง
ธนาคาร)
• การสินับัสินุนด้านการเงนิ

และการลงทุนเพ่ือความ
ย่ังยืน ไม่น้อยกว่า 1 - 2 
แสินล้านบัาท

• การลดยอดสิินเช้ือ่คงค้าง
ในอตุั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้า
ถ่ืานหิุ้นและอตุั้สิาหุ้กรรม
ถ่ืานหิุ้นจนเป็นศูนย์

ข้อบเข้ตท่� 1 และ 2 
การปล่อยก�าซึ่เรอืนกระจก
สุิทธิจากการดำาเนินงาน
ของธนาคารเป็นศูนย์* 
โดย
• การซึ่ื�อคาร์บัอนเครดิตั้
 จากโครงการป่าไม้หุ้รือ
 โครงการดูดกลับั
 คาร์บัอน

การสินับัสินุนความ
พยายามของประช้าคมโลก
ในช้่วงเปล่ียนผ่านเข้าสู่ิ
การปล่อยก�าซึ่เรอืนกระจก
สุิทธิเป็นศูนย์ ซึ่่ง่สิอดคล้อง
กับัเป้าหุ้มายความตั้กลง
ปารีสิ

ข้อบเข้ตท่� 3 
(พอร์ตโฟลิโอข้อง
ธนาคาร)
การปล่อยก�าซึ่เรอืนกระจก
สุิทธิเป็นศูนย์ใน
พอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร
ใหุ้้สิอดคล้องกับัเป้าหุ้มาย
ของประเทศไทย*** และ
จะเร่งดำาเนินการในส่ิวน
ท่ีเป็นไปได้ใหุ้้รวดเร็วข่�น

2563

เส้นทางเพื�อมูุ่งสู่กี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่สุทธิเป็นศูนย์

*  ตั้ิดตั้ามรายละเอียดแผนการดำาเนินงานในการลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกขอบัเขตั้ท่ี 1 และ 2 ได้ในบัทการจัดการสิิ่งแวดล้อมของธนาคาร 
** การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2593 (ค.ศ.2050) คือ เป้าหุ้มายความพยายามของประช้าคมโลกท่ีจะทำาใหุ้้บัรรลุเป้าหุ้มาย ซึ่่่งสิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายความตั้กลงปารีสิ  
 อย่างไรก็ตั้าม ธนาคารกสิิกรไทยได้กำาหุ้นดเป้าหุ้มายการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคารสิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายของประเทศไทย โดยจะเร่งดำาเนินการ 

 ในสิ่วนท่ีเป็นไปได้ใหุ้้รวดเร็วข่�น
*** เป้าหุ้มายของประเทศไทยตั้ามท่ีประกาศใน COP26 ตั้ั�งเป้าหุ้มายความเป็นกลางทางคาร์บัอนในปี 2593 และการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2608

GRI  2-23, GRI 3-3
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

กี่ลยุทธ์กี่ารบริหารความูเส่�ยงและโอกี่าสท่�เกี่ิด้จากี่สภาพภูมูิอากี่าศ

1
กี่ารจัด้ลำาด้ับประเด้็น
ความูเส่�ยงและโอกี่าส
ท่�มู่สาระสำาคัญ

3
กี่ารวิเคราะห์
ประเมูิน
ความูเส่�ยง โอกี่าส 
และผลกี่ระทบ
ท่�เกี่่�ยวกี่ับสภาพ
ภูมูิอากี่าศ ภายใต้
สมูมูติฐานต่างๆ

5
กี่ลยุทธ์กี่ารบริหาร
จัด้กี่ารกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่
ในพอร์ตโฟลิโอข้อง
ธนาคาร

2
กี่ารวิเคราะห์
ความูเส่�ยง
และโอกี่าส
ท่�เกี่ิด้จากี่
สภาพภูมูิอากี่าศ
และผลกี่ระทบ
ต่อธุรกี่ิจธนาคาร

4
กี่ารจัด้ลำาด้ับ
กี่ลุ่มูอุตสาหกี่รรมู
ท่�มู่กี่ารปล่อย
กี่๊าซเรือนกี่ระจกี่สูง
ในพอร์ตโฟลิโอ 

ธนาคารมีขั�นตั้อนการจัดทำากลยุทธ์การบัริหุ้ารความเสิี่ยงและโอกาสิท่ีเกิดจากสิภาพภูมิอากาศ ดังนี�

1. กี่ารจัด้ลำาดั้บประเด็้นความูเส่�ยงและโอกี่าสท่�มู่สาระสำาคัญ

ความูเส่�ยงและโอกี่าสท่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับ
สภาพภูมูิอากี่าศ อาทิ 2DS, WB2C, NZE, 
RCP8.5*

โอกี่าส
อาทิ ธุรกี่ิจใหมู่ท่�ตอบสนอง
ด้้านความูยั�งยืน

ความูเส่�ยง
อาทิ กี่ารเร่ยกี่เกี่็บภาษ่คาร์บอน

กี่ารจัด้ลำาด้ับกี่ลุ่มูอุตสาหกี่รรมูท่�มู่กี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่สูง
ในพอร์ตโฟลิโอและแผนกี่ลยุทธ์กี่ารลด้กี่๊าซเรือนกี่ระจกี่รายอุตสาหกี่รรมู

ความูเส่�ยงและ
โอกี่าสท่�เก่ี่�ยวข้้อง

กัี่บสภาพภูมูิอากี่าศฉากี่ทัศน์
ท่�อาจเกิี่ด้ขึ้�น

ประเภทข้อง
ความูเส่�ยง

(ความูเส่�ยงจากี่กี่ารเปล่�ยนผ่าน
ต่อระบบเศรษฐกี่ิจ 

และความูเส่�ยงทางกี่ายภาพ)

* หุ้มายเหุ้ตัุ้ : 2DS : 2 Degree Celsius Scenario
 WB2C : Well-below 2 Degree Celsius Scenario
 NZE : Net  Zero Scenario
 RCP8.5 : The concentration of carbon that delivers global warming of an average of 8.5 watts per square meter across the planet.
GRI 2-23, GRI 3-3
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ธนาคารมีการระบัุและวิเคราะหุ้์ความเสิี่ยงและโอกาสิท่ีเกี่ยวข้อง
กับัสิภาพภูมิอากาศท่ีส่ิงผลกระทบัทางการเงินต่ั้อธุรกิจของธนาคาร  
โดยใช้้วิธีการวิเคราะห์ุ้เชิ้งคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผ่านการหุ้ารือ 

รว่มกันระหุ้ว่างหุ้น่วยงานภายในธนาคารท่ีเก่ียวข้องถ่ืงฉากทัศนท่ี์อาจ
เกดิข่�น (Possible Scenarios) ปัจจยัขบััเคลือ่น สิมมตั้ฐิานท่ีเกีย่วขอ้ง
ความเป็นไปได้ รวมถื่งผลกระทบัท่ีอาจเกิดข่�นกับัธุรกิจของธนาคาร 
และผลลัพธ์ของแตั้่ละฉากทัศน์ต่ั้อกลุ่มลูกค้าและภาคธุรกิจ ข้อมูลท่ี 

ไดรั้บัจะถืกูกลัน่กรองเฉพาะประเดน็ความเสิีย่งและโอกาสิท่ีเกีย่วขอ้ง
กบััภาวะโลกรวน เพือ่ทำาการจดัลำาดับัประเดน็ความเสิีย่งและโอกาสิท่ี
มีสิาระสิำาคญั (Materiality Assessment) โดยมกีารนำาการประกาศเป้าหุ้มาย
ของนานาประเทศรวมถ่ืงประเทศไทยในเวทีโลก และแผนการลด 

ก�าซึ่เรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand’s National Determined 
Contribution: NDCs) ภายในช่้วงระยะเวลาต่ั้างๆ ไปจนถ่ืงปี 2593 
ภายใตั้้สิถืานการณ์ต่ั้างๆ เช้่น สิถืานการณ์ท่ีมีการเพิ่มของอุณหุ้ภูมิ
เฉล่ียของโลกท่ี 2 องศาเซึ่ลเซึ่ียสิ (2DS Scenario) สิถืานการณ์ท่ี
มีความพยายามท่ีจะจำากัดการเพิ่มของอุณหุ้ภูมิเฉลี่ยของโลกใหุ้ ้

ตั้ำ่ากว่า 2 องศาเซึ่ลเซึ่ียสิ (Well Below 2 Degrees) และสิถืานการณ์
ท่ีจะควบัคุมการเพ่ิมข่�นของอุณหุ้ภูมิเฉล่ียของโลกไม่ใหุ้้เกินกว่า 1.5 
องศาเซึ่ลเซึ่ียสิ (Net Zero Scenario) มาใช้้ประกอบัการพิจารณาจัด
ลำาดบััประเดน็ความเสิีย่งและโอกาสิท่ีมสีิาระสิำาคญั เพือ่ใช้ส้ิำาหุ้รบััการ
วางแนวทางการจัดการและควบัคุมในลำาดับัถัืดไป

2.  กี่ารวเิคราะห์ความูเส่�ยงและโอกี่าสท่�เกี่ดิ้จากี่สภาพภมููอิากี่าศ 
 และผลกี่ระทบทางกี่ารเงินต่อธุรกี่จิธนาคาร

 2.1 ความูเส่�ยงท่�เก่ี่�ยวข้้องกัี่บสภาพภมููอิากี่าศและผลกี่ระทบ 
  ทางกี่ารเงิน 
  เป็นความท้าทายท่ีภาคธุรกิจและธนาคารต้ั้องหุ้าวิธีการ 

  บัริหุ้ารจัดการความเสิี่ยงท่ีมีผลตั้่อความสิามารถืในการ 

  ทำากำาไร การแข่งขัน ภาพลักษัณ์ ช้ื่อเสิียง และความอยู่รอด  
  หุ้ากภาคธุรกิจปรับัตัั้วไม่ทัน จะทำาใหุ้้ต้ั้นทุนในอนาคตั้สูิงข่�น 

  เนื่องจากตั้้องใช้้เงินลงทุนมากข่�น ค่าใช้้จ่ายในการพัฒนา 

  สินิคา้และบัริการท่ีเป็นมติั้รต่ั้อสิิง่แวดล้อมสิงูข่�น สิง่ผลกระทบั 

  ต่ั้อความสิามารถืในการแข่งขัน และความสิามารถืในการช้ำาระ 

  หุ้นี�ใหุ้้แก่ธนาคาร สิร้างผลกระทบัทางการเงินตั้่อธนาคาร 

  ในท้ายท่ีสิุด 

จากการประเมินความเสิี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับัสิภาพภูมิอากาศท่ีมีตั้่อ 

ผลกระทบัทางการเงินของธนาคารพบัว่า  สิามารถืส่ิงผลกระทบัครอบัคลุม
ตั้ั�งแตั้่ระยะสิั�นไปจนถ่ืงระยะยาว โดยในกรอบัเวลาระยะสิั�น ธนาคาร
อาจได้รับัผลกระทบัจากความเสิี่ยงด้านกฎหุ้มายและนโยบัาย 

ท่ีหุ้ลายประเทศมกีารกำาหุ้นดแนวปฏิิบัตัั้แิละกฏิเกณฑ์์เพิม่มากข่�น เช้น่  
สิหุ้ภาพยุโรปเตั้รียมเก็บัภาษัีคาร์บัอนสิินค้านำาเข้าในปี 2566 รวมถ่ืง
นานาประเทศกำาลังมกีารพจิารณาออกมาตั้รการอืน่ๆ เพิม่เติั้ม เปน็ต้ั้น
นอกจากนี� สิำาหุ้รับัความเส่ีิยงทางกายภาพในกรอบัเวลาระยะยาว 
ธนาคารอาจได้รับัผลกระทบัจากการเพิ่มข่�นของระดับันำ�าทะเลท่ีตั้้อง
ใช้้ระยะเวลามากกว่า 10 ปี จ่งจะเร่ิมเห็ุ้นผลกระทบัชั้ดเจนมากข่�น 

ธนาคารจ่งกำาหุ้นดกรอบัเวลาในการวิเคราะหุ้์ผลกระทบัของความ
เส่ีิยงท่ีเกีย่วขอ้ง เพือ่ใหุ้้สิามารถืพิจารณาถ่ืงผลกระทบั รวมถืง่แนวทาง
ควบัคุมความเสิี่ยงได้อย่างเหุ้มาะสิมตั้่อกรอบัเวลามากย่ิงข่�น 

ระยะสั�น ภายใน 5 ปี

ระยะกี่ลาง ระหว่าง 5-10 ปี

ระยะยาว มูากี่กี่ว่า 10 ปี

   GRI 2-23, GRI 3-3

กี่รอบเวลาในกี่ารวิเคราะห์ผลกี่ระทบ
ข้องความูเส่�ยง
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ธนาคารได้ทำาการสิรุปผลการวิเคราะห์ุ้ความเส่ีิยงท่ีเก่ียวข้องกับัสิภาพภูมิอากาศท่ีมีต่ั้อผลกระทบัทางการเงินของธนาคาร ตั้ลอดจนแนวทาง 

การควบัคุมความเสิี่ยงและการตั้อบัสินอง ดังนี�

ประเด็้น
ความูเส่�ยง

คำาอธบิาย
ประเด็้นความูเส่�ยง

ผลกี่ระทบ
ต่อธุรกี่จิธนาคาร

ระยะเวลาข้อง
ความูเส่�ยง

แนวทางควบคุมู
ความูเส่�ยง

ความูเส่�ยงจากี่
กี่ารเปล่�ยนผ่าน 
(Transition 
Risks)

ความเส่ีิยงด้าน
กฎหุ้มายและ
นโยบัาย 

การไม่ปฏิิบััติั้ตั้ามกฎหุ้มาย 
หุ้รือผดิเง่ือนไขต่ั้างๆ ทีก่ฎหุ้มาย
กำาหุ้นด

• ค่าใช้้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคารเพิ่มข่�น

• การตั้ัดจำาหุ้น่ายและการ 

ด้อยค่าของสิินทรัพย์
เนื่องจากลูกค้าปรับัตั้วัไม่ทนั
ต่ั้อการเปลีย่นแปลงของ 

กฎระเบีัยบัต่ั้างๆ

ระยะสัิ�น-
ระยะยาว

•  ตั้ิดตั้ามใหุ้้มีการ
    ปฏิิบัตัั้ติั้ามกฎระเบีัยบั 
    กฎหุ้มายท่ีเก่ียวข้อง
    อย่างเคร่งครัด

แนวโน้มกฎหุ้มายและ
กฎระเบัียบัด้านส่ิิงแวดล้อม
ที่มีความเข้มงวดมากข่�น เช้่น  
การเกบ็ัภาษัคีาร์บัอน Emission  
Trading System (ETS) 
มาตั้รการด้านส่ิิงแวดล้อมที่
ทำาใหุ้้เกิดการกีดกันทางการค้า
เป็นตั้้น

ระยะสัิ�น-
ระยะยาว

•  ระบัุและประเมิน   
    ผลกระทบัจากกลุ่ม
    อุตั้สิาหุ้กรรมที่ได้
    รับัผลกระทบัจาก
    กฎระเบัียบัตั้่างๆ
    เป็นกลุ่มแรกที่มีใน
    พอร์ตั้โฟลิโอ
•  เตั้รียมหุ้ารือร่วมกับั   
    ลูกค้าเพื่อวาง
    แนวทางการปรับัตั้ัว

ความเส่ีิยงด้าน
เทคโนโลยี 

ความเป็นไปได้และงบัประมาณ
ในการลงทุนของการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเปล่ียนผ่านไปสู่ิ
การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกตั้ำ่า  
เช้่น เทคโนโลยีการผลิตั้ที่ใช้้
พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการ
กักเก็บัพลังงาน เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิิทธิภาพการ
ใช้้พลังงาน เทคโนโลยีที่
ช้่วยลดปริมาณการปล่อย
ก�าซึ่เรือนกระจก เป็นตั้้น 

• การตั้ัดจำาหุ้น่ายและการด้อย
ค่าของสิินทรัพย์ 

• การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
 ส่ิงผลต่ั้อการลงทนุท่ีเพิม่ข่�น

• อุปสิงค์ลดลงในสิินค้าที่มี
การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสูิง
 ส่ิงผลกระทบัตั้่อรายได้ของ
ลูกค้าและความสิามารถืใน
การช้ำาระหุ้นี�ของลูกค้าลดลง

• เงินลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มมากข่�น

ระยะกลาง-
ระยะยาว

•  ตั้ิดตั้ามข่าวสิาร
    ความก้าวหุ้น้าใน
    การคิดค้นและพัฒนา 

    เทคโนโลยีตั้่างๆ
•  สินับัสินุนการวิจัย
    และพัฒนาจาก
    หุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
•  วางแผนการลงทุน
    ในธุรกิจเทคโนโลยี
    ใหุ้ม่ๆ

ความเส่ีิยงด้าน
การตั้ลาด

การเปล่ียนแปลงพฤตั้ิกรรม
ของผู้บัริโภค ทำาใหุ้้อุปสิงค์
และอุปทานเปล่ียนแปลงไป 
ผู้บัริโภคนำาปัจจัยด้าน 

ส่ิิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลง
สิภาพภูมอิากาศมาเป็นหุ้น่่ง
ในปัจจัยในการเลือกซึ่ื�อสิินค้า 
ทำาใหุ้้ตั้ลาดเปล่ียนแปลงไป

• ผู้บัริโภคหุ้ันมาสินใจสิินค้าที่
เป็นมติั้รต่ั้อส่ิิงแวดล้อมมากข่�น 

   ส่ิงผลกระทบัตั้่อยอดขายของ
สิินค้าที่ปรับัตั้ัวไม่ทัน เกิด
ปัญหุ้าทางการเงิน ทำาใหุ้้
ความสิามารถืในการช้ำาระหุ้นี�
ของลูกค้ากลุ่มนี�ลดลง

• การตั้ัดจำาหุ้น่ายและการ 

ด้อยค่าของสิินทรัพย์

ระยะสัิ�น-
ระยะยาว

•  ออกแบับัและพฒันา
    ผลิตั้ภัณฑ์์และ
    บัริการทางการเงิน
    ที่เป็นมิตั้รตั้่อ
    ส่ิิงแวดล้อม หุ้รือ
    สิร้างผลกระทบั
    เช้ิงบัวก

GRI 2-23, GRI 3-3
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ประเด็้น
ความูเส่�ยง

คำาอธบิาย
ประเด็้นความูเส่�ยง

ผลกี่ระทบ
ต่อธุรกี่จิธนาคาร

ระยะเวลาข้อง
ความูเส่�ยง

แนวทางควบคุมู 
ความูเส่�ยง

ความเส่ีิยง
ด้านภาพลักษัณ์ 

การปล่อยสิินเช้ื่อใหุ้้กับัธุรกิจ
ที่ไม่เป็นมิตั้รตั้่อส่ิิงแวดล้อม 
แรงกดดันจากผู้มีส่ิวนได้เสีิย 
เช้่น ลูกค้า นักลงทุน เป็นตั้้น

• ความเช้ือ่มัน่ของผูม้ส่ีิวนได้เสีิย
ลดลง

• ลูกค้าใช้้บัริการกับัธนาคาร 

น้อยลง ส่ิงผลกระทบั 

ตั้่อรายได้ของธนาคาร

ระยะสัิ�น-
ระยะยาว

•  กำาหุ้นดนโยบัาย
    เครดิตั้ Exclusion 
    List และแนวปฏิิบััตั้ิ
    ในการพิจารณา
    สิินเช้ื่อสิำาหุ้รับั
    อุตั้สิาหุ้กรรมเฉพาะ 
    รวมถืง่กำาหุ้นดกลยุทธ์
     รายอุตั้สิาหุ้กรรม  
    (Sector Strategy) 
    ในการควบัคมุปริมาณ
     ก�าซึ่เรอืนกระจกใน
     กลุ่มอตุั้สิาหุ้กรรมท่ี
     ปล่อยก�าซึ่เรอืนกระจก
     อย่างมนียัสิำาคญั
•  กำาหุ้นดเป้าหุ้มาย
    การเติั้บัโตั้ของสินิเช้ือ่  
    และเงนิลงทนุเพือ่ 

    ความยัง่ยนื

ความูเส่�ยง
จากี่ผลกี่ระทบ
ทางกี่ายภาพ 
(Physical Risks)

ภัยธรรมช้าตั้ิ
อย่างฉับัพลัน

ภัยแล้ง หุ้รือ อุทกภัย ซึ่่่งมี
แนวโน้มที่จะเกิดบั่อยมากข่�น
และรุนแรงมากข่�น

• ความเสิยีหุ้ายต่ั้อทรพัย์สินิ
ของลูกค้าและธนาคาร

• ธุรกิจหุ้ยดุช้ะงกั
• ต้ั้นทุนและค่าใช้้จ่ายในการ

ป้องกันและบัรรเทาเยียวยา
ผลกระทบัจากภัยธรรมช้าตั้ิ
สิงูข่�น 

• เงินลงทนุในการวิจยัและ
พฒันาเพิม่มากข่�น

• การตัั้ดจำาหุ้น่ายและ 

การด้อยค่าของสินิทรัพย์

ระยะสิั�น-
ระยะยาว

•  ทบัทวนและ
    ประเมนิความเสิีย่ง
    จากภยัธรรมช้าตั้ิ 
    กำาหุ้นดแผนงาน
    เพือ่ลดผลกระทบั 
    และแผนรองรบัั
    กรณีฉกุเฉนิ
•  ดำาเนนิการผนวก 

    ปัจจยัเสิีย่ง
    จากภยัธรรมช้าตั้ิ
    ในการกำาหุ้นด
    ขอบัเขตั้ความเส่ีิยง
    ท่ียอมรบััได้

    
 

ภัยธรรมช้าตั้ิที่
เกิดข่�นเป็นระยะ
เวลานาน

อุณหุ้ภูมิโลกสูิงข่�น
สิภาพภูมิอากาศแปรปรวน  
การเพิ่มข่�นของระดับันำ�าทะเล 

ระยะยาว •  การประเมนิความเส่ีิยง
    ด้านอุทกภัยจาก
   สิถืานที่ตั้ั�งของ
   ธนาคาร จัดเตั้รียม
   เคร่ืองมือเตั้ือนภัย 
   วางแผนงานเพื่อ
   เพ่ิมขีดความสิามารถื
   ในการรับัมือ 

   GRI 2-23, GRI 3-3
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 2.2 โอกี่าสท่�เก่ี่�ยวข้้องกัี่บสภาพภูมูิอากี่าศและผลกี่ระทบทางกี่ารเงิน 
  จากการท่ีภาคธุรกิจและประเทศตั้่างๆ ตั้ั�งเป้าหุ้มายลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์ หุ้รือ Net Zero และมุ่งสิู่สิังคมท่ีเน้นการใช้ ้

  พลังงานหุ้มุนเวียนและพลังงานสิะอาดเพ่ิมมากข่�น รวมทั�งปรับัเปล่ียนไปสิู่การใช้้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิิทธิภาพในการใช้้พลังงานและ 

  ลดการปลอ่ยก�าซึ่เรอืนกระจก ทำาใหุ้ค้วามตั้อ้งการทางการเงนิเพือ่นำาไปใช้ใ้นการเปลีย่นผา่นเพือ่ใหุ้บ้ัรรลเุปา้หุ้มาย Net Zero มเีพิม่มากข่�น  
  ธนาคารจ่งเล็งเหุ้็นโอกาสิท่ีจะช้่วยใหุ้้ทุกภาคสิ่วนเปลี่ยนผ่านไปสิู่เป้าหุ้มายดังกล่าว โดยทำาการวิเคราะหุ้์โอกาสิท่ีเกี่ยวข้องกับัสิภาพ 

  ภูมิอากาศและผลกระทบัทางการเงินตั้่อธนาคาร ไปจนถ่ืงแนวทางการตั้อบัสินอง ดังนี�

ประเด็้นโอกี่าส คำาอธบิายประเด้น็โอกี่าส โอกี่าสหรือประโยช่น์
ทางธุรกี่จิข้องธนาคาร แนวทางกี่ารตอบสนองโอกี่าส

การใช้้ทรัพยากร
อย่างมีประสิิทธิภาพ

•  การใช้้พลังงานและทรัพยากร
    อย่างมีประสิิทธิภาพ เช้่น การนำา 

    นำ�าทิ�งกลับัมาใช้้ซึ่ำ�า การใช้้อุปกรณ์
    ประหุ้ยัดพลังงาน การสิร้าง 

    อาคารที่เป็นมิตั้รกับัส่ิิงแวดล้อม 

    เป็นตั้้น

• การลดต้ั้นทุนในการดำาเนินงานของ
ธนาคาร 

• การเพ่ิมมูลค่าของสิินทรัพย์ท่ีเป็นมติั้ร
ต่ั้อส่ิิงแวดล้อม

• การเพ่ิมคุณภาพชี้วิตั้และความเป็นอยู่
   ที่ดีของพนักงาน
• การสิร้างภาพลักษัณ์ท่ีดีใหุ้้แก่ธนาคาร
• โอกาสิในการสินับัสินุนทางการเงิน 

ใหุ้้แก่ลูกค้าในการปรับัปรุงกระบัวนการ
ดำาเนินธรุกิจ

•  ระบัแุผนงานการปรบััปรงุการใช้้พลงังาน
    และทรพัยากรอย่างมปีระสิิทธภิาพ
•  เพิม่การมีส่ิวนร่วมกบััลกูค้า เพือ่กระตุ้ั้น
    ใหุ้้มกีารกำาหุ้นดกลยทุธ์การดำาเนนิงาน
    และวางแผนการลงทนุเพือ่ปรบััเปลีย่น
    กระบัวนการดำาเนนิงาน กระบัวนการ
    ผลติั้ใหุ้้มกีารใช้้ทรพัยากรอย่างมี
    ประสิทิธภิาพ
•  จัดทำาโครงการสินับัสินุนในการสิร้าง
    ความตั้ระหุ้นักรู้ทั�งภายในและ
    ภายนอกองค์กร

แหุ้ล่งพลังงาน •  การใช้้เทคโนโลยีพลังงานสิะอาด 

    และเป็นมิตั้รตั้่อส่ิิงแวดล้อม 
    ความร่วมมือกับัองค์กรตั้่างๆ 
    ที่เกี่ยวกับัการบัริหุ้ารจัดการ
    ด้านสิภาพภูมิอากาศ 

•  กำาหุ้นดเป้าหุ้มายการใช้้พลังงาน
    สิะอาดใหุ้้มากข่�น
•  กำาหุ้นดเป้าหุ้มายการสินับัสินุน
    สิินเช้ื่อเพื่อเปลี่ยนผ่านมาใช้้
    พลังงานสิะอาดใหุ้้มากข่�น

ผลิตั้ภัณฑ์์/บัริการ •  การพัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการ
    ทางการเงินเพื่อสินับัสินุนธุรกิจ
    ที่เป็นมิตั้รตั้่อส่ิิงแวดล้อม
•  การพัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์ที่มากกว่า
    บัริการทางการเงินเพื่อช้่วยลด
    ผลกระทบัจากการเปล่ียนแปลง
    สิภาพภูมิอากาศ 

• การขยายฐานข้อมูลลูกค้าและสิร้าง 

รายได้จากผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการ
ทางการเงินท่ีสินบััสินุนธุรกิจท่ีเป็นมติั้ร
ต่ั้อส่ิิงแวดล้อม โอกาสิในการสิร้าง
รายได้ใหุ้ม่จากนวัตั้กรรมท่ีมากกว่า
บัริการทางการเงิน เช่้น การจัดตัั้�งตั้ลาด
คาร์บัอน Emission Trading Platform 
เป็นต้ั้น

• การเพ่ิมความสิามารถืในการแข่งขัน
• การกระจายความเส่ีิยงในสิินทรพัย์

ทางการเงินของธนาคาร

•  การคิดค้นและออกแบับัผลิตั้ภัณฑ์ ์

    และบัริการใหุ้ม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสิ
    และทางเลือกใหุ้้กับัลูกค้า
    ที่หุ้ลากหุ้ลายกลุ่ม

ตั้ลาด •  การขยายตั้ลาดด้วยการ
    สินับัสินุนทางการเงินท่ี
    เป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อม
•  การสิร้างตั้ลาดใหุ้ม่ด้วย
    ผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการ
    ท่ีมากกว่าบัริการทางการเงิน

•  กำาหุ้นดเป้าหุ้มายยอดสินับัสินุน
    สิินเช้ื่อและการลงทุนเพื่อความ
    ย่ังยืน
•  ปรับัทิศทางสิัดสิ่วนพอร์ตั้โฟลิโอ 
    เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจท่ีเป็นมิตั้รตั้่อ
    สิิ่งแวดล้อมและธุรกิจสิืบัเน่ืองตั้่างๆ 
    ในหุ่้วงโซึ่่อุปทานทั�งระบับั

GRI 2-23, GRI 3-3
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3.  กี่ารวเิคราะห์ประเมิูนความูเส่�ยง โอกี่าส และผลกี่ระทบท่�เก่ี่�ยวกัี่บสภาพภมิููอากี่าศภายใต้สมูมูติฐานต่างๆ (Climate-related Scenario Analysis) 
 ธนาคารนำาผลการประเมนิความเสิีย่งและโอกาสิท่ีเกีย่วขอ้งกับัสิภาพภมูอิากาศมาเปน็ปจัจยัหุ้น่่งในการกำาหุ้นดกลยทุธแ์ละแผนการดำาเนินงาน 

 ในอนาคตั้ เพือ่ปอ้งกันและลดผลกระทบัจากการเปล่ียนแปลงสิภาพภมูอิากาศใหุ้้แกธ่นาคารและลกูคา้ของธนาคาร เพือ่ใหุ้้สิามารถืปรบััตั้วัและ 

 สิร้างความยืดหุ้ยุ่นต่ั้อสิถืานการณ์ตั้่างๆ ในอนาคตั้ ดังนั�น ธนาคารจ่งทำาการวิเคราะห์ุ้ประเมินความเส่ีิยง โอกาสิ และผลกระทบั 

 ท่ีเก่ียวกับัสิภาพภูมิอากาศภายใต้ั้สิมมติั้ฐานตั้่างๆ (Climate-related Scenario Analysis) ทั�งเชิ้งคุณภาพและเช้ิงปริมาณตั้ามข้อเสินอแนะ 

 ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับัสิภาพภูมิอากาศ (TCFD) เพื่อประเมินผลกระทบัของการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 

 ท่ีมีต่ั้อพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร และนำาผลลัพธ์ท่ีได้มาใช้้วางแผนกลยุทธ์ในการบัริหุ้ารจัดการพอร์ตั้โฟลิโอทั�งในมุมการบัริหุ้ารความเส่ีิยงและ 

 การหุ้าโอกาสิทางธุรกิจ

 3.1 กี่ารประเมูินความูเส่�ยงจากี่กี่ารเปล่�ยนผ่าน (Transition Risks) 
  ธนาคารใช้้เครื่องมือวิเคราะหุ้์ทางการเงินท่ีเกี่ยวกับัสิภาพภูมิอากาศ (Climate Financial Driver Analysis: CFDA) ในการวิเคราะหุ้ ์

  ความเสิีย่งและโอกาสิท่ีเก่ียวกับัสิภาพภูมอิากาศจากการสินับัสินุนสินิเช้ือ่ใหุ้้แก่ธุรกิจต่ั้างๆ และประเมนิผลกระทบัทางการเงินของลูกค้าและ 

  ธนาคารภายใตั้้สิถืานการณ์ (Scenario) ต่ั้างๆ โดยยังคงมุ่งเน้นความเสิี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risks) เพ่ือปรับัตั้ัว 

  เปลี่ยนผ่านไปสิู่เศรษัฐกิจคาร์บัอนตั้ำ่า โดยมีกระบัวนการในการวิเคราะห์ุ้ ดังนี�
  

  1. ข้ั�นตอนกี่ารประเมูินผลกี่ระทบทางกี่ารเงินจากี่ความูเส่�ยงจากี่กี่ารเปล่�ยนผ่าน

ประเด้น็โอกี่าส คำาอธบิายประเด็้นโอกี่าส โอกี่าสหรือประโยช่น์
ทางธุรกี่จิข้องธนาคาร แนวทางกี่ารตอบสนองโอกี่าส

ความยืดหุ้ยุ่นในการ
ปรับัตั้ัว

•  การปรับัตั้ัวใหุ้้ทันตั้่อการ 

    เปล่ียนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 
• การเพ่ิมมูลค่าตั้ลาดและสิร้างช่ื้อเสิยีง

ของธนาคาร
•  การปรบััปรงุยทุธศาสิตั้ร์ทางธรุกจิเพือ่
    มุง่เน้นการบัรหิุ้ารจดัการด้านการ
    เปลีย่นแปลงสิภาพภมูอิากาศ 
•  การวเิคราะห์ุ้ความเสิีย่งและโอกาสิ
    ทางธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบััสิภาพภมูอิากาศ
•  การจดัโครงสิร้างการทำางาน การพฒันา
    ศกัยภาพของพนักงาน และการสิร้าง
    ระบับัการจดัเกบ็ัข้อมลูเพือ่รองรบััการ
    บัรหิุ้ารจัดการด้านสิภาพภูมอิากาศ 

1
กี่ารกี่ำาหนด้
สถึานกี่ารณ์

2
กี่ารกี่ำาหนด้

อุตสาหกี่รรมู

3
กี่ารกี่ำาหนด้

ตัวแปรท่�เกี่่�ยวกี่ับ
สภาพภูมูิอากี่าศและ
ตัวแปรทางกี่ารเงิน

4
กี่ารให้นำ�าหนักี่
คะแนนข้อง

ความูเกี่่�ยวข้้อง
ข้องตัวแปรต่างๆ 

5
กี่ารกี่ำาหนด้
ช่่วงเวลาข้อง
กี่ารประเมูิน

6
กี่ารวิเคราะห์
และประเมูิน
ผลกี่ระทบ

ทางกี่ารเงินภายใต้
สถึานกี่ารณ์ต่างๆ

   GRI 2-23, GRI 3-3
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1.1 กี่ารกี่ำาหนด้สถึานกี่ารณ์ (Scenario) ท่�ใช้่ในกี่ารวิเคราะห์ ได้้แก่ี่ 
 1) สิถืานการณ์ท่ีแสิดงใหุ้้เหุ้็นถ่ืงความพยายามในการลด 

  ผลกระทบัของการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ สิอดคล้อง 

  กับัเป้าหุ้มายท่ีจะควบัคุมการเพ่ิมข่�นของอุณหุ้ภูมิเฉล่ีย 

  ของโลกใหุ้้ตั้ำา่กว่า 2 องศาเซึ่ลเซึ่ียสิ (Well-below 2  
  Degrees Celsius Scenario: WB2C)  
 2) สิถืานการณ์ท่ีแสิดงใหุ้้เหุ้็นถ่ืงความพยายามในการลด 

  ผลกระทบัของการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ สิอดคล้อง 

  กับัเป้าหุ้มายท่ีจะควบัคุมการเพ่ิมข่�นของอุณหุ้ภูมิเฉล่ีย 

  ของโลกไม่ใหุ้้เกนิกว่า 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่ยีสิ (Net Zero Scenario)
 3) สิถืานการณ์ท่ีแสิดงใหุ้้เหุ้็นถ่ืงการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกใน 

  กรณีปกตั้ ิ(Business As Usual Scenario) โดยอุณหุ้ภมูเิฉลีย่ 

  ของโลกเพ่ิมข่�น 3.7 องศาเซึ่ลเซึ่ยีสิ
1.2 กี่ารกี่ำาหนด้อุตสาหกี่รรมู ธนาคารเลอืกทำาการวเิคราะห์ุ้ 3 ประเภท 

 โรงไฟฟ้าในกลุ่มอุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้า ดังนี� โรงไฟฟ้าพลังงาน 

 ก�าซึ่ธรรมช้าติั้ (Natural Gas) โรงไฟฟ้าพลงังานนำ�า (Hydropower)  
 และโรงไฟฟ้าพลังงานชี้วมวล (Biomass)
1.3 กี่ารกี่ำาหนด้ตัวแปรท่�เกี่่�ยวกี่บัสภาพภูมิูอากี่าศ (Climate Factors)  
 และตวัแปรทางกี่ารเงิน (Financial Drivers) ของแต่ั้ละประเภท 

 โรงไฟฟ้า เพื่อศ่กษัาหุ้าความสิัมพันธ์เช้ื่อมโยงของผลกระทบั 

 ระหุ้ว่างตั้วัแปรดงักล่าว
1.4 กี่ารให้นำ�าหนักี่คะแนนข้องความูเก่ี่�ยวข้้องข้องตัวแปรต่างๆ  
 (Relevance Weighting) เพ่ือสิะท้อนระดับัความเกี่ยวข้อง 

 สัิมพนัธ์กนัท่ีจะส่ิงผลต่ั้อตัั้วเลขทางการเงิน โดยแบ่ังระดบัันำ�าหุ้นกั 

 คะแนนออกเป็นระดับัตั้ำา่ กลาง และสิงู 
1.5 กี่ารกี่ำาหนด้ช่่วงเวลาข้องกี่ารประเมิูนให้ครอบคลมุู ทั�งระยะสิั�น   
 (ปี 2568) ระยะกลาง (ปี 2573) และระยะยาว (ปี 2583 และ 2593)  
1.6 กี่ารวิเคราะห์และประเมูินผลกี่ระทบทางกี่ารเงินภายใต้ 
 สถึานกี่ารณ์ต่างๆ โดยการคำานวณเปรียบัเทียบั หุ้าค่าความต่ั้าง 

 ของตั้วัแปรต่ั้างๆ ภายใต้ั้สิถืานการณ์ท่ีเลอืก เทียบักับัสิถืานการณ์ 

 ท่ีแสิดงใหุ้้เหุ้น็ถ่ืงการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกในกรณีปกติั้ ในแต่ั้ละ 

 ช่้วงเวลา เพ่ือใช้้ในการคำานวณผลกระทบัดา้นการเงินของโรงไฟฟา้ 

 แตั้่ละประเภท

2. ผลกี่ารประเมูนิผลกี่ระทบทางกี่ารเงนิจากี่ความูเส่�ยงจากี่กี่าร 
 เปล่�ยนผ่าน 
 ผลกระทบัทางการเงินสุิทธิภายใต้ั้สิถืานการณ์ท่ีแสิดงใหุ้้เห็ุ้นถื่ง 

 ความพยายามในการลดผลกระทบัของการเปล่ียนแปลง 

 สิภาพภมูอิากาศ สิอดคล้องกบััเป้าหุ้มายท่ีจะควบัคมุการเพิม่ข่�นของ 

 อุณหุ้ภูมเิฉล่ียของโลกใหุ้้ตั้ำา่กว่า 2 องศาเซึ่ลเซึ่ยีสิ (WB2C) สิรุปได้ดังนี� 
 • โรงไฟฟ้าพลงังานก�าซึ่ธรรมช้าตั้ ิ (Natural Gas) แสิดงใหุ้้เห็ุ้น 

  ถ่ืงความเส่ีิยงระดับัตั้ำา่ในระยะสิั�น และมคีวามเส่ีิยงเพ่ิมข่�นใน 

  ระยะยาว เน่ืองจากคาดว่าก�าซึ่ธรรมช้าติั้จะเป็นเช้ื�อเพลิงเปล่ียนผ่าน  
  (Transition Fuel) ในระยะสิั�นและระยะกลาง เมือ่มเีช้ื�อเพลงิ 

  ทางเลือกอืน่ๆ ท่ีปล่อยคาร์บัอนตั้ำา่กว่า ประกอบักับัการเพิม่ข่�น 

  ของต้ั้นทุนราคาคาร์บัอนในระยะยาว จ่งคาดการณ์ว่ารายได้ 

  จะลดลงเนือ่งจากความต้ั้องการผลติั้ไฟฟ้าจากก�าซึ่ธรรมช้าตั้ ิ

  ท่ีน้อยลง
 • โรงไฟฟ้าพลงังานนำ�า (Hydropower) แสิดงใหุ้้เหุ้น็ถ่ืงโอกาสิใน 

  ระดบััตั้ำา่ในช่้วงระยะสิั�น และปรบััข่�นไปท่ีระดบัักลางถืง่สิงูใน 

  ระยะยาว สิืบัเนื่องจากการคาดการณ์ว่ารายได้จะสิูงข่�นจาก 

  ปริมาณความต้ั้องการผลิตั้ไฟฟ้าท่ีมาจากแหุ้ล่งพลังงาน 

  คาร์บัอนตั้ำา่ในระยะกลางและระยะยาว 
 • โรงไฟฟ้าพลงังานชี้วมวล (Biomass) แสิดงใหุ้้เห็ุ้นถืง่โอกาสิใน 

  ระดบััจำากดั ทั�งในระยะสิั�น ระยะกลาง และระยะยาว คาดการณ์ว่า 

  รายได้จะเพิม่ข่�นตั้ามความต้ั้องการใช้้พลังงานท่ีคาดการณ์ว่า 

  จะสิงูข่�น 

ในส่ิวนของผลกระทบัทางการเงินสิุทธิภายใต้ั้สิถืานการณ์ท่ีแสิดงใหุ้้
เห็ุ้นถ่ืงความพยายามในการลดผลกระทบัของการเปลีย่นแปลงสิภาพ
ภูมอิากาศ สิอดคล้องกบััเป้าหุ้มายท่ีจะควบัคุมการเพ่ิมข่�นของอุณหุ้ภมูิ
เฉลีย่ของโลกไม่ใหุ้้เกินกว่า 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่ยีสิ (Net Zero Scenario) จะ
สิามารถืสิรปุผลของโรงไฟฟ้าแต่ั้ละประเภทได้ในทศิทางเดยีวกนั อย่างไร
ก็ตั้าม จะมคีวามแตั้กต่ั้างของระดบััผลกระทบัอยู่บ้ัาง 

ธนาคารนำาผลจากการวิเคราะห์ุ้ประเมนิความเส่ีิยง โอกาสิ และผลกระทบั
ท่ีเก่ียวกบััสิภาพภมูอิากาศภายใต้ั้สิมมตั้ฐิานต่ั้างๆ (Climate-related 
Scenario Analysis) มาประกอบัการตัั้ดสิินใจในการบัริหุ้ารจัดการ 

พอร์ตั้โฟลิโอ เช่้น การกำาหุ้นดเป้าหุ้มายในการเพิ่มสัิดส่ิวนโรงไฟฟ้า
พลังงานหุ้มนุเวียน การวางแผนทางการเงนิ รวมถืง่การวางแผนงานการ
มส่ีิวนร่วมกับัลกูค้า (Customer Engagement Plans) เพ่ือช่้วยเหุ้ลือ
และสินบััสินนุลกูค้าในการตั้ั�งเป้าหุ้มาย กำาหุ้นดกลยทุธ์การดำาเนนิงาน
เพื่อเปลี่ยนผ่านสิู่การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 
Transition Journey) ด้วยการออกแบับัและนำาเสินอผลิตั้ภัณฑ์์และ
บัริการทางการเงินเพือ่สิิง่แวดล้อม เช่้น สินิเช้ือ่พลงังานทดแทน เป็นต้ั้น 

ทั�งนี� ธนาคารจะขยายขอบัเขตั้การวิเคราะห์ุ้ประเมนิความเส่ีิยง โอกาสิ
และผลกระทบัท่ีเกี่ยวกับัสิภาพภูมิอากาศภายใต้ั้สิมมตั้ิฐานต่ั้างๆ
(Climate-related Scenario Analysis) ใหุ้้ครอบัคลมุกลุม่อุตั้สิาหุ้กรรม
อ่ืนๆ ตั้ามลำาดบััความสิำาคญัต่ั้อไป

3.2 กี่ารประเมิูนความูเส่�ยงทางกี่ายภาพ (Physical Risks) 
 ความเส่ีิยงทางกายภาพ (Physical Risks) ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสิภาพภมูอิากาศ แบ่ังเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 • แบบฉับพลัน เป็นปรากฏิการณ์ท่ีเกิดข่�นฉับัพลันทันใดและ 

  มคีวามรนุแรง เช่้น พายไุซึ่โคลน ไต้ั้ฝุ่น่ นำ�าท่วม แหุ้้งแล้ง เป็นต้ั้น  
  ซึ่่ง่มคีวามถ่ีืและความรุนแรงมากข่�น

GRI 2-23, GRI 3-3

หุ้มายเหุ้ตั้:ุ รายละเอียดเพ่่ิมเติั้มสิามารถืศก่ษัาในรายงานการวิเคราะห์ุ้สิถืานการณ์ท่่ีเกี่ย่วกบััการเปลี่ย่นแปลงสิภาพภมูอิากาศ (Climate-Related Scenario Analysis Report) บันเว็บ็ัไซึ่ต์ั้ธนาคาร 
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/sustainable-development/pdf/kbankscenarioanalysis2021-en.pdf
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสิ�งแวด้ล้อมู

 • แบบเรื�อรงั เป็นปรากฏิการณ์การเปล่ียนแปลงสิภาพภูมอิากาศ 

  แบับัสิะสิมและใช้้ระยะเวลายาวนาน อาทิ การเพ่ิมข่�นของ 

  ระดับันำ�าทะเล การเปลี่ยนแปลงของอุณหุ้ภูมิเฉลี่ยของโลก  
  อากาศ และลกัษัณะการกระจายตัั้วของหุ้ยาดนำ�าฟ้า

โดยความเส่ีิยงทั�ง 2 ประการข้างต้ั้น จะส่ิงผลกระทบัทางลบัต่ั้อธุรกจิ
ของธนาคารในแง่ต่ั้างๆ เช่้น ความเสิยีหุ้ายต่ั้อทรัพย์สินิของลูกค้าและ
ธนาคาร ธุรกจิหุ้ยุดช้ะงัก ต้ั้นทุนและค่าใช้้จ่ายในการป้องกันและบัรรเทา
เยียวยาผลกระทบัจากภัยธรรมช้าติั้สิูงข่�น เงินลงทุนในการวิจัยและ
พฒันาเพิม่มากข่�น การตั้ดัจำาหุ้น่ายและการด้อยค่าของสินิทรพัย์ เป็นต้ั้น

ทั�งนี� “ดัช้นีความเสิี่ยงด้านภูมิอากาศโลก” (Global Climate Risk  
Index) จาก Germanwatch ท่ีจัดทำาข่�นเมื่อปี 2564 ได้มีการจัด 

อันดับั 10 ประเทศแรกของโลกท่ีมีความเส่ีิยงสิูงสิุดจากเหุ้ตุั้การณ์ 

สิภาพอากาศสุิดขั�ว ซึ่่่งเป็นผลจากภาวะโลกรวน โดยใช้้เกณฑ์์ 

การประเมนิจำานวน 5 ด้าน ได้แก่ จำานวนผูเ้สิยีช้วีติั้จากภยัพบิัตัั้ ิจำานวน 

ผู้เสิียช้ีวิตั้ต่ั้อประช้ากร 1 แสินคน มูลค่าความเสิียหุ้าย มูลค่าความ
เสิียหุ้ายท่ีคิดเป็นร้อยละต่ั้อผลิตั้ภัณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
และจำานวนครั�งท่ีเกิดภัยพิบััติั้ ตั้ลอดปี 2543 - 2562 (ค.ศ. 2000 -  
2019) โดยประเทศไทยถูืกจัดอยู่ในอันดับั 9 ซึ่่่งมีจำานวนเหุ้ตุั้การณ์
ภัยพิบััติั้ 146 ครั�ง (ในรอบั 20 ปี) มูลค่าความเสิียหุ้าย 7,719.15  
ล้านดอลลาร์สิหุ้รฐั  

เมื่อพิจารณาภาพรวมพอร์ตั้โฟลิโอสิินเช้ื่อของธนาคาร สิ่วนใหุ้ญ่จะ
เป็นการใหุ้้สิินเช้ื่อในประเทศไทย ทำาใหุ้้ความเสิี่ยงจากนำ�าท่วมถืือ
เป็นความเสิี่ยงทางกายภาพหุ้ลักท่ีจะส่ิงผลกระทบัอย่างมีนัยสิำาคัญ 

ตั้อ่คุณภาพสิินทรัพย์และความเส่ีิยงดา้นเครดิตั้ โดยเบัื�องต้ั้น ธนาคาร
จะเน้นการประเมินความเสิี่ยงท่ีเกิดจากนำ�าท่วมท่ีจะสิ่งผลกระทบั 

ตั้อ่ความเสิีย่งดา้นเครดิตั้ในเศรษัฐกิจระดับัจลุภาค (Microeconomic 
Channels) ซึ่่่งจะแสิดงผลกระทบัด้านการเงินจากความเส่ีิยงของ 

นำ�าท่วมท่ีมีต่ั้อพอร์ตั้โฟลิโอสิินเช้ื่อของธนาคาร โดยธนาคารได้นำา
แนวทางการประเมนิความเสิีย่งและผลกระทบัจากสิภาพภมูอิากาศตั้าม
แนวทางสิากลมาใช้้ในการกำาหุ้นดข้อมูลฐานความเสิี่ยงทางกายภาพ
แบับัฉับัพลันท่ีมีอยู่ และทำาการประเมินความเสิี่ยงเช้ิงรุก ตั้ลอดจน
ตั้ดิตั้ามผลกระทบัด้านการเงินท่ีจะเกดิข่�นกับัธนาคารในอนาคตั้ 

1. ปัจจัยท่�ใช้่ในกี่ารประเมิูนผลกี่ระทบทางกี่ารเงินจากี่ 
ความูเส่�ยงทางกี่ายภาพ
 ธนาคารประเมนิผลกระทบัทางการเงินจากความเส่ีิยงทางกายภาพ
โดยประเมนิจากการเปล่ียนแปลงของตัั้วแปรหุ้ลกัด้านเครดติั้ ดงันี� 
 1) ความูน่าจะเป็นท่�ลูกี่หน่�จะผิด้นัด้ช่ำาระหน่� (Probability of 
Default: PD) 
  ธนาคารประเมนิจากผลกระทบัต่ั้อรายได้ซึ่่ง่ประมาณการจาก
การด้อยค่าลงของฐานะการเงินของคูส่ิญัญา โดยระดับัของการด้อยค่า

   GRI 2-23, GRI 3-3

* อ้างอิงข้อมูลการจำาแนกระดับัความเส่ีิยงจากกองนโยบัายและแผนท่ีการใช้้ทีดิ่นกรมพัฒนาท่ีดินมาจากเวบ็ัไซึ่ต์ั้ : http://irw101.ldd.go.th/index.php/2017-05-23-02-00-40/2017-05-23-02-00-40
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อาจแตั้กต่ั้างกันไปตั้ามประเภทอตุั้สิาหุ้กรรมและสิถืานทีต่ั้ั�งของคู่สิญัญา 
ทั�งนี� ธนาคารอยู่ระหุ้ว่างการทำางานร่วมกบััผูเ้ช้ีย่วช้าญ นักวเิคราะห์ุ้ และ
เศรษัฐกรท่ีมีความช้ำานาญการเฉพาะด้านในการประเมินความเส่ีิยง
ของกิจกรรมทางเศรษัฐกิจรายอุตั้สิาหุ้กรรมและหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพือ่ตั้ดิตั้ามและประมาณการณ์ผลกระทบัจากนำ�าท่วมต่ั้ออตุั้สิาหุ้กรรม 
สิถืานท่ีตั้ั�ง และคูส่ิญัญาท่ีเกีย่วข้อง โดยผลกระทบัต่ั้อรายได้จะถืกูผนวก
รวมกลายเป็นความน่าจะเป็นท่ีลกูหุ้นี�จะผดินัดช้ำาระหุ้นี�ท่ีแปรผนัตั้ามค่า
ความเสิีย่งจากนำ�าท่วม
 2) ความูเสย่หายท่�อาจจะเกิี่ด้ขึ้�น (Loss Given Default: LGD)
  ธนาคารพิจารณาผลกระทบัต่ั้อความมั่งคั่งของลูกค้าผ่าน 

การดอ้ยค่าของมูลค่าหุ้ลักประกัน โดยระดับัของการดอ้ยค่า หุ้มายถ่ืง  
ความมั่งคั่งท่ีลดลง ซึ่่่งจะข่�นอยู่กับัสิถืานท่ีตั้ั�งของหุ้ลักประกันของ
ธนาคาร สิถิืตั้ิ และแนวโน้มของการเกิดนำ�าท่วมในพื�นท่ีนั�นๆ ธนาคาร
ได้ผนวกข้อมูลจากระบับัสิารสินเทศทางภูมิศาสิตั้ร์ (Geographic  
Information System: GIS) และแผนท่ีท่ีแสิดงข้อมลูพื�นท่ีท่ีเกิดนำ�าท่วม
ย้อนหุ้ลัง 10 ปี ของประเทศไทยจากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษัตั้ร
และสิหุ้กรณ์การเกษัตั้ร โดยค่าความเสิียหุ้ายท่ีอาจเกิดข่�นจะแปรผัน
ตั้ามค่าความเสิี่ยงจากนำ�าท่วม

2. ผลกี่ารประเมูินผลกี่ระทบทางกี่ารเงินจากี่ความูเส่�ยงทาง
กี่ายภาพ
 จากการประเมินพอร์ตั้หุ้ลักประกันส่ิวนที่เป็นอสัิงหุ้าริมทรัพย์
ควบัคู่กับัการพิจารณาข้อมูลระบับัสิารสินเทศทางภูมิศาสิตั้ร์ พบัว่า
ธนาคารมีสัิดส่ิวนของหุ้ลักประกันท่ีอยู่ในพื�นท่ีความเส่ีิยงนำ�าท่วมสูิง* 
เป็นจำานวนน้อย เพราะฉะนั�นเมื่อพิจารณาเพียงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับัความเส่ีิยงด้านนำ�าท่วมตั้ามข้อมูลพื�นท่ีท่ีเกิดนำ�าท่วมย้อนหุ้ลัง 

10 ปี จ่งคาดว่าปัจจัยด้านความเส่ีิยงนำ�าท่วมสูิงจะสิ่งผลกระทบั
ต่ั้อความมั่งคั่งของลูกค้าอย่างไม่มีนัยสิำาคัญ อย่างไรก็ตั้าม มูลค่า
และระดับัการด้อยค่าของหุ้ลักประกันและความมั่งคั่งของลูกค้า
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตั้ามปัจจัยอ่ืนๆ เช้่น ราคาท่ีดิน จำานวน
ประช้ากร กิจกรรมทางเศรษัฐกิจ และความเสิี่ยงด้านภัยพิบััติั้และ 

ภัยธรรมช้าติั้ประเภทอ่ืนๆ ซึ่่่งยังไม่ถูืกนับัรวมเป็นปัจจัยร่วมในการ
ประเมินผลกระทบัจากความเสิี่ยงด้านนำ�าท่วมตั้ามท่ีกล่าวมาข้างตั้้น
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ทั�งนี� ในการประเมนิผลกระทบัทางการเงนิจากความเสิีย่งทางกายภาพ
มีประเด็นความท้าทายท่ีสิำาคัญหุ้ลายประการ เช้่น ความหุ้ลากหุ้ลาย
ทางภูมิศาสิตั้ร์ของหุ้ลักประกัน มูลค่าหุ้ลักประกันได้รับัอิทธิพล 

จากหุ้ลากหุ้ลายปัจจัย เป็นต้ั้น ดังนั�น ในการสิร้างแบับัจำาลอง 

ความเสิียหุ้ายจากนำ�า ท่วมและการคาดการณ์แผนท่ีนำ�า ท่วม 

โดยละเอียดในกรอบัระยะเวลากลางและยาว จ่งมีความซัึ่บัซ้ึ่อนและ
แตั้กตั้่างกันในแตั้่ละพื�นท่ี

โดยในอนาคตั้ ธนาคารมีแผนพัฒนาการประเมินผลกระทบัทาง 

การเงินจากความเสิี่ยงทางกายภาพ ดังนี� 
 • พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้้วิเคราะห์ุ้ความเส่ีิยงทางกายภาพ  
โดยร่วมกับัหุ้น่วยงานราช้การ สิถืาบัันวิจัย นักวิช้าการ ผู้เช่ี้ยวช้าญ
พิเศษัภายนอก เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนท่ีพื�นท่ีเสิี่ยงท่ีจะสิามารถืนำาไป
ใช้้งานได้จริงและมีความเฉพาะเจาะจงกับัประเทศไทย 
 • ขยายขอบัเขตั้การประเมินผลกระทบัต่ั้อความมั่งคั่งและ 

ผลกระทบัต่ั้อรายได้จากความเส่ีิยงนำ�าท่วมท่ีมต่ีั้อความเส่ีิยงด้านเครดิตั้
ผลจากการประเมินจะถืูกผนวกเข้าเป็นส่ิวนหุ้น่่งของกระบัวนการ
บัริหุ้ารความเส่ีิยงด้านเครดิตั้ อาทิ การวิเคราะห์ุ้ประเมินความเส่ีิยง
โอกาสิ และผลกระทบัท่ีเกี่ยวกับัสิภาพภูมิอากาศภายใต้ั้สิมมตั้ิฐาน
ต่ั้างๆ (Climate-related Scenario Analysis) ในมิติั้ความเส่ีิยง 

ทางกายภาพ (Physical Risks) และการทดสิอบัภาวะวิกฤตั้ิ (Stress 
Testing) 
 • รว่มกบััผูเ้ช้ีย่วช้าญและท่ีปรก่ษัาภายนอกเพือ่ศก่ษัาฉากทศัน์
การปรับัตัั้วในรูปแบับัต่ั้างๆ ของ Network for Greening the Financial 
System (NGFS) และการคาดการณ์ผลกระทบัท่ีเกิดข่�น เพื่อคำานวณ
ปริมาณผลกระทบัของความเสิี่ยงทางกายภาพภายใตั้้สิถืานการณ ์

ด้านสิภาพภูมิอากาศต่ั้างๆ รวมทั�งศ่กษัาวิธีการประเมินความเส่ีิยง 

ทางกายภาพตั้ามข้อเสินอแนะของธนาคารโลก 

GRI 2-23, GRI 3-3
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   GRI 2-23, GRI 3-3

Decarbonization
Portfolio

(Scope 3: Investment)

PORTFOLIO

Commercial Loan

EMISSION

43% 61% 83%100%

Power Generation

Oil & Gas

Coal

Cumulative Estimated Emissions

Agriculture

Commercial & Residential 

Real Estate

Iron & Steel

Aluminum

Transportation

Metals

Construction 

Materials

Construction

Packaging and Printing

Chemical Products

Automotive and Parts

Industrial Agriculture

Food and Beverage

Hotels and 
Restaurants

Furniture and Wood

Etc.

Sector Prioritization*

4.  กี่ารจัด้ลำาด้บักี่ลุ่มูอุตสาหกี่รรมูท่�มู่กี่ารปล่อย
 ก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่สงูในพอร์ตโฟลิโอ
 ธนาคารได้นำาผลการวิเคราะห์ุ้ความเส่ีิยงและโอกาสิท่ีเกิดจาก
สิภาพภูมอิากาศและผลกระทบัต่ั้อธุรกิจธนาคาร และผลการวิเคราะห์ุ้
ประเมินความเสิี่ยง โอกาสิ และผลกระทบัท่ีเก่ียวกับัสิภาพภูมิอากาศ
ภายใตั้้สิมมตั้ิฐานตั้่างๆ (Climate-related Scenario Analysis)  
ในแตั้่ละช้่วงเวลา รวมถื่งผลการประเมินปริมาณการปล่อย 

ก�าซึ่เรือนกระจกรายอุตั้สิาหุ้กรรมในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร มาใช้้
ในการจัดลำาดับักลุ่มอุตั้สิาหุ้กรรมท่ีมีการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสูิง 

เพื่อจัดทำาแผนกลยุทธ์การลดก�าซึ่เรือนกระจกรายอุตั้สิาหุ้กรรม  
(Sector Decarbonization Strategy)  และกำาหุ้นดเส้ินทางการลด 

และควบัคุมปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกของแตั้่ละกลุ่ม
อุตั้สิาหุ้กรรมใหุ้้สิอดคล้องกับัความตั้กลงปารีสิ (Paris Agreement) 
และเป้าหุ้มายของประเทศไทย 

โดยเริ่มจากการกำาหุ้นดแผนกลยุทธ์การลดก�าซึ่เรือนกระจก 

รายอตุั้สิาหุ้กรรมในกลุม่อตุั้สิาหุ้กรรมท่ีมกีารปลอ่ยก�าซึ่เรอืนกระจกสิงู 

(No Regret Sectors) ได้แก่ อุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้า อุตั้สิาหุ้กรรม
นำ�ามันและก�าซึ่ และอตุั้สิาหุ้กรรมถืา่นหุ้นิ ซึ่่ง่ครอบัคลมุรอ้ยละ 43 ของ 

ปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกทั�งหุ้มดจากการใหุ้้สิินเช้ื่อธุรกิจ 

5.  กี่ลยุทธ์กี่ารบริหารจัด้กี่ารก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่ในพอร์ตโฟลิโอ 
 ข้องธนาคาร
 ธนาคารมีแผนลดยอดสิินเช้ื่อคงค้างในอุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้า 

ถ่ืานหิุ้นและอุตั้สิาหุ้กรรมถ่ืานหิุ้นเ ป็นศูน ย์ภายในปี  2573  
และสิำาหุ้รับัอุตั้สิาหุ้กรรมนำ�า มันและก�าซึ่ ธนาคารมีนโยบัาย 

สินับัสินนุสินิเช้ือ่ เงนิลงทนุ และภาระผกูพัน ภายในขอบัเขตั้ท่ีอ้างอิง 

ตั้ามแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development  
Scenario: SDS) ท่ีสิอดคลอ้งกบััแนวทางของประเทศ ใหุ้กั้บักลุม่ธุรกิจ
ต้ั้นนำ�า (Upstream) ซึ่่ง่ประกอบัดว้ยการสิำารวจ ขดุเจาะ ผลิตั้นำ�ามันและ
ก�าซึ่ธรรมช้าตั้ ิรวมถืง่สินบััสินนุการลงทนุในเทคโนโลยีกกัเกบ็ัคารบ์ัอน
การเพ่ิมหุ้รือเปล่ียนรูปแบับัพลังงานเป็นแหุ้ล่งพลังงานคาร์บัอนตั้ำ่า
อ่ืนๆ และธนาคารจะทยอยขยายขอบัเขตั้อุตั้สิาหุ้กรรมเพือ่เพิม่สิดัสิว่น
ปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกในพอร์ตั้โฟลิโอ

* Note : Information and estimated emission data as of December 2022.
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นอกจากนี� ธนาคารมีการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีมี
นัยสิำาคัญ เพ่ือตั้อบัสินองตั้ามทิศทางและกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการ
ธนาคารกำาหุ้นด ดังนี�
• ประกาศความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาด้าน ESG ของกลุ่ม 

 ธนาคารในเอเชี้ยตั้ะวันออกเฉียงใต้ั้ (ESG Aspiration) ด้วย 

 การกำาหุ้นดกลยทุธ์การดำาเนนิธุรกจิของธนาคารกสิกิรไทยท่ีคำานง่ 

 ถ่ืงสิิง่แวดล้อม สัิงคม และธรรมาภบิัาล โดยได้กำาหุ้นดเป็นเป้าหุ้มาย 

 และตัั้วช้ี�วัดความสิำาเร็จ (Objective and Key Results: OKRs)  
 สิำาหุ้รบััการดำาเนนิงานด้าน ESG ในปี 2566 - 2568 
• จัดตั้ั�งคณะทำางานด้านสิภาพภูมิอากาศ (Climate Pillar) โดยมี 
 กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน ในการบัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือน 

 กระจกโดยเฉพาะ ทั�งในส่ิวนของก�าซึ่เรือนกระจกท่ีเกิดจาก 

 การดำาเนนิงานโดยตั้รงของธนาคาร และท่ีเกดิจากการใหุ้้สินิเช้ือ่แก่ 

 ลูกค้าในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร ด้วยรูปแบับัการทำางาน Agile  
 ท่ีมุ่ งหุ้วังใหุ้้การทำางานของพนักงานมีความยืดหุ้ยุ่นและ 

 มีประสิิทธิภาพมากข่�น โดยคณะทำางานด้านสิภาพภูมิอากาศ  
 (Climate Pillar) ไดท้ำาหุ้นา้ท่ีประสิานงานรว่มกบััสิายงานธรุกจิหุ้ลกั  
 โดยแบัง่เปน็ 8 กลุม่ ได้แก ่(1) การใหุ้สิ้ินเช้ือ่ (2) การบัรหิุ้ารความมัง่คัง่  
 (3) การบัริการช้ำาระเงิน (4) การขยายธุรกิจในภูมิภาค AEC+3  
 (5) การขยายธุรกิจผ่านช่้องทางใหุ้ม่ๆ (6) การใหุ้้บัริการท่ีมากกว่า 

 ความเป็นธนาคาร (7) การดำาเนินธุรกิจท่ีคำาน่งถื่งสิิ่งแวดล้อม  
 สัิงคมและธรรมาภิบัาล และ (8) การพัฒนาธุรกิจใหุ้ม่ด้วย 

 นวัตั้กรรมทางเทคโนโลยี ซึ่่่งทำาใหุ้้การจัดสิรรทรัพยากรบุัคคล 

 ท่ีมศีกัยภาพ และความเช่ี้ยวช้าญเป็นไปอย่างมปีระสิิทธิภาพและ 

 เพิม่ความยดืหุ้ยุ่นมากข่�น เพือ่สิง่มอบัผลติั้ภณัฑ์์และบัรกิารท่ีตั้รง 

 ความตั้้องการของลูกค้า
 • จัดทำาแผนการดำาเนินงานตั้ามประกาศความมุ่งมั่นในการ 

 ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment)  
 ซึ่่่งครอบัคลุมถ่ืงการลดก�าซึ่เรือนกระจก ทั�งท่ีเกิดจากการดำาเนิน 

 งานโดยตั้รงของธนาคาร เช่้น การใช้้อุปกรณ์สิำานักงานประเภท 

 ประหุ้ยัดพลังงาน การติั้ดตั้ั�งแผงโซึ่ลาร์บันอาคารสิำานักงานและ 

 สิาขา การใช้้ยานยนต์ั้ไฟฟ้า และการซึ่ื�อคาร์บัอนเครดิตั้และ 

 ใบัรับัรองการผลิตั้ไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียน (Renewable  
 Energy Certificate: REC) เป็นต้ั้น สิำาหุ้รับัแนวทางการลด 

 ก�าซึ่เรือนกระจกท่ีเกิดจากการใหุ้้สิินเช้ื่อแก่ลูกค้าในพอร์ตั้โฟลิโอ 

 ของธนาคาร มีการดำาเนินงานท่ีสิำาคัญ ดังนี�
 1. ธนาคารมนีโยบัายยตุั้กิารสินบััสินนุสินิเช้ือ่ใหุ้้แก่อุตั้สิาหุ้กรรม 

  โรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้นและอุตั้สิาหุ้กรรมถ่ืานหิุ้นท่ีจะเกิดข่�นใหุ้ม่ และ 

  จะทยอยลดยอดสิินเช้ือ่คงค้างในอุตั้สิาหุ้ากรรมโรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้น 

  และอุตั้สิาหุ้กรรมถ่ืานหิุ้นในพอร์ตั้โฟลิโอใหุ้้เป็นศูนย์ภายใน 

  ปี 2573 รวมทั�งจัดทำาแผนพัฒนาความผูกพันของลูกค้า  
  (Customer Engagement Plan) เพือ่ใหุ้้ลกูค้าและธนาคารม ี

  แนวทางการดำาเนินงานท่ีสิอดคล้องกันในการเข้าร่วมลดการ 

  ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์
 2. การจดัทำาแผนกลยทุธ์การลดก�าซึ่เรอืนกระจกรายอตุั้สิาหุ้กรรม 

  (Sector Decarbonization Strategy) จำานวน 3 อุตั้สิาหุ้กรรม 

  ได้แก่ อุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้า อุตั้สิาหุ้กรรมนำ�ามันและก�าซึ่ 

  และอุตั้สิาหุ้กรรมถ่ืานหิุ้น เพ่ือมุ่งสิู่ เป้าหุ้มายการปล่อย 

  ก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิในพอร์ตั้โอลิโอเป็นศูนย์ 
 3. การสินบััสินนุนวตัั้กรรมสินิเช้ือ่และการลงทนุเพือ่ความยัง่ยนื  
  วงเงินรวมจำานวน 25,000 ล้านบัาท โดยเปิดตั้ัวโครงการ  
  GO GREEN Together ท่ีเช้ื่อมโยงและผลักดันใหุ้้เกิดระบับั 

  นิเวศสิเีขยีว (Green Ecosystem) เพ่ือสิง่เสิริมใหุ้้ภาคประช้าช้น 

  เข้าร่วมเป็นสิ่วนหุ้น่่งในการขับัเคลื่อนใหุ้้บัรรลุเป้าหุ้มาย  
  Net Zero ของประเทศไทย โดยในปี 2565 ธนาคารสินับัสินุน 

  สินิเช้ือ่และการลงทุนเพือ่ความยัง่ยืน จำานวน 26,411 ล้านบัาท
• การสิร้างความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับัการบัริหุ้ารจัดการ 

 ก�าซึ่เรือนกระจกใหุ้้แก่พนักงาน โดยร่วมกับัตั้ลาดหุ้ลักทรัพย ์

 แหุ่้งประเทศไทยและองค์การบัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือนกระจก  
 (องค์การมหุ้าช้น) เพื่อนำาชุ้ดความรู้เก่ียวกับัการปรับัตั้ัวและ 

 การลดผลกระทบัจากการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศมาจัดทำา 

 เป็นหุ้ลักสิูตั้รการเรียนรู้ใหุ้้แก่ผู้บัริหุ้ารและพนักงานของธนาคาร 

 โดยเฉพาะ
• เ ข้าร่วมเป็นส่ิวนหุ้น่่งในองค์กรความร่วมมือเ ก่ียวกับัการ 

 ส่ิงเสิริมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยืน อนัได้แก่
 1. เข้าร่วมเป็นสิมาชิ้กข้อตั้กลงโลกแหุ่้งสิหุ้ประช้าช้าติั้ (United  
  Nations Global Compact: UNGC) เพ่ือยกระดับัการดำาเนิน 

  ธุรกจิของธนาคารใหุ้้สิอดคล้องกบััหุ้ลักการท่ีได้รับัการยอมรบัั 

  โดยสิากล ซึ่่ง่ครอบัคลมุ 4 ประเด็นสิำาคญั ได้แก่ สิิทธมินษุัยช้น  
  แรงงาน สิิง่แวดล้อม และการต่ั้อต้ั้านการทจุรติั้
 2. เ ข้า ร่วมเป็นสิมาชิ้กของ Par tnership for  Carbon  
  Accounting Financials (PCAF) ซึ่่ง่เป็นความร่วมมอืระหุ้ว่าง 

  สิถืาบัันการเงินทั่วโลกในการจัดทำามาตั้รฐานสิากลสิำาหุ้รับั 

  การประเมนิและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบััปรมิาณการปล่อย 

  ก�าซึ่เรือนกระจกจากธุรกรรมการใหุ้้สิินเช้ื่อและการลงทุน 

  ของสิถืาบันัการเงิน
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Recommended disclosures
a.  Describe the organization’s processes for identifying and assessing climate-related risks.
b.  Describe the organization’s processes for managing climate-related risks.
c.  Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related  
 risks are integrated into the organization’s overall risk management.

กี่ารบริหารจัด้กี่ารความูเส่�ยง

Describe how the 
organization identifies, 
assesses, and manages 
climate-related risks.

Risk Management

กี่ารบริหารจัด้กี่ารความูเส่�ยง

ธนาคารออกแบับัขั�นตั้อนการพิจารณาความเสิีย่งท่ีเหุ้มาะสิม เพ่ือปิด
และลดความเส่ีิยงทางธุรกิจทั�งของลูกค้าและธนาคาร โดยพิจารณา
ความเส่ีิยงโดยรวมขององค์กรทั�งจากความเส่ีิยงจากการเปล่ียนผ่าน
(Transition Risks) และความเส่ีิยงทางกายภาพ (Physical Risks) ซึ่่ง่
จะส่ิงผลกระทบัโดยตั้รงต่ั้อความเสิีย่งหุ้ลกัของธนาคาร เช่้น ความเส่ีิยง 

ด้านเครดติั้ ความเสิีย่งด้านปฏิิบัตัั้กิาร เป็นต้ั้น 

กี่ารพิจารณาความูเส่�ยงโด้ยรวมูข้ององค์กี่รท่� เ ก่ี่�ยวกัี่บ 
สภาพภูมูิอากี่าศ
ธนาคารกสิิกรไทยมีกระบัวนพิจารณาความเส่ีิยงโดยรวมขององค์กร

ข้ั�นตอนกี่ารประเมูินความูเส่�ยงโด้ยรวมูข้องธนาคารท่�เกี่่�ยวกี่ับสภาพภูมูิอากี่าศ

กี่ารระบุ
ความูเส่�ยง

กี่ารประเมิูน
ความูเส่�ยง

กี่ารลด้
ความูเส่�ยง

1. กี่ารระบุความูเส่�ยง ระบุัสิถืานการณ์/ภัยคุกคามท่ีเก่ียวข้องกับัสิภาพอากาศท่ีสิำาคัญ ทั�งความเส่ีิยงทางกายภาพและความเส่ีิยงจาก 

 การเปลี่ยนแปลงตั้่างๆ โดยอิงตั้ามเมกะเทรนด์ท่ัวโลก รวมถ่ืงพิจารณากฎเกณฑ์์ใหุ้ม่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
2. กี่ารประเมูินความูเส่�ยง ประเมินเสิี่ยงโดยรวมขององค์กร โดยแบั่งระดับัความเสิี่ยงเป็น 3 ระดับั ได้แก่ระดับัสิูง ระดับัปานกลาง และ 

 ระดับัตั้ำ่า ซึ่่ง่พจิารณาจากผลกระทบัของความเสิีย่ง (Impact) โอกาสิในการเกดิความเสิีย่ง (Likelihood) และประสิิทธภิาพในการควบัคมุ 

 ความเสิี่ยง (Effectiveness of Control)
3. กี่ารลด้ความูเส่�ยง  ธนาคารมกีารบัริหุ้ารจัดการความเส่ีิยงเชิ้งรุก ทั�งในดา้นการป้องกัน ตั้ดิตั้าม และรับัมอืความเส่ีิยง โดยความเส่ีิยงใดๆ  
 ท่ีมีระดับัความเส่ีิยงสูิงหุ้รือมีนัยสิำาคัญ ธนาคารจะดำาเนินการวิเคราะห์ุ้เพ่ิมเตั้ิมเพื่อป้องกัน แก้ไข หุ้รือกำาหุ้นดมาตั้รการบัริหุ้ารจัดการ 

 ความเส่ีิยง อาทิ ปรับัปรุงกระบัวนการและทบัทวนการจัดสิรรทรัพยากรเพ่ือควบัคุมความเส่ีิยง โดยพิจารณาจากปัจจัยตั้่างๆ ได้แก่  
 เหุ้ตุั้การณ์ความเส่ีิยง ตั้น้ทนุ ทรพัยากร ผลกระทบัตั้อ่ลูกคา้และการดำาเนินธรุกจิ นอกจากนี� ธนาคารมแีผนความตั้อ่เนือ่งทางธุรกิจ (BCP)  
 และแผนการกู้คืนระบับั IT จากเหุ้ตัุ้การณ์ฉุกเฉิน (ITDRP) เพ่ือรองรับัเหุ้ตุั้การณ์ความเส่ีิยงด้านสิภาพภูมอิากาศท่ีอาจส่ิงผลกระทบัต่ั้อ 

 การปฏิิบััตั้ิงาน และการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

ท่ีเก่ียวข้องกับัสิภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การระบัุ ประเมิน และบัรรเทา 

ผลกระทบัท่ีเกี่ยวข้องกับัสิภาพอากาศตั้่อธนาคาร เพื่อใหุ้้มั่นใจว่า
ธนาคารสิามารถืดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่ั้อเนื่อง รวมถ่ืงเพ่ือความ
ปลอดภยัตั้อ่ช้วิีตั้และทรพัยสิ์ินของลกูคา้ พนกังาน และผูม้สีิว่นไดเ้สิยี
ทุกกลุม่ โดยขั�นตั้อนการพิจารณาความเส่ีิยงดังกล่าวเป็นกระบัวนการ
บัริหุ้ารความเสิี่ยงในภาพรวมของธนาคาร ซึ่่่งดำาเนินการเป็นประจำา 

ทุกปีหุ้รือมากกว่าหุ้น่่งครั�งต่ั้อปี เพ่ือใหุ้้ทันกับัแนวโน้มและสิามารถื
รับัมือกับัผลกระทบัด้านสิภาพอากาศท่ีเกิดข่�นใหุ้ม่ได้อย่างทันท่วงที 
โดยจะพิจารณาตั้ามกรอบัเวลา (ระยะสิั�น ระยะกลาง และระยะยาว) 
ซึ่่ง่ครอบัคลมุปัจจัยท่ีเกิดข่�นใหุ้ม่ท่ีส่ิงผลกระทบัต่ั้อสิภาพภูมอิากาศโลก
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กี่ารพิจารณาความูเส่�ยงด้้านเครดิ้ตท่�เก่ี่�ยวกัี่บสภาพภูมูิอากี่าศ
ธนาคารมีกระบัวนการประเมินความเส่ีิยงท่ีเก่ียวกับัสิภาพภูมิอากาศ
โดยบัูรณาการปัจจัยด้านสิภาพภูมิอากาศในการพิจารณาสิินเช้ื่อ
และการลงทุน เพื่อป้องกันความเสิี่ยงท่ีอาจสิ่งผลกระทบัทางการเงิน 

และการดำาเนินงาน ตั้ลอดจนภาพลักษัณ์ของธนาคาร เพ่ือสิร้าง 

ผลตั้อบัแทนท่ีย่ังยืนแก่ผู้มีสิ่วนได้เสิียทุกฝ่่ายในระยะยาว

ธนาคารทบัทวนและประเมินผลกระทบัแบับัองค์รวมทั�งเชิ้งบัวกและ
เชิ้งลบัจากการดำาเนินธรุกจิของธนาคาร โดยใช้เ้ครือ่งมอืการวเิคราะหุ้์
พอรต์ั้โฟลโิอ (Portfolio Impact Analysis Tool) ของสิำานักงานโครงการ
สิิ่งแวดล้อมแหุ่้งสิหุ้ประช้าช้าตั้ิว่าด้วยข้อริเร่ิมด้านการเงิน (UNEP FI) 
ครอบัคลุมทั�ง 3 มิตั้ิ ได้แก่ เศรษัฐกิจ สัิงคม และสิิ่งแวดล้อม ทำาใหุ้ ้

ทราบัว่ามหีุ้ลากหุ้ลายประเด็นท่ีประเทศไทยควรต้ั้องเร่งบัริหุ้ารจัดการ 
(Very High and High Country Need Score) ดังนี� 
1.  ประเด็นด้านสิิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านสิภาพภูมิอากาศ (Climate)  
 ความหุ้ลากหุ้ลายทางช้ีวภาพ (Biodiversity) และการหุ้มุนเวียน  
 (Circularity)
2.  ประเด็นด้านสัิงคม ได้แก่ ความเท่าเทียมและความยุตั้ิธรรม  
 (Equality & Justice) ความซึ่ือ่สิตัั้ยแ์ละความปลอดภยั (Integrity &  
 Security of Person) และความพร้อมใช้้งาน ความเข้าถ่ืงง่าย  
 ความจับัตั้้องได้  และคุณภาพของทรัพยากรและบัริการ  
 (Availability, Accessibility, Affordability & Quality of Resources  
 and Services) 
3.  ประเด็นด้านเศรษัฐกิจ ได้แก่ สิถืาบัันท่ีมีประสิิทธิผล (Strong  
 Institutions) สิงัคมสิงบัสิขุ (Peace & Stability) และการหุ้ลอมรวม 

 ทางเศรษัฐกิจและสิังคม (Socio-Economic Convergence)

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญกับัประเด็นความเส่ีิยงทั�ง 3 ด้าน โดยใหุ้ ้

นำ�าหุ้นกักบััประเด็นดา้นสิิง่แวดลอ้มค่อนขา้งมาก เนือ่งจากเปน็ประเดน็
เร่งดว่นระดับัโลกและมผีลกระทบัรนุแรงในวงกวา้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ประเด็นด้านสิิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวเนื่องกับัการสินับัสินุนสิินเช้ื่อใหุ้้แก่ 
กลุม่อุตั้สิาหุ้กรรมต่ั้างๆ ในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร ผลจากการวิเคราะห์ุ้ 

ประเมินผลกระทบัแบับัองค์รวมโดยใช้้เครื่องมือการวิเคราะห์ุ้ 

พอรต์ั้โฟลโิอ (Portfolio Impact Analysis Tool) ของสิำานักงานโครงการ
สิิ่งแวดล้อมแหุ่้งสิหุ้ประช้าช้าตั้ิว่าด้วยข้อริเร่ิมด้านการเงิน (UNEP FI) 
มีดังนี�
1. ประเด็นสิภาพภูมิอากาศ (Climate) ธนาคารมุ่งเน้นอุตั้สิาหุ้กรรม 

 โรงไฟฟ้า ซึ่่่งเป็นหุ้น่่งในอุตั้สิาหุ้กรรมท่ีปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิูง  
 จากการใช้้แหุ้ล่งพลังงานในการผลิตั้ไฟฟ้าท่ีหุ้ลากหุ้ลาย ได้แก่  
 ก�าซึ่ธรรมช้าตั้ิ นำ�า ถื่านหิุ้น แสิงอาทิตั้ย์ ลม และเทคโนโลยีอื่นๆ  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ืานหุ้ินซึ่่่งถืือว่าเป็นแหุ้ล่งพลังงานท่ีมีการ 

 ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิูงกว่าเทคโนโลยีอ่ืนๆ ธนาคารจ่งวางแผน 

 กลยุทธ์ปรับัพอร์ตั้โฟลิโอเพื่อลดการสินับัสินุนสิินเช้ื่อใหุ้้แก่ 
 โรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้นลง และสินับัสินุนสิินเช้ื่อใหุ้้แก่โรงไฟฟ้าพลังงาน 

 หุ้มุนเวียนหุ้รือพลงังานทดแทนเพิม่มากข่�น เพ่ือช่้วยลดการปล่อย 

 ก�าซึ่เรอืนกระจกลง  สิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายการลดก�าซึ่เรือนกระจก 

 ของประเทศ 
2. ประเด็นประสิิทธิภาพการใช้้ทรัพยากรและพลังงาน (Resource  
 and Efficiency) ธนาคารมุ่งเน้นอุตั้สิาหุ้กรรมอสัิงหุ้าริมทรัพย์  
 อาทิ คอนโดมิเนียม อาคารสิำานักงาน ศูนย์การค้า และอื่นๆ  
 โดยธนาคารมุ่งเน้นการสินับัสินุนสิินเช้ื่อใหุ้้แก่อสัิงหุ้าริมทรัพย์ 
 ที่ได้รับัการรับัรองตั้ามมาตั้รฐานอาคารสิีเขียวท่ีเป็นมิตั้รตั้่อ 

 สิิ่งแวดล้อม เช้่น หุ้ลักเกณฑ์์ Leadership in Energy and  
 Environmental Design (LEED) หุ้ลักเกณฑ์์ Thai’s Rating of  
 Energy and Environmental Sustainability (TREES) เป็นต้ั้น  
 ซึ่่่งมาตั้รฐานเหุ้ล่านี�จะแสิดงใหุ้้เห็ุ้นถ่ืงประสิิทธิภาพการจัดการ 

 ทรัพยากรและพลังงาน ครอบัคลุมตั้ั�งแตั้่การออกแบับัอาคาร 

 การเลือกใช้้วัสิดุและทรัพยากรท่ีเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อม และ 

 การจัดการทรัพยากรนำ�า      
       

GRI 2-23, GRI 3-3
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Recommended disclosures
a.  Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks
 and opportunities in line with its strategy and risk management process.
b.  Disclose Scope 1, Scope 2 and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG)
 emissions and the related risks.
c.  Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks
 and opportunities and performance against targets.

ตัวช่่�วัด้และเป้าหมูาย

Disclose the metrics and 
targets used to assess 
and manage relevant 
climate-related risks and 
opportunities where such 
information is material.

Metrics and Targets

ตัวช่่�วัด้และเป้าหมูาย 

ธนาคารกำาหุ้นดดชั้นีวดัผลการปฏิบิัตัั้งิานประจำาปีของคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors KPIs) โดยใช้้บัาลานซ์ึ่สิกอร์การ์ดเป็นเครือ่งมอื 

ในการแปลงยุทธศาสิตั้ร์ไปสิูก่ารปฏิิบัตัั้ ิและกำาหุ้นดตั้วัช้ี�วดัท่ีมุง่เน้นความสิำาเรจ็ทั�ง 4 ด้าน ประกอบัด้วย มมุมองด้านการเงนิ มุมมองด้านลกูค้า มุมมอง 

ด้านกระบัวนการภายใน และมมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพือ่ใหุ้้ยทุธศาสิตั้ร์การดำาเนนิธรุกจิท่ีคำานง่ถืง่ปัจจยัด้าน ESG มคีวาม
สิอดคล้องและถูืกขบััเคลือ่นไปในทิศทางเดยีวกันท่ัวทั�งองค์กร โดยมกีารถ่ืายทอดตัั้วช้ี�วดัความสิำาเร็จเป็นลำาดับัขั�น ตั้ั�งแต่ั้ระดับัประธานเจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้าร 
ระดบัักรรมการผูจ้ดัการ ระดบััผูบ้ัริหุ้ารสิายงาน และผูม้ส่ีิวนเก่ียวข้องพร้อมติั้ดตั้ามผลการดำาเนินงานใหุ้้บัรรลตุั้ามเป้าหุ้มายท่ีวางไว้

นโยบายกี่ารด้ำาเนินงาน
ด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน 

มูิติสิ�งแวด้ล้อมู

ตัวช่่�วัด้และ
เป้าหมูายระยะยาว

ปี 2566 - 2568
เป้าหมูาย
ปี 2565

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
ปี 2565

การเป็นธนาคารที่
ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก
สุิทธิจากการดำาเนินงาน
ของธนาคารเป็นศูนย์
ภายในปี 2573

1)  การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก     
     ลดลง 21% ในปี 2568
     (เทียบักับัปีฐาน 2563) 
2)  การจัดการขยะด้วยการ
     ฝั่งกลบัเป็นศนูย์ในอาคาร
     สิำานักงานหุ้ลักของธนาคาร
     ภายในปี 2568 

การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกลดลงร้อยละ 
8.4 (เทียบักับัปีฐาน 2563)

การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกลดลงร้อยละ 
16.75 (เทียบักับัปีฐาน 2563)

การลดปริมาณ
ก�าซึ่เรือนกระจกใน
พอร์ตั้โฟลิโอของ
ธนาคารใหุ้้สิอดคล้อง
ตั้ามเป้าหุ้มายของ
ประเทศไทย และ
ดำาเนินการลดปริมาณ
ก�าซึ่เรือนกระจกใน
ภาคอุตั้สิาหุ้กรรมที่มี
นัยสิำาคัญในมิตั้ิของ
สัิดส่ิวนการปล่อยก�าซึ่
เรือนกระจกและการ
ปล่อยสิินเช้ื่อโดยจะเร่ง
ดำาเนินการในส่ิวนท่ีเป็น
ไปได้ใหุ้้รวดเร็วข่�น

การพัฒนา Glidepaths และ/ 
หุ้รือกลยุทธ์รายอุตั้สิาหุ้กรรม
ใหุ้้เสิร็จสิมบัูรณ์ 

การจัดทำา 3 แผนกลยุทธ์ Glidepaths  
และ/หุ้รือกลยุทธ์รายอุตั้สิาหุ้กรรม 

การจัดทำากลยุทธ์ Glidepaths
และ/หุ้รือกลยุทธ์รายอุตั้สิาหุ้กรรม
จำานวน 3 อุตั้สิาหุ้กรรม ได้แก่
อุตั้สิาหุ้กรรมโรงไฟฟ้า
อุตั้สิาหุ้กรรมนำ�ามันและก�าซึ่
และอุตั้สิาหุ้กรรมถื่านหุ้ิน

GRI 2-23, GRI 3-3
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นโยบายกี่ารด้ำาเนินงาน
ด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน 

มูิติสิ�งแวด้ล้อมู

ตัวช่่�วัด้และ
เป้าหมูายระยะยาว

ปี 2566 - 2568
เป้าหมูาย
ปี 2565

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
ปี 2565

การเป็นผู้นำาด้าน
นวัตั้กรรมการใหุ้้สิินเช้ื่อ 

ทีเ่ป็นมิตั้รต่ั้อส่ิิงแวดล้อม 

ในประเทศไทย

การสินับัสินุนด้านการเงินและการ
ลงทุนเพื่อความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 

1 - 2 แสินล้านบัาท ภายในปี 2573 

(ค.ศ. 2030)

การสินับัสินุนด้านการเงินและการลงทุน
เพื่อความยั่งยืน 25,000 ล้านบัาท

การสินับัสินุนด้านการเงินและการลงทุน
เพือ่ความย่ังยืน จำานวน 26,411 ล้านบัาท

การใหุ้้บัริการทีม่ากกว่า 

บัริการทางการเงิน เพื่อ
สินับัสินุนการลดการ
ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก
ในประเทศไทย

ระดับัความพ่งพอใจในการใช้้บัริการ 
Beyond Banking 
Solution คิดเป็นร้อยละ 80

ระดับัความพ่งพอใจในการใช้้บัริการ
Beyond Banking Solution 
คิดเป็นร้อยละ 80

ระดับัความพ่งพอใจในการใช้้บัริการ
Beyond Banking Solution 
คิดเป็นร้อยละ 81

ปริมูาณก๊ี่าซเรอืนกี่ระจกี่ในพอร์ตโฟลิโอข้องธนาคารและสัด้ส่วนสินเชื่�อข้องสินทรัพย์ประเภทต่างๆ 
ท่�มูก่ี่ารปลอ่ยกี่า๊ซเรอืนกี่ระจกี่ (Financed Emissions & Credit Exposure to Carbon-related Assets)
การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกทางออ้มขอบัเขตั้ท่ี 3 ประเภท 15 การลงทนุ
ของธนาคาร (Scope 3 category 15, “Investment”) ถืือเป็นขอบัเขตั้ท่ี
มกีารปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกท่ีใหุ้ญ่ท่ีสิดุของสิถืาบัันการเงิน ซึ่่ง่ธนาคาร
ตั้ระหุ้นกัดถีืง่ความสิำาคญัในการบัรหิุ้ารจดัการลดก�าซึ่เรอืนกระจกจาก
พอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร ดังนั�น ในปี 2565 ธนาคารจ่งได้เข้าร่วมกับั 

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) เพื่อนำา
มาตั้รฐานการคำานวณปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกในสิินทรัพย์ทางการ
เงินของสิถืาบัันการเงินโดยเฉพาะ มาประเมนิปริมาณก�าซึ่เรือนกระจก
ของอุตั้สิาหุ้กรรมต่ั้างๆ ในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคาร ตั้ลอดจนหุ้ารือ
ข้อมูลทางเทคนิคกับัผู้เช้ี่ยวช้าญเฉพาะด้านของ PCAF อย่างตั้่อเน่ือง 

ปริมูาณกี่ารปล่อยก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่ทางอ้อมูข้อบเข้ตท่� 3 จากี่กี่ารปล่อยสนิเช่ื�อและกี่ารลงทุนข้องธนาคาร ในปี 2564 เปร่ยบเท่ยบกี่บัปี 2565

กี่ลุ่มูอุตสาหกี่รรมู

2564* 2565

ข้อบเข้ตท่� 1 และ 2 ข้อบเข้ต 3** ข้อบเข้ตท่� 1 และ 2 ข้อบเข้ต 3**

ปริมูาณ
กี่ารปล่อย
กี่๊าซเรือน
กี่ระจกี่ 

(ตันคาร์บอน
ได้ออกี่ไซด้์
เท่ยบเท่า)

คะแนน
คุณภาพ
ข้้อมููล***

ปริมูาณ
กี่ารปล่อย
กี่๊าซเรือน
กี่ระจกี่ 

(ตันคาร์บอน
ได้ออกี่ไซด้์
เท่ยบเท่า)

คะแนน
คุณภาพ
ข้้อมููล***

ปริมูาณ
กี่ารปล่อย
กี่๊าซเรือน
กี่ระจกี่ 

(ตันคาร์บอน
ได้ออกี่ไซด้์
เท่ยบเท่า)

คะแนน
คุณภาพ
ข้้อมููล***

ปริมูาณ
กี่ารปล่อย
กี่๊าซเรือน
กี่ระจกี่ 

(ตันคาร์บอน
ได้ออกี่ไซด้์
เท่ยบเท่า)

คะแนน
คุณภาพ
ข้้อมููล***

กลุ่มสิาธารณูปโภค
ด้านพลังงาน

4,747,667 2.8 - - 4,375,509 2.8 - -

กลุ่มนำ�ามันและก�าซึ่ 492,110 4.8 1,185,616 4.8 446,523 4.6 1,192,262 4.7

กลุ่มถื่านหุ้ิน 106,118 2.3 755,571 2.3 86,292 2.1 618,692 2.2

รวมู 5,345,895 - 1,941,187 - 4,908,324 - 1,810,954 -

หุ้มายเหุ้ตัุ้
* ข้อมูลปี 2564 มีการปรับัปรุง (Restatement) จากข้อมูลท่ีเปิดเผยในรายงาน KBank’s TCFD Report 2021 จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำานวณตั้ามมาตั้รฐานการคำานวณและการรายงาน 

ก�าซึ่เรือนกระจกในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคารของ PCAF จากวิธีท่ีมีคุณภาพข้อมูลตั้ำ่ากว่ามาใช้้วิธีการคำานวณท่ีมีคุณภาพข้อมูลสิูงข่�น และเปล่ียนแปลงแหุ้ล่งท่ีมาของค่าการปล่อย 

ก�าซึ่เรือนกระจกตั้ามท่ีระบัุในหัุ้วข้อเกี่ยวกับัรายงานฉบัับันี� ซึ่่่งสิอดคล้องกับัวิธีการคำานวณในปี 2565 และเป็นไปตั้ามหุ้ลักการการเปรียบัเทียบัได้ (Comparability)
** การปลอ่ยก�าซึ่เรอืนกระจกขอบัเขตั้ท่ี 3 รายงานเฉพาะกลุม่อตุั้สิาหุ้กรรมนำ�ามนัและก�าซึ่  เหุ้มอืง การขนสิง่ การกอ่สิรา้ง อาคาร วัสิด ุและกจิกรรมทางอตุั้สิาหุ้กรรม ตั้ามท่ีกำาหุ้นดโดยมาตั้รฐาน
การคำานวณและการรายงานก�าซึ่เรือนกระจกในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคารของ PCAF สิำาหุ้รับัรายงานท่ีเปิดเผยตั้ั�งแตั้่ปี 2566 เป็นตั้้นไป
*** คะแนนคุณภาพข้อมูลคำานวณตั้ามมาตั้รฐานการคำานวณและการรายงาน Financed emission ของ PCAF
GRI 2-4, GRI 2-23, GRI 3-3, GRI 305-3
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ปรมิูาณกี่ารปล่อยก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่ทางอ้อมูข้อบเข้ตท่� 3 จากี่กี่ารปล่อยสนิเช่ื�อและกี่ารลงทุนข้องธนาคาร แบ่งตามูประเภทสนิทรัพย์และ
กี่ลุ่มูอุตสาหกี่รรมูท่�มู่อตัรากี่ารปล่อยก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่สูง

ประเภทสินทรัพย์ / 
กี่ลุ่มูอุตสาหกี่รรมู สัด้ส่วนพอร์ตโฟลิโอ

ปริมูาณกี่ารปล่อยกี่๊าซเรือน
กี่ระจกี่สัมูบูรณ ์

(ตันคาร์บอนได้ออกี่ไซด้์เท่ยบเท่า)

คะแนนคุณภาพข้้อมููล
ท่�ถึ่วงนำ�าหนักี่*
(คุณภาพสูงสุด้ = 1
คุณภาพตำ�าสุด้ = 5)

ความูเข้้มูข้้น
ในกี่ารปล่อย

กี่๊าซเรือนกี่ระจกี่**
(ตนัคาร์บอนได้ออกี่ไซด์้

เท่ยบเท่าต่อเงนิลงทุนหรอื
สนิเช่ื�อหนึ�งล้านบาท) ข้อบเข้ต 1+2 ข้อบเข้ต 3*** ข้อบเข้ต 1+2 ข้อบเข้ต 3***

กี่ารแบ่งตามูประเภทสินทรัพย์

หุุ้้นกู้ภาคเอกช้น (Corporate Bond)
ร้อยละ 100 ของหุุ้้นกู้
ภาคเอกช้น หุุ้้นสิามัญ
และสิินเช่ื้อธุรกิจ

88,292 160,586 4.5 2.7 1.0

หุุ้้นสิามัญ (Equity) 60,041 8,861 2.3 4.3 6.5

สิินเช่ื้อธุรกิจ (Commercial  Loan) 8,804,803 6,752,015  4.7 4.8 5.6

รวมู 8,953,136 6,921,461  4.7 4.7 5.3

กี่ารแบ่งประเภทตามูกี่ลุ่มูอุตสาหกี่รรมู

กลุ่มเกษัตั้รกรรม

ร้อยละ 100 ของสินิเช้ือ่ธรุกิจ

305,332 - 5.0 - -

กลุ่มอลูมิเนียม 24,036 36,260 4.3 4.3 -

กลุ่มถื่านหุ้ิน  86,292  618,692 2.1 2.2 -

กลุ่มคอนกรีตั้ 405,223 104,137 4.9 4.9 -

กลุม่อสิงัหุ้ารมิทรัพย์เพือ่การพาณิช้ย์ 70,724 - 4.8 - -

กลุ่มเหุ้ล็กและเหุ้ล็กกล้า 124,243 178,510 5.0 5.0 -

กลุ่มนำ�ามันและก�าซึ่ 446,523 1,192,262 4.6 4.7 -

กลุ่มสิาธารณูปโภคด้านพลังงาน 4,375,509  -  2.8 - -

กลุ่มธุรกิจขนสิ่ง 1,080,342 463,895 4.7 4.7 -

กลุ่มอุตั้สิาหุ้กรรมอื่นๆ**** 1,886,579 4,158,258 4.8 3.1 -

รวมู 8,804,803 6,752,015  4.7  4.8 5.6

หุ้มายเหุ้ตัุ้
* คะแนนคุณภาพข้อมูลคำานวณตั้ามมาตั้รฐานการคำานวณและการรายงานก�าซึ่เรือนกระจกในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคารของ PCAF
** ค่าความเข้มข้นในการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก คำานวณโดยใช้้วิธีตั้ามข้อแนะนำาของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ตั้ามวิธีของคาร์บัอนฟุตั้พรินต์ั้ (Carbon 
Footprint) คือ การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกทั�งหุ้มดสิำาหุ้รับัพอร์ตั้โฟลิโอท่ีปรับัใหุ้้เป็นมาตั้รฐานตั้ามมูลค่าตั้ลาดของพอร์ตั้โฟลิโอ ซึ่่่งแสิดงเป็นตัั้นคาร์บัอนไดออกไซึ่ด์เทียบัเท่าต่ั้อเงินลงทุน 

หุ้รือเงินใหุ้้สิินเช้ื่อหุ้น่่งล้านบัาท
*** การปลอ่ยก�าซึ่เรือนกระจกขอบัเขตั้ท่ี 3 รายงานเฉพาะกลุม่อุตั้สิาหุ้กรรมนำ�ามันและก�าซึ่ เหุ้มือง การขนสิง่ การกอ่สิรา้ง อาคาร วสัิด ุและกจิกรรมทางอุตั้สิาหุ้กรรม ตั้ามท่ีกำาหุ้นดโดยมาตั้รฐาน
การคำานวณและการรายงานก�าซึ่เรือนกระจกในพอร์ตั้โฟลิโอของธนาคารของ PCAF สิำาหุ้รับัรายงานท่ีเปิดเผยตั้ั�งแตั้่ปี 2566 เป็นตั้้นไป 
**** กลุ่มอุตั้สิาหุ้กรรมอ่ืนๆ ได้แก่ ยานยนต์ั้และช้ิ�นสิ่วนยานยนตั้์ เคมีและผลิตั้ภัณฑ์์ทางเคมี ค้าปลีกสิินค้าเกษัตั้ร ค้าปลีกสิินค้าอุปโภคบัริโภค ค้าปลีกสิินค้าอุตั้สิาหุ้กรรม การสิื่อสิาร 

การก่อสิร้าง วัสิดุก่อสิร้าง ดิจิทัลและเทคโนโลยีสิารสินเทศ อุปกรณ์และเคร่ืองใช้้ไฟฟ้า ธุรกิจบัันเทิง ธุรกิจแฟช้ั่น ธุรกิจการเงินและการธนาคาร อาหุ้ารและเคร่ืองด่ืม เฟอร์นิเจอร์และไม้  
ฮาร์ดแวร์ โรงแรมและร้านอาหุ้าร อตุั้สิาหุ้กรรมการเกษัตั้ร กลุม่โลหุ้ะอืน่ๆ บัรรจุภณัฑ์์และการพิมพ์ ยาและโรงพยาบัาล ธุรกจิบัริการ และกลุม่อุตั้สิาหุ้กรรมอืน่ๆ ท่ีไม่เข้าข่ายกลุม่อุตั้สิาหุ้กรรมข้างต้ั้น

GRI 2-23, GRI 3-3, GRI 305-3, GRI 305-4
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กี่ารสนับสนุนสินเช่ื�อและกี่ารลงทุนเพื�อความูยั�งยืน

1. สินเช่ื�อเพื�อสิ�งแวด้ล้อมู ยอด้สินเช่ื�อรวมู 31,222.61 ล้านบาท
 1.1 สินเช่ื�อเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูสำาหรับกี่ลุ่มูลูกี่ค้าธุรกิี่จ

สินเชื่�อโรงไฟฟ้าพลังงานทด้แทนในประเทศ

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ จำานวนโครงกี่าร
ท่�ปล่อยสินเช่ื�อ

กี่ำาลงักี่ารผลิต
(เมูกี่ะวัตต์)

ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

สิินเช้ื่อพลังงานแสิงอาทิตั้ย์ 30 1,232 4,618.01

สิินเช้ื่อพลังงานช้ีวมวล 6 62 1,241.33

สิินเช้ื่อพลังงานจากขยะ 4 25 619.93

สิินเช้ื่อพลังงานจากก�าซึ่ช้ีวภาพ 1 4 65.24

สิินเช้ื่อพลังงานลม 2 10 187.36

รวมูสินเชื่�อโรงไฟฟ้าพลังงานทด้แทนในประเทศ 43 1,333 6,731.87

สินเชื่�อเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูในต่างประเทศ

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

สิินเช้ื่อเพื่อซึ่ื�อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์สิำาหุ้รับัก่อสิร้างโครงการไฟฟ้าพลังงานแสิงอาทิตั้ย์ 351.98

โครงการป้องกันและควบัคุมมลพิษั เพื่อลดมลพิษัทางอากาศที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า 1,029.05

โครงการของลูกค้าที่ตั้้องการซึ่ื�อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ลดมลพิษัตั้่อส่ิิงแวดล้อม 980.00

โครงการกำาจัดนำ�าและนำ�าเสีิย 130.34

โครงการอื่นๆ 44.10

รวมูสินเชื่�อเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูในต่างประเทศ 2,535.47

สินเชื่�อสำาหรับโครงกี่ารอสังหาริมูทรัพย์ข้นาด้ใหญ่ท่�มู่แนวคิด้เป็นมูิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมู

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ รายละเอ่ยด้ผลิตภัณฑ์ จำานวนโครงกี่าร
ท่�ปล่อยสินเช่ื�อ

กี่ำาลงักี่ารผลติ
(เมูกี่ะวัตต์)

ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

อาคารอนุรักษ์ัพลังงาน สิินเชื้อ่สิำาหุ้รบััโครงการอสัิงหุ้าริมทรัพย์ขนาดใหุ้ญ่ 

ทีม่แีนวคิดเป็นมิตั้รต่ั้อสิิง่แวดล้อม เช่้น 

โครงการอสิงัหุ้ารมิทรัพย์ท่ีมแีนวคดิการบัรหิุ้าร
จัดการในรปูแบับั Eco-system Eco-plex  
และอาคารอนรัุกษ์ัพลงังาน (Green Building) 
ตั้ามข้อกำาหุ้นดของการรบััรองมาตั้รฐาน LEED 
ซึ่่ง่เป็นมาตั้รฐานของอาคารสิเีขยีวโดย United 
States Green Building Council (USGBC)

6 15,450 4,241.48

ปริมูาณกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ท่�ลด้ลงจากี่กี่าร
ใหสิ้นเชื่�อพลังงานทด้แทนในประเทศและ
สินเชื่�อสำาหรับโครงกี่ารอสังหาริมูทรัพย์
ข้นาด้ใหญ่ท่�มู่แนวคิด้เป็นมิูตร
ต่อสิ�งแวด้ล้อมู 

723,695
ตนัคาร์บอนได้ออกี่ไซด์้เท่ยบเท่า

สินเชื่�อเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูรวมู

31,222.61 ล้านบาท

GRI 3-3, FS 8
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สินเชื่�อท่�เช่ื�อมูโยงกี่ับกี่ารด้ำาเนินงานด้้านความูยั�งยืน

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ รายละเอ่ยด้ผลิตภัณฑ์
จำานวน

ผู้ประกี่อบกี่าร 
ท่�ได้้รับ

ประโยช่น์

ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

สิินเช้ื่อที่เช้ื่อมโยงกับัการดำาเนินงานด้าน
ความยั่งยืน

ธนาคารสิร้างแรงจูงใจใหุ้้ผู้ประกอบัการที่ดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตั้รตั้่อ
ส่ิิงแวดล้อมและสัิงคม ทั�งในด้านการลดมลภาวะตั้่อสิภาพแวดล้อม
และการใช้้ทรัพยากรธรรมช้าตั้ิที่มีอยู่อย่างจำากัด ตั้ลอดจนการ
ลดผลกระทบัตั้่อผู้อาศัยในชุ้มช้น และมีเจตั้นารมณ์ที่จะดำาเนินการ 

ตั้ามเป้าหุ้มายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (UN Sustainable Development Goals) 
เช่้น การลดปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก การลดปริมาณการใช้้
พลงังาน การลดปริมาณการใช้้ทรัพยากรธรรมช้าติั้ เป็นต้ั้น โดยธนาคาร
จะใหุ้้สิิทธิพิเศษัหุ้ากผูป้ระกอบัการสิามารถืดำาเนินการได้ตั้ามเป้าหุ้มาย
ทีก่ำาหุ้นดไว้ ตั้ลอดระยะเวลาสิินเช้ือ่

2 1,391.22

สินเช่ื�อเพื�อกี่ารอนุรักี่ษ์พลังงานและสิ�งแวด้ล้อมู

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ รายละเอ่ยด้ผลิตภัณฑ์
จำานวน

ผู้ประกี่อบกี่าร
ท่�ได้้รับ

ประโยช่น์

ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

โครงการปรับัปรุงระบับัและกระบัวนการ
ดำาเนินงานเพื่อลดการใช้้พลังงานใน
สิถืานประกอบัการ

ธนาคารร่วมกับัสิภาอุตั้สิาหุ้กรรมแหุ้่งประเทศไทยและกลุ่มบัริษััท
จัดการพลังงาน (ESCO) ในการสินับัสินุนการปรับัเปล่ียนอุปกรณ์
และกระบัวนการในการดำาเนินงานของสิถืานประกอบัการเพื่อลดการ
ใช้้พลังงาน

3 67.46

โครงการตั้ิดตั้ั�ง Solar Rooftop เพื่อใช้้
เป็นพลังงานทดแทนในการดำาเนินธุรกิจ

ธนาคารสินับัสินุนสิินเช้ื่ออัตั้ราดอกเบัี�ยพิเศษัใหุ้้แก่ผู้สินใจตั้ิดตั้ั�ง 

Solar Rooftop เพื่อประหุ้ยัดพลังงานและเป็นการใช้้พลังงาน
สิะอาดเพื่อลดก�าซึ่เรือนกระจก โดยธนาคารเป็นพันธมิตั้รกับั
หุ้ลายองค์กรเพื่อร่วมกันผลักดันการตั้ิดตั้ั�ง Solar Rooftop เช้่น
ความร่วมมือกับัการไฟฟ้าสิ่วนภูมิภาคภายใตั้้โครงการ PEA 
Solar Hero Application เพื่อสินับัสินุนผู้ประกอบัการและ 

ภาคครัวเรือนใหุ้้ใช้้พลังงานทดแทนจากแสิงอาทิตั้ย์ เป็นตั้้น

241 2,740.18

โครงการปรับัปรุงอาคารเพื่ออนุรักษั์
พลังงาน

ธนาคารร่วมกับัสิำานักงานเพื่อการพัฒนาแหุ่้งสิาธารณรัฐฝ่ร่ังเศสิ
ในการเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการปรับัปรุงอาคาร
สิำานักงานเพื่อลดการใช้้พลังงานและเป็นมิตั้รกับัสิิ่งแวดล้อม 

และสินับัสินุนการดำาเนินโครงการในรูปแบับัของเงินกู้ระยะยาว
ดอกเบัี�ยตั้ำ่า รวมถ่ืงการใหุ้้คำาปร่กษัาทางด้านเทคนิคกับัโครงการ

1 218.86

โครงการสิินเช้ื่อเพื่อการอนุรักษั์พลังงาน โครงการเงินกู้ดอกเบัี�ยตั้ำ่าร่วมกับักรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษั์พลังงาน เพื่อใหุ้้สิถืานประกอบัการกู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิิทธิภาพในการใช้้พลังงานในรูปแบับัตั้่างๆ ตั้ามเป้าหุ้มาย
และเง่ือนไขของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษั์พลังงาน

7 95.87

รวมูสินเช่ื�อเพื�อกี่ารอนุรักี่ษ์พลังงานและสิ�งแวด้ล้อมู 252 3,122.37

GRI 3-3, FS 8
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สินเช่ื�อพลังงานทางเลือกี่

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ จำานวนผู้ประกี่อบกี่ารท่�ได้้รับ
ประโยช่น์

ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

โรงงานผลิตั้เอทานอล 3 84.78

โรงงานผลิตั้เช้ื�อเพลิงช้ีวภาพอ่ืนๆ 8 364.92

รวมูสินเช่ื�อพลังงานทางเลือกี่ 11 449.70

สินเชื่�อเพื�อส่งเสริมูกี่ารใช้่ยานยนต์ไฟฟ้า

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ จำานวนผู้ประกี่อบกี่ารท่�ได้้รับ
ประโยช่น์

ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

สิินเช้ื่อยานพาหุ้นะระบับัไฮบัริดและยานพาหุ้นะพลังงานไฟฟ้า 1,500 2,079.19

รวมูสินเช่ื�อเพื�อส่งเสริมูกี่ารใช่้ยานยนต์ไฟฟ้า 1,500 2,079.19

สินเชื่�อเพื�อกี่ารจัด้กี่ารข้ยะและกี่ากี่ข้องเส่ยอย่างยั�งยืนโด้ยได้้รับกี่ารรับรองมูาตรฐานด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ จำานวนผู้ประกี่อบกี่ารท่�ได้้รับ
ประโยช่น์

ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

การเก็บัรวบัรวมของเสิียที่ไม่เป็นอันตั้ราย  14 25.10

การเก็บัรวบัรวมของเสิียที่เป็นอันตั้ราย 2 4.02

การบัำาบัดัและการกำาจัดของเสิยีท่ีไม่เป็นอันตั้รายโดยการฝั่งกลบัอย่างถูืกสิขุอนามัย 21 25.80

การบัำาบััดและการกำาจัดของเสิียที่ไม่เป็นอันตั้รายโดยการเผาด้วยเตั้าเผาขยะ 5 14.32

การบัำาบััดและการกำาจัดของเสิียที่ไม่เป็นอันตั้รายโดยวิธีชี้วภาพ 7 281.95

การบัำาบััดและการกำาจัดของเสิียที่ไม่เป็นอันตั้รายโดยวิธีอื่นๆ 15 15.08

การบัำาบััดและการกำาจัดของเสิียที่เป็นอันตั้ราย (ยกเว้นกากสิารกัมมันตั้รังสิี) 5 11.07

การบัำาบััดและการกำาจัดกากสิารกัมมันตั้รังสิี 1 27.75

โรงบัำาบััดนำ�าเสิีย 2 170.55

กิจกรรมการบัำาบััดและบัริการจัดการของเสิียอื่นๆ 17 78.84

กิจกรรมการใหุ้้คำาปร่กษัาด้านสิิ่งแวดล้อม 16 42.23

รวมูสินเชื่�อกี่ารจัด้กี่ารข้ยะและกี่ากี่ข้องเส่ยอย่างยั�งยืน โด้ยได้้รับกี่ารรับรอง
มูาตรฐานด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

105 696.71

GRI 3-3, FS 8
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สินเช่ื�อเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูสำาหรับกี่ลุ่มูลูกี่ค้าบุคคล

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ จำานวนลูกี่ค้าท่�ได้้รับประโยช่น์ (คน) ยอด้สินเช่ื�อ
(ล้านบาท)

โครงการสิินเช่ื้อบั้านประหุ้ยัดพลังงานของเอสิซีึ่จี ไฮม์ 13 149.10

สิินเช่ื้อยานพาหุ้นะระบับัไฮบัริดและยานพาหุ้นะพลังงานไฟฟ้า 6,470 5,883.86

สิินเช่ื้อบั้านเพื่อสิิ่งแวดล้อม 526 2,922.16

สิินเช่ื้อเพื่อตั้ิดตั้ั�ง Solar Rooftop สิำาหุ้รับัภาคครัวเรือน 5 7.33

บัริการใหุ้้เช่้ารถืมอเตั้อร์ไซึ่ค์ไฟฟ้าผ่าน K+ market จำานวนลูกค้าที่ได้รับัประโยช้น์ 873 คน 

รวมูสินเช่ื�อเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูสำาหรับกี่ลุ่มูลูกี่ค้าบุคคล 8,962.45

หุ้มายเหุ้ตัุ้: การแบั่งประเภทสิินเช้ื่อข้างตั้้นสิอดคล้องตั้าม Green Loan Principles (GLP) ท่ีกำาหุ้นดโดย Loan Market Association (LMA)

สินเชื่�อเพื�อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลย่กี่ารผลิต และกี่ระบวนกี่ารผลิตท่�มู่ประสิทธิภาพในเช่ิงสิ�งแวด้ล้อมู
และ/หรือ กี่ารปรับปรุงเพื�อรองรับระบบเศรษฐกี่ิจหมูุนเว่ยน

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ จำานวนผู้ประกี่อบกี่ารท่�ได้้รับ
ประโยช่น์

ยอด้สินเช่ื�อ 
(ล้านบาท)

การผลิตั้เคมีภัณฑ์์ขั�นมูลฐาน 5 34.87

การผลิตั้เม็ดพลาสิตั้ิกรีไซึ่เคิล 178 731.93

การรีไซึ่เคิลกระดาษั 23 69.35

การนำาวัสิดุอื่นๆ ที่ใช้้แล้วกลับัมาใช้้ใหุ้ม่ 34 136.60

การผลิตั้ปุ๋ยชี้วภาพ 26 20.08

การผลิตั้ผลิตั้ภัณฑ์์พลาสิตั้ิกชี้วภาพ 1 19.32

รวมูสินเชื่�อเพื�อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลย่กี่ารผลิต และกี่ระบวนกี่ารผลิตท่�มู่
ประสิทธิภาพในเชิ่งสิ�งแวด้ล้อมู และ/หรือ ท่�เป็นกี่ารปรับปรุงเพื�อรองรับ
ระบบเศรษฐกี่ิจหมุูนเว่ยน

267 1,012.15

 1.2 สินเช่ื�อเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูสำาหรับกี่ลุ่มูลูกี่ค้าบุคคล 
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2. นวัตกี่รรมูท่�มูากี่กี่ว่าบริกี่ารทางกี่ารเงิน 
 

 2.1 โครงกี่าร SolarPlus
  ธนาคารกสิิกรไทยจบััมอื 4 พนัธมติั้ร ไดแ้ก ่การไฟฟา้ฝ่่ายผลติั้ 

  แหุ่้งประเทศไทย บัริษััท พีอีเอ เอ็นคอม สิมาร์ท โซึ่ลูช้ั่น จำากัด  
  บัรษัิัท ศภุาลัย จำากดั (มหุ้าช้น) และบัริษัทั อินโนพาวเวอร์ จำากดั  
  เดินหุ้น้า GO GREEN Together สินับัสินุนการใช้้พลังงาน 

  สิะอาดของประช้าช้น เปิดตั้ัวโครงการ SolarPlus ตั้ิดตั้ั�ง 

  โซึ่ลาร์รูฟใหุ้้แก่ประช้าช้นฟรี เพ่ือผลิตั้และขายไฟฟ้าเป็น 

  ครั�งแรกในไทย นำาร่องโครงการท่ีหุ้มู่บั้านศุภาลัย คาดว่าจะ 

  ขยาย 500,000 หุ้ลังท่ัวประเทศภายใน 5 ปี
 

  โดยโครงการนี�ช่้วยสิง่เสิรมิใหุ้เ้กดิการสิรา้ง Green Ecosystem  
  โดยเฉพาะด้าน Renewable Energy อย่างเป็นระบับั รวมทั�ง 

  ตั้อกยำ�าความเป็นผู้นำาด้าน ESG ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

  ธนาคารกสิิกรไทย นอกจากนี� ยังช่้วยลดปริมาณการปล่อย 

  ก�าซึ่เรือนกระจก จากการใช้้ไฟฟ้าท่ีผลิตั้จากวัตั้ถืุดิบั เช่้น 

  ถ่ืานหิุ้นและนำ�ามันที่ทำาใหุ้้เกิดมลพิษัต่ั้อสิิ่งแวดล้อมและ 

  ชุ้มช้น รวมถื่งยังช้่วยใหุ้้ประช้าช้นเข้าถ่ืงพลังงานสิะอาดโดย 

  ไมม่ตีั้น้ทนุการตั้ดิตั้ั�ง และช้ว่ยลดคา่ใช้จ้า่ยจากการใช้พ้ลงังาน 

  ในครัวเรือนอีกด้วย

 2.2 บริกี่ารให้เช่่ารถึมูอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) 
  ธนาคารได้พัฒนาโครงการบัริการเช้่ารถืมอเตั้อร์ไซึ่ค์ไฟฟ้า  
  EV Bike ผา่นแอพพลเิคช้ัน่ K+  market เพือ่อำานวยความสิะดวก 

  ใหุ้้ผู้ใช้้งานสิามารถืเข้าถื่งบัริการได้อย่างสิะดวก โดยร่วมมือ 

  กับัพันธมิตั้รทางธุรกิจเพื่อใหุ้้เช้่าพื�นท่ีของธนาคาร ในการ 

  ติั้ดตั้ั�งสิถืานีเปลี่ยนแบัตั้เตั้อรี่ (EV Bike Battery Swap  
  Station) โดยเร่ิมนำาร่องใหุ้้บัริการท่ีสิาขา 12 แหุ่้ง ภายใน 

  กรุ ง เทพมหุ้านครและปริมณฑ์ล รวมทั� งธนาคารได ้

  ร่วมกับัพันธมิตั้รท่ีใหุ้้บัริการเก่ียวกับั Food delivery เช่้น  
  Foodpanda, Skootar, Shopeefood, PMCU เป็นตั้้น  
  เพื่อใหุ้้บัริการเช่้ารถืมอเตั้อร์ไซึ่ค์ไฟฟ้าใหุ้้แก่ไรเดอร์ของ 

  พันธมิตั้รต่ั้างๆ โดยมอบัส่ิวนลดพิเศษั เพ่ือใหุ้้ผู้ใช้้สิามารถื 

  ทดลองใช้้งานได้ในราคาประหุ้ยัด 
 

  โครงการนี�ช้่ วยผลักดันใหุ้้ เ กิด Green Ecosystem  
  อย่างครบัวงจร เพื่อใหุ้้ทุกคนสิามารถืเข้าถ่ืงเทคโนโลยี 

  คาร์บัอนตั้ำ่าได้อย่างสิะดวกและรวดเร็ว ช่้วยลดปริมาณ 

  ก�าซึ่เรือนกระจก ลดฝุ่่น PM 2.5 และมลพิษัอ่ืนๆ พร้อมสิร้าง 

  สิังคมและเศรษัฐกิจสิีเขียว รวมถ่ืงช้่วยยกระดับัคุณภาพช้ีวิตั้ 

* รายละเอียดเพิ่มเตั้ิมเกี่ยวกับักรอบัหุุ้้นกู้เพื่อความยั่งยืน และรายงานความคิดเห็ุ้นจากภายนอกสิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
https://www.kasikornbank.com/TH/sustainable-development/sustainability-bond/Pages/Sustainable-Bond-Framework.aspx

  ของไรเดอร์ ช้ว่ยลดต้ั้นทุนใหุ้้ไรเดอร์ ทำาใหุ้้มรีายได้เพ่ิมมากข่�น  
  อีกทั�งยังช่้วยผู้ท่ีตั้กงานไม่มีเงินทุนตั้ั�งต้ั้นในการประกอบั 

  อาช้ีพใหุ้ม่ สิามารถืหุ้ารายได้โดยไม่ตั้้องมีรถืเป็นของตั้นเอง 

  ด้วยการเช้่ารถืในราคาประหุ้ยัดเพื่อสิร้างอาช้ีพ นอกจากนี�  
  ยังช้ว่ยเพิม่รายไดใ้หุ้้กับัผูท่ี้ตั้อ้งการหุ้ารายไดเ้สิรมิในช่้วงเวลา 

  ท่ีว่างจากงานประจำาหุ้รือหุ้ลังเลิกงาน

  นอกจากนี� เพ่ือต่ั้อยอดขยาย Green Ecosystem ใหุ้้กว้าง 

  มากข่�น ธนาคารจ่งร่วมกับั EV Bike OEM Partners รายอ่ืนๆ  
  เพื่อพัฒนาการใหุ้้บัริการท่ีเป็น Universal โดยอนุญาตั้ใหุ้้ใช้ ้

  พื�นท่ีสิาขาเพื่อตั้ิดตั้ั�งสิถืานีเปลี่ยนแบัตั้เตั้อร่ี (Battery Swap  
  Station) โดยไม่จำากัดแบัรนด์หุ้รือค่ายรถื เพ่ือช่้วยอำานวย 

  ความสิะดวกใหุ้้กับัผู้ท่ีตั้้องการเปลี่ยนแบัตั้เตั้อรี่และส่ิงเสิริม 

  การใช้้รถืมอเตั้อร์ไซึ่ค์ไฟฟ้าใหุ้้เพิ่มมากข่�น

3. กี่ารลงทุนเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูและความูยั�งยืน  
 ธนาคารเห็ุ้นความสิำาคัญตั้่อการลงทุนเพื่อสิิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ออกและลงทุนในหุุ้้นกู้เพื่อความย่ังยืน  โดยมีรายละเอียด ดังนี�
 3.1 ธนาคารออกี่หุ้นกู้ี่เพื�อความูยั�งยืน*

ธนาคารออกี่หุ้นกู้ี่เพื�อความูยั�งยืน มููลค่ารวมู 

8,334 ล้านบาท 
คิด้เป็นร้อยละ 37 เท่ยบกัี่บกี่ารออกี่หุ้นกู้ี่ไมู่ด้้อยสิทธิ
ทั�งหมูด้ข้องธนาคาร 

GRI 3-3, FS 8



75  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
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* รายละเอียดเพิ่มเตั้ิมเกี่ยวกับัรายงานหุุ้้นกู้เพื่อความยั่งยืน และรายงานความคิดเห็ุ้นจากภายนอกสิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
https://www.kasikornbank.com/th/sustainable-development/sustainability-bond/Pages/Sustainable-Bond-Report.aspx

ในปี 2561 ธนาคารได้ออกหุุ้้นกู้เพื่อความย่ังยืน อายุ 5 ปี มูลค่า 100 
ล้านดอลลาร์สิหุ้รัฐฯ ตั้่อมาในปี 2565 ธนาคารได้ออกหุุ้้นกู้เพื่อความ
ยั่งยืนสิกุลเงินเยนและดอลลาร์สิหุ้รัฐฯ อายุตั้ั�งแต่ั้ 6 เดือน ถื่ง 3 ปี
มูลค่ารวม 141 ล้านดอลลาร์สิหุ้รัฐฯ (เทียบัเท่า) เพ่ิมเติั้ม โดยเป็น 

การออกและเสินอขายใหุ้้กับันักลงทุนในประเทศ เพ่ือส่ิงเสิริมการใหุ้้ 

สิินเช้ื่อแก่ธุรกิจท่ีเป็นมิตั้รต่ั้อสิิ่งแวดล้อมและสัิงคม อาทิ สิินเช้ื่อ 

อนรุกัษ์ัพลงังานและสิิง่แวดล้อม สินิเช้ือ่โครงการพลงังานทดแทน และ 

สินิเช้ือ่ท่ีสินบััสินุนใหุ้้เกดิการจ้างงานในสิงัคม ซึ่่ง่นบััเป็นธนาคารแหุ่้งแรก 

ของไทยและภูมิภาคอาเซึ่ียนท่ีออกหุุ้้นกู้เพื่อความย่ังยืนสิอดคล้อง
ตั้ามหุ้ลกัเกณฑ์์มาตั้รฐานสิากลท่ีกำาหุ้นดโดยสิมาคมตั้ลาดทุนระหุ้ว่าง
ประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) รวมถ่ืง
เปน็ไปตั้ามมาตั้รฐานของ ASEAN Green, Social and Sustainability  
Bond Standards ท่ีกำาหุ้นดข่�นโดยหุ้น่วยงานกำากับัดูแลตั้ลาดทุน
อาเซึ่ียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF)

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน (ข้้อมููล ณ สิ�นเดื้อนกัี่นยายน 2565)*
ธนาคารบัริหุ้ารจัดการหุุ้้นกู้โดยปล่อยสิินเช้ื่อใหุ้้แก่โครงการด้าน 

สิิ่งแวดล้อมและสัิงคมเต็ั้มจำานวน โดยโครงการท่ีได้รับัการจัดสิรร 

เงินกู้เป็นโครงการท่ีได้รับัการคัดเลือกจากคณะกรรมการว่าเป็น
โครงการท่ีใหุ้้การสินับัสินุนทางด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคมและ 

ช้่วยอำานวยประโยช้น์ในด้านตั้่างๆ ดังนี�
1. โครงการท่ีใหุ้ก้ารสินบััสินนุทางดา้นสิิง่แวดลอ้ม จำานวน 4 โครงการ  
 แบั่งเป็น 
 1.1  โครงการด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสิงอาทิตั้ย์ จำานวน  
   2 โครงการ และโครงการด้านพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  
   จำานวน 1 โครงการ โดยมีกำาลังการผลิตั้ทั�ง 2 ประเภท 

   พลงังานรวมกนัทั�งสิิ�น 227 เมกะวัตั้ตั้ ์สิามารถืผลติั้พลงังาน 

   ไฟฟ้าได้ถ่ืง 381 ล้านกิโลวัตั้ตั้์ตั้่อช้ั่วโมง
 1.2  โครงการอสิังหุ้าริมทรัพย์ขนาดใหุ้ญ่ท่ีมีแนวคิดเป็นมิตั้รตั้่อ 

   สิิ่งแวดล้อม (Green Building) จำานวน 1 โครงการ  
   ซึ่่่งเป็นโครงการก่อสิร้างอาคารท่ีได้รับัการออกแบับัอย่าง 

   เป็นมิตั้รกับัสิิ่งแวดล้อม โดยคำาน่งถ่ืงการใช้้ทรัพยากร  
   พลังงานและสิิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิิทธิภาพ และคาดว่า 

   จะได้รับัการรับัรองมาตั้รฐาน Leadership in Energy and  
   Environmental Design (LEED) ในระดับั Gold/Platinum  
   จาก U.S. Green Building Council (USGBC) และ WELL  
   Building Standard (WELL) ในระดับั Platinum จาก  
   International WELL Building Institute (IWBI) เมื่อการ 

   ก่อสิร้างแล้วเสิร็จและเร่ิมเปิดดำาเนินการในปี 2567
2. โครงการท่ีใหุ้้การสินบััสินนุทางด้านสิงัคม จำานวน 3 โครงการ แบ่ังเป็น 
 2.1  โครงการสินบััสินุนใหุ้้เกิดการจ้างงานในสิงัคม (Employment  
   Generation) สินับัสินุนกลุ่มเอสิเอ็มอีและกิจการร้านค้า 

   รายย่อยในชุ้มช้น จำานวน 2 โครงการ มีลูกค้ารายย่อย 

   ท่ีได้รับัการจัดสิรรเงินกู้ทั�งสิิ�น 1,856 ราย 

ธนาคารลงทุนในหุุ้้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ารวม 28,663 ล้านบัาท 
เพือ่สินบััสินนุการระดมทนุเพือ่ใช้ใ้นโครงการท่ีเปน็มติั้รตั้อ่สิิง่แวดลอ้ม
อนุรักษ์ัพลังงาน และใช้้ในการพัฒนาและสิ่งเสิริมความย่ังยืน โดยมี
รายละเอียด ดังนี�

 3.2.1 กี่ารลงทุนในหุ้นกู้ี่เพื�ออนุรักี่ษ์สิ�งแวด้ล้อมู 
  ธนาคารลงทุนในหุุ้้นกูเ้พ่ืออนุรกัษัส์ิิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองกับั 

  โครงการผลติั้กระแสิไฟฟ้าจากพลงังานลม  โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

  กับัระบับัขนสิ่งท่ีสิะอาด (Clean Transportation) โดยหุุ้้นกู้ 

  ท่ีลงทุนเป็นไปตั้ามมาตั้รฐานท่ีเป็นท่ียอมรับัในระดับัสิากล  
  คือ มาตั้รฐาน ASEAN Green Bond Standards (ASEAN  
  GBS) และมาตั้รฐาน International Capital Market  
  Association Green Bond Principles (ICMA GBP) นอกจากนี� 
  ยังได้รับัการรับัรองตั้ามมาตั้รฐาน Climate Bond Standard  
  (CBS) อีกด้วย

 2.2  โครงการสินับัสินุนใหุ้้เกิดการเข้าถ่ืงบัริการพื�นฐานท่ีจำาเป็น 

   ในสิังคม (Access to Essential Services) จำานวน  
   1 โครงการ เป็นการสินับัสินุนเงินกู้ใหุ้้แก่ผู้เกษัียณอายุ  
   ซึ่่่งมีลูกค้าท่ีได้รับัการจัดสิรรเงินกู้ทั�งสิิ�น 307 ราย 

3.2 ธนาคารลงทุนในหุ้นกู้ี่เพื�อสิ�งแวด้ล้อมู สังคมู และความูยั�งยืน

ธนาคารลงทุนในหุ้นกู้ี่เพื�อความูยั�งยืน มููลค่ารวมู 

28,663  ล้านบาท
คิด้เป็นร้อยละ 7.7 ข้องกี่ารลงทุนในหุ้นกู้ี่ทั�งหมูด้
ข้องธนาคาร
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 3.2.2 กี่ารลงทุนในหุ้นกู้ี่เพื�อความูยั�งยืนและส่งเสริมูความู 
  ยั�งยืน 
  ธนาคารลงทุนในหุุ้้นกู้เพื่อความยั่งยืน ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

  ในการพัฒนาสิังคม เศรษัฐกิจ และสิ่งเสิริมการอนุรักษั ์

  สิิ่งแวดล้อม โดยหุุ้้นกู้ท่ีลงทุนได้รับัการรับัรองจากมาตั้รฐาน 

  ASEAN Green and Social and Sustainability Bond  
  Standards (ASEAN ESG) มาตั้รฐาน International  
  Capital Market Association Green and Social Bond  
  Principles and Sustainability Bond Guidelines (ICMA  
  ESG) มาตั้รฐาน International Capital Market Association  
  Sustainability-Linked Bond Principles และ LMA’s Green  
  Loan Principles (LMA GLP)

3.3 กี่ารออกี่หุ้นกู้ี่และกี่ารจัด้จำาหน่ายหุ้นกู้ี่เพื�อสิ�งแวด้ล้อมู
 3.3.1 กี่ารออกี่หุ้นกู้ี่ระยะสั�นอ้างอิงอัตราด้อกี่เบ่�ย
  Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)
  ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำาหุ้น่าย “หุุ้้นกู้ไม่มีประกัน 

  ประเภทอัตั้ราดอกเบัี�ยลอยตัั้วอ้างอิงอัตั้ราดอกเบัี�ย THOR  
  ของบัริษััท ปตั้ท. จำากัด (มหุ้าช้น) ครั�งท่ี 1/2564 ชุ้ดท่ี 1  
  ครบักำาหุ้นดไถืถ่ือนป ี2566” ซึ่่ง่เปน็เอกช้นรายแรกท่ีออกหุุ้้นกู้ 

  อ้างอิงอัตั้ราดอกเบัี�ย THOR ซึ่่่งเป็นส่ิวนหุ้น่่งของแผนงาน 

  ของธนาคารในการช้่วยพัฒนาตั้ลาดเงินไทยซึ่่่งสิอดคล้องกับั 

  นโยบัายของธนาคารแหุ่้งประเทศไทย

 3.3.2 กี่ารออกี่ตราสารป้องกี่ารความูเส่�ยงท่�อ้างอิงเป้าหมูายด้้าน
  กี่ารสนบัสนุนกี่ารลงทุนด้้านเศรษฐกี่จิ สังคมู และสิ�งแวด้ล้อมู  
  ธนาคารได้คิดค้นนวัตั้กรรมทางการเงินเพ่ิมเติั้ม โดยมุ่งเน้น 

  การพัฒนาตั้ลาดเงินตั้ามแนวทางด้าน ESG เพ่ือสิร้าง 

  แรงจูงใจในการดำาเนินธุรกิจ ใหุ้้บัรรลุเป้าหุ้มายการเตั้ิบัโตั้ 

  อย่างยั่งยืน ด้วยการออกตั้ราสิารป้องการความเสิี่ยง  
  ท่ี อ้างอิง เป้าหุ้มายด้านการสินับัสินุนการลงทุนด้าน  
  ESG ทั�งของธนาคาร และคู่สิัญญา ซึ่่่งเป็นนักลงทุนสิถืาบััน  
  คือ บัมจ.ไทยประกันช้ีวิตั้ และ บัลจ.กสิิกรไทย ได้สิำาเร็จ 

  เ ป็นครั� งแรกในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสัิญญารวม  
  1,500 ล้านบัาท หุ้ากคูส่ิญัญามกีารวดัผลการลงทนุดา้น ESG  
  ตั้ามเกณฑ์์ท่ีกำาหุ้นดไว ้จะไดร้บััผลตั้อบัแทนผา่น THOR OIS  
  เพิ่มเติั้ม ซึ่่่งนับัเป็นธุรกรรมท่ีตั้อบัโจทย์การดำาเนินงานของ 

  ธนาคารบันหุ้ลกัการเปน็ธนาคารแหุ้ง่ความยัง่ยนื ท่ีพรอ้มจะ 

  สินับัสินนุลูกค้า ด้วยการเป็นผูบ้ักุเบิักการเสินอผลติั้ภัณฑ์์ และ 

  บัริการทางการเงิน ท่ีเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อม และสิังคม  
  ภายใตั้้หุ้ลักธรรมาภิบัาลท่ีดี

 3.3.3 กี่ารจัด้จำาหน่ายหุ้นกู้ี่เพื�ออนุรักี่ษ์สิ�งแวด้ล้อมู 
  ธนาคารช่้วยลูกค้าเปล่ียนผ่านไปสิูเ่ศรษัฐกิจคาร์บัอนเป็นศูนย์  
  โดยเป็นหุ้น่่งในผู้จัดการการจัดจำาหุ้น่ายหุุ้้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ั 

  สิิ่งแวดล้อมดังนี�
  •  เป็นหุ้น่่งในผู้จัดการการจัดจำาหุ้น่ายหุุ้้นกู้เพื่ออนุรักษ์ั 

    สิิ่งแวดล้อมของบัริษััท บัี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหุ้าช้น)  
    ครั�งท่ี 1/2564 ช้ดุท่ี 2 ครบักำาหุ้นดไถ่ืถือนปี 2569 มลูค่า  
    3,000 ลา้นบัาท ซึ่่ง่มวีตัั้ถืปุระสิงคเ์พือ่ทดแทนเงินคงคลงั 

    ของบัริษัทัท่ีไดใ้ช้ไ้ปในการลงทนุในโครงการท่ีเกีย่วข้อง 

    กบััพลังงานหุ้มนุเวียน (Renewable Energy) แล้ว ไดแ้ก่  
    โครงการพลังงานแสิงอาทิตั้ย์ (โครงการ Dau Tieng 2  
    และโครงการ Phu Yen TTP) และพลงังานลม (โครงการ 

    บั่อทอง วินด์ฟาร์ม) 
  •  เป็นหุ้น่่งในผู้จัดการการจัดจำาหุ้น่ายหุุ้้นกู้เพื่ออนุรักษ์ั 

    สิิ่งแวดล้อมของบัริษััท เอสิพีซึ่ีจี จำากัด (มหุ้าช้น) ครั�งท่ี  
    1/2564 ครบักำาหุ้นดไถ่ืถือนป ี2567 มลูค่า 1,500 ลา้นบัาท  
    โดยมีวัตั้ถุืประสิงค์เพื่อใช้้เป็นเงินลงทุนพัฒนาโครงการ 

    โรงไฟฟ้าพลังงานแสิงอาทิตั้ย์ และ/หุ้รือ เพื่อใช้้ทดแทน 

    เงินคงคลังของผู้ออกหุุ้้นกู้สิำาหุ้รับัลงทุนในโครงการ 

    โรงไฟฟ้าพลังงานแสิงอาทิตั้ย์ท่ีญี่ปุ่น ซึ่่่งผู้ออกหุุ้้นกู้ 

    ได้ลงทุนไปเรียบัร้อยแล้ว

 3.3.4 กี่ารจัด้จำาหน่ายหุ้นกู้ี่ส่งเสริมูความูยั�งยืน 
  ธนาคารร่วมมือกับัลูกค้าพัฒนาด้านความย่ังยืนครั�งสิำาคัญ 

  สิำาหุ้รับัตั้ลาดทุนในประเทศไทย โดยเป็นท่ีปร่กษัาด้าน 

  โครงสิร้างหุุ้้นกู้ส่ิงเสิริมความย่ังยืน (Sustainability-Linked  
  Bond: SLB) และเป็นหุ้น่่งในผู้จัดการการจัดจำาหุ้น่ายหุุ้้น 

  สิ่งเสิริมความยั่งยืน 3 ชุ้ด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบัาท  
  ของบัริษััทอินโดรามา เวนเจอร์สิ จำากัด (มหุ้าช้น) ซึ่่่งถืือเป็น  
  SLB ท่ีมีมูลค่าสิูงสุิดในประเทศไทย และเป็นรายแรกท่ี 

  เสินอขายใหุ้้กับัทั�งผู้ลงทุนสิถืาบัันและผู้ลงทุนรายใหุ้ญ่  
  ผลติั้ภณัฑ์์ดังกล่าวเป็นเครือ่งมอืทางการเงินท่ีสิร้างแรงจูงใจท่ี 

  เหุ้มาะสิมตั้่อผู้ออกหุุ้้นกู้ฯ และนักลงทุน โดยหุุ้้นกู้ดังกล่าวมี 
  โครงสิร้างท่ีแตั้กตั้่างจากการปรับัอัตั้ราดอกเบัี�ยอย่างท่ีเคย 

  มมีาแลว้ในตั้ลาด เน่ืองจากมเีง่ือนไขเพิม่เติั้มในเร่ืองของการ 

  ซึ่ื�อการรับัรองคุณลักษัณะพลังงาน (Energy Attribute  
  Certificate: EAC) หุ้รือการช้ดเช้ยในรูปแบับัของการซึ่ื�อ 

  คาร์บัอนเครดิตั้ (Carbon Credit Offsetting) ซึ่่่งจะช้่วย 

  สิ่งเสิริมเป้าหุ้มายด้านความย่ังยืน และเป็นการนำาเสินอ 

  นวัตั้กรรมใหุ้้แก่ตั้ลาด

GRI 3-3, FS 8



77  
ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสิ�งแวด้ล้อมู

กี่องทุนเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูและความูยั�งยืน*

ชื่�อโครงกี่าร/ผลิตภัณฑ์ รายละเอ่ยด้ผลิตภัณฑ์ มููลค่าทรัพย์สินสุทธิ** 
(ล้านบาท)

กองทุน K-Climate Transition(1) กองทุน K-Climate Transition เป็นกองทุนที่คำาน่งถื่งปัญหุ้าการ
เปล่ียนแปลงสิภาพภูมิอากาศ ซึ่่่งมุ่งเน้นการลดปัญหุ้าส่ิิงแวดล้อมและ
ผลกระทบัจากการเปล่ียนแปลงสิภาพภูมิอากาศ พร้อมสิร้างโอกาสิ
รับัผลตั้อบัแทนทีดี่ในระยะยาวจากธุรกจิหุ้ลากหุ้ลายทัว่โลก เพราะเช้ือ่ว่า
ธุรกิจที่ใส่ิใจส่ิิงแวดล้อมและรับัผิดช้อบัตั้่อสัิงคมจะสิามารถืสิร้างผล
ประกอบัการที่ยั่งยืน โดยคัดเลือกลงทุนจากหุ้ลากหุ้ลายอุตั้สิาหุ้กรรม
ที่สิามารถืเตั้ิบัโตั้ท่ามกลางความเสีิยหุ้ายจากการเปล่ียนแปลง
สิภาพภูมิอากาศและการจำากัดปริมาณก�าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์

2,154.00

กองทุน K-CHANGE(2) กองทุน K-CHANGE เป็นกองทนุท่ีลงทนุในบัรษิัทัท่ีสิร้างผลกระทบั
เช้งิบัวก (Positive Impact) ใหุ้้แก่โลก โดยลงทุนในหุุ้้นทัว่โลกผ่าน
กองทุนหุ้ลกั Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B 
Accumulation (GBP) ซึ่่ง่คัดเลอืกการลงทนุแบับักระจุกตั้วัในหุุ้้น
ของบัริษัทัทัว่โลกประมาณ 25-50 ท่ีมคุีณภาพการเติั้บัโตั้สิงู รวมถ่ืง
สิามารถืสิร้างผลกระทบัเช้งิบัวกใน 4 ด้าน คอืด้านความเท่าเทียม
ทางสัิงคมและการศก่ษัา ด้านทรพัยากรและสิิง่แวดล้อม ระบับัการ
ดแูลสิขุภาพและคณุภาพช้วีติั้ และความต้ั้องการของกลุม่คนท่ี
ด้อยโอกาสิทางเศรษัฐกิจหุ้รอืกลุม่คนยาก (Base of the Pyramid)

13,313.80

กองทุน K-SUSTAIN(3) กองทุน K-SUSTAIN เป็นกองทุนย่ังยืนกองแรกของไทย ท่ีเน้น
สิร้างกำาไรจากหุุ้้นท่ีได้รับัประโยช้น์และเสิียประโยช้น์จากการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำาเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นไปสิู่ความย่ังยืน
โดยลงทุนผ่านกองทุนหุ้ลัก JPMorgan Funds - Multi-Manager 
Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - 
USD ท่ีเน้นลงทุนใน 5 กลุ่มธุรกิจ Sustainability Megatrend 
ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) การ
ดูแลสิุขภาพ (Health and Wellness) โอกาสิในการเข้าถ่ืงการ
ศ่กษัาหุ้รือบัริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม (Empowerment) 
การใช้้ทรัพยากรอย่างมีประสิิทธิภาพ (Resource Efficiency) 
เทคโนโลยีเพื่อความย่ังยืน (Technology for Sustainability) 

268.57

กองทุนเปิดเค หุุ้้นธรรมาภิบัาลไทยเพื่อ
การเลี�ยงช้ีพ (KTHAICGRMF) (4)

กองทุน KTHAICGRMF เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในหุุ้้นของบัริษััท 

ท่ีมีการกำากับัดูแลกิจการท่ีดี รวมถ่ืงบัริษััทท่ีได้รับัการรับัรองเป็น
สิมาช้ิกแนวร่วมตั้่อตั้้านคอร์รัปช้ั่นของภาคเอกช้นไทย (CAC) 
ซึ่่่งการพิจารณาการกำากับัดูแลกิจการท่ีดีอาจพิจารณาจาก 

การจัดอันดับั CG Scoring ของสิมาคมสิ่งเสิริมสิถืาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย หุ้รือหุ้น่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง

355.24

มููลค่าทรัพย์สินสุทธิข้องกี่องทุนเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูและความูยั�งยืน* (Net Asset Value : NAV) 16,091.61

* กองทุนเพื่อสิิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนโดยบัริษััทหุ้ลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิิกรไทย
**มูลค่าทรัพย์สิินสิุทธิ (Net Asset Value) คือมูลค่าของการซึ่ื�อผ่านช้่องทางของตั้ัวแทนของธนาคารกสิิกรไทยเท่านั�น
(1) มูลค่าทรัพย์สิินสิุทธิทั�งหุ้มดของกองทุน K-Climate Transition เท่ากับั 2,200.57 ล้านบัาท (2) มลูค่าทรพัย์สินิสิทุธทัิ�งหุ้มดของกองทุน K-CHANGE เท่ากบัั 17,832.63 ล้านบัาท
(3) มูลค่าทรัพย์สิินสิุทธิทั�งหุ้มดของกองทุน K- SUSTAIN เท่ากับั 276.02 ล้านบัาท (4) มูลค่าทรัพย์สิินสิุทธิทั�งหุ้มดของกองทุน KTHAICGRMF เท่ากับั 392.18 ล้านบัาท

4. กี่องทุนเพื�อสิ�งแวด้ล้อมูและความูยั�งยืน มููลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,091.61 ล้านบาท

GRI 3-3, FS 8
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กี่ารมู่ส่วนร่วมูกัี่บลูกี่ค้า 
ในป ี2565 ธนาคารสิร้างการมส่ีิวนร่วมกับัลกูค้าในหุ้ลายรูปแบับั ดังนี�
 1. ลูกี่ค้าบรรษัท Relationship Manager ได้มีการพูดคุยหุ้ารือ 

  กับัลูกค้าเ พ่ือแจ้งนโยบัายทิศทางของธนาคาร หุ้ารือ 

  แลกเปล่ียนแนวทางการบัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือนกระจกร่วมกัน  
  เพ่ือนำาข้อมูลมาวางแผนการบัริหุ้ารพอร์ตั้โฟลิโอสิินเช้ื่อและ 

  กำาหุ้นดแนวทางในการสินับัสินุนสิินเช้ือ่ใหุ้้แกลู่กคา้ในอนาคตั้ 
 2. ลูกี่ค้า SME ธนาคารใหุ้้ความรู้แก่ผู้ประกอบัการเอสิเอ็มอีใน 

  หุ้ลากหุ้ลายช้่องทาง ได้แก่
  • เฟซึ่บัุ�ก K SME อาท ิธรุกจิอยากตั้ดิโซึ่ลาร์ตั้อ้งรู้อะไรบัา้ง?   
   เรื่องง่ายๆ ช่้วยลดค่าใช้้จ่ายใหุ้้ธุรกิจได้แบับัยั่งยืน 8 Rs  
   ตั้อ้งคิด! เบิักทางธรุกิจลุย Circular Economy  ฉลากสิเีขยีว 

   สิำาหุ้รับัสิ่งออก โดยมีการเข้าถ่ืง 1,995,825 คน
     • เว็บัไซึ่ตั้์ศูนย์วิจัยกสิิกรไทย อาทิ มาตั้รการปรับัราคา 

   คารบ์ัอนขา้มพรมแดน (CBAM) ตั้ลาดคารบ์ัอนเครดติั้ไทย 

   กับัโอกาสิของภาคธุรกิจ โดยมีการเข้าถื่งมากกว่า  
   13,750 คน

  • การจัดงานสิัมมนา ธนาคารร่วมกับัองค์การบัริหุ้าร 

   ก�าซึ่เรือนกระจกจัดงานสิัมมนาในหัุ้วข้อ การปรับัตัั้ว 

   สิู่ธุรกิจคาร์บัอนตั้ำ่าของผู้ประกอบัการในยุค Net Zero  
   ใหุ้้กับัผู้ประกอบัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหุ้ญ่  
   เพือ่สิรา้งความตั้ระหุ้นกัรู้ในเรือ่งของการเปลีย่นแปลงไปสิู่ 
   ธุรกิจคาร์บัอนตั้ำ่า 

 3. ลกูี่ค้าบุคคล ธนาคารใหุ้้ความรู้แก่ลกูค้าบุัคคลในหุ้ลากหุ้ลาย 

  ช้่องทาง ได้แก่
  • ตั้ิ๊กตั้็อก (TikTok) อินสิตั้าแกรม (Instagram) และ 

   ทวิตั้เตั้อร์ (Twitter) ของ KBank Live อาทิ ช้วนเช้ค็ความรู ้
   เรือ่งคารบ์ัอน  1 Day สิายกรีน รักษัโ์ลกใหุ้สุ้ิด เปา้หุ้มายกรนี 

   ปหีุ้น้าเร่ิมยงัไงด?ี บัา้นประหุ้ยัดพลงังาน โดยมกีารเข้าถ่ืง 

   มากกว่า 1,790,400 คน
      • การประช้าสิมัพันธ์สิร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับัภาวะ 

   โลกร้อนผ่านสิื่อสิังคมออนไลน์ตั้่างๆ เช้่น Solar Energy  
   Ecosystem โดยมผีูเ้ข้าถืง่เนื�อหุ้ามากกวา่ 3,505,000 ครั�ง  
   KBank ESG Strategy 2023 ซึ่่ง่เป็นการนำาเสินอภาพรวม 

   การดำาเนินการและแผนงานด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม และ 

   ธรรมาภิบัาลของธนาคารในอนาคตั้ โดยมีการเข้าถื่ง 

   มากกว่า 15,464,00 คน

  • จัดกิจกรรมเชิ้ญช้วนใหุ้้ประช้าช้นเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสิร้างวิถีืช้ีวิตั้ท่ีเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อมเนื่องใน 

   วันสิิ่งแวดล้อมโลก ผ่านแคมเปญ Go Green Together ลดภาวะโลกรวนไปด้วยกัน ในช้่องทาง KBank  
   Live Facebook สิร้างการรับัรู้ และเข้าถ่ืงกลุ่มเป้าหุ้มายประช้าช้นท่ัวไปมากกว่า 6 ล้านคน ซึ่่่งธนาคาร 

   ได้ร่วมบัริจาคเงินจากแคมเปญดังกล่าวใหุ้้แก่มูลนิธิวัดป่าศรีแสิงธรรม “โครงการกองทุนแสิงอาทิตั้ย์  
   77 จังหุ้วัด 77 โรงพยาบัาล”  เป็นจำานวนเงิน 1 ล้านบัาท 
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GRI 2-28

นอกจากนี� ธนาคารยังเข้าร่วมเป็นวิทยากรกับัหุ้น่วยงานและองค์กรตั้่างๆ เพื่อร่วมแบั่งปันประสิบัการณ์และใหุ้้ความรู้ด้านภาวะโลกรวน 

และการเงินเพื่อความย่ังยืน เช้่น

• เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสิวนาเรื่อง The Road to Green  
 Financing จัดโดยสิมาคมส่ิงเสิริมสิถืาบัันกรรมการบัริษััทไทย  
 บัรรยายพิเศษัในหัุ้วข้อ The Role of Finance for Sustainability  
 และร่วมเสิวนาในหัุ้วข้อ “The Journey to Net Zero” เพ่ือบัอกเล่า 

 ถ่ืงการดำาเนินงานของธนาคารกสิิกรไทยบันหุ้ลัก ESG ซึ่่่งเป็น 

 วาระท่ีได้รับัการใหุ้้ความสิำาคัญตั้ั�งแต่ั้ระดับัคณะกรรมการของ 

 ธนาคาร เกิดเป็นโครงการการจัดการด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะ  
 พรอ้มตั้ั�งเปา้หุ้มายท่ีวัดผลได ้สิะท้อนบัทบัาทและความมุง่มัน่ของ 

 ธนาคารในการขับัเคลื่อนการเงินสิีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม 

• เข้าร่วมเป็นวิทยากรบัรรยายในหัุ้วข้อ “How to foster more  
 effective collaboration between the private sector and the  
 financial market to scale up sustainable financing as  
 businesses adjust to environmental risks in Thailand”  
 ในงาน Sustainable Thailand 2022 จัดโดยสิำานักงาน 

 คณะกรรมการกำากับัหุ้ลักทรัพย์และตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์ องค์การ 

 สิหุ้ประช้าช้าติั้ และกองทุนบัำาเหุ้น็จบัำานาญข้าราช้การ เพ่ือแบ่ังปัน 

 แนวคิดการบัริหุ้ารจัดการเร่ือง ESG ของธนาคาร โดยเฉพาะเร่ือง 

 สิิ่งแวดล้อม ทั�งในส่ิวนของการจัดการภายในและความร่วมมือ 

 กับัหุ้น่วยงานตั้่างๆ เพื่อสินับัสินุนใหุ้้การรักษั์โลกและสิิ่งแวดล้อม 

 เกิดข่�นได้จริง

 

• เขา้รว่มเสิวนาหุ้วัขอ้ “Accelerating Decarbonization in Thailand  
 โอกาสิธุรกิจจากการลดการปล่อยคาร์บัอน เร่ิมวันนี� ด้วยกัน”  
 ในงานสัิมมนาออนไลน์ Techsauce x PTT ExpresSo -  
 Decarbonization: The Huge Upcoming S-curve มุง่สิู ่S-curve  
 ธุรกิจใหุ้ม่ไร้คาร์บัอน โดยธนาคารมีแนวทางการลดการปล่อย 

 คาร์บัอนในการดำาเนินงานของธนาคารและในพอร์ตั้โฟลิโอ  
 ตั้ลอดจนประเมินโอกาสิในการสิร้างความร่วมมือระหุ้ว่างกัน 

 ของภาคธุรกิจ เพ่ือไปสิู่การเติั้บัโตั้แบับั S-Curve จากธุรกิจใหุ้ม่ 

 ท่ีไร้คาร์บัอน

• เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหุ้ัวข้อ “BOT Capacity Building  
 TCFD Workshop” จัดโดยธนาคารแหุ้่งประเทศไทยร่วมกับั 

 รัฐบัาลสิหุ้ราช้อาณาจักรและ EY Corporate Services Ltd.  
 (ประเทศไทย) เพือ่รว่มแบัง่ปนัประสิบัการณ ์การประเมนิวเิคราะหุ้์ 
 ความเส่ีิยงและโอกาสิท่ีเก่ียวกับัสิภาพภูมอิากาศ โครงสิร้างการทำางาน 

 และยุทธศาสิตั้ร์ ตั้ลอดจนการตั้ั�งเป้าตั้ัวช้ี�วัดตั้่างๆ ตั้ามกรอบัการ 

 เปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิท่ีเกีย่วกบััสิภาพภมูอิากาศ (Task Force  
 on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ใหุ้้แก่ 
 สิถืาบัันการเงินท่ีเข้าร่วมสิัมมนา ซึ่่่งเป็นการสิร้างความตั้ระหุ้นักรู้ 

 เพื่อนำาประเด็นด้านสิภาพภูมิอากาศผนวกไว้ในความเสิี่ยงด้าน 

 ตั้่างๆ ของสิถืาบัันการเงิน
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ความูร่วมูมืูอกัี่บพันธมิูตรทางธุรกิี่จเพื�อบรรเทาผลกี่ระทบจากี่
กี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพภูมูิอากี่าศ 
ความูร่วมูมูือกัี่บหน่วยงานในประเทศ
• เข้าร่วมกับัสิมาคมธนาคารไทยเพือ่ขับัเคลือ่นประเดน็ด้านความย่ังยนื 

 ของภาคธนาคาร โดยธนาคารกสิิกรไทยเป็นหุ้น่่งในผูน้ำาการขับัเคลือ่น 

 ด้วยภารกิจในการจดัทำาและประกาศเจตั้นารมณ์ด้านสิิง่แวดล้อม สิงัคม  
 และธรรมาภิบัาล (ESG Declaration) การจัดทำาเคร่ืองมือในการ 

 วัดผลสิมัฤทธิ ์และคูม่อืแนวปฏิิบัตัั้ด้ิานสิิง่แวดล้อม (Industry Handbook)
• เป็นตั้วัแทนของสิมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมเป็นหุ้น่่งในคณะทำางาน  
 Thailand Taxonomy ของธนาคารแหุ่้งประเทศไทย เพื่อแสิดง 

 ความคิดเห็ุ้นและใหุ้้ข้อเสินอแนะตั้่อร่างมาตั้รฐานการจัดกลุ่ม 

 กิจกรรมทางเศรษัฐกิจท่ีคำาน่งถ่ืงสิิ่งแวดล้อม
• เข้าร่วมโครงการสิ่งเสิริมภาคธุรกิจลดก�าซึ่เรือนกระจกโดยเรียนรู้ 

 การกำาหุ้นดเป้าหุ้มายด้วยหุ้ลักการทางวิทยาศาสิตั้ร์ (Science- 
 Based Target: SBT)ประจำาป ี2565 ซึ่่ง่จัดโดยศนูย์ความเป็นเลิศ 

 ทางด้านพลังงานเชิ้งนิเวศเศรษัฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสิตั้ร์  
 มหุ้าวทิยาลัยธรรมศาสิตั้ร์ และองค์การบัรหิุ้ารจดัการก�าซึ่เรอืนกระจก  
 (องค์การมหุ้าช้น)
• เข้าร่วมโครงการองค์กรผู้นำาด้านการจัดการก�าซึ่เรือนกระจก  
 (Climate Action Leading Organization) ซึ่่่งเป็นความร่วมมือ 

 ระหุ้ว่างองค์การบัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหุ้าช้น)  
 และสิำานักเลขาธิการอนุสัิญญาสิหุ้ประช้าช้าตั้ิว่าด้วยการ 

 เปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework  
 Convention on Climate Change: UNFCCC) เพ่ือแสิดง 

 เจตั้นารมณ์ในการเป็นผู้นำาด้านการจัดการก�าซึ่เรือนกระจก  
ความูร่วมูมูือกัี่บหน่วยงานระหว่างประเทศ
• เข้าร่วมงาน Validation Workshop on the Stockholm+50  
 Thailand National Consultation Report - การประช้มุเช้งิปฏิบิัตัั้ิ 
 การในวาระการประชุ้มนานาช้าตั้ิครบัรอบั 50 ปี ของการประชุ้ม 

 สิหุ้ประช้าช้าติั้ว่าด้วยสิิ่งแวดล้อมของมนุษัย์ ท่ีกรุงสิตั้อกโฮล์ม  
 UNDP, Kenya Embassy Bangkok,Embassy of Sweden,  
 Bangkok เพื่อแสิดงความคิดเหุ้็นและใหุ้้ข้อเสินอแนะต่ั้อร่าง 

 รายงานการหุ้ารือของประเทศไทยเก่ียวกับัการดำาเนินงานด้าน 

 สิิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
• เข้าร่วมสิัมมนา ABAC-SFDN ROUNDTABLE และเป็นวิทยากร 

 เสิวนาในหัุ้วข้อ “LEVERAGING PUBLIC-PRIVATE SECTOR  
 COLLABORATION TO PROMOTE SUSTAINABLE FINANCE”  
 จัดโดย APEC Business Advisory Council (ABAC),  
 Asia-Pacific Financial Forum (APFF) Sustainable Finance  
 Development Network (SFDN) ร่วมกับั APEC Business  
 Advisory Council (ABAC) Thailand และสิมาคมธนาคารไทย  

 เพื่อประสิานความร่วมมือภาครัฐและเอกช้นหุ้ารือถ่ืงแนวทางท่ี 

 สิมาช้กิเขตั้เศรษัฐกิจ APEC จะสิามารถืใช้้ประโยช้นจ์ากเครือข่าย  
 Sustainable Finance Development Network (SFDN) เพ่ือ 

 ขยายการเขา้ถ่ืงบัรกิารทางการเงนิท่ียัง่ยนื สิอดคลอ้งกบััวาระและ 

 ความจำาเป็นเร่งด่วนตั้ามท่ีเอเปคกำาหุ้นด
• เข้าร่วมกับัสิำานักงานเพื่อการพัฒนาแหุ่้งสิาธารณรัฐฝ่ร่ังเศสิ  
 (The Agence Francaise de Developpement: AFD) ภายใต้ั้โครงการ 

 ส่ิงเสิรมิอาคารอนรุกัษ์ัพลงังาน (Green Building) เพ่ือสินับัสินุน 

 สิินเช้ือ่ใหุ้ผู้ป้ระกอบัการปรับัเปล่ียนสิำานักงานใหุ้้เปน็อาคารสิเีขยีว  
 เพ่ือลดการใช้พ้ลงังานและบัรรเทาภาวะโลกรอ้น ด้วยการสินบััสินนุ 

 สิินเช้ือ่อาคารสิเีขยีวกสิิกรไทย (K-Green Building Program) ใหุ้้แก่ 
 อาคารท่ีประกอบัธุรกิจในรูปแบับัเงินกู้พิเศษั นอกจากนี� ยังจัดงาน 

 สัิมมนาใหุ้้ความรู้และใหุ้้คำาปร่กษัาดา้นอาคารอนุรักษ์ัพลังงานใหุ้้ 

 แก่กลุ่มผู้ประกอบัการ
• เข้าร่วมกับัองค์กร Global Green Growth Institute เพ่ือศ่กษัา 

 ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนด้านเศรษัฐกิจหุ้มุนเวียนและ 

 การใช้้พลังงานท่ีเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีใหุ้ม่ และ 

 พัฒนารูปแบับัการปล่อยสิินเช้ื่อใหุ้้กับัโครงการท่ีมีข้อจำากัดใน 

 การเข้าถ่ืงแหุ้ล่งเงินทุน

GRI 2-28
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ความูเส่�ยง
การที่ธนาคารมุ่งสิู่เป้าหุ้มายการเป็นธนาคารที่ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสุิทธิ
เป็นศูนย์ จะตั้้องมีการวางแผนและใช้้ระยะเวลาในการดำาเนินงานเพื่อใหุ้้
บัรรลุตั้ามเป้าหุ้มาย ดังนั�น หุ้ากธนาคารไม่มีการวางแผนการดำาเนินงาน 

ทีม่ปีระสิิทธิภาพ อาจส่ิงผลใหุ้้มค่ีาใช้้จ่ายในการดำาเนนิงานทีส่ิงูข่�นและต้ั้องใช้้ 

เงินลงทุนมากข่�น เพื่อใหุ้้บัรรลุตั้ามเป้าหุ้มายที่วางไว้ และอาจส่ิงผลกระทบั 

ตั้่อภาพลักษัณ์ของธนาคารอีกด้วย 

โอกี่าส
หุ้ากธนาคารบัริหุ้ารจัดการด้านสิิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิิทธิภาพและใช้้
ทรัพยากรใหุ้้เกิดประโยช้น์สูิงสุิด จะช่้วยประหุ้ยัดต้ั้นทุนในการดำาเนินงาน
ในอนาคตั้ ในขณะเดียวกนัยงัช่้วยลดความเสิีย่งและช่้วยปรบััตัั้วเพือ่บัรรเทา
ผลกระทบัจากการเปล่ียนแปลงสิภาพภูมิอากาศ และเป็นการเสิริมสิร้าง 

ภาพลักษัณ์ที่ดีของธนาคาร

กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านสิ�งแวด้ล้อมูข้องธนาคาร

ธนาคารพร้อมขับัเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนและสิร้างสิมดุลระหุ้ว่างการเตั้ิบัโตั้ทางธุรกิจ ตั้ลอดจนมีความรับัผิดช้อบัตั้่อสิิ่งแวดล้อม ธนาคารมี
ยุทธศาสิตั้ร์การบัริหุ้ารจัดการด้านสิิ่งแวดล้อม โดยกำาหุ้นดเป้าหุ้มายการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิุทธิเป็นศูนย์จากการดำาเนินงานของธนาคาร  
(ขอบัเขตั้ท่ี 1 และ 2) ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) พร้อมดำาเนินการตั้่อเน่ืองในการเพิ่มประสิิทธิภาพการใช้้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลภาวะตั้่อ
สิิง่แวดล้อม (Eco-Efficiency) โดยการเพ่ิมประสิิทธิภาพในการจัดการทั�งการวางรากฐานการจัดการขยะอย่างมปีระสิิทธิภาพและมุง่เน้นกระตัุ้น้การ
มสีิว่นรว่มของพนกังาน รวมถืง่การจดัการทรพัยากรอยา่งรู้คณุคา่ อาท ิการลดการใช้ท้รพัยากรธรรมช้าตั้ ิการลดการนำานำ�าดบิัเขา้มาใช้ง้าน การเดนิ
ทางเพ่ือธุรกิจของพนักงาน และพัฒนากระบัวนการจัดซึ่ื�อสิีเขียว การออกแบับัผลิตั้ภัณฑ์์และการบัริการท่ีคำาน่งถ่ืงผลกระทบัทางสิิ่งแวดล้อมเป็น
สิำาคญัมากข่�น โดยธนาคารจะเร่งพัฒนากลยุทธเ์พ่ือใหุ้ถ่้ืงเปา้หุ้มายโดยลดผลกระทบัจากสิิง่แวดล้อมจากการดำาเนนิการของธนาคารเองใหุ้้มากท่ีสุิด 

GRI 3-3

2563
(ปฐาน)

2565

2564

2573

2568

97,785.73

90,172.91

81,402.17

-21%
Net Zero

(ข้อบเข้ตท่� 1 และ 2)

เป้าหมูาย*ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

* เป้าหมูายสอด้คล้องกี่ับเป้าหมูายทางวิทยาศาสตร์

กี่ลยุทธ์กี่ารปล่อยเรอืนกี่ระจกี่สทุธิเป็นศนูย์จากี่กี่ารด้ำาเนินงานข้องธนาคาร (ข้อบเข้ตท่� 1 และ 2)

ข้อบเข้ตท่� 1: ปรมิูาณก๊ี่าซเรอืนกี่ระจกี่ท่�ปล่อยออกี่มูา
จากี่กี่ารใช้่พาหนะข้องธนาคารท่�เป็นเจ้าข้องเอง
 • การเปลี่ยนรถืยนต์ั้ของธนาคารรถืไฟฟ้า
 • การใช้น้ำ�ามันท่ีมสีิว่นผสิมของนำ�ามนัเชื้�อเพลงิช้วีภาพ  
  (E85 และ E20)

ข้อบเข้ตท่� 2: ปรมิูาณก๊ี่าซเรอืนกี่ระจกี่จากี่กี่ารใช้่พลังงานไฟฟ้า
 • การใช้ไ้ฟฟา้จากพลงังานทดแทน เช้น่ ติั้ดตัั้�งแผงโซึ่ลารเ์ซึ่ลล์
 • การใช้้เทคโนโลยีประหุ้ยัดพลังงาน
 • การเพิ่มประสิิทธิภาพพื�นที่ภายในอาคาร
 • การซืึ่�อใบัรับัรองการผลิตั้พลังงานหุ้มุนเวียน (Renewable  
  Energy Certificate : REC)

Residual emission
 • การช้ดเช้ยคาร์บัอนด้วย 

  การซืึ่�อคาร์บัอนเครดิตั้จาก 

  โครงการดักจับัและกักเก็บั 

  คาร์บัอน และโครงการภาค 

  ป่าไม้
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กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านสิ�งแวด้ล้อมู 

ธนาคารมุ่งพัฒนาและขยายขอบัเขตั้ระบับัการจัดการข้อมูลด้านสิิ่งแวดล้อม (Environmental  Management System: EMS) ไปยังการปล่อย 

ก�าซึ่เรือนกระจกขอบัเขตั้ท่ี 3 มากข่�น เพื่อเสิริมสิร้างความมั่นใจและสิร้างการมีสิ่วนร่วมลงไปถ่ืงระดับัปฏิิบััติั้การในการจัดการสิิ่งแวดล้อม 

ในทุกขอบัเขตั้ใหุ้้มีประสิิทธิภาพและประสิิทธิผลย่ิงข่�น โดยเพ่ิมการใช้้เทคโนโลยีในการบัริหุ้ารจัดการข้อมูลด้านสิิ่งแวดล้อมของธนาคาร 

และการตั้รวจวัดต่ั้างๆ ซึ่่่งช้่วยสิะท้อนถ่ืงสิาเหุ้ตุั้ของปัญหุ้าอย่างรวดเร็วมากย่ิงข่�น ช่้วยลดการทำางานท่ีทับัซ้ึ่อนในการบัริหุ้ารจัดการ การวางแผน  
การทวนสิอบัปรมิาณการปลอ่ยก�าซึ่เรอืนกระจก (Measurement Report Verification: MRV) ท่ีมปีระสิทิธภิาพ และการรายงานท่ีไดม้าตั้รฐานสิากล
นอกจากนี� ธนาคารยังมีความตั้ั�งใจท่ีจะยกระดับัมาตั้รฐานการจัดการด้านสิิ่งแวดล้อมสิู่มาตั้รฐานสิากล โดยพัฒนากระบัวนการบัริหุ้ารจัดการ 

ด้านสิิ่งแวดล้อม อย่างตั้่อเน่ืองตั้ามมาตั้รฐานสิากล โดยมีขั�นตั้อนการบัริหุ้ารงาน ดังนี�

ระบบกี่ารจัด้กี่ารข้้อมููลด้้านสิ�งแวด้ล้อมู
ธนาคารมีการบัริหุ้ารจัดการกับัความรับัผิดช้อบัด้านสิิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบับั โดยมีการจัดการทรัพยากรและสิิ่งแวดล้อมอย่าง 

มีประสิิทธิภาพไปพร้อมกับัการพัฒนาองค์กร ผ่านกระบัวนการวางแผน และการติั้ดตั้ามผล เพ่ือปรับัปรุงการดำาเนินธุรกิจและลดผลกระทบัต่ั้อ 

สิิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิิทธิภาพ โดยธนาคารได้พัฒนากระบัวนการบัริหุ้ารอย่างต่ั้อเนื่องตั้ามมาตั้รฐานสิากล และได้เริ่มเข้าสิู่กระบัวนการ 

ISO14001 Accredited ซึ่่่งมีขั�นตั้อนการบัริหุ้ารจัดการ ดังนี�

ข้ั�นตอนกี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

นโยบายอนุรักี่ษ์สิ�งแวด้ล้อมู
และพลังงาน

บทบาทหน้าท่�และความูรับผิด้ช่อบ

กี่ารวางแผน
• การจัดการความเสิี่ยง
 ด้านสิิ่งแวดล้อม
•  การปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎหุ้มาย
 และข้อกำาหุ้นดด้านสิิ่งแวดล้อม
•  วัตั้ถืุประสิงค์ เป้าหุ้มาย
 และแผนงานด้านสิิ่งแวดล้อม

กี่ารด้ำาเนินงาน
• การอนุรักษ์ัทรัพยากร
 และสิิ่งแวดล้อม
• การบัริหุ้ารจัดการ
 สิิ่งแวดล้อมของ
 ธนาคาร
• การบัริหุ้ารจัดการ
 สิภาวะฉุกเฉิน

กี่ารประเมูินและ
ติด้ตามูประสิทธิผล
กี่ารด้ำาเนินงาน
• การประเมินและ
 ตั้ิดตั้ามประสิิทธิผล
 การดำาเนินงาน
• การปรับัปรุงประสิิทธิผล
 ด้านสิิ่งแวดล้อม

กี่ารด้ำาเนินงานกี่ารสนับสนุน
• บัุคลากร ความสิามารถืและ
 ความตั้ระหุ้นักด้านสิิ่งแวดล้อม
• การสิื่อสิาร
• การควบัคุมเอกสิาร
• การจัดการข้อมูล

แนวทางกี่ารด้ำาเนินงาน 
ธนาคารมุง่มัน่สิูก่ารเป็นองค์กรท่ีปล่อยก�าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์เป็นศนูย์ (Zero Carbon Organization) ตั้ามยทุธศาสิตั้ร์การบัรหิุ้ารจดัการด้านสิิง่แวดล้อม 
ธนาคารบัรหิุ้ารจดัการพลงังานและทรพัยากรดว้ยแนวคดิ Focus Acceleration Approach ท่ีมุง่เน้นประสิทิธิภาพในการบัรหิุ้ารในมติั้ท่ีิมผีลกระทบัสิงู 

ตั้่อสิิ่งแวดล้อมและอยู่ภายใตั้้การควบัคุมของธนาคาร ก่อนจะขยายขอบัเขตั้ในอนาคตั้ เพื่อสิร้างผลกระทบัในทางบัวกอย่างตั้่อเน่ือง โดยคำาน่งถ่ืง
หุ้ลักการท่ีเข้าใจง่าย “การทิ�งใหุ้้น้อย การใช้้สิอยอย่างมีคุณค่า และการเยียวยาธรรมช้าติั้” ในทุกขอบัเขตั้การบัริการของธนาคาร ซึ่่่งครอบัคลุม 

ทุกกระบัวนการบัริหุ้ารจัดการของธนาคาร ตั้ั�งแต่ั้การออกแบับักระบัวนการ การส่ิงมอบัผลิตั้ภัณฑ์์และการบัริการต่ั้อลูกค้า การเลือกใช้้วัสิดุและ
อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตั้รกับัสิิ่งแวดล้อม และการลดขยะไปสิู่หุ้ลุมฝ่ังกลบัจนเป็นศูนย์ โดยธนาคารมีการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อม ดังนี�

GRI 3-3
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GRI 3-3

กี่ารเดิ้นทางท่�เป็นมูิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมู
ธนาคารตั้ระหุ้นกัถ่ืงความสิำาคญัของการลดผลกระทบัของเครือ่งยนตั้์
สิันดาปตั้่อสิิ่งแวดล้อม ทั�งผลกระทบัตั้่อก�าซึ่เรือนกระจกและ PM 2.5  
โดยในปี 2565 ได้เร่ิมเปล่ียนแปลงรถืยนต์ั้สิันดาปเป็นรถืยนต์ั้ท่ี
ใช้้พลังงานไฟฟ้า และมีเป้าหุ้มายท่ีจะเปลี่ยนรถืยนตั้์สัินดาปของ 

ธนาคารใหุ้้เป็นรถืยนตั้์ท่ีใช้้พลังงานไฟฟ้าทั�งหุ้มดภายในปี 2573

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญกับัการใช้้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสิำาหุ้รับัการ
ใช้้รถืยนต์ั้ของธนาคาร โดยยกระดับัการติั้ดตั้ามการใช้้รถืยนต์ั้เพื่อ
วิเคราะห์ุ้และตั้ิดตั้ามการใช้้รถืยนต์ั้กองกลางของธนาคารทั�งในสิาขา
และสิำานักงานใหุ้ญ่ของธนาคารท่ัวประเทศ เพ่ือใหุ้้เกิดการใช้้งานท่ีมี
ประโยช้นสู์ิงสิดุ ทำาใหุ้้สิามารถืลดจำานวนรถืยนตั้ก์องกลางของธนาคาร
ได้ถ่ืง 124 คัน ตั้ั�งแตั้่เร่ิมดำาเนินการในปี 2564

กี่ารออกี่แบบอาคารท่�เป็นมูิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมู
ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญในการออกแบับัอาคารท่ีเป็นมิตั้รต่ั้อ 

สิิ่งแวดล้อม (Green Building Design) ตั้ั�งแตั้่การออกแบับัก่อสิร้าง  
การเลือกใช้้วัสิดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อม ภายใต้ั้แนวทาง
อนุรักษ์ัพลังงานและสิิ่งแวดล้อมตั้ามมาตั้รฐาน LEED ซึ่่่งเป็น
มาตั้รฐานสิากลท่ีคำาน่งผลกระทบัต่ั้อสิิ่งแวดล้อม ตั้ลอดจนการ
ประหุ้ยัดพลังงานและสิ่งเสิริมคุณภาพชี้วิตั้ของผู้ใช้้อาคารท่ีดีข่�น 

นอกจากนี� ธนาคารได้ออกแบับัอาคารใหุ้้รองรับัตั้ามหุ้ลกัอารยสิถืาปัตั้ย์ 

(Universal Design) ดว้ยการติั้ดตั้ั�งระบับัอำานวยความสิะดวกสิำาหุ้รบัั
ผู้พิการและผู้สิูงอายุ

โดยในปัจจบัุันธนาคารได้รับั LEED Certification ใน 4 อาคาร ดงัต่ั้อไปนี�
• อาคารธนาคารกสิิกรไทย (แจ้งวัฒนะ) ได้รับัรางวัลการรับัรอง  
 LEED for New Construction 2.2 Gold Certified 
• อาคารธนาคารกสิิกรไทย (พหุ้ลโยธิน) ได้รับัรางวัลการรับัรอง  
 LEED Commercial Interiors 2.0 Gold Certified 
• ศูนย์การเรียนรู้กสิิกรไทย (บั้านโพธิ์) ได้รับัรางวัลการรับัรอง 

 LEED for New Construction 2009 Platinum Certified 
• อาคารกสิิกร บัิซึ่ิเนสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป (ปากเกร็ด) ได้รับัรางวัลการ 

 รับัรอง LEED for New Construction 2009 Platinum Certified 
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กี่ารบริหารจัด้กี่ารทรัพยากี่รอย่างมู่ประสิทธิภาพและเป็นมูิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมู

ธนาคารกำาหุ้นดแนวคิด 4Re to 4T ข่�น เพื่อใช้้เป็นแนวทางปฏิิบััตั้ิในการบัริหุ้ารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิิทธิภาพ ครอบัคลุมการบัริหุ้ารจัดการ
ระบับัไฟแสิงสิวา่ง ระบับัปรบััอากาศ การบัรหิุ้ารจดัการทรพัยากรนำ�าทัว่ทั�งองคก์ร การบัรหิุ้ารจดัการขยะ ตั้ลอดจนการเดนิทางเพือ่ธรุกจิของพนกังาน
อย่างมีประสิิทธิภาพ ด้วยแนวคิด 4Re เพื่อเพ่ิมประสิิทธิภาพในการบัริหุ้ารเช้ิงเทคนิค และ 4T เพ่ือสิร้างความตั้ระหุ้นักใหุ้้แก่พนักงานและลูกค้า 

ในการใช้้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านการสิื่อสิารและการเรียนรู้ตั้่างๆ 

4Re

4T

ReSCHEDULE 
การจัดตั้ารางการทดสิอบัระบับัและการซึ่่อมแซึ่ม

ใหุ้้เหุ้มาะสิม เพ่ือลดผลกระทบัตั้่อการทำางาน
ของผู้ใช้้งาน

ReSEARCH 
การค้นหุ้านวัตั้กรรมและเทคโนโลยีใหุ้ม่ๆ 

มาประยุกตั้์ใช้้เพ่ือช้่วยลดการปล่อย
ก�าซึ่เรือนกระจก

TELL 
สิ่งเสิริมใหุ้้พนักงานและลูกค้าสิ่งตั้่อแนวจัดการใช้้

พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ไปสิู่ครอบัครัวของตั้น สิังคม และประเทศช้าตั้ิ

TOP 
การมีสิ่วนร่วมของผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง
ในการเข้าถื่งปัญหุ้าด้านพลังงาน

และการจัดการทรัพยากร

TIPS 
การสิื่อสิารใหุ้้พนักงานทราบัถื่งการใช้้พลังงาน

และทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

TRY 
สิร้างการมีสิ่วนร่วมของพนักงานและลูกค้า

ใหุ้้เล็งเหุ้็นถื่งความสิำาคัญของการใช้้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ReSETTING 
การปรับัระดับัการใช้้ทรัพยากรใหุ้้เหุ้มาะสิมกับั

ความตั้้องการใช้้งานในช้่วงเวลาตั้่างๆ

ReTHINK 
การตั้รวจทานและซึ่่อมแซึ่มระบับัเพ่ือใหุ้้มั่นใจว่า

มีทรัพยากรอย่างมีประสิิทธิภาพสิูงสิุด
และเพียงพอตั้่อความตั้้องการ

GRI 3-3
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ธนาคารมู่กี่ารด้ำาเนินงานอย่างต่อเนื�องตามูแนวคดิ้ 4Re to 4T  ด้งัน่�

1.  กี่ารบริหารจัด้กี่ารระบบไฟแสงสว่าง 
 ธนาคารได้มีการกำาหุ้นดการใช้้หุ้ลอด LED เป็นมาตั้รฐาน 

 ในการออกแบับัสิำาหุ้รับัอาคารและสิาขาสิร้างใหุ้ม่ของธนาคาร 

 ตั้ั�งแต่ั้ปี 2559 และได้มีการปรับัเปล่ียนหุ้ลอดไฟมาตั้รฐานเดิม 

 เปน็หุ้ลอด LED อยา่งตั้อ่เน่ือง โดยในอาคารหุ้ลกัของธนาคารไดม้ี 
 การเปล่ียนแปลงเป็นหุ้ลอด LED ทั�งหุ้มดแล้ว และยังมกีารดำาเนินการ 

 อย่างต่ั้อเนือ่งสิำาหุ้รับัอาคารสิาขาเมือ่เสิยีและหุ้มดอายุการใช้้งานแล้ว

2.  กี่ารบริหารจัด้กี่ารพลังงานสะอาด้
 ธนาคารได้ติั้ดตั้ั�งระบับัผลิตั้ไฟฟ้าจากพลังงานแสิงอาทิตั้ย์  
 (Solar Rooftop) ทั�งสิิ�น 3 อาคาร โดยในปี 2565 สิามารถื 

 ผลิตั้พลังงานไฟฟ้าได้  477,762.39 กิ โลวัตั้ตั้์ ต่ั้อช้ั่ วโมง 

 จากการบัริหุ้ารงานดงักล่าว ส่ิงผลใหุ้้ธนาคารสิามารถืลดผลกระทบั 

 จากการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกทั�งสิิ�น 835 ตัั้นคาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ 
 เทียบัเท่า และมีแผนการท่ีจะตั้ิดตั้ั�งระบับัผลิตั้ไฟฟ้าจากพลังงาน 

 แสิงอาทิตั้ย์ (Solar Rooftop) เพิ่มข่�นอีก 7 อาคาร และ 83 สิาขา 

 ภายในปี 2566 และ 200 สิาขาภายในปี 2568 มีผลใหุ้้อัตั้ราสิ่วน 

 พลังงานหุ้มุนเวียนเพิ่มข่�นเป็น ร้อยละ 12 ภายในปี 2568

3.  กี่ารบริหารจัด้กี่ารระบบปรับอากี่าศ 
 ธนาคารได้ตั้ิดตั้ั�งระบับัควบัคุมการทำางานของระบับัทำาความเย็น  
 (Chiller Plant) ท่ีมีอุปกรณ์ควบัคุมเคร่ืองจ่ายลมเย็นและหัุ้วจ่าย 

 ลมเย็นครอบัคลุมในอาคารขนาดใหุ้ญ่ 4 อาคาร ทำาใหุ้้สิามารถื 

 บัริหุ้ารจัดการการใช้้พลังงานได้อย่างมีประสิิทธิภาพ นอกจากนี�  
 ธนาคารยังมีกระบัวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหุ้ม่ๆ 

 ในการจัดการการปรับัอากาศภายในอาคาร และสิาขาของ 

 ธนาคาร ท่ีลดผลกระทบัเร่ืองสิุขภาพของพนักงาน ลดผลกระทบั 

 จากการรัว่ไหุ้ลของสิารทำาความเยน็ และเพิม่ประสิทิธิภาพในการ 

 จัดการพลังงาน โดยธนาคารมีแผนท่ีจะทดลองใช้้ระบับัการ 

 จัดการ Energy Management Information System ท่ีมีการ 

 ใช้้ปัญญาประดิษัฐ์ (Artificial Intelligence) ในการบัริหุ้ารจัดการ 

 ระบับัปรับัอากาศของธนาคารจำานวน 2 อาคาร ภายในปี 2566  
 เพื่อเพ่ิมประสิิทธิภาพในการบัำารุงรักษัาเช้ิงป้องกัน (Preventive  
 Maintenance) และการบัำารุงรักษัาเช้ิงคาดการณ์ (Predictive  
 Maintenance) รวมถ่ืงลดจำานวนการซ่ึ่อมบัำารุงอุปกรณ์  
 (Turnaround)  

4.  กี่ารบริหารจัด้กี่ารระบบนำ�าใช่้ 
 ธนาคารมีการบัริหุ้ารจัดการระบับัใช้้นำ�าเพื่อใหุ้้คุ้มค่าและเกิด 

 ประโยช้น์สิูงสุิด มุ่งเน้นการใช้้นำ�าอย่างคุ้มค่า การใช้้นวัตั้กรรม 

 ในการบัริหุ้ารจัดการนำ�า โดยปรับัอัตั้ราการไหุ้ลของนำ�าท่ีก�อกนำ�า 

 อ่างล้างหุ้น้าและโถืสุิขภัณฑ์์ในทุกอาคาร พร้อมทั�งจัดการนำ�าทิ�ง 

 อย่างมีประสิิทธิภาพ โดยนำานำ�าทิ�งท่ีได้รับัการบัำาบััดแล้วกลับัมา 

 ใช้้งานในระบับัสุิขาภิบัาลและระบับัรดนำ�าต้ั้นไม้ สิะท้อนถ่ืงการใช้้ 

 ทรัพยากรนำ�าอย่าง รู้คุณค่าและก่อใหุ้้ เ กิดประโยช้น์สิุงสิุด  
 โดยในปี 2565 สิามารถืนำานำ�าท่ีได้รบััการบัำาบัดัแล้วกลบััมาใช้้ใหุ้ม่ได้   
 19,458 ลูกบัาศก์เมตั้ร

 ทั�งนี� เน่ืองจากสิถืานการณ์ความมั่นคงของนำ�าในปัจจุบััน ในบัาง 

 พื�นท่ีของประเทศ ธนาคารได้มีการทำารายงานประเมินความเสิี่ยง 

 ในทุกพื�นท่ีอาคารของธนาคารตั้ามแผนภมูด้ิานล่างเพ่ือการบัรหิุ้าร 

 จัดการพื�นท่ีท่ีมีความเสิี่ยงใหุ้้มีประสิิทธิภาพมากยิ่งข่�น โดยใน 

 ปี 2565 ธนาคารมีปริมาณการใช้้นำ�า 62,729 ลูกบัาศก์เมตั้ร ซึ่่่ง 

 อยู่ในพื�นท่ีการใช้้นำ�าท่ีมีความเสิี่ยงสิูงมาก 
 

ความเสิี่ยงตั้ำ่า (<10%)

ความเสิี่ยงตั้ำ่า - ปานกลาง (10-20%)

80.75%6.49%

1.78%

 ความเสิี่ยงสิูง (40-80%) 4.50% 6.47%

ความเสิี่ยงปานกลาง - สิูง (20-40%)

 ความเสิี่ยงสิูงมาก (>80%)

by Severity Level

Water Stress
Distribution
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5.  กี่ารบริหารจัด้กี่ารข้ยะอย่างมู่ประสิทธิภาพ 
 เพือ่ใหุ้้การบัริหุ้ารจัดการขยะเป็นไปอย่างมปีระสิทิธิภาพ ธนาคาร 

 กำาหุ้นดขั�นตั้อนการบัริหุ้ารจัดการขยะรวมถ่ืงขยะอันตั้ราย เพื่อใช้ ้

 เปน็แนวปฏิิบัติัั้ท่ัวทั�งองคก์ร ตั้ลอดจนบัรูณาการการบัรหิุ้ารจดัการ 

 ทั�งในเชิ้งเทคนิคและการสิร้างจิตั้สิำาน่กใหุ้้แก่พนักงานทุกคน 

 เพ่ือลดปริมาณขยะและของเสิียจากการดำาเนินงานท่ีจะนำาไปสิู่ 
 การกำาจดัขยะด้วยวิธีการฝ่ังกลบั (Waste to Landfill) ซึ่่่งจะช้่วย 

 ลดผลกระทบัตั้่อสิิ่งแวดล้อม 
 

 ธนาคารสิร้างจิตั้สิำาน่กแก่พนักงานด้วยการส่ิงเสิริมใหุ้้พนักงาน 

 มส่ีิวนร่วมในการคดัแยกขยะแต่ั้ละประเภท ปฏิิเสิธการจดัซึ่ื�อสินิค้า 

 ท่ีมีสิ่วนประกอบัท่ีเป็นอันตั้รายตั้่อสิิ่งแวดล้อม รวมถื่งบัริหุ้าร 

 จัดการกระบัวนการทำางานท่ีลดการสิร้างขยะหุ้รือของเสิียจาก 

 กระบัวนการทำางานและบัริหุ้ารจัดการใหุ้้มีการหุ้มุนเวียนการ 

 ใช้้วัสิดุอุปกรณ์ (Expand Equipment Lifetime) อีกทั�งส่ิงเสิริม 

 การซ่ึ่อมแซึ่มและนำากลับัมาใช้้ใหุ้ม่ การเปล่ียนบัรรจุภัณฑ์์ท่ีใช้้ 

 เพียงครั�งเดียวใหุ้้เป็นวัสิดุท่ีย่อยสิลายได้ พร้อมระบับัการคัดแยก 

 ขยะท่ีมีประสิิทธิภาพ โดยมีจุดทิ�งขยะท่ีแยกประเภทอย่างช้ัดเจน  
 และมีการกำาจัดขยะท่ีเหุ้มาะสิมตั้รงตั้ามประเภท

 ธนาคารบัริหุ้ารจัดการการรีไซึ่เคิลกระดาษัจากอาคารตั้่างๆ 

 โดยร่วมมือกับัผู้ใหุ้้บัริการจัดเก็บัเอกสิารและทำาลายเอกสิาร 

 นำากระดาษัท่ีไม่ใช้้แลว้ไปรีไซึ่เคิลเปน็เย่ือกระดาษัและนำากระดาษั 

 กลับัมาใช้้ใหุ้ม่ โดยกระดาษัท่ีนำาไปรีไซึ่เคิลในปี 2565 มีจำานวน  
 1,404 ตั้ัน  สิามารถืช้่วยลดการตั้ัดตั้้นไม้ได้จำานวน 23,868 ตั้้น

 ในป ี2565 ธนาคารไดป้รับัระบับัการคัดแยกขยะใน  4 อาคารหุ้ลกั  
 เพ่ือยกระดับัการมีส่ิวนร่วมของพนักงานในการแยกขยะต้ั้นทาง  
 ซึ่่่ งทางธนาคารจะได้ จัด กิจกรรมทั� ง ใ หุ้้ความ รู้และเ พ่ิม 

 ประสิบัการณ์ของพนักงานอย่างต่ั้อเน่ือง 

6.  กี่ารเดิ้นทางข้องพนักี่งานอย่างมู่ประสิทธิภาพ
 ธนาคารดำาเนินโครงการ “Work that FITs” ชี้วิตั้การทำางานท่ี 

 ออกแบับัได้ เพื่อเพ่ิมความยืดหุ้ยุ่นในการทำางานใหุ้้แก่พนักงาน  
 โดยสิามารถืเลือกรูปแบับัการทำางานท่ีเหุ้มาะสิมกับัลักษัณะงาน 

 และการใช้้ชี้วิตั้ โดยพนักงานสิามารถืเลือกเวลาการทำางานท่ี 

 เหุ้มาะสิมเข้ากับัลักษัณะงาน มีความยืดหุ้ยุ่นเรื่องการลงเวลา 

 ทำางาน ตั้ลอดจนสิถืานท่ีทำางาน ซึ่่ง่การทำางานท่ียงัมปีระสิทิธภิาพ  
 ช่้วยลดค่าใช้้จ่ายของพนักงานและของธนาคาร รวมทั�งช่้วยเรื่อง 

 สิิ่งแวดล้อม ลดความแออัด และลดมลพิษั นอกจากนี� ในปี 2565  
 ธนาคารได้เริ่มเก็บัข้อมูลระยะทางการเดินทางของพนักงานกรณี 

 ไปปฏิิบััตั้ิงานแตั้่ละสิาขา เพื่อคำานวณปริมาณการปล่อย 

 ก�าซึ่เรือนกระจกท่ีเกิดข่�นจากการเดินทางไปปฏิิบััติั้งานของ 

 พนักงาน เพ่ือนำาไปวิเคราะหุ้์และวางแผนในการลดผลกระทบั 

 ดังกล่าวในระยะสิั�นและระยะยาวตั้่อไป 

7.  กี่ารออกี่แบบกี่ระบวนกี่ารทำางานท่�เป็นมูิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมู 
 ธนาคารส่ิงเสิริมการออกแบับักระบัวนการทำางานท่ีเป็นมิตั้รต่ั้อ 

 สิิ่งแวดล้อม (Green Process Design) อย่างตั้่อเนื่อง โดยใช้ ้

 เทคโนโลยีเข้ามาช้่วยใหุ้้การทำางานมีประสิิทธิภาพมากย่ิงข่�น  
 ทั�งเพิม่ความสิะดวกสิบัายในการใช้้งานของลกูค้า ตั้ั�งแตั้ ่Digital on  
 Board Process โดยลดขั�นตั้อนการทำางานและลดการใช้้ทรพัยากร 

 กระดาษัผ่านการทำา Transaction Fulfillment ท่ีใช้้ภาพถ่ืายและ 

 ไฟล์เอกสิารอิเล็กทรอนิกสิ์แทนกระดาษัในการทำางาน และขยาย 

 การบัริการสิิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ิประเภทตั้่างๆ ของธนาคาร  
 ไปยังลูกค้าผ่านอีเมล เพื่อลดการใช้้กระดาษัตั้ลอดกระบัวนการ 

 ทำางานของธนาคาร นอกจากนี� ยังสิ่งผลถ่ืงการลดการขนส่ิง 

 เอกสิารทั�งภายในธนาคารและของลูกค้าด้วย โดยในปี 2565  
 สิามารถืลดการใช้้กระดาษัจำานวน 26 ล้านแผ่น จากการปรับั 

 กระบัวนการการใหุ้้บัริการท่ีสิาขาท่ัวประเทศ และการปรับั 

 กระบัวนการภายในของธนาคาร 

 นอกจากนี� ธนาคารได้ปรับัปรุงกระบัวนการในการใหุ้้บัริการ 

 ผลิตั้ภัณฑ์์เช้็ค ซึ่่่งนอกจากจะทำาใหุ้้ลูกค้าได้รับัประสิบัการณ์ใน 

 การใช้้บัริการของธนาคารท่ีดีข่�นแล้ว ยังช้่วยลดการเดินทางของ 

 รถืจักรยานยนต์ั้ในการขนส่ิงเช้ค็ระหุ้ว่างสิาขาและศูนย์ปฏิิบัตัั้กิาร  
 จำานวน 99 คัน คิดเป็นการเดินทางท่ีลดลงประมาณ 3.5 ล้าน 

 กิโลเมตั้รตั้่อปี

GRI 3-3, GRI 306-1, GRI 306-2
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โครงกี่ารส่งเสริมูกี่ารอนุรักี่ษ์พลังงานและ 
สิ�งแวด้ล้อมู

ธนาคารรณรงค์ใหุ้้พนักงานทุกคนตั้ระหุ้นักถ่ืงการอนุรักษั์พลังงาน 

และสิิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีในการร่วมบัรรเทาผลกระทบั
จากภาวะโลกร้อน โดยเน้นการปรับัเปลี่ยนพฤตั้ิกรรมของพนักงานทั�ง
องค์กร เพื่อขยายผลและเป็นตั้้นแบับัท่ีดีใหุ้้แก่ครอบัครัว สัิงคม และ
ประเทศช้าตั้ิตั้่อไป

โครงกี่ารข้ึ�นทะเบ่ยนฉลากี่คาร์บอน 

ธนาคารได้ รับัการรับัรองการเป็นองค์กร Carbon Footprint  
(เครือ่งหุ้มายคารบ์ัอนฟตุั้พรนิต์ั้ขององคก์ร) จากการข่�นทะเบัยีนฉลาก
คาร์บัอนองค์การบัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหุ้าช้น)  
(อบัก.) ประกาศนียบััตั้รเลขท่ี TGO CFO FY22-04-076 เมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2565  ทั�งนี� ธนาคารข่�นทะเบัียน Carbon Footprint เป็น
ปริมาณทั�งสิิ�น  90,174 ตั้ันคาร์บัอนไดออกไซึ่ด์เทียบัเท่า 

โครงกี่ารช่ด้เช่ยคาร์บอนเป็นศูนย์ 

ธนาคารเข้าร่วมโครงการลดก�าซึ่เรือนกระจกภาคสิมัครใจ ตั้าม
มาตั้รฐานของประเทศไทย (T-VER) และได้รับัการรับัรองข่�นทะเบัียน 

Carbon Neutral โดย อบัก. ซึ่่่งเข้าร่วมเป็นปีท่ี 5 ตั้ิดตั้่อกัน จากการ
ทำากิจกรรมช้ดเช้ยคาร์บัอนเปน็ศูนย ์ดว้ยการสินับัสินุนคาร์บัอนเครดิตั้
จากบัริษััท บัีซึ่ีพีจี จำากัด (มหุ้าช้น) เป็นโครงการผลิตั้ไฟฟ้าพลังงาน
แสิงอาทิตั้ย์บันพื�นดิน ซึ่่่งเป็นความร่วมมือกันในการผลักดันไปสิู่
สิังคมเศรษัฐกิจคาร์บัอนตั้ำ่า (Low Carbon Economy) เพื่อการเจริญ
เตั้ิบัโตั้อย่างย่ังยืน โดยครอบัคลุมทั�ง 3 มิตั้ิ คือ เศรษัฐกิจ สิังคม และ
สิิ่งแวดล้อม ซึ่่่งเป็นประโยช้น์ตั้่อประเทศไทยและสิ่งผลดีตั้่อโลกทั�งใน
ปัจจุบัันและในอนาคตั้

โครงกี่ารองค์กี่รผู้นำาด้้านกี่ารจัด้กี่ารกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ (Climate 
Action Leading Organization)

ธนาคารเข้าร่วมโครงการองค์กรผู้นำาด้านการจัดการก�าซึ่เรือนกระจก 

(Climate Action Leading Organization) โดยเป็นความร่วมมือ
ระหุ้ว่าง อบัก. และสิำานักเลขาธิการอนุสิัญญาสิหุ้ประช้าช้าตั้ิว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อแสิดงเจตั้นารมณ์
ในการเป็นผู้นำาด้านการจัดการก�าซึ่เรือนกระจก ซึ่่่ งแสิดงใหุ้้
เหุ้็นว่าธนาคารมีเป้าหุ้มายและแผนการดำาเนินงานการจัดการ 

ก�าซึ่เรือนกระจกท่ีช้ัดเจน ตั้ลอดจนมีเจตั้นารมณ์ท่ีลดการปล่อย 

ก�าซึ่เรือนกระจกสิู่สิังคมไร้คาร์บัอน 

โครงกี่ารกี่ารส่งเสริมูภาคธุรกี่ิจลด้กี่๊าซเรือนกี่ระจกี่โด้ยกี่ำาหนด้
เป้าหมูายทางวทิยาศาสตร์ (Science-Based Target: SBT) โด้ย อบกี่.
ธนาคารเข้าร่วมโครงการการส่ิงเสิริมภาคธุรกิจลดก�าซึ่เรือนกระจก 
โดยกำาหุ้นดเป้าหุ้มายดว้ยหุ้ลักการทางวิทยาศาสิตั้ร์ (Science-Based 
Target: SBT) ประจำาปี 2565 ซึ่่่งจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
พลังงานเชิ้งนิเวศเศรษัฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสิตั้ร์ มหุ้าวิทยาลัย
ธรรมศาสิตั้ร์ และ อบัก. ซึ่่่งเป็นโครงการท่ีใหุ้้ภาคธุรกิจกำาหุ้นด 

เป้าหุ้มายทางวิทยาศาสิตั้ร์ในการลดก�าซึ่เรือนกระจก รวมถ่ืงเกิด
การวางแผนการดำาเนินงานท่ีสิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายการควบัคุม 

ก�าซึ่เรือนกระจกของโลก

นอกจากนี� ธนาคารได้เป็นตัั้วแทนข่�นเสิวนาถือดบัทเรียนแนวทาง 

การกำาหุ้นดเป้าหุ้มายทางวิทยาศาสิตั้ร์จากองค์กรต้ั้นแบับั ในงานสัิมมนา 

เผยแพร่ผลการศ่กษัาโครงการสิ่งเสิริมภาคธุรกิจลดก�าซึ่เรือนกระจก
โดยกำาหุ้นดเป้าหุ้มายทางวิทยาศาสิตั้ร์ร่วมกับับัริษััทช้ั�นนำาตั้่างๆ ด้วย  
ซึ่่่งแสิดงถื่งผลการดำาเนินงานของธนาคารท่ีสิอดคล้องกับัเป้าหุ้มาย 

ทางวิทยาศาสิตั้ร์ 

โครงกี่าร Green Behavior
ธนาคารได้เสิริมสิร้างพฤติั้กรรมพนักงาน เพ่ือช่้วยใหุ้้พนักงานปรับั
เปลี่ยนวิถีืช้ีวิตั้มาใหุ้้ความสิำาคัญกับัสิิ่งแวดล้อมมากข่�น โดยมีหัุ้วใจ
สิำาคัญคือ ลดการเกดิขยะดว้ยการบัริโภคอย่างยัง่ยืน และใช้้ทรพัยากร
ตั้่างๆ ใหุ้้คุ้มค่าข่�น โดยใช้้ใหุ้้นานและเหุ้ลือทิ�งใหุ้้น้อยท่ีสิุด เพื่อลดการ
ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก

GRI 2-28, GRI 3-3
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ธนาคารได้จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะภายในโรงอาหุ้ารและ 

ในพื�นท่ีช้ั�น 2 ของอาคารราษัฎร์บัูรณะ และอาคาร KLOUD เพื่อเป็น 

ตั้้นแบับัของการบูัรณาการการจัดการขยะในองค์กรและเริ่มต้ั้นสิู่ 
แนวทางการบัริหุ้ารจัดการเพื่อลดการนำาขยะไปฝ่ังกลบั โดยมี 
ผลสิำาเร็จในการปรับัพฤตั้ิกรรมของผู้ใช้้บัริการใหุ้้คัดแยกขยะต้ั้นทาง
อย่างถูืกต้ั้อง ทั�งนี� ธนาคารได้วางแผนในการขยายผลเพื่อกระตัุ้้น 

การเปลี่ยนแปลงพฤตั้ิกรรมและปรับัเปลี่ยนการบัริหุ้ารจัดการไปยัง
อาคารหุ้ลัก 4 อาคาร ของธนาคาร เพื่อลดปริมาณขยะสิู่บั่อฝ่ังกลบั 

จนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ภายในปี 2568 

นอกจากนี� ธนาคารยงัไดร้ณรงคใ์นการปรบััเปลีย่นพฤตั้กิรรมการเลอืก
ใช้้เช้ื�อเพลิงรถืยนตั้์ E85 ของพนักงานระดับับัริหุ้าร ซึ่่่งมีองค์ประกอบั
จากเช้ื�อเพลิงฟอสิซิึ่ลน้อยกว่า โดยสิามารถืเพ่ิมจำานวนการใช้้งาน 

เช้ื�อเพลิงสิะอาดดังกล่าวเป็นร้อยละ 71.47 ในปี 2565 จากเดิม 

ร้อยละ 2.88 ในปีก่อนหุ้น้า สิ่งผลใหุ้้ธนาคารสิามารถืลดผลกระทบั 

ในด้านการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกทั�งสิิ�น จำานวน 6,471.05 ตั้ัน 

คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์เทียบัเท่าจากปีฐาน 2564

นอกจากนี� ในปี 2565 ธนาคารได้รับัรางวัลธุรกิจคาร์บัอนตั้ำ่าและ
ย่ังยืนในระดับัยอดเยี่ยมจาก อบัก. ปีท่ี 2 ติั้ดตั้่อกัน สิะท้อนถ่ืง 

ผลการดำาเนินงานของธนาคารในการบัริหุ้ารจัดการด้านสิิ่งแวดล้อม
และใช้้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 

กี่ารอบรมูให้ความูรู้เรื�องกี่ารลด้ก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่
ให้แก่ี่พนักี่งาน 
 

ธนาคารร่วมกับั อบัก. จัดอบัรมใหุ้้ความรู้เร่ืองการบัริหุ้ารจัดการ 

ก�าซึ่เรอืนกระจกใหุ้้แก่คณะทำางานด้านสิภาพภูมอิากาศ (Climate Pillar)  
และพนกังานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่สิร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบััการปรบััตั้วั 

และการลดผลกระทบัจากการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ โดยม ี

ผู้สินใจเข้าร่วมกว่า 200 คน 

นอกจากนี� ธนาคารได้ร่วมกับัพันธมิตั้รและผู้เช่ี้ยวช้าญจากองค์กร
ต่ั้างๆ จดักิจกรรม Live Talk ข่�น เพือ่ใหุ้ค้วามรู้ความเขา้ใจและรณรงค์
ใหุ้้พนักงานมีวิถีืชี้วิตั้ท่ีรักษ์ัสิิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดสัิมมนาในหัุ้วข้อ
 “WFH ก็ลดค่าไฟได้กับัโซึ่ลาร์รูฟท็อปแบับัเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อม” 
และหัุ้วข้อ “ทางเลือกช้่วยประหุ้ยัดไฟรู้จักอัตั้ราค่าไฟฟ้าแบับั TOU & 
การรับัซึ่ื�อไฟฟ้าในโครงการ Solar ภาคประช้าช้น” เป็นตั้้น

GRI 2-28, GRI 3-3
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ผลกี่ารด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

ระบับับัริหุ้ารข้อมูลด้านสิิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดการฐานข้อมูลก�าซึ่เรือน
กระจกและการใช้้พลงังานของธนาคารใหุ้้เป็นไปตั้ามยทุธศาสิตั้ร์และ
เปา้หุ้มายท่ีกำาหุ้นดไว ้ซึ่่ง่ในป ี2565 ธนาคารสิามารถืเพิม่สิดัสิว่นการใช้้
พลงังานหุ้มนุเวียนเปน็รอ้ยละ 14.45  (เทียบักบััเปา้หุ้มายสิดัสิว่นการใช้้
พลังงานหุ้มุนเวียนร้อยละ 10) ลดการใช้้นำ�าลงร้อยละ 7.10 (เทียบักับั 

เป้าหุ้มายลดลงร้อยละ 3 จากปี 2564) และลดปริมาณขยะร้อยละ 

10.49 (เทียบักับัเป้าหุ้มายลดลงร้อยละ 8 จากปี 2564) และลดการ
ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสิะสิมจากปีฐานลงร้อยละ 16.75 (เทียบักับั 

เป้าหุ้มายลดลงร้อยละ 8.4)  โดยมีผลการดำาเนินงานดังนี�

14.45%
-7.10%

-10.49%
  -16.75%

สัด้ส่วนกี่ารใช่้พลังงานหมูุนเว่ยน

ปริมูาณกี่ารใช่้นำ�า

ปริมูาณข้ยะ

ปริมูาณกี่ารปล่อยกี่๊าซเรือนกี่ระจกี่

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน 2565

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน เป�าหมูาย

2562 2563 2564 2565 2565

พลังงานรวมู 
(พลังงานหุ้มุนเวียนและ
พลังงานที่ใช้้แล้วหุ้มดไป) 
(เมกะวัตั้ตั้์ตั้่อช่ั้วโมง)*

6.71 6.45 5.88 6.00 -

228,646.07 213,091.99 186,564.30 188,807.49 -

กี่ารเด้นิทางท่�เกี่่�ยวข้้อง
กัี่บธุรกี่จิข้องธนาคาร
(กิโลเมตั้ร)**

126.40 145.54 123.43 124.57 -

4,386,304 4,807,722 3,913,550 3,919,990 -

นำ�า 
(ลูกบัาศก์เมตั้ร)

25.59 23.67 19.41 18.17 -

871,805 781,862 615,550 571,827 597,084

ข้ยะ
(เมตั้ริกตั้ัน)

0.21 0.18 0.17 0.16 -

7,050.79 5,851.33 5,494.61 4,918.38 5,055

กี่ารปล่อยก๊ี่าซเรือน
กี่ระจกี่ 
(ขอบัเขตั้ 1 และ 2) 
(ตั้ันคาร์บัอนไดออกไซึ่ด์
เทียบัเท่า)

3.05 2.96 2.84 2.59 -

103,996.95 97,785.72 90,172.91 81,402.17 89,571.73

หุ้มายเหุ้ตัุ้:
* ในปี 2565 ธนาคารรายงานการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก ขอบัเขตั้ที่ 1 เฉพาะการรั่วไหุ้ลของสิารทำาความเย็นและสิารดับัเพลิงเฉพาะในอาคารของธนาคารเท่านั�น และไม่รวมการใช้้พลังงานจากการใช้้ไอเย็น 

 ของสิาขาหุ้้างสิรรพสิินค้า
** การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก ขอบัเขตั้ที่ 3 การเดินทางของพนักงานเกิดจากการใช้้พลังงานในการเดินทางทางถืนนเพื่อธุรกิจของธนาคารเท่านั�น 
 พนักงานเตั้็มเวลา โดยจำานวนพนักงาน ประกอบัด้วย พนักงานธนาคารกสิิกรไทย บัริษััทของธนาคารกสิิกรไทย และกลุ่มบัริษััทใหุ้้บัริการสินับัสินุนตั้่อธนาคารกสิิกรไทย

GRI 3-3, GRI 302-1, GRI 302-4, GRI 303-5, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 306-3
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อาคาร KLOUD

ในปี 2565 ธนาคารได้เปิดอาคาร KLOUD ซึ่่่งเป็น Innovative Iconic 
Green Building ตั้้นแบับัพื�นท่ี “กรีน” แหุ่้งแรกในสิยามสิแควร์ เป็น
อาคารของธนาคารแหุ้่งแรกในประเทศไทยท่ีมีระบับัการจัดการโดย
ลดปริมาณของเสิียท่ีกำาจัดโดยวิธีการฝ่ังกลบัเป็นศูนย์ (Zero Waste 
to Landfill) และมีการใช้้พลังงานหุ้มุนเวียนร้อยละ 100 จากแหุ้ล่ง
หุ้มุนเวียน เปิดใหุ้้บัริการแก่ลูกค้าธนาคารและบุัคคลท่ัวไป ด้วยการ
ใช้้งานและการจัดการอาคารท่ีบูัรณาการทุกมิติั้ของความย่ังยืน 

การออกแบับัและก่อสิร้างโดยใหุ้้ความสิำาคัญกับัการจัดการด้าน
พลงังานและสิิง่แวดล้อมเปน็สิำาคัญ จง่ทำาใหุ้้ KLOUD เป็นอาคารแรก
ในสิยามสิแควร์ท่ีใช้้มาตั้รฐานอาคารสิีเขียว (LEED) และมาตั้รฐาน
อาคารเพื่อสิุขภาวะท่ีดี Fitwel รับัรองสิภาพแวดล้อมท่ีเหุ้มาะสิม และ
คุณภาพอากาศท่ีดี  

ธนาคารได้ร่วมกับั 6 พันธมิตั้รช้ั�นนำา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหุ้าวิทยาลัย
สิำานักงานจัดการทรัพย์สิินจุฬาฯ บัริษััท พีทีที โกลบัอล เคมิคอล 
จำากัด (มหุ้าช้น) บัริษััท ปูนซึ่ิเมนตั้์ไทย จำากัด (มหุ้าช้น) บัริษััท
แอดวานซึ่์ อินโฟร์ เซึ่อร์วิสิ จำากัด (มหุ้าช้น) และ อบัก. ในการสิร้าง
อาคาร KLOUD ใหุ้้เป็นตั้้นแบับัอาคารสิีเขียวท่ีมีองค์ความรู้ด้านการ
จดัการดา้นสิิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน ดว้ยแนวคิด “Create YOURNiVERSE 
พื�นท่ีใหุ้้ไอเดียมีช้ีวิตั้” เพื่อใหุ้้เป็นพื�นท่ีของความคิดสิร้างสิรรค์ใหุ้้
แก่คนรุ่นใหุ้ม่ โดยบุัคคลทั่วไปและภาคธุรกิจสิามารถืเข้ามาเรียนรู ้
การจัดการอาคารเขียวอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือนำาความรู้ท่ีได ้

ไปต่ั้อยอดใหุ้้เกิดพฤตั้ิกรรมรักษั์สิิ่งแวดล้อมในชี้วิตั้ประจำาวัน 

ท่ีขยายวงกว้างมากข่�น

การก่อสิร้างอาคาร KLOUD ธนาคารเลือกใช้้วัสิดุก่อสิร้างท่ีม ี

ส่ิวนผสิมของวัสิดุรีไซึ่เคิลและมีบัริหุ้ารจัดการขยะจากการก่อสิร้าง  
โดยการเอากลับัมาใช้้ใหุ้ม่ การใช้้ซึ่ำ�า และนำาไปบัริจาคใหุ้้ผู้ อื่น 

ใช้อ้ย่างน้อย รอ้ยละ 75 ของปริมาณขยะก่อสิร้างทั�งหุ้มดของโครงการ
นอกจากนี� เมื่อนำาอาคาร KLOUD ไปเปรียบัเทียบักับัอาคารตั้้นแบับั 

ตั้ามมาตั้รฐาน LEEDv4.1 (ASHRAE 90.1-2016) พบัว่ามีค่าใช้้จ่าย 

ด้านพลังงานท่ีประหุ้ยัดกว่าร้อยละ 23 และมีการปล่อยก�าซึ่ 

เรือนกระจกท่ีน้อยกว่าเมือ่นำาไปเปรยีบัเทียบักับัอาคาร ออฟฟิศท่ัวไป 

ในประเทศไทยท่ีขนาดเดียวกัน 

GRI 3-3
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• ตั้ิดตัั้�ง Solar Rooftop และใช้้ไฟฟ้าจากพลังงาน 

 ทดแทน 100% ในการบัริหุ้ารอาคาร (REC Zero  
 Energy Building) โดยการออกแบับัการใช้้พลงังาน 

 ตั้่อตั้ารางเมตั้รอย่างมีประสิิทธิภาพ และซึ่ื�อ 

 ใบัรับัรองสิิทธิการเป็นผู้ใช้้พลังงานจากแหุ้ล่ง 

 พลังงานสิะอาด Renewable Energy Certificate  
 (REC) สิำาหุ้รับัการใช้้ไฟฟ้าที่เหุ้ลือ

• ออกแบับัพื�นท่ีดาดฟ้า โดยเลือกใช้้วิธีการและ 

 วัสิดุที่ ช่้วยลดสิภาวะเกาะร้อน (Heat Island  
 Effect) ซึ่่่งจะเกิดกับัโครงการท่ีตัั้�งอยู่ในพื�นท่ีเมือง 

 ที่มีความหุ้นาแน่นสิูง

• ใช้น้ำ�าอย่างมปีระสิิทธิภาพ ด้วยการเลือกใช้้สุิขภัณฑ์์ 

 ประหุ้ยัดนำ�าที่สิามารถืลดการใช้้นำ�าภายในอาคาร  
 เมือ่เทยีบักับั Baseline water consumption จะลด 

 ได้ถื่ง 52%

• จัดระบับัการนำาอากาศธรรมช้าตั้ิ (Fresh Air) จาก 

 ภายนอกเข้ามาภายในอาคารตั้ามมาตั้รฐาน  
 ASHRAE 62.1-2016 และการใช้ ้HVAC Air Scrubber  
 ระบับับัำาบััดอากาศเสิีย ที่ ช่้วยลดภาระการทำา 

 ความเย็นของระบับัปรับัอากาศ การปรับัคุณภาพ 

 อากาศภายในอาคาร  

• การติั้ดตัั้�ง filter MERV13 และมีการติั้ดตัั้�งพรม 

 ดกัฝุ่น่บัริเวณทางเข้าทีม่กีารใช้้งานประจำา นอกจาก 

 จะลดฝุ่่นที่จะเข้ามาในอาคารแล้ว ยังช้่วยลดอัตั้รา  
 การทำาความสิะอาด และยดือายกุารใช้ง้านของวัสิดุ 

 พื�นผิวอาคารได้

• บัริ หุ้าร จัดการขยะจากอาคารใ หุ้้ เ ป็น ศูน ย์  
 (Zero Waste Building) ทำาใหุ้้ไม่มีขยะเหุ้ลือทิ�ง 

 กลบััคืนสิูพื่�นทีทิ่�งขยะของหุ้น่วยงานกรุงเทพมหุ้านคร

KLOUD Building by KBank

GRI 3-3
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การเปนพลเมืองท่ีรับผิดชอบ
เพื่อสรางสังคมท่ียั่งยืน

มิติสังคม
 94 การสรางการเขาถึงบริการทางการเงิน
  และการใหความรูทางการเงิน
104  การรกัษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมลู 
114  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
132  การดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
136  การดำเนินงานดานสังคม 
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แคมเปญ

สติ 
เตือนคนไทย 
สูภัยออนไลน

สินเชื่อบุคคล K PAY LATER

565.05 ลานบาท

รอยละ77

520

ระดับความผูกพันของพนักงาน

โครงการพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนดวย

• ลดการนำขยะไปฝงกลบไดไมนอยกวา
กิโลกรัม/เดือน

422

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวา
กิโลกรมัคารบอนไดออกไซด/เดือน

เพ่ือสงเสริมสังคมระบบถังสุดดี
Zero Waste ในจังหวัดนาน
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ผลติภณัฑ์และบรกิี่ารเพื�อสร้างกี่ารเข้้าถึงึทางกี่ารเงนิสำาหรบัผู้ประกี่อบกี่ารข้นาด้กี่ลางและข้นาด้ย่อมู 

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

สินเชื่�อด้อกี่เบ่�ยตำ�าเพื�อ
ปรับเปล่�ยนเครื�องจักี่ร
และเพิ�มูประสิทธิภาพกี่าร
ผลิตสำาหรับผู้ประกี่อบกี่าร
วิสาหกี่ิจข้นาด้กี่ลางและ
ข้นาด้ย่อมู

สิินเช้ื่อระยะยาวดอกเบัี�ยตั้ำ่าสิำาหุ้รับัผู้ประกอบัการวิสิาหุ้กิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมวงเงินสิินเช้ือ่รวม 30,000 ล้านบัาท เพ่ือช่้วยใหุ้้ผู้ประกอบัการ
สิามารถืเข้าถื่งแหุ้ล่งเงินทุนดอกเบัี�ยตั้ำ่าได้มากข่�น 

•  ยอดสิินเช้ื่อคงค้าง 512.23 ล้านบัาท

โครงกี่ารนวัตกี่รรมูด้่ไมู่มู่
ด้อกี่เบ่�ย

โครงการที่สินับัสินุนผู้ประกอบัการที่ตั้้องการเงินทุนไปใช้้คิดค้นนวัตั้กรรม
ในธุรกิจ ธนาคารร่วมกับัสิำานักงานนวัตั้กรรมแหุ้่งช้าตั้ิ (สินช้.) โดย สินช้. 
เป็นผู้สินับัสินุนดอกเบีั�ยเงินกูใ้นระยะเวลาหุ้น่่งใหุ้้แก่โครงการนวัตั้กรรม
ทีอ่ยูใ่นระยะเร่ิมตั้้นสู่ิกระบัวนการผลิตั้จริง และธนาคารเป็นผู้พิจารณา
สิินเช้ื่อที่ได้รับัการประเมินความเป็นนวัตั้กรรมจาก สินช้. 

•  ยอดสิินเช้ื่อคงค้าง 43.65 ล้านบัาท 

กี่ารสร้างกี่ารเข้้าถึึงบริกี่ารทางกี่ารเงิน
และกี่ารให้ความูรู้ทางกี่ารเงิน 

กี่ารสร้างกี่ารเข้้าถึึงบริกี่ารทางกี่ารเงิน

ธนาคารในฐานะผูจ้ดัสิรรทรพัยากรทางการเงนิในระบับัเศรษัฐกจิ สิามารถืเปน็สิว่นหุ้น่ง่ในการช้ว่ยลดปญัหุ้าความเหุ้ลือ่มลำ�าในการเขา้ถืง่แหุ้ลง่เงนิทนุ 

หุ้รือบัริการทางการเงินท่ีจำาเป็น ปัญหุ้าหุ้นี�ครัวเรือนซึ่่่งเป็นปัญหุ้าเช้ิงโครงสิร้างของสิังคมไทยที่สิ่งผลตั้่อการพัฒนาคุณภาพช้ีวิตั้ของประช้าช้น
และการเติั้บัโตั้ทางเศรษัฐกิจที่ย่ังยืนในภาพรวม โดยสิิ่งท่ีท้าทายคือการช่้วยใหุ้้ครัวเรือนหุ้รือกลุ่มเปราะบัางอยู่รอด สิามารถืจัดการหุ้นี�สิินและ 

ปรับัตั้ัวสิู่โลกใหุ้ม่ได้อย่างยั่งยืน รวมทั�งทำาใหุ้้ประช้าช้นมีคุณภาพช้ีวิตั้ท่ีดีข่�น ธนาคารจ่งได้พัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการทางการเงินที่หุ้ลากหุ้ลาย 

เพ่ิมช้อ่งทางการเขา้ถืง่บัรกิารทางการเงนิใหุ้้สิะดวกข่�น พฒันาทกัษัะและสิร้างวนัิยทางการเงนิเพ่ือใหุ้้สิามารถืเลอืกใช้ผ้ลติั้ภณัฑ์์และบัรหิุ้ารจดัการเงนิ 

ได้อย่างถูืกตั้้องเหุ้มาะสิม สิร้างประโยช้น์ทางธุรกิจใหุ้้แก่ธนาคารและส่ิงผลดีต่ั้อระบับัเศรษัฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในสิังคม โดยในปี 2565 
ธนาคารมีการดำาเนินงาน ดังนี�

ความูเส่�ยง
หุ้ากประช้าช้นยังไม่สิามารถืเข้าถ่ืงบัริการทางการเงินของธนาคาร หุ้รือ
อาจจะเข้าถื่งบัริการของธนาคารแล้วแตั้่ยังไม่เต็ั้มประสิิทธิภาพ อาจทำาใหุ้้
ประช้าช้นหัุ้นไปพ่่งเงินกู้นอกระบับั หุ้รืออาจก่อหุ้นี�เพ่ือการบัริโภคมากข่�น 

จนกลายเป็นปัญหุ้าหุ้นี�ครัวเรือน เพ่ิมความเส่ีิยงต่ั้อคุณภาพสิินทรัพย์ของ
ธนาคาร และอาจส่ิงผลกระทบัตั้่อระบับัเศรษัฐกิจในวงกว้าง

โอกี่าส
การสิร้างการเข้าถ่ืงบัริการทางการเงินเป็นบัทบัาทหุ้น่่งของธนาคาร  
โดยธนาคารสิามารถืนำาข้อมลูลูกค้ามาวิเคราะห์ุ้เพ่ือนำาเสินอผลิตั้ภัณฑ์์และ
บัริการที่ตั้อบัสินองความต้ั้องการของลูกค้า รวมทั�งใหุ้้ความรู้ทางการเงิน 

เพ่ือใหุ้้ลูกค้ามีทักษัะความรู้ในการบัริหุ้ารจัดการเงิน สิามารถืต่ั้อยอด 

สิร้างมลูค่าเพ่ิมจากสิินเช้ือ่ท่ีได ้ช่้วยใหุ้ลู้กค้าเติั้บัโตั้ได้อย่างย่ังยืน ในขณะที่
ธนาคารสิามารถืขยายกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มข่�น

GRI 3-3, GRI 203-2, FS14
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โครงการเงินกู้สิู้ไปด้วยกัน เพื่อเพิ่มสิภาพคล่องใหุ้้ร้านอาหุ้ารรายเล็กและร้านค้ารายย่อย
ที่ได้รับัผลกระทบัจากวิกฤตั้ิโควิด 19 ใหุ้้เข้าถื่งเงินทุนได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

โครงกี่ารช่ด้เช่ยด้อกี่เบ่�ย
ให้ผู้ประกี่อบกี่ารค้าข้้าวใน
กี่ารเกี่บ็สต็อกี่ข้้าว ปีกี่ารผลติ
2564/2565

โครงการที่รัฐบัาลช้ดเช้ยดอกเบัี�ยใหุ้้แก่ผู้ประกอบัการค้าข้าวในการเก็บั 

สิตั้็อกข้าว ปีการผลิตั้ 2564/2565 เพื่อดูดซึ่ับัปริมาณผลผลิตั้ข้าวเปลือก 

ที่จะออกสู่ิตั้ลาด เพื่อช้่วยเสิถืียรภาพของราคาตั้ลาดข้าวเปลือก

•  ยอดปล่อยสิินเช่ื้อใหุ้ม่ 8,788 ล้านบัาท

โครงกี่ารเงินกีู่้สู้ไปด้้วยกี่ัน ธนาคารออกโครงการพิเศษัส่ิงความช้่วยเหุ้ลือเร่งด่วน เพื่อเพิ่มสิภาพคล่อง
ใหุ้้ร้านอาหุ้ารรายเลก็และร้านค้ารายย่อยทีไ่ด้รบััผลกระทบัจากวกิฤติั้โควดิ 19 
ใหุ้้เข้าถ่ืงเงินทนุได้ง่าย ภายใต้ั้โครงการพิเศษั “เงินกูสู้้ิไปด้วยกัน” อนมัุติั้ง่าย  
ดอกเบัี�ยร้อยละ 3 พักช้ำาระเงินตั้้น 3 เดือน วงเงินกู้สูิงสุิด 300,000 บัาท ไม่
ตั้้องมีหุ้ลักประกัน ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท ระยะเวลากู้สูิงสุิด 5 ปี ใช้้
บััตั้รประช้าช้นใบัเดียวก็กู้ได้ เพียงเดินบััญช้ีกับัธนาคาร สิมัครผ่านเว็บัไซึ่ตั้์
ของธนาคาร และอนุมัตั้ิสิินเช้ื่อแบับัดิจิทัลเพื่อรองรับัจำานวน
ผู้ประกอบัการรายย่อยปริมาณมากใหุ้้ได้รับัวงเงินกู้อย่างรวดเร็ว 

•  ยอดสิินเช้ื่อคงค้าง 2,887 ล้านบัาท 
•  ผู้ประกอบัการที่เข้าร่วมโครงการ 
    จำานวน 20,207 ราย

สินเชื่�อเพื�อคู่ค้า CRC สิินเช้ื่อประกอบัด้วย 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสิินเช่ื้อฟ้ืนฟู โดยมีบัรรษััทประกันสินิเช้ือ่อุตั้สิาหุ้กรรมขนาดย่อม 

    คำ�าประกัน
2. โครงการสิินเช้ื่อเพื่อคู่ค้าของสิปอนเซึ่อร์ สิินเช้ื่อไม่มีหุ้ลักประกัน โดยมี
    บัรรษัทัประกันสิินเช้ือ่อุตั้สิาหุ้กรรมขนาดย่อมคำ�าประกัน เป็นความร่วมมือ    
    ระหุ้ว่างธนาคารกสิิกรไทยกับัผู้ประกอบัการรายใหุ้ญ่ (สิปอนเซึ่อร์) ของ
    ธนาคารในการสินับัสินุนเงินทุนหุ้มุนเวียนและเสิริมสิภาพคล่องธุรกิจ
    ใหุ้้กับัผูป้ระกอบัการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมกีารขายสิินค้าหุ้รือ
    ใหุ้้บัรกิารผ่านผู้ประกอบัการรายใหุ้ญ่

1.  โครงการสิินเช้ื่อฟื้นฟู
     • ยอดสิินเช่ื้อคงค้าง 489.24 ล้านบัาท
     • ผู้ประกอบัการที่เข้าร่วมโครงการ
        จำานวน 115 ราย
2.  โครงการสิินเช้ือ่เพ่ือคู่ค้าของสิปอนเซึ่อร์
     • ยอดสิินเช้ื่อคงค้าง 2.76 ล้านบัาท   
     • ผู้ประกอบัการที่เข้าร่วมโครงการ
        จำานวน 2 ราย

GRI 3-3, GRI 203-2, FS14
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ผลิตภัณฑ์และบริกี่ารเพื�อสร้างกี่ารเข้้าถึึงทางกี่ารเงินสำาหรับกี่ลุ่มูผู้มู่รายได้้น้อย
 

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

K PLUS ข้ยายฐานลูกี่ค้า
อายุ 12 - 14 ปี 

K PLUS ยังคงสิานตั้่อโครงการขยายฐานลูกค้าโดยเปิดโอกาสิใหุ้้เยาวช้น
อายุ 12 - 14 ปี สิามารถืสิมัครใช้้งาน K PLUS และทำาธุรกรรมทางการเงิน
ได้ด้วยตั้นเอง 

•  จำานวนผู้ใช้้บัริการ K PLUS
    กลุ่มเยาวช้น 159,000 คน 

บริกี่ารเปิด้บัญช่่เงินฝึากี่
ออมูทรัพย์อิเล็กี่ทรอนิกี่ส์
ผ่าน K PLUS (K-eSavings 
Account) ไมู่มู่จำานวนเงิน
ขั้�นตำ�าในกี่ารเปิด้บัญช่่ 

บัริการเปิดบััญช้ีเงินฝ่ากออมทรัพย์ผ่าน K PLUS ได้ด้วยตั้นเองบันโทรศัพท์
มือถืือ ไม่ตั้้องเดินทางไปสิาขา และไม่มีค่าธรรมเนียมการเปิดบััญช้ี 
โดยธนาคารนำาเทคโนโลยีการยืนยันตั้ัวตั้นเข้ามาใช้้เพื่อยกระดับัมาตั้รฐาน
ความปลอดภัยด้านไซึ่เบัอร์ การตั้รวจสิอบัข้อมูลจากบััตั้รประช้าช้นแบับั
เรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์ที่จุดใหุ้้บัริการยืนยันตั้ัวตั้น (K CHECK ID) 
ที่ธนาคารกำาหุ้นด รวมถื่งการยืนยันตั้ัวตั้นผ่าน National Digital ID (NDID) 
และการสิแกนใบัหุ้น้าเพื่อเปรียบัเทียบัภาพถื่ายบัน K PLUS

•  จำานวนบัญัช้ ี3.2 ล้านบััญช้ี
•  ยอดเงนิฝ่าก 24,000 ล้านบัาท

บริกี่ารเงินฝึากี่ประจำา 
ซูเปอร์ ซ่เน่ยร์ 

ผลิตั้ภัณฑ์์ที่ออกแบับัสิำาหุ้รับัลูกค้ากลุ่มผู้สูิงอายุที่มีอายุ 55 ปีข่�นไป  
เพื่อเพิ่มความสิะดวกสิบัายใหุ้้ช้ีวิตั้หุ้ลังวัยเกษีัยณ โดยเป็นบัริการ 

เงินฝ่ากประจำาระยะเวลา 30 เดือน จ่ายดอกเบัี�ยทุกเดือนและลูกค้า 

จะได้รับัประกันภัยอุบััตั้ิเหุ้ตัุ้ส่ิวนบัุคคล วงเงินคุ้มครองช้ีวิตั้ที่ได้รับั 

เท่ากับัยอดเงินฝ่ากคงเหุ้ลือ สูิงสุิดไม่เกิน 3,000,000 บัาท ตั้่อราย 

และค่ารักษัาพยาบัาลจากอุบััตั้ิเหุ้ตัุ้สูิงสุิด 10,000 บัาท ตั้่อครั�ง  
โดยความคุ้มครองครอบัคลุมจนถื่งอายุ 70 ปีบัริบัูรณ์ รับัประกันโดย  
บัริษััท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหุ้าช้น)

•  จำานวนบัญัช้ ี7,200 บััญช้ ี
•  ยอดเงนิฝ่าก 6,500 ล้านบัาท 

บัญช่่เงินฝึากี่พื�นฐาน จากการที่ธนาคารแหุ้่งประเทศไทยและสิมาคมธนาคารไทยมีนโยบัาย
และแผนพัฒนาระบับัการเงินภาคประช้าช้น เพื่อใหุ้้ประช้าช้นฐานราก
สิามารถืเข้าถื่งบัริการทางการเงินได้เพิ่มข่�น ธนาคารจ่งได้พัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์
เงินฝ่ากพื�นฐานสิำาหุ้รับักลุ่มลูกค้าบัุคคลธรรมดาที่มีอายุ 65 ปีข่�นไป 
หุ้รือกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสิวัสิดิการแหุ้่งรัฐ โดยไม่มีจำานวนเงิน
ขั�นตั้ำ่าในการเปิดบััญช้ี ไม่มีค่าธรรมเนียมการสิมัครบััตั้รและ
ค่าธรรมเนียมรายปี  

• จำานวนบััญช้ี 2,900 บััญช้ี
• ยอดเงินฝ่าก 39 ล้านบัาท 

สินเชื่�อบุคคลเพื�อ
ข้้าราช่กี่ารบำานาญ
กี่สิกี่รไทย 

บัริการสิินเช้ื่อส่ิวนบัุคคลสิำาหุ้รับัลูกค้าวัยเกษีัยณอายุที่เป็นข้าราช้การ
บัำานาญ และลูกจ้างที่มีบัำาเหุ้น็จตั้กทอด สิามารถืนำาหุ้นังสืิอรับัรองสิิทธิ
ในบัำาเหุ้น็จตั้กทอดของผู้กู้เป็นหุ้ลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับัธนาคาร 
เพื่อใหุ้้สิามารถืเข้าถื่งบัริการทางการเงินและนำาเงินไปใช้้จ่ายอุปโภคบัริโภค 
สิอดคล้องกับันโยบัายของรัฐบัาลที่ตั้้องการช้่วยเหุ้ลือข้าราช้การบัำานาญ

•  ยอดสิินเช้ื่อคงค้าง 224 ล้านบัาท
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสังคมู

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

บริกี่ารสมูัครสินเชื่�อส่วน
บุคคล บัตรเครด้ิตและ
บัตรเงินด้่วนบน K PLUS

K PLUS เพิ่มช้่องทางใหุ้้ลูกค้าเข้าถื่งผลิตั้ภัณฑ์์สิินเช้ื่อของธนาคารได้ง่าย
และสิะดวกยิ่งข่�นทางโทรศัพท์มือถืือ โดยสิามารถืสิมัครสิินเช้ื่อส่ิวนบัุคคล
บััตั้รเครดิตั้ และบััตั้รเงินด่วนได้ด้วยตั้นเองผ่าน K PLUS ทั�งการกรอก
ข้อมูล อัปโหุ้ลดเอกสิาร และสิามารถืใหุ้้ความยินยอมใหุ้้ธนาคารตั้รวจสิอบั
เครดิตั้บัูโรผ่าน K PLUS รวมถื่งทราบัผลการสิมัครได้รวดเร็ว นับัเป็นการทำา
ธุรกรรมด้วยตั้นเองได้ทุกที่ แม้อยู่ในพื�นที่หุ้่างไกล ไม่ตั้้องเดินทางไปสิาขา 
และยังเป็นเงินสิำารองสิำาหุ้รับัใช้้จ่ายในกรณีที่จำาเป็น

•  สิินเช้ือ่ส่ิวนบัคุคลอนมัุติั้ 413,000 บััญช้ ี
•  บััตั้รเครดิตั้อนุมัตั้ิ 285,000 บััญช้ี
•  บััตั้รเงินด่วนอนุมัตั้ิ 209,000 บััญช้ี
(*นับัรวมทุกบััตั้รและบััญช้ีท่ีสิมัครและได้รับั
อนุมัตั้ิผ่าน  K PLUS รวมถื่งสิาขาหุ้รือช้่องทาง
อ่ืนท่ีแนะนำาลูกค้าใหุ้้สิมัครผ่าน K PLUS)

สินเชื่�อบ้านเพื�อร่ไฟแนนซ์
สำาหรับลูกี่ค้ารายย่อยใน
โครงกี่ารจัด้สรรข้องกี่าร
เคหะแห่งช่าติ 

สิินเช้ือ่บ้ัานอตัั้ราดอกเบัี�ยพิเศษัสิำาหุ้รบััลกูค้ารายย่อยในโครงการจัดสิรรของ
การเคหุ้ะแหุ่้งช้าตั้ ิกลุ่มลูกค้าเป้าหุ้มายคือกลุ่มลกูค้าทีม่รีายได้น้อยถ่ืงปานกลาง
และเป็นลกูค้ากลุ่มทีม่ปีระวติัั้การผ่อนช้ำาระปกติั้ตั้ามสัิญญาเช่้าซึ่ื�อกบััการเคหุ้ะ
มาแล้วระยะหุ้น่ง่ โดยเป็นกลุ่มท่ีมวิีนัยทางการเงิน แต่ั้เป็นกลุ่มท่ีมรีายได้น้อย 
ดังนั�น การเข้าถืง่สิถืาบันัการเงินในการกูสิ้ินเช้ือ่บ้ัานจ่งเป็นไปได้ยาก ธนาคารจง่
เข้าไปช่้วยสินบััสินนุเพ่ือใหุ้้มโีอกาสิเป็นเจ้าของหุ้ลกัประกนัได้เร็วยิง่ข่�น

•  จำานวนบััญช้ ี28 บััญช้ ี
•  ยอดสิินเช่ื้อคงค้าง 7.74 ล้านบัาท

สินเชื่�อบ้านสำาหรับกี่ลุ่มู
ลูกี่ค้าท่�มู่รายได้้น้อย 

สิินเช้ื่อบั้านสิำาหุ้รับัลูกค้าที่มีรายได้น้อย โดยพิจารณาความสิามารถืในการ
ช้ำาระหุ้นี�อย่างเหุ้มาะสิม ลูกค้าสิามารถืผ่อนช้ำาระหุ้นี�ได้สูิงสุิด 40 ปี 
เพื่อส่ิงเสิริมใหุ้้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสิในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตั้นเอง

•  จำานวนบััญช้ ี563 บััญช้ี
•  ยอดสิินเช่ื้อคงค้าง 643.40 ล้านบัาท

สินเชื่�อบ้านสำาหรับ
ผู้มู่รายได้้ตำ�ากี่ว่า 
15,000 บาทต่อเด้ือน 

สิินเช้ื่อบั้านสิำาหุ้รับัลูกค้าทั่วไปของธนาคาร เพื่อใหุ้้ลูกค้าที่มีรายได้ตั้ำ่ากว่า 
15,000 บัาท ตั้่อเดือน สิามารถืกู้ได้และสิามารถืมีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน

•  จำานวนบััญช้ ี1,299 บััญช้ี
•  ยอดสิินเช่ื้อคงค้าง 1,641 ล้านบัาท

สินเชื่�อ K PAY LATER K เปย์ใหุ้้ก่อน (K PAY LATER) สิินเช่ื้อบัคุคลหุ้มุนเวยีน แบับัไม่มีหุ้ลักประกนั
มรีะยะเวลาการช้ำาระคืนท่ีแน่นอน (Term Loan) และเมือ่มกีารผ่อนช้ำาระไป
แล้วบัางส่ิวนจะสิามารถืใช้้วงเงินต่ั้อได้ทันท ีโดยแต่ั้ละครั�งท่ีใช้้วงเงินสิามารถื
กำาหุ้นดระยะเวลาผ่อนทีแ่ตั้กต่ั้างกันได้ตัั้�งแต่ั้ 1, 3 หุ้รือ 5 เดือน เปิดโอกาสิ 

ใหุ้้กลุ่มคนทีเ่ข้าไม่ถ่ืงสิินเช้ือ่ในระบับั เน่ืองจากไม่มเีอกสิารแสิดงรายได้  
ช่้วยแก้ปัญหุ้าสิภาพคล่องจากค่าใช้้จ่ายในชี้วิตั้ประจำาวันและยามฉุกเฉิน
ด้วยกระบัวนการสิมัครทีง่่าย อนุมัติั้เร็ว และพร้อมใช้้ได้ทันที

•  ยอดสิินเช่ื้อคงค้าง  565.05 ล้านบัาท   
•  ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ จำานวน 522,399 ราย

K PAY LATER วงเงินเพื่อช้ำาระค่าสิินค้าและบัริการ สิมัครใช้้บัริการและใช้้จ่าย
ด้วยวงเงินผ่านช่้องทาง K PLUS
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98  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ผลิตภัณฑ์และบริกี่ารเพื�อสร้างกี่ารเข้้าถึึงทางกี่ารเงินสำาหรับกี่ลุ่มูผู้พิกี่าร 

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

โครงกี่ารเอท่เอ็มู
สำาหรับผู้บกี่พร่อง
ทางกี่ารมูองเห็น
 

พัฒนาระบับัเอทีเอ็มใหุ้้เป็นมาตั้รฐานเดียวกันทุกธนาคาร เพื่ออำานวยความ
สิะดวกแก่ผู้บักพร่องทางการมองเหุ้็นได้ใช้้บัริการกดเงินสิดที่เคร่ืองเอทีเอ็ม
อย่างสิะดวกรวดเร็ว โดยมีขั�นตั้อนการใช้้เหุ้มือนกัน ได้แก่
•  เพิ่มปุ่มกดเงินในหุ้น้าจอประช้าสัิมพันธ์ปุ่มบันขวา สิำาหุ้รับัผู้บักพร่อง

ทางการมองเหุ้็น
•  ปรับั Flow การทำารายการใหุ้้เหุ้มือนกันทุกธนาคาร
•  เพิ่มเสีิยงระหุ้ว่างการทำารายการ (Voice Guidance)
•  ทำารายการด้วยบััตั้รเดบัิตั้หุ้รือเครดิตั้ทั�งของธนาคาร และธนาคารอื่น 

ที่ผูกกับับััญช้ีออมทรัพย์ (ไม่รวมบััตั้รตั้่างประเทศ)

•  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ิที่มีฟังก์ช้ั่น
    สิำาหุ้รับัผู้บักพร่องทางการมองเหุ้็น
    จำานวน 10,480 เคร่ือง

ผลติภณัฑ์และบรกิี่ารเพื�อสร้างกี่ารเข้้าถึงึทางกี่ารเงนิสำาหรับกี่ลุมู่ผูด้้้อยโอกี่าสทางสังคมู เช่่น ผู้ท่�อยู่ในพื�นท่�ห่างไกี่ล 
ผู้ประสบภยั ผูอ้พยพล่�ภยั เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

ประกี่ันช่่วิตตะกี่าฟุล ประกันช้ีวิตั้ตั้ะกาฟุล ผลิตั้ภัณฑ์์ที่ถืูกตั้้องตั้ามหุ้ลักศาสินาอิสิลาม ม่ันใจ
ด้วยการรับัรองจากคณะกรรมการช้ารีอะหุ้์ เพื่อใหุ้้บัริการแก่ลูกค้าที่นับัถืือ
ศาสินาอิสิลามโดยเฉพาะ

•  จำานวนกรมธรรม์ 11 กรมธรรม์
•  ค่าเบัี�ยประกัน 0.23 ล้านบัาท

ประกี่ันภัย หายห่วง 
ไข้้เลือด้ออกี่ 

ประกันภัยเพื่อตั้อบัโจทย์ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สิามารถืเข้าถื่งประกันสุิขภาพ
ที่ราคาสูิง และมีความกังวลเร่ืองโรคไข้เลือดออก โดยใหุ้้ความคุ้มครอง 

ค่ารักษัาทั�งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สูิงสุิด 50,000 บัาทตั้่อครั�ง
ไม่จำากัดจำานวนครั�งและเงนิช้ดเช้ยรายวนัสูิงสิดุ 1,800 บัาทต่ั้อวนั
ซึ่ื�อง่ายผ่านช่้องทางออนไลน์ โดยมีค่าเบัี�ยเร่ิมตั้้นเพียง 99 บัาท

•  จำานวนกรมธรรม์ 1,469 กรมธรรม์
•  ค่าเบัี�ยประกัน 0.23 ล้านบัาท

ประกันชี้วิตั้ตั้ะกาฟุล ผลิตั้ภัณฑ์์ที่ถืูกตั้้องตั้ามหุ้ลักศาสินาอิสิลาม ม่ันใจ
ด้วยการรับัรองจากคณะกรรมการช้ารีอะหุ้์ เพื่อใหุ้้บัริการแก่ลูกค้าที่นับัถืือ

ศาสินาอิสิลามโดยเฉพาะ
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสังคมู

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

บริกี่ารสมูัครสินเชื่�อ
บนเครื�องเอท่เอ็มู

ธนาคารพัฒนาฟังก์ช้ั่นบันเคร่ืองเอทีเอ็ม เพื่อตั้อบัสินองความตั้้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครอบัคลุม และเพิ่มความสิะดวกในการเข้าถื่งบัริการของ
ธนาคารโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่อยู่หุ้่างไกลสิาขา โดยสิามารถืสิมัคร
สิินเช้ื่อบันเคร่ืองเอทีเอ็มได้ทั่วประเทศ และกรณีลูกค้ามีเงินเหุ้ลือในบััญช้ี
ไม่เพียงพอกับัยอดที่ตั้้องการถือน หุ้น้าจอจะแสิดงคิวอาร์โค้ดใหุ้้ลูกค้า
สิแกนสิมัครสิินเช้ื่อได้ทันที

•  จำานวนธุรกรรมสิมัครสิินเช้ื่อ
    700 รายการ ตั้่อเดือน

ช่่องทางบริกี่าร
เคแบงกี่์เซอร์วิส 
ผ่านแบงกี่ิ�ง เอเย่นต์  
(KBank Service) 

ธนาคารขยายตั้ัวแทนผู้ใหุ้้บัริการทางการเงินของธนาคารในหุ้ลากหุ้ลาย
บัริการเพื่ออำานวยความสิะดวกใหุ้้ลูกค้าที่อยู่หุ้่างไกลสิาขา สิามารถื
ทำาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสิะดวกทั่วประเทศ โดยมีประเภทการ
ใหุ้้บัริการ ดังนี�
•  บัริการรับัฝ่ากเงินสิด ได้แก่ ไปรษัณีย์ไทย โลตั้ัสิ บัิ๊กซึ่ี เซึ่เว่น อีเลฟเว่น  

แฟมิล่ีมาร์ท ท็อปส์ิ ซึู่เปอร์มาร์เก็ตั้ ศรีสิวัสิดิ์ ทวียนตั้์ ช้ิปป์สิไมล์ เซึ่อร์วิสิ 
ทวียนตั้์ ตัู้้บัุญเตั้ิม ตัู้้เตั้ิมสิบัาย และตัู้้เตั้ิมดี

•  บัริการถือนเงิน ได้แก่ ไปรษัณีย์ไทย บัิ๊กซึ่ี เซึ่เว่น อีเลฟเว่น ช้ิปป์สิไมล์
เซึ่อร์วิสิ และตัู้้บัุญเตั้ิม

•  บัริการช้ำาระค่าสิินค้าและบัริการ ได้แก่ บัิ๊กซึ่ี ซึ่ีเจ ซึู่เปอร์มาร์เก็ตั้ แฟมิล่ี
มาร์ท ท็อปส์ิ ซึู่เปอร์มาร์เก็ตั้ ศรีสิวัสิดิ์ จิฟฟี� เจมาร์ท บัีทูเอสิ พาวเวอร์
บัาย ซึู่เปอร์สิปอร์ตั้ ออฟฟิศเมท สิยามโกลบัอลเฮ้าส์ิ ไทวัสิดุ โรบัินสัิน 
เซึ่็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สิโตั้ร์  ทวียนตั้์ แม็กซึ่์แวลู และมัตั้ส่ิโมโตั้ะ

•  บัริการยืนยันตั้ัวตั้นเพื่อเปิดบััญช้ีเงินฝ่าก หุ้รือสิมัครผลิตั้ภัณฑ์์อื่นๆ 
    ของธนาคาร (K CHECK ID) ได้แก่ ไปรษัณีย์ไทย บัิ๊กซึ่ี เซึ่เว่น อีเลฟเว่น

ซึ่เีจซึ่เูปอร์มาร์เก็ตั้ แฟมิล่ีมาร์ท ท็อปส์ิ ซึ่เูปอร์มาร์เก็ตั้ ศรีสิวัสิด์ิ จิฟฟี� 
    อเมซึ่อน เจมาร์ท อินทนิล (บัางจาก) สิยามโกลบัอลเฮ้าส์ิ เอไอเอสิ 
    ดีแทค ทวียนตั้์ บัานาน่า ไอที มัตั้ส่ิโมโตั้ะ และร้านค้ารายย่อย
    ในพื�นที่ตั้่างจังหุ้วัด

•  จำานวนธุรกรรม 3.4 ล้านรายการ
    ตั้่อเดือน
•  มูลค่าธุรกรรมประมาณ 20,000 
    ล้านบัาท ตั้่อเดือน

ช่้องทางบัริการเคแบังก์เซึ่อร์วิสิ ผ่านแบังกิ�ง เอเย่นตั้์
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100  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

แอพพลิเคชั่�นกี่ระเป๋า
เงินบนโทรศัพท์มูือถึือใน
สาธารณรัฐประช่าธิปไตย
ประช่าช่นลาว (QR KBank) 

การนำาเทคโนโลยี e-Wallet มาใช้้เพื่อยกระดับัระบับัการช้ำาระเงินผ่าน 

ช้่องทางดิจิทัลของพันธมิตั้รทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหุ้้สิามารถืเข้าถื่ง
บัริการได้ง่าย โดยไม่จำาเป็นตั้้องมีบััญช้ีธนาคาร สิามารถืเตั้ิมเงินเข้าบััญช้ี
เพื่อโอนเงินระหุ้ว่างกัน ใช้้ช้ำาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด และเตั้ิมเงินเข้าโทรศัพท์
มือถืือได้ทันที เพื่อส่ิงเสิริมใหุ้้เข้าถื่งการใช้้บัริการทางการเงินของประช้าช้น
ในสิาธารณรัฐประช้าธิปไตั้ยประช้าช้นลาว อีกทั�งยังมีฟีเจอร์การโอนเงิน
ระหุ้ว่างสิาธารณรัฐประช้าธิปไตั้ยประช้าช้นลาวและไทย 

•  จำานวนธุรกรรมกว่า 2.2 ล้านรายการ
•  มลูค่าธุรกรรมกว่า 1.9 ล้านล้านลาวกบีั
•  จำานวนผู้ใช้้บัริการกว่า 137,000 ราย
•  จำานวนร้านค้าที่ใช้้บัริการกว่า 1,900  
    ร้านค้า

สินเชื่�อส่วนบุคคล Salary 
Advance ผ่านช่่องทาง
กี่ารให้บริกี่ารโมูบาย
แอพพลิเคชั่�น Wing

ธนาคารร่วมกับัพันธมิตั้ร Wing ในราช้อาณาจักรกัมพูช้าภายใตั้้โครงการ
สิินเช้ื่อส่ิวนบัุคคล Salary Advance ซึ่่่งเป็นผลิตั้ภัณฑ์์สิินเช้ื่อส่ิวนบัุคคล
ระยะสัิ�น เพื่อการใช้้สิอยในช้ีวิตั้ประจำาวันใหุ้้แก่ลูกค้า e-Wallet ของ Wing 
ผ่านโมบัายแอปพลิเคช้ั่น ปัจจุบัันธนาคารขยายการเสินอสิินเช้ื่อไปยัง
พนักงานในโรงงานกว่า 74 แหุ้่ง ในเมืองพนมเปญและเมืองกันดาล
โดยธนาคารเตั้รียมขยายการใหุ้้บัริการครอบัคลุมลูกค้าทั่วประเทศ

•  ยอดสิินเช้ื่อใหุ้ม่ 70 ล้านบัาท
•  ลูกค้าที่ได้รับัอนุมัตั้ิสิินเช้ื่อ 
    (จำานวนบัญัช้สิีินเช้ือ่) กว่า 12,000 ราย

ผลิตภัณฑ์และบริกี่ารเพื�อสร้างกี่ารเข้้าถึึงทางกี่ารเงินในต่างประเทศ

แอพพลิเคช่ั้นกระเป๋าเงินบันโทรศัพท์มือถืือ
เพื่อสิ่งเสิริมใหุ้้ประช้าช้น ในสิาธาธารณรัฐ

ประช้าธิปไตั้ยประช้าช้นลาวเข้าถื่งการใช้้บัริการ
ทางการเงินได้มากข่�นและง่ายข่�น

สิินเช่ื้อสิ่วนบัุคคลระยะสิั�น Salary Advance เพื่อ
การใช้้สิอยในชี้วิตั้ประจำาวันใหุ้้แก่ลูกค้า e-Wallet 

ของ Wing ในราช้อาณาจักรกัมพูช้า
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101  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสังคมู

กี่ลุ่มูเป้าหมูาย รายละเอ่ยด้โครงกี่ารและกี่ิจกี่รรมู ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ผลกี่ระทบเช่ิงบวกี่ต่อสังคมู

ลูกี่ค้าธุรกี่ิจกี่ลุ่มู
พิเศษ, ลูกี่ค้ากี่ลุ่มู
บุคคลพิเศษ 
(THE WISDOM),
ลกูี่ค้าผู้ประกี่อบ
กี่ารข้นาด้กี่ลางและ
ข้นาด้ย่อมู, ลกูี่ค้ากี่ลุ่มู
พ่อค้าแมู่ค้าออนไลน์ 

สัิมมนาออนไลน์ ถืาม-ตั้อบัสิด กับัผู้เช้ี่ยวช้าญ
ในแตั้่ละด้าน ใหุ้้แก่ลูกค้าทั�ง 4 กลุ่ม
•  กลุ่มลูกค้าธุรกิจกลุ่มพิเศษั จัดสัิมมนาออนไลน์ 

ในหุ้ัวข้อ Biz Outlook, Family Business, Digital 
Disruption ซึ่่่งเป็นหุ้ัวข้อที่ลูกค้า High Value สินใจ

•  กลุ่มลูกค้าเดอะวิสิดอม จัดสัิมมนาออนไลน์ 
    THE WISDOM Economic & Investment Forum 

โดยนำาผู้เช้ี่ยวช้าญจากแวดวงตั้่างๆ นักลงทุนการเงิน
 มาวิเคราะหุ้์ทิศทางและเทรนด์การลงทุนที่น่าสินใจ 
พร้อมบัทวิเคราะหุ้์เจาะล่กทุกคร่่งปี

•  กลุ่มผู้ประกอบัการขนาดกลางและขนาดย่อม 

จัดสัิมมนาออนไลน์ ในรูปแบับั Active 
    เวทีแลกเปล่ียนมุมมองของนักธุรกิจรุ่นใหุ้ญ่ 

และรุ่นใหุ้ม่ ที่อยู่ในแวดวงกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่ลูกค้า
สินใจ เพื่อใหุ้้ลูกค้าได้รับัมุมมองการบัริหุ้ารจัดการ
และแก้ปัญหุ้าจากวิทยากรหุ้ลากหุ้ลายวัย  
ซึ่่่งลูกค้าจะได้รับัความรู้ครบัทุกมุม 

•  กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จัดสัิมมนาออนไลน์  
ขายออนไลน์ไม่อะโลน ในรูปแบับั Workshop 
ใหุ้้ความรู้เคล็ดลับัและเทคนิค การใช้้เคร่ืองมือ
แพลตั้ฟอร์มเพื่อสิร้างยอดขายออนไลน์แบับัเจาะล่ก
เพื่อนำาความรู้ไปใช้้ได้จริง

•  จำานวนการเข้าฟัง/อ่าน
บัทความ/ เข้าร่วมงาน
สัิมมนา ใหุ้้ความรู้ทางธุรกิจ
และการเงิน การลงทุน แก่
ลูกค้าทั�ง 4 กลุ่ม จำานวน 
843,000 ครั�ง 

เพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ 

ใหุ้้แก่ลูกค้าและช้่วยตั้่อยอด
เครือข่ายความสัิมพันธ์
ทางธุรกิจใหุ้้แก่ลูกค้าธุรกิจ
กลุ่มพิเศษั และ 

เอสิเอ็มอี ซึ่่่งเป็นฐานใหุ้ญ ่

ของระบับัเศรษัฐกิจไทย  
ในขณะเดียวกันทำาใหุ้้ธนาคาร
เข้าใจความตั้้องการของลูกค้า
มากยิ่งข่�น เพื่อนำามาพัฒนา
ผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการของ
ธนาคารใหุ้้มีประสิิทธิภาพ
มากยิ่งข่�น

นอกจากนี� ยังส่ิงเสิริมความรู้ 

เกี่ยวกับัสิภาพตั้ลาดการลงทุน 

ที่ทันตั้่อเหุ้ตัุ้การณ์ เพื่อประกอบั
การตัั้ดสิินใจในการปรับัแผน 

การลงทุนส่ิวนบุัคคลสิำาหุ้รับั 

กลุ่มลูกค้าเดอะวิสิดอม

กี่ารให้ความูรู้ทางกี่ารเงนิ

ในปี 2565 ธนาคารจัดอบัรมใหุ้้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มตั้่างๆ อาทิ ลูกค้าบัุคคล ลูกค้าผู้ประกอบัการขนาดกลางและขนาดย่อม สิตั้าร์ทอัพ และลูกค้า
ธุรกิจ เพื่อช้่วยใหุ้้ลูกค้าและผู้ประกอบัการมีพื�นฐานความรู้ท่ีจำาเป็น เพิ่มพูน และพัฒนาทักษัะด้านการบัริหุ้ารจัดการธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี�

กี่ารให้ความูรู้ทางกี่ารเงินแกี่่ลูกี่ค้ากี่ลุ่มูต่างๆ 
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102  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

กี่ลุ่มูเป้าหมูาย รายละเอ่ยด้โครงกี่ารและกี่ิจกี่รรมู ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ผลกี่ระทบเช่ิงบวกี่ต่อสังคมู

กี่ลุ่มู Startup โครงการ KATALYST 
สิร้างภาพลกัษัณ์ของธนาคารในการเป็นพันธมติั้รทาง
ธุรกิจกับักลุ่ม Tech Startup เพื่อค้นหุ้า Tech Startup 
ที่มีศักยภาพ มีความมุ่งม่ันที่จะขยายธุรกิจ และมี
ผลิตั้ภัณฑ์์ที่สิอดคล้องกับักลุ่มลูกค้าของธนาคาร
เป็นการสิร้างโอกาสิในการขยายฐานลูกค้าในประเทศ
และตั้่างประเทศ (ผ่านบัริษััท กสิิกร วิช้ั่น จำากัด) และ
สิร้างนวัตั้กรรมร่วมกับักลุ่มบัริษััท กสิิกร-บัิซึ่ิเนสิ
เทคโนโลยี กรุ�ป (KBTG) โดยในปี 2565
มีการดำาเนินงาน ดังนี�
•  ใหุ้้ความรูท้างด้านเทคโนโลยีและเทรนด์ต่ั้างๆ ทีน่่าสินใจ

 รวมถืง่ความรูท้าง Soft Skill ทีม่ปีระโยช้น์สิำาหุ้รับักลุ่ม 
Tech Startup เพือ่ใช้้ในการบัรหิุ้ารจดัการบัรษิัทั

•  จดัอบัรมใหุ้้ความรู้แก่กลุม่ Tech Startup Community 
ผ่านช่้องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook, ClubHouse 
และเว็บัไซึ่ต์ั้ katalyst.kasikornbank.com 

•  จัดโครงการ e-Learning Program ร่วมกับั Stanford 
Thailand Research Consortium เพื่อสิร้างพื�นฐาน
ในการสิร้างนวตัั้กรรมโดยใช้้องค์ความรู้จากมหุ้าวทิยาลัย
สิแตั้นด์ฟอร์ด ประเทศสิหุ้รัฐอเมริกาเป็นปีที่ 3  
ระยะเวลา 8 สัิปดาห์ุ้ ใหุ้้แก่ Startup จำานวน 65 ทมี  
รวมจำานวนผู้เข้าร่วมอบัรมมากกว่า 250 ราย 

•  ร่วมมือกับับัริษััท Microsoft Thailand ใหุ้้ความรู้แก่ 
Startup เกีย่วกับักลยทุธ์การทำาธุรกิจกลุ่มลกูค้า B2B

•  จำานวนผู้ตั้ิดตั้ามใน 
    Facebook Fanpage 

จำานวน 18,000 คน 
•  โครงการที่อยู่ระหุ้ว่างการ

ดำาเนินการ เพื่อตั้่อยอดทาง
ธุรกิจที่ดำาเนินการกับั Tech 
Startup จำานวน 3 โครงการ 

•  Startup ที่อยู่ระหุ้ว่างการ
หุ้ารือเพ่ือหุ้าโอกาสิการต่ั้อยอด
ทางธุรกิจ จำานวน 2 ราย

•  จำานวนผู้เข้าร่วมฟังการใหุ้้
ความรู้ผ่านช้่องทางออนไลน์
รวมทั�งหุ้มดมากกว่า 1,000 คน

กลุ่ม Startup  มีโอกาสิขยาย
ฐานธุรกิจ ฐานลูกค้า เงินลงทุน
ทั�งในและตั้่างประเทศ รวมถื่ง
สิามารถืแลกเปล่ียนความรู้และ
ได้รับัคำาปร่กษัาจากผู้เช้ี่ยวช้าญ
ด้านต่ั้าง  ๆอาทิ กฎหุ้มายข้อบัังคับั
การตั้ลาด ความรู้เช้ิงล่กด้าน
เทคโนโลยี รวมถื่งการบัริหุ้าร
จัดการองค์กร

ลูกี่ค้าธุรกี่ิจ จัดสัิมมนาหุ้ัวข้อ Economic Outlook : Thailand 
Forecast ทุกไตั้รมาสิ เพื่อใหุ้้ความรู้เร่ืองตั้่างๆ ดังนี�
• ปัจจยัขับัเคลือ่นเศรษัฐกจิโลกและประเทศไทย ปี 2565
• วิเคราะหุ้์อุตั้สิาหุ้กรรมและหุุ้้นไทย ปี 2565-2566 
• แนวโน้มค่าเงิน อัตั้ราดอกเบัี�ย และอัตั้ราแลกเปล่ียน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,395 ราย เพื่อใหุ้้ลูกค้าทราบัทิศทาง
เศรษัฐกิจ ตั้ลาด การลงทุนใน
ธุรกิจได้อย่างเหุ้มาะสิม 

จัดสัิมมนาใหุ้้ความรู้ในหุ้ัวข้อตั้่างๆ ดังนี�
•  ICO: A New Journey to the Digital Fundraising
• Leading the Family Business การบัริหุ้ารธุรกิจ

ครอบัครัวมืออาช้ีพ
• China Tomorrow: The 20th Congress and Beyond
• แนวทางรองรับัการเปล่ียนผ่าน ยุตั้ิอ้างอิงอัตั้รา

ดอกเบัี�ย THBFIX

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 603 ราย เพื่อใหุ้้ลูกค้าทราบัแนวโน้มการ
ลงทุนและการบัริหุ้ารธุรกิจใน 

รูปแบับัต่ั้างๆ รวมถ่ืงสิถืานการณ์
ที่เกี่ยวข้องทั�งในปัจจุบัันและ
อนาคตั้ เพื่อใหุ้้ลูกค้าสิามารถื
ปรับัตั้ัวได้ทัน
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กี่ลุ่มูเป้าหมูาย รายละเอ่ยด้โครงกี่ารและกี่ิจกี่รรมู ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ผลกี่ระทบเช่ิงบวกี่ต่อสังคมู

กี่ลุ่มูเยาวช่น ธนาคารจัดโครงการ AFTERKLASS แพลตั้ฟอร์ม
ออนไลน์ใหุ้้ความรู้ทางการเงินกับัเยาวช้นไทยแหุ้่งแรก
ของประเทศไทย ซึ่่่งไม่ว่าเยาวช้นจะอยู่หุ้ัวเมืองใหุ้ญ่
หุ้รือพื�นที่หุ้่างไกลก็สิามารถืเข้าถื่งความรู้ทางการเงิน
ได้ทุกคน

•  จำานวนสิมาช้ิกใหุ้ม่ในระบับั
ออนไลน์ 10,543 ราย 

•  จำานวนเยาวช้นที่เข้าร่วม
    เวิร์กช้อปออนไลน์และ
    แบับัเจอตั้วั จำานวน 1,433 ราย 
•  จำานวนสิมาช้ิกที่ตั้ิดตั้ามผ่าน

ช้่องทางโซึ่เช้ียลมีเดีย 
•  Facebook จำานวน 51,001 ราย
•  LINE@ จำานวน 9,430 ราย
•  TWITTER จำานวน 775 ราย
•  การวัดมูลค่าส่ืิอและข่าว

ประช้าสิมัพันธ์ 19.81 ล้านบัาท

เยาวช้นมีความรู้เร่ืองทักษัะ
การออม การใช้้จ่าย 
การบัริหุ้ารเงิน การทำาธุรกิจ
และการลงทุน และผลิตั้ภัณฑ์์
ทางการเงิน
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ความูเส่�ยง
ภัยคุกคามทางไซึ่เบัอร์เป็นความเส่ีิยงที่ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญ โดยเฉพาะ
การทำาธุรกิจในปัจจุบัันที่มีการเช้ื่อมต่ั้อกับับุัคคลภายนอกมากข่�น ไม่ว่า
จะเป็นพันธมิตั้รทางธุรกิจ หุ้รือผู้ใหุ้้บัริการตั้่างๆ การพัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์
และบัริการทางการเงินรูปแบับัใหุ้ม่ เช่้น ธุรกรรมเกี่ยวกับัสิินทรัพย์ดิจิทัล  
(Digital Asset) รวมทั�งรูปแบับัการทำางานทีเ่ปลีย่นไปเป็นการทำางานแบับัระยะ
ไกล หุ้รือ Remote Working เพ่ือใหุ้้พนักงานมคีวามยืดหุ้ยุ่นคล่องตัั้วมากข่�น  
ตั้ามหุ้ลักการ Work that FITS หุ้ากระบับัการรักษัาความปลอดภัยทาง
ไซึ่เบัอร์และความเป็นส่ิวนตั้ัวของข้อมูลของธนาคารไม่มีประสิิทธิภาพ  
อาจนำาความเส่ีิยงมาสู่ิธุรกิจ ทั�งการละเมดิข้อมลูส่ิวนบุัคคล ความไม่ปลอดภัย 

ของข้อมูล การจู่โจมและโจรกรรมข้อมูลทางไซึ่เบัอร์ ซ่่ึ่งจะส่ิงผลกระทบั 

ต่ั้อฐานะทางการเงนิและผลดำาเนนิงานของธนาคารในท้ายทีสุ่ิด รวมถืง่เกดิ
ความเสีิย่งด้านภาพลกัษัณ์ กระทบักบััความเช้ือ่มัน่และความไว้วางใจของ 

ผู้มส่ีิวนได้เสีิย และกฎหุ้มายระเบัยีบัข้อปฏิิบััติั้ต่ั้างๆ 

โอกี่าส
หุ้ากธนาคารสิามารถืบัริหุ้ารจัดการความปลอดภัยทางไซึ่เบัอร์และ 

ความเป็นสิ่วนตั้ัวของข้อมูลได้อย่างมีประสิิทธิภาพ จะสิร้างความเช้ื่อมั่น 

ใหุ้้ลูกค้าและผู้มีส่ิวนได้เสีิยทุกกลุ่ม มีความม่ันใจในการใช้้บัริการ 

ของธนาคาร สิร้างความได้เปรียบัในการแขง่ขัน และสิง่ผลใหุ้เ้กิดการเติั้บัโตั้
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  

กี่ารรักี่ษาความูปลอด้ภัยและความูเป็นส่วนตัวข้องข้้อมููล

ธนาคารมีเป้าหุ้มายในการสิร้างความเช้ื่อมั่นใหุ้้ลูกค้าใช้้บัริการได้
อย่างมั่นใจและปลอดภัย ควบัคู่กับัการรักษัาความเป็นผู้นำาการใหุ้้
บัรกิารดจิทัิลแบังกิ�งของไทย ธนาคารจง่ใหุ้้ความสิำาคญัต่ั้อการบัรหิุ้าร
ความเสิีย่งดา้นไซึ่เบัอร ์และกำาหุ้นดใหุ้้ความปลอดภยัทางไซึ่เบัอรเ์ป็น
หุ้น่่งในเป้าหุ้มายหุ้ลักในการดำาเนินงานของธนาคาร และนำาประเด็น
ความปลอดภัยทางไซึ่เบัอร์และความเป็นส่ิวนตั้ัวของข้อมูลเป็นหุ้น่่ง
ในประเด็นความเสิี่ยงของการบัริหุ้ารความเสิี่ยงแบับัรวมศูนย์ของ
ธนาคาร (Group-Wide Risk Management) โดยคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาและอนุมัตั้ิกลยุทธ์ โครงสิร้าง และนโยบัายตั้่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช้น่ นโยบัายเทคโนโลยีสิารสินเทศและความมัน่คงปลอดภยั
ข้อมูลสิารสินเทศ และนโยบัายการบัริหุ้ารความเสิี่ยงด้านเทคโนโลยี
สิารสินเทศ ซ่่ึ่งคำาน่งถ่ืงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ความมั่นคง
ของระบับัของธนาคาร และพฤตั้ิกรรมของผู้ใช้้บัริการทางการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลง มีมาตั้รการควบัคุมและการรักษัาสิมดุลในการใช้้
ประโยช้น์จากข้อมูลตั้่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลของลูกค้า และจัดทำาแผน
พัฒนาระบับัการควบัคุมความเสิี่ยงด้านไซึ่เบัอร์ เพื่อใหุ้้เกิดผลในทาง
ปฏิิบััติั้ตั้ามเป้าหุ้มาย โดยมุ่งเน้นการควบัคุมความเสิี่ยงทั�งในเชิ้งการ
ป้องกัน การตั้รวจจับัและการตั้อบัสินองท่ีครอบัคลุมกระบัวนการทาง
ธุรกิจและระบับังานท่ีสิำาคัญของธนาคาร มีมาตั้รการรองรับัในกรณี 

ที่มีข้อร้องเรียนหุ้รือเหุ้ตัุ้การณ์ความเสิียหุ้ายเกี่ยวกับัภัยคุกคาม 

ทางไซึ่เบัอร์ เพ่ือสิร้างเสิถีืยรภาพของระบับัเทคโนโลยีสิารสินเทศ
ทางการเงินของธนาคารและภูมิทัศน์ทางการเงินไทยในปัจจุบััน 

และอนาคตั้
 

ธนาคารจัดโครงสิร้างองค์กรใหุ้้มกีารแบ่ังแยกหุ้น้าท่ี การป้องกันความ
เสิี่ยงระดับัท่ี 1 ได้แก่หุ้น่วยงานผู้ปฏิิบััตั้ิงานในแต่ั้ละส่ิวน ระดับัท่ี 2 
ไดแ้กหุ่้นว่ยงานทีท่ำาหุ้น้าทีใ่นการบัรหิุ้ารความเสิีย่ง และระดบััที ่3 ไดแ้ก่
หุ้น่วยงานท่ีทำาหุ้น้าท่ีตั้รวจสิอบั ตั้ามแนวทางการป้องกันความเสิี่ยง  
3 ระดับั (3 Lines of Defense) อีกทั�งยังกำาหุ้นดตั้ัววัดเก่ียวกับั
เหุ้ตุั้การณ์ความเสิี่ยงทางไซึ่เบัอร์ทั�งจำานวนและระยะเวลาใน 

การบัริหุ้ารจัดการเป็นหุ้น่่งในเป้าหุ้มายหุ้ลักในการดำาเนินงาน เพ่ือ
ประเมินประสิิทธิภาพการดำาเนินงานของธนาคาร

โครงสร้างกี่ารบริหารงานด้้านเทคโนโลย่
สารสนเทศและความูปลอด้ภัยข้องข้้อมููล

คณะกรรมการธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญกับัความปลอดภัยและความ
เป็นส่ิวนตัั้วของขอ้มลูลกูคา้เป็นอย่างมาก โดยทำาหุ้น้าท่ีอนุมตัั้นิโยบัาย
ระดับัความเสิี่ยงท่ียอมรับัได้ (Risk Appetite and Risk Limit) และ
มอบัหุ้มายใหุ้้คณะทำางานตั้่างๆ ปฏิิบััตั้ิงาน ดังนี�
1. คณะกรรมการกำากับัความเสิี่ยงทำาหุ้น้าที่ดูแลใหุ้้การบัริหุ้าร

ความเสิี่ยงเป็นไปตั้ามนโยบัายและกลยุทธ์การบัริหุ้ารความเสิี่ยง 
สิอดคลอ้งกับัระดบััความเสิีย่งท่ียอมรับัได ้ทบัทวน สิอบัทาน ความ
เพียงพอและประสิิทธิผลของนโยบัายและกลยุทธ์การบัริหุ้าร 

ความเสิี่ยงโดยรวม เพ่ือใหุ้้ความเสิี่ยงด้านนี�มีการจัดการอย่าง
เป็นระบับั 
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2. คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารความเสิี่ยงด้าน Digital Oriented Risk, 
Data and Cyber Security and IT Risk Management (DCSC) 
ทำาหุ้น้าที่กำากับัดูแลและบัริหุ้ารความเสิี่ยงด้านดิจิทัล ความ
ปลอดภัยของข้อมูลทางไซึ่เบัอร์ และการบัริหุ้ารความเสิี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสิารสินเทศ โดยจัดใหุ้้มีการวิเคราะหุ้์และระบัุประเด็น
ความเสิี่ยง ตั้ิดตั้ามตั้รวจสิอบั พร้อมทั�งใหุ้้แนวทางและคำาแนะนำา
เพ่ือพัฒนากระบัวนการใหุ้้มีการควบัคุมความเสิี่ยง และป้องกัน
ความเสิียหุ้ายท่ีอาจจะเกิดข่�น โดยจัดประชุ้มเป็นประจำาทุกเดือน
และรายงานตั้่อคณะกรรมการกำากับัความเสิี่ยงเป็นรายไตั้รมาสิ 

3. ระดับัปฏิิบััตั้ิการ ธนาคารมีหุ้น่วยงานบัริหุ้ารความเสิี่ยงซ่่ึ่งทำา
หุ้น้าที่บัริหุ้ารความเสิี่ยงเกี่ยวกับัเทคโนโลยีและข้อมูล รวมทั�ง
ตั้ิดตั้ามใหุ้้มีการบัริหุ้ารจัดการความเสิี่ยงด้านดิจิทัล ไซึ่เบัอร์
เทคโนโลยี และข้อมูล โดยประเมินความเสิี่ยงและใหุ้้คำาปร่กษัา
กับัหุ้นว่ยธุรกิจและหุ้น่วยสินบััสินนุต่ั้างๆ เก่ียวกับัมาตั้รการบัริหุ้าร
ความเสิีย่งทีเ่หุ้มาะสิม และรายงานความเสิีย่งต่ั้อผูบ้ัริหุ้ารสิายงาน
บัริหุ้ารความเสิี่ยงองค์การและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

4. คณะอนุกรรมการยุทธศาสิตั้ร์เทคโนโลยีสิารสินเทศ ทำาหุ้น้าท่ี
กำาหุ้นดยุทธศาสิตั้ร์และนโยบัายภาพรวมด้านระบับัเทคโนโลยี
สิารสินเทศ ทบัทวน อนุมัตั้ิ และกำากับัดูแลการดำาเนินงานใหุ้้เป็น
ไปตั้ามยุทธศาสิตั้ร์ ระเบัียบัปฏิิบััตั้ิ ตั้ลอดจนมาตั้รฐานโครงสิร้าง
สิถืาปัตั้ยกรรมของระบับัเทคโนโลยีสิารสินเทศ และควบัคุมดูแล 

ระบับัรักษัาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสิารสินเทศ โดยมี
ประธานกสิิกร บิัซิึ่เนสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป ซึ่่่งทำาหุ้น้าท่ีกำากับัดูแล
การบัริหุ้ารจัดการด้านเทคโนโลยีสิารสินเทศในภาพรวม และ
มี Chief Information Officer (CIO) และ Chief Information 
Security Officer (CISO) ทำาหุ้น้าที่ในการบัริหุ้ารจัดการงาน
ด้านเทคโนโลยีสิารสินเทศและความปลอดภัยของระบับัข้อมูล
เทคโนโลยีสิารสินเทศ และรายงานตั้รงตั้่อประธานกสิิกร บัิซึ่ิเนสิ- 
เทคโนโลยี กรุ�ป 

5. หุ้น่วยงานบัริหุ้ารความมั่นคงปลอดภัยไซึ่เบัอร์ ทำาหุ้น้าท่ีกำาหุ้นด
มาตั้รการควบัคุมด้านความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ ติั้ดตั้ามใหุ้้มี
การบัริหุ้ารจัดการอย่างเหุ้มาะสิม เฝ้่าระวัง รับัมือภัยไซึ่เบัอร์  
ใหุ้้คำาปร่กษัากับัหุ้น่วยธุรกิจและหุ้น่วยสินับัสินุนเก่ียวกับัมาตั้รการ
บัริหุ้ารความปลอดภัยที่เหุ้มาะสิม และรายงานความเสิี่ยงด้าน
ความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ตั้่อ CISO ผู้บัริหุ้ารสิายงานบัริหุ้ารความ
เสิี่ยงองค์การ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยหุ้น่วยงานนี�
ประกอบัด้วยส่ิวนงานหุ้ลัก คือ ส่ิวนงานท่ีรับัผิดช้อบังานกำาหุ้นด
นโยบัาย ติั้ดตั้ามและกำากับัการปฏิิบััตั้ิตั้ามด้านความปลอดภัย
การสิร้างความตั้ระหุ้นักรู้ทางด้านความปลอดภัยเทคโนโลยี
สิารสินเทศ ส่ิวนงานใหุ้้คำาปร่กษัากำาหุ้นดสิถืาปัตั้ยกรรมและ
มาตั้รฐานดา้นความปลอดภยั สิว่นงานทีท่ำาหุ้น้าทีเ่ปน็ศนูย์ติั้ดตั้าม
และเฝ่้าระวังภัยไซึ่เบัอร์ และส่ิวนงานท่ีทำาหุ้น้าที่ปฏิิบััติั้การด้าน
ความปลอดภัยไซึ่เบัอร์

6. คณะอนุกรรมการสินิทรพัยด์จิทิลั  ทำาหุ้น้าทีก่ำากบััดแูลและบัรหิุ้าร
ความเสิี่ยงในการประกอบัธุรกิจสิินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกิรไทย ใหุ้้อยู่ในระดบััท่ียอมรับัได ้ ม ีDigital  
Asset Limit อยู่ในกรอบัท่ีได้รับัอนุมัติั้ ปฏิิบััตั้ิสิอดคล้องกับั 

หุ้ลกัเกณฑ์์ของหุ้นว่ยงานกำากบััดแูล และดแูลจดัการทรพัยากรใหุ้้ 

เป็นไปอย่างมีประสิิทธิภาพ เพ่ือใหุ้้เกิดความสิอดคล้องตั้าม
นโยบัายและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจฯ โดยจัดประชุ้มเป็น
ประจำาทุกเดือนและรายงานตั้รงตั้่อประธานเจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้าร

ในสิ่วนของการปฏิิบััติั้ตั้ามพระราช้บััญญัติั้คุ้มครองข้อมูลสิ่วนบัุคคล 
พ.ศ. 2562 ทีม่ผีลบังัคบััใช้เ้มือ่วนัที ่1 มถิืนุายน 2565 ทีผ่า่นมา ธนาคาร
ได้ดำาเนินการสิ่วนที่เกี่ยวข้องกับัการคุ้มครองข้อมูลสิ่วนบัุคคลตั้ามที่
กฎหุ้มายกำาหุ้นด อาทิ การขอความยินยอม การประกาศความเป็น
สิว่นตัั้ว ใหุ้้เจา้ของขอ้มลูสิว่นบัคุคลทราบัถ่ืงวตัั้ถุืประสิงค์ตั้า่งๆ ในการ
ประมวลผลข้อมูลสิ่วนบัุคคลของธนาคารและสิิทธิของเจ้าของข้อมูล
สิว่นบัคุคล การกำาหุ้นดกระบัวนการและช้อ่งทางในการขอใช้ส้ิทิธขิอง
เจ้าของข้อมูลส่ิวนบัุคคล การจัดทำาบัันท่กกิจกรรมการประมวลผล
ข้อมูลส่ิวนบัุคคล ตั้ลอดจนการพัฒนา Solution รองรับัการลบั หุ้รือ
ทำาลายข้อมูลสิ่วนบัุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บัรักษัาการแตั้่งตั้ั�ง 

เจ้าหุ้น้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่ิวนบุัคคล และการส่ืิอความกฎหุ้มายและ
แนวปฏิิบััติั้ของธนาคารกับัพนักงานทุกระดับัอย่างต่ั้อเน่ือง เพ่ือสิร้าง
ความเขา้ใจและใหุ้้พนกังานตั้ระหุ้นกัถ่ืงความสิำาคญัของการคุม้ครอง
ข้อมูลสิ่วนบัุคคล รวมถ่ืงการสิื่อความใหุ้้ความรู้เกี่ยวกับักฎหุ้มาย
คุ้มครองข้อมูลส่ิวนบุัคคลแก่ลูกค้าผ่านช้่องทางโซึ่เช้ียลมีเดียของ
ธนาคาร นอกจากนี� ธนาคารได้จัดใหุ้้มีการทดสิอบัแผนการรับัมือ
กับัเหุ้ตัุ้ละเมิดข้อมูลส่ิวนบัุคคลรวมถ่ืงการรายงานเหุ้ตุั้ละเมิดข้อมูล 

สิ่วนบัุคคลไปยังหุ้น่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใหุ้้หุ้น่วยงานที่
เก่ียวขอ้งสิามารถืนำาไปปฏิิบััติั้ไดจ้ริงหุ้ากเกดิเหุ้ตั้กุารณ ์และนำาผลลัพธ์
ท่ีได้จากการทดสิอบัไปปรับัปรุงกระบัวนการใหุ้้มีความเหุ้มาะสิม
และรัดกุมย่ิงข่�น ซ่่ึ่งธนาคารได้มอบัหุ้มายใหุ้้คณะอนุกรรมการกำากับั 

การจัดการข้อมูลทำาหุ้น้าท่ีในการกำากับัดูแลการดำาเนินการตั้่างๆ ของ
ธนาคารในการคุ้มครองข้อมูลสิ่วนบัุคคล

ทั�งนี� ธนาคารอยู่ระหุ้ว่างตั้ิดตั้ามการบัังคับัใช้้กฎหุ้มายลำาดับัรอง 

ภายใต้ั้พระราช้บััญญัตั้คิุม้ครองข้อมลูส่ิวนบุัคคล พ.ศ. 2562 อย่างใกล้ชิ้ด  
เพ่ือกำาหุ้นดหุ้รือปรับัปรุงกระบัวนการปฏิิบััตั้ิงานตั้่างๆ ใหุ้้สิอดคล้อง
กับัข้อกำาหุ้นดของกฎหุ้มายลำาดับัรอง 

GRI 2-13, GRI 3-3
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กี่รอบกี่ารบริหารความูเส่�ยงด้้านด้ิจิทัลและไซเบอร์ 

ในสิถืานการณ์ปัจจุบััน ภัยคุกคามและความเสิี่ยงด้านดิจิทัลและไซึ่เบัอร์มีความรุนแรงและมีความซัึ่บัซึ่้อนอย่างมีนัยสิำาคัญตั้่อธุรกิจของธนาคาร  
ซึ่่่งธนาคารตั้ระหุ้นักถ่ืงความสิำาคัญในการบัริหุ้ารความเสิี่ยงดังกล่าว จ่งได้กำาหุ้นดกรอบัการบัริหุ้ารความเสิี่ยงด้านดิจิทัลและไซึ่เบัอร์ใหุ้้สิอดคล้อง
กับัยุทธศาสิตั้ร์ในการเป็นผู้นำาด้านดิจิทัลแบังกิ�ง โดยกำาหุ้นดวิสิัยทัศน์และกลยุทธ์การบัริหุ้ารความเสิี่ยงทางไซึ่เบัอร์ ดังนี�

กี่ารสร้างวัฒนธรรมูองค์กี่รและความูรู้ด้้านกี่ารป้องกี่ันภัยไซเบอร์กี่ับพนักี่งานและลูกี่ค้า

กี่ารสร้างวัฒนธรรมูองค์กี่รด้้านไซเบอร์ท่�เหมูาะสมู

ปกี่ป้องข้้อมููลและ
สินทรัพย์ข้องลูกี่ค้า

กี่ารเพิ�มูความูปลอด้ภัย
และประสิทธิภาพข้องกี่าร

ให้บริกี่ารกี่ับลูกี่ค้า
และพนักี่งานธนาคาร

กี่ารระบุประเด้็น
ความูเส่�ยงอย่าง
มู่ประสิทธิภาพ

กี่ารป้องกี่ันและ
รู้เท่าทันภัยคุกี่คามู

ทางไซเบอร์

ความูสามูารถึในกี่าร
เฝึ้าระวัง ตรวจตรา

และรู้เท่าทันภยัคุกี่คามู
ทางไซเบอร์

ความูสามูารถึ
ในกี่ารจัด้กี่ารและ
กี่ารเย่ยวยาฟ้้นฟู
จากี่เหตุฉุกี่เฉิน

ให้บริกี่ารท่�ปลอด้ภัย

กี่ารยกี่ระด้ับมูาตรกี่าร
ป้องกี่ันภัยไซเบอร์อย่าง
ต่อเนื�องในกี่ลุ่มูบริษัท

 และกี่ารจัด้กี่ารความูเส่�ยง
บุคคลภายนอกี่

จัด้กี่ารเหตุกี่ารณ์
ด้้านไซเบอร์อย่าง
ใส่ใจและทันกี่ารณ์

กี่ารข้ยายและบูรณากี่าร
ตอบสนองต่อเหตุกี่ารณ์

ไซเบอร์ให้ครอบคลุมูธุรกี่ิจ
ในกี่ลุ่มูบริษัททั�งหมูด้

วิสัยทัศน์และกี่ลยุทธ์กี่ารบริหารความูเส่�ยงทางไซเบอร์

เพื�อปกี่ป้องสินทรัพย์ด้้านไซเบอร์และภาพลักี่ษณ์ข้องธนาคาร และเพื�อสร้าง
ความูปลอด้ภัยทนทานต่อภัยคุกี่คามูและเป็นท่�เชื่�อมูั�นข้องลูกี่ค้า

วิสัยทัศน์

คำามูั�นต่อลูกี่ค้า

กี่ลยุทธ์ในกี่าร
ด้ำาเนินงาน

ความูสามูารถึ
เชิ่งยุทธศาสตร์

GRI 3-3
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กี่ารด้ำาเนินงานด้า้นเทคโนโลย่สารสนเทศและ
ความูปลอด้ภัยข้องข้้อมููล

ธนาคารพัฒนาทั�งด้านระบับัการปฏิิบััติั้งานเทคโนโลยีและนวัตั้กรรม 
ตั้ลอดจนศักยภาพของบัุคลากร และเพิ่มมาตั้รการป้องกันเพื่อรองรับั
ภัยคุกคามทางไซึ่เบัอร์ในทุกมิตั้ิ ได้แก่ การป้องกัน การติั้ดตั้าม การ
ตั้รวจจับั การรับัมือ และการเยียวยาฟื้นฟู เพื่อสิร้างความมั่นใจใหุ้้แก่
ผู้ใช้้บัริการของธนาคาร โดยดำาเนินงาน ดังนี�

กี่ารด้ำาเนนิงานด้้านมูาตรกี่ารปกี่ป้องรักี่ษาความูเป็นส่วนตัวข้อง
ข้้อมููลตามูหลักี่ธรรมูาภิบาล

1. จัดตั้ั�งคณะอนุกรรมการกำากับัการจัดการข้อมูล ประกอบัด้วย
ผู้บัริหุ้ารระดับัสิูงของธนาคารทำาหุ้น้าที่ควบัคุมดูแลการบัริหุ้าร
จัดการข้อมูล รวมทั�งปกป้องข้อมูลขององค์กรและข้อมูลลูกค้า
เพ่ือใหุ้้การบัริหุ้ารจัดการข้อมูลมีประสิิทธิภาพและรักษัาความ
ปลอดภัยข้อมูลสิำาคัญของธนาคาร และปรับัโครงสิร้างองค์กร 

เพื่อใหุ้้มีการกำากับัดูแลการจัดการข้อมูลได้ดีย่ิงข่�น
2. กำาหุ้นดนโยบัายและระเบัียบัปฏิิบััติั้งานที่เกี่ยวกับัการบัริหุ้าร

จดัการขอ้มลูและการรกัษัาความปลอดภยัของขอ้มลู เช้น่ นโยบัาย
การคุ้มครองข้อมูลส่ิวนบัุคคล นโยบัายคุณภาพข้อมูล ระเบัียบั
ปฏิิบััตั้ิงานการเข้าถื่งข้อมูล นโยบัายการจัดเก็บัและทำาลาย 

ขอ้มลู ระเบัยีบัปฏิิบัตัั้งิานการบัรหิุ้ารจดัการเอกสิารอเิลก็ทรอนกิสิ์ 
ระเบัยีบัปฏิิบัติัั้เก่ียวกับัการจัดการเอกสิาร ระเบัยีบัปฏิิบัตัั้งิานการ
บัริหุ้ารจัดการข้อมูลลูกค้า เป็นตั้้น โดยนโยบัายและระเบัียบั
ปฏิิบััตั้ิเหุ้ล่านี� มีผลบัังคับัใช้้ครอบัคลุมทั�งกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ  
รวมทั�งการบัริหุ้ารคูค่า้ ซ่่ึ่งทุกสิายงานตั้อ้งปฏิบัิัตั้ติั้ามนโยบัายและ 

ระเบัียบัปฏิิบััตั้ิดังกล่าวเพ่ือลดความเสิี่ยงของเหุ้ตัุ้การณ์ไม ่

พง่ประสิงค ์อาท ิเหุ้ตั้กุารณค์วามเสิีย่งทางไซึ่เบัอร ์และเหุ้ตั้กุารณ์
ความเสิี่ยงข้อมูลร่ัวไหุ้ล โดยกรณีตั้รวจพบัว่า มีการละเมิดข้อมูล
สิ่วนบุัคคล การฝ่่าฝ่ืนหุ้รือไม่ปฏิิบััติั้ตั้ามนโยบัายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่ิวนบุัคคลถืือเป็นการฝ่่าฝ่ืนคำาสิั่ง และ/หุ้รือระเบัียบัของ
ธนาคาร เมื่อดำาเนินการตั้รวจสิอบัอย่างครบัถ้ืวนรอบัด้านแล้ว 
พบัวา่มกีารกระทำาความผิดจริง ธนาคารอาจมกีารดำาเนินการทาง
วนิยั ได้แก่ ว่ากล่าวตั้กัเตั้อืน การภาคทัณฑ์์ การช้ดเช้ยค่าเสิยีหุ้าย  
การหุ้ักค่าจ้าง การลดตั้ำาแหุ้น่ง และ/หุ้รือการลดเงินเดือน จนถื่ง 

การพ้นสิภาพจากการเป็นพนักงาน ตั้ามสิมควรแต่ั้กรณี
3. เตั้รียมความพร้อมทั�งด้านนโยบัาย กระบัวนการทำางาน ตั้ลอดจน 

ระบับังาน เพ่ือรองรับัพระราช้บััญญัติั้คุ้มครองข้อมูลสิ่วนบุัคคล
พ.ศ. 2562 ซ่่ึ่งมีผลบัังคับัตัั้�งแตั้่เดือนมิถุืนายน 2565 โดยม ี

การรายงานความคืบัหุ้น้าตั้่อผู้บัริหุ้ารระดับัสิูงของธนาคาร 

อย่างสิมำ่าเสิมอ และมีการดำาเนินงาน ดังนี�

 • กำาหุ้นดนโยบัายและระเบัียบัปฏิิบััติั้งานใหุ้้สิอดคล้องกับั 

  ข้อกำาหุ้นดของกฎหุ้มาย
• กำาหุ้นดมาตั้รฐานและช่้องทางในการใหุ้้ความยินยอมของลกูค้า
• กำาหุ้นดใหุ้้มีเจ้าหุ้น้าที่คุ้มครองข้อมูลสิ่วนบัุคคล (Data  

Protection Officer: DPO) เพ่ือทำาหุ้น้าท่ีใหุ้้คำาแนะนำาเก่ียวกับั 

การปฏิิบัตัั้ติั้ามกฎหุ้มายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสิว่นบัคุคล
และตั้รวจสิอบัการดำาเนินการเก่ียวกับัการเก็บัรวบัรวม ใช้ ้หุ้รือ
เปิดเผยข้อมูลสิ่วนบุัคคลของลูกค้าใหุ้้เป็นไปตั้ามข้อกำาหุ้นด
กฎหุ้มาย 

• พัฒนาโครงสิร้างพื�นฐานดา้นเทคโนโลยีท่ีสิำาคัญ อาทิ พฒันา 

ระบับัการจัดการความยินยอม (Consent Management  
System: CSM) เพ่ือใหุ้้สิามารถืตั้รวจสิอบัค่าความยินยอม 

ก่อนใช้้ข้อมลู  เพ่ือใหุ้้มัน่ใจว่าการใช้้ข้อมลูส่ิวนบัคุคลของลกูค้า
เป็นไปตั้ามวัตั้ถุืประสิงค์ท่ีลกูค้าได้ใหุ้้ความยินยอมไว้  ตั้ลอดจน 

จัดใหุ้้มีกระบัวนการรองรับัการใช้้สิิทธิตั้ามกฎหุ้มายของ 

ลกูค้า  การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทำาใหุ้้ข้อมลูไม่สิามารถืระบุัตั้วัตั้นได้  
เพื่อปกป้องและรักษัาความเป็นสิ่วนตั้ัวของข้อมูลลูกค้า  

• กำาหุ้นดมาตั้รฐานการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าตั้่อบัุคคลและ
องค์กรภายนอก ทั�งกรณีการรับัข้อมูลเข้า และสิ่งออกนอก
ธนาคาร โดยมหีุ้ลกัเกณฑ์์พจิารณาทีเ่ปน็มาตั้รฐานครอบัคลมุ
วงจรช้ีวิตั้ข้อมูล  ดังนี�

  • ประเมินโดยหุ้น่วยงานภายนอกที่เป็นพันธมิตั้ร หุ้รือ 

   ดำาเนินงานตั้่างๆ ใหุ้้ธนาคาร
  • พิจารณาการได้มาซ่่ึ่งข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลใหุ้้ 

   ต้ั้องถูืกต้ั้องตั้ามกฎหุ้มาย
  • นำาส่ิง เข้าถ่ืง และจัดเก็บัข้อมูลใหุ้้เป็นไปตั้ามมาตั้รฐาน 

   ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีของธนาคาร
  • ลบัและทำาลายข้อมูล
  • กำาหุ้นดระดับัผูม้อีำานาจอนุมตัั้ก่ิอนดำาเนนิการ และรายงาน 

   ต่ั้อคณะอนกุรรมการกำากบััการจดัการข้อมลูเป็นรายไตั้รมาสิ
4. จัดใหุ้้มีการสิร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับัพระราช้บััญญัติั้ 

 คุ้มครองข้อมูลสิ่วนบัุคคล พ.ศ.2562 ตั้ลอดจนนโยบัายและ 

 วิธีปฏิิบััตั้ิงานที่เกี่ยวข้องใหุ้้กับัพนักงานทั่วทั�งองค์กร เพ่ือใหุ้้ 

 สิามารถืปฏิิบััตั้งิานหุ้รือใหุ้้บัริการลกูคา้ไดส้ิอดคลอ้งกับัขอ้กำาหุ้นด 

 ของกฎหุ้มาย
5. ทบัทวนปรับัปรุงนโยบัายและระเบัียบัปฏิิบััติั้งานอย่างสิมำ่าเสิมอ  
 เพ่ือใหุ้้สิอดคลอ้งกบัักฎเกณฑ์์ การปฏิบิัตัั้งิานทีม่กีารเปลีย่นแปลง  
 รวมถ่ืงควบัคุม ดูแล และตั้รวจสิอบัใหุ้้การปฏิิบััตั้ิงานเป็นไปตั้าม 

 นโยบัายและระเบัียบัปฏิิบััตั้ิงานท่ีกำาหุ้นด
6. กำาหุ้นดแนวทางในการดำาเนนิการกรณีมเีหุ้ตั้กุารณท่ี์ไมพ่ง่ประสิงค์  
 ดว้ยการวิเคราะห์ุ้ขอ้มลู ประเมินความรุนแรงของเหุ้ตุั้การณ์ จัดการ 

 ระงับัเหุ้ตั้กุารณ ์แก้ไข และกูค้นืระบับัโดยผูเ้ช้ีย่วช้าญเฉพาะดา้นทั�ง 

 ภายในและภายนอกธนาคาร และแจง้ความคบืัหุ้น้าแก่ลกูคา้หุ้รือ 

 ผูม้ส่ีิวนได้เสิยีท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะ โดยธนาคารยินดใีหุ้้ความร่วมมอื 

 ปฏิิบััตั้ิตั้ามกระบัวนการทางกฎหุ้มาย 
GRI 3-3
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นอกจากนี� ธนาคารยังใหุ้้ความสิำาคัญกับัเรื่อง Check and Balance ที่เหุ้มาะสิมในกระบัวนการสิำาคัญ มีการกำาหุ้นดความตั้้องการด้านความ
ปลอดภัยไซึ่เบัอร์ในกระบัวนการพัฒนาระบับัทุกขั�นตั้อนตั้ั�งแตั้่การคัดเลือกผู้ใหุ้้บัริการ การออกแบับัโซึ่ลูช้ั่น การพัฒนาระบับังาน การทดสิอบัด้าน 

ความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ ตั้ลอดจนการนำาระบับัข่�นใช้้งานจริง ทั�งนี� ธนาคารใหุ้้บัริษััทท่ีปร่กษัาช้ั�นนำาประเมินระดับัความพร้อมด้านการบัริหุ้ารจัดการ
ความเสิี่ยงด้านไซึ่เบัอร์ (Cyber Risk Maturity) อ้างอิงตั้ามมาตั้รฐานสิากล (NIST)* ในปี 2564 ผลประเมินอยู่ในระดับัเทียบัเท่าธนาคารช้ั�นนำา 
โดยธนาคารได้กำาหุ้นดแผนพัฒนาอย่างตั้่อเน่ืองจนถ่ืงปัจจุบััน เพื่อใหุ้้มีระดับัความพร้อมเทียบัเท่าธนาคารช้ั�นนำาของโลกในปี 2567 ซึ่่่งในปี 2565 
ธนาคารไม่มขีอ้รอ้งเรียนท่ีเกีย่วขอ้งกับัการละเมิดขอ้มลูความเปน็สิว่นตัั้วของลกูคา้อย่างมนัียสิำาคญั** มกีารจัดแคมเปญเพ่ือใหุ้้ความรูด้า้นไซึ่เบัอร์
โดยสิามารถืเข้าถ่ืงประช้าช้นจำานวน 10 ล้านคน และมีจำานวนโครงสิร้างพื�นฐานด้านเทคโนโลยีท่ีสิอดคล้องตั้ามมาตั้รฐานด้านความปลอดภัย 

ทางไซึ่เบัอร์ ร้อยละ 100 ซึ่่่งได้รับัการรับัรองตั้ามมาตั้รฐานสิากลในระบับัที่มีความสิำาคัญโดยครอบัคลุมการทำารายการกว่า 2,900 ล้านรายการ 

ตั้อ่เดอืน นอกจากนี� มพีนักงานทีไ่ดรั้บัการอบัรมดา้นความปลอดภยัทางไซึ่เบัอรแ์ละการใช้ข้อ้มลูสิว่นบัคุคล คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั�งหุ้มด

* NIST หุ้รือ National Institute of Standards and Technology เป็นหุ้น่วยงานท่ีกำาหุ้นดมาตั้รฐานและแนวทางการรักษัาความมั่นคงปลอดภัยไซึ่เบัอร์ของประเทศสิหุ้รัฐอเมริกา ซึ่่่งได้รับั 

การยอมรับัในระดับัสิากล และมีการนำามาใช้้อ้างอิงอย่างแพร่หุ้ลาย
** ข้อร้องเรียนละเมิดข้อมูลความเป็นสิ่วนตั้ัวของลูกค้าอย่างมีนัยสิำาคัญ หุ้มายถื่ง เหุ้ตัุ้การณ์การเข้าถื่งข้อมูลความเป็นสิ่วนตั้ัวของลูกค้าโดยไม่ได้รับัอนุญาตั้ ท่ีสิ่งผลกระทบัอย่างสิูงตั้่อ 

ลูกค้าและธนาคารอย่างมีนัยสิำาคัญ และตั้รวจสิอบัพบัว่าเกิดจากความผิดพลาดของธนาคารโดยตั้รง

กี่ารด้ำาเนินงานด้้านระบบความูปลอด้ภัยข้องข้้อมููลสารสนเทศ

เพิ�มูประสิทธิภาพในกี่าร
ตรวจจับและป้องกี่ัน
ข้้อมููลรั�วไหล 

• ตั้่อยอดในการปรับั
แตั้่งค่าตั้ิดตั้ั�งบันระบับั
ป้องกันการรั่วไหุ้ลของ
ข้อมลูใหุ้้มปีระสิทิธิภาพ
มากยิง่ข่�น 

• จำากัดความเสิี่ยงใหุ้้
ครอบัคลุมช้่องทางท่ี
หุ้ลากหุ้ลายมากยิ่งข่�น 

• เพิ่มการตั้ิดตั้ั�งเครื่องมือ
ป้องกันการรั่วไหุ้ลของ
ข้อมูลจากการใช้้งาน
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถืือ
สิ่วนตั้ัวของพนักงาน 

เพื่อใหุ้้มั่นใจว่าทุกการ 

ส่ิงผ่านข้อมลูของธนาคาร 

จะอยู่บันเสิ้นทาง 

ท่ีสิามารถืตั้รวจสิอบัได้ 
• ยกระดับัการป้องกัน

การรั่วไหุ้ลของข้อมูล
ครอบัคลุมเพิ่มเตั้ิมถื่ง
บัริษััทของธนาคารฯ 
และสิาขาตั้่างประเทศ

1
เพิ�มูข้่ด้ความูสามูารถึใน
กี่ารป้องกี่ันภัยคุกี่คามู
ทางไซเบอร์

• ยกระดับัการเฝ่้าระวัง
และตั้รวจจับัภัยคุกคาม
ทางไซึ่เบัอร์เช้ิงรุก อาทิ 
การตั้รวจจับัและป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงค่า
ความปลอดภัยบันระบับั
คลาวด์ การจำาลองการ
โจมตั้ีทางไซึ่เบัอร์จาก
ภายนอกเพื่อทดสิอบั
ประสิิทธิภาพของ
เทคโนโลยีท่ีใช้้

• เพิ่มทักษัะความ
สิามารถืใหุ้้แก่ทีมงาน
ในการบัริหุ้ารจัดการ
เหุ้ตัุ้การณ์ได้รวดเร็ว

• ขยายขอบัเขตั้ในการ
เฝ่้าระวังภัยคุกคามทาง
ไซึ่เบัอร์ใหุ้้กับับัริษััทของ
ธนาคารฯ

2
ยกี่ระด้ับความูพร้อมู
รับมูือภัยคุกี่คามูทาง
ไซเบอร์

• ยกระดับัความพร้อม
ในการรับัมือภัย
คุกคามทางไซึ่เบัอร์
ด้านการตั้อบัสินองตั้่อ
สิถืานการณ์ (Incident 
Response) ระหุ้ว่าง
หุ้น่วยงานตั้่างๆ 

ภายในธนาคารเพื่อ
ปรับัปรุงประสิิทธิภาพ
ในกระบัวนการสิื่อสิาร
และประสิานงานใหุ้้
ดียิ่งข่�น

3
เพิ�มูศักี่ยภาพข้อง
บุคลากี่ร

• เพิ่มศักยภาพของ
บัุคลากรท่ีดูแล

    รับัผิดช้อบังานด้าน
การรักษัาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซึ่เบัอร์

    ใหุ้้กับัตั้ลาดแรงงาน
ในประเทศไทย ผ่าน
โครงการ KBTG  
Campus:  
Cyber security  
Bootcamp

4
กี่ารได้้รับกี่ารรับรอง
ด้้านมูาตรฐานต่างๆ

• มาตั้รฐาน ISO 
27001:2013 ปีท่ี 8 

 - ครอบัคลุมบัริการ 

  และแอพพลิเคช้ั่น 

  ท่ีสิำาคัญ Data Center  
  และศูนย์เฝ่้าระวัง 

  ภัยไซึ่เบัอร์ (CSOC)
• มาตั้รฐาน PCIDSS 

V3.2.1 ปีท่ี 5 
 - ครอบัคลุมระบับั 

  งาน Payment 
   Gateway On  

  Cloud
 - ขยายขอบัเขตั้ 

  ครอบัคลุมบัริการ  
  Acquiring System  
  – EDC เพิ่มเตั้ิม 

  สิำาหุ้รับับัริการใน 

  ประเทศเวียดนาม
• มาตั้รฐาน PCI PIN 

Security V3.1 
  - รับัรองระบับัการ 

  รกัษัาความปลอดภัย
       ของการจัดการ 

  ข้อมูล PIN สิำาหุ้รับั 

  ใช้้งานบััตั้รท่ีตัู้ ้
  เอทีเอ็ม

5

GRI 3-3, GRI 418-1
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กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านมูาตรกี่ารรักี่ษาความู
ปลอด้ภัยและความูลับข้องข้อ้มููลตามูหลักี่กี่าร
 Work that FITS 

ธนาคารปรับัรูปแบับัการทำางานใหุ้้เป็น FITS Mode เพ่ือใหุ้้พนักงาน 

เกดิความคล่องตั้วัของการทำางาน และสิามารถืปฏิิบัติัั้งานจากทีบ้่ัานได้ 

ภายใตั้้มาตั้รการการรักษัาความปลอดภัยที่รัดกุม เพ่ือรักษัาความ
ปลอดภัยและรักษัาความลับัของข้อมูล โดยได้กำาหุ้นดหุ้ลักการใหุ้้
พนักงานสิามารถืทำางานจากที่บั้านได้ตั้ามลักษัณะงาน โดยอยู่ 

ภายใต้ั้ระดบััความเสิีย่งทีย่อมรับัไดข้องธนาคาร และใหุ้้เปน็ไปตั้ามขอ้
กำาหุ้นดของหุ้น่วยงานกำากับัดแูล   รวมทั�งมาตั้รฐานดา้นความปลอดภัย
ด้านไซึ่เบัอร์ของธนาคาร เช่้น ตั้้องทำางานบันเคร่ืองคอมพิวเตั้อร์ของ
ธนาคารเท่านั�น หุ้ากเป็นอุปกรณ์พกพา ตั้้องมีการลงทะเบัียนและ 

ตั้ิดตั้ั�งซึ่อฟต์ั้แวร์ด้านความปลอดภัย ทำาการพิสิูจน์ตั้ัวตั้นแบับั  
Two-Factor Authentication ใช้้ช่้องทางที่มีการเข้ารหุ้ัสิข้อมูล อาทิ  
เครือข่ายเสิมือนส่ิวนตัั้ว (Virtual Private Network: VPN) 
หุ้รือ การใช้้ระบับั Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
ที่สิามารถืป้องกันไม่ใหุ้้เกิดการรั่วไหุ้ลของข้อมูลได้ ทั�งนี� รูปแบับั
ของโซึ่ลูช้ั่นจะถูืกพิจารณาใหุ้้เหุ้มาะสิมกับัระดับัความเสิี่ยงของ
กลุ่มพนักงาน นอกจากนี�  มีการเน้นยำ�าแนวปฏิิบััตั้ิ ท่ีดีของการ
รักษัาความปลอดภัยข้อมูล เ ม่ือปฏิิบัั ติั้งานจากท่ีบั้านใหุ้้กับั
พนักงาน ผ่านการเรียนรู้ในช่้องทางตั้่างๆ อาทิ บัทเรียนออนไลน์  
สิื่อประช้าสิัมพันธ์ของธนาคาร

ความูร่วมูมืูอกัี่บหน่วยงานกี่ำากัี่บดู้แลและ 
ภาคส่วนต่างๆ

ธนาคารเป็นคณะกรรมการและสิมาชิ้กของศูนย์ประสิานงานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสิารสินเทศภาคการธนาคาร หุ้รือ 
Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team 
(TB-CERT) ซึ่่ง่เป็นศนูย์กลางในการยกระดับัความมัน่คงปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามทางไซึ่เบัอร์ โดยในปี 2565 ธนาคารประสิานความร่วมมือ 

ด้านความปลอดภัยเก่ียวกับัการป้องกันภัยไซึ่เบัอร์ท่ีสิำาคัญ ดังนี�
1. การยกระดับัความพร้อมในการรับัมอืภัยไซึ่เบัอร์ด้านการตั้อบัสินอง 

 ตั้่อสิถืานการณ์ (Incident Response) โดย
 • เข้าร่วมงานสิัมมนาเช้ิงปฏิิบััตั้ิการและทดสิอบัเพ่ือซึ่ักซึ่้อม 

  การรับัมอืกับัภัยไซึ่เบัอร์ (Cyber Drill /Exercise) ซ่่ึ่งจดัข่�นโดย  
  TB-CERT ภายใตั้้ความร่วมมือระหุ้ว่างสิมาคมธนาคารไทย 

  และธนาคารแหุ่้งประเทศไทย เพ่ือยกระดับัความพร้อมใน 

  การรบััมอืภยัไซึ่เบัอร์ด้าน Incident Response เสิริมสิร้างทกัษัะ 

  กระบัวนการในการตั้อบัสินองการตั้ดัสินิใจและการแลกเปลีย่น 

  ข้อมูลระหุ้ว่างกัน และเป็นการประสิานความร่วมมือระหุ้ว่าง 

  องค์กรและหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับัมือภัยไซึ่เบัอร์
 • เข้าร่วมกจิกรรมทีจ่ดัโดยความร่วมมอืของหุ้น่วยงานกำากบััทาง 

  ด้านการเงิน ได้แก่ ธนาคารแหุ่้งประเทศไทย สิำานักงาน 

  คณะกรรมการกำากับัหุ้ลักทรัพย์และตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์ และ 

  สิำานักงานคณะกรรมการกำากับัและส่ิงเสิริมการประกอบัธุรกิจ 

  ประกันภัย เพ่ือยกระดับัความพร้อมในการรับัมือภัยไซึ่เบัอร์  
  และเป็นการประสิานความร่วมมอืระหุ้ว่างหุ้น่วยงานกำากบััดแูล 

  ในภาคสิ่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับัภาคการเงิน 
 • เขา้ร่วมกจิกรรมอบัรมและสิมัมนารว่มกบััหุ้น่วยงานอืน่ๆ ไดแ้ก่  
  สิำานักงานคณะกรรมการการรักษัาความมัน่คงปลอดภัยไซึ่เบัอร์ 

  แหุ่้งช้าตั้ิ (สิกมช้.) รวมทั�งการซึ่ักซึ่้อมการรับัมือกับัภัยไซึ่เบัอร์  
  (Cyber Drill/Exercise) ร่วมกับัหุ้น่วยงานโครงสิร้างพื�นฐาน 

  สิำาคัญทางสิารสินเทศอ่ืนๆ ของประเทศ
2. การเป็นสิมาช้ิก Financial Services Information Sharing and  
 Analysis Center (FS-ISAC) ซึ่่่งเป็นศูนย์ข้อมูลและการวิเคราะห์ุ้ 

 ข้อมลูดา้นความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ของอุตั้สิาหุ้กรรมการเงินท่ัวโลก 

 ท่ีทำาการวิเคราะหุ้์ข้อมูลและการแบั่งปันข่าวกรองด้านภัยไซึ่เบัอร์  
 เพ่ือใหุ้้ธนาคารรับัทราบัข้อมูลในมุมกว้าง และนำามาพัฒนาและ 

 ปรับัปรุงระบับัความมั่นคงปลอดภัยของธนาคารก่อนที่จะเกิด 

 เหุ้ตัุ้การณ์ไม่พ่งประสิงค์

GRI 3-3
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ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญอย่างยิ่งในการสิร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
ความตั้ระหุ้นักรู้ใหุ้้เท่าทันตั้่อภัยไซึ่เบัอร์ โดยแบั่งกลุ่มเป้าหุ้มาย 

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. คณะกี่รรมูกี่ารธนาคารและผู้บริหารระดั้บสูง
 • คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ัริหุ้ารระดับัสิงู  เขา้ร่วมฝ่กึอบัรม 

  หุ้ลักสิูตั้รผู้บัริหุ้ารภัยไซึ่เบัอร์ประจำาปี ซ่่ึ่งจัดโดยหุ้น่วยงาน 

  กำากับัดแูล อาทิ ธนาคารแหุ่้งประเทศไทย สิำานักงานคณะกรรมการ 

  กำากับัหุ้ลกัทรพัย์และตั้ลาดหุ้ลกัทรพัย์ เพ่ือรบััทราบัข้อมลูเกีย่วกบัั 

  ความเสิี่ยงที่มาพร้อมกับัเทคโนโลยีใหุ้ม่ รูปแบับัการโจมตั้ี 
  ท่ีซัึ่บัซ้ึ่อนและหุ้ลากหุ้ลาย แนวทางและมาตั้รการในการจดัการ 

  และรับัมอืภัยไซึ่เบัอร์ใหุ้้มปีระสิทิธิผล สิอดคลอ้งกับัมาตั้รฐาน 

  สิากล รวมทั�งได้แลกเปลี่ยนความคิดเหุ้็นกับัคณะกรรมการ 

  ธนาคารหุ้รือผูบ้ัรหิุ้ารระดบััสิงูของสิถืาบันัการเงนิ และบัรษิัทัใน 

  ภาคตั้ลาดทุนอ่ืนๆ 
 • รายงานภัยคุกคามใหุ้ม่ๆ ใหุ้้แก่คณะกรรมการธนาคาร และ 

  คณะกรรมการกำากับัความเสิีย่ง ทุกไตั้รมาสิ โดยนำาเสินอขอ้มลู 

  ข่าวสิารความรู้ท่ีเก่ียวกบััภยัทางไซึ่เบัอร์ และมาตั้รการปอ้งกัน 

  ของธนาคาร เพ่ือเป็นการใหุ้้ความรู้และรับัความคิดเห็ุ้นเก่ียวกับั 

  แนวทางกำากับัดูแลท่ีคณะกรรมการอาจมีเพิ่มเตั้ิม
 • จัดใหุ้้มีการจำาลองสิถืานการณ์การโจมตั้ีด้วยภัยคุกคามทาง 

  ไซึ่เบัอร์ใหุ้้กบััผูบ้ัริหุ้ารระดับัสิงูของธนาคาร เพ่ือใหุ้้เกิดความคุน้เคย 

  และสิร้างกระบัวนการตั้อบัสินองตั้่อภัยคุกคามทางไซึ่เบัอร์
 

2. พนักี่งาน 
 • จัดทำาสิื่อการสิอนหุ้ลักสิูตั้รความเป็นเลิศด้านการบัริหุ้าร 

  ความปลอดภัยขอ้มลูในรปูแบับั e-Learning เพ่ือใหุ้้พนักงาน 

  เรียนรู้หุ้ลักสิูตั้รขั�นพื�นฐานในการดูแลความปลอดภัยของ 

  ข้อมูล
 • จดัทำาโครงการรณรงค์และใหุ้้ความรู้ดา้นภยัไซึ่เบัอร์ในรูปแบับั 

  และเนื�อหุ้าท่ีแตั้กตั้่างกันออกไปในแตั้่ละไตั้รมาสิ อาท ิ

  รณรงค์เรื่องการรักษัาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า ระวัง 

  การแช้ร์ข้อมูลส่ิวนตัั้วบันโซึ่เช้ียลมีเดีย โดยส่ืิอสิารทั�งใน 

  รูปแบับัส่ืิอ Infographic และกิจกรรมตั้อบัคำาถืาม เพ่ือใหุ้้ 

  พนกังานทกุคนไดร้ว่มกิจกรรมอยา่งสินกุสินานและไดค้วามรู ้
  ไปพร้อมกัน

 • จดัทำา Security Tips และ Security Alert ในรูปแบับั  
  IT Newsletter เป็นประจำาเพ่ือใหุ้้พนักงานเขา้ใจ เขา้ถ่ืงไดง่้าย 

  และรู้เท่าทันภัยไซึ่เบัอร์ 
 • จัดทดสิอบั Phishing Drill โดยสิ่งอีเมลปลอมใหุ้้กับัพนักงาน 

  ของธนาคารและบัริษััทของธนาคารเพ่ือทดสิอบั และสิร้าง 

  ความตั้ระหุ้นัก ตั้ลอดจนเปน็การฝ่กึวิธีการรบััมอืเมือ่พนักงาน 

  ได้รับัอีเมลปลอมในสิถืานการณ์จริงอย่างสิมำ่าเสิมอ โดยจาก 

  ผลการทดสิอบัพบัว่าพนักงานตั้ระหุ้นักและระมัดระวัง 

  ในการสิังเกตั้ Phishing Mail มากข่�น
 • จดัทำา Cyber Hygiene Culture Program เพ่ือสิร้างวัฒนธรรม 

  องค์กรด้านความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ โดยมุ่งเน้นที่การปรับั 

  พฤติั้กรรมของพนักงานในเร่ืองพื�นฐานของการป้องกันและ 

  รับัมือภัยไซึ่เบัอร์ มีการสิื่อความจากผู้บัริหุ้ารระดับัสิูงเพ่ือ 

  ใหุ้้พนักงานเห็ุ้นว่าเรื่องความปลอดภัยไซึ่เบัอร์เป็นเรื่องท่ี 

  ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญอย่างมาก
 • ขยายขอบัเขตั้การสิร้างวฒันธรรมองคก์รดา้นความปลอดภยั 

  ไซึ่เบัอร์ ครอบัคลุมบัริษััทในกลุ่มธุรกิจ เพ่ือใหุ้้ตั้ระหุ้นัก 

  ถ่ืงภัยไซึ่เบัอร์  และปฏิิบััตั้ิตั้ามพฤตั้ิกรรมพื�นฐานด้าน 

  ความปลอดภัยไซึ่เบัอร์ ซ่่ึ่งจะช้่วยป้องกันและลดผลกระทบั 

  ท่ีอาจเกิดกับัองค์กรและบัริษััทในหุ่้วงโซึ่่ธุรกิจได้ 

กี่ารให้ความูสำาคัญและ
กี่ารสื�อความูจากี่

ระด้ับบริหารระด้ับสูง

กี่ารสร้างแรงจูงใจ
ด้้วยรางวัลและ

บทลงโทษท่�ช่ัด้เจน

กี่ารฝึึกี่อบรมูและกี่ารสร้าง
ความูตระหนักี่เรื�องความู

ปลอด้ภัยด้้านไซเบอร์

กี่ารวัด้ผลและปรับปรุง
มูาตรกี่ารและส่งเสริมู

วัฒนธรรมูองค์กี่รอย่างสมูำ�าเสมูอ

กี่รอบกี่ารสร้างวัฒนธรรมูองค์กี่ร
ด้้านไซเบอร์ท่�เหมูาะสมู

กี่ารสร้าง
วัฒนธรรมูองค์กี่ร

ด้้านไซเบอร์

กี่ารสร้างวัฒนธรรมูองค์กี่รด้้านความูเส่�ยงจากี่ภัยทางไซเบอร์
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3. ลูกี่ค้า
 • ใหุ้้ความรู้ด้านการทำาธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัย  
  การป้องกันภัยไซึ่เบัอร์ และการหุ้ลอกลวงทางออนไลน์  
  (Digital Fraud) แก่ลูกค้าผ่านทุกช่้องทาง อาทิ เว็บัไซึ่ต์ั้  
  K-Contact Center สิาขา และสิื่อโซึ่เช้ียลมีเดีย
 • จัดทำาโครงการ “สิตั้ิ” เพ่ือส่ืิอความใหุ้้ลูกค้ามีความตั้ระหุ้นัก 

  และสิามารถืปอ้งกันตั้นเองจากภยัไซึ่เบัอร ์และการหุ้ลอกลวง 

  ทางออนไลนต์ั้า่งๆ เช้น่ ภยัจากแก�งคอลเซึ่น็เตั้อร ์บัญัช้มีา้ และ 

  มิจฉาช้ีพหุ้ลอกเป็นนายหุ้น้าใหุ้้สิินเช้ื่อ เป็นตั้้น

4. ผู้ให้บริกี่ารแก่ี่ธนาคารและคู่ค้าทางธุรกิี่จ
 ส่ืิอความการบัริหุ้ารความเสิี่ยงด้านไซึ่เบัอร์กับัผู้ใหุ้้บัริการแก่ 
 ธนาคาร รวมถ่ืงคู่ค้าทางธุรกิจของธนาคารอย่างสิมำ่าเสิมอ  
 เพ่ือเน้นยำ�าว่าธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญในเรื่องความปลอดภัย 

 ไซึ่เบัอร์และการบัรหิุ้ารความเสิีย่งดงักล่าว รวมทั�งเป็นการใหุ้้ความรู ้
 กับัผู้ใหุ้้บัริการและคู่ค้าของธนาคารถ่ืงแนวปฏิิบััตั้ิท่ีดี

 ธนาคารจัดทำาสิื่อประช้าสิัมพันธ์โครงการสิตั้ิ เพื่อสิื่อความใหุ้้ลูกค้า
มีความตั้ระหุ้นักและป้องกันตั้นเองจากภัยไซึ่เบัอร์อย่างตั้่อเนื่อง

GRI 3-3
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ธนาคารมีการใช้้ข้อมูลสิ่วนบัุคคลของลูกค้าเพ่ือวัตั้ถืุประสิงค์อื่น
เช้่น การวิเคราะหุ้์ วิจัย และ/หุ้รือ จัดทำาข้อมูลทางสิถืิติั้ รวมถื่งเพ่ือ
การพัฒนา ปรับัปรุงผลิตั้ภัณฑ์์ และ/หุ้รือบัริการของธนาคาร การใช้้
ข้อมูลส่ิวนบุัคคลเพ่ือวัตั้ถุืประสิงค์ด้านการตั้ลาด การประมวลผล
ข้อมูลเพื่อการบัริหุ้ารความเสิี่ยง กำากับั ตั้รวจสิอบั การบัริหุ้ารจัดการ
ภายในองค์กร และการป้องกันการทุจริตั้ รวมถื่งการบัริหุ้ารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสิารสินเทศเพ่ือป้องกันรับัมือและลดความเสิี่ยง 

ด้านเทคโนโลยีสิารสินเทศ และภัยคุกคามไซึ่เบัอร์  เป็นตั้้น ซ่่ึ่งการ
ประมวลผลข้อมูลส่ิวนบุัคคลในกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตั้ามฐาน 

ท่ีช้อบัด้วยกฎหุ้มาย

Cyber Security Incident Escalation Flow

Security 
Incident

(Severity 1, 2, 3)

CEO

Cyber 
Security 

Executive 
War Room

Escalate
(Severity 1)

Escalate
(Severity 1  

+ Critical Impact)

Call War Room

CSOC* CSIRT**

* CSOC: Cyber Security Operation Center
** CSIRT: Computer Security Incident Response Team

กี่ระบวนกี่ารตรวจสอบด้้านระบบความูปลอด้ภัยข้องข้้อมููลสารสนเทศ

ธนาคารกำาหุ้นดกระบัวนการตั้อบัสินองและการรายงานเหุ้ตัุ้การณ์
ร่ัวไหุ้ลของข้อมูลซ่่ึ่งครอบัคลุม การสิูญหุ้าย การเข้าถ่ืง การใช้้
การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หุ้รือการเปิดเผยข้อมูลสิ่วนบัุคคล 

โดยปราศจากอำานาจหุ้รือโดยมิช้อบัด้วยกฎหุ้มาย โดยกรณีท่ีได ้

รับัแจง้หุ้รอืตั้รวจพบัเหุ้ตุั้การณ์ร่ัวไหุ้ลของข้อมลู ธนาคารจะตั้รวจสิอบั
ขอ้เท็จจรงิ วิเคราะหุ้แ์ละประเมินเหุ้ตั้กุารณ ์รวมถืง่ประเมินความเสิีย่ง 

และผลกระทบัตั้ามหุ้ลักเกณฑ์์ภายในท่ีธนาคารกำาหุ้นด เช้่น จำานวน
เจา้ของข้อมลูส่ิวนบุัคคลท่ีไดรั้บัผลกระทบั ปริมาณและความอ่อนไหุ้ว 

ของข้อมูลส่ิวนบุัคคล เ ป็นตั้้น และรายงานเหุ้ตุั้การณ์และ 

ผลการประเมินความเสิีย่งตั้อ่คณะกรรมการท่ีรับัผดิช้อบั เพ่ือพจิารณา 

กำาหุ้นดแนวทางการแก้ไขตั้อบัสินอง เยียวยา และแจ้งเหุ้ตัุ้การณ์ 

ตั้่อหุ้น่วยงานทางการตั้ามข้อกำาหุ้นดของกฎหุ้มายตั้ามแตั้่กรณี  

กี่ารใช่้ข้้อมููลเพื�อวัตถึุประสงค์อื�น
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กี่รณ่เหตุกี่ารณ์จัด้อยู่ในความูรุนแรงระดั้บ 2 ระดั้บ 3 และ ระดั้บ 4
จะถูืกดำาเนินการภายใตั้้ศูนย์เฝ่้าระวังและรับัมือตั้่อภัยคุกคามทางไซึ่เบัอร์ (Cyber Security Operation Center: CSOC)  

กี่รณ่เหตุกี่ารณ์จัด้อยู่ในความูรุนแรงระดั้บ 1 

หุ้ัวหุ้น้าทีมของ Computer Security Incident Response (CSIRT) จะรายงานและยกระดับัการจัดการไปยัง Cyber Security Executive 

War Room ซึ่่ง่มกีรรมการผูจ้ดัการของธนาคารเปน็ประธาน และมผีูบ้ัริหุ้ารระดบััสิงูของหุ้นว่ยงานธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมเพ่ือจัดการปัญหุ้าดงักลา่ว 

กี่รณ่เหตุกี่ารณ์จัด้อยู่ในความูรุนแรงระดั้บ 1 ข้ยายความูรุนแรงอย่างมู่นัยสำาคัญมูากี่ต่อธนาคาร 

ประธานคณะ Cyber  Security Executive War Room จะรายงานตั้่อประธานเจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้ารของธนาคาร เพ่ือยกระดับัการจัดการไปยัง 

Executive Crisis Management Team (ECMT) เพื่อสิั่งการและตั้ัดสิินใจสิำาหุ้รับัการดำาเนินการตั้่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ความูรุนแรงระดั้บ 1
เป็นระดับัท่ีส่ิงผลกระทบัรุนแรงมากท่ีสุิด 

ความูรุนแรงระดั้บ 4 
เป็นเหุ้ตุั้การณ์ท่ีไม่มีผลกระทบั และเพ่ือนำามาป้องกันเช้ิงรุก

ความูรุนแรงระดั้บ 2
เป็นระดับัท่ีส่ิงผลกระทบัรุนแรงปานกลาง

ความูรุนแรงระดั้บ 3  
เป็นเหุ้ตุั้การณ์ท่ีส่ิงผลกระทบัรุนแรงน้อยท่ีสุิด

ระด้ับเหตุกี่ารณ์ด้้านความูปลอด้ภัย

1

4

2
3
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กี่ลยทุธ์กี่ารบริหารจดั้กี่ารทรพัยากี่รบคุคล 

ธนาคารมุ่งบัริหุ้ารจัดการงานทรัพยากรบัุคคลเพ่ือรองรับัการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข่�นใหุ้้สิอดคล้องกับัยุทธศาสิตั้ร์ K-Strategy ท่ีมุ่ง
เพิม่อำานาจใหุ้้ทุกช้วิีตั้และธุรกิจของลกูคา้ รวมทั�งสิามารถืจดัการความ
ท้าทายของตั้ลาดแรงงานในการแข่งขันสิรรหุ้าบัุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
เพื่อใหุ้้ธนาคารเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสิุดในการร่วมงาน การเรียนรู้ และการ
เป็นผู้นำาด้านนวัตั้กรรมท่ีมุ่งเพ่ิมอำานาจใหุ้้แก่ทุกช้ีวิตั้และธุรกิจของ
ลูกค้า โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี�

ความูเส่�ยง
หุ้ากธนาคารบัริหุ้ารจัดการด้านแรงงานไม่มีประสิิทธิภาพ ไม่เคารพสิิทธิ
มนุษัยช้น ไม่มีความเท่าเทียม อาจทำาใหุ้้เกิดความเส่ีิยงตั้่อข้อเรียกร้องจาก
พนักงาน ความผูกพันพนักงานลดลง อัตั้ราการลาออกเพิ่มสูิงข่�น เกิดความ
ไม่ตั้่อเนื่องทางธุรกิจ และตั้้นทุนในการจัดการทรัพยากรบัุคคลที่สูิงข่�น

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการเงินผนวกกับัความต้ั้องการของ
ลูกค้าที่มีความซัึ่บัซึ่้อนมากข่�น หุ้ากธนาคารไม่พัฒนาทักษัะความรู้ของ
พนักงานใหุ้้ทันตั้่อการเปล่ียนแปลง จะส่ิงผลใหุ้้พนักงานไม่มีความพร้อม
ที่จะทำางานใหุ้้มีประสิิทธิภาพ ทันต่ั้อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข่�น ส่ิงผลใหุ้้
ไม่สิามารถืสิ่งมอบัผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการทางการเงิน เพ่ือตั้อบัสินองความ
ตั้้องการของลูกค้าได้ ทำาใหุ้้เกิดความเส่ีิยงทางธุรกิจในที่สุิด

หุ้ากธนาคารดูแลช้ีวิตั้ความเป็นอยู่และสิภาพแวดล้อมการทำางานของ
พนกังานไม่ดี จะส่ิงผลต่ั้อสุิขภาพกายและสุิขภาพจิตั้ ทำาใหุ้้เกิดความเส่ีิยงต่ั้อ
ประสิิทธิภาพการทำางานที่ลดลง (Low Productivity) และอาจส่ิงผลทำาใหุ้้
อตัั้ราการลาออกสิงูข่�น อนันำามาซึ่่ง่คา่ใช้จ้า่ยเก่ียวกบััพนกังานทีเ่พ่ิมมากข่�น

โอกี่าส
หุ้ากธนาคารมแีนวปฏิิบััติั้ด้านแรงงานอย่างมปีระสิิทธภิาพ มคีวามเทา่เทียม  
ไม่เลือกปฏิิบััติั้ ใหุ้้เกียรติั้ซ่่ึ่งกันและกันในการทำางาน และมีการบัริหุ้าร 

ค่าตั้อบัแทนและจัดสิรรสิวัสิดิการอย่างเป็นธรรม จะทำาใหุ้้พนักงานทำางาน
ด้วยความทุม่เท และมส่ีิวนรว่มในการแสิดงความคิดสิร้างสิรรคไ์ด้อยา่งเตั้ม็ที่  
ส่ิงผลใหุ้้การดำาเนินงานของธนาคารมีประสิิทธิภาพสูิง 

หุ้ากธนาคารสิามารถืพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหุ้้ยืดหุ้ยุ่นและเทา่ทนัการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสิภาพแวดล้อม และสิอดคล้องตั้ามยุทธศาสิตั้ร ์

K-Strategy จะทำาใหุ้้ธนาคารสิามารถืสิ่งมอบัผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการทาง 

การเ งินเ พ่ือตั้อบัสินองความต้ั้องการ ท่ีหุ้ลากหุ้ลายของลูกค้าได้  
ทำาใหุ้้ธนาคารประสิบัผลสิำาเร็จเป็นรูปธรรมตั้ามเป้าหุ้มายที่วางไว้

หุ้ากธนาคารดูแลช้ี วิตั้ความเป็นอยู่และสิภาพแวดล้อมการทำางาน 

ของพนักงานเป็นอย่างดี ทำาใหุ้้พนักงานมีความสิุข ปลอดภัย และมี 
อาช้ีวอนามัยที่ดี จะเป็นปัจจัยสิำาคัญที่ส่ิงเสิริมใหุ้้พนักงานสิามารถืบัริหุ้าร
จัดการช้ีวิตั้การทำางานและช้ีวิตั้ส่ิวนตั้ัวได้อย่างลงตั้ัว ผลที่ได้คือจะช้่วยเพิ่ม
ความสิามารถืและประสิิทธิภาพการทำางานใหุ้้ดีข่�น

กี่ารบริหารจัด้กี่ารทรัพยากี่รบุคคล

ข้้อมููล

    เทคโนโลย ่

กี่ารเพิ�มูอำานาจ
ให้ลกูี่ค้า

กี่ารด้ำาเนนิกี่ลยุทธ์
ประสานกี่ารทำางาน

ร่วมูกัี่น

กี่ารปรบัปรงุ
กี่ระบวนกี่าร
ทำางานให้มู่

ประสิทธิภาพ
และให้อำานาจ
กี่ารตดั้สนิใจ

      กี่ารเสรมิูสร้าง
       ลกัี่ษณะความู

เป็นผูน้ำา
ท่�แข็้งแกี่ร่ง  

ด้้วยกี่ารบรกิี่ารท่�ด่้
และวฒันธรรมู

นวัตกี่รรมู

กี่ารออกี่แบบ
ผลตอบแทนด้้วย
ผลกี่ารปฏิบัิตงิาน

กี่ารสร้างความูแตกี่ต่างและ
กี่ารบรูณากี่ารสิ�งท่�พนกัี่งาน

ให้คุณค่า
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1. กี่ารด้ำาเนินกี่ลยุทธ์ประสานกี่ารทำางานร่วมูกัี่น (Strategic 
Driven Structure) ด้วยรูปแบับัการทำางาน Agile ท่ีมุ่งหุ้วัง
ใหุ้้การทำางานของพนักงานมีความยืดหุ้ยุ่นและมีประสิิทธิภาพ
มากข่�น โดยธนาคารได้ริเริ่มการทำางานในรูปแบับันี�มาตั้ั�งแตั้ ่

ปี 2562 จากกลุ่มเล็กๆ และขยายไปยังระหุ้ว่างสิายงานธุรกิจ
โดยแบั่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ (1) การใหุ้้สิินเช้ื่อ (2) การบัริหุ้ารความ
มั่งคั่ง (3) การบัริการช้ำาระเงิน (4) การขยายธุรกิจในภูมิภาค 

AEC+3 (5) การขยายธุรกิจผ่านช้่องทางใหุ้ม่ๆ (6) การใหุ้้บัริการ
ท่ีมากกว่าความเป็นธนาคาร (7) การดำาเนินธุรกิจท่ีคำาน่งถ่ืง 

สิิง่แวดลอ้ม สิงัคมและธรรมาภิบัาล และ (8) การพัฒนาธุรกิจใหุ้ม่
ดว้ยนวตัั้กรรมทางเทคโนโลยี ซ่่ึ่งทำาใหุ้้การจดัสิรรทรพัยากรบัคุคล
ท่ีมีศักยภาพและความเช้ี่ยวช้าญเป็นไปอย่างมีประสิิทธิภาพ

และเพิ่มความยืดหุ้ยุ่นมากข่�น เพ่ือสิ่งมอบัผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการ
ที่ตั้รงความตั้้องการของลูกค้า ทั�งนี� การทำางานในรูปแบับั Agile 
ช้่วยส่ิงเสิริมใหุ้้พนักงานได้ทดลองและเรียนรู้ (Test and Learn) 
ลดลำาดับัช้ั�นการตัั้ดสิินใจ (Hierarchy) และมีการตัั้�งเป้าหุ้มายท่ี
ช้ดัเจน จ่งช้ว่ยเพ่ิมประสิทิธิภาพการทำางานและลดระยะเวลาการ
สิ่งมอบัสิินค้า (Time to Market) จากเดิมท่ีใช้้เวลา 6 - 10 เดือน  
ลดลงเหุ้ลือ 8 - 16 สิัปดาห์ุ้ 

นอกจากนี� ผลการสิำารวจอุณหุ้ภูมิของพนักงาน (Health Check) 
ท่ีมีตั้่อการทำางานในรูปแบับั Agile ในเรื่องตั้่างๆ ก็มีแนวโน้มดีข่�น 

เมื่อเทียบักับัผลของปี 2564 ดังนี�

ผลกี่ารสำารวจอุณหภูมูิข้องพนักี่งาน (Health Check) ท่�มู่ต่อกี่ารทำางานในรูปแบบ Agile

ความูช่ัด้เจนข้องบทบาท 
(Role Clarity)

ประสิทธภิาพข้องรูปแบบกี่ารทำางาน 
(Effective Way of Work) 

กี่ารทำางานร่วมูกี่ัน 
(Team Experience)

ความูช่ัด้เจนข้องเป้าหมูาย 
(Strategic Clarity)

2.78 3.60 2.57 3.59 2.70 3.21 2.67 3.14

ปี 2564 ปี 2565• หุ้มายเหุ้ตัุ้: คะแนนเตั้็ม 4 คะแนน

2. กี่ารปรับปรุงกี่ระบวนกี่ารทำางานให้มู่ประสิทธิภาพและให้
อำานาจกี่ารตัด้สินใจ (Lean & Empowered Decision Making 
Process) โดยลดขั�นตั้อนทีไ่มจ่ำาเปน็ เพ่ือลดระยะเวลาการดำาเนนิ
งาน และใหุ้้อำานาจกบััพนกังานไดท้ดลองปรบัักระบัวนการทำางาน
ได้ด้วยตั้นเอง เพ่ือใหุ้้เกิดความคล่องตัั้วและว่องไวมากข่�น 

โดยหัุ้วหุ้น้าทีมตั้้องมีกรอบัความคิด (Mindset) กล้าลองและ
เรียนรู้ (Test and Learn) รวมถื่งการใหุ้้คำาแนะนำาและใหุ้้อิสิระ
(Coach and Empower) เพ่ือใหุ้้คนในทีมเกิดความสินุกกับั
งานและสิามารถืเรียนรู้ไปด้วยกันได ้

3. กี่ารสร้างความูแตกี่ต่างและกี่ารบูรณากี่ารสิ�งท่�พนักี่งานให้
คุณค่า (Differentiated Value Proposition and Integrated 
Development) เพ่ือด่งดูดพนักงานท่ีมีศักยภาพใหุ้้เข้าร่วมงาน
กับัธนาคาร ธนาคารจ่งริเริ่มโครงการการทำาความเข้าใจตั้ัวตั้น
และสิิง่ทีก่ลุม่คนเหุ้ล่านี�ใหุ้้คณุคา่ (Employee Value Proposition) 
โดยทำาการศ่กษัากลุ่มผู้มีศักยภาพ ได้แก่ ผู้บัริหุ้าร พนักงาน
และบัุคลากรภายนอก พบัว่า สิิ่งท่ีพนักงานกลุ่มนี�ตั้้องการ คือ 

ตั้้องการสิร้างผลงาน และอยากมีโอกาสิในการสิร้างสิิ่งใหุ้ม่ๆ  
ที่สิามารถืสิร้างคุณค่าต่ั้อองค์กร ประเทศ และสิังคมได้ หุ้รือ 

ท่ีเรียกว่า เป็นได้ใหุ้้โลกเปลี่ยน (Possibility to Make an Impact) 
ซึ่่่งการจะทำาสิิ่งนี�ใหุ้้สิำาเร็จได้นั�น ธนาคารจะตั้้องมีองค์ประกอบั
หุ้ลัก 3 ประการ ดังนี� 

GRI 3-3
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1. รู้ตนเอง 
(Self-awareness) 

มีความตั้ระหุ้นัก
รู้เท่าทันตั้นเองผู้อื่น 

และสิถืานการณ์แวดล้อม 

3. สร้างท่มู
(Team Building)

มีจุดร่วมหุ้รือเป้าหุ้มายในการทำางานร่วมกัน 
โดยสิ่งเสิริมใหุ้้กล้าคิด กล้าลอง รู้จักรับัฟัง 

และตั้ั�งคำาถืาม เพื่อตั้่อยอดใหุ้้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความเหุ้็น รวมทั�งใหุ้้คำาตั้ิช้ม

หุ้รือข้อคิดเหุ้็นที่เป็นประโยช้น์ 

2. ส่งมูอบผลงาน 
(Result-orientation)

ปฏิิบััตั้ิงานโดยมีเป้าหุ้มาย
ที่ช้ัดเจนและมีวิจารณญาณ
ที่ถูืกตั้้อง เพื่อใหุ้้ได้ผลลัพธ์

ตั้ามความมุ่งหุ้มาย  

4. ผนึกี่กี่ำาลัง
(Integration)

ส่ิงเสิริมการทำางานร่วมกันอย่างสิมานฉันท์
โดยคำาน่งถ่ืงประโยช้น์ขององค์กร

และลูกค้าเป็นสิำาคัญ  

1 2 3
โตได้้เกี่ินคาด้ คว้าได้้ทุกี่โกี่ล 
(Limitless Growth) 
โดยพัฒนาทักษัะของพนักงานผ่าน KBank 
Academy ซึ่่่งเป็นแพลตั้ฟอร์มการเรียนรู้
แบับัออนไลน์ ที่มีหุ้ลักสิูตั้รใหุ้้พนักงาน
ได้เลือกเรียนมากกว่า 9,000 หุ้ลักสิูตั้ร

โอกี่าสไร้กี่รอบ กี่ับองค์กี่รไร้ข้่ด้จำากี่ัด้ 
(Better Opportunities Through Powerful Resource) 
ธนาคารมีทรัพยากรเงินทุน ข้อมูล จำานวนมาก 
(จากฐานลูกค้ากว่า 20 ล้านราย) และพันธมิตั้ร
ระดับัโลกที่หุ้ลากหุ้ลาย ธนาคารจ่งมีโอกาสิ
ที่พร้อมใหุ้้ทุกคนได้เข้ามาร่วมแสิดงฝ่ีมือ

ร่วมูทมู่ท่�ใช่่ ช่นะได้้ทุกี่โอกี่าส (Talented People Every Day) 
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะคัดสิรรทีมงานที่ดี และพัฒนาหุ้ัวหุ้น้าที่ใช้่ เพื่อ
ใหุ้้ทุกคนสิามารถืทำางานร่วมกันได้ในรูปแบับัที่รวดเร็วข่�นและมี
ประสิิทธิภาพมากข่�น ธนาคารจ่งใหุ้้ความสิำาคัญกับัการคัดเลือก
พนกังาน และการพัฒนาผูน้ำาผ่านคุณค่าความเป็นผูน้ำา (Leadership 
Values) เพ่ือสิร้างการเป็นผูน้ำาและนำาไปสิูก่ารเปลีย่นแปลงใหุ้้องค์กร 

โตได้้เกี่ินคาด้ 
คว้าได้้ทุกี่โกี่ล

ธนาคารพยายามูทำาให้ทุกี่คนทำางานได้้เต็มูศักี่ยภาพ มู่โอกี่าสแสด้ง
ความูสามูารถึ มู่คนรอบข้้างช่่วยเหลือ มู่ทรัพยากี่รเพ่ยงพอ 
เพื�อช่่วยกี่ันสร้างความูเป็นไปได้้ใหมู่ๆ ท่�มู่ความูหมูาย

โอกี่าสไร้กี่รอบ 
กี่ับองค์กี่รไร้ข่้ด้จำากี่ัด้

ร่วมูท่มูท่�ใช่่ 
ช่นะได้้ทุกี่โอกี่าส 

Limitless Growth Better Opportunities Through Powerful Resource Talented People Every Day

ขั้ตติยา อินทรวิช่ัย
ประธานเจ้าหุ้น้าที่บัริหุ้าร

4. กี่ารออกี่แบบผลตอบแทนด้้วยผลกี่ารปฏิิบัติงาน  
(Performance-driven Reward) เพ่ือขับัเคล่ือนจิตั้วญิญาณ
ของผู้ประกอบัการใหุ้้เกิดข่�นกับัพนักงาน

5. กี่ารเสริมูสร้างลักี่ษณะความูเป็นผู้นำาท่�แข็้งแกี่ร่ง  
ด้้วยกี่ารบริกี่ารท่�ด้แ่ละวฒันธรรมูนวตักี่รรมู (Purposeful 
and Practical Leader with Excellent Service and Innovation  
Culture) โดยธนาคารเปิดโอกาสิใหุ้้ผู้บัริหุ้ารร่วมกำาหุ้นด
คุณลกัษัณะของผูน้ำา (Purposeful & Practical Leadership) 
ท่ีคาดหุ้วังในกลุม่ผูบ้ัริหุ้ารระดับัสิงู กลุม่ผูน้ำาท่ีเก่ียวข้องกับัการ
ผลักดันกลยุทธ์ของธนาคาร และกลุ่มพนักงานท่ีมีศักยภาพ  
ท่ีจะช่้วยส่ิงเสิรมิการทำางานของธนาคารใหุ้้อยู่รอดและประสิบั
ความสิำาเรจ็ โดยคุณสิมบัตัั้ดิงักล่าวประกอบัด้วย 4 มิตั้ ิดงันี�  

POSSIBILITY 
TO MAKE AN IMPACT

GRI 3-3
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ธนาคารได้รับัรางวัล HR Excellence Awards 2022 Thailand
จัดโดย Human Resources Online ประเทศสิิงคโปร์ รวมทั�งสิิ�น 7 รางวัล 

จากความโดดเด่นของการบัริหุ้ารทรัพยากรบัุคคลที่เป็นเลิศ
ผ่านการบัริหุ้ารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้นำาที่เป็นเลิศ การบัริหุ้ารจัดการดูแล

พนักงานในช่้วงโควิด 19 ตั้ลอดจนการสิ่งเสิริมใสิ่ใจใหุ้้พนักงาน
มีการทำางานอย่างมีคุณภาพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 

กี่ารพัฒนาศกัี่ยภาพข้องพนกัี่งาน

1. กี่ารเสริมูสร้างลักี่ษณะความูเป็นผู้นำาท่�แข็้งแกี่ร่ง เพ่ือใหุ้้
สิามารถืขับัเคลื่อนการทำางานของธนาคารและสิ่งมอบับัริการที่
เปน็เลศิใหุ้้กับัลกูคา้ ผา่นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเปน็ผูน้ำาใน
การใหุ้้บัริการท่ีเป็นเลศิด้วยวฒันธรรมนวตัั้กรรม อาทิ The Inspirer  
รายการสิัมภาษัณ์ผู้บัริหุ้ารระดับัสิูงจากองค์กรตั้่างๆ และบัุคคล
ที่น่าสินใจ เพ่ือสิร้างแรงบัันดาลในการทำางานและการใช้้ช้ีวิตั้ 

ใหุ้้กับัพนักงานและผู้บัริหุ้าร และการจัดกิจกรรม Leadership 
Reflection Day ซ่่ึ่งสิ่งเสิริมพฤตั้ิกรรมที่พ่งประสิงค์ของผู้บัริหุ้าร
และทีมงานทั�ง 4 มิตั้ิ

2. กี่ารเพิ�มูพูนทกัี่ษะความูรู้ให้กี่บัพนกัี่งาน เพ่ือสินับัสินุนทักษัะ
ความรู้เฉพาะทางใหุ้้แก่พนักงาน ดังนี� 

 • หุ้ลักสิูตั้รสิำาหุ้รับัผู้จัดการผลิตั้ภัณฑ์์ (Product Manager  
  Learning) ประกอบัด้วย 5 หุ้ลักสิูตั้ร เกี่ยวกับัการเพิ่มพูน 

  ทักษัะในด้านการออกแบับัผลติั้ภณัฑ์์ การออกแบับัข้อมลูผูใ้ช้้งาน  
  การโน้มน้าวใจ และการแก้ไขปัญหุ้า 
 • หุ้ลักสิูตั้รสิำาหุ้รับัผู้มีความสิามารถืในการใช้้ข้อมูล (Data  
  Talent Learning) หุ้ลกัสิตูั้รออนไลน ์แบัง่ปนัการใช้ข้อ้มลูเพ่ือ 

  บัริหุ้ารผลิตั้ภัณฑ์์
 • หุ้ลักสิูตั้รทักษัะสิำาหุ้รับัอนาคตั้ (Future Skills) ซ่่ึ่งออกแบับั 

  สิำาหุ้รับัพนักงานทุกคน เพ่ือเตั้รียมพร้อมรับัความท้าทายใน 

  อนาคตั้ โดยวิเคราะห์ุ้และการประเมินอย่างเขม้ขน้เพ่ือกำาหุ้นด 

  พัฒนาในอนาคตั้ท่ีคาดหุ้วังและจำาเป็นสิำาหุ้รับัพนักงานในการ 

  ประสิบัความสิำาเร็จในการเผชิ้ญกับัความท้าทายในงานเพ่ือ 

  สิ่งมอบัผลลัพธ์ทางธุรกิจ ประกอบัด้วย 7 ทักษัะหุ้ลัก ดังนี�

GRI 3-3

Adaptability
&

Resilience

• Growth Mindset
• Learning Mindset
• Stress Management

• Empathy
• Communication
• Building Trust
• Outward Mindset
• Collaboration

• Agile Mindset
• Design Thinking 

• Financial Market 
 Global Trend 2022
• Blockchain for 
 Business Growth

• Problem Solving &
 Decision Making
• Analytical Thinking
• Critical Thinking

Future Skills: 
The Arts 
of Future

Essential 
Forward• How to Stay Productive 

 in Future Workplace
• Tools for Hybrid Work

• How to Analyze 
 Qualitative Data
• Business Analysis 
 with Big Data
• Data Storytelling  
 with Visualization

Dealing 
with 

Complexity
Future

Workplace
Data 

& 
Analytics

Interpersonal 
Mastery 

Agile and 
Innovation

Future of 
Financials
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ในปี 2565 ธนาคารมุ่งสิ่งเสิริมทักษัะในการปรับัตั้ัวในอนาคตั้ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
• ความสิามารถืในการปรับัตั้วัและเรียนรู ้(Adaptability and Resilience) 
• ความสิามารถืในการวิเคราะห์ุ้ แยกแยะ และจัดการปัญหุ้า (Dealing with Complexity) 
• ความสิามารถืในการรู้เท่าทันอารมณ์และตั้ระหุ้นักรู้ ถื่งลักษัณะนิสัิยของตั้ัวเองและของคนรอบัข้าง (Interpersonal Mastery) ผ่านการเรียนรู้ 

แบับัผสิมผสิาน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตั้นเองทางออนไลน์ (Online Learning) หุ้้องเรียนเสิมอืนจรงิ (Virtual Learning) การแบ่ังปันในกลุม่ผูเ้รียน
(Action-based Learning) และชุ้มช้นการเรียนรู้เสิมือนจริง (Community of Practice) หุ้ลากหุ้ลายช้่องทาง อาทิ MS Teams แอพพลิเคช้ั่น 

LINE KONNECT+ 

Online Virtual
Learning

Action-Based 
Learning

Community 
of Practice

3. กี่ารสนันสนุนนวัตกี่รรมูในองค์กี่ร ธนาคารจัดทำาโครงการ 
Possibility Hacks ประจำาปี 2565 เพื่อสิ่งเสิริมวัฒนธรรมองค์กร
แหุ่้งการเรียนรู้และนวัตั้กรรม โดยเปิดโอกาสิใหุ้้พนักงานทุกคน 

รวมกลุ่มแข่งขันระดมความคิดริเริ่มสิร้างสิรรค์ เ พ่ือแก้ไข
โจทย์เกี่ยวกับัธุรกิจและบัริการของธนาคาร โดยนำาไปทดลอง
ปฏิิบััติั้จริงกับักลุ่มเป้าหุ้มายคัดเลือกแนวคิดมาตั้่อยอดและ 

ผลักดันใหุ้้เกิดการนำาไปใช้้ในการดำาเนินงานของธนาคาร  
ซึ่่่งแบั่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • Empowering Customers: สิร้างนวัตั้กรรมสิำาหุ้รบัักลุม่ลกูคา้ 

 ตั้ัวเล็ก (Small-Pocket) และสิ่งเสิริมความมั่งคั่งใหุ้้กับัลูกค้า  
 ผ่านนวัตั้กรรมทางการเงิน

 • Empowering Business: ช้ว่ยใหุ้้ธุรกจิประสิบัความสิำาเรจ็และ 

 สิามารถืสิร้างรายได้รูปแบับัใหุ้ม่ หุ้รือลดค่าใช้้จ่ายทางธุรกิจ  
 และช่้วยใหุ้้ธุรกิจในภูมิภาคมีผลประกอบัการท่ีดี แข่งขันได้ 

 ในตั้ลาดโลก

สัด้ส่วนพนักี่งานภายใน
ท่�เติมูเต็มู เพื�อทด้แทน
ตำาแหน่งงานท่�ว่างในองค์กี่ร

ร้อยละ 

85

Working with partners

6K+ 369K+ 753K+ 99%
CONTENTS 
AVAILABLE

SESSION 
COMPLETED

LEARNING 
HOURS

EMPLOYEES 
ENGAGED

 • Empowering Nation: สิร้างสิังคมสิีเขียวท่ียั่งยืนและทำาใหุ้้ 

 ประช้าช้นสิามารถืเขา้ถืง่การสินับัสินนุทางการเงิน เพ่ือรองรับั  
 Aging Society, Limited Ability และ LGBT Community

 • Empowering KBank: ด่งศักยภาพของ Partner ของธนาคาร 

 มาสิรา้ง New Business Model และพฒันาความสิามารถืใน 

 การบัริหุ้ารตั้้นทุน (Cost Efficiency)

 ทั�งนี� มพีนกังานส่ิงไอเดยีเขา้ร่วมโครงการทั�งหุ้มด 121 ไอเดยี และ 

 มีไอเดียท่ีช้นะเลิศทั�งหุ้มด 7 ไอเดีย
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ความูผูกี่พนัข้องพนกัี่งาน

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญกับัการสิร้างความผูกพันระหุ้ว่างธนาคาร
และพนักงาน โดยกำาหุ้นดใหุ้้การวางแผนพัฒนาความผูกพันของ
พนกังานเป็นเป้าหุ้มายในการบัรหิุ้ารจดัการทรพัยากรบัคุคล (People  
Management Goal) ของผูบ้ัริหุ้ารแต่ั้ละสิายงาน ซ่่ึ่งธนาคารมกีารวางแผน
สิำารวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำาทุก 2 ปี หุ้ลังจากทราบั 

ผลการประเมินแล้ว ทุกสิายงานจะวางแผนพัฒนาและส่ิงเสิริม 

ความผูกพันของพนักงานในระดับัของสิายงาน

ในปี 2565 ธนาคารจดัทำา Employee Engagement Pulse Survey 
2022 โดยแบ่ังเป็น 3 หัุ้วข้อหุ้ลกั ได้แก่ ความเป็นผูน้ำา ความลงตั้วัใน 

การใช้ช้้วีติั้และการทำางาน และความพง่พอใจของพนกังานในภาพรวม 

เพ่ือใหุ้้ผู้บัริหุ้ารของแต่ั้ละสิายงานนำาผลสิำารวจมาพัฒนาปรับัปรุง
นโยบัายใหุ้้ตั้อบัโจทย์ความพง่พอใจของพนกังานใหุ้้ได้มากทีส่ิดุ อีกทั�ง
ธนาคารได้คดัสิรรกจิกรรมส่ิงเสิรมิความผกูพนัพนกังานและจดัทำาเป็น 
Engagement Activities Catalog เพ่ือใหุ้้แต่ั้ละสิายงานสิามารถืเลอืกจัด
กจิกรรมได้เองเพ่ือใหุ้้ตั้รงกบััความต้ั้องการของพนกังานใหุ้้ได้มากทีส่ิดุ

ธนาคารจัดกิจกรรมสิ่งเสิริมความผูกพันของพนักงานตั้ามความตั้้องการ
หุ้รือความสินใจของพนักงานในแตั้่ละสิายงาน เพื่อใหุ้้สิามารถืตั้อบัสินอง

ความตั้้องการอย่างแท้จริง

ธนาคารได้รับัรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia  
2022  – Thailand Region จาก HR Asia โดยพิจารณาจากการบัริหุ้ารจัดการ

ภายในองค์กรท่ีด ีเพ่ือสิร้างการมีส่ิวนร่วมของพนักงาน การดแูลเอาใจใส่ิ 
และสิร้างบัรรยากาศที่เหุ้มาะสิมในการทำางาน ตั้ลอดจนการสิ่งเสิริมวัฒนธรรม

การทำางานเป็นทีม
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กี่ระบวนกี่ารคดั้เลอืกี่สรรหาพนกัี่งาน 

เพื่อสิร้างมาตั้รฐานการสิรรหุ้าพนักงานท่ีมีคุณลักษัณะตั้รงตั้ามความตั้้องการของตั้ำาแหุ้น่งงาน และป้องกันความเสิี่ยงจากการเอนเอียง การเลือก
ปฏิิบััติั้ หุ้รือความไม่ยุติั้ธรรมระหุ้ว่างการคัดเลือก ธนาคารจ่งพัฒนามาตั้รฐานกระบัวนการคัดเลือกสิรรหุ้าพนักงาน และแต่ั้งตั้ั�งตัั้วแทนจากแต่ั้ละ
สิายงานเข้าร่วมทีม K-Culture Ambassador เพ่ือมีบัทบัาทในการคัดเลือกพนักงานใหุ้ม่ใหุ้้มีคุณสิมบััติั้สิอดคล้องกับัวัฒนธรรมองค์กร นอกจาก
การพิจารณาด้านทักษัะความรู้และความสิามารถื เพ่ือใหุ้้สิามารถืคัดสิรรบัุคลากรที่มีความพร้อมในการปรับัตั้ัวและเตั้ิบัโตั้ไปพร้อมกับัองค์กร 

ได้อย่างย่ังยืน ดังนี� 

กี่ระบวนกี่ารคัด้เลือกี่สรรหาพนักี่งาน

กี่ิจกี่รรมูรับสมัูครพนักี่งาน 

ธนาคารปรับักลยุทธ์ในการด่งดูดกลุ่มผู้มีความสิามารถื
ที่ศ่กษัาในตั้่างประเทศผ่านการสิร้างความสัิมพันธ์กับั
สิมาคมศิษัย์เก่าของมหุ้าวิทยาลัยตั้่างๆ เช้่น การสิร้างความ
สัิมพันธ์กับัสิามัคคีสิมาคม สิหุ้ราช้อาณาจักร เป็นตั้้น
เพื่อเปิดโอกาสิใหุ้้นิสิิตั้ นักศ่กษัา และผู้มีประสิบัการณ์การ
ทำางานที่มีศักยภาพสูิงได้ร่วมงานกับัธนาคาร

โครงกี่ารทุนกี่ารศึกี่ษาข้องธนาคาร 

ธนาคารใหุ้้ทุนการศ่กษัากับันิสิิตั้ นักศ่กษัาช้ั�นปีที่ 4 
เพื่อศ่กษัาตั้่อในระดับัปริญญาโท ผ่านโครงการทุนการ
ศ่กษัา Young Scholarship ประจำาปี 2565 จำานวน 2 ทุน
เพื่อศ่กษัาตั้่อสิาขาวิช้าบัริหุ้ารธุรกิจ (Master of Business 
Administration-MBA) และโครงการทุนการศ่กษัา
Annual Scholarship สิำาหุ้รับัผู้ที่มีประสิบัการณ์ทำางาน
ทั�งพนักงานธนาคารและบัุคลากรภายนอก จำานวน 2 ทุน
เพื่อศ่กษัาตั้่อสิาขาวิช้าบัริหุ้ารธุรกิจ (Master of Business 
Administration-MBA) และโครงการทุนการศ่กษัา KBTG 
Scholarship จำานวน 2 ทุน

กี่ระบวนกี่ารอนุมูัติ 

กระบัวนการอนุมัตั้ิเพื่อเข้าทำางาน
กับัธนาคารจากฝ่่ายงานและ
ผู้บัริหุ้ารของธนาคาร

ข้้อสอบมูาตรฐาน

กระบัวนการสิอบัคัดเลือกจาก
ข้อสิอบัมาตั้รฐานของธนาคาร 
ตั้ลอดจนสิร้างชุ้ดข้อสิอบัสิำาหุ้รับั 

ตั้ำาแหุ้น่งงานเฉพาะ เช้่น 
ตั้ำาแหุ้น่งงานที่เกี่ยวข้องกับั
การพิจารณาเครดิตั้ เป็นตั้้น

คณะกี่รรมูกี่ารสัมูภาษณ์ 

กระบัวนการสัิมภาษัณ์จากคณะกรรมการ
สัิมภาษัณ์ กำาหุ้นดจำานวนและตั้ำาแหุ้น่งของ
คณะกรรมการสัิมภาษัณ์ที่ช้ัดเจนในแตั้่ละ
ตั้ำาแหุ้น่งงาน พร้อมทั�งมีหุ้ลักเกณฑ์์
ประเมินการสัิมภาษัณ์ที่สิอดคล้องกับั
ทักษัะความสิามารถืในแตั้่ละตั้ำาแหุ้น่งงาน 
(Competency Based Interview)
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กี่ารส่งเสริมูความูหลากี่หลายและกี่ารปฏิิบัติ
ด้้านแรงงานอย่างเท่าเท่ยมู

ธนาคารปฏิิบััตั้ิด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยนำากฎหุ้มายและ 

มาตั้รฐานสิากลต่ั้างๆ มาเป็นหุ้ลักในการดำาเนนิงาน อาท ิหุ้ลกัการช้ี�แนะ
เร่ืองสิทิธิมนษุัยช้นสิำาหุ้รบััธุรกจิ (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights) หุ้ลกัการด้านมนษุัยธรรม และสิทิธขิององค์การ
แรงงานระหุ้ว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) 
และข้อตั้กลงโลกแหุ่้งสิหุ้ประช้าช้าติั้ (Principles of the United Nations 
Global Compact: UNGC) เพือ่เป็นแนวทางการปฏิิบััตั้ิต่ั้อพนักงาน 

ทกุคนอย่างเท่าเทียม ตั้ามทีไ่ด้ระบุัไว้ในจรรยาบัรรณพนกังาน* แนวปฏิิบัติัั้
ในการบัรหิุ้ารความแตั้กต่ั้างหุ้ลากหุ้ลาย** และนโยบัายสิทิธมินษุัยช้น***  
โดยธนาคารไม่ยอมรับัการใช้้แรงงานบัังคับัและการใช้้แรงงานเด็ก
ทุกรูปแบับั รวมทั�งไม่ยอมรับัการเลือกปฏิิบััตั้ิในการจ้างงานและในที่
ทำางานทั�งกรณีแรงงานท้องถิืน่และแรงงานข้ามช้าตั้ ิ รวมถืง่ไม่ยอมรบัั
การล่วงละเมิดหุ้รือการเลือกปฏิิบััตั้ิทุกรูปแบับั (Zero Tolerance)  
รวมทั�งการล่วงละเมิดคกุคามทางกายและวาจา รวมถ่ืงความเสิยีหุ้าย
ทางจติั้วทิยาทุกรูปแบับั

นอกจากนี� เพ่ือพฒันากระบัวนการทำางานตั้รวจสิอบั และหุ้าแนวทางใน
การลดความเสิีย่งทีเ่กดิจากการเลอืกปฏิบิัติัั้ หุ้รือละเมดิสิทิธมินษุัยช้น
ธนาคารสิร้างช่้องทางรับัเร่ืองร้องเรียนและข้อเสินอแนะไว้หุ้ลากหุ้ลาย
ช่้องทาง อาทิ ศนูย์ฮอตั้ไลน์ พนกังานสัิมพันธ์ การจัดประชุ้มหุ้ารือใน
วาระต่ั้างๆ เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเหุ้น็ข้อเสินอแนะและแนวทางแก้ไข
ปัญหุ้าอนันำาไปสิูก่ารพฒันาปรบััปรงุ ซึ่่ง่จะเป็นประโยช้น์ต่ั้อพนกังาน
และสิร้างความเข้าใจอันดีระหุ้ว่างกัน รวมถ่ืงส่ิงเสิริมและรับัรองสิิทธิ
ในการรวมกลุ่มเจรจาต่ั้อรอง และจัดประชุ้มในระบับัทวิภาคีระหุ้ว่าง 

ผู้บัริหุ้ารของธนาคาร และคณะกรรมการลูกจ้างอย่างเป็นทางการ 

อย่างน้อยไตั้รมาสิละ 1 ครั�ง ทั�งนี� คณะกรรมการสิหุ้ภาพแรงงานฯ
สิามารถืจัดประชุ้มร่วมกันได้ตั้ลอดเวลา เพ่ือใหุ้้มั่นใจว่าข้อร้องเรียน
และข้อเสินอแนะของพนกังานได้รับัการแก้ไขเรียบัร้อยทกุกรณีภายใน
ระยะเวลาท่ีกำาหุ้นด

* รายละเอียดที่เกี่ยวกับัจรรยาบัรรณของพนักงาน สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/Pages/principles-core-values.aspx
**  รายละเอียดที่เกี่ยวกับัแนวปฏิิบััตั้ิในการบัริหุ้ารความแตั้กตั้่างหุ้ลากหุ้ลาย สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/KBank_Diversity_Management.aspx
*** รายละเอียดที่เกี่ยวกับันโยบัายสิิทธิมนุษัยช้น สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/Human_Rights_Policy.aspx

ธนาคารได้รบััรางวลัองคก์รต้ั้นแบับัความยัง่ยนืในตั้ลาดทนุไทยด้านสินบััสินุนคนพิการ ประเภท “ดีเดน่” ประจำาป ี2565 จากสิำานักงาน
คณะกรรมการกำากับัหุ้ลักทรัพย์และตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์ ที่มอบัใหุ้้แก่บัริษััทที่ดำาเนินการด้านคนพิการตั้ามมาตั้รา 33 หุ้รือตั้ามมาตั้รา 35 
ของพระราช้บััญญัตั้ิส่ิงเสิริมและพัฒนาคุณภาพช้ีวิตั้คนพิการ ไม่ตั้ำ่ากว่ากฎหุ้มายกำาหุ้นด มากกว่า 1 ปี 

กี่ารสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ 

ด้วยความเช้ื่อมั่นว่า “การใหุ้้โอกาสิ” เป็นการสิร้างการมีส่ิวนร่วม 

อย่างเท่าเทียมในปี 2565 ธนาคารใหุ้้การสินับัสินุนอาช้ีพแก่ 
ผู้ทุพพลภาพทั่วประเทศ จำานวน 189 ราย รวมเป็นงบัประมาณ 

จำานวน 21,592,305 บัาท ใหุ้้แก่สิภากาช้าดไทย เพ่ือจัดสิรรในการ 

สิง่เสิริมอาช้พีใหุ้้แก่ผูทุ้พพลภาพท่ัวประเทศ ซ่่ึ่งเป็นไปตั้ามท่ีกฎหุ้มาย
กำาหุ้นด

อัตราส่วนข้องผู้บริหารหญิง
ระด้ับกี่ลางท่�กี่้าวหน้าข้ึ�นสู่
ผู้บริหารระด้ับสูง

ร้อยละ 

84

GRI 2-16, GRI 2-26, GRI 3-3
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กี่ารบริหารค่าตอบแทน

ธนาคารพิจารณาทบัทวนการบัรหิุ้ารค่าตั้อบัแทนด้วยความระมดัระวัง
อย่างละเอียดถีืถ้่ืวน เพ่ือป้องกนัความเสิีย่งทีจ่ะเกิดการโน้มเอียง หุ้รือ 

การเลอืกปฏิบัิัตั้หิุ้รือความไม่เท่าเทียมในกระบัวนการท่ีเก่ียวข้องกับัการ
ประเมนิผลงาน และการจ่ายค่าตั้อบัแทน รวมทั�งเหุ้น็ความสิำาคัญของ
การบัรหิุ้ารอตัั้ราส่ิวนเงนิเดอืนและค่าตั้อบัแทนพื�นฐานระหุ้ว่างช้ายและ
หุ้ญงิใหุ้้มคีวามแตั้กต่ั้างกนัน้อยทีส่ิดุ บันพื�นฐานของการรกัษัาสิมดลุและ
ความเท่าเทียมกันตั้ามผลการปฏิบิัตัั้งิานและคณุค่างาน 

ค่าตอบแทนคณะกี่รรมูกี่ารและผู้บรหิาร
ธนาคารกำาหุ้นดนโยบัายค่าตั้อบัแทนกรรมการไว้อย่างช้ัดเจนและ
โปร่งใสิ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุัคคลและกำาหุ้นดอัตั้รา 

ค่าตั้อบัแทนมกีารทบัทวนถืง่ความเหุ้มาะสิมสิอดคล้องกบััขอบัเขตั้หุ้น้าที่
ความรับัผิดช้อบัของกรรมการ และเทียบัเคียงกับัอัตั้ราค่าตั้อบัแทน
กรรมการในกลุม่ธนาคารพาณชิ้ย์ท่ีอยู่ในระดบััเดยีวกนั ก่อนนำาเสินอ
ต่ั้อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือเสินอขออนุมัติั้จากท่ีประชุ้มสิามัญ 

ผูถื้ือหุุ้้นประจำาปี สิำาหุ้รบััค่าตั้อบัแทนผูบ้ัรหิุ้าร เป็นไปตั้ามนโยบัายและ
หุ้ลักเกณฑ์์ท่ีคณะกรรมการธนาคารกำาหุ้นด ซ่่ึ่งเช้ื่อมโยงกับัผลการ 

ดำาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิิบััตั้ิงานรายบุัคคล โดยมี 
คณะกรรมการทรัพยากรบัุคคลและกำาหุ้นดอัตั้ราค่าตั้อบัแทนเป็น 

ผูพิ้จารณา และนำาเสินอจำานวนค่าตั้อบัแทนท่ีเหุ้มาะสิมต่ั้อคณะกรรมการ 

ธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุตัั้ิ

ค่าตอบแทนพนักี่งาน
ธนาคารมกีารจ่ายค่าตั้อบัแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมและแข่งขนัได้ 

โดยไม่ข่�นอยู่กับัความแตั้กต่ั้างทางเพศ เช้ื�อช้าตั้ิ และศาสินาของ
พนักงาน แตั้่ข่�นอยู่กับัผลการปฏิิบััตั้ิงานของพนักงานแต่ั้ละคน 

ซ่่ึ่งสิอดคลอ้งเหุ้มาะสิมกบััคณุคา่ทีม่ตีั้อ่ธนาคาร โดยมกีารเปรยีบัเทียบั 

ผลตั้อบัแทนของพนกังานกบััตั้ลาดกลุม่ธนาคารพาณชิ้ย์อย่างสิมำา่เสิมอ 

รวมทั�งมีนโยบัายการพิจารณาปรับัข่�นเงินเดือนประจำาปีและ
การจ่ายโบันัสิตั้ามความสิามารถืของพนักงาน และปรับัเพ่ิมเงิน
เดือนพิเศษัระหุ้ว่างปีตั้ามความเหุ้มาะสิม เพ่ือรักษัาบัุคลากรท่ีมี
ความสิามารถืใหุ้้ทำางานอยู่กับัธนาคาร นอกจากนี� ธนาคารได้วาง
ระบับัการจ่ายค่าตั้อบัแทน ค่าแรงเลี�ยงช้ีพ และสิวัสิดิการสิำาหุ้รับั
พนักงานที่ปฏิิบััติั้งานประจำาในตั้่างประเทศ และพนักงานท้องถิื่น
ในตั้่างประเทศใหุ้้สิอดคล้องและเป็นไปตั้ามข้อบัังคับัทางกฎหุ้มาย 

ท้องถิื่น และคำาน่งถ่ืงความสิามารถืในการแข่งขันได้กับัตั้ลาดท้องถ่ิืน 

โดยเปรียบัเทียบัข้อมูลค่าตั้อบัแทน สิวัสิดิการ และดัช้นีค่าครองช้ีพ 

ของแต่ั้ละเมอืงในทุกประเทศ พรอ้มทั�งจดัทำาเป็นคูม่อืค่าตั้อบัแทนและ
สิวัสิดิการของพนักงานทั�งท่ีปฏิิบััติั้งานในประเทศไทย ตั้่างประเทศ 
และพนักงานท้องถ่ิืนในตั้่างประเทศ 

GRI 2-19, GRI 2-20, GRI 3-3, GRI 401-2
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* พนักงานทุกคน หุ้มายถื่ง พนักงานประจำา (Full Time Employee) ภายใตั้้สิัญญาการจ้างงานของธนาคารกสิิกรไทย สิำาหุ้รับัพนักงานประจำาภายใตั้้สิัญญาจ้างของบัริษััทของธนาคารกสิิกรไทยและบัริษััทใหุ้ ้

 บัริการสินับัสินุนตั้่อธนาคารกสิิกรไทย จะได้รับัสิวัสิดิการ คือ ประกันชี้วิตั้ การรักษัาพยาบัาลกรณีบัาดเจ็บัและพิการ ลาคลอด และเงินช้่วยเหุ้ลือกรณีเกษัียณอายุ

กี่ารจัด้สรรสวัสด้ิกี่าร
พนักงานธนาคารทุกคน* ได้รับัสิวัสิดิการเพ่ือช่้วยลดความกังวลและส่ิงเสิริมความเป็นอยู่ท่ีดี อันจะส่ิงผลต่ั้อการปฏิิบััติั้งาน และการดำารงช้ีวิตั้ท่ีด ี

ของพนักงาน ตั้ลอดจนครอบัครัวของพนักงาน โดยมีการจัดสิรรสิวัสิดิการใหุ้้แก่พนักงานและประช้าสัิมพันธ์ผ่านเว็บัไช้ต์ั้ Kworkplace.com  
และแอปพลเิคช้ัน่ LINE KONNECT+ ดงันี� 

ด้้านสุข้ภาพ

บริกี่าร Telemedicine
ที่พนักงานสิามารถืตั้รวจวินิจฉัย

และรับัคำาปร่กษัาจากแพทย์ผู้เช้ี่ยวช้าญ
ได้โดยตั้รงผ่าน Video Conference 

โดยพนักงานสิามารถื
เบัิกค่ารักษัาพยาบัาลได้ตั้ามปกตั้ิ

กี่ารเบิกี่จ่ายค่ารักี่ษาพยาบาล
กี่รณ่เข้้ารับกี่ารรักี่ษาภายนอกี่ธนาคาร

 • ธนาคารสิร้างแพลตั้ฟอร์มออนไลน์
ที่พนักงานสิามารถืเบัิกค่ารักษัาพยาบัาล

ผ่านแอปพลิเคช้ั่นบันโทรศัพท์มือถืือได้
• กรณีพนักงานเจ็บัป่วยเข้ารับัการรักษัาพยาบัาล

ประเภทผู้ป่วยใน ธนาคารจะออก
หุ้นังสิือสิ่งตั้ัวใหุ้้กับัพนักงาน เพื่อลดความกังวล 

  ในการสิำารองเงินจ่ายค่ารักษัาพยาบัาล

กี่ารตรวจสุข้ภาพประจำาปี 
(กรณีพนักงานที่มีอายุมากกว่า 40 ปี 
จะได้รับับัริการตั้รวจร่ายกายเพิ่มเตั้ิม
ถื่งสิารบั่งช้ี�มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งตั้่อมลูกหุ้มาก  
และมะเร็งลำาไสิ้)

โครงกี่ารดู้แลสุข้ภาพจิตพนักี่งาน 

ธนาคารมีแพลตั้ฟอร์ม “OOCA” 
สิำาหุ้รับัเป็นช้่องทางใหุ้้พนักงาน
เข้ารับัคำาปร่กษัาจากจิตั้แพทย์หุ้รือ 

นักจิตั้วิทยาได้ทุกที่ทุกเวลา โดยข้อมูล
การใช้้บัริการถืือเป็นความลับั
ระหุ้ว่างพนักงานและผู้ใหุ้้บัริการ 

ธนาคารสนับสนุนกี่ารออกี่กี่ำาลังกี่ายในรูปแบบต่างๆ 
ทั�งสิถืานที่ออกกำาลังกาย (Fitness Center) สิโมสิรราช้พฤกษั์ ภายในศูนย์การเรียนรู ้
กสิิกรไทย และบั้านพักสุิขสิามัคคี จังหุ้วัดประจวบัคีรีขันธ์ เช้่น หุ้้องฟิตั้เนสิ สิระว่ายนำ�า และ
หุ้้องสิควอช้ และมีช้มรมกีฬาของธนาคาร ได้แก่ ช้มรมว่ิง บัาสิเกตั้บัอล ฟุตั้บัอล เป็นตั้้น

กี่ารให้บริกี่ารรักี่ษา
พยาบาล โดยแพทย์
ประจำาธนาคาร

GRI 3-3, GRI 401-2
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เงินกีู่้ยืมู 

ที่อยู่อาศัย รถืยนตั้์ การศ่กษัา 
การสิมรสิ และการบัรรเทาทุกข์ 

รวมทั�งการกู้เงินเพื่อนำาไปใช้้
เกี่ยวกับัการศ่กษัาของบัุตั้ร 

และบัุตั้รบัุญธรรม การรักษัาพยาบัาล 
บัิดามารดา บัิดามารดาของคู่สิมรสิ 

คู่สิมรสิ บัุตั้ร ธิดา รวมถื่งญาตั้ิใกล้ช้ิด
ผู้อยู่ในอุปการะของพนักงาน 

โดยในปี 2565 ธนาคารขยายสิิทธ์ิ
การใหุ้้เงินกู้ยืมสิวัสิดิการซึ่ื�อสิิ่งอำานวย

ความสิะดวกในการปฏิิบััตั้ิงานนอก
ธนาคารได้ (Hybrid Work) 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บัาท  

 ผ่อนช้ำาระไม่เกิน 3 ปี อัตั้รา
ดอกเบัี�ย 0%

กี่องทุน 

กองทุนสิำารองเลี�ยงช้ีพ กองทุนเงิน
ทดแทน กองทุนประกันสิังคม และ
สิมาคมฌาปนกิจสิงเคราะหุ้์

เงินช่่วยเหลือต่างๆ 
เงินเกษัียณอายุสิำาหุ้รับัพนักงาน และเงิน

ช้่วยเหุ้ลือค่าใช้้จ่าย การศ่กษัาของบัุตั้ร

ด้้านกี่ารเงิน

ครอบครัว พนักงานหุ้ญิงที่ตั้ั�งครรภ์ ลาคลอดได้ 98 วัน 
และได้รับัค่าจ้างตั้ลอดระยะเวลาที่ลา 98 วัน ซึ่่่งมากกว่า
สิิทธิประโยช้น์ทางกฎหุ้มายที่กำาหุ้นดใหุ้้จ่ายค่าตั้อบัแทน
ที่ 45 วัน และยังใหุ้้พนักงานช้ายที่ภรรยาคลอดบัุตั้รลา
หุ้ยุดได้ 5 วัน เพื่อไปดูแลภรรยา และบัริการหุ้้องใหุ้้นม
บัุตั้รเพื่อสิ่งเสิริมสิุขภาวะที่ดีของเด็กเล็ก  

GRI 3-3, GRI 401-2
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กี่ารยืด้หยุ่นเวลาทำางานและกี่ารทำางานจากี่ท่�บ้าน ธนาคาร 

ปรับัรูปแบับัการทำางานแบับัใหุ้ม่เป็นการทำางานแบับั Work that FITS 
เพ่ือเพิ่มความคล่องตั้ัวสิอดคล้องกับัสิถืานการณ์ปัจจุบััน และเพ่ือ
ตั้อบัโจทย์วิถีืช้ีวิตั้ใหุ้ม่ท่ีตั้้องการความยืดหุ้ยุ่นมากข่�น โดยพนักงาน
สิามารถืทำางานได้จากอาคารตั้่างๆ ของธนาคาร หุ้รือจากที่บั้าน  
รวมถ่ืงการพิจารณาใหุ้้พนักงานท่ีมีความจำาเป็นบัางกลุ่มสิามารถื
ทำางานจากที่บั้าน เช้่น กรณีมีสิมาช้ิกในครอบัครัวเจ็บัป่วยตั้้องการ
การดูแลเป็นพิเศษั อาทิ คู่สิมรสิ บัุตั้ร ผู้อยู่ในอุปการะของพนักงาน
บัิดามารดา โดยรูปแบับัการทำางาน Work that FITS ประกอบัด้วย 

4 หุ้ลักการ คือ 

ธนาคารประกาศใช้้การทำางานรูปแบับัใหุ้ม่ Work that FITS
เพื่อเพิ่มความคล่องตั้ัวใหุ้้กับัพนักงาน

พนักงานสิามารถืสิ่งมอบั 

ผลงานได้ตั้ามทีธ่นาคารและ
ลูกค้าคาดหุ้วัง โดยมีการตัั้�ง
เป้าหุ้มายและตั้ิดตั้ามผล 

กับัหุ้ัวหุ้น้างานอย่างชั้ดเจน
และตั้่อเนื่อง

หุ้ัวหุ้น้างานและพนักงานมี
การสิร้างความสัิมพันธ์ที่ดี
ภายในทีม และดูแลความ
ผูกพันของพนักงาน เ พ่ือ
ใหุ้้เกิดความไว้วางใจและ
สิามารถืต่ั้อยอดการทำางาน
ซึ่่่งกันและกัน

พนักงานสิามารถืดูแลความ
ปลอดภัยด้านการปฏิิบััตั้งิาน
และรักษัาข้อมูลสิำาคัญใหุ้ ้

อยู่ในระดับัความเ ส่ีิยงที่ 
เหุ้มาะสิม และไม่ขัดต่ั้อ
ระเบัียบัตั้่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

รู้จักี่กี่ับ FITS

พนักงานและหัุ้วหุ้น้างาน 

หุ้รือผู้บัังคับับััญช้า สิามารถื 

ร่ ว ม กั น จั ด สิ ร ร เ ว ล า แ ล ะ 

สิถืานที่ทำางานใหุ้้ยืดหุ้ยุ่นได้
ตั้ามลักษัณะงาน  ขณะทียั่งคง 

รักษัาภาพลักษัณ์และความ
เป็นมืออาช้ีพของธนาคารได้

Impact Trust SecurityFlexible

GRI 3-3
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กี่ารทำางานพาร์ทไทม์ู (Part-time Working) ธนาคารมีการ 

วา่จา้งพนกังานมาปฏิิบัตัั้งิานช้ัว่คราว ผา่นบัรษิัทัของธนาคาร (บัรษิัทั  
โพรเกรสิ เอช้ อาร์ จำากัด) โดยแบั่งประเภทงานออกเป็น 2 ประเภท
• รองรบัังานประจำาวนั (Business as Usual) ช้ว่งทีม่ปีรมิาณงานมาก  
 ซึ่่่งระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 เดือน
• รองรับังานโครงการ จะว่าจ้างตั้ามระยะเวลาของโครงการท่ีจะแล้วเสิร็จ

*  รายละเอียดที่เกี่ยวกับันโยบัายความปลอดภัย อาชี้วอนามัย และสิภาพแวดล้อมในการทำางาน สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/pages/occupational_safety_and_health.aspx

รางวลัเกียรตั้ยิศสูิงสิดุสิถืานประกอบักิจการดีเดน่
ด้านแรงงานสัิมพันธ์และสิวัสิดิการแรงงาน เป็น 

ปีที่ 17 ตั้ิดตั้่อกัน จากกระทรวงแรงงาน 

GRI 3-3, GRI 403-1, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6

คุณภาพช่ว่ติและความูเป็นอยู่ท่�ด้ข่้องพนกัี่งาน 
ธนาคารมีความหุ่้วงใยและใสิ่ใจในเร่ืองความปลอดภัย อาช้ีวอนามัย
และสิภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยกำากับัดูแลการดำาเนินนโยบัาย
และมาตั้รการที่เก่ียวข้อง เพ่ือความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า  
ผู้รับัเหุ้มา และผู้ท่ีเข้ามาใช้้พื�นท่ีธนาคาร ซ่่ึ่งในปีที่ผ่านมาธนาคาร
ยังคงมุ่ ง เ น้นในการป้องกันและควบัคุมการแพร่ระบัาดของ 

โรคโควิด 19 ในพื�นท่ีของธนาคารตั้ามมาตั้รการท่ีหุ้น่วยงานภาครัฐ 

กำาหุ้นดอย่างเคร่งครัด และธนาคารได้เล็งเห็ุ้นถ่ืงความสิำาคัญใน 

เ ร่ืองความปลอดภัย อาช้ีวอนามัยและสิภาพแวดล้อมในการ
ทำางานจ่งมอบัหุ้มายใหุ้้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำางาน
ความปลอดภัย อาช้ีวอนามัย และสิภาพแวดล้อมในการทำางาน
ธนาคาร ซ่่ึ่งประกอบัด้วยผู้แทนจากสิายงานต่ั้างๆ เช่้น สิายงาน
เครือข่ายช้่องทางธุรกิจ สิายงานทรัพยากรบัุคคล สิายงานการ
เงินและควบัคุม สิายงานการใหุ้้บัริการลูกค้าและองค์กร เป็นตั้้น  
เป็นผู้ขับัเคลื่อนการดำาเนินงานสิ่งเสิริมความปลอดภัยใหุ้้แก่พนักงาน  
รวมทั�งยังได้มีการหุ้ารือประเด็นและความเสิี่ยงด้านสิุขภาพ  
หุ้รือปัญหุ้าด้านสุิขภาพเป็นประจำา โดยมีการประชุ้มเพ่ือตั้ิดตั้ามผล 

การดำาเนินงานเป็นประจำาทุกไตั้รมาสิ ซึ่่่ งมีจุดมุ่ งหุ้มายเป็น 

การป้องกันการเกิดอุบััติั้เหุ้ตุั้ การบัาดเจ็บั การเจ็บัป่วยจากการ
ทำางานและควบัคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับัการดำาเนินธุรกิจ 

ของธนาคาร

นอกจากนี� เพ่ือใหุ้้การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาช้ีวอนามัย 

และสิภาพแวดล้อมในการทำางานเป็นไปอย่างมีประสิิทธิภาพ 

มากย่ิงข่�น คณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบัทวน 

นโยบัายความปลอดภัย อาช้ีวอนามัย และสิภาพแวดล้อมใน 

การทำางาน* เป็นประจำาทุกปี เพ่ือใหุ้้การปฏิิบััตั้ิของพนักงานเป็นไป 

ตั้ามกฎกระทรวงมาตั้รฐานในการบัริหุ้ารจัดการด้านความ
ปลอดภัย  อาช้ีวอนามัย  และสิภาพแวดล้อมในการทำางาน  
และตั้ามมาตั้รฐานสิากล ISO 45001 ซึ่่่งธนาคารอยู่ในระหุ้ว่าง
ดำาเนินการเพ่ือขอการรับัรองระบับัมาตั้รฐานสิากล ISO 45001 
พร้อมทั�งตัั้�งเป้าหุ้มายด้านความปลอดภัย อุบััตั้ิเหุ้ตุั้จากการทำางาน
เป็นศูนย์และการเจ็บัป่วยจากการทำางานจนกระทั่งหุ้ยุดงาน 

เป็นศูนย์ นอกจากนี�  ธนาคารยังได้ปฏิิบััติั้ตั้ามกฎหุ้มายโดยมี
การแต่ั้งตั้ั�งคณะกรรมการความปลอดภัย อาช้ีวอนามัย และ 

สิภาพแวดล้อมในการทำางาน สิำาหุ้รับัอาคารท่ีมีพนักงานตั้ั�งแต่ั้  
50 คนข่�นไป ประกอบัด้วยสิมาชิ้ก อย่างน้อย 5 คน ทำาการประชุ้ม 

ร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั� ง  โดยติั้ดตั้ามและทบัทวน 

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย เ พ่ือการพัฒนาปรับัปรุง 

อย่างตั้่อเน่ือง
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กี่ารบริหารและจัด้กี่ารด้้านความูปลอด้ภัย อาช่่วอนามูัย และสภาพแวด้ล้อมู

การจัดเตั้รียมอุปกรณ์และสิิ่งแวดล้อมในการทำางานที่เหุ้มาะสิม ไม่เป็นอันตั้รายต่ั้อสิุขภาพ ตั้ามกฎกระทรวงกำาหุ้นดมาตั้รฐานในการบัริหุ้ารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาช้ีวอนามัย และสิภาพแวดล้อมในการทำางาน ทั�งนี� การดำาเนินการดังกล่าว ได้ผ่านการประเมินความเสิี่ยงอันตั้ราย 
(Risk Assessment) ตั้ามสิภาพการทำางานของพนักงานแล้ว ดังนี�  

K-Parking Care บัริการจัดรถืรับัสิ่งพนักงานท่ีจอดรถืนอกอาคาร ใหุ้้เดินทางปลอดภัยทั�งก่อนและหุ้ลังเลิกงานตั้ามจุดจอดรถื
ในบัริเวณใกล้เคียงธนาคาร พร้อมทั�งประสิานงานกับัสิถืานท่ีจอดรถืดังกล่าวเพ่ือติั้ดตัั้�งระบับัไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดโดยรอบั 
เพื่ออำานวยความสิะดวกและเพิ่มความปลอดภัยใหุ้้พนักงาน

จัด้เตร่ยมูเกี่้าอ่�ทำางาน
ท่�สามูารถึปรับระด้ับ
ตามูสร่ระและระด้ับความูสูง
ข้องผู้ทำางานตามูหลักี่กี่ารยศาสตร์

ออกี่แบบให้มู่
พื�นท่�หรือ
มูุมูพักี่ผ่อน

กี่ารจัด้เตร่ยมูความูพร้อมูใน
กี่ารตอบสนองต่อเหตุฉุกี่เฉิน
ให้กี่ับพนักี่งาน โด้ยกี่าร
ฝึึกี่ซ้อมูอพยพหน่ไฟ รวมูทั�ง
ฝึึกี่กี่ารใช่้งานอุปกี่รณ์ด้ับเพลิง
ท่�มู่อยู่ภายในอาคาร
ทั�วประเทศ

ควบคุมูอุณหภูมูิและ
ความูช่ื�นท่�เหมูาะสมู
ตามูสภาพภูมูิอากี่าศ
ในแต่ละฤดู้กี่าล 

ออกี่แบบให้ห้องถึ่ายเอกี่สาร
และทำาลายเอกี่สารแยกี่ห่าง
จากี่บริเวณท่�นั�งทำางาน 

กี่ารตรวจวัด้และวิเคราะห์ภาวะ
กี่ารทำางานเกี่่�ยวกี่ับแสงสว่าง ด้ังน่�
• อาคารสิำานักงานใหุ้ญ่พหุ้ลโยธิน 
 มีค่าเฉลี่ยแสิงสิว่าง 588 ลกัซ์ึ่ 
 เป็นไปตั้ามค่ามาตั้รฐาน ความเข้ม
 ของแสิงสิว่าง ตั้ามประกาศ 
 กรมสิวัสิดกิารและคุ้มครองแรงงาน
 คือ มากกว่า 400 ลกัซ์ึ่
• อาคารอื่นๆ รวมทั�งสิิ�น 103 อาคาร 
 มีผลการตั้รวจวัดผ่านเกณฑ์์
 มาตั้รฐานตั้ามที่กฎหุ้มายกำาหุ้นด
 ทั�ง 103 อาคาร คิดเป็นร้อยละ 100
มู่กี่ารตรวจสอบภายในด้้านความู
ปลอด้ภัย โดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัยประจำาอาคาร
อย่างสิมำ่าเสิมอเดือนละ 1 ครั�ง
และมีการประเมินความคืบัหุ้น้าใน
การป้องกันปัญหุ้าสิุขภาพ/ความเสิี่ยงตั้่างๆ 
เทียบักับัเป้าหุ้มายเป็นประจำา

มู่ห้องเกี่็บเอกี่สาร
และห้องเกี่็บข้อง

แยกี่พื�นท่�โด้ยเฉพาะ

 ติด้ตั�งไฟ LED ท่�มู่
ระยะห่างข้อง

กี่ารกี่ระจายแสง
เพ่ยงพอและ

เหมูาะสมูต่อกี่าร
ทำางานตามูมูาตรฐาน

ท่�กี่ฎหมูายกี่ำาหนด้

กี่ระจกี่และ
ผนังข้องอาคาร
สามูารถึป้องกี่ัน
แสงและเส่ยง
รบกี่วนในระด้ับท่�
เพ่ยงพอ ทำาให้ไมู่
รบกี่วนกี่ารทำางาน 

ตรวจวัด้คุณภาพ
อากี่าศในท่�ทำางาน

และทำาความูสะอาด้
เครื�องปรับอากี่าศเป็น

ประจำา โด้ยอาคาร
สำานักี่งานควบคุมู

อุณหภูมูิระหว่าง 22-26 
องศาเซลเซ่ยส ซึ�งเป็น
อุณหภูมูิท่�เหมูาะสมูใน

กี่ารทำางาน

GRI 3-3, GRI 403-1, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6
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กี่ารประช่าสัมูพันธ์ข้้อมููลข้่าวสารและอบัรมใหุ้้ความรู้เกี่ยวกับัการดูแลสุิขภาพและโภช้นาการทั�งในรูปแบับัแผ่นพับัและการเรียนรู้ผ่านระบับั
อิเล็กทรอนิกสิ์ของธนาคาร 

ธนาคารใหุ้้ความรู้เกี่ยวกับัการดูแลสิุขภาพและโภช้นาการผ่านระบับัอิเล็กทรอนิกสิ์ของธนาคาร

ธนาคารใหุ้้ความรู้เกี่ยวกับัการดูแลสิุขภาพในช่้วงการระบัาดของโรคโควิด 19 ใหุ้้กับัพนักงานอย่างตั้่อเนื่องตั้ลอดทั�งปี
GRI 3-3, GRI 403-1,GRI 403-5, GRI 403-6
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กี่ารจดั้กิี่จกี่รรมูส่งเสริมูสขุ้ภาพและความูปลอด้ภัยใหุ้้แก่พนักงาน
ทั�งองค์กร เช้่น การมีสิถืานท่ีออกกำาลังกาย (Fitness) และการตั้รวจ
สิุขภาพประจำาปี เป็นตั้้น

ธนาคารหุ้่วงใยสิุขภาพพนักงานและจัดสิวัสิดิการใหุ้้พนักงานได้รับั
การตั้รวจสิุขภาพประจำาปี 2565 เพื่อสิุขภาพแบับั FITS ชี้วิตั้ที่ออกแบับัได้

ธนาคารจัดการซ้ึ่อมอพยพหุ้นีไฟที่อาคารสิำานักงานตั้่างๆ  
ของธนาคารใหุ้้กับัพนักงาน

กี่ารจัด้อบรมูหลักี่สูตรความูปลอด้ภัยและอาช่่วอนามูัย ได้้แก่ี่ 
• หุ้ลักสิูตั้รเจ้าหุ้น้าท่ีความปลอดภัยระดับับัริหุ้าร สิำาหุ้รับัพนักงาน 

 ระดับับัริหุ้ารของธนาคาร มีการจัดอบัรมจำานวน 1 รุ่น จำานวน 

 ช้ั่วโมงอบัรมทั�งสิิ�น 204 ช้ั่วโมง
• หุ้ลกัสิตูั้รเจา้หุ้น้าท่ีความปลอดภยัในการทำางาน ระดับัหุ้วัหุ้น้างาน  
 สิำาหุ้รับัพนักงานระดับัหัุ้วหุ้น้างานของธนาคาร มีการจัดอบัรม 

 จำานวน 5 รุ่น จำานวนช้ั่วโมงอบัรมทั�งสิิ�น 3,120 ช้ั่วโมง
• หุ้ลักสิูตั้รความปลอดภัย อาช้ีวอนามัย และสิภาพแวดล้อม 

 ในการทำางาน สิำาหุ้รบััพนักงานท่ัวไป มกีารจัดอบัรมจำานวน 33 รุ่น  
 จำานวนช้ั่วโมงอบัรมทั�งสิิ�น 10,710 ช้ั่วโมง
• หุ้ลักสิูตั้รคณะกรรมการความปลอดภัย อาช้ีวอนามัย และ 

 สิภาพแวดล้อมในการทำางาน สิำาหุ้รับัผู้ที่เป็นคณะกรรมการ  
 มกีารจดัอบัรมจำานวน 1 รุ่น จำานวนช้ัว่โมงอบัรมทั�งสิิ�น 468 ช้ัว่โมง
 

กี่ารประช่าสัมูพันธ์ข้้อมููลข่้าวสารเก่ี่�ยวกัี่บความูปลอด้ภัย
อาทิ ป้ายประกาศประช้าสิัมพันธ์  การจัดทำาวีดิทัศน์ แนะนำา 

เสิ้นทางการอพยพหุ้นีไฟในกรณีฉุกเฉิน การอบัรมและสิาธิตั้การ
ปฐมพยาบัาลเบัื�องตั้้น (CPR) การสิื่อความด้านความปลอดภัย
และกิจกรรมตั้อบัปัญหุ้าออนไลน์ และการจัดกิจกรรมสิัปดาหุ้์ 
ความปลอดภัยงานกสิกิรไทยใส่ิใจ ความปลอดภัย เพ่ือสิร้างจิตั้สิำาน่ก
ด้านความปลอดภัยและการมีสิ่วนร่วมของพนักงาน เป็นตั้้น  

ธนาคารได้รับัรางวัล BSA Safety Building Award 
2022 จัดโดยสิมาคมผู้ตั้รวจสิอบัอาคารร่วมกับั
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่มอบัใหุ้้กับัองค์กรที่
มีการบัริหุ้ารความปลอดภัยของอาคารได้อย่างมี
ประสิิทธิภาพ
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กี่ารบริหารจัด้กี่ารความูเคร่ยด้ มีแนวทางการดำาเนินงานแบั่งเป็น 

2 แนวทาง ดังนี�   
• การเรียนรู้ด้วยตั้นเองผ่านระบับัอิเล็กทรอนิกสิ์ของธนาคาร
• การจัดกิจกรรมเพื่อฝ่ึกปฏิิบััตั้ิจิตั้ในการจัดการความเครียด เช้่น  
 การจัดอบัรมเรื่อง Mindfulness เพ่ือฝึ่กปฏิิบััตั้ิจิตั้ในการจัดการ 

 ความเครียด เป็นตั้้น

ธนาคารจัดกิจกรรม K HAPPINESS ที่ช่้วยใหุ้้พนักงานสิร้างความสิมดุลของชี้วิตั้ระหุ้ว่างการปฏิิบััตั้ิงานจากที่บั้าน

ธนาคารจัดใหุ้้พนักงานสิามารถืรับัตั้รวจวินิจฉัยและรับัคำาปร่กษัา
จากแพทย์ผู้เช่ี้ยวช้าญได้โดยตั้รงผ่านบัริการ Telemedicine

โครงกี่าร Employee Experience and Wellness
ธนาคารจัดโปรแกรมเพ่ิมความสุิข คลายความเครียดทั�งจากการทำางาน 

จากท่ีบั้านและสิถืานการณ์โควิด 19 ใหุ้้แก่ผู้บัริหุ้ารและพนักงาน  
โดยออกแบับักิจกรรมสิร้างสิมดุลสิุขภาพกาย สิุขภาพใจ และ
ปฏิิสิัมพันธ์ทางสัิงคมอย่างต่ั้อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรม K HAPPINESS 
รวมถ่ืงการใหุ้้พนักงานสิามารถืเข้ารับัคำาปร่กษัากับัจิตั้แพทย์และ 

นักจิตั้วทิยาผา่นรูปแบับัวดิโีอคอลบันแอพพลเิคช้ัน่ OOCA โดยสิามารถื
ใหุ้้คำาปร่กษัาในปัญหุ้าต่ั้าง ๆ   อาทิ ปัญหุ้าความเครียด และภาวะซ่ึ่มเศร้า 

ของพนักงานซ่่ึ่งข้อมลูการปร่กษัาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ั้พระราช้บััญญติัั้ 

คุ้มครองข้อมูลสิ่วนบัุคคล และเพิ่มช้่องทางในการรับัคำาวินิจฉัยและ
คำาปร่กษัาจากแพทย์ผู้เช้ี่ยวช้าญผ่าน Telemedicine โดยพนักงาน
สิามารถืเบัิกค่ารักษัาพยาบัาลได้ตั้ามปกตั้ิ
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แนวทางในกี่ารบริหารงานทรัพยากี่รบุคคลในสถึานกี่ารณ์ 
กี่ารแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้ 19

• ธนาคารใหุ้้อำานาจผู้บัริหุ้ารแตั้่ละหุ้น่วยงานพิจารณาการเข้ามา 

 ปฏิบัิัติั้งานในอาคารสิำานักงาน โดยการเข้าทำางานตั้ามความจำาเป็น 

 หุ้รือทำางานตั้ามรูปแบับัท่ีตั้กลงร่วมกับัหัุ้วหุ้น้างาน ได้แก่  
 การทำางานแบับั Onsite แบับั Hybrid และแบับั Virtual
• ธนาคารมมีาตั้รการรกัษัาสิขุอนามยัแกพ่นกังาน ไดแ้ก ่แจกอปุกรณ์  
 ATK เพ่ือตั้รวจเช้ื�อโรคโควดิ 19 การตั้ั�งจดุวดัอณุหุ้ภูม ิจำากัดสิทิธิเ์ขา้ 

 อาคารสิำานักงานสิำาหุ้รับับัุคคลภายนอก จำากัดจำานวนคนในลิฟตั้์  
 คนเข้าหุ้้องประชุ้ม และจำากัดเวลาในการใช้หุ้้้อง รวมถ่ืงการฆ่า่เช้ื�อ 

 ใหุ้้กับัอุปกรณ์สิำานักงาน อาทิ โตั้�ะพนักงาน หุ้้องนำ�า จุดสิัมผัสิ 

 สิาธารณะ และยังมีการอบัโอโซึ่นอาคารสิำานักงานในทุกสัิปดาหุ้์ 
 รวมถื่งการดูแลร้านอาหุ้ารภายในธนาคาร ผู้ทำาอาหุ้ารตั้้องใสิ ่

 Face Shield ถุืงมอื และช้ำาระเงนิผ่านควิอาร์โค้ดแทนการใช้้เงนิสิด
• ธนาคารขอความร่วมมือทุกคนสิวมใสิ่หุ้น้ากากตั้ลอดเวลา  
 งดพูดคุยในลิฟตั้์ รักษัาระยะหุ่้างระหุ้ว่างรอคิวรับัประทานอาหุ้าร  
 งดนำาอาหุ้ารมารบััประทานรว่มกนั และงดนำาบัตุั้รหุ้ลานเขา้มาใน 

 อาคารสิำานักงานหุ้รือสิาขา  
• ธนาคารแนะนำาใหุ้้จัดประชุ้มผ่านระบับั Microsoft Teams  
 จากโตั้�ะทำางานหุ้รือท่ีพักอาศัยของพนักงาน  

ในปี 2565 ธนาคารดำาเนินงานตั้ามมาตั้รการควบัคุมการแพร่ระบัาด
ของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและรัดกุม ทำาใหุ้้สิถืานการณ์การแพร่
ระบัาดของโรคโควิด 19 ไม่มีผลกระทบัอย่างมีนัยสิำาคัญต่ั้อคุณภาพ
ช้ีวิตั้ความเป็นอยู่ของพนักงานและการดำาเนินงานของธนาคาร 

โดยธนาคารได้ใหุ้้ความช้่วยเหุ้ลือ ดังนี�

กี่ารให้เงินช่่วยเหลือ
พนักี่งานและครอบครัว  
เพ่ือบัรรเทาผลกระทบัทาง
เศรษัฐกิจ และเปิดโอกาสิใหุ้้
พนักงานแจ้งความประสิงค์
เพ่ือขอช้ะลอการช้ำาระหุ้นี�เงิน
กู้สิวัสิดิการท่ีอยู่ระหุ้ว่างการ
ผ่อนช้ำาระในปัจจุบัันได้เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน  

จัด้ตั�งศนูย์ KCU (K-Care U)
ซึ่่่ ง เป็นบัริการจัดการดูแล
พนักงานที่ป่วยหุ้รือไ ด้รับั
เช้ื�อโควิด19 ขณะเดียวกัน
เพ่ือประสิานงานการตั้รวจ 

RT-PCR และช่้วยจัดหุ้า 

โรงพยาบัาลเพื่อรักษัาตั้ัว

จัด้หาวัคซ่นทางเลือกี่  
โดยจัดหุ้าวัคซึ่ีน Sinopharm 

เพ่ือนำามาฉีดใหุ้้กับัพนักงาน 

ทีม่คีวามสินใจทั�งเข็ม 1 และ 2 

เพ่ือช้่วยบัรรเทาสิถืานการณ์ 
รวมถ่ืงจัดหุ้าวัคซึ่ีน Moderna  
เพ่ือมาเป็นวัคซึ่ีนทางเลือก 

ในการ Booster เข็ม 3 ใน
อนาคตั้
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กี่ารด้ำาเนินงานด้้านสิทธิมูนุษยช่น

ประเด็นสิิทธิมนุษัยช้นเป็นเร่ืองที่ภาคธุรกิจท่ัวโลกใหุ้้ความสิำาคัญ
เนื่องจากภาคธุรกิจในทุกระดับัมีหุ้น้าท่ีสิำาคัญในการเคารพและ 

สิ่งเสิริมสิิทธิมนุษัยช้นผ่านการดำาเนินธุรกิจ ท่ีช้่วยยกระดับัคุณภาพ
ช้ีวิตั้ การพัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการเพ่ือช้่วยใหุ้้ประช้าช้นเข้าถื่ง 

ความสิะดวก แต่ั้หุ้ากมกีารดำาเนนิการท่ีไม่เหุ้มาะสิมกอ็าจเกดิความเสิีย่ง 

ตั้่อการดำาเนินธุรกิจได้ ธนาคารในฐานะผู้ใหุ้้บัริการทางการเงิน
ตั้ระหุ้นักดีว่า การเคารพสิิทธิมนุษัยช้นเป็นความรับัผิดช้อบัสิำาคัญ  
ซึ่่่งเก่ียวข้องกับัพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และกิจการร่วมค้า โดยกิจกรรม
ทางธุรกิจของธนาคารสิามารถืท่ีจะช่้วยระงับัยับัยั�งไม่ใหุ้้เกิดการละเมิด
สิทิธมินษุัยช้น หุ้รืออาจมสีิว่นช้ว่ยสินบััสินนุเช้ือ่มโยงใหุ้้เกดิการละเมดิ
สิิทธิมนุษัยช้นได้ 

ด้วยเหุ้ตุั้นี� คณะกรรมการธนาคารจ่งใหุ้้ความสิำาคัญและพิจารณา
ทบัทวนนโยบัายสิิทธิมนุษัยช้นเป็นประจำาทุกปี* รวมถื่งการจัด
กระบัวนการประเมินความเสิี่ยงด้านสิิทธิมนุษัยช้นร่วมกับัฝ่่ายงาน
ที่เก่ียวข้องเป็นประจำาทุกปี เพ่ือทบัทวนแนวโน้มความเสิี่ยงที่เป็น
ปัจจุบัันซึ่่่งอาจเกิดข่�นจากกิจกรรมทางธุรกิจตั้ลอดหุ้่วงโซ่ึ่คุณค่าของ
ธนาคาร และกิจการร่วมค้าของธนาคาร โดยกระบัวนการดังกล่าว 
ครอบัคลุมการติั้ดตั้ามความเปลีย่นแปลงของความเสิีย่ง การประเมนิ
ผลกระทบัท่ีอาจเกิดข่�น และการตั้รวจสิอบักระบัวนการทำางาน เพ่ือลด
ความเสิีย่ง ตั้ลอดจนหุ้าแนวทางปอ้งกัน ดว้ยวิธีการจดัการทีเ่หุ้มาะสิม  
และกำาหุ้นดมาตั้รการเยียวยากรณีที่มีผลกระทบัจากการละเมิดสิิทธิ
มนุษัยช้นเกิดข่�น 

กี่ารเปิด้เผย
ต�อสาธารณะ

กี่ารประกี่าศ
นโยบาย

สิทธิมูนุษยช่น 

กี่ารวิเคราะห์
และประเมูินผลกี่ระทบ
ตลอด้จนความูเป็นไปได้�

ท่�อาจเกี่ิด้กี่ารละเมูิด้
สิทธิมูนุษยช่น

กี่ารสรุปผล
กี่ารประเมูิน

เพื�อจัด้ทำาแนวทาง
กี่ารด้ำาเนินงาน

ด้�านสิทธิมูนุษยช่น
ท่�เหมูาะสมู

กี่ารเย่ยวยา
ผลกี่ระทบ

ด้�านกี่ารละเมูิด้
สิทธิมูนุษยช่น

กี่ารติด้ตามู
และสื�อความู 

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
ด้�านสิทธิมูนุษยช่น

หลักี่กี่ารช่่�แนะว�าด้�วย
ธุรกี่ิจกี่ับสิทธิมูนุษยช่น 

ข้ององค์กี่าร
สหประช่าช่าติ

ความูเส่�ยง
หุ้ากกระบัวนการประเมินความเส่ีิยงด้านสิิทธิมนุษัยช้นของธนาคารไม่มี
ประสิิทธิภาพ อาจทำาใหุ้้ธนาคารเข้าไปมีส่ิวนร่วมทางตั้รงหุ้รือทางอ้อมใน
การสินับัสินุนธุรกิจที่ละเมิดสิิทธิมนุษัยช้น อันจะส่ิงผลต่ั้อภาพลักษัณ์และ
ความเช่ื้อมั่นของผู้มีสิ่วนได้เสิีย ซึ่่่งทำาใหุ้้มีความเสีิ่ยงตั้่อการดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคารในอนาคตั้ 

โอกี่าส
หุ้ากธนาคารมีกระบัวนการประเมินความเสิี่ยงด้านสิิทธิมนุษัยช้นที่
มีประสิิทธิภาพ จะช่้วยป้องกันและลดผลกระทบัจากการละเมิดสิิทธิ
มนุษัยช้นตั้่อผู้มีสิ่วนได้เสีิยที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดข่�นจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจของธนาคาร ซ่่ึ่งส่ิงผลดีต่ั้อภาพลกัษัณ์ของธนาคารท่ีได้สินับัสินุน
ธุรกิจที่ปฏิิบััตั้ิตั้ามหุ้ลักสิิทธิมนุษัยช้น 

* รายละเอียดที่เกี่ยวกับันโยบัายสิิทธิมนุษัยช้น สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/Human_Rights_Policy.aspx

ธนาคารดำาเนินงานสิอดคล้องตั้ามหุ้ลักการชี้�แนะว่าด้วยธุรกิจกับั 

สิิทธิมนุษัยช้นขององค์การสิหุ้ประช้าช้าตั้ิ ดังนี�

GRI 2-25, GRI 3-3
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสังคมู

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญในการเคารพสิิทธิมนุษัยช้นของทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจของธนาคารตั้ามกฎหุ้มาย และมาตั้รฐานสิากลท่ีสิำาคัญ
อาทิ หุ้ลักการชี้�แนะว่าด้วยธุรกิจกับัสิิทธิมนุษัยช้นขององค์การ
สิหุ้ประช้าช้าตั้ิ (UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGP) หุ้ลักการด้านมนุษัยธรรม และปฏิิญญาองค์การ
แรงงานระหุ้ว่างประเทศ (ILO) ตั้ราสิารสิทิธิมนุษัยช้นระหุ้ว่างประเทศ
(ซึ่่่งประกอบัด้วยปฏิิญญาสิากลว่าด้วยสิิทธิมนุษัยช้น กติั้การะหุ้ว่าง
ประเทศว่าดว้ยสิทิธิพลเมอืงและสิทิธิทางการเมอืง และกตั้กิาระหุ้ว่าง
ประเทศว่าดว้ยสิทิธิทางเศรษัฐกิจ สัิงคม และวฒันธรรม) และขอ้ตั้กลง
โลกแหุ่้งสิหุ้ประช้าช้าตั้ิ (Principles of the United Nations Global 
Compact: UNGC)

กี่ระบวนกี่ารประเมูินความูเส่�ยง
ด้้านสิทธิมูนุษยช่น

ธนาคารจัดทำากระบัวนการประเมินความเสิี่ยงด้านสิิทธิมนุษัยช้น 

ซึ่่่งเป็นส่ิวนหุ้น่่งของการตั้รวจสิอบัสิิทธิมนุษัยช้นอย่างรอบัด้าน 

(Human Rights Due Diligence) ตั้ามหุ้ลักการช้ี�แนะว่าด้วยธุรกิจ 

กบััสิทิธมินษุัยช้นขององคก์ารสิหุ้ประช้าช้าตั้เิปน็ประจำาอยา่งตั้อ่เนือ่ง
ทุกปี ดังนี� 

1. ธนาคารประกาศนโยบัายสิทิธิมนุษัยช้นใหุ้้มผีลบังัคับัใช้้ครอบัคลุม 

 การดำาเนินงานทั�งหุ้มดของธนาคารและบัริษััทในกลุ่มธุรกิจ 

 ทางการเงนิของธนาคาร รวมถืง่การดำาเนนิงานของพนกังาน ลกูคา้  
 คู่คา้ และพันธมิตั้รทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณา 

 ทบัทวนนโยบัายสิทิธิมนุษัยช้นเป็นประจำาทุกป ีเพ่ือใหุ้้มคีวามเป็น 

 ปัจจุบัันและทันตั้่อสิถืานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

2. ธนาคารศ่กษัาและพิจารณาประเด็นด้านสิิทธิมนุษัยช้นจาก 

 กฎระเบัยีบัในระดบััสิากล อาท ิปฏิิญญาสิากลวา่ด้วยสิทิธมินษุัยช้น  
 (Universal Declaration of Human Rights) กติั้การะหุ้ว่างประเทศ 

 ว่าด้วยสิิทธิพลเมืองและสิิทธิทางการเมือง (International  

 Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) กตั้ิการะหุ้ว่าง 

 ประเทศว่าด้วยสิิทธิทางเศรษัฐกิจ สัิงคม และวัฒนธรรม  
 (International Covenant on Economic, Social and Cultural  
 Rights: ICESCR) ประกอบักับัพิจารณาประเด็นความเสิี่ยงด้าน 

 สิิทธิมนุษัยช้นของกลุ่มอุตั้สิาหุ้กรรมการเงินในปี 2565 รวมถ่ืง 

 ประเด็นความเสิี่ยงด้านสิิทธิมนุษัยช้นจากสิถืานการณ์การ 

 แพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 ท่ียังคงมีการแพร่ระบัาด เพื่อนำามา 

 วิเคราะห์ุ้ความเสิี่ยงและประเมินผลกระทบัที่อาจจะเกิดกับั 

 ผูม้ส่ีิวนได้เสิยี ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุ้มช้นในท้องถิื่น  
 ครอบัคลุมถ่ืงกลุ่มเปราะบัาง ได้แก่ สิตั้รีมีครรภ์ แรงงานตั้่างด้าว  
 ผูพิ้การ เดก็ กลุม่เพศทางเลอืก เพ่ือใหุ้้ไดม้าซึ่่ง่ประเดน็ความเสิีย่ง 

 ท่ีมีนัยสิำาคัญท่ีธนาคารจำาเป็นต้ั้องมีมาตั้รการ เพ่ือบัรรเทา 

 ผลกระทบัและป้องกันความเสิี่ยงที่อาจเกิดข่�นทั�งในปัจจุบัันและ 

 อนาคตั้

3. ธนาคารประเมินความเสิี่ยงและจัดทำาทะเบัียนความเสิี่ยงด้าน 

 สิิทธิมนุษัยช้นจากการคัดกรองประเด็นที่มีนัยสิำาคัญข้างต้ั้น  
 โดยจดัใหุ้้มกีารจัดประชุ้มเชิ้งปฏิบิัติัั้การระหุ้ว่างหุ้นว่ยงานภายใน 

 ท่ีเก่ียวข้องกับักิจกรรมทางธุรกิจในประเด็นความเสิี่ยงด้านสิิทธิ 

 มนุษัยช้น ได้แก่ สิำานักเลขานุการบัริษััท ฝ่่ายนโยบัายและบัริหุ้าร 

 ความเสิีย่งเครดิตั้ ฝ่า่ยบัริหุ้ารเครดิตั้พอร์ตั้โฟลิโอเชิ้งรุก ฝ่า่ยบัริหุ้าร 

 ความเสิีย่งด้านปฏิบิัติัั้การ ฝ่่ายกำากับัการปฏิิบัติัั้งาน ฝ่่าย Enterprise  
 Data Management Department ฝ่่ายพนักงานสิัมพันธ์ 
 และบัริการงานทรัพยากรบุัคคล ฝ่่าย People Strategy  
 ฝ่่ายบัริหุ้ารงานจัดซึ่ื�อจัดหุ้า โดยมีผู้แทนจากธนาคาร บัริษััทใน 

 กลุม่ธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร และกจิการรว่มคา้ของธนาคาร 

 เข้าร่วม ซึ่่ง่มวัีตั้ถุืประสิงค์เพ่ือประเมนิความเสิีย่งด้านสิทิธมินุษัยช้น 

 ท่ีอาจเกิดข่�นในการดำาเนินงาน กำาหุ้นดมาตั้รการบัรรเทาผลกระทบั  
 และกระบัวนการแก้ไขเยียวยาหุ้ากมีกรณีการละเมิดด้านสิิทธิ 

 มนุษัยช้นเกิดข่�น โดยครอบัคลุมทุกกิจกรรมตั้ลอดหุ้่วงโซึ่่คุณค่า  
 คิดเป็นร้อยละ 100 ของธนาคาร  (รวมบัริษััทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

 ของธนาคาร) คู่ค้า และบัริษััทร่วมและกิจการร่วมค้าของธนาคาร
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ประเด้็นความูเส่�ยงด้้านสิทธิมูนุษยช่นท่�สำาคัญ (Salient Human Rights Issues)                                         
ข้องธนาคารกี่สิกี่รไทยและบริษัทในกี่ลุ่มูธุรกี่ิจทางกี่ารเงินข้องธนาคาร 

กี่ิจกี่รรมู ประเด้็นความูเส่�ยง
ด้้านสิทธิมูนุษยช่นท่�สำาคัญ

แนวทางกี่ารลด้ความูเส่�ยงในประเด้็นความูเส่�ยง
ด้้านสิทธิมูนุษยช่นท่�สำาคัญ

กี่ารปฏิิบัติต่อลูกี่ค้า

การรักษัาความปลอดภัยและ
ความเป็นส่ิวนตั้ัวของข้อมูล

การร่ัวไหุ้ลของข้อมูลและการนำาข้อมูลของ
ลูกค้าไปใช้้ในทางที่ไม่เหุ้มาะสิม

•    ปฏิิบัติัั้ตั้ามระเบีัยบัข้อบังัคับัอย่างเคร่งครดัและพฒันาแนวปฏิิบัติัั้ใหุ้้เหุ้มาะสิม
•    กำาหุ้นดใหุ้้มีกระบัวนการประเมินการใช้้ฐานข้อมูลเพื่อประโยช้น ์

      โดยช้อบัด้วยกฎหุ้มาย (Legitimate Interest Assessment) 
      ในการประมวลผลข้อมูลส่ิวนบัุคคล
•    สิร้างแพลตั้ฟอร์มมาตั้รฐานสิำาหุ้รับัการถื่ายโอนข้อมูลระหุ้ว่าง 

      ธนาคารกับับัุคคลภายนอก
•    จัดใหุ้้มีการฝึ่กอบัรมแก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับัความเป็นส่ิวนตั้ัวของ 

      ข้อมูลและการละเมิดข้อมูล 
•    จัดทำาแคมเปญ “สิติั้” เพ่ือสิร้างความตั้ระหุ้นักในการป้องกันการร่ัวไหุ้ล 

      ของข้อมูลและการใช้้ข้อมูลในทางที่ผิดใหุ้้แก่พนักงานและลูกค้า 
•    ทบัทวนกรอบัการดำาเนินงานของบัุคคลภายนอกอย่างสิมำ่าเสิมอ
•    ปรับัปรุงเคร่ืองมือป้องกันการร่ัวไหุ้ลของข้อมูลอย่างสิมำ่าเสิมอ และ 

      เพิ่มการตั้รวจจับัการถื่ายโอนข้อมูลไปยังปลายทางภายนอก เช้่น 
      เพิ่มขีดความสิามารถืในการปิดช้่องโหุ้ว่ที่จะทำาใหุ้้เกิดการละเมิด 
      ข้อมูลส่ิวนบัุคคลเพื่อเป็นไปตั้ามพระราช้บััญญัตั้ิคุ้มครอง
      ข้อมูลส่ิวนบัุคคล พ.ศ. 2562 เป็นตั้้น 
•    เฝ้่าระวังและตั้รวจจับัภัยคุกคามทางไซึ่เบัอร์ 
•    จัดทำาแผนรับัมือและทดสิอบัแผนอย่างสิมำ่าเสิมอ

การใหุ้้สิินเช้ื่อและการลงทุน 
(ธนาคารพิจารณาทุกกลุ่ม
อุตั้สิาหุ้กรรมที่ธนาคารใหุ้้
สิินเช้ื่อและลงทุน โดยพบัว่า
อุตั้สิาหุ้กรรมที่มีแนวโน้มพบั
ความเส่ีิยงด้านสิิทธิมนุษัยช้น
ประกอบัด้วย อุตั้สิาหุ้กรรม
การเกษัตั้ร  อุตั้สิาหุ้กรรม
เกษัตั้รแปรรูป อาหุ้าร 
เคร่ืองดื่ม อุตั้สิาหุ้กรรมเคมี 
ฟอกหุ้นัง ฟอกย้อม และ
การผลิตั้อื่นๆ อุตั้สิาหุ้กรรม
โรงไฟฟ้า อุตั้สิาหุ้กรรม
โรงถืลุง/หุ้ลอมแร่ โลหุ้ะและ
อโลหุ้ะ อุตั้สิาหุ้กรรมเหุ้มืองแร่  
อุตั้สิาหุ้กรรมบัริการ
อุตั้สิาหุ้กรรมค้าปลีก และ
อุตั้สิาหุ้กรรมรับัเหุ้มาก่อสิร้าง)

•   สิภาพการทำางาน สุิขภาพ และความ
     ปลอดภัยของแรงงาน   
•   การรวมตั้ัวและการร่วมกลุ่มเจรจา
     ตั้่อรองเร่ืองการจ้างงาน

•   กำาหุ้นดนโยบัายเครดิตั้ ด้านสิิง่แวดล้อม สิงัคม และธรรมาภบิัาล (ESG) และ 

     แนวปฏิิบััตั้ิในการพิจารณาสิินเช้ื่อสิำาหุ้รับัอุตั้สิาหุ้กรรมเฉพาะที่ช้ัดเจน 

     ตั้ามมาตั้รฐานและแนวปฏิิบััตั้ิในระดับัประเทศและระดับัสิากล
•   ผู้ขอสินิเช้ือ่โครงการและผู้ประกอบัการขนาดกลางข่�นไป ต้ั้องได้รบััการ
     ประเมินความเส่ีิยงด้าน ESG คิดเป็นร้อยละ 100
•   กำาหุ้นดใหุ้้ผู้ขอสิินเช้ื่อตั้้องปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎระเบัียบัด้านแรงงานและ
     ด้านอาช้ีวอนามัยและความปลอดภัย
•   พิจารณาลูกค้าที่ได้รับัการรับัรองจากมาตั้รฐาน ISO เช้่น ISO 45001 
     มาตั้รฐานระบับัการจัดการอาช้ีวอนามัยและความปลอดภัย

•   การตั้อบัสินองเหุ้ตัุ้ฉุกเฉิน 
     และความปลอดภัยของชุ้มช้น

•   กำาหุ้นดนโยบัายเครดิตั้ ด้าน ESG และแนวปฏิิบััตั้ิในการพิจารณา 

     สิินเช้ื่อสิำาหุ้รับัอุตั้สิาหุ้กรรมเฉพาะที่ช้ัดเจนตั้ามมาตั้รฐานและ
     แนวปฏิิบััตั้ิในระดับัประเทศและระดับัสิากล
•   ผู้ขอสินิเช้ือ่โครงการและผู้ประกอบัการขนาดกลางข่�นไป ต้ั้องได้รบััการ
     ประเมินความเส่ีิยงด้าน ESG คิดเป็นร้อยละ 100
•   กำาหุ้นดใหุ้้ผู้ขอสิินเช้ื่อตั้้องปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎหุ้มาย กฎระเบัียบัที่เกี่ยวข้อง
     กับัส่ิิงแวดล้อมและสัิงคมในประเทศที่ดำาเนินโครงการ รวมถื่ง
     มาตั้รฐานสิากลตั้่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
•   กำาหุ้นดใหุ้้ผู้ขอสิินเช้ื่อตั้้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบั
     ส่ิิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
•   กำาหุ้นดใหุ้้ผู้ขอสิินเช้ื่อตั้้องปรับัแผนรองรับัเหุ้ตัุ้ฉุกเฉินที่อาจเกิดข่�น  
     กำาหุ้นดกลไกการติั้ดตั้ามรบััข้อร้องเรยีนและมาตั้รการเยียวยาอย่างเหุ้มาะสิม

GRI 2-25, GRI 3-3
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสังคมู

กี่ิจกี่รรมู ประเด้็นความูเส่�ยง
ด้้านสิทธิมูนุษยช่นท่�สำาคัญ

แนวทางกี่ารลด้ความูเส่�ยงในประเด้็นความูเส่�ยง
ด้้านสิทธิมูนุษยช่นท่�สำาคัญ

กี่ารปฏิิบัติต่อพนักี่งาน

การคัดเลือกสิรรหุ้าพนักงาน
การจ้างงาน การส่ิงเสิริมความ
หุ้ลากหุ้ลายและการปฏิิบััตั้ิ
ด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม
การดูแลสุิขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงาน

โรคตั้ิดตั้่ออุบััตั้ิใหุ้ม่ อาทิ โรคโควิด 19 มาตั้รการป้องกันการแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 
•   จัดหุ้าอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เช้ื�อใหุ้้แก่พนักงานกลุ่มเส่ีิยง เช้่น 
     หุ้น้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นตั้้น 
•   ประกาศแนวปฏิิบััตั้ิเกี่ยวกับัมาตั้รการสุิขอนามัยที่ดีตั้ามแนวทางของ
     กระทรวงสิาธารณสุิขและหุ้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั�งเน้นยำ�า
     การเว้นระยะหุ้่างทางสัิงคม  
•   เพิ่มรอบัการทำาความสิะอาดจุดสัิมผัสิตั้่างๆ ด้วยนำ�ายาฆ่่าเช้ื�อ   
•   ปรับัรูปแบับัการทำางานเพื่อลดความเส่ีิยงในการแพร่กระจาย อาทิ 
     การทำางานจากที่บั้านผ่านระบับัออนไลน์ของธนาคาร  และการปรับั
     ศักยภาพงานบัริการตั้่างๆ ใหุ้้เหุ้มาะสิมกับัปริมาณงานและการใหุ้้
     บัริการลูกค้า      

กี่ารปฏิิบัติต่อคู่ค้า

กระบัวนการสิรรหุ้าและ
คัดเลือกคู่ค้า การดูแล
การปฏิิบััตั้ิงานของคู่ค้า

ไม่มีประเด็นความเส่ีิยงที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าไม่พบัประเด็นความเส่ีิยงด้านสิิทธิมนุษัยช้นที่สิำาคัญ อย่างไรก็ตั้าม
เพื่อป้องกันและรองรับัความเส่ีิยงที่อาจจะเกิดข่�นในอนาคตั้ ธนาคารมี
มาตั้รการที่เกี่ยวข้อง ดังนี�
•    กำาหุ้นดระเบัียบัปฏิิบััตั้ิการจัดซึ่ื�อจัดหุ้า
•   กำาหุ้นดใหุ้้คู่ค้าทกุรายต้ั้องปฏิิบัติัั้ตั้ามจรรยาบัรรณคู่ค้าอย่างเคร่งครดั
•    จัดทำาแนวปฏิิบััตั้ิเกี่ยวกับัความปลอดภัยในระหุ้ว่างการปฏิิบััตั้ิงานใหุ้ ้

      ธนาคาร โดยใหุ้้ผู้รับัเหุ้มาได้รับัทราบัและกำาหุ้นดใหุ้้ถืือปฏิิบััตั้ิ 

การบัริหุ้ารจัดการคู่ค้าเพื่อ
ควบัคมุการดำาเนนิงานของคู่ค้า

•   อาช้ีวอนามัยและความปลอดภัย
     ในที่ทำางาน
•   การใช้้แรงงานผิดกฎหุ้มาย เช้่น 
     แรงงานเด็ก แรงงานบัังคับั เป็นตั้้น

•    กำาหุ้นดใหุ้้คู่ค้าทุกรายต้ั้องปฏิิบััติั้ตั้ามจรรยาบัรรณคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
•    จัดใหุ้้มกีระบัวนการจัดซึ่ื�อจัดหุ้าสิำาหุ้รับัคู่ค้าเพ่ือพิจารณาว่าคู่ค้า
      มแีนวปฏิิบัติัั้ตั้ามมาตั้รฐานทีน่่าเช่ื้อถืือ
•    ตั้รวจสิอบัมาตั้รการด้านความปลอดภัย อาช้วีอนามัยและส่ิิงแวดล้อม  
      ของคู่ค้า เช่้น ปฏิิบัติัั้ตั้ามข้อกำาหุ้นดการใช้้อุปกรณ์ป้องกันส่ิวนบุัคคล 
      (Personal Protective Equipment: PPE) เป็นต้ั้น
•    กำาหุ้นดใหุ้้มใีบัรับัรองสิำาหุ้รับัผูท้ีต้่ั้องทำางานเฉพาะ เช่้น การทำางาน
      บันทีสู่ิง เป็นต้ั้น
•    มกีารตั้รวจสิอบัประจำาปีและการเย่ียมช้มสิถืานทีป่ฏิิบััติั้งานของคู่ค้า
•    การประเมนิความเส่ีิยงด้าน ESG ของคู่ค้า

บริษัทร่วมูและกี่ิจกี่ารร่วมูค้าข้องธนาคาร

จากผลการประเมนิความเสีิย่งด้านสิิทธิมนษุัยช้นของบัรษัิัทร่วมและกจิการรว่มคา้ของธนาคาร พบัว่า ไมม่ปีระเด็นความเส่ีิยงด้านสิิทธมินษุัยช้นทีส่ิำาคญั (Salient 
Human Rights Issues) อย่างไรก็ตั้าม ธนาคารได้กำาหุ้นดนโยบัายและมาตั้รการกำากับัดูแลบัริษััทร่วมและกิจการร่วมค้า เพื่อใหุ้้การดำาเนินธุรกิจของบัริษััทร่วม
และกจิการรว่มค้า ไมมี่การละเมดิสิิทธมินษุัยช้น อาท ิการสิือ่สิารนโยบัายสิิทธมินษุัยช้นของธนาคารใหุ้้แกก่จิการรว่มค้ารบััทราบัและยด่ถืือปฏิิบัติัั้ การกำากบััดูแล
ตั้รวจสิอบั และตั้ิดตั้ามการปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎระเบัียบัที่เกี่ยวข้องกับัสิิทธิมนุษัยช้นของกิจการร่วมค้าผ่านผู้บัริหุ้ารของธนาคารที่เข้าไปบัริหุ้ารบัริษััทร่วมและกิจการ
ร่วมค้า และใหุ้้คำาแนะนำาแก่บัริษััทร่วมและกิจการร่วมค้าเพื่อพัฒนากระบัวนการตั้รวจสิอบัสิิทธิมนุษัยช้นอย่างรอบัด้านตั้ามมาตั้รฐานสิากล

GRI 2-25, GRI 3-3
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* Business for Societal Impact (B4SI) คือ มาตั้รฐานกิจกรรมทางสิังคมตั้ามหุ้ลักสิากล หุ้รือช้ื่อเดิม London Benchmarking Group (LBG)

ทิศทางการดำาเนินกจิกรรมทางสัิงคมของโลกได้เปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก 

ในระยะหุ้ลายปีที่ผ่านมา การดำาเนินกิจกรรมแสิดงความรับัผิดช้อบัทาง 

สัิงคมของสิถืาบันัการเงนิได้ใหุ้ค้วามสิำาคญัตั้อ่การสิร้างผลกระทบัทางสิงัคม 

ในเชิ้งบัวก การดูแลรักษัาฟ้ืนฟูส่ิิงแวดลอ้มทั�งในระดับัประเทศและระดับัโลก  
การใหุ้้ความสิำาคัญต่ั้อการพัฒนาเศรษัฐกิจ ความโปร่งใสิ การลงทุนใน 

ภาคอุตั้สิาหุ้กรรมและเทคโนโลยีสีิเขียว กล่าวคือการใหุ้้ความสิำาคัญ
กับัประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับั ESG อันได้แก่ ส่ิิงแวดล้อม สัิงคม และ 

ธรรมาภิบัาล/เศรษัฐกิจ รวมถื่งการดำาเนินกิจกรรมทั�งหุ้มดจะต้ั้องสิามารถื
วัดผลตั้อบัแทนและผลกระทบัทางสัิงคมจากการดำาเนินกิจกรรมได้
อย่างช้ัดเจน ธนาคารเช้ื่อว่าการดำาเนินกิจกรรมทางสิังคม โดยอาศัย
แนวทางดังกล่าว จะสิามารถืตั้อบัโจทย์ผู้มีส่ิวนได้เสีิยทุกกลุ่ม สิร้าง
ความผูกพันกับัชุ้มช้นในพื�นท่ี ทำาใหุ้้ธนาคารได้รับัใบัอนุญาตั้ทางสัิงคม
(Social License) ที่สิามารถืต่ั้อยอดและสิร้างธุรกิจได้อย่างย่ังยืน 

ยิ่งไปกว่านั�น ธนาคารยังมุ่งเน้นโครงการท่ีเสิริมสิร้างสิิทธิมนุษัยช้น 

ขั�นพื�นฐาน (Human Right) โดยธนาคารดูแลสิิทธิมนุษัยช้นขั�นพื�นฐาน 

ใหุ้้กับัพนักงานของธนาคาร ไปพร้อมกับัการเสิริมสิร้างใหุ้้กับัชุ้มช้น อาทิ  
สิิทธิขั�นพื�นฐานด้านสุิขอนามัยผ่านโครงการของมูลนิธิรักษ์ัป่าน่าน 

ในพระราชู้ปถัืมภ์ สิมเด็จพระกนิษัฐาธิราช้เจ้า กรมสิมเด็จพระเทพรัตั้น
ราช้สิุดาฯ สิยามบัรมราช้กุมารี การลดความเหุ้ล่ือมลำ�าด้านการศ่กษัา
ผ่านโครงการน่านเพาะพันธ์ุปัญญาและ AfterKlass แพลตั้ฟอร์ม 

การลดความเหุ้ล่ือมลำ�าด้านสุิขอนามัยและสิร้างความเป็นอยู่ที่ดีข่�นผ่าน
โครงการตั้่างๆ ของมูลนิธิกสิิกรไทย ตั้ลอดจนความร่วมมือระหุ้ว่าง 

K Agro Innovate หุ้รือ KAI กับัมหุ้าวิทยาลัยช้ั�นนำาของประเทศ
หุ้ลายแหุ้่ง ในการวิจัยและคิดค้นตัั้วยาขนานใหุ้ม่จากพืช้ท่ีส่ิงเสิริม 

ใหุ้้ชุ้มช้นเพาะปลูก เพื่อสิร้างรายได้และสุิขอนามัยที่ดีแก่ประช้าช้น

ในปี 2565 กิจกรรมเพ่ือสัิงคมของธนาคารเน้นการนำานโยบัายด้าน 

ความย่ังยืนของธนาคารไปสู่ิการปฏิิบััติั้ (SD in Action) แม้ประเทศไทย
และท่ัวโลกจะยังคงเผช้ิญผลกระทบัจากการแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 

ธนาคารยังคงดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสัิงคมอย่างต่ั้อเน่ือง โดยคำาน่งความ
ปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้มสีิว่นได้เสิยีทุกกลุม่ ซึ่่ง่กิจกรรมทีด่ำาเนิน
งานทั�งหุ้มด ใหุ้้ความสิำาคัญต่ั้อการป้องกันและควบัคุมการแพร่ระบัาด 

ของโรคโควิด 19 นอกจากนี� เพ่ือใหุ้้บัรรลุเป้าหุ้มายในการสิร้างการ
เปล่ียนแปลงเช้งิบัวกใหุ้แ้กสั่ิงคมอยา่งเปน็รูปธรรม ธนาคารเดนิหุ้นา้ดำาเนนิ
งานด้านสิังคมตั้ามยุทธศาสิตั้ร์ Corporate Citizenship ปี 2562 - 2566 

ที่ได้กำาหุ้นดไว้ ควบัคู่กับัการกำาหุ้นดกรอบัการทำากิจกรรม และการ
ประเมินผลการดำาเนินงานตั้ามมาตั้รฐานสิากล Business for Societal 
Impact (B4SI)* ซึ่่่งธนาคารเป็นสิถืาบัันการเงินแหุ้่งแรกและบัริษััทเดียว 

ในประเทศไทยที่เป็นสิมาช้ิกของ B4SI อย่างเป็นทางการ

กี่ารด้ำาเนินงานด้้านสังคมู

ความูเส่�ยง
ปัจจุบัันการดำาเนินกิจกรรมทางสิังคมถูืกคาดหุ้วังว่าจะต้ั้องสิร้างประโยช้น์
และสิ่งผลกระทบัเชิ้งบัวกในการช่้วยชุ้มช้น สิังคม และสิิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง ตั้ลอดจนสิร้างสิรรค์ประโยช้น์แก่ธนาคาร หุ้ากธนาคารไม่สิามารถื
บัริหุ้ารจัดการงานด้านกิจกรรมทางสัิงคมได้อย่างมปีระสิิทธิภาพหุ้รอืจัดสิรร 

งบัประมาณทีเ่หุ้มาะสิม อาจส่ิงผลใหุ้้กจิกรรมทางสิงัคมทีธ่นาคารดำาเนินงาน 

ไม่ได้สิร้างประโยช้น์ใหุ้้แก่ ชุ้มช้น สัิงคม และสิิ่งแวดล้อม ซึ่่่งกระทบัตั้่อ 

ภาพลักษัณ์และความน่าเช้ื่อถืือของธนาคารและผู้ถืือหุุ้้น 

โอกี่าส
การที่ธนาคารสิามารถืดำาเนินกิจกรรมทางสิังคมได้อย่างเหุ้มาะสิม 

มีการกำาหุ้นดทิศทางที่ชั้ดเจน สิามารถืวัดผลกระทบัเชิ้งบัวกตั้่อชุ้มช้น
สัิงคมและสิิ่งแวดล้อม ตั้ลอดจนประโยช้น์ที่ธนาคารได้รับั จะช้่วยสิ่งเสิริม 

ภาพลักษัณ์และความน่าเช้ื่อถืือที่ดีของธนาคาร อันนำามาซึ่่่งโอกาสิใน 

การขยายฐานลูกค้าใหุ้ม่ในอนาคตั้  

GRI 3-3
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ยุทธศาสตร์ Corporate Citizenship ปี 2562 - 2566

COMMUNITY
SUSTAINABLE COMMUNITY
• Financial Knowledge  

to General People  
and Minority etc.

• Youth Development 
• Economic Development : 

Value Creation of Organic 
Waste by Synthetic Biology 

• Community Investment on 
Social Development

BEING A RESPONSIBLE CORPORATE 
CITIZEN TO CREATE A SUSTAINABLE SOCIETY

Bank of Sustainability

WE ARE COMMITTED TO DEVELOPING STRONG RELATIONSHIPS 
WITH EMPLOYEES AND SOCIETY TO BETTER LIVELIHOODS AND INCREASE PROSPERITY

BUSINESS
ACCESSIBLITY 
• Financial Inclusion

•  Ensuring financial inclusion and  
promoting financial literacy

•  Safeguarding customer data 
security and privacy

•  Ensuring the “Best Place to Work, 
Learn and Lead” by embedding 
Green DNA and creating  
a future-ready workforce

•  Respecting for human rights and 
diversity

•  Promoting the development of 
youth potential as well as the 
pursuit of environmental, public 
and social activities

SOCIAL

OPERATION
GOOD CITIZEN
• Employee Behavior:  

Sustainable Consumption
• Respect to Human Rights  

and Diversity
• Voluntary Mindset

No. or % of Community 
Engagement 

5% Growth of no. of Transaction 
or no. of Account of Financial 
Inclusion Products

Volunteer Hours

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

POLICY

• No. of Financial Inclusion  
Products

• PR Value

• Volunteer Hours
• No. of Employee Engagement

• Community Engagement 
• Community Satisfaction

STRATEGIC DONATION
• Cash
• In-Kind
• Management Cost

• Education
• Health
• Economic  

Development    
• Environment

• Art and Culture                  
• Social Welfare
• Emergency Relief
• Others

• Volunteer Activities
• Awareness Campaigns
• Community Investment  

Initiatives

COMMUNITY
SUSTAINABLE COMMUNITY
• Financial Knowledge  

to General People  
and Minority etc.

• Youth Development 
• Economic Development: 

Value Creation of Organic 
Waste by Synthetic Biology 

• Community Investment on 
Social Development
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ผลกี่ารด้ำาเนินงานด้้านสังคมู

ยอด้รวมูกี่ว่า

484.49
ล้านบาท

เงินสด้
208.41 ล้านบาท

สิ�งข้องและบริกี่าร
100 ล้านบาท

ชั่�วโมูงกี่ารทำาจิตอาสาคิด้เป็น
มููลค่า 64.08 ล้านบาท

ค่าด้ำาเนินกี่ิจกี่รรมู
112 ล้านบาท

รูปแบบกี่ารสนับสนุน

ลักี่ษณะกี่ารสนับสนุน

ร้อยละ55
กี่ารลงทุนเพื�อชุ่มูช่น
และสังคมู

ร้อยละ7
กี่ารลงทุนเช่ิงพาณิช่ย์
เพื�อสังคมู

ร้อยละ38
กี่ารบริจาค

ประเภทกี่ารสนับสนุน ด้้านกี่ารศึกี่ษา

ด้้านกี่ารพัฒนาทางเศรษฐกี่ิจ

ด้้านศิลปะและวัฒนธรรมู

ด้้านกี่ารช่่วยเหลือกี่รณ่ฉุกี่เฉิน

ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

ด้้านสาธารณสุข้

ด้้านสวัสด้ิกี่ารทางสังคมู

        13.64%

   4.56%

1.93%

0.41%

      8.36%

                                 61.50%

       9.60%

GRI 3-3, GRI 201-1
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โครงกี่ารจิตอาสา ทำาด้่ ทำาได้้ สไตล์ 8R

ความูเป็นมูา
ธนาคารอนญุาตั้ใหุ้้พนกังานสิามารถืลางานเพ่ือทำากจิกรรมจติั้อาสิาได้
คนละ 1 วนัทำาการต่ั้อปี โดยพนักงานสิามารถืเลอืกทำาจิตั้อาสิาได้หุ้ลาก
หุ้ลายมิตั้ ิไม่ว่าจะเป็นด้านสิิง่แวดล้อม สิงัคม และธรรมาภิบัาล/เศรษัฐกิจ 
(ESG) รวมถื่งการนำาความรู้ทางการเงินซ่่ึ่งเป็นความเช้ี่ยวช้าญของ
ธนาคารไปถ่ืายทอดใหุ้้แก่ชุ้มช้นและสิงัคมใหุ้้มคีวามรู้ความเข้าใจ และ
สิามารถืเลอืกใช้้ผลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินท่ีเหุ้มาะสิมกับัตั้นเอง ตั้อบัสินอง 

เป้าหุ้มายในช้ีวิตั้และมีวินัยทางการเงิน อีกทั�งรู้เท่าทันภัยทางการเงิน 

ซึ่่่งเป็นการป้องกันความเสิี่ยงท่ีอาจเกิดข่�นได้ในช้ีวิตั้ประจำาวัน 

นอกจากนี� ในแตั้่ละปีธนาคารจะจัดสิรรงบัประมาณใหุ้้กับัโครงการ
จิตั้อาสิาท่ีพนักงานเสินอภายใต้ั้แนวทางท่ีธนาคารกำาหุ้นด โดยใน 

ปี 2565 ใช้้ช้ือ่ว่า “ทำาด ีทำาได้ สิไตั้ล์ 8R” มุง่เน้นสินบััสินนุทกุโครงการทำาดี 
ท่ีสิ่งเสิริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3 ด้านหุ้ลัก ได้แก่ สิิ่งแวดล้อม สิังคม
และธรรมาภิบัาล/เศรษัฐกิจ และดำาเนินงานภายใตั้้กระบัวนการ 

8R ซึ่่่งสิอดคล้องกับัภาพรวมของธนาคารท่ีมุ่งเป็นส่ิวนหุ้น่่งในการ
สิร้างสัิงคมสิีเขียวผ่านแคมเปญตั้่างๆ ตั้ลอดทั�งปี ภายใต้ั้แนวคิด 

GO GREEN Together

วัตถึุประสงค์
• เพ่ือช้่วยเหุ้ลือ ดูแลชุ้มช้น หุ้รือสิังคมทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะ 

 ในพื�นท่ีท่ีธนาคารตั้ั�งอยู่ ใหุ้้มีคุณภาพช้ีวิตั้ท่ีดีข่�น 
• เพ่ือสินับัสินุนใหุ้้พนักงานมีจิตั้สิาธารณะ เปิดมุมมองการเรียนรู้ 

 ความตั้อ้งการของช้มุช้นหุ้รือกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสิ เพ่ือนำาขอ้มลูมาใช้ ้

 ในการปรับัปรุงพัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการของธนาคารใหุ้้ 

 สิามารถืตั้อบัสินองความตั้้องการของชุ้มช้นและสิังคมได้ดียิ่งข่�น  
 พร้อมกับัช้่วยสิ่งเสิริมภาพลักษัณ์ท่ีดีใหุ้้แก่ธนาคาร
• เพ่ือสินับัสินุนใหุ้้พนักงานริเริ่มโครงการทำาความดีเพ่ือสิังคม โดย 

 โครงการท่ีเสินอ จะต้ั้องผ่านการคิดเพ่ือสิิง่แวดล้อมทั�งกระบัวนการ
• เพื่อสิ่งเสิริมเป้าหุ้มายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
 



140  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

รายละเอ่ยด้โครงกี่าร
จากสิถืานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 ทำาใหุ้้รูปแบับัการ
ทำางานของพนักงานธนาคารกสิิกรไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยพนักงาน
สิามารถืตั้กลงรูปแบับัการทำางานที่เหุ้มาะกับัตั้นเองร่วมกับัหุ้ัวหุ้น้า
งานได้ เช้่น การ Work from Home การเข้ามาพบัปะกันในท่ีทำางาน
หุ้รือการประชุ้มผ่านทางออนไลน์ เป็นตั้้น แม้ว่ารูปแบับัการทำางาน
จะเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารยังคงใหุ้้ความสิำาคัญกับัการสิ่งเสิริมใหุ้้
พนักงานออกไปทำาจิตั้อาสิา โดยกำาหุ้นดมาตั้รการใหุ้้ผู้ท่ีประสิงค์จะ
ออกไปทำากิจกรรมจิตั้อาสิา จะตั้อ้งดแูลป้องกันตั้นเองและคนรอบัข้าง
จากโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสิวมใส่ิหุ้น้ากากอนามัย
ระหุ้ว่างทำากิจกรรม การรักษัาระยะหุ่้าง การหุ้ลีกเลี่ยงการสิัมผัสิวัตั้ถุื
ตั้่างๆ การใช้้เจลแอลกอฮอล์ทำาความสิะอาดมือระหุ้ว่างทำากิจกรรม 

นอกจากนี� ธนาคารได้สินบััสินนุงบัประมาณใหุ้้กบััพนกังานทีร่วมกลุม่กนั 

นำาเสินอโครงการจิตั้อาสิา กลุ่มละ 5,000-15,000 บัาท ตั้ามลกัษัณะ 

และประเภทของโครงการ ผ่านโครงการ “ทำาดี ทำาได้ สิไตั้ล์ 8R”  
ซึ่่่งพนักงานสิามารถืเลือกทำาโครงการจิตั้อาสิาประเภทใดก็ได้  
ท่ีสิอดคล้องกับัเป้าหุ้มาย SDGs และตั้อบัโจทย์กับับัริบัทและ 

ความตั้้องการของท้องถ่ิืนท่ีสิาขาของธนาคารตั้ั�งอยู่ เช่้น การพัฒนา 

การศ่กษัา การสิ่งเสิริมสิุขภาพอนามัย การสินับัสินุนการเตั้ิบัโตั้ 

ทางเศรษัฐกิจ การดูแลรักษัาสิิ่งแวดล้อม การธำารงศิลปวัฒนธรรม  
การป้องกันแก้ไขปัญหุ้าสัิงคม การช่้วยเหุ้ลือบัรรเทาสิาธารณภัย  
เป็นตั้้น ทั�งนี� ภายใตั้้การดำาเนินโครงการจิตั้อาสิาประเภทต่ั้างๆ  
พนักงานจะตั้้องดำาเนินการภายใตั้้แนวคิด 8R นอกจากพนักงาน 

จะได้ร่วมกันทำาความดีผ่านโครงการจิตั้อาสิาแล้ว ยังเป็นการสิร้าง 

การตั้ระหุ้นักรู้ในเรือ่งการดแูลรกัษัาสิิง่แวดลอ้มในกระบัวนการทำางาน
ด้านจิตั้อาสิาของพนักงานด้วย

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน  

ผลท่�ได้้รับจากี่กี่ารด้ำาเนินงาน
ธนาคารเช้ือ่วา่การเปดิโอกาสิใหุ้้พนกังานไดม้วีนัหุ้ยดุในการออกไปทำา
กิจกรรมจิตั้อาสิาอย่างต่ั้อเน่ืองทุกปี รวมถ่ืงการสินับัสินุนงบัประมาณ 

ผ่านโครงการ ทำาด ีทำาได ้สิไตั้ล ์8R นอกจากจะเปน็การสิร้างจติั้สิาธารณะ
ใหุ้้เกิดข่�นแก่พนักงานและทีมงานแล้ว ยังสิามารถืสิร้างความผูกพัน 

ท่ีมีตั้่อองค์กรและภาคภูมิใจที่ได้มีสิ่วนสิร้างสิรรค์สิังคม ทั�งในและ 

นอกเวลางาน ในขณะทีช่้มุช้นและสิงัคมกม็ทีศันคตั้ทีิด่ต่ีั้อธนาคารด้วย

โครงกี่ารน่านเพาะพันธ์ุปัญญา

ความูเป็นมูา
ธนาคารร่วมกับัสิำานักงานคณะกรรมการส่ิงเสิริมวิทยาศาสิตั้ร์ 

วิจัยและนวัตั้กรรม (สิกสิว.) ดำาเนินโครงการเพาะพันธ์ุปัญญาเป็น
เวลา 6 ปี (2555-2561) จนสิามารถืสิร้างผลงานเชิ้งประจักษ์ัท่ีมี
ผลกระทบัตั้่อการเปลี่ยนแปลงการศ่กษัาไทย ในกลุ่มโรงเรียนที ่

เข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยโครงงานฐานวิจัย หุ้รือ Research-based 

Learning (RBL) เป็นเครื่องมือกระตัุ้้นการเรียนรู้ การแสิวงหุ้า 

คำาตั้อบั การคิดวิเคราะห์ุ้-คิดสิังเคราะห์ุ้ เข้าใจหุ้ลักของเหุ้ตัุ้-ผล 

พร้อมทักษัะและกระบัวนการวิทยาศาสิตั้ร์ ท่ีสิอดรับักับัแนวทาง
การพัฒนาประเทศที่ตั้้องอาศัยฐานความรู้วิทยาศาสิตั้ร์พื�นฐานเพ่ือ
พัฒนานวัตั้กรรมใหุ้ม่และเพ่ิมขีดความสิามารถืในการแข่งขันกับั 

ตั้่างประเทศ จากความสิำาเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ธนาคาร
จ่งสิานต่ั้อความสิำาเร็จโดยร่วมมือกับัมหุ้าวิทยาลัยพะเยาดำาเนิน
โครงการท่ีจังหุ้วัดน่าน โดยใช้้ช้ื่อว่าโครงการ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” 
ใหุ้้ความสิำาคัญกับัการพัฒนากระบัวนการเรียนรู้ควบัคู่กับัการส่ิง
เสิริมการพัฒนาที่ย่ังยืน ในมิตั้ิ ESG เพ่ือเป็นตั้้นแบับัในการพัฒนา 

การศ่กษัาใหุ้้จังหุ้วัดอ่ืนๆ ในอนาคตั้ตั้่อไป

วัตถึุประสงค์
• เพื่อขับัเคลื่อนและเป็นกลไกผลักดันในการสิร้างสิังคมแหุ่้งความรู้ 
 และเทคโนโลยีทีเ่หุ้มาะกบัับัรบิัทของแตั้ล่ะโรงเรยีน พรอ้มทั�งสิร้าง 

 ความเข้าใจและส่ิงเสิรมิกระบัวนการเรียนรู้กับัหุ้น่วยงานการศก่ษัา 

 ในพื�นท่ี
• เพ่ือสิง่เสิรมิใหุ้้เยาวช้นมคีวามรูด้า้นการคิดวเิคราะหุ้-์คิดสิงัเคราะหุ้์  
 เขา้ใจหุ้ลักของ เหุ้ตุั้-ผล อย่างเปน็ระบับั และเติั้บัโตั้เปน็เยาวช้นท่ีมี 
 ความสิามารถืในการบัรหิุ้ารจดัการช้วีติั้  เปน็บัคุลากรทีม่คุีณภาพ 

 เข้าสิู่ระบับัเศรษัฐกิจการเงินของประเทศ 
• เพื่อสิ่งเสิริมเป้าหุ้มาย SDGs

จำานวนพนักงานทำาจิตั้อาสิา
13,395 คน 

จำานวนช่ั้วโมงจิตั้อาสิาของ
พนักงาน 216,886 ช่ั้วโมง

จำานวนผู้เข้าร่วมทำาจิตั้อาสิาที่
เป็นบัุคคลภายนอก 5,123 คน

จำานวนช่ั้วโมงจิตั้อาสิาของ
บัุคคลภายนอก 41,458 ชั้ว่โมง

มูลค่าสิิ่งของจากกิจกรรม
ทำาความดี จำานวน 
2,178,251 บัาท

จำานวนงบัประมาณที่
ธนาคารสินับัสินุนโครงการ
จิตั้อาสิาทั�งหุ้มด
1,461,571 บัาท

จำานวนงบัประมาณที่
พนักงานร่วมกันระดมทุน
นอกเหุ้นือจากการขอรับั
การสินับัสินุนจากธนาคาร 
1,386,431 บัาท

จำานวนเงินบัริจาค
ในโครงการ/กิจกรรม 
1,536,349 บัาท

จำานวนผู้ได้รับัประโยช้น์ 
327,084 คน

GRI 201-1, GRI 203-2
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสังคมู

รายละเอ่ยด้โครงกี่าร
โครงการน่านเพาะพันธ์ุปัญญา เป็นโครงการวิจยัและใหุ้้บัรกิารวชิ้าการ
แก่โรงเรียนในจังหุ้วัดน่าน เพ่ือพัฒนาตั้ามกระบัวนการและแนวคิด
เพาะพันธ์ุปัญญา โดยอาศัยโครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือกระตัุ้้น 

การเรียนรู้ การแสิวงหุ้าคำาตั้อบั การคิดวิเคราะห์ุ้-คิดสัิงเคราะห์ุ้ 

ผ่านกระบัวนการ “ถืามคือสิอน” “สิะท้อนคิดคือเรียน” “เขียนคือคิด” 
ก่อใหุ้้เกดิการฝั่งตั้วัของช้ดุความคดิ เหุ้ตั้-ุผล พร้อมช้ดุความคดิทักษัะ
กระบัวนการวิทยาศาสิตั้ร์ เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบัวนการเรียนรู้
ตั้ลอดช้ีวิตั้ โดยน้อมนำาปรัช้ญาเศรษัฐกิจพอเพียงเข้ามาผสิมผสิาน  
ซึ่่่งทักษัะกระบัวนการดังกล่าวจะถ่ืายทอดผ่านครูแกนนำาสิู่นักเรียน
โครงการน่านเพาะพันธ์ุปัญญา โดยในการออกแบับัและจัดการเรียน 

การสิอนนั�น จะทำาผ่านโครงงานฐานวิจยั หุ้รือ RBL ท่ีมีการบัูรณาการ 

เขา้กับัสิาระวิช้าต่ั้างๆ ของโรงเรียนและบัริบัทของชุ้มช้น ซ่่ึ่งช้ว่ยเยาวช้น
ใหุ้้เข้าใจและผูกพันกับัชุ้มช้นในเชิ้งล่ก พร้อมท่ีจะปกป้อง และสิร้าง
ความสิมดุลระหุ้ว่างคนศิลปวัฒนธรรมธรรมช้าตั้ิและสิิ่งแวดล้อม  
รวมถื่งศีลธรรมอันดีมองเหุ้็นและยอมรับัการเปลี่ยนแปลง พร้อม 

เป็นกำาลังสิำาคัญในการพัฒนาช้่วยแก้ไขปัญหุ้าในพื�นที่ชุ้มช้นและ
ประเทศ ช้่วยขับัเคลื่อนเศรษัฐกิจใหุ้้เตั้ิบัโตั้อย่างย่ังยืนและแข่งขันได้
ในระดับัสิากล 
 

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

จำานวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
30 โรงเรียน 

จำานวนครูท่ีเข้าร่วมโครงการ 161 คน 

จำานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 1,277 คน 

จำานวนโครงงานท่ีเกิดจากการดำาเนินโครงการ 
195 โครงงาน

ผลท่�ได้้รับจากี่กี่ารด้ำาเนินงาน
ตั้ลอดการดำาเนินโครงการน่านเพาะพันธ์ุปัญญา สิามารถืสิร้าง 

ผลงานเช้ิงประจักษ์ัมีผลกระทบัต่ั้อการเปลี่ยนแปลงการศ่กษัาไทย 

ในกลุม่โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ สิร้างการเปลีย่นแปลงกรอบัความคดิ 

หุ้น่วยงานรฐั ท่ีสิำาคญั คอื โรงเรียน ท่ีปรบััเปลีย่นกระบัวนการเรียนการ
สิอนตั้ามหุ้ลักสิตูั้รฐานสิมรรถืนะ สิามารถืพัฒนาครูใหุ้้มสีิมรรถืนะสิงูข่�น 

ซึ่่่งเป็นประโยช้น์ต่ั้อการเสิริมสิร้างและพัฒนาสิมรรถืนะนักเรียนใหุ้้
เป็นไปตั้ามมาตั้รฐานของหุ้ลักสิตูั้รการศ่กษัาขั�นพื�นฐานและสิมรรถืนะ
สิำาคัญในศตั้วรรษัท่ี 21 และในสิว่นของนักเรียนเองก็เป็นผูท่ี้พรอ้มท่ีจะ 

เรียนรู้ตั้ลอดช้วิีตั้ รวมถ่ืงผูป้กครองของนักเรียน กไ็ด้รบััผลกระทบัเชิ้งบัวก 

จากพฤตั้ิกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข่�นของนักเรียนอีกด้วย

จากการวิเคราะหุ้ผ์ลตั้อบัแทนทางสัิงคมจากการลงทุน (Social Return 
on Investment: SROI) ของโครงการน่านเพาะพันธ์ุปัญญา พบัว่า 

ทุกการลงทนุ 1 บัาทของโครงการ จะสิามารถืสิร้างประโยช้นท์างสิงัคม
ดว้ยมลูค่า 1.95 บัาท (หุ้รอือตัั้ราผลตั้อบัแทน 1:1.95) โดยผลตั้อบัแทน
ทางสิงัคมได้จากการคำานวณผลตั้อบัแทนทีเ่กดิกบััครูทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี�
• มูลค่าขององค์ความรู้ท่ีครูประเมินว่าได้รับัจากโครงการ
• คา่ใช้จ้า่ยในการเดนิทางทีล่ดลงจากการตั้อ้งเดนิทางเข้ามาอบัรม 

 ในกรุงเทพมหุ้านคร
• รายได้ท่ีครูสิร้างได้จากการบัริหุ้ารเวลาช้ั่วโมงการสิอนท่ีลดลง
• รายได้เพิ่มจากการท่ีครูใช้้สิมรรถืนะท่ีได้รับัจากโครงการ และ
• มลูค่าของเงนิเดอืนท่ีได้รบััเพิม่จากการปรับัเงินเดอืน เงินวทิยฐานะ 

 หุ้รือเงินประจำาตั้ำาแหุ้น่งของครู ศ่กษัา

รายละเอียดท่ีเก่ียวกับัโครงการน่านเพาะพันธ์ุปัญญา สิามารถืดูได้ 

บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร
https://www.kasikornbank.com/th/sustainable-development/
project/Documents/SROI-Nan-Cultivation-of-Wisdom-th.pdf

โครงกี่าร AFTERKLASS

ความูเป็นมูา
ธนาคารมีความตั้ั�งใจที่จะดำาเนินโครงการเพ่ือสิังคมโดยใช้้ความ
สิามารถืหุ้ลักขององค์กรในฐานะสิถืาบัันการเงิน โดยมุ่งเน้นการใหุ้้
ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การทำาธุรกิจ แก่เยาวช้นไทยที่มีอายุ
ระหุ้ว่าง 15-20 ปี ซึ่่่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นตั้อนปลายท่ีกำาลังจะเตั้ิบัโตั้ไปเป็น 

กลุ่มคนทำางานท่ีมีศักยภาพในการขับัเคล่ือนเศรษัฐกิจและสัิงคม  
ใหุ้้สิามารถืบัริหุ้ารจัดการด้านการเงินของตั้นเองได้อย่างมปีระสิทิธิภาพ
และย่ังยืน ทั�งนี� โครงการ AFTERKLASS เร่ิมดำาเนินโครงการตั้ั�งแตั้ ่

ปี 2557 นับัเปน็แพลตั้ฟอรม์ออนไลนใ์หุ้้ความรูท้างการเงนิแกเ่ยาวช้น
ไทยแหุ่้งแรกของประเทศไทยท่ีทุกคนสิามารถืเข้าถ่ืงได้ไม่ว่าจะอยู่
ท่ีไหุ้นก็ตั้าม 

วัตถึุประสงค์
• เพื่อสิ่งเสิริมทักษัะความรู้ทางการเงินใหุ้้แก่เยาวช้น 
• เพ่ือเพิม่โอกาสิในการประสิบัความสิำาเรจ็ในช้วีติั้ของเยาวช้นตั้าม 

 ยุทธศาสิตั้ร์การดำาเนนิธุรกจิของธนาคาร ท่ีต้ั้องการช่้วยเพิม่อำานาจ 

 ใหุ้้ทุกช้ีวิตั้และธุรกิจของลูกค้า
• เพื่อสิ่งเสิริมเป้าหุ้มาย SDGs 

GRI 203-2
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

รายละเอ่ยด้โครงกี่าร
AFTERKLASS เป็นแพลตั้ฟอร์มออนไลน์ทีใ่หุ้้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวช้น
ในด้านการออม การวางแผนการใช้้จ่าย การลงทนุ และการเริม่ต้ั้นทำาธุรกจิ 
รวมถ่ืงทักษัะการใช้้ช้วิีตั้ในด้านอ่ืน  ๆเช่้น การเรียน การใช้้ช้วิีตั้ เทคโนโลยีต่ั้างๆ
โดยสิามารถืศก่ษัาหุ้าความรู้ได้ผ่านเว็บัไซึ่ต์ั้ WWW.AFTERKLASS.COM  
ซึ่่่งจะมี 3 Klass ได้แก่ Biz Master สิำาหุ้รับัผู้สินใจเรื่องธุรกิจการค้า  
การออม การบัริหุ้ารเงิน และการลงทุน ไปจนถื่งเทคนิคในการสิร้าง
รายได้ตั้ั�งแต่ั้ วัยเรียน Smart Society สิำาหุ้รับัผู้สินใจพัฒนาทักษัะ 

ด้านการเรียน และ Play Yard สิำาหุ้รับัผู้ท่ีสินใจและช้ื่นช้อบัในการ
ทำากิจกรรม รวมถื่งเนื�อหุ้าด้านอาช้ีพที่น่าสินใจ และการสิอนทักษัะ 

ที่จำาเป็นต่ั้อการใช้้ช้ีวิตั้ในสิังคมในอนาคตั้ โดยปีนี�ธนาคารได้เพ่ิม  
Klass พิเศษัอีก 1 Klass ได้แก่ GO GREEN Together เพ่ือใหุ้้
สิอดคล้องกับัการดำาเนินกลยุทธ์เรื่องสิิ่งแวดล้อมของธนาคาร 

สิอดคล้องกับัองค์กรต่ั้างๆ ทั่วโลกท่ีเริ่มเดินหุ้น้าพัฒนาองค์กรอย่าง
ย่ังยืนด้วยการดำาเนินธุรกิจแบับั ESG นอกจากนี� ในเว็บัไซึ่ต์ั้ยงัมรีะบับั
การเงินและธนาคาร ทดลองออมเงินและลงทุนผ่านกองทุนและ 

หุุ้้นได้แบับัไม่ยาก ตั้ลอดจนมมีนิิเกม และเกมควิซึ่ต่ั้างๆ ท่ีสิอดแทรกความ
รูใ้หุ้้กับัเยาวช้นอีกด้วย

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
• AFTERKLASS ดำาเนินงานภายใต้ั้ธีม Super Hero อย่างตั้่อเน่ือง  
 โดยคัดเลอืกรุ่นพ่ีในกลุม่ใหุ้ม่  ๆกว่า 10-12 คน ท่ีมปีระสิบัการณ์จริงและ 

 ประสิบัความสิำาเร็จในสิายอาช้ีพด้านต่ั้างๆ มาแบ่ังปันเทคนิคใน 

 การทำาธุรกิจ การใช้้ช้วิีตั้ การฝึ่กฝ่นตั้นเอง วธีิบัรหิุ้ารเงิน ไปจนถ่ืงวธิคีดิ 

 ในมุมมองตั้่างๆ โดยสิมาช้ิกสิามารถืพูดคุยและปร่กษัากับัเหุ้ล่า  
 Super Hero ท่ีมีความสิามารถืเฉพาะด้านได้อย่างเตั้็มท่ี 
• โดยในช้ว่งไตั้รมาสิที ่1-3 ในป ี2565 ท่ีสิถืานการณก์ารระบัาดของ 

 โควิด19 ยังไม่คลี่คลาย ทำาใหุ้้โครงการยังคงจัดเวิร์คช้อปแบับั 

 ออนไลน์อย่างตั้่อเน่ืองทุกเดือน ผ่านระบับั Zoom โดยเน้นการม ี

 ปฏิิสิัมพันธ์ระหุ้ว่างผู้สิอนและผู้เข้าร่วม การวัดผลผ่าน Pre-test  
 และการทำาการบัา้นสิง่หุ้ลงัเวริค์ช้อป เพ่ือวดัผลหุ้ลงัการเรียน อาทิ  
 การวางแผนเกบ็ัอยา่งไร ใหุ้้ม ี1 ลา้นบัาทแรกในช้วีติั้ การจดเลคเช้อร ์

 ด้วยภาพ จำาได้ง่าย ใช้้ได้ทุกอาช้พี การหุ้าทุนเรยีนฟรี ‘ช้วิีตั้เด็กทุน  
 ง่ายกว่าทีค่ดิ ทุนเรียนฟรี มท่ัีวโลก ใครๆ กข็อทนุได้’ การขายของ 

 ออนไลน์ การสิร้างอาช้ีพจากแพช้ช้ั่น ออกแบับัคาแรกเตั้อร์ใหุ้้ 

 เป๊ะปัง สิร้างภาพจำาใหุ้้กับัแบัรนด์ และมกีารจัด Metaverse Workshop เป็น 

 ครั�งแรกของโครงการฯ กับัหุ้วัข้อ การหุ้ารายได้จากการเป็น Creator ในโลก  
 NFT เครือ่งมอืสิร้างรายได้รูปแบับัใหุ้ม่ เหุ้น็ผลได้จรงิ’ ฯลฯ และในช่้วง 

 ไตั้รมาสิท่ี 4 หุ้ลงัจากมาตั้รการต่ั้างๆ ของภาครัฐท่ีผ่อนคลายลงจาก 

 สิถืานการณ์การแพร่ระบัาด และความรนุแรงของโรคทเุลาลง โครงการฯ จง่ 

 ได้กลบััมาจดัเวิร์คช้อปแบับัเจอตัั้วอีกครั�ง ในหัุ้วข้อการลงทุนในกองทุน  
 ‘สิอนนวิเจนสิร้างเงนิล้าน ด้วยเทคนคิการลงทนุระยะยาว’ ซ่่ึ่งได้รับัความ 

 สินใจจากกลุม่เป้าหุ้มายเป็นอย่างมาก
• ในปีนี� โครงการฯ ไดก้ลบััมาจัดกิจกรรมใหุ้ญ่ประจำาป ีคอื ค่ายการ 

 แข่งขันประกวดคิดค้นนวัตั้กรรมพร้อมแผนธุรกิจ สิำาหุ้รับัเด็ก 

 นักเรียนช้ั�นมัธยมปลาย ซึ่่่งถืือเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบับันี� 

 ติั้ดตั้อ่กนัเปน็ครั�งที ่3 ภายใตั้ธี้ม AFTERKLASS Business Kamp  
 2022 “Start Up for Better Society Hackathon” ซึ่่่งเป็นโจทย์ 

 ท่ีสิอดคล้องกับันโยบัายของธนาคารใหุ้้การมุง่เน้นด้านความรับัผดิช้อบั 

 ต่ั้อสัิงคมและการสิร้างความย่ังยืน จ่งเป็นท่ีมาของการกำาหุ้นด 

 โจทย์การแข่งขนัทีก่ระตัุ้น้ใหุ้้เยาวช้นหุ้นัมาสินใจและช่้วยกนัคดิค้น 

 ผลิตั้ภัณฑ์์หุ้รือบัริการ ที่ช่้วยแก้ไขปัญหุ้าของสิังคมในมิติั้ต่ั้างๆ  
 และสิอดคล้องกับัเป้าหุ้มายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน หุ้รือ  
 Sustainable Development Goals 17 ข้อ ตั้ามแนวทางของ 

 สิหุ้ประช้าช้าตั้ิ โดยกิจกรรมนี� มีเยาวช้นสิมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 ทั�งหุ้มด 698 คน หุ้รือ 140 ทีม จากทัว่ประเทศ 

ผลท่�ได้้รับจากี่กี่ารด้ำาเนินงาน 

 จำานวนสิมาชิ้กใหุ้ม่ในระบับัออนไลน์ 10,543 คน 

 จำานวนเยาวช้นท่ีเข้าร่วมเวิร์คช้อปทั�งในรูปแบับัออนไลน์และ 

 แบับัเจอตั้ัว 1,433 คน

จำานวนสมูาช่ิกี่ท่�ติด้ตามูผ่านช่่องทางโซเช่่ยลมู่เด่้ย 

 51,001 คน   9,430 คน

 775 คน   3,985 คน

 เยาวช้นมีความรู้เรื่องทักษัะการออม การใช้้จ่าย และการบัริหุ้ารเงิน  
 คิดเป็นร้อยละ 90.5 ของสิมาชิ้กทั�งหุ้มด

 เยาวช้นมคีวามรู้เรือ่งทกัษัะการทำาธุรกิจ และการลงทุน คิดเปน็ร้อยละ  
 91.5 ของสิมาชิ้กทั�งหุ้มด 

 เยาวช้นมีความรู้เรื่องผลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินท่ีมีอยู่ในช้ีวิตั้ประจำาวัน 

 คิดเป็นร้อยละ 90  ของสิมาชิ้กทั�งหุ้มด

 ธนาคารคาดว่าเยาวช้นท่ีเขา้ร่วมโครงการจะเกดิความรักความผกูพนั 

 และเลอืกใช้บ้ัริการของธนาคารในอนาคตั้ รวมทั�งบัอกต่ั้อผูค้นรอบัข้าง 

 ใหุ้้เลือกใช้้บัริการของธนาคารเม่ือมีโอกาสิ คิดเป็นร้อยละ 89 ของ 

 สิมาชิ้กทั�งหุ้มด

 การวัดมูลค่าสิื่อและข่าวประช้าสิัมพันธ์ 19.81 ล้านบัาท

จากการวิเคราะห์ุ้ผลตั้อบัแทนทางสิังคมจากการลงทุน (Social Return on 

Investment; SROI) ของโครงการ AFTERKLASS พบัว่าทุกการลงทุน 1 บัาท 

ของโครงการ จะสิามารถืสิร้างประโยช้น์ทางสิังคมด้วยมูลค่า 1.31 บัาท 

(หุ้รืออัตั้ราผลตั้อบัแทน 1:1.31)โดยผลตั้อบัแทนทางสัิงคมได้จากการคำานวณ 

ผลตั้อบัแทนที่เกิดกับัเยาวช้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี�
 • มูลค่าขององค์ความรู้ที่เยาวช้นประเมินว่าได้รับัจากโครงการ
 •  การลดค่าใช้้จ่าย หุ้รือการเพิ่มรายได้ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงพฤตั้ิกรรม 

  หุ้ลังได้รับัองค์ความรู้จากโครงการ
 •  มูลค่าของธุรกิจและรายได้ท่ีได้จากธุรกิจท่ีเยาวช้นสิามารถืสิร้างได้ 
  โดยการใช้้องค์ความรู้จากโครงการ
รายละเอยีดท่ีเกีย่วกบััโครงการ AFTERKLASS สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ต์ั้ของธนาคาร
https://www.kasikornbank.com/th/sustainable-development/project/ 
Documents/SROI-AFTERKLASS-th.pdf

GRI 201-1, GRI 203-2
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสังคมู

โครงกี่ารกี่ารพัฒนากี่ารจัด้กี่ารข้ยะในชุ่มูช่น
โด้ยใช้่ระบบถึงัสดุ้ด่้ (SUZDEE) ภายใต้โครงกี่าร
กี่ารสร้างนวัตกี่รรมูเพื�อกี่ารพัฒนาระบบ
เศรษฐกี่จิหมุูนเวย่น อุตสาหกี่รรมูช่ว่ภาพและ
ช่มุูช่นท่�ยั�งยืน ณ จังหวดั้น่าน (CIAN) 

ความูเป็นมูา 
จังหุ้วัดน่านในปัจจุบัันเป็นจุดหุ้มายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั�ง 

ช้าวไทยและช้าวตั้า่งช้าตั้ ิอตุั้สิาหุ้กรรมการทอ่งเทีย่วเช้งิธรรมช้าตั้แิละ
เช้ิงวัฒนธรรมจ่งมีการขยายตั้ัวเพิ่มมากข่�น ซึ่่่งอาจสิ่งผลกระทบัตั้่อ
ระบับับัริหุ้ารจัดการขยะมูลฝ่อยของทางจังหุ้วัดอย่างหุ้ลีกเลี่ยงไม่ได ้
เน่ืองจากบ่ัอฝั่งกลบัและสิถืานท่ีกำาจัดขยะมลูฝ่อยท่ีมอียู่ในชุ้มช้นต่ั้าง ๆ   
จำานวน 60 แหุ่้ง มีการดำาเนินการอย่างถูืกวิธี เพียง 2 แหุ่้ง เท่านั�น คือ
สิถืานที่กำาจัดขยะมูลฝ่อย เทศบัาลเมืองน่าน (ปริมาณขยะเข้าพื�นท่ี  
70 ตั้ันต่ั้อวัน) และเทศบัาลตั้ำาบัลท่าวังผา (ปริมาณขยะเข้าพื�นท่ี 5 
ตั้ันต่ั้อวัน) ในขณะท่ีปริมาณขยะมูลฝ่อยท่ีเกิดข่�นภายในจังหุ้วัดน่าน 

(ปี 2564) มีจำานวนรวมทั�งสิิ�น 276 ตั้ันตั้่อวัน

ดังนั�น เพ่ือแก้ปัญหุ้าที่เกิดข่�น จ่งได้มีการนำาเทคโนโลยีช้ีวภาพ 

ในการสิร้างนวัตั้กรรมและนำาองค์ความรู้แบับัสิหุ้วิทยาการมาใช้้
ในการสิร้างผลกระทบัทางสิังคมชุ้มช้น โดยธนาคารร่วมกับัสิำานัก
วิช้าวิทยาศาสิตั้ร์และวิศวกรรมช้ีวโมเลกุล สิถืาบัันวิทยสิิริเมธี
(VISTEC) และทีมวิจัยจากหุ้ลากหุ้ลายสิถืาบััน จัดทำาโครงการสิร้าง
นวัตั้กรรมเพ่ือการพัฒนาระบับัเศรษัฐกิจหุ้มุนเวียน อุตั้สิาหุ้กรรม 

ช้วีภาพและช้มุช้นทีย่ั่งยืน ณ จงัหุ้วดันา่น (Circular Innovation for Nan: 
CIAN) เพ่ือเป็นตั้้นแบับัใหุ้้กับัจังหุ้วัดอื่นๆ ตั้่อไป โดยประกอบัด้วย  
3 โครงการย่อย ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาการจัดการขยะในชุ้มช้นโดยใช้้ระบับัถัืงสิุดดี  
 (SUZDEE) เพื่อใหุ้้น่านเป็นเมือง Zero Waste
2. โครงการสิร้างเทคโนโลยีเพ่ือสินบััสินนุอุตั้สิาหุ้กรรมช้วีภาพการสิกดั 

 และการปลูกพืช้สิมุนไพรมูลค่าสิูง 
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีช้ั�นแนวหุ้น้าเพ่ือการผลิตั้สิมุนไพรแบับั  
 Zero Waste โดยช้ีวมวลท่ีเหุ้ลือจากกระบัวนการสิกัดได้ถูืกนำาไป 

 พัฒนาเป็นสิารช้ีวภัณฑ์์มูลค่าเพ่ิมท่ีสิูงข่�น ทั�งนี� โครงการท่ี 1  
 ทีมวจิยัสิหุ้วิทยาการไดล้งพื�นท่ีเป้าหุ้มายเพ่ือติั้ดตั้ั�งและดำาเนินการ  
 ตัั้�งแต่ั้เดือนเมษัายน 2565 สิ่วนโครงการท่ี 2 และ 3 ขณะนี� 
 อยู่ระหุ้ว่างการทำาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

วัตถึุประสงค์ 
• เพื่อสินับัสินุนใหุ้้จังหุ้วัดน่าน เป็นเมือง Zero Waste 
• เพ่ือนำาองค์ความรู้และนวัตั้กรรมท่ีได้จากเทคโนโลยี C-ROS 

 มาพัฒนาตั้่อยอดเป็นระบับัถืังสุิดดี (SUZDEE) โดยจัดตั้ั�งศูนย์ 
 การเรียนรู ้และขยายการตั้ดิตั้ั�งระบับัถัืงสิดุดใีนพื�นทีช่้มุช้นจงัหุ้วดัน่าน  
 ไม่น้อยกว่า 30 จุด ภายในระยะ 5 ปี (ปี 2565-2569)

• เพ่ือศ่กษัาปัจจัยตั้่างๆ ในมิติั้ด้านสิังคมศาสิตั้ร์ การศ่กษัา และ 

 ผลกระทบัทางสิังคม เพื่อนำามาพัฒนาชุ้มช้นเป้าหุ้มายใหุ้้เกิดการ 

 เรียนรู้และมีพฤตั้ิกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ท่ีถูืกตั้้อง สิามารถื 

 นำาระบับัถืงัสุิดดไีปใช้ง้านไดจ้รงิและเกดิประโยช้นอ์ย่างครบัวงจร 

 ตั้ามหุ้ลักเศรษัฐกิจหุ้มุนเวียน ตั้อบัสินองตั้่อเป้าหุ้มายการพัฒนา 

 ท่ียั่งยืน เป้าหุ้มายที่ 11 (การสิร้างเมืองและชุ้มช้นที่ยั่งยืน) และ 

 เป้าหุ้มายท่ี 12 (การผลิตั้และการบัริโภคท่ีย่ังยืน)

รายละเอ่ยด้โครงกี่าร
ธนาคารร่วมกับัสิำานักวิช้าวิทยาศาสิตั้ร์และวิศวกรรมช้ีวโมเลกุล
สิถืาบัันวิทยสิิริเมธี (VISTEC) และทีมวิจัยจากหุ้ลากหุ้ลายสิถืาบััน
ซ่่ึ่งทำางานร่วมกันแบับัสิหุ้วิทยาการ อาทิ มหุ้าวิทยาลัยบัูรพา
มหุ้าวิทยาลัยมหิุ้ดล สิำานักงานพัฒนาวิทยาศาสิตั้ร์และเทคโนโลยี
แหุ้่งช้าติั้ (สิวทช้.) มหุ้าวิทยาลัยเกษัตั้รศาสิตั้ร์ จุฬาลงกรณ์
มหุ้าวิทยาลัย มหุ้าวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหุ้าวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช้ มหุ้าวิทยาลัยเช้ียงใหุ้ม่ มหุ้าวิทยาลัยสิงขลานครินทร์
วิทยาเขตั้สิุราษัฎร์ธานี โดยได้จัดทำาโครงการสิร้างนวัตั้กรรมเพ่ือการ
พัฒนาระบับัเศรษัฐกิจหุ้มุนเวียน อุตั้สิาหุ้กรรมช้ีวภาพและชุ้มช้น 

ท่ียั่งยืนในจังหุ้วัดน่าน (CIAN) โดยเริ่มดำาเนินการตั้ั�งแต่ั้ปี 2565  
ประกอบัด้วย 3 โครงการย่อย โดยโครงการแรก คือ โครงการ
พัฒนาการจัดการขยะในชุ้มช้นโดยใช้้ระบับัถัืงสิุดดี (Sustainable 
Zero Waste Digestant for Well-being: SUZDEE) เพ่ือใหุ้้น่าน
เป็นเมือง Zero Waste เป็นโครงการท่ีต่ั้อยอดมาจากโครงการ
เดิมคือ “โครงการสิร้างมูลค่าเพิ่มใหุ้้ขยะอินทรีย์ผ่านกระบัวนการ
ช้ีววิทยาสิังเคราะห์ุ้” ท่ีธนาคารเคยดำาเนินการร่วมกับัทีมวิจัย 

จากสิำานักวิช้าวิทยาศาสิตั้ร์และวิศวกรรมช้วีโมเลกุล สิถืาบัันวิทยสิริิเมธี
(VISTEC) ในช่้วงปี 2561-2562 และโครงการขยะเพิม่ทรพัย์ (Cash Return 
from Zero Waste and Segregation of Trash: C-ROS) ท่ีธนาคาร 

เคยร่วมสินับัสินุนโครงการวิจัยมาก่อนหุ้น้านั�น (ช่้วงปี 2562-2565)  
ต่ั้อมาทีมวิจัยได้นำาองค์ความรู้และนวัตั้กรรมท่ีได้จากเทคโนโลยี  
C-ROS มาพัฒนาตั้่อยอดเป็นระบับัถัืงสิุดดี (SUZDEE) ซึ่่่งเป็นระบับั
จัดการขยะอินทรีย์ด้วยถัืงหุ้มักประสิิทธิภาพสิูง สิามารถืแปรรูป  
(Recycling) ขยะอนิทรีย์ใหุ้้เป็นก�าซึ่ช้วีภาพและสิารบัำารุงพืช้ช้วีภาพเพ่ือ
ใหุ้้ช้มุช้นนำาไปใช้้ประโยช้น์ได้อย่างต่ั้อเน่ือง รวมทั�งขยายการติั้ดตั้ั�งเป็น 

วงกว้างทั�งโรงเรียนและช้มุช้นในเขตั้เทศบัาลเมอืงน่านและอำาเภอโดยรอบั  
เพ่ิมการดำาเนินงานในมิติั้ด้านสัิงคมศาสิตั้ร์และศ่กษัาผลกระทบั 

ทางสิังคม เพ่ือใหุ้้ชุ้มช้นเกิดการเรียนรู้ มีพฤตั้ิกรรมการจัดการขยะ
อินทรีย์ที่ถูืกตั้้อง สิามารถืนำาระบับัไปใช้้งานได้จริงและเกิดประโยช้น์
อย่างครบัวงจรตั้ามหุ้ลักเศรษัฐกิจหุ้มุนเวียน 

โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นท่ีจะสินับัสินุนเป้าหุ้มาย SDGs  

GRI 203-2
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ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
• จดัตั้ั�งศนูย์เรยีนรูบ้ัา้นเซึ่ยีน-สุิดด ี(CIAN-SUZDEE) และสิำานกังาน 

 โครงการฯ ณ ชุ้มช้นบั้านมหุ้าโพธิ อำาเภอเมืองน่าน จังหุ้วัดน่าน  
 โดยมีภารกิจและผลการดำาเนินงาน ระยะเวลา 7 เดอืน (เมษัายน- 
 ตัุ้ลาคม 2565) ดังนี�
 • ตั้ดิตั้ั�งระบับัถัืงสิดุดขีนาด 1,000 ลิตั้ร จำานวน 1 ช้ดุ เพ่ือใช้เ้ป็น 

  จุดสิาธิตั้การทำางานระบับัถืังสิุดดีและจัดกิจกรรมรับัแลก 

  ขยะอินทรีย์จากเศษัอาหุ้ารภายในพื�นที่ชุ้มช้นบั้านมหุ้าโพธิ  
  โดยมีปริมาณขยะอาหุ้ารที่ได้ รับัและเตั้ิมลงในถืังสุิดดี  
  จำานวน  454 กิโลกรัม ผลิตั้สิารบัำารุงพืช้ช้วีภาพได้ จำานวน  414 ลติั้ร  
  (คดิเป็นมลูค่าประมาณ 41,400 บัาท) ผลติั้ก�าซึ่ช้วีภาพเพ่ือใช้ ้

  ในการหุุ้งต้ั้ม จำานวน 21,515 ลิตั้ร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำา 

  ขยะอาหุ้ารมาแลกสิารบัำารงุพืช้ช้วีภาพ จำานวน 10 หุ้ลงัคาเรือน 
 • ใหุ้้ความร่วมมือกับัเทศบัาลเมืองน่าน และมณฑ์ลทหุ้ารบัก 

  ท่ี 38 ในการบัรรยายสิาธิตั้และใหุ้้การตั้้อนรับัคณะบัุคคล 

  ท่ีมาศ่กษัาดูงานด้านการจัดการขยะของจังหุ้วัดน่าน เข้าร่วม 

  กิจกรรม “ขยะออมบุัญ” ของศนูยเ์รียนรู้การจัดการสิิง่แวดลอ้ม  
  ชุ้มช้นบั้านมหุ้าโพธิ จัดกิจกรรมบัรรยายและฝึ่กอบัรมใหุ้้แก่ 

  คณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียนทีต่ั้ดิตั้ั�งระบับัถืงัสิดุด ีจำานวน  
  7 ครั�ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับัความรู้ จำานวน 212 คน
 • ทำาหุ้น้าท่ีเป็นศูนย์ประสิานงานกลาง รับัแจ้งเหุ้ตุั้และแก้ไข 

  ปญัหุ้าเบัื�องตั้น้ สิำาหุ้รับัช้มุช้นในจังหุ้วดันา่นท่ีเคยตั้ดิตั้ั�งระบับั 

  ถัืงหุ้มักขยะอินทรีย์มาก่อนแล้ว ตั้ามโครงการเดมิ จำานวน 8 แหุ่้ง  
  ไดแ้ก่ 1) ศนูย์เรียนรู้การจัดการสิิง่แวดลอ้ม ช้มุช้นบัา้นมหุ้าโพธิ  
  2) วัดอรัญญาวาสิ 3) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ 4) สิำานักงาน 

  เทศบัาลเมอืงน่าน  5) โรงพยาบัาลนา่น  6) โรงเรียนดรณุวทิยา  
  7) ค่ายทหุ้ารพันธุ์ดี กรมทหุ้ารพรานท่ี 32 อำาเภอภูเพียง และ  
  8) ชุ้มช้นบั้านดอนแก้ว 
• ดำาเนินการสิำารวจพื�นทีใ่นเขตั้อำาเภอต่ั้าง ๆ   ของจังหุ้วดัน่าน พิจารณา 

 คัดเลอืกสิถืานท่ีทีม่พีร้อมและมคีวามเหุ้มาะสิม จากนั�น เขา้ดำาเนิน 

 การตั้ิดตั้ั�งระบับัถัืงสิุดดีขนาด 1,000 ลิตั้ร จำานวน 3 ชุ้ด ดังนี�
 • โรงเรียนราช้ประช้านุเคราะห์ุ้ 56 อำาเภอเวียงสิา (จำานวน  

  2 ชุ้ด) เป็นสิถืานีตั้ิดตั้ั�งท่ี 9 ของจังหุ้วัดน่าน และเป็นระบับั 

  ถัืงคู่แหุ่้งแรกเนื่องจากโรงเรียนราช้ประช้านุเคราะห์ุ้  56 

  มีขนาดใหุ้ญ่ จำานวนนักเรียนประจำา 677 คน สิ่วนใหุ้ญ่เป็น 

  กลุ่มช้าตั้ิพันธุ์ มีการประกอบัอาหุ้ารเลี�ยงนักเรียนทั�ง 3 มื�อ
 • โรงเรียนช้มุช้นศิลาแลง อำาเภอปัว  (จำานวน 1 ช้ดุ)  เป็นสิถืานีติั้ดตั้ั�ง 

  ท่ี 10 ของจังหุ้วัดน่าน มจีำานวนนักเรียน 250 คน นกัเรียนประจำา  
  100 คน สิ่วนใหุ้ญ่เป็นกลุ่มช้าติั้พันธ์ุ มีการประกอบัอาหุ้าร 

  เลี�ยงนักเรียนทั�ง 3 มื�อ

ผลท่�ได้้รับจากี่กี่ารด้ำาเนินโครงกี่าร 

ด้้านสังคมู
• โครงการสิร้างนวัตั้กรรมเพ่ือการพัฒนาระบับัเศรษัฐกิจหุ้มนุเวียน  
 อุตั้สิาหุ้กรรมช้ีวภาพและชุ้มช้นท่ีย่ังยืน ณ จังหุ้วัดน่าน (CIAN)  
 (ปี 2565-2569) เป็นโครงการตั้่อเน่ืองระยะยาวท่ีธนาคารใหุ้้การ 

 สินับัสินุน เพื่อช้่วยแก้ไขปัญหุ้าและยกระดับัความเป็นอยู่ท่ีดีของ 

 ประช้าช้นช้าวจงัหุ้วัดนา่นอย่างเปน็ระบับั สินบััสินนุเกษัตั้รกรรมที่ 
 เป็นมิตั้รต่ั้อสิิ่งแวดล้อม คิดค้นเทคโนโลยีสิกัดสิารท่ีมีมูลค่าสิูง 

 จากพืช้สิมุนไพร และนำาช้ีวมวลท่ีเหุ้ลือจากกระบัวนการสิกัด  
 ไปผลิตั้เป็นสิารช้ีวภัณฑ์์ที่มีมูลค่าเพ่ิม โดยไม่เหุ้ลือทิ�ง ทำาใหุ้้เกิด 

 สัิงคมไร้ขยะอย่างเตั้ม็รูปแบับัข่�นในจงัหุ้วดัน่าน
• โรงเรียนและชุ้มช้นเป้าหุ้มายของจังหุ้วัดน่านท่ีได้รับัการติั้ดตั้ั�ง 

 ระบับัถัืงสิุดดี (SUZDEE) นอกจากจะได้รับัประโยช้น์โดยตั้รง 

 และประหุ้ยัดค่าใช้้จ่ายจากการย่อยสิลายขยะอินทรีย์ ใหุ้้กลาย 

 เป็นก�าซึ่ช้วีภาพ เพ่ือใช้ท้ดแทนก�าซึ่หุ้งุตั้ม้และสิารบัำารงุพืช้ช้วีภาพ 

 เพ่ือใช้้ทดแทนปุ๋ยเคมีแล้ว ยังทำาใหุ้้ระบับัการคัดแยกและจัดการ 

 ขยะของโรงเรียนและชุ้มช้นมปีระสิทิธิภาพมากย่ิงข่�น เกดิจิตั้สิำาน่ก 

 และการปรับัเปลี่ยนพฤติั้กรรมในการคัดแยกและจัดการขยะ  
 เร่ิมตั้้นจากระดับับุัคคล และขยายผลกระทบัออกไปในวงกว้าง  
 ทั�งระดับัครอบัครัวและชุ้มช้นได้ในท่ีสิุด

ปริมูาณ
ข้ยะอาหาร
ท่�เติมูลงถึัง

454 
กี่ิโลกี่รัมู

ผลิตสารบำารุงพืช่
ช่่วภาพได้้

414 
ลิตร

ผลิตกี่๊าซช่่วภาพ
เพื�อใช่้ในกี่ารหุงต้มู

21,515 
ลิตร

โรงเร่ยนราช่ประช่า
นุเคราะห์ 56

โรงเร่ยนชุ่มูช่นศิลาแลงถึังสุด้ด่้ข้นาด้ 
1,000 ลิตร

GRI 203-2



145  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติสังคมู

ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู
• ช้ว่ยส่ิงเสิรมิการคดัแยกขยะมลูฝ่อยเพ่ือนำามารไีซึ่เคลิ ลดปรมิาณ 

 ขยะที่ปนเปื้อนจากเศษัอาหุ้าร และลดปริมาณขยะอินทรีย์ ที่ส่ิง 

 ไปยังสิถืานท่ีกำาจัดขยะมูลฝ่อยของเทศบัาลและบ่ัอฝ่ังกลบัท่ีอยู่ 

 ตั้ามชุ้มช้นตั้่างๆ ของจังหุ้วัดน่านได้ไม่น้อยกว่า 520 กิโลกรัม 

 ตั้่อเดือน
• ช้ว่ยเพ่ิมสัิดส่ิวนการใช้พ้ลังงานหุ้มนุเวียน และช่้วยลดปริมาณการ 

 ปลดปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกของจังหุ้วัดน่านได้ไม่น้อยกว่า  
 422 กิโลกรัมคาร์บัอนไดออกไซึ่ด์เทียบัเท่าตั้่อเดือน

ธนาคารมุง่หุ้วังวา่ หุ้ากโครงการนี�ประสิบัความสิำาเร็จ จะช้ว่ยยกระดบัั
สิุขอนามัยและช้ีวิตั้ความเป็นอยู่ท่ีดี ภายใตั้้สิิ่งแวดล้อมท่ีดีของคนใน
ชุ้มช้นจังหุ้วัดน่าน นอกจากนี� ยังช่้วยพัฒนาเศรษัฐกิจชุ้มช้นตั้าม
แนวคิดระบับัเศรษัฐกิจหุ้มุนเวียน (Circular Economy) สิ่งผลใหุ้้เกิด
การไหุ้ลเวียนของระบับัเศรษัฐกจิภายในท้องถิืน่ สิร้างโอกาสิทางธุรกจิ
ใหุ้้แก่ธนาคารในระยะยาว

โครงกี่ารน่านแซนด์้บอกี่ซ์ 

ความูเป็นมูา
โครงการน่านแซึ่นด์บัอกซ์ึ่เป็นโครงการรูปแบับัพเิศษัทีรั่ฐบัาลอนมัุติั้ข่�น  
โดยเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกช้น และประช้าช้น ที่มี
เจตั้นารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหุ้าพื�นฐานด้านทรพัยากรธรรมช้าติั้
และสิิง่แวดล้อมในจงัหุ้วดัน่าน ทีไ่ด้รบััผลกระทบัจากการตั้ดัไม้ทำาลายป่า  
โดยธนาคารกสิิกรไทยเป็นหุ้น่่งในภาคเอกช้นที่เห็ุ้นความสิำาคัญและ
เป็นแกนกลางในการสินับัสินุนใหุ้้ภาครัฐและประช้าช้นสิามารถืบัรรลุ
ข้อตั้กลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหุ้าป่าไม้และการใช้้ประโยช้น์ท่ีดิน
ทำากินในจังหุ้วัดน่านในรูปแบับัประช้ารัฐ อีกทั�งปรับัเปลี่ยนรูปแบับั 

การทำาการเกษัตั้รเช้งิเดีย่วไปสิูก่ารผลติั้แบับัใหุ้ม ่หุ้รืออาช้พีทีเ่ปน็มติั้ร
กับัสิิ่งแวดล้อม โดยช้าวบั้านตั้้องมีรายได้ดีข่�น เพียงพอกับัความเป็น
อยู่และมีคุณภาพช้ีวิตั้ท่ีดีข่�น ด้วยการจัดสิรรสิิทธิท่ีทำากินในเขตั้ป่า 

ใหุ้้แกเ่กษัตั้รกรทั�ง  90 ตั้ำาบัล  อยา่งถูืกตั้อ้งตั้ามกฎหุ้มายและเปน็ธรรม  
เพ่ือเป้าหุ้มายในการฟ้ืนฟผูนืป่า โครงการน่านแซึ่นด์บัอกซ์ึ่จง่เป็นการแก้
ปัญหุ้าโดยการทดลองใช้้แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหุ้าแบับับัูรณาการ 

ในรูปแบับัใหุ้ม่ท่ีจะช้่วยใหุ้้สิามารถืดำาเนินโครงการได้จริง โดยอาจมี
การพิจารณาปรับัแก้กฎระเบัียบั หุ้ลักเกณฑ์์ กฎหุ้มายตั้่างๆ ท่ีเป็น
อุปสิรรคเพ่ือใหุ้้สิามารถืดำาเนินการบัรรลุตั้ามเป้าหุ้มายท่ีกำาหุ้นดไว้
ซึ่่่งหุ้ากโครงการประสิบัความสิำาเร็จ ก็จะสิามารถืถือดบัทเรียนนำาไป
ประยุกตั้์ใช้้กับัจังหุ้วัดอ่ืนๆ ตั้่อไป

วัตถึุประสงค์
• เพ่ือรักษัาป่าต้ั้นนำ�าและรับัมอืกับัการเปลีย่นแปลงสิภาพภูมิอากาศ 

 ซึ่่่งเป็นหุ้น้าท่ีความรับัผิดช้อบัในการเป็นพลเมืองท่ีดีของธนาคาร
• เพ่ือส่ิงเสิริมใหุ้้เกษัตั้รกรในจังหุ้วัดน่านเปลีย่นผ่านจากการปลกูพืช้ 

 เช้ิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี�ยงสิัตั้ว์ที่มีมูลค่าตั้ำ่าและ 

 สิร้างผลกระทบัต่ั้อสิิง่แวดล้อม ไปสิูก่ารเกษัตั้รแนวใหุ้มท่ี่มมีลูค่าสิงู 

 และช้่วยรักษัาสิิ่งแวดล้อม
• เพ่ือแก้ปัญหุ้าท่ีดินทำากินของเกษัตั้รกรและป่าไม้ในจังหุ้วัดน่าน  
 ซึ่่่งถืือเป็นป่าตั้้นนำ�าท่ีสิำาคัญของประเทศไทย
• เพ่ือสิร้างจิตั้สิำาน่กในการดูรักษัาป่าตั้้นนำ�า และปัญหุ้าการ 

 เปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ ท่ีสิ่งผลกระทบัตั้่อประเทศไทย
• เพื่อสิ่งเสิริมเป้าหุ้มาย SDGs 

กี่ารด้ำาเนินงานปี 2565
• การประชุ้มคณะกรรมการดำาเนินงานพื�นท่ีจังหุ้วัดน่าน ครั�งท่ี  
 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษัภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้และ 

 บัริการวิช้าการ เครือข่ายแหุ่้งจุฬาลงกรณ์มหุ้าวิทยาลัย  
 ตั้ำาบัลผาสิิงห์ุ้ อำาเภอเมืองน่าน จังหุ้วัดน่าน, สิำานักปลัดกระทรวง 

 ทรัพยากรธรรมช้าตั้แิละสิิง่แวดลอ้ม กรงุเทพมหุ้านคร และธนาคาร 

 กสิกิรไทย สิำานกังานใหุ้ญ่ กรุงเทพมหุ้านคร (ประช้มุระบับัออนไลน์)
• จัดตั้ั� งคณะอนุกรรมการกำากับัดูแลด้านการจัดเก็บัข้อมูล 

 ส่ิวนบุัคคล เพ่ือรองรับัพระราช้บััญญัติั้คุ้มครองข้อมูลส่ิวนบุัคคล  
 พ.ศ. 2562 โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษัฐกิจและสัิงคม  
 เป็นประธานท่ีปร่กษัา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษัฐกิจและ 

 สัิงคมทีไ่ดร้บััมอบัหุ้มาย  และผูว้า่ราช้การจงัหุ้วดันา่น เปน็ประธาน 

 คณะอนุกรรมการร่วม
• ประธานกรรมการภาคเอกช้น คณะกรรมการดำาเนินงานพื�นที ่

 จังหุ้วัดน่าน เป็นองค์ปาฐกถืาเทิดพระเกียรตั้ิ เนื่องในวันมหุ้ิดล  
 ประจำาปี 2565 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2565 ณ หุ้้องประชุ้ม 

 ราช้ปนัดดา สิริินธร อาคารศรีสิวรินทิรา คณะแพทย์ศาสิตั้ร์ ศริิราช้ 

 พยาบัาล มหุ้าวิทยาลัยมหิุ้ดล
• กรมป่าไม้ร่วมกับัคณะกรรมการดำาเนินงานพื�นที่จังหุ้วัดน่าน  
 และธนาคาร ลงนามในบัันท่กข้อตั้กลง การจัดเก็บัข้อมูล 

 ส่ิวนบัุคคลและข้อมูลเกษัตั้รกรรายแปลงในพื�นที่เขตั้ป่าตั้าม 

 กฎหุ้มายจังหุ้วัดน่าน เพ่ือจัดเก็บัข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 

 ประกอบัการจัดสิรรสิทิธิอยู่อาศัยและทำากินใหุ้้เกษัตั้รกรจังหุ้วัดน่าน  
 ตั้ามพระราช้บััญญัติั้นโยบัายที่ดินแหุ้่งช้าตั้ิ พ.ศ. 2562 และ 

 พระราช้บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อมูลสิ่วนบัุคคล พ.ศ. 2562 
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• ดำาเนินการปรับัปรุงข้อมูลรายแปลงของเกษัตั้รกรที่อยู่อาศัยและ 

 ทำากินในเขตั้ปา่ตั้ามกฎหุ้มายจังหุ้วัดนา่นใหุ้้ครบัถ้ืวนสิมบัรูณ์และ 

 ถูืกตั้้อง ตั้ามข้อกำาหุ้นดของคณะกรรมการนโยบัายท่ีดินแหุ่้งช้าติั้  
 (กรมป่าไม้ ในฐานะเจ้าพนักงานผู้รับัมอบัอำานาจ) เพ่ือยื่นขอ 

 อนญุาตั้สิทิธท่ีิทำากนิแบับัแปลงรวมใหุ้้แกเ่กษัตั้รกรทั�งจงัหุ้วดัน่าน  
 610 หุ้มู่บั้าน จำานวน 135,000 แปลง รวมพื�นท่ี 1.6 ล้านไร่
• สิ่งเสิริมสินับัสินุนการดำาเนินงานของสิำานักงานท่ีดินจังหุ้วัดน่าน  
 ด้านการจัดสิรรสิิทธิอยู่อาศัยและทำากินในพื�นท่ีเขตั้ป่าตั้าม 

 กฎหุ้มาย ในกรอบัการอนุญาตั้ 1: พื�นท่ีช้ั�นคุณภาพลุ่มนำ�า 3, 4  
 และ 5 ก่อนมตั้ิคณะรัฐมนตั้รี วันท่ี 30 มิถุืนายน 2541
• สิ่งเสิริมสินับัสินุนการดำาเนินงานของคณะทำางานขับัเคลื่อน 

 และสินับัสินุนการบัริหุ้ารจัดการพื�นท่ีตั้้นนำ�าน่าน ซ่่ึ่งแต่ั้งตั้ั�งโดย 

 ผูว่้าราช้การจงัหุ้วดัน่าน ใหุ้้มอีำานาจหุ้น้าทีว่างแผน และขบััเคลือ่น 

 การบัริหุ้ารจดัการพื�นท่ีตั้น้นำ�านา่น และอนรัุกษัท์รพัยากรธรรมช้าติั้ 

 และสิิ่งแวดล้อม

นอกจากนี� ธนาคารได้สินับัสินุนโครงการต่ั้างๆ ที่มีวัตั้ถุืประสิงค์ใน 

การสิร้างการมีส่ิวนร่วมของภาคส่ิวนต่ั้างๆ ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ั 

ป่าตั้้นนำ�าน่าน ได้แก่
• การจดัประช้มุสิมัมนาวชิ้าการ โครงการรกัษัป์า่นา่น ครั�งที ่5/2565  
 “ร่วมใจ รกัษัป์า่นา่น” เม่ือวนัที ่19 เมษัายน 2565 ณ ศนูย์การเรียนรู้ 

 และบัริการวิช้าการ เครอืข่ายแหุ่้งจุฬาลงกรณ์มหุ้าวิทยาลัย ตั้ำาบัล 

 ผาสิิงห์ุ้ อำาเภอเมืองน่าน จังหุ้วัดน่าน
• สินับัสินุนการดำาเนินงาน มูลนิธิรักษั์ป่าน่าน ในพระราชู้ปถืัมภ์  
 สิมเด็จพระกนิษัฐาธิราช้เจ้า กรมสิมเด็จพระเทพรัตั้นราช้สุิดา ฯ  
 สิยามบัรมราช้กุมารี (ม.รปน.สิธ.) 
 • บัริจาคเงินสินับัสินุนการก่อสิร้างอาคารอุบััติั้เหุ้ตุั้และอาคาร 

  ฉุกเฉิน อาคารรังสิี และอาคารจอดรถื ณ โรงพยาบัาลน่าน  
  อำาเภอเมอืงนา่น จังหุ้วดันา่น เมือ่วนัท่ี 19 เมษัายน 2565 โดย 

  สิมเดจ็พระกนษิัฐาธริาช้เจา้ กรมสิมเดจ็พระเทพรตัั้นราช้สิดุา ฯ  
  สิยามบัรมราช้กุมารี เสิด็จพระราช้ดำาเนินเป็นองค์ประธาน 

  วางศิลาฤกษั์
 • เย่ียมเยียนและสิำารวจการดำาเนินงานของหุ้น่วยสิาธารณสิุข 

  ช้มุช้น กระทรวงสิาธารณสิขุ และศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์าร 

  บัริหุ้ารส่ิวนตั้ำาบัล ทั�งจังหุ้วัดน่าน ใน 15 อำาเภอ 99 ตั้ำาบัล  
  รวมทั�งสิิ�น 279 แหุ่้ง ประกอบัด้วย โรงพยาบัาลชุ้มช้น  
  โรงพยาบัาลส่ิงเสิริมสุิขภาพตั้ำาบัล สิถืานีอนามัยชุ้มช้น  
  และสิุขศาลาพระราช้ทาน จำานวน 171 แหุ่้ง และศูนย์พัฒนา 

  เด็กเล็ก จำานวน 108 แหุ่้ง โดยรองประธานมูลนิธิรักษั์ป่าน่าน  
  ในพระราชู้ปถืัมภ์ สิมเด็จพระกนิษัฐาธิราช้เจ้า กรมสิมเด็จ 

  พระเทพรัตั้นราช้สุิดา ฯ สิยามบัรมราช้กุมารี มอบัความ 

  ช่้วยเหุ้ลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้ ้ 
  ระบับักรองนำ�าด่ืมนำ�าใช้้สิะอาด อุปกรณ์ส่ิงเสิริมพัฒนาการ 

  เด็กเล็ก รวมทั�ง ก่อสิร้างปรับัปรุงซึ่่อมแซึ่มอาคารสิถืานที่  
  และหุ้้องนำ�า ใหุ้้ทุกหุ้น่วยงานท่ีมีความจำาเป็น ขาดแคลน 

  หุ้รือขาดงบัประมาณ เพ่ือยกระดับัคุณภาพช้ีวิตั้การใหุ้้ 

  บัริการด้านสิาธารณสิุขภาคประช้าช้น 

ในสิ่วนของการสิร้างการรับัรู้เก่ียวกับั Climate Change ตั้่อเน่ืองจาก
การดำาเนินงานในปี 2564 ท่ีมีการออกแคมเปญสิร้างการรับัรู้คำาเรียก
ภาษัาไทยของคำาว่า Climate Change ว่า “ภาวะโลกรวน” รวมถ่ืงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสิร้างความสินใจของปัญหุ้าวิกฤติั้ด้านสิภาพอากาศ
ของโลกนั�น ในปี 2565 ธนาคารดำาเนินแคมเปญตั้่อใน 3 เร่ือง เพื่อมุ่ง
เน้นการรณรงค์ใหุ้้ประช้าช้นท่ัวไปตั้ระหุ้นกัถ่ืงความสิำาคัญของปัญหุ้า
ภาวะโลกรวน และเร่ิมลงมือทำามีสิ่วนร่วมในการบัรรเทาปัญหุ้า ดังนี�

• แคมเปญ “แตั้่งงานกับัธรรมช้าตั้ิ” เพ่ือกระตัุ้้นใหุ้้ผู้คนหุ้ันมา 

 สินใจรักธรรมช้าติั้และสิิ่งแวดล้อมรอบัตัั้ว และตั้อกยำ�าใหุ้้ 

 สัิญญาว่าจะดูแลธรรมช้าตั้ิเหุ้มือนคนท่ีเรารัก โดยเนื�อหุ้า 

 ของแคมเปญเป็นการชั้กช้วนมาสิร้างคำาสัิญญาในการเริ่ม 

 เปลี่ยนแปลงพฤตั้ิกรรมและลงมือทำาในการช้่วยกันดูแล 

 รักษัาธรรมช้าตั้ิและสิิ่งแวดล้อม จากนั�น ได้นำาแนวคิดดังกล่าว 

 มาวางแผนกลยุทธ์การส่ืิอสิารแบับับัูรณาการเพ่ือสิร้างการ 

 มีสิ่วนร่วม ทั�งแบับัออนไลน์และออฟไลน์ โดยเปิดตั้ัวด้วยคลิป 

 โฆ่ษัณาหุ้ลัก เร่ือง “แตั้่งงานกับัธรรมช้าตั้ิ” ความยาว 2.30 นาที

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน 
• คลิปโฆ่ษัณา “แต่งงานกี่ับธรรมูช่าติ” เข้าถ่ืงกลุ่มเป้าหุ้มาย 

 จำานวน 15.26 ลา้นคน คดิเป็นร้อยละ 38 ของกลุม่เป้าหุ้มายนี� และ 

 มีผู้ช้มคลิปจำานวน 45.2 ล้านครั�ง
• การวัดมูลค่าสิื่อและข่าวประช้าสิัมพันธ์ 17.78 ล้านบัาท
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 • การ จัด กิจกรรมพิ ชิ้ตั้ภาร กิจรวมพลคน GENGREEN  
 เป็นกิจกรรมตั้่อยอดจากแคมเปญหุ้ลัก “แตั้่งงานกับัธรรมช้าตั้ิ”  
 โดยตั้้องการกระตัุ้้นใหุ้้คนไทยตั้ระหุ้นักถ่ืงปัญหุ้าภาวะโลกรวน  
 รวมถ่ืงวิธีการแก้ไข และป้องกัน ช้วนลงมือทำาจริงด้วยแนวทาง 

 ปฏิิบััติั้ “8R” ผ่านภาพยนตั้ร์โฆ่ษัณา “How to Love รักโลก 

 อย่างโปร” โดยใช้้บุัคคลตั้้นแบับันักกอล์ฟท่ีมีช้ื่อเสิียง ได้แก่  
 คุณเอรียา จุฑ์านุกาล (โปรเม) และคุณโมรียา จุฑ์านุกาล (โปรโม) 
 ชั้กช้วนทำาภารกิจแสิดงความรักต่ั้อโลกกับั Challenge รวมพล 

 คน GENGREEN จัดกิจกรรมในรูปแบับัออนไลน์ ผ่านเฟซึ่บัุ�กเพจ  
 “เรียนรู้รักษั์ป่าน่าน” 

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
• คลิปโฆ่ษัณา “How to Love รักี่โลกี่อย่างโปร” เข้าถื่งกลุ่ม 

 เป้าหุ้มายจำานวน 8.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22 ของ 

 กลุ่มเป้าหุ้มายนี� และมีผู้ช้มคลิปจำานวน 29.7 ล้านครั�ง
• จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน 
• จำานวนการสิ่งทั�ง 4 ภารกิจ จำานวน 386 โพสิตั้์ 
• การวัดมูลค่าสิื่อหุ้รือข่าวประช้าสิัมพันธ์ 17.8 ล้านบัาท
 

• คลิปรายการ “เกี่้าอ่�เข้่ยว” มุ่งเน้นการปลูกฝั่งใหุ้้เยาวช้น 

 ในกลุ่มเจนอัลฟ่า (อายุไม่เกิน 11 ปี) และกลุ่มผู้ปกครองที่มี 
 อิทธิพลต่ั้อการเลี�ยงดูและขัดเกลาเยาวช้นของเด็กวัยนี� มีความรู้ 

 ความเข้าใจในการดูแลสิิ่งแวดล้อมและปัญหุ้า Climate Change  
 เข้าใจหุ้่วงโซึ่่และผลกระทบั รู้จักวิธีรับัมือและบัรรเทา จ่งจัด 

 กิจกรรมพิเศษั ร่วมกับั Environmental Education Centre 

 จั ด ทำา ค ลิ ป ร า ย ก า ร  “ เ ก้ า อี� เ ขี ย ว ”  โ ด ย พิ ธี ก ร หุ้ ลั ก  
 คือ คุณอเล็กซึ่์  เรนเดลล์ ทูตั้สิิ่งแวดล้อมไทยคนแรกของ 

 UNEP และน้อง “อาร์มมี่” ด.ช้.ภัทรพัฒน์ น้อยไม้ เป็นพิธีกรร่วม  
 เพ่ือสิื่อสิารเกี่ยวกับัปัญหุ้า และวิธีการบัรรเทาด้วยหุ้ลักการ 8R  

 ด้วยภาษัาที่เข้าใจง่าย เหุ้มือนการพูดคุยของเด็กในวัยเดียวกัน  
 ถ่ืายทอดออกมา 8 ตั้อน ในช้ื่อตั้อนต่ั้างๆ อาทิ มารู้จักกับั  
 “ภาวะโลกรวน” คาร์บัอนหุ้ายไปไหุ้น? เมื่อตั้้นไม้มา “ขยะทะเล”  
 ใครเป็นคนสิร้าง ตั้อนท่ี 4 “ปา่ช้ายเลน” ถืงัเก็บัก�าซึ่เรือนกระจกยักษ์ั  
 ลดภาวะโลกรวน “รวมพลงัลดโลกรวนกบััทีมฮโีรเ่ก้าอี�เขียวตั้วัจิว๋”  
 และ “SDGs 17 ขอ้ ภารกิจสิำาคญัท่ีพวกเราช้ว่ยกันได”้ ออกอากาศ 

 ผ่านเฟซึ่บัุ�ก และ Youtube วัตั้ถุืประสิงค์ของการจัดทำาคลิป  
 คือ ตั้้องการใหุ้้เยาวช้นกลุ่มเด็กเล็กได้เรียนรู้ และเข้าใจปัญหุ้านี�  
 และรู้จักวิธีแก้ไขได้ตั้ั�งแตั้่ในวัยเยาว์

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
• คลิปรายการ “เก้ี่าอ่�เข่้ยว”  ทั�ง 8 ตั้อนมีผู้ช้มคลิปจำานวน  
 1.57 ล้านครั�ง 
• การวัดมูลค่าสิื่อและข่าวประช้าสิัมพันธ์ 1.3 ล้านบัาท

ผลท่�ได้้รับจากี่กี่ารด้ำาเนินงาน 
โครงการน่านแซึ่นด์บัอกซึ่์ เป็นโครงการที่ตั้้องใช้้ระยะเวลาใน 

การทำางาน และตั้้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือจาก 

ทุกภาคสิ่วน เนื่องจากเป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ในทุกมิติั้ธนาคารมุ่งหุ้วังว่า โครงการนี� จะช่้วยสิร้างภาพลักษัณ์ 

ของการเป็นผู้พิทักษั์และรักษัาสิิ่งแวดล้อม เพ่ือสิร้างสัิงคมคาร์บัอน
เป็นศูนย์ตั้ามกรอบัและนโยบัายการดำาเนินงานด้านการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนของธนาคาร และรักษัาป่าต้ั้นนำ�าของประเทศไทยใหุ้้ 

คงอยู่กับัเราสิืบัไป
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การเปนธนาคารรับผิดชอบ
เพื่อสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืน

มิติธรรมาภิบาล
และเศรษฐกิจ

 150 การกำกับดูแลกิจการ
 152 หลักจริยธรรมทางธุรกิจ
 158 การบริหารจัดการความเสี่ยง
 166 นวัตกรรมและบริการทางการเงิน
 182 การใหสินเชื่อและการลงทุนดวยความรับผิดชอบตามเกณฑ
  ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
 191 การบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน

ความเปนผูนำดานดิจิทัลแบงกิ้ง 
ผานชองทางโมบายแบงกิ้ง  

อยูที่ระดับ  ซึ่งจัดอยูในกลุมผูนำ
ที่มีคะแนน Net Promoter Score สูงสุด
ของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

ยอดสินเชื่อโครงการและเครดิตเชิงพาณิชยของ
ลูกคาผูประกอบการขนาดกลางขึ้นไป ที่ผาน
การประเมินความเสี่ยงดาน ESG จำนวน

ลานบาท

จำนวนคูคา รอยละ
รับทราบตามจรรยาบรรณคูคา โดยระบุประเด็น
ดานสิ่งแวดลอม สังคม แรงงาน และ
สิทธิมนุษยชน
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ความเปนผูนำดานดิจิทัลแบงกิ้ง 
ผานชองทางโมบายแบงกิ้ง  

อยูที่ระดับ 89 ซึ่งจัดอยูในกลุมผูนำ
ที่มีคะแนน Net Promoter Score สูงสุด
ของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

ยอดสินเชื่อโครงการและเครดิตเชิงพาณิชยของ
ลูกคาผูประกอบการขนาดกลางขึ้นไป ที่ผาน
การประเมินความเสี่ยงดาน ESG จำนวน

514,652 ลานบาท

จำนวนคูคา รอยละ100 

รับทราบตามจรรยาบรรณคูคา โดยระบุประเด็น
ดานสิ่งแวดลอม สังคม แรงงาน และ
สิทธิมนุษยชน
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กี่ารกี่ำากัี่บดู้แลกิี่จกี่าร 

การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสิ เป็นธรรม และมีจริยธรรมตั้ามแนวทางการกำากับัดูแลกิจการที่ดี เป็นกลไกสิำาคัญท่ีทำาใหุ้้ธนาคารก้าวไปสิู่การเป็น
ธนาคารแหุ่้งความย่ังยืน และสิร้างความเช้ื่อมั่นแก่ผู้ถืือหุุ้้นและผู้มีสิ่วนได้เสิียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการธนาคารมบีัทบัาทหุ้น้าท่ีในการกำากับัดูแลการบัริหุ้ารงานของธนาคาร มคีวามเป็นอสิิระในการตั้ดัสินิใจเพ่ือประโยช้น์สิงูสิดุของธนาคาร
และผูถื้ือหุุ้้น โดยคำาน่งถ่ืงผูม้ส่ีิวนได้เสิยีมหีุ้น้าท่ีใหุ้้ความเห็ุ้นช้อบัต่ั้อวสิิยัทัศน์ จดุมุง่หุ้มาย ค่านิยมหุ้ลกั และยุทธศาสิตั้ร์การดำาเนินงาน ซึ่่ง่ทบัทวนเป็น
ประจำาทุกปี และอนุมัตั้ิในประเด็นสิำาคัญเก่ียวกับัทิศทางและนโยบัายการดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิิกรไทย ซึ่่่งครอบัคลุม
การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตั้ลอดจนรับัผิดช้อบัในการตั้ัดสิินใจและกำากับัดูแลการจัดการผลกระทบัขององค์กรท่ีมีตั้่อเศรษัฐกิจ  
สิิ่งแวดล้อมและบัุคลากร รวมถ่ืงจัดทำาแผนธุรกิจและงบัประมาณประจำาปี กำากับัดูแลและตั้ิดตั้ามใหุ้้การบัริหุ้ารงานของฝ่่ายจัดการเป็นไปตั้าม 

นโยบัาย ยุทธศาสิตั้ร์และแผนธุรกิจอย่างมีประสิิทธิผลและถูืกตั้้องตั้ามกฎหุ้มาย ข้อบัังคับัตั้่างๆ ของหุ้น่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้องและตั้ามมตั้ิ
ท่ีประชุ้มผู้ถืือหุุ้้น นอกจากนี� คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลใหุ้้มีระบับัควบัคุมภายในและกระบัวนการบัริหุ้ารความเสิี่ยงท่ีเหุ้มาะสิม และร่วมกับั 

ฝ่่ายจดัการเพ่ือใหุ้้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารมผีลการดำาเนินงานท่ีด ีเตั้บิัโตั้อย่างต่ั้อเน่ืองและย่ังยืน โดยคำาน่งถ่ืงสิภาวะความเสิีย่งในปัจจบุันัและ
ท่ีอาจเกิดข่�นในอนาคตั้ ซึ่่่งธนาคารมีการประเมินความเสิี่ยงทั�งองค์กร โดยครอบัคลุม 91 ฝ่่ายงาน 5 เครือข่าย 18 สิายงาน* 

นอกจากนี� คณะกรรมการธนาคารได้แตั้่งตั้ั�งคณะกรรมการกลั่นกรองสิินเช้ื่อและการลงทุนและคณะกรรมการชุ้ดย่อย ประกอบัด้วย คณะกรรมการ
ตั้รวจสิอบั คณะกรรมการทรัพยากรบัุคคลและกำาหุ้นดอัตั้ราค่าตั้อบัแทน คณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำากับัความเสิี่ยงเพื่อ
ช่้วยปฏิบิัตัั้งิานในการศก่ษัาและกลัน่กรองเร่ืองสิำาคญัท่ีต้ั้องการการดูแลอย่างใกล้ช้ดิในแต่ั้ละด้าน และเสินอความเห็ุ้นต่ั้อคณะกรรมการธนาคาร**

   

ความูเส่�ยง
หุ้ากธนาคารดำาเนินธุรกิจโดยคำาน่งถ่ืงแตั้่ผลประโยช้น์โดยไม่มีการบัริหุ้าร
จัดการที่เหุ้มาะสิม ธนาคารจะไม่สิามารถืสิร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนได้  

โอกี่าส
การดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสิ เป็นธรรม มีจริยธรรมและตั้่อตั้้าน 

การทุจริตั้คอร์รัปช้ั่นทุกรูปแบับั เป็นกลไกสิำาคัญท่ีทำาใหุ้้ธนาคารก้าวไปสิู่ 
การเป็นธนาคารแหุ้่งความย่ังยืน และสิร้างความเช้ื่อมั่นแก่ผู้ถืือหุุ้้นและ 

ผู้มีส่ิวนได้เสีิยทุกกลุ่ม 

กี่ารกี่ำากัี่บดู้แลกิี่จกี่าร

* ผังโครงสิร้างการกำากับัดูแลกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565
** รายละเอียดหุ้น้าท่่ีและความรับัผิดช้อบัตั้ามข้อบัังคับัระบัุในรายงานประจำาปี 2565 (แบับั 56-1 One Report) หุ้น้า 110 - 116

GRI 2-9, GRI 2-13, GRI 3-3
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คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหารความูเส่�ยง

ด้้านเครด้ิต

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลย่
สารสนเทศ

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหารเงินกี่องทุน

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหาร

กี่ระบวนกี่าร
ทางธุรกี่ิจ

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
พิจารณากี่ำาหนด้
ราคาผลิตภัณฑ์

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหาร 

กี่ระบวนกี่าร
เครด้ิต

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
พิจารณา
กี่ารลงทุน

ด้้านเทคโนโลย่
สารสนเทศ

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
แกี่้ไข้

และปรับปรุง
โครงสร้างหน่�

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
กี่ารลงทุน

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหารความูเส่�ยง

ด้้าน Digital
Oriented Risk,

Data and Cyber
Security and IT

Risk Management
(DCSC)

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหารความูเส่�ยง
ด้้านปฏิิบัติกี่าร

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
จัด้ซื�อจัด้หา

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
กี่ำากี่ับกี่ารจัด้กี่าร

ข้้อมููล

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
พิจารณาจำาหน่าย

ทรัพย์สิน
รอกี่ารข้าย

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหารสินทรัพย์

และหน่�สิน

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
พัฒนา

เพื�อความูยั�งยืน 

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหาร

ความูต่อเนื�อง
ทางธุรกี่ิจ

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหารความูเส่�ยง

ด้้านตลาด้

คณะกี่รรมูกี่ารกี่ลั�นกี่รอง
สินเช่ื�อและกี่ารลงทุน

คณะกี่รรมูกี่ารธนาคาร

คณะกี่รรมูกี่าร
กี่ำากี่ับดู้แลกี่ิจกี่าร

คณะกี่รรมูกี่าร
กี่ำากี่ับความูเส่�ยง

คณะจัด้กี่าร

คณะอนุกี่รรมูกี่าร

คณะกี่รรมูกี่ารทรัพยากี่รบุคคล
และกี่ำาหนด้อัตราค่าตอบแทน

คณะกี่รรมูกี่าร
ตรวจสอบ

* ผังโครงสิร้างการกำากับัดูแลกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

โครงสร้างกี่ารกี่ำากี่ับดู้แลกี่ิจกี่าร* 

GRI 2-9, GRI 2-13
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ความูเส่�ยง
หุ้ากธนาคารไม่ปฏิิบััติั้ตั้ามมาตั้รฐานจริยธรรม จะสิ่งผลใหุ้้ธนาคาร 

ไม่สิามารถืบัรรลุเป้าหุ้มายทีก่ำาหุ้นด และอาจส่ิงผลกระทบัต่ั้อการดำาเนนิธุรกจิ
และระบับัเศรษัฐกิจในวงกว้าง

โอกี่าส
หุ้ากธนาคารประกอบัธุรกิจโดยย่ดหุ้ลักจริยธรรมเป็นพื�นฐาน จะช้่วยสิร้าง 

ความเช้ื่อมั่นใหุ้้กับัผู้มีสิ่วนได้เสีิยทุกกลุ่ม และสิ่งเสิริมภาพลักษัณ์ท่ีดี 
ใหุ้้กับัธนาคาร

หลักี่จริยธรรมูทางธุรกิี่จ

ธนาคารมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับัผิดช้อบัตั้่อ 

ผูม้ส่ีิวนได้เสิยีทุกกลุม่ โดยหุ้ลกัจริยธรรมทางธุรกิจถืือเป็นหัุ้วใจสิำาคญั 

ในการดำาเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากเป็นบัทบัาทหุ้น้าท่ีท่ีพนักงาน
ทุกคนต้ั้องย่ดถืือปฏิบิัติัั้ในการส่ิงมอบัผลติั้ภณัฑ์์และบัริการอย่างถูืกต้ั้อง  
โปร่งใสิ รับัผิดช้อบัตั้่อผู้มีสิ่วนได้เสิีย สิะท้อนใหุ้้เห็ุ้นได้จากแนวทาง
ท่ีธนาคารปฏิิบััตั้ิตั้่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีสิ่วนได้เสิียทุกกลุ่ม 
โดยพนักงานทุกคนจะต้ั้องย่ดถืือปฏิบิัตัั้ติั้ามจรรยาบัรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจและจรรยาบัรรณของพนักงาน ซึ่่ง่กำาหุ้นดใหุ้้ใช้้เป็นแนวปฏิิบัตัั้โิดย
ท่ัวกัน ทั�งพนักงานประจำา พนักงานจ้างช้ัว่คราว ครอบัคลมุถ่ืงการปฏิิบัตัั้ิ
ตั้่อกลุ่มคู่ค้าของธนาคาร เพ่ือป้องกันความเสิี่ยงท่ีอาจสิ่งผลกระทบั 

ตั้่อการดำาเนินงานของธนาคารทั�งทางตั้รงและทางอ้อม ผ่านหุ้่วงโซึ่่
อุปทาน โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมตัั้จิรรยาบัรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจและจรรยาบัรรณของพนักงานสิำาหุ้รับักรรมการและพนักงาน
ย่ดถืือปฏิิบััตั้ิ ซึ่่่งครอบัคลุมการดำาเนินการของกรรมการ ผู้บัริหุ้าร  
และพนักงานท่ีมต่ีั้อผูม้ส่ีิวนได้เสิยีทุกกลุม่ ได้แก่ ผูถื้ือหุุ้้น คณะกรรมการ
ธนาคาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหุ้นี� ชุ้มช้น สิิ่งแวดล้อมและ 

สิงัคม โดยถืือเป็นภาระหุ้น้าท่ีร่วมกันในการปฏิบิัติัั้ตั้ามขอบัเขตั้ความ 

รับัผิดช้อบัตั้่อธนาคารและผู้มีสิ่วนได้เสิียด้วยความซึ่ื่อสิัตั้ย์สิุจริตั้
ภายใตั้้กรอบักฎหุ้มายและกฎระเบัียบัของธนาคาร นอกจากนี�  
คณะกรรมการธนาคารได้มอบัหุ้มายใหุ้้คณะกรรมการกำากับัดูแล
กิจการทำาหุ้น้าท่ีกำาหุ้นดหุ้ลักการและข้อพ่งปฏิิบััตั้ิสิำาคัญของ
กระบัวนการกำากับัดูแลกิจการของธนาคาร และจัดใหุ้้มีการทบัทวน
จรรยาบัรรณในการดำาเนินธุรกิจ* และจรรยาบัรรณของพนักงาน** 
เป็นประจำาทุกปี

* รายละเอียดที่เกี่ยวกับัจรรยาบัรรณในการดำาเนินธุรกิจ สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/Pages/ethics.aspx
**  รายละเอียดที่เกี่ยวกับัหุ้ลักการและจรรยาบัรรณหุ้ลักที่ธนาคารมุ่งหุ้วัง สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/principles-core-values/Pages/Principles-and-Guidelines.aspx

GRI 2-23, GRI 3-3

ธนาคารจัดใหุ้้มีการปฐมนิเทศหุ้รือใหุ้้ข้อมูลแก่กรรมการท่ีได้รับั 

แต่ั้งตั้ั�งใหุ้ม่ เพ่ือได้รับัทราบับัทบัาท หุ้น้าท่ี และความรับัผดิช้อบั รวมทั�ง 
ข้อมูลเก่ียวกับัธนาคาร นโยบัายท่ีสิำาคัญ จรรยาบัรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบัรรณของกรรมการและพนักงาน ซึ่่ง่เป็นกระบัวนการ
เพ่ือสิร้างความเข้าใจแก่กรรมการเก่ียวกับับัทบัาทหุ้น้าท่ีของกรรมการ
และการประกอบัธุรกิจของธนาคาร และจัดใหุ้้มีการใหุ้้ความรู้และ 

สิื่อความแก่คณะกรรมการอย่างตั้่อเน่ือง 

ธนาคารกำาหุ้นดใหุ้้ผู้บัริหุ้ารและพนักงานทบัทวนการปฏิิบััตั้ิงานใหุ้้
เป็นไปตั้ามจรรยาบัรรณของพนักงานและนโยบัายการป้องกันการหุ้า 

ผลประโยช้น์ในหุ้น้าท่ีโดยมชิ้อบัเป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2565 ธนาคาร 

ได้จดัใหุ้้ผูบ้ัริหุ้ารและพนักงานลงนามรับัทราบัการปฏิิบัตัั้ติั้ามจรรยาบัรรณ 

ของพนักงานผ่านระบับัอิเล็กทรอนิกสิ์ และ LINE KONNECT+  
โดยทำาแบับัทดสิอบัก่อนการรับัทราบั รวมถ่ืงสิื่อความเร่ืองน่ารู้เก่ียว
กับัจรรยาบัรรณของพนักงานผ่านช้่องทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกสิ์ 
จัดอบัรมและเรียนรู้เก่ียวกับัจรรยาบัรรณของพนักงาน และนโยบัาย 

การป้องกันการหุ้าผลประโยช้น์ในหุ้น้าท่ีโดยมิช้อบัผ่านระบับั  
e-Learning และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของพนักงานหุ้ลัง 

การเรียนรู้ เพื่อเสิริมสิร้างความเข้าใจ สิ่งเสิริมใหุ้้เกิดการปฏิิบััตั้ิหุ้น้าท่ี
ด้วยความรับัผิดช้อบัอย่างถูืกตั้้องเหุ้มาะสิม นอกจากนี� ได้จัดใหุ้้มี 
การสิื่อความแก่คู่ค้าทราบัด้วย
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GRI 2-17, GRI 205-2

กี่ารกี่ำากี่ับดู้แลข้องธนาคาร 

ธนาคารมีนโยบัายในการดำาเ นินธุร กิจของธนาคารใหุ้ ้ เป ็น
ไปตั้ามกฎหุ้มาย กฎระเบัียบั และข้อบัังคับัท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
คณะกรรมการธนาคารทำาหุ้น้าท่ีในการกำากับัดูแลการบัริหุ้าร
ความเสิี่ยงด้านการปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎเกณฑ์์ของธนาคาร และได้
มอบัหุ้มายใหุ้้คณะกรรมการกำากับัความเสิี่ยงเป็นผู ้ รับัผิดช้อบั 

ในการควบัคมุดูแลการบัริหุ้ารความเสิีย่งด้านการปฏิิบัตัั้ติั้ามกฎเกณฑ์์
ในภาพรวม ผูบ้ัริหุ้ารระดบััสิงูมหีุ้น้าท่ีรับัผดิช้อบั จดัใหุ้้มกีารดำาเนินงาน 

ด้านการกำากับัการปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎเกณฑ์์ท่ีมีประสิิทธิผล และพนักงาน
ทุกคนมีหุ้น้าท่ีและความรับัผิดช้อบัในการปฏิิบััตั้ิงานใหุ้้ถูืกตั้้อง  
ครบัถ้ืวน และเปน็ไปตั้ามกฎเกณฑ์อ์ยา่งเคร่งครดั นอกจากนี� ธนาคาร
ได้จัดใหุ้้มีฝ่่ายกำากับัการปฏิิบััติั้งานซึ่่่งมีความเป็นอิสิระในการ 

ทำาหุ้น้าท่ีกำากบััการปฏิิบััตั้ติั้ามกฎเกณฑ์์ มสีิายการรายงานไปยังผูบ้ัรหิุ้าร 

สิายงานบัริหุ้ารความเสิีย่งองค์การและคณะกรรมการกำากับัความเสิีย่ง

ผู้ได้้รับกี่ารสื�อความูและอบรมู
จำานวนกี่รรมูกี่าร/

พนักี่งาน/คู่ค้า
ทั�งหมูด้ (คน)

จำานวนคน
ท่�ได้้รับกี่ารอบรมู

(คน)

ร้อยละข้องกี่รรมูกี่าร 
พนักี่งาน* หรือ

คู่ค้า** ทั�งหมูด้

กี่ารอบรมูจนถึึงปี 2565

กี่รรมูกี่าร
พนักี่งาน
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสูิง
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับักลาง
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัตั้้น
• กลุ่มพนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการ

18
18,648

89

1,037
7,471

10,051

18
18,281

88

1,021
7,416
9,756

100
98.03

0.47
5.48

39.77
52.32

กี่ารสื�อความู

กี่รรมูกี่าร
พนักี่งาน
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสูิง
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับักลาง
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัตั้้น
• กลุ่มพนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการ
คู่ค้า

18
18,648

89

1,037
7,471

10,051

956

18
18,648

89

1,037
7,471

10,051

956

100
100

0.48
5.56

40.06
53.90

100

กี่ารให้ความูรู้เก่ี่�ยวกัี่บจรรยาบรรณข้องกี่รรมูกี่ารและพนักี่งาน 
และนโยบายกี่ารป้องกัี่นและผลประโยช่น์ในหน้าท่�โด้ยมูิช่อบ 

* พนักงานทั�งหุ้มด หุ้มายถื่ง พนักงานธนาคารกสิิกรไทย  
** คู่ค้าทั�งหุ้มด หุ้มายถื่ง คู่ค้าของธนาคารกสิิกรไทยในประเทศไทย
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ฝ่่ายกำากับัการปฏิิบััตั้ิงานมีกระบัวนการในการประเมินความเสิี่ยง
ด้านการปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎเกณฑ์์จากการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร  
มกีารกำากับัดูแลใหุ้้มกีารจดัทำาและทบัทวนนโยบัายและระเบัยีบัเก่ียวกับั 

การปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎเกณฑ์์ใหุ้้สิอดคล้องกับัข้อกำาหุ้นดทางการใน
ปัจจุบััน ดำาเนินการสิื่อความใหุ้้ความรู้พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับั 
การดูแลตั้ัวแทนในเร่ืองเก่ียวกับัการปฏิิบััติั้ตั้ามกฎเกณฑ์์และการใหุ้้
บัริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั�งแจ้งการเปลีย่นแปลงหุ้รือปรับัปรุง
กฎหุ้มายและกฎระเบีัยบัต่ั้อพนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับัการดูแล
ตั้วัแทน ผูบ้ัรหิุ้ารระดับัสิงู และคณะกรรมการธนาคาร ใหุ้้คำาแนะนำาและ
คำาปร่กษัาเก่ียวกับักฎหุ้มายและกฎเกณฑ์์ต่ั้างๆ แก่ผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง 
พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวข้องกับัการดูแลตัั้วแทน เพ่ือใหุ้้การดำาเนินธุรกิจ
เปน็ไปตั้ามกฎหุ้มายและกฎเกณฑ์ท่ี์เก่ียวขอ้ง ติั้ดตั้ามการปฏิบิัตัั้ติั้าม
กฎหุ้มายและกฎเกณฑ์ต์ั้า่งๆ รวมถืง่ตั้ดิตั้ามและวเิคราะหุ้ร์ายการทาง
บัญัช้แีละธรุกรรมของลูกค้า เพ่ือป้องกันไม่ใหุ้้มีการปฏิิบัติัั้ผดิกฎหุ้มาย
ดา้นการป้องกันและปราบัปรามการฟอกเงิน การสินับัสินุนทางการเงนิ 

แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานภุาพทำาลายล้างสิงู  
สิอบัทานการปฏิิบััติั้ตั้ามกฎเกณฑ์พ์ร้อมทั�งเสินอแนวทางการปรับัปรุง
เพ่ือแก้ไขการปฏิิบััติั้งานท่ีฝ่่าฝ่ืนกฎเกณฑ์์หุ้รือลดความเสิี่ยงด้าน
การปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎเกณฑ์์และรายงานผลการประเมินความเสิี่ยง
ด้านการปฏิิบััติั้ตั้ามกฎเกณฑ์์การเปลี่ยนแปลงความเสิี่ยง สิรุปผล
และสิาเหุ้ตัุ้การไม่ปฏิิบััติั้ตั้ามกฎเกณฑ์์ และแนวทางการแก้ไขท่ีได้ 

ดำาเนินการต่ั้อผูบ้ัริหุ้ารระดับัสิงูคณะกรรมการกำากับัความเสิีย่ง และ/หุ้รือ 
คณะกรรมการตั้รวจสิอบัอย่างสิมำา่เสิมอ รวมถ่ืงรายงานต่ั้อหุ้น่วยงาน
ทางการตั้ามหุ้ลักเกณฑ์์ท่ีกำาหุ้นด 

กี่ารสนับสนุนส่งเสริมูระบบกี่ารควบคุมูภายใน
และกี่ารตรวจสอบภายใน 

ธนาคารตั้ระหุ้นักถื่งความสิำาคัญของการควบัคุมภายใน เพ่ือใหุ้้
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิิกรไทยสิามารถืบัรรลุ
วัตั้ถุืประสิงค์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน จ่งได้จัดโครงสิร้างการ
บัริหุ้ารจัดการเพ่ือสินับัสินุนใหุ้้มีการกำากับัดูแลกิจการ กระบัวนการ
บัริหุ้ารความเสิี่ยงและระบับัการควบัคุมภายในท่ีมีประสิิทธิผล มีการ
แตั้ง่ตั้ั�งคณะกรรมการและคณะกรรมการช้ดุย่อย เพ่ือหุ้นา้ท่ีกำากบััดแูล
ภาพรวมในเร่ืองต่ั้างๆ มีฝ่่ายจัดการทำาหุ้น้าท่ีส่ิงเสิริมและผลักดันใหุ้้
ธนาคารสิามารถืบัรรลุตั้ามเป้าหุ้มายท่ีกำาหุ้นดไว้ และมีการกำาหุ้นด
บัทบัาท หุ้น้าท่ี และความรับัผิดช้อบัใหุ้้แก่พนักงานในทุกระดับั โดย
กำาหุ้นดจรรยาบัรรณ นโยบัาย และคู่มือการปฏิิบััติั้งานท่ีเก่ียวข้องไว้
เป็นลายลักษัณ์อักษัร 

ธนาคารมีการระบัุและประเมินความเสิี่ยง และกำาหุ้นดใหุ้้กิจกรรม 

การควบัคมุภายในเปน็สิว่นหุ้น่่งของการปฏิบิัติัั้งาน โดยมกีารแบัง่แยก 

หุ้น้าท่ี เ พ่ือใหุ้้ เ กิดการควบัคุมและการตั้รวจสิอบัระหุ้ว่างกัน  
มีช้่องทางในการตั้ิดตั้่อสิื่อสิารท่ีเหุ้มาะสิมกับัผู้มีสิ่วนได้เสิียทั�งภายใน
และภายนอกองค์กร และมีการตั้ิดตั้ามและประเมินผลการควบัคุม
ภายในเพ่ือใหุ้้มัน่ใจว่าการควบัคุมภายในยังมปีระสิทิธิผล และสิามารถื
จัดการกับัความเสิี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 

สิำ าหุ้ รับัการตั้รวจสิอบัภายใน มีฝ่ ่ ายตั้รวจสิอบัข่�นตั้รงตั้ ่อ 

คณะกรรมการตั้รวจสิอบั เพ่ือใหุ้้สิามารถืปฏิิบััตั้ิหุ้น้าท่ีได้อย่าง 

เป็นอิสิระ เท่ียงธรรม โปร่งใสิ รวมทั�งมีการประเมินการกำากับัดูแล
กิจการ การบัริหุ้ารความเสิี่ยง และการควบัคุมภายใน เพ่ือใหุ้้มั่นใจ
ว่าการดำาเนินงานมีประสิิทธิภาพและประสิิทธิผล สิอดคล้องกับั
นโยบัายระเบัียบัปฏิิบััตั้ิตั้่างๆ ของธนาคาร และกฎหุ้มายท่ีเก่ียวข้อง  
โดยผลการตั้รวจสิอบัและข้อเสินอแนะ จะถูืกรายงานไปยังผูรั้บัผดิช้อบั 

และมีการตั้ิดตั้ามเพ่ือใหุ้้มั่นใจว่าได้ปรับัปรุงแก้ไขในเวลาท่ีเหุ้มาะสิม  
หุ้ากมีประเด็นที่มีนัยสิำาคัญจะถูืกรายงานไปยังคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวข้องและ/หุ้รือผู ้บัริหุ้ารระดับัสิูง อีกทั�ง มีการจัดสิ่งข้อมูล
ผลการตั้รวจสิอบัไปยังหุ้น่วยงานทางการหุ้ากได้รับัการร้องขอ  
การตั้รวจสิอบัภายในยังคำาน่งถ่ืงความเสิีย่งใหุ้ม่ๆ ท่ีเกิดข่�นอย่างต่ั้อเน่ือง 
(Risk Sensing) และปรับัแผนการตั้รวจสิอบัใหุ้้ตั้อบัสินองความ 

เสิี่ยงได้อย่างทันเวลา (Flexible Audit Plan) และใหุ้้ความสิำาคัญกับั
การตั้รวจสิอบัเช้งิรกุ (Proactive Assurance) เพ่ือจดัการกับัความเสิีย่ง 

ท่ีสิำาคัญได้อย ่างรวดเร็ว โดยนำาการตั้รวจสิอบัอย่างตั้่อเน่ือง
(Continuous Audit) และการวิเคราะหุ้์ข้อมูล (Data Analytics)  
มาประยุกตั้์ใช้้เพ่ือเพ่ิมประสิิทธิภาพใหุ้้ดีย่ิงข่�นและพัฒนาใหุ้้เป็น 

การตั้รวจแบับัอัตั้โนมัตั้ิ (Automated Data Analytics Rules)  
นอกจากนี� ยังมีการพัฒนาศักยภาพของบัุคลากรใหุ้้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตั้กรรมทางการเงิน และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับั 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคญักับัการขายและการใหุ้้บัริการลกูค้าอย่างเป็นธรรม  
(Market Conduct) การบัริหุ้ารคุณภาพสิินทรัพย์ (Asset Quality)  
การคุม้ครองข้อมลูลกูค้า (Customer Data Privacy) มาตั้รการในการ
ป้องกันภยัคกุคามด้านไซึ่เบัอร์ (Cyber Threat) และการจัดการความเสิีย่ง 

ด้านเทคโนโลยีสิารสินเทศ (IT Risk Management) เพ่ือใหุ้้
ลูกค้าใช้้บัริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย นอกจากนี� ธนาคาร
ได้จัดอบัรมหุ้ลักสิูตั้ร Governance, Risk Management and  
Compliance สิำาหุ้รับัผู้บัริหุ้ารและพนักงาน และกำาหุ้นดใหุ้้พนักงาน 

ทุกคนอบัรมหุ้ลักสูิตั้รการควบัคุมภายในผ่านช้่องทาง e-Learning 
อีกด้วย
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กี่ารป้องกัี่นกี่ารทุจริตคอร์รัปช่ั�น
 
คณะกรรมการธนาคารไ ด้อ นุมัตั้ิน โยบัายการ ป้อง กันการ 

หุ้าผลประโยช้นใ์นหุ้นา้ท่ีโดยมชิ้อบัเพ่ือใหุ้ก้ารดำาเนนิงานและขั�นตั้อน 

การปฏิิบััติั้งานทั�งหุ้มดของธนาคารเป็นไปอย่างถูืกตั้้อง สิอดคล้อง
กับัหุ้ลัก เกณฑ์ ์และข ้อกำ าหุ้นดของหุ้น ่วยงานตั้ ่างๆ  โดยมี 
คณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการทำาหุ้น้าท่ีสิ่งเสิริมการปฏิิบััตั้ิตั้าม
นโยบัายดังกล่าว เพ่ือใหุ้้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกระดับัปฏิิบััตั้ิตั้ามนโยบัาย 
ระเบัียบัวิธีปฏิิบััตั้ิของธนาคาร ข้อกำาหุ้นดกฎหุ้มายท่ีเก่ียวข้อง  
จรรยาบัรรณในการดำาเนินธุรกิจและจรรยาบัรรณของพนักงาน  
และจัดใหุ้้มีการทบัทวนนโยบัายเป็นประจำาทุกปี

ธนาคาร บัริษััทหุ้ลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิิกรไทย จำากัด และบัริษััท
หุ้ลักทรัพย์ กสิิกรไทย จำากัด (มหุ้าช้น) ได้ร่วมลงนามในคำาประกาศ 

เจตั้นารมณ์แนวร่วมปฏิิบััติั้ของภาคเอกช้นไทยในการตั้่อตั้้าน 

การทุจริตั้ ซึ่่่งดำาเนินการโดยสิมาคมสิ่งเสิริมสิถืาบัันกรรมการบัริษััท
ไทย หุ้อการค้าไทย หุ้อการค้านานาช้าตั้แิหุ่้งประเทศไทย สิมาคมบัริษัทั
จดทะเบัียนไทย สิมาคมธนาคารไทย สิภาธุรกิจตั้ลาดทุนไทยและ 

สิภาอุตั้สิาหุ้กรรมแหุ้่งประเทศไทย โดยมีวัตั้ถุืประสิงค์เพ่ือผลักดันใหุ้้
เกิดการตั้่อตั้้านการทุจริตั้ในวงกว้าง โดยได้รับัประกาศนียบััตั้รรับัรอง
ฐานะเป็นสิมาช้ิกแนวร่วมปฏิิบััตั้ิของภาคเอกช้นไทยในการตั้่อตั้้าน 

การทุจริตั้จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิิบััตั้ิของภาคเอกช้นไทยใน 

การตั้่อตั้้านการทุจริตั้ตั้ั�งแตั้่ปี 2556

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญในการสิื่อความนโยบัายการป้องกันการ
หุ้าผลประโยช้น์ในหุ้น้าท่ีโดยมิช้อบั เพ่ือนำาไปสิู ่การปฏิิบััตั้ิและ
ดำาเนินการท่ีเหุ้มาะสิมทั�งภายในและภายนอกองค์กร โดยเปิดเผย
ไว้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร โดยมีการสิื่อความพร้อมทั�งใหุ้้ความรู้
แก่กรรมการ ผู้บัริหุ้าร และพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านช้่องทาง 

การสิือ่สิารภายในของธนาคารอย่างต่ั้อเนือ่ง ได้แก่ ธรรมาภิบัาลสิาร  
ระบับัเครือข่ายอิเล็กทรอนิกสิ์ และกสิิกรทีวี นอกจากนี�ได้จัดอบัรม
และใหุ้ ้พนักงานเข ้า รับัการเ รียนรู ้ เ ก่ียวกับัจรรยาบัรรณของ
พนักงานและนโยบัายการป้องกันการหุ้าผลประโยช้น์ในหุ้น้าท่ีโดย 

มิช้อบัผ่านระบับั e-Learning เพ่ือเสิริมสิร้างความเข้าใจในการ
ปฏิิบััตั้ิหุ้น้าท่ีด้วยความรับัผิดช้อบัอย่างถูืกตั้้องและเหุ้มาะสิม  
โดยประเมินความรู ้ความเข ้าใจหุ้ลังการเรียนรู ้  เ พ่ือแสิดงถ่ืง
เจตั้นารมณ์ท่ีเข้มแข็งในการตั้่อตั้้านการทุจริตั้คอร์รัปช้ั่นทุกรูปแบับั  
และใหุ้้เกิดความโปร่งใสิในการดำาเนินงาน ตั้ลอดจนสิ่งเสิริม 

ใหุ้้เกิดธรรมาภบิัาลท่ีด ีและได้กำาหุ้นดนโยบัายการงดรับัของขวัญสิำาหุ้รบัั
ธนาคารและบัริษัทัในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารย่ดถืือปฏิบิัตัั้ิ 

 

นอกจากนี� ธนาคารได้สินับัสินุนและสิ่งเสิริมการดำาเนินธุรกิจท่ีไม่มี 
ส่ิวนเก่ียวข้องกับัการคอร์รปัช้ัน่ไปยังคูค้่าอย่างต่ั้อเน่ือง โดยในปี 2565 
มีการดำาเนินการ ดังนี� 

• สิือ่ความคู่มอืคูค้่าในเร่ืองจรรยาบัรรณคูค้่าของธนาคารกสิิกรไทย  
 ซึ่่่งครอบัคลุมเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ สิิทธิมนุษัยช้นและแรงงาน  
 การป้องกันการหุ้าผลประโยช้น์โดยมชิ้อบั ความปลอดภัย อาช้วีอนามยั 

 และสิิ่งแวดล้อม ใหุ้้คู่ค้ารับัทราบัและเป็นแนวทางในการปฏิิบััตั้ิ  
 รวมถ่ืงสินับัสินุนใหุ้้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการตั้่อตั้้าน 

 การทุจริตั้
• สิื่อความนโยบัายการงดรับัของขวัญในทุกเทศกาลไปยังคู่ค้า
• สิื่อความคู่ค้าเพื่อเน้นยำ�านโยบัาย แนวปฏิิบััตั้ิการจัดซึ่ื�อจัดหุ้าของ 

 ธนาคาร การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายใต้ั้การกำากับัดแูลท่ีดแีละ 

 การจดัซึ่ื�ออย่างรับัผดิช้อบั รวมถ่ืงการดำาเนินงานตั้ามหุ้ลกัการด้าน  
 ESG และการสินับัสินุนใหุ้้คู่ค้าดำาเนินนโยบัายและแนวปฏิิบััติั้ท่ี 

 ไม่มีสิ่วนเก่ียวข้องกับัการทุจริตั้คอร์รัปช้ั่น
• จดัใหุ้้มช่ี้องทางท่ีหุ้ลากหุ้ลายในการรบััแจ้งข้อมลู ข้อร้องเรียนหุ้รอื 

 เบัาะแสิ

ธนาคารประช้าสิัมพันธ์นโยบัายการงดรับัของขวัญในทุกเทศกาล 
และในโอกาสิตั้่างๆ เพื่อสิ่งเสิริมธรรมาภิบัาลที่ดีและการดำาเนินงาน  

ตั้ามหุ้ลักการธนาคารแหุ้่งความยั่งยืน

GRI 3-3, GRI 205-2
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กี่ระบวนกี่ารจัด้กี่ารเกี่่�ยวกี่ับข้้อมููลหรือเบาะแส

ผู้แจ้งส่งข้้อมููลหรือเบาะแสผ่าน
ช่่องทางไปรษณ่ย์หรืออ่เมูล

หน่วยงานท่�มู่ความูเป็นอิสระด้ำาเนินกี่าร
กี่ลั�นกี่รอง รวบรวมู และตรวจสอบข้้อเท็จจริง 
โด้ยข้้อมููลข้องผู้แจ้งจะถึูกี่เกี่็บไว้เป็นความูลับ

หากี่ตรวจสอบพบว่ามู่กี่ารกี่ระทำา
ท่�ไมู่ถึูกี่ต้องหรือไมู่เหมูาะสมู จะด้ำาเนินกี่าร
ลงโทษทางวินัยตามูระเบ่ยบข้องธนาคาร

กี่ารป้องกัี่นกี่ารฟอกี่เงนิ กี่ารสนับสนุนทางกี่าร
เงนิแก่ี่กี่ารก่ี่อกี่ารร้ายและกี่ารแพร่ข้ยายอาวธุ
ท่�มู่อานุภาพทำาลายล้างสูง 

ธนาคารมุ่งมั่นท่ีจะเป็นธนาคารท่ีมีระบับัความปลอดภัยด้านธุรกรรม
ทางการเงินซึ่่่งได้รับัการยอมรับั รวมทั�งมีกลไกเพ่ือป้องกันไม่ใหุ้้ใช้้
ธนาคารเป็นช้่องทางในการฟอกเงิน การสินับัสินุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสิูง  
ซึ่่่งธนาคารได้จัดทำานโยบัายและระเบัียบัปฏิิบััตั้ิงานการป้องกัน 

การฟอกเงิน การสินับัสินุนทางการเงินแก่การก่อการร ้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสิูง (AML/CTPF)*  

ตั้ามท่ีสิำานักงานป้องกันและปราบัปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำาหุ้นด  
และเป็นไปตั้ามมาตั้รฐานสิากล โดยพนักงานสิาขาสิำานักงานใหุ้ญ่ 
และบัริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้้องปฏิิบััติั้ตั้ามอย่างเคร่งครัด  
และผูบ้ัริหุ้ารระดบััสิงูต้ั้องมหีุ้น้าท่ีรับัผดิช้อบัในการดแูลใหุ้้มกีารปฏิิบัตัั้ิ
สิอดคล้องตั้ามนโยบัายและระเบัียบัปฏิิบััตั้ิงานดังกล่าว 

ธนาคารมีการกำาหุ้นดกระบัวนการการรู้จักลูกค้า การตั้รวจสิอบั
เพ่ือทราบัข้อเท็จจริงเก่ียวกับัลูกค้า** การตั้รวจสิอบั Sanction List  
และการบัริหุ้ารความเสิี่ยงแก่ลูกค้าของธนาคารตั้ามระดับัความเสิี่ยง 

ของลูกค ้าอย ่างเหุ้มาะสิม รวมถ่ืงมีระบับัการตั้ิดตั้ามความ
เคลื่อนไหุ้วทางการเงินหุ้รือการทำาธุรกรรมของลูกค้าท่ีมีความ
น่าสิงสิัย (AML Monitoring System) อย่างมีประสิิทธิผลและ
ประสิิทธิภาพ ซึ่่่งได้นำาเทคนิค Data Analytics มาประยุกตั้์ใช้  ้

ในการวิเคราะหุ้์ธุรกรรมและพัฒนาระบับัใหุ้้มีประสิิทธิผลและ
ประสิิทธิภาพมากย่ิงข่�นอย่างตั้่อเน่ือง นอกจากนี� ธนาคารมีการจัด
อบัรมและสิื่อความหุ้ลักเกณฑ์์ใหุ้้แก่พนักงานเพ่ือใหุ้้ปฏิิบััตั้ิได้อย่าง
ถูืกต้ั้องตั้ามกฎหุ้มาย รวมถ่ืงจดัใหุ้้มกีารประเมนิผลความรู้ด้าน AML/
CTPF ของพนักงานอย่างสิมำ่าเสิมอ

กี่ารรับแจ้งข้้อมูลูหรอืเบาะแส และข้้อร้องเรย่น 

ธนาคารกำาหุ้นดนโยบัายการรับัแจ้งข้อมลูหุ้รอืเบัาะแสิ (Whistle-Blowing  
Policy) โดยมีช้่องทางการรับัแจ้งข้อมูลหุ้รือเบัาะแสิ กระบัวนการ
จัดการเก่ียวกับัข้อมูลหุ้รือเบัาะแสิ มาตั้รการคุ้มครองสิิทธิของผู้ใหุ้้
ข้อมูล การรักษัาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับัใหุ้้จำากัดเฉพาะ 

ผู ้ท่ีรับัผิดช้อบัและมีหุ้น้าท่ีตั้รวจสิอบัเท่านั�นท่ีจะเข้าถ่ืงข้อมูลได้  
และคณะกรรมการตั้รวจสิอบัจะเป็นผูพิ้จารณาสิัง่การและรายงานต่ั้อ 

คณะกรรมการธนาคารในกรณีท่ีผู้มีสิ่วนได้เสิียได้รับัความเสิียหุ้าย 

จากการถูืกละเมิดสิิทธิตั้ามกฎหุ้มาย ธนาคารได้กำาหุ้นดมาตั้รการ 

ท่ีเป็นธรรมแก่ผู้มีสิ่วนได้เสิียด้วย

นอกจากนี� ธนาคารได้มกีารสิือ่ความเก่ียวกับันโยบัายการรับัแจ้งข้อมลู
หุ้รือเบัาะแสิใหุ้้พนักงานได้รับัทราบัผ่านช้่องทางตั้่างๆ อย่างตั้่อเน่ือง 
เพื่อใหุ้้พนักงานเข้าใจถ่ืงความสิำาคัญ และตั้ระหุ้นักถ่ืงบัทบัาท หุ้น้าท่ี 
และวิธีปฏิิบััตั้ิ รวมทั�งได้สิ่งเสิริมใหุ้้บัริษััทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
ช้่องทางในการแจ้งข้อมูลหุ้รือเบัาะแสิด้วย 

*  AML/CTPF : Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing
**  KYC : Know Your Customer / CDD: Customer Due Diligence
GRI 2-16, GRI 2-26
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คณะกี่รรมูกี่ารธนาคาร
ท่�อยู ่ : เลขานุการบัริษััท  
   สิำานักเลขาธิการและธรรมาภิบัาลองค์การ 
   สิายงานเลขาธิการองค์การ 
   บัมจ. ธนาคารกสิิกรไทย
   เลขที่ 1 ช้ั�น 33 ซึ่อยราษัฎร์บัูรณะ 27/1 ถืนนราษัฎร์บัูรณะ 
   แขวงราษัฎร์บัูรณะ เขตั้ราษัฎร์บัูรณะ 
   กรุงเทพมหุ้านคร 10140

ธนาคารกี่สิกี่รไทย จำากัี่ด้ (มูหาช่น) 
ท่�ตั�งสำานักี่งานใหญ่ : 
เลขที่ 400/22 ถืนพหุ้ลโยธิน แขวงสิามเสินใน เขตั้พญาไท กรุงเทพมหุ้านคร 10400
อ่เมูล       : info@kasikornbank.com
โทรศัพท์      : 02-2220000 กด 1
โทรสาร      : 02-4701144
K-Contact Center (กี่ลุ่มูลูกี่ค้าบุคคล)   : 02-8888888  กด 1 ภาษัาไทย, กด 2 ภาษัาอังกฤษั, กด 877 ภาษัาญี่ปุ่น, 
         กด 878 ภาษัาจีน, กด 879 ภาษัาพม่า
K-BIZ Contact Center (กี่ลุ่มูลูกี่ค้าธุรกี่ิจ) : 02-8888822  กด 1 ภาษัาไทย, กด 2 ภาษัาองักฤษั, กด 3 ภาษัาจนี, 
         กด 4 ภาษัาญ่ีปุน่
สายด้่วนร้องเร่ยน (Complaint Hotline)
กลุ่มลูกค้าบัุคคล     : 02-8888888 กด 9 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ     : 02-8888822 กด 9

ฝึ่ายสื�อสารองค์กี่าร
นักี่ลงทุนและผู้ถึือหุ้นบุคคล
อ่เมูล       : Shareholder_IR@kasikornbank.com
โทรศัพท์      : 02-4706116

นักี่ลงทุนและผู้ถึือหุ้นสถึาบัน
อ่เมูล       : IR@kasikornbank.com
โทรศัพท์      : 02-4706900-1, 02-4702660-1

ช่่องทางในกี่ารติด้ต่อธนาคาร

ช่่องทางกี่ารรับแจ้งข้้อมููลหรือเบาะแส

ฝึ่ายตรวจสอบ สายงานตรวจสอบ
อ่เมูล  :  InternalAudit@kasikornbank.com
ท่�อยู่  :   ผู้ร่วมบัริหุ้ารฝ่่ายตั้รวจสิอบั 
   อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซึ่์ 1 ช้ั�น 32 
   เลขที่ 252/40-41 ถืนนรัช้ดาภิเษัก 
   แขวงหุ้้วยขวาง เขตั้หุ้้วยขวาง 
   กรุงเทพมหุ้านคร 10310

นอกจากช้่องทางในการแจ้งข้อมูลหุ้รือเบัาะแสิ ธนาคารได้จัดใหุ้้มีช้่องทางสิำาหุ้รับัผู้มีสิ่วนได้เสิียในการตั้ิดตั้่อสิื่อสิารกับัธนาคารในกรณีท่ีม ี

ข้อร้องเรียน คำาถืามหุ้รือข้อสิงสิัย ตั้ลอดจนข้อเสินอแนะ โดยมีรายละเอียดของช้่องทางตั้่างๆ ดังนี�

GRI 2-16, GRI 2-26
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ความูเส่�ยง
ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษัฐกิจที่ เกิดข่�นอย่างตั้่อเน่ือง 

และความเสิีย่งรูปแบับัใหุ้ม่จากบัริบัทการทำาธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป ธนาคาร
ตั้ระหุ้นักดีว่าหุ้ากไม่มีการบัริหุ้ารจัดการความเส่ีิยงที่เหุ้มาะสิม จะสิ่งผล
ใหุ้้การดำาเนินงานของธนาคารได้รับัความเสิียหุ้ายและอาจกระทบัตั้่อ
เสิถืียรภาพของธนาคารและระบับัสิถืาบัันการเงินในระยะยาว 

โอกี่าส
การบัริหุ้ารจัดการความเส่ีิยงท่ีมีประสิิทธิภาพจะช้่วยสิร้างความเช้ื่อมั่นใหุ้้
แก่ผู้มีส่ิวนได้เสีิย นำามาซึ่่่งโอกาสิทางธุรกิจ และสิร้างผลตั้อบัแทนใหุ้้เตั้ิบัโตั้
อย่างม่ันคงในระยะยาว

กี่ารบริหารจัด้กี่ารความูเส่�ยง

กี่ารป้องกัี่นความูเส่�ยง 3 ระด้ับ 

ธนาคารจดัโครงสิรา้งองคก์รใหุ้ม้กีารแบัง่แยกหุ้นา้ท่ี การปอ้งกนัความ
เสิี่ยงระดับัท่ี 1 ได้แก่ หุ้น่วยงานผู้ปฏิิบััตั้ิงานในแตั้่ละสิ่วน ระดับัท่ี 2 
ได้แก่ หุ้น่วยงานท่ีทำาหุ้น้าท่ีในการบัริหุ้ารความเสิี่ยง และระดับัท่ี 3 
ได้แก่ หุ้น่วยงานท่ีทำาหุ้น้าท่ีตั้รวจสิอบั ตั้ามแนวทางการป้องกันความ
เสิี่ยง 3 ระดับั (3 Lines of Defense)

ธนาคารได้นำาแนวทางการป้องกันความเสิี่ยง 3 Lines of Defenses 
มาปรับัใช้้ในการบัริหุ้ารความเสิี่ยงของธนาคารในระดับัโครงสิร้าง 

การบัริหุ้ารจัดการ ตั้ั�งแตั้่คณะกรรมการธนาคาร จนถ่ืงระดับัปฏิิบััตั้ิ
การ เพ่ือใหุ้้มั่นใจได้ว่ากระบัวนการบัริหุ้ารความเสิี่ยงของธนาคาร 

มีหุ้น่วยงานท่ีมีหุ้น้าท่ีกำากับัดูแล ควบัคุม และตั้รวจสิอบัอย่างมี
ประสิิทธิผล

กี่ระบวนกี่ารบริหารความูเส่�ยง 

ธนาคารมีกระบัวนการบัริหุ้ารความเสิี่ยง ประกอบัด้วย การระบัุ
ความเสิี่ยง การประเมินความเสิี่ยง การตั้ิดตั้ามและควบัคุม 

ความเสิี่ยง และการรายงานความเสิี่ยง ซึ่่่งได้รับัการพัฒนาอย่าง 

ตั้่อเน่ืองใหุ้้มีความสิอดคล้องกับัการเปลี่ยนแปลงของหุ้ลักเกณฑ์ ์

ทางการ ความเสิี่ยงรูปแบับัใหุ้ม่ท่ีเกิดข่�น และสิถืานการณ์ธุรกิจใน
ปัจจุบััน อีกทั�งใหุ้้ความสิำาคัญกับัผลกระทบัจากความเสิี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ จ่งมีการผนวกความเสิี่ยงด้าน 

การเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศในกระบัวนการบัริหุ้ารความเสิี่ยง
ด้านเครดิตั้ โดยนำามาเป็นปัจจัยหุ้น่่งในกระบัวนการพิจารณาเครดิตั้
และใช้้เป็นปัจจัยในการประเมินผลกระทบัตั้่อเครดิตั้พอร์ตั้โฟลิโอ 

ของธนาคาร นอกจากนี� ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญกับัสิัญญาณ 

เตั้ือนภัยล่วงหุ้น้าและการตั้ิดตั้ามสิถืานะและการกระจุกตั้ัวของ 

ความเสิีย่งท่ีสิำาคญัในภาพรวม รวมถ่ืงมกีารพิจารณาทบัทวนความเพียงพอ
ของระบับัการบัริหุ้ารความเสิี่ยง และประสิิทธิผลของการจัดการ 

ความเสิี่ยงอย่างสิมำ่าเสิมอ ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ 

ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่่ง่ผลการประเมนิพบัว่าการบัริหุ้ารความเสิีย่งของธนาคาร
ในภาพรวมมีความเหุ้มาะสิม

GRI 2-9, GRI 2-25, GRI 3-3
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1. กี่ารระบุความูเส่�ยง
ขั�นตั้อนการบั่งช้ี�ถ่ืงความเสิี่ยงทั�งในแง่ของประเภทความเสิี่ยง 
สิาเหุ้ตัุ้และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับัความเสิี่ยงท่ีเป็นปัจจัยภายใน
และภายนอก ตั้ลอดจนมีการพิจารณาหุ้รือคาดการณ์ถ่ืงความ
เสิี่ยงท่ีธนาคารกำาลังประสิบัอยู่ หุ้รือความเสิี่ยงใหุ้ม่ท่ีมีโอกาสิ
จะเกิดข่�นในอนาคตั้โดยคำาน่งถ่ืงปัจจัยด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม  
และธรรมาภิบัาล/เศรษัฐกิจ (ESG)

2. ประเมูินความูเส่�ยง
ขั�นตั้อนการนำาเคร่ืองมือและวิธีการตั้่างๆ ท่ีเหุ้มาะสิมมาใช้้
ประเมินความเสิี่ยง ซึ่่่งกระบัวนการดังกล่าวจะตั้้องได้รับัการ
ตั้รวจสิอบั อนุมตัั้ ิและทบัทวน ภายใต้ั้กรอบัระยะเวลาท่ีเหุ้มาะสิม

โครงสร้างกี่ารบริหาร
จัด้กี่ารความูเส่�ยง

1 
กี่ารระบุ

ความูเส่�ยง

4
กี่ารรายงาน
ความูเส่�ยง

2
กี่ารประเมูิน
ความูเส่�ยง

3
กี่ารติด้ตามู
และควบคุมู
ความูเส่�ยง

3. กี่ารติด้ตามูและควบคุมูความูเส่�ยง
ขั�นตั้อนการตั้ิดตั้ามและควบัคุมการดำาเนินการตั้ามนโยบัาย 

ความเสิีย่ง ระเบัยีบัปฏิิบัติัั้ท่ีเก่ียวข้องกับัความเสิีย่ง และขอบัเขตั้
ของความเสิี่ยง เพ่ือใหุ้้สิอดคล้องกับันโยบัายความเสิี่ยงและ
ระดับัความเสิี่ยงท่ีได้รับัอนุมัตั้ิจากคณะกรรมการธนาคาร  
โดยมกีารตั้ดิตั้ามและควบัคมุความเสิีย่งดงักล่าวอย่างสิมำา่เสิมอ
และตั้่อเน่ือง

4. กี่ารรายงานความูเส่�ยง
ขั�นตั้อนการรายงานความเสิี่ยงประเภทตั้่างๆ อย่างครอบัคลุม 

ทันเวลา และเพียงพอในหุ้ลายมุมมอง เพื่อใหุ้้การบัริหุ้ารจัดการ
ความเสิี่ยงเกิดประสิิทธิผลสิูงสิุด

GRI 2-9, GRI 2-25, GRI 3-3 
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• สิายงานเลขาธิการองค์การ
• สิายงานทรัพยากรบัุคคล
• สิายงานธุรกิจลูกค้าบัรรษััท
• สิายงานเครือข่ายช่้องทางธุรกิจ
• สิายงานวาณิช้ธนกิจ
• สิายงานธุรกิจตั้ลาดทุน
• Private Banking Group
• World Business Group
• สิายงาน Corporate Strategy 
 and Innovation 
• สิายงาน Data and Analytics
• สิายงาน Integrated Channels 
 and Business Solutions 
• สิายงาน Marketing Management 
• สิายงาน Transaction and Wealth Banking 
• สิายงานผลิตั้ภัณฑ์์เครดิตั้
• สิายงานการใหุ้้บัรกิารลูกค้าและองค์กร
• สิายงานการเงินและควบัคุม
• กสิิกร บัิซิึ่เนสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป

• สิายงานบัริหุ้ารความเส่ีิยง
   องค์การ

• สิายงานตั้รวจสิอบั

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
ท่�ทำาหน้าท่�บริหาร

และควบคุมูความูเส่�ยง
สายงานธุรกี่ิจ

และสายงานอื�น
•  หน่วยธุรกี่ิจซึ�งด้ำาเนินธุรกี่ิจท่�กี่่อให้เกี่ิด้ความูเส่�ยง
 มีหุ้น้าที่ตั้้องรับัผิดช้อบัตั้่อการบัริหุ้ารความเส่ีิยงตั้่างๆ 
 ที่เก่ียวข้องอย่างตั้่อเนื่อง เพื่อใหุ้้ความเส่ีิยงที่เกิดข่�น
 อยู่ในระดับัที่เหุ้มาะสิมกับัอัตั้ราผลตั้อบัแทนและอยู่ใน
 ระดับัความเส่ีิยงที่ยอมรับัได้
•  หน่วยงานท่�ทำาหน้าท่�บริหารความูเส่�ยง
 ทำาหุ้น้าที่รับัผิดช้อบัในการใหุ้้ความเหุ้็นเก่ียวกับัความเส่ีิยง 

 ในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสิระและเช้ื่อถืือได้ รวมทั�ง 

 ควบัคุมความเส่ีิยงใหุ้้อยู่ภายใตั้้ระดับัที่ยอมรับัได้
•  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 มีความเป็นอิสิระ ทำาหุ้น้าที่ประเมินเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
 ปรับัปรุงประสิิทธิผลของกระบัวนการบัริหุ้ารความเส่ีิยง 
 การควบัคุมภายในและการกำากับัดูแลกิจการ

•  อนุมัตั้ินโยบัายความเส่ีิยงและขอบัเขตั้ความเส่ีิยง 

 ที่ยอมรับัได้ (Risk Appetite)
•  กำากับัดูแลใหุ้้การบัริหุ้ารความเส่ีิยงในภาพรวม
 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิิทธิผล

• บัริหุ้ารความเส่ีิยงในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 ใหุ้้เป็นไปอย่างมีประสิิทธิผล
• กำาหุ้นดนโยบัายการบัริหุ้ารความเส่ีิยงและขอบัเขตั้
 ความเส่ีิยงที่ยอมรับัได้ รวมถ่ืงกำาหุ้นดวงเงินสูิงสุิด
 ตั้ามขอบัเขตั้ความเส่ีิยงที่กำาหุ้นด (Risk Limit) 
 ในมิตั้ิตั้่างๆ ที่มีความสิำาคัญ
• กำาหุ้นดกลยุทธ์โครงสิร้างองค์การและทรัพยากร
 ที่ใช้้ในการบัริหุ้ารความเส่ีิยงใหุ้้สิอดคล้องกับั
 นโยบัายการบัริหุ้ารความเส่ีิยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 โดยสิามารถืวิเคราะหุ้์ ประเมิน วัดผลและตั้ิดตั้าม
 กระบัวนการบัริหุ้ารความเส่ีิยงได้อย่างมีประสิิทธิผล
• ดูแลการใหุ้้บัริการสิินเช้ื่อแก่โครงการ Project Finance  
 ที่อาจมีผลกระทบัตั้่อส่ิิงแวดล้อมและสัิงคมโดย 

 คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารความเส่ีิยงด้านเครดิตั้ 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนและ
 คณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการ

คณะกี่รรมูกี่าร
กี่ำากี่ับความูเส่�ยง

คณะกี่รรมูกี่าร
ตรวจสอบ

• คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารความเส่ีิยงด้านเครดิตั้
• คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารกระบัวนการเครดิตั้
• คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารสิินทรัพย์และหุ้นี�สิิน
• คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารความเส่ีิยงด้านตั้ลาด
• คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารเงินกองทุน
• คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารความเส่ีิยงด้านปฏิิบััตั้ิการ
• คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารความตั้่อเนื่องทางธุรกิจ
• คณะอนุกรรมการยุทธศาสิตั้ร์เทคโนโลยีสิารสินเทศ
• คณะอนุกรรมการบัริหุ้ารความเส่ีิยงด้าน Digital Oriented Risk,
   Data & Cyber Security and IT Risk Management (DCSC)
• คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• คณะอนุกรรมการสิินทรัพย์ดิจิทัล

คณะจัด้กี่าร

โครงสร้างกี่ารบริหารจัด้กี่ารความูเส่�ยง

คณะกี่รรมูกี่ารธนาคาร 

GRI 2-9, GRI 2-12, GRI 2-13, GRI 2-25



161  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติธรรมูาภิบาลและเศรษฐกิี่จ

กี่ารบริหารจัด้กี่ารความูเส่�ยงจากี่โรคโควิด้ 19 

ธนาคารตั้ระหุ้นักถ่ืงความเสิี่ยงจากโรคโควิด 19 ที่มีผลกระทบัตั้่อช้ีวิตั้และความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน  รวมทั�งความตั้่อเน่ือง 

ในการดำาเนินธุรกิจ การใหุ้้บัริการของธนาคาร และการดำาเนินธุรกิจของลูกค้า คู่ค้า หุ้รือผู้มีสิ่วนได้เสิียอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ่งมีการบัริหุ้ารจัดการ 
ความเสิี่ยงเช้ิงรุกทั�งในด้านการป้องกัน การตั้ิดตั้าม และการรับัมือด้านตั้่างๆ อย่างตั้่อเน่ือง นับัตั้ั�งแตั้่การแพร่ระบัาดของโรคในช้่วงแรก จนสิามารถื
จัดการสิถืานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันเหุ้ตัุ้การณ์ ซึ่่่งท่ีผ่านมายังไม่มีผลกระทบัอย่างมีนัยสิำาคัญตั้่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั�ง 

คุณภาพช้ีวิตั้และสิุขอนามัยของพนักงานของธนาคาร

ธนาคารได้ดำาเนินการในหุ้ลายสิ่วน ครอบัคลุมการป้องกัน ตั้ิดตั้าม และรับัมือเมื่อเกิดเหุ้ตัุ้การณ์แพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 เพื่อใหุ้้เกิดความมั่นใจ
ตั้่อการปฏิิบััตั้ิงานของพนักงานและการใหุ้้บัริการของลูกค้าภายใตั้้ความปลอดภัยและความตั้่อเน่ืองทางธุรกิจโดยสิรุป ดังนี�

GRI 2-25

Pandemic Incident Management

PROTECT

MONITOR

BUSINESS
CONTINUITY 

PLAN

RESPONSE

Provide 
Protective 
Equipment

e.g. alcohol gel, 
shield 

Internal 
Provide Contact Channels for staff    

to inform suspected cases   

• Adjust work mode & BCP to align with  
 pandemic spread situation 
• Encourage customers to use digital 
 channel services (if possible) 

Set up dedicated team to cope with Pandemic infection incidents 
e.g. Building - deep cleaning   Communication -  internal and external via related channels      

People - provide medical support for infected staff; self quarantine for staff at risk with health report  

External 
Closely monitor situation, impacts, 

and key actions; daily reports to executives

• Emphasize Work from Home (WFH) to   
 reduce infectious risks  
• Apply ATK and social distancing for work  
 at site staff  
• Split Site/floor and WFH for critical activities    
• Provide accom. or transportation support  
 for key staff (if any) 

Launch Staff 
Measures
& K-Tips

e.g. protective 
measures 

Increase 
Cleaning Cycle 
at Frequently 

Touched Areas 
e.g. elevators,

doors  

Install Thermo 
Scan at Key 

Buildings
Maintain Social 

Distance
Restrict 

or Screen
Vendors/
Visitors

Incident Response Team (IRT)
to manage overall situation/incidents

Report/Escalate to Executives 
e.g. key situation, action, criteria  
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มูาตรกี่ารป้องกัี่นกี่ารแพร่ระบาด้ข้องโรคโควดิ้ 19 

ธนาคารมมีาตั้รการสิำาหุ้รบััการป้องกันการแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 
สิำาหุ้รบััพนักงาน และลกูค้าผูม้าใช้้บัริการ โดยปรับัเปลีย่นความเข้มข้น
หุ้รอืผ่อนคลายในแต่ั้ละช่้วงใหุ้้สิอดคล้องกับัมาตั้รการของรัฐบัาลและ
สิถืานการณ์ระบัาด โดยมีมาตั้รการท่ีสิำาคัญ ได้แก่
• จดัหุ้าและสินับัสินุนอุปกรณ์ป้องกันท่ีจำาเป็นในสิถืานท่ีปฏิบิัตัั้งิาน  
 เช่้น ตั้ดิตั้ั�งหุ้รือวางเจลแอลกอฮอล์ในพื�นท่ีต่ั้างๆ และตั้ดิตั้ั�งฉากกั�น 

 ในงานบัริการ
• ประช้าสิมัพันธ์ใหุ้้พนักงานทราบัมาตั้รการและแนวทางปฏิิบัตัั้ติั้น 

 เพ่ือสิขุอนามยัท่ีดีเป็นระยะๆ เช่้น ขอความร่วมมอืสิวมใส่ิหุ้น้ากาก 

 ในพื�นท่ีธนาคาร หุ้รือเมื่ออยู่ใกล้ช้ิดผู้อ่ืน และการเว้นระยะหุ่้าง
• เพ่ิมรอบัการทำาความสิะอาดในจดุสิมัผสัิเสิีย่ง เช่้น ลฟิต์ั้ และประตัู้  
 เป็นตั้้น
• ใช้้เคร่ืองตั้รวจวัดอุณหุ้ภูมิ เพ่ือช้่วยคัดกรองความเสิี่ยงบัริเวณ 

 ทางเข้าอาคาร 
• จัดสิถืานท่ีรองรับัการเว้นระยะหุ้่าง (Social Distancing) เช้่น  
 บัริเวณโตั้�ะทำางาน และหุ้้องอาหุ้าร เป็นตั้้น
• จัดสิถืานท่ีและคัดกรองผู้มาตั้ิดตั้่อใหุ้้ได้รับัความสิะดวก และมี 
 ความปลอดภัย

กี่ารตดิ้ตามูสถึานกี่ารณ์อย่างใกี่ล้ช่ดิ้และต่อเนื�อง  

ธนาคารได้ติั้ดตั้ามและเฝ่้าระวังสิถืานการณ์การแพร่ระบัาดของโรค 

โควิด 19 อย่างตั้่อเน่ือง เพื่อใหุ้้สิามารถืรับัทราบัสิถืานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และนำาไปสิูก่ารบัริหุ้ารจดัการเหุ้ตั้ไุด้อย่างเหุ้มาะสิม โดยแบ่ัง
ออกเป็นช้่องทางภายในและภายนอก ดังนี�
• ช้่องทางภายใน สิำาหุ้รับัใหุ้้พนักงานแจ้งเหุ้ตัุ้การณ์ท่ีเก่ียวกับั 

 โรคโควิด 19 รวมถ่ืงสิอบัถืามมาตั้รการท่ีเก่ียวข้อง ผ่านทาง 

 หุ้มายเลขโทรศัพท์สิ่วนกลาง และระบับัท่ีธนาคารจัดทำาข่�น
• ช้่องทางภายนอก สิำาหุ้รับัตั้ิดตั้ามสิถืานการณ์กับัหุ้น่วยงานของ 

 รัฐบัาล และแหุ้ล่งข้อมูลข่าวสิารตั้่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับัสิถืานการณ ์

 ระบัาดทั�งภายในและนอกประเทศ

กี่ารรับมูือเมูื�อเกี่ิด้เหตุ  

ธนาคารได้กำาหุ้นดใหุ้้มีคณะทำางาน และวิธีการเพ่ือรับัมือเมื่อเกิด
เหุ้ตัุ้ เพ่ือใหุ้้สิามารถืจัดการได้อย่างมีประสิิทธิภาพและเหุ้มาะสิมกับั
สิถืานการณ์ โดยแบั่งออกได้ ดังนี�
• คณะ Incident Response Team (IRT) ประกอบัด้วย ผู้บัริหุ้าร 

 ระดับัสิูง และตั้ัวแทนจากหุ้ลายสิ่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ทำาหุ้น้าที ่

 กำาหุ้นดแนวทาง และบัริหุ้ารจัดการในภาพรวม
• คณะทำางานเฉพาะกิจ ประกอบัด้วย ตั้ัวแทนจากสิ่วนงานหุ้ลัก 

 ท่ีเก่ียวข้อง ทำาหุ้น้าท่ีประเมนิสิถืานการณ์เพ่ือนำาเสินอต่ั้อคณะ IRT  
 และประสิานงานในการปฏิิบััตั้ิระหุ้ว่างหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• บัุคลากรทางการแพทย์และทีมงานสินับัสินุน ประกอบัด้วย 

 แพทย์ประจำาธนาคาร และเจ้าหุ้น้าท่ีด้านตั้่างๆ ทำาหุ้น้าท่ีใหุ้ ้

 คำาปร่กษัาด้านสิขุอนามยั สิวัสิดกิาร และสินับัสินุนการปฏิิบัตัั้กิาร 

 ตั้่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับัการจัดการเหุ้ตัุ้ระบัาดของโรคโควิด 19
• สิำาหุ้รับัวิ ธีการ และแนวทางในการดูแลพนักงานผู ้ตั้ิดเช้ื�อ  
 ได ้กำาหุ้นดขั�นตั้อนครอบัคลุมตัั้�งแตั้่เริ่มตั้รวจพบัว่าตั้ิดเช้ื�อ  
 (โดย ATK หุ้รือ RT-PCR) จนกระท่ังสิามารถืกลับัมาทำางาน 

 ได้ตั้ามปกตั้ ิพร้อมทั�งดแูลค่าใช้้จ่ายตั้ามสิทิธิในการรกัษัาพยาบัาล 

 ของพนักงาน

GRI 2-25, GRI 403-2, GRI 403-4, GRI 403-7
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กี่ารวางแผนเพื�อรับมืูอกัี่บภัยท่� เ กิี่ด้จากี่ 
โรคระบาด้ท่�อาจเกิี่ด้ข้ึ�นในอนาคต

ธนาคารมีความมั่นใจว่าสิามารถืรับัมือกับัโรคระบัาดอ่ืนๆ ในอนาคตั้
ได้ ผ่านการดำาเนินการดังตั้่อไปนี�
• นำาวิธีการจัดการเหุ้ตัุ้แพร่ระบัาดโรคโควิด 19 มาตั้รการและ 

 การดำาเนินการต่ั้างๆ ท่ีเกิดข่�นจริงในช่้วงท่ีผ่านมา เพ่ือมาปรับัปรุง 

 แผนบัริหุ้ารวิกฤตั้การณ์สิำาหุ้รับัโรคระบัาด (Crisis Management  
 Plan for Pandemic) ใหุ้้มีประสิิทธิภาพมากย่ิงข่�น ซึ่่่งจะมีการ 

 ทบัทวนและปรับัปรุงเป็นประจำาทุกปี รวมถ่ืงซึ่ักซึ่้อมเป็นระยะๆ  
 เพ่ือใหุ้้ผู ้ ท่ีเก่ียวข้องมีความคุ ้นช้ิน และสิามารถืนำาไปปฏิิบััตั้ิ 
 ได้อย่างมีประสิิทธิภาพ
• ตั้ิดตั้ามและเฝ่ ้าระวังสิถืานการณ์โรคระบัาดตั้่างๆ ทั�งใน 

 และตั้่างประเทศ พร้อมทั�งประเมินและเตั้รียมความพร้อม  
 หุ้ากสิถืานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงข่�น
• สิร้างเสิริมการเรียนรู้ใหุ้้แก่พนักงาน เพ่ือใหุ้้สิามารถืปฏิิบััตั้ิตั้นได ้

 อย่างถูืกสิขุอนามยัท่ีดี เพ่ือลดความเสิีย่งในการรบััหุ้รือแพร่เช้ื�ออ่ืนๆ 

กี่ารบริหารความูต่อเนื�องทางธุรกี่ิจ

ธนาคารได้กำาหุ้นดใหุ้้หุ้น่วยงานทางธุรกิจและหุ้น่วยงานสินับัสินุน
ต่ั้างๆ ประเมนิผลกระทบัทางธุรกิจต่ั้อผลติั้ภัณฑ์์ บัรกิาร และกิจกรรม
ภายใน พร้อมทั�งทบัทวนปรับัปรุงแผนบัริหุ้ารความตั้่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(BCP) เพ่ือใหุ้้สิอดคล้องกับัสิถืานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 
ดังนี�
• กำาหุ้นดธุรกรรมงานสิำาคัญของธนาคาร รวมถ่ืงธุรกรรมจำาเป็น 

 บัางส่ิวนท่ีธนาคารแหุ่้งประเทศไทยกำาหุ้นดใหุ้้ดำาเนินการเพ่ิมเตั้มิ 

 ในสิถืานการณ์โรคโควดิ 19 เช่้น มาตั้รการช่้วยเหุ้ลอืลกูหุ้นี�ท่ีได้รับั 

 ผลกระทบั เป็นตั้้น
• ลดความเสิี่ยงและเพ่ิมขอบัเขตั้การรองรับัการปฏิิบััตั้ิงาน 

 อย ่างตั้ ่อเ น่ือง โดยกำาหุ้นดใหุ้ ้มีสิถืานท่ีปฏิิบััตั้ิงานแบับั  
 Active-Active Site ผสิมผสิานกับัการใช้้รูปแบับั Work from  
 Home เพ่ือใหุ้้มัน่ใจว่าหุ้ากพนักงานกลุม่ใดไม่สิามารถืปฏิิบัตัั้งิานได้   
 ยังคงมพีนักงานอกีกลุม่สิามารถืดำาเนินงาน หุ้รือใหุ้้บัริการธุรกรรม 

 สิำาคัญแก่ลูกค้าได้อย่างตั้่อเน่ือง   
• ปรับัรูปแบับัและวิธีการ เพ่ือช้่วยเหุ้ลือลูกค้าท่ีไม่สิามารถืมาทำา 

 ธุรกรรมตั้ามกระบัวนการเดิมได้ โดยมีการควบัคุมความเสิี่ยง 

 ใหุ้้อยู่ในระดับัท่ียอมรับัได้   

GRI 2-25, GRI 403-2, GRI 403-4, GRI 403-7
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มูาตรกี่ารเย่ยวยาผู้ท่�ได้้รับผลกี่ระทบจากี่โรคโควิด้ 19

ผู้มู่ส่วนได้้เส่ย มูาตรกี่ารเย่ยวยา

ลูกี่ค้า • พักช้ำาระเงินตั้้นแตั้่จ่ายดอกเบัี�ย หุ้รือเล่ือนการช้ำาระสิินเช้ื่อแก่ลูกหุ้นี�ที่ได้รับัผลกระทบัจากโรคโควิด 19
• ใหุ้้วงเงินสิินเช้ื่อเพิ่มเตั้ิมแก่ผู้ประกอบัการ
• ช้ะลอการช้ำาระหุ้นี�แก่ผู้ประกอบัการ
• ปรับัลดดอกเบัี�ย
• ปรับัลดยอดผ่อนช้ำาระตั้่อเดือน หุ้รือปรับัลดอัตั้ราผ่อนช้ำาระขั�นตั้ำ่า

พนักี่งาน • ใหุ้้เงินช่้วยเหุ้ลือเพ่ือเป็นกำาลังใจแก่พนักงานของธนาคาร บัริษัทัของธนาคาร และบัริษัทัใหุ้้การสินบััสินนุงานต่ั้อธนาคารกสิกิรไทย
• ใหุ้้เงินกู้ยืมเพื่อช้่วยเหุ้ลือพนักงานและครอบัครัว โดยไม่มีดอกเบัี�ยตั้ามระยะเวลาผ่อนช้ำาระที่กำาหุ้นด  
• ใหุ้้พนักงานสิามารถืขอช้ะลอการช้ำาระหุ้นี�เงินกู้สิวัสิดิการที่อยู่ระหุ้ว่างการผ่อนช้ำาระในปัจจุบัันได้ตั้ามระยะผ่อนปรนที่กำาหุ้นด

คู่ค้า • กรณีที่มีพนักงานของผู้ใหุ้้บัริการมาปฏิิบััตั้ิหุ้น้าที่ On-site ผ่านกระบัวนการคัดกรองแล้ว ธนาคารจัดสิรรมาตั้รการเรื่อง 

สุิขอนามัยใหุ้้เท่าเทียม หุ้รือเทียบัเคียงกับัพนักงานของธนาคาร 
• มีกระบัวนการรองรับัในการร่นระยะเวลาในการจ่ายเงินใหุ้้คู่ค้า หุ้ากได้รับัผลกระทบั
• มีการประเมินสัิญญาการใหุ้้บัริการในช้่วงที่มีการปิดทำาการของสิาขาในช้่วงสิถืานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 

โดยพิจารณาการจ่ายเงินที่เหุ้มาะสิมและยังคงดูแลพนักงานผู้ใหุ้้บัริการใหุ้้พร้อมกลับัมาทำางานได้โดยไม่มีผลกระทบั หุ้รือ
พิจารณาจ่ายบัางส่ิวนแทนการงดจ่ายเพื่อใหุ้้คู่ค้าทำาธุรกิจตั้่อไปได้ 

• นำาเทคโนโลยีมาใช้้ในกระบัวนการทำางานผ่านช้่องทางออนไลน์ เพื่อความสิะดวก ลดการเดินทาง และลดการติั้ดตั้่อพบัปะ
โดยตั้รง 

• มีการปรับักระบัวนการ ปรับัเปล่ียนรูปแบับัเอกสิารใหุ้้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ิ ลดขั�นตั้อนการทำางานระหุ้ว่างกันของคู่ค้าและ
ธนาคาร เพื่อใหุ้้เกิดความคล่องตั้ัวเหุ้มาะสิมกับัสิถืานการณ์ และสิอดคล้องกับัมาตั้รการควบัคุม และแนวทางการปฏิิบััตั้ิใน
ช้่วงสิถืานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 

• ถ่ืงแม้ว่าวิกฤตั้ิผลกระทบัจากโรคโควิด 19 จะทุเลาลง ธนาคารยังคงมาตั้รการเยียวยาคู่ค้าที่ได้รับัผลกระทบัเพื่อรองรับักับั
สิถืานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดวิกฤตั้ิข่�นได้อีกในอนาคตั้ร่วมกับัคู่ค้าในการวางแผนการจัดซึ่ื�อจัดหุ้าสิินค้าและบัริการ เพื่อ
ใหุ้้คู่ค้าสิามารถืรับัมือกับัความเส่ีิยงตั้่างๆ ได้อย่างมีประสิิทธิภาพ

ผู้ถึือหุ้น • ส่ืิอสิารมาตั้รการตั้่างๆ ของธนาคารในการรับัมือกับัสิถืานการณ์ เพื่อสิร้างความมั่นใจแก่ผู้ถืือหุุ้้น ผ่านช้่องทางที่หุ้ลากหุ้ลาย 
เช้่น เว็บัไซึ่ตั้์ การประชุ้มผู้ถืือหุุ้้น รายงานคำาอธิบัายและการวิเคราะหุ้์ของฝ่่ายจัดการรายไตั้รมาสิ  และการประชุ้มส่ืิอความ 
เป็นตั้้น

• จัดใหุ้้มีช้่องทางรับัฟังความเหุ้็นจากผู้ถืือหุุ้้นผ่านช้่องทางที่หุ้ลากหุ้ลาย เช้่น อีเมล โทรศัพท์ เป็นตั้้น

สังคมูและชุ่มูช่น ธนาคารใหุ้้ความช่้วยเหุ้ลือตั้่อหุ้น่วยงานหุ้รือภาคสิ่วนที่ได้รับัผลกระทบั ดังนี� 
• โครงการสิู้ไปด้วยกัน อย่าหุ้มดหุ้วัง (มีรายละเอียดในบัทการสิร้างการเข้าถื่งบัริการทางการเงินและการใหุ้้ความรู้ทางการเงิน)
• สิินเช่ื้อเพื่อคู่ค้า CRC (มีรายละเอียดในบัทการสิร้างการเข้าถื่งบัริการทางการเงินและการใหุ้้ความรู้ทางการเงิน)

GRI 2-25, GRI 403-7
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ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญตั้่อการสิร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีคำาน่งถ่ืง
ความเสิี่ยง ตั้ั�งแตั้่การกำาหุ้นดนโยบัายการบัริหุ้ารความเสิี่ยง ขอบัเขตั้
ความเสิี่ยงท่ียอมรับัได้  ความเสิี่ยงท่ีกำาหุ้นด และแนวทางการบัริหุ้าร
ความเสิี่ยงท่ีมีความสิอดคล้องกับักลยุทธ์และการดำาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร และสิื่อความใหุ้้พนักงานในองค์กรทราบั โดยธนาคารมีการ
กำาหุ้นดโครงสิร้างการกำากับัดูแลและการบัริหุ้ารความเสิี่ยงท่ีช้ัดเจน
และเหุ้มาะสิม มีหุ้น่วยงานบัริหุ้ารความเสิี่ยงท่ีทำาหุ้น้าท่ีควบัคุมดูแล
ความเสิี่ยงอย่างเป็นอิสิระ และหุ้น่วยธุรกิจมีหุ้น้าท่ีรับัผิดช้อบัตั้่อการ
บัริหุ้ารความเสิี่ยงตั้่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างตั้่อเน่ือง เพื่อใหุ้้ความเสิี่ยงท่ี
เกิดข่�นอยู่ในระดับัท่ีเหุ้มาะสิมกับัอัตั้ราผลตั้อบัแทนและอยู่ในระดับั
ความเสิี่ยงท่ียอมรับัได้ 

ผู้บัริหุ้ารระดับัสิูงของธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญกับัการสิร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีคำาน่งถ่ืงความเสิีย่ง คณะกรรมการช้ดุต่ั้างๆ รวมไปถ่ืงผูบ้ัริหุ้าร
ระดับัสิูงตั้ั�งแตั้่ระดับักรรมการผู้จัดการไปจนถ่ืงระดับัผู้ช้่วยกรรมการ 

ผูจ้ดัการได้ผลกัดนั ติั้ดตั้ามการดำาเนินการ และเป็นแบับัอย่างท่ีดใีหุ้้แก่ 

พนักงานในการแสิดงพฤตั้ิกรรมท่ีสิ่งเสิริมวัฒนธรรมด้านความเสิี่ยง 
นอกจากนี� ยังมีการรายงานสิถืานะและประเด็นความเสิี่ยงประเภท
ตั้่างๆ ตั้่อคณะกรรมการที่รับัผิดช้อบัในการบัริหุ้ารความเสิี่ยงด้าน
ต่ั้างๆ อย่างสิมำา่เสิมอ เพ่ือใหุ้้ความเสิีย่งได้รับัการแก้ไขอย่างเหุ้มาะสิม 

และทันท่วงที

นอกจากนี� ธนาคารยังสิ่งเสิริมและปลูกฝ่ังใหุ้้พนักงานทุกระดับัใหุ้้
ความสิำาคัญกับัวัฒนธรรมด้านความเสิี่ยง และตั้ระหุ้นักถ่ืงความเป็น
เจ้าของความเสิีย่งในงานของตั้นเองและขององค์กร  อีกทั�งมกีารสิร้าง
แรงจูงใจและการบัริหุ้ารจัดการทรัพยากรบัุคคลในรูปแบับัตั้่างๆ อาทิ 
การสิื่อความ การอบัรม การกำาหุ้นดตัั้วช้ี�วัด รวมทั�งพนักงานสิามารถื
สิื่อสิารแลกเปลี่ยนความคิดเห็ุ้น รวมถ่ืงหุ้ยิบัยกประเด็นความเสิี่ยง
ตั้่างๆ ได้อย่างตั้รงไปตั้รงมา ทั�งนี� ธนาคารจัดใหุ้้มีกระบัวนการและ 

ช่้องทางใหุ้้พนักงานท่ีพบัเหุ้ตั้ตุ้ั้องสิงสิยัสิามารถืร้องเรียนและแจ้งเบัาะแสิ 
มายังธนาคาร เพ่ือหุ้าแนวทางตั้ิดตั้าม ป้องกัน หุ้รือจัดการได้อย่าง 

ทันท่วงที อาทิ เสิียงจากสิายลับั (Whistleblowing) หุ้รือแจ้งไปยัง 

ฝ่่ายตั้รวจสิอบั โดยธนาคารมีมาตั้รการคุ้มครองสิิทธิของผู้แจ้งข้อมูล
หุ้รือผู้แจ้งเบัาะแสิ ธนาคารจัดตั้ั�งและผลักดันใหุ้้มีการดำาเนินการ 

ตั้ามนโยบัายการบัริหุ้ารความเสิี่ยง มีการกำาหุ้นดกระบัวนการบัริหุ้าร
ความเสิี่ยงตั้้องประกอบัด้วยขั�นตั้อนหุ้ลัก ได้แก่ การระบัุความเสิี่ยง 
การวัดความเสิี่ยง การตั้ิดตั้ามและควบัคุมความเสิี่ยง การรายงาน
ความเสิีย่ง พร้อมทั�งกำาหุ้นดแนวทางและกระบัวนการเพ่ือใหุ้้พนักงาน
รายงานเหุ้ตั้กุารณ์ความเสิยีหุ้าย และรายงานเหุ้ตั้กุารณ์ท่ีมคีวามเสิีย่ง 

ท่ีจะเกิดการทุจริตั้ภายในผ่านช้่องทางท่ีธนาคารกำาหุ้นด โดยใช้้
กระบัวนการยกระดับัปัญหุ้า เพ่ือใหุ้้สิามารถืบัริหุ้ารจัดการและแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที รวมไปถ่ืงแนวทางการดำาเนินการกรณีไม่ปฏิิบััตั้ิ
ตั้ามกฎเกณฑ์์ ระเบัียบัปฏิิบััตั้ิ ข้อกำาหุ้นด จรรยาบัรรณ ของธนาคาร  
เพ่ือใหุ้้ครอบัคลมุภาพรวมของธนาคารทั�งกระบัวนการตั้ั�งแต่ั้ต้ั้นจนจบั 
อันเป็นสิ่วนหุ้น่่งของการสิร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีคำาน่งถ่ืงความเสิี่ยง 
นอกจากนี� ธนาคารมกีารเปิดเผยข้อมลูด้านความเสิีย่งต่ั้อสิาธารณช้น
อย่างเพียงพอ

ด้านการใหุ้้บัริการลูกค้า ธนาคารย่ดถืือหุ้ลักการใหุ้้บัริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรมโดยคำาน่งถ่ืงแนวปฏิิบััตั้ิ “รับัผิดช้อบั โปร่งใสิ ไม่เอา
เปรียบั” เพ่ือใหุ้้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและใหุ้้บัริการลูกค้าได้
อย่างเป็นธรรม ธนาคารจัดอบัรมพนักงานอย่างตั้่อเน่ืองผ่านช้่องทาง
ต่ั้างๆ เช่้น หุ้ลกัสิตูั้รออนไลน์และการใหุ้้ความรู้ผ่าน VDO Clip เป็นต้ั้น 
นอกจากนี� ยังมีการตั้ิดตั้ามตั้ัวช้ี�วัดและสิอบัทานการดำาเนินการใน 

รูปแบับัตั้่างๆ เพื่อใหุ้้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับัการบัริการอย่างเป็นธรรม
จากธนาคาร

ด้านการปฏิิบััตั้ิงานเครดิตั้ ธนาคารกำาหุ้นดโครงสิร้างการจัดการ
ด้านเครดิตั้ท่ีคำาน่งถ่ืงการสิร้างสิมดุลระหุ้ว่างสิ่วนงานตั้่างๆ รวมถ่ืง
นโยบัายและกระบัวนการเครดิตั้ แนวทางการประพฤตั้ิด้านเครดิตั้ท่ี
พ่งประสิงค์และไม่พ่งประสิงค์ท่ีช้ัดเจน และช้่องทางการสิื่อความของ
ธนาคาร พร้อมทั�งจัดใหุ้้มีการฝ่ึกอบัรมและทบัทวนความรู้งานเครดิตั้ 
เพ่ือใหุ้้มั่นใจว่าผู้ปฏิิบััตั้ิงานเครดิตั้มีความรู้และเข้าใจในการปฏิิบััติั้
งานท่ีเป็นปัจจุบััน นอกจากนี� ธนาคารยังกำาหุ้นดกระบัวนการตั้ิดตั้าม
รายงานเหุ้ตัุ้การณ์ และนำาสิ่งใหุ้้คณะทำางานพิจารณาการปฏิิบััตั้ิงาน 

เครดิตั้ เพ่ือดำาเนินการจัดการอย่างเหุ้มาะสิม รวมถ่ืงนำามาเป็น 

ข้อพิจารณาสิำาหุ้รับัการปรับัปรุงนโยบัายและกระบัวนการเครดิตั้  
รวมถ่ืงเสินอแนวทางการจัดการท่ีไม่ปฏิิบััตั้ิตั้ามเกณฑ์์ท่ีกำาหุ้นด  
เพ่ือเสิริมสิร้างวินัยและวัฒนธรรมในการทำางานด้านเครดิตั้ท่ีดี 
อย่างตั้่อเน่ือง  

กี่ารสร้างและปลูกี่ฝึังวัฒนธรรมูองค์กี่รท่�คำานึงถึึงความูเส่�ยง

GRI 2-25
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ความูเส่�ยง
ปัจจุบัันพฤติั้กรรมของผู้บัริโภครวมถ่ืงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หุ้ากธนาคารไม่ปรับักลยุทธ์ใหุ้้สิอดคล้องกับั
ความตั้้องการและความคาดหุ้วังของผู้บัริโภค อาจทำาใหุ้้จำานวนลูกค้าหุ้รือ
ผู้ใช้้บัริการของธนาคารลดลง สิ่งผลกระทบัทางการเงินตั้่อธนาคารได้ใน
ท้ายที่สุิด

โอกี่าส
หุ้ากธนาคารเข้าใจพฤติั้กรรมและสิามารถืคาดการณ์ความตั้้องการของ
ลูกค้าล่วงหุ้น้าได้ จะช้่วยใหุ้้ธนาคารสิามารถืพัฒนาการดำาเนินธุรกิจและ
คิดค้นนวัตั้กรรมทางการเงินท่ีตั้อบัสินองความตั้้องการของลูกค้าได้อย่าง
ทันท่วงที รับัมือกับัการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สิร้างความได้เปรียบั
ทางการแข่งขัน นำามาซึ่่่งโอกาสิทางธุรกิจใหุ้้แก่ธนาคาร
 

นวัตกี่รรมูและบริกี่ารทางกี่ารเงิน

ธนาคารตั้ระหุ้นักถ่ืงความสิำาคัญของการพัฒนาขีดความสิามารถื
ทางการแข่งขันในโลกแหุ้่งนวัตั้กรรมและเทคโนโลยี เพ่ือตั้่อยอดการ
ดำาเนินธุรกิจธนาคารแบับัเดิมใหุ้้สิอดคล้องกับัการเปลี่ยนแปลงของ
พฤตั้ิกรรมผู้บัริโภค อันเป็นแนวทางของการเป็นธนาคารแหุ้่งความ
ย่ังยืนตั้ามยุทธศาสิตั้ร์ของธนาคาร ท่ีสิามารถืตั้อบัโจทย์ลูกค้าทั�งใน
ประเทศและในภูมิภาค AEC+3 

กี่ระบวนกี่ารพัฒนานวัตกี่รรมูทางกี่ารเงิน (Product Management Framework)
A framework for managing product throughout its life-cycle

ธนาคารมุ่งพัฒนาแพลตั้ฟอร์มทางการเงินเพ่ือขยายฐานผู้ใช้้บัริการ
และรักษัาความเป็นผู้นำาด้านโมบัายแบังกิ�งท่ีมีจำานวนผู้ใช้้งานมาก
ท่ีสิุดในประเทศไทย โดยเช้ื่อมตั้่อบัริการทางการเงินของธนาคารกับั
แพลตั้ฟอร์มของพันธมิตั้รทางธุรกิจในทุก Ecosystem และพัฒนา
นวัตั้กรรมท่ีสิามารถืรองรับัรูปแบับัการดำาเนินช้ีวิตั้ของลูกค้าท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการดำาเนินงานท่ีสิำาคัญ ดังนี�

GRI 3-3
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ธนาคารกำาหุ้นดกรอบัการบัริหุ้ารจัดการผลิตั้ภัณฑ์์หุ้รือบัริการ  
(Product Management Framework)  และระเบัียบัปฏิิบััตั้ิการ
บัริหุ้ารจัดการผลิตั้ภัณฑ์์ (Product Management Procedure) เพื่อ
ใช้้เป็นแนวทางในการบัริหุ้ารจัดการผลิตั้ภัณฑ์์ใหุ้้ครอบัคลุมประเด็น
สิำาคัญตั้่างๆ ตั้ลอดวัฏิจักรช้ีวิตั้ผลิตั้ภัณฑ์์ ตั้ั�งแตั้่การริเร่ิมผลิตั้ภัณฑ์์  
การวิเคราะห์ุ้ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การประเมนิ ทบัทวน ตั้รวจสิอบั
ภายหุ้ลังออกผลิตั้ภัณฑ์์ และการยกเลิกผลิตั้ภัณฑ์์ รวมทั�งการปฏิิบััตั้ิ
ใหุ้้สิอดคล้องกับัข้อกำาหุ้นดของหุ้น่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง ภายใตั้ ้

ความร่วมมืออย่างมีนัยสิำาคัญจากฝ่่ายท่ีเก่ียวข้องตั้ามโครงสิร้าง
การกำากับัดูแลแบับัถื่วงดุล (3 Lines of Defense) โดยมุ่งเน้นการ
ตั้อบัสินองตั้่อผู ้มีสิ่วนได้เสิียทุกกลุ่มท่ีสิำาคัญ และทำาใหุ้้มั่นใจว่า 

การพัฒนาและปรับัปรุงผลิตั้ภัณฑ์์ทางการเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิิทธิภาพ รวดเร็ว และตั้รงตั้ามความตั้้องการของลูกค้า รวมทั�ง 

สิอดคล้องกับัข้อกำาหุ้นดกฎเกณฑ์์ของหุ้น่วยงานทางการ และมี 
การควบัคุมความเสิี่ยงสิำาคัญภายใตั้้ขอบัเขตั้ความเสิี่ยงท่ียอมรับัได้ 

ด้วยยุทธศาสิตั้ร์ The K-Strategy ท่ีมุง่เน้นการเพ่ิมอำานาจใหุ้้ทุกช้วีติั้และ
ธุรกิจของลกูค้า ธนาคารจง่ได้ออกแบับักระบัวนการพัฒนาผลติั้ภณัฑ์์
และบัริการทางการเงิน โดยจัดทำา Customer Deep Listening  
หุ้รือ Workshop ร่วมกับัลกูค้าและพนักงานผูดู้แลความสิมัพันธ์ลกูค้า 
เพ่ือใหุ้้เข้าใจ Pain Point และความตั้้องการของลูกค้า และนำามา
วิเคราะหุ้์และพัฒนาออกแบับัผลิตั้ภัณฑ์์ใหุ้้ตั้อบัสินองความตั้้องการ
ของลูกค้า 

กี่ารให้บริกี่ารลูกี่ค้าอย่างเป็นธรรมู

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญในการยกระดับัประสิบัการณ์ลูกค้าเพ่ือใหุ้้ได้
รับับัริการท่ีสิอดคล้องกับัความต้ั้องการ และสิอดคล้องกับัหุ้ลกัการใน
การใหุ้้บัริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตัั้นิโยบัายการบัริหุ้ารจัดการด้านการใหุ้้
บัรกิารแกล่กูคา้อยา่งเปน็ธรรมและพจิารณาทบัทวนทกุป ีโดยกำาหุ้นด
กรอบัแนวทางในการดำาเนินการและคณะกรรมการธนาคารได้มอบั
หุ้มายใหุ้้คณะทำางาน 360 Prudent Risk Practice รับัผิดช้อบัดูแล
ใหุ้้มกีารปฏิิบัติัั้ตั้ามแนวทางท่ีคณะกรรมการธนาคารได้กำาหุ้นดกรอบั
ไว้ ซึ่่่งมีหุ้ลักการสิำาคัญ ดังนี� 
• ออกแบับัหุ้รือพัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์โดยคำาน่งถ่ืงความตั้้องการ  
 ความสิามารถืและความเข ้าใจในผลิตั้ภัณฑ์ ์ของลูกค ้า  
 มีการเรียกเก็บัดอกเบัี�ย ค่าบัริการ และเบัี�ยปรับัอย่างเหุ้มาะสิม
 และเป็นธรรม

• กำาหุ้นดค่าตั้อบัแทนและมาตั้รการเพ่ือการควบัคมุความเสิีย่งอย่าง 

 เหุ้มาะสิม 
• กำาหุ้นดกระบัวนการขายท่ีไม่รบักวนความเป็นสิ่วนตั้ัว เหุ้มาะสิม 

 กับัความต้ั้องการ ความสิามารถืทางการเงินและความสิามารถืใน 

 การทำาความเข้าใจของลกูค้า มุง่เน้นใหุ้้ลกูค้าได้รบััข้อมลูสิำาคญัท่ี 

 ครบัถ้ืวน ไม่บัิดเบัือน และเพียงพอตั้่อการตั้ัดสิินใจใช้้บัริการ
• พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับัการใหุ้้บัริการลกูค้าได้รับัการสิือ่ความเก่ียวกับั 

 ข้อมูลผลิตั้ภัณฑ์์ รวมถ่ืงกระบัวนการใหุ้้บัริการท่ีธนาคารกำาหุ้นด  
 เพื่อสิามารถืนำาไปปฏิิบััตั้ิได้อย่างถูืกตั้้อง
• กำาหุ้นดใหุ้้มีการดูแลข้อมูลของลูกค้าอย่างมั่นคงปลอดภัย  
 โดยคำาน่งถ่ืงการรักษัาความลับัและใช้้ข้อมูลของลูกค้าตั้าม 

 วัตั้ถุืประสิงค์ท่ีลูกค้าได้แจ้งไว้ หุ้รือใช้้ข้อมูลลูกค้าตั้ามท่ีกฎหุ้มาย 

 กำาหุ้นด และไม่รบักวนความเป็นสิ่วนตั้ัวของลูกค้า
• กำาหุ้นดกระบัวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน ตั้ลอดจนการพิจารณา 

 ช้ดเช้ยเยียวยาใหุ้้ลูกค้าอย่างเหุ้มาะสิม และมีประสิิทธิภาพ
• กำาหุ้นดระบับัควบัคุมและการตั้รวจสิอบัการปฏิิบััตั้ิงาน สิามารถื 

 ตั้รวจจับัความเสิี่ยงและความผิดปกตั้ิเพื่อป้องกันการเกิดความ 

 เสิียหุ้ายได้อย่างมีประสิิทธิภาพ  
• กำาหุ้นดใหุ้้มกีารบัริหุ้ารจดัการเก่ียวกับัการใหุ้้บัรกิารลกูค้าทั�งกรณี 
 ปกตั้ิและกรณีเหุ้ตัุ้ฉุกเฉินเพ่ือใหุ้้ลูกค้าสิามารถืได้รับับัริการ 

 ท่ีถูืกตั้้องครบัถ้ืวนอย่างตั้่อเน่ือง
 

ทั�งนี� จากหุ้ลักการข้างตั้้น สิะท้อนใหุ้้เห็ุ้นว่าธนาคารมีการบัริหุ้าร
จัดการอย่างตั้่อเน่ือง รวมถ่ืงมีการปรับัปรุงเพื่อใหุ้้เกิดความเหุ้มาะสิม 

และสิอดคล้องกับัสิถืานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคาร 

มีเป้าหุ้มายในการยกระดับัประสิบัการณ์ลูกค้าเพ่ือใหุ้้ได้รับับัริการ
ท่ีสิอดคล้องกับัความตั้้องการ มีการกำาหุ้นดมาตั้รฐานในการใหุ้้
บัริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน รวมถ่ืงมีกระบัวนการดูแลลูกค้า
และช้ดเช้ยความเสิียหุ้ายใหุ้้กับัลูกค้าอย่างยุตั้ิธรรมและเหุ้มาะสิม  
ภายใตั้้หุ้ลักการบัริหุ้ารจัดการด้านการใหุ้้บัริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม รวมทั�งมีการเตั้รียมความพร้อมอย่างตั้่อเน่ือง เพ่ือรองรับั 

หุ้ลักเกณฑ์์ใหุ้ม่หุ้รือหุ้ลักเกณฑ์์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

GRI 3-3
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บัริการสิแกนคิวอาร์โค้ดจ่ายเงินด้วยคะแนนสิะสิม K Point แทนเงินสิด

นวัตกี่รรมูผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน

แอพพลิเคช่ั�นธนาคารบนโทรศัพท์มูือถึือและอินเทอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

แอพพลิเคชั่�นธนาคารบน
โทรศัพท์มูือถึือสำาหรับ
ร้านค้า K SHOP 

แอพพลิเคช้ั่นสิำาหุ้รับัร้านค้า สิามารถืรับัช้ำาระเงินด้วย Thai QR 
Payment, QR บััตั้รเครดิตั้ วีซึ่่า / มาสิเตั้อร์การ์ด / ยูเนี่ยนเพย์,  
E-Wallet ประเทศจีน อาลีเพย์ / วีแช้ตั้เพย์, การสิแกนคิวอาร์โค้ด 
จ่ายด้วยคะแนนสิะสิม K Point และการรับัช้ำาระด้วยอุปกรณ์รับับััตั้ร 
Mobile Point of Sale (mPOS) ด้วยมาตั้รฐานความปลอดภัยข้อมูล
บััตั้รระดับัสิากล PCI สิำาหุ้รับั SPoC ใหุ้้รองรับัการเช้ื่อมตั้่อบัริการแบับั 
QR API รวมถื่งใหุ้้ร้านค้าสิามารถืเปิดใช้้งานบัริการ QR บััตั้รเครดิตั้
และการรับัช้ำาระด้วยอุปกรณ์รับับััตั้ร mPOS ได้อย่างสิะดวกด้วยตั้ัวเอง

•  จำานวนร้านค้าที่ใช้้บัริการ 

ประมาณ 2 ล้าน ร้านค้า
•  จำานวนธุรกรรมรวม 

ประมาณ 561 ล้าน รายการ
•  มลูค่าธุรกรรมรวมประมาณ 380 พันล้านบัาท

แอพพลิเคชั่�นธนาคารบน
โทรศพัท์มืูอถืึอ K PLUS SME

บัรกิารธนาคารบันโทรศัพท์มอืถืือท่ีช่้วยบัรหิุ้ารจดัการธุรกิจของ 

ผู้ประกอบัการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างคล่องตัั้ว 
โดยสิามารถืตั้รวจสิอบัการเคล่ือนไหุ้วบัญัช้ ีจัดกลุ่มบัญัชี้ จดัการเช้ค็ 
รายงานสิินเช่ื้อ และทำาธุรกรรมโอนเงิน จ่ายบัลิได้ง่ายและสิะดวกรวดเร็ว

•  จำานวนธุรกรรม 454 ล้าน รายการ
•  มูลค่าธุรกรรม 1.9 ล้านล้านบัาท
•  จำานวนผู้ใช้้งานกว่า 7 แสินคน

บริกี่ารธุรกี่รรมูด้้านกี่ารเงิน
ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน K BIZ 

บัริการธุรกรรมโอนเงิน เตั้ิมเงิน และช้ำาระค่าสิินค้าและบัริการในที่เดียว
ทางอินเทอร์เน็ตั้ผ่าน K BIZ ที่เป็นแพลตั้ฟอร์มดิจิทัลแบังกิ�งสิำาหุ้รับั
ลูกค้าธุรกิจ ซึ่่่งพัฒนาจาก K-Cyber และ K-Cyber for SME เพื่อช้่วย
จัดการธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจ ด้วยการเช้ื่อมตั้่อบัริการด้านธุรกิจ
อย่างครบัวงจร และสิามารถืใช้้งานผ่านอุปกรณ์ที่หุ้ลากหุ้ลาย  ช้่วย
ใหุ้้ลูกค้ามีความม่ันใจในการทำาธุรกรรมบันระบับัที่ปลอดภัยและมี
เสิถืียรภาพ

•  จำานวนธุรกรรมกว่า 1.7 พันล้าน รายการ
•  มูลค่าธุรกรรมกว่า 1.9 ล้านล้านบัาท
•  จำานวนผู้ใช้้งานกว่า 640,000 คน
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บริกี่ารใหมู่ข้อง K PLUS ปี 2565  

บรกิี่ารสมัูครวงเงนิ K PAY 
LATER แบับัรวดเร็วเมือ่
สิแกนคิวอาร์โค้ดบัน K PLUS 
และใช้้วงเงิน K PAY LATER 
จ่ายบิัลค่าสิาธารณูปโภค 

บรกิี่ารสแกี่นคิวอาร์โค้ด้
ทีต่่ั้างประเทศกับัร้านค้า
ทีมี่สัิญลักษัณ์ยูเนี่ยนเพย์   
หุ้รือ Cloud Quick Pass 
(อว๋ินส่ิานฟู่) มากถ่ืง 40 
ประเทศ/ดินแดนท่ัวโลก 

บรกิี่ารข้อ Statement 
ต่างธนาคารเพ่ือขอสิมคัร
สิินเช่ื้อกสิิกรไทย และ
บัรกิารขอ Statement ของ
กสิิกรไทยเพ่ือใช้้สิมัคร 

สิินเช่ื้อธนาคารอืน่ๆ ผ่าน 
K PLUS

บรกิี่าร Customized 
e-Slip ทีส่ิามารถืเลือก
พื�นหุ้ลัง e-Slip 
รูปแบับัใหุ้ม่
ตั้ามโอกาสิพิเศษั
และบุัคคลพิเศษั

บรกิี่าร My Port โฉมูใหมู่ 
ทีส่ิรุปพอร์ตั้การลงทุน 
แบ่ังสัิดส่ิวนประเภทกองทนุ 
แสิดงผลประกอบัการ 
และเงินปันผลทีไ่ด้รับั

บริกี่ารสมูคัรบัตรเด้บิตแบบ 
Virtual Card สิำาหุ้รับัใช้้จ่ายซึ่ื�อ
สิินค้าและบัริการออนไลน์ 

บริกี่ารโอนเงนิต่างประเทศ 
ขยายวงเงินใหุ้้สิามารถืโอน
ได้สูิงสุิด USD 99,999 ตั้่อวัน 
และขยายเวลาใหุ้้สิามารถื
โอนได้ตั้ั�งแตั้่ 06:00-20:00 น.

จำานวนธุรกี่รรมู 31,750 ล้าน
รายการ เตั้ิบัโตั้ร้อยละ 53 
จากปี 2564

มููลค่าธุรกี่รรมู 23.7 ล้านล้าน
บัาท เตั้ิบัโตั้ร้อยละ 25 จาก
ปี 2564
 

จำานวนผู้ใช้่บริกี่าร K PLUS 
20.0 ล้านราย เตั้ิบัโตั้ร้อยละ 
17 จากปี 2564

K PLUS 
เว่ยด้นามู 

K PLUS ประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาแอพพลิเคช่ั้นการใหุ้้บัริการธนาคารบันโทรศัพท์มือถืือ K PLUS Vietnam 
โดยเปิดตัั้วครั�งแรกเมื่อเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ใหุ้้บัริการเปิดบััญช้ีผ่านการยืนยันตัั้วตั้น
ทางอเิล็กทรอนิกส์ิ (e-KYC) บัริการโอนเงินไปยังบัญัช้ต่ีั้างธนาคาร บัรกิารรบััช้ำาระบิัลและ 

เติั้มเงิน บัริการแจ้งเตืั้อนความเคล่ือนไหุ้วบััญชี้ผ่าน K PLUS Vietnam บัริการขอรับั Bank 
Statement บัริการ Save Favorite Transactions และบัริการสิแกนและแสิดงคิวอาร์โค้ดใหุ้้
รองรบััการช้ำาระเงินผ่าน VietQR อกีทั�งสิามารถืเพ่ิมบััญช้ธีนาคารได้มากกว่า 1 บัญัช้ี

K PLUS 
เว่ยด้นามู
มู่จำานวนผู้ใช่้
บริกี่ารกี่ว่า 
350,000 ราย 
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บริกี่ารหนังสือคำ�าประกี่ันผ่านระบบบล็อกี่เช่น

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

บริกี่ารหนังสือคำ�าประกี่ัน
อิเล็กี่ทรอนิกี่ส์ 
ผ่านระบบบล็อกี่เช่น

ธนาคารร่วมกับับัริษััท บัีซึ่ีไอ (ประเทศไทย) จำากัด เช้ื่อมตั้่อระบับั
บัล็อกเช้นกับัผู้รับัหุ้นังสืิอคำ�าประกันที่เป็นบัริษััทช้ั�นนำาในหุ้ลาย
อุตั้สิาหุ้กรรม และหุ้น่วยงานรัฐวิสิาหุ้กิจ เพื่อใหุ้้บัริการหุ้นังสืิอ
คำ�าประกันอิเล็กทรอนิกส์ิได้แพร่หุ้ลายมากยิ่งข่�น รวมถื่งระบับัและ
ข้อมูลมีความปลอดภัยตั้ามมาตั้รฐานสิากล
ประโยช่น์ท่�ได้้จากี่กี่ารใช้่เทคโนโลย่บล็อกี่เช่น
สิำาหุ้รับัธนาคาร
•  ลดตั้้นทุนในการจัดการเอกสิารและการดูแลข้อมูล ลดปัญหุ้าเร่ือง 

    เอกสิารหุ้าย
•  ลดขั�นตั้อนการทำางานภายใตั้้ความปลอดภัยของระบับัและข้อมูล  
    สิำาหุ้รับัลูกค้า
•  อำานวยความสิะดวก ลดเวลาและลดขั�นตั้อนการทำาธุรกรรม
•  ลดค่าใช้้จ่ายในการเดินทาง 
•  ป้องกันการปลอมแปลงหุ้นังสืิอคำ�าประกัน

•  จำานวนลูกค้าที่ออกหุ้นังสืิอคำ�าประกัน 
    และตั้่อหุ้นังสืิอคำ�าประกันผ่านระบับั
    บัล็อกเช้น 9,249 ราย 

กี่ารพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

บริกี่ารระบบบริจาค
อิเล็กี่ทรอนิกี่ส์ (e-Donation) 

ธนาคารส่ิงเสิริมรูปแบับัการบัริจาคอิเล็กทรอนิกส์ิ (e-Donation) ใหุ้้แก่
หุ้น่วยรับับัริจาค อาทิ โรงพยาบัาล มูลนิธิ สิถืานศ่กษัา และวัด 
รวมถื่งการบัริจาคด้วยคิวอาร์โค้ดผ่านโครงการ  
“ปี๊บั e-Donation เตั้ิมแตั้้มบัุญ สุิขอิ่มใจ” สิามารถืลดหุ้ย่อนภาษีั 

ได้อัตั้โนมัตั้ิ ไม่ตั้้องขออนุโมทนาบััตั้ร

•  องค์กรรับับัริจาคที่เข้าร่วมโครงการ 597 แหุ้่ง

บริกี่ารใบกี่ำากี่ับภาษ่
แบบอิเล็กี่ทรอนิกี่ส์ 
(e-Tax Invoice) 

บัริการใบักำากับัภาษีัรูปแบับัอิเล็กทรอนิกส์ิและจัดส่ิงใหุ้้ร้านค้า
ทางอีเมล และธนาคารนำาส่ิงภาษีัใหุ้้กรมสิรรพากรผ่านช้่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ิ เพื่อลดการใช้้กระดาษัในการพิมพ์ใบักำากับัภาษีั  
และเพิ่มความสิะดวกใหุ้้ร้านค้าในการรับัใบักำากับัภาษีัผ่านทางอีเมล 
เพื่อใช้้ประกอบัการยื่นภาษีัได้ทันที

 •  จำานวนร้านค้าใช้้บัริการใบักำากับัภาษีัแบับั     
     อิเล็กทรอนิกส์ิ 263,600 ร้านค้า 
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ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

บริกี่ารจัด้ทำาและนำาส่งข้้อมูลู
ใบกี่ำากัี่บภาษ่อิเลก็ี่ทรอนิกี่ส์ 
(e-Tax Invoice) และใบรบั
อิเลก็ี่ทรอนิกี่ส์ (e-Tax Receipt) 
ให้เป็นไปตามูมูาตรฐานข้อง
กี่รมูสรรพากี่ร

ธนาคารร่วมกับัสิำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ิ (ETDA) 
และกรมสิรรพากร ในการพัฒนาระบับัการช้ำาระเงินของไทยใหุ้้สิามารถื
รองรับัธุรกรรมทางการเงินในรูปแบับัอิเล็กทรอนิกส์ิ (e-Payment) 
อย่างครบัวงจร และเป็นไปตั้ามมาตั้รฐานของกรมสิรรพากร

•  จำานวนธุรกรรมกว่า  680,000 รายการ

KBank Open API บัริการเช้ื่อมตั้่อ API ใหุ้้กับัลูกค้าที่สินใจผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการของ
ธนาคาร โดยสิามารถืศ่กษัา ทดสิอบั สิมัครเลือกใช้้ และเช้ื่อมตั้่อ API 
ของธนาคารที่เหุ้มาะสิมกับัธุรกิจหุ้รือลูกค้าของตั้นเองได้ โดยในปี 2565 
ธนาคารได้พัฒนาบัริการช้ำาระค่าสิินค้าและบัริการออนไลน์ด้วย KGP  
Merchant Payment API และ API สิำาหุ้รับัการโอนเงิน (Fund Transfer API) 
เพ่ิมเติั้มจากเดมิ อาทิ API สิำาหุ้รับัช้ำาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Payment API) 
ตั้รวจสิอบัรายละเอยีดรายการของสิลิป (Slip Verification API) และช้ำาระ
ค่าสินิค้าและบัริการออนไลน์ (Bill Payment API) โดยมรูีปแบับั 

การใช้้งานแบับั Self Service และสิามารถืเข้าใช้้งานได้ผ่านเว็บัไซึ่ต์ั้  
https://apiportal.kasikornbank.com

•  จำานวนบัริการที่เปิดใหุ้้บัริการรวม 10 บัริการ 
•  จำานวนผู้ลงทะเบัียน เพื่อทดสิอบัเช้ื่อมตั้่อ 

API กว่า 6,200 ราย
•  จำานวนธุรกรรม 150 ล้าน รายการ   

บริกี่ารยืนยันตัวตน 
(Authentication Services) 

ธนาคารพัฒนาบัริการยืนยันตั้ัวตั้นเพื่ออำานวยความสิะดวกแก่ลูกค้า
และพันธมิตั้รในการพิสูิจน์และยืนยันตั้ัวตั้นรูปแบับัออนไลน์ อาทิ
• บัริการ NDID ซึ่่่งเป็นบัริการยืนยันตั้ัวตั้นรูปแบับัดิจิทัลผ่าน 
    National Digital ID (NDID) Platform
• บัริการ RP Proxy ซึ่่่งเป็นบัริการช้่วยใหุ้้พันธมิตั้รเช้ื่อมตั้่อ NDID  
    Platform แบับั API 
• บัริการ Face API เป็นบัริการเปรียบัเทียบัรูปภาพใบัหุ้น้าเป็นบัุคคล
    เดียวกัน

•  จำานวนธุรกรรมรวม 1.2 ล้าน รายการ

บริกี่ารยืนยันตัวตนผ่าน
เครื�องฝึากี่ถึอนเงินอัตโนมูัติ 
(e-KYC via Self-Service 
Machine) 

บัรกิารยืนยันตัั้วตั้น (e-KYC) ผ่านเคร่ืองฝ่ากถือนเงินอตัั้โนมัติั้มากกว่า 8,300  
เคร่ือง ครอบัคลุมพื�นที่ทุกจังหุ้วัด เพิ่มความสิะดวกใหุ้้กับัลูกค้าที่
ตั้้องการเปิดบััญช้ี โดยไม่ตั้้องเดินทางไปสิาขาและสิามารถืใหุ้้บัริการได้
นอกเวลาทำาการ

•  จำานวนธุรกรรม 2.4 ล้าน รายการ

เครื�องแลกี่เปล่�ยนเงินตรา
ต่างประเทศอัตโนมูัติ  

บัริการเคร่ืองแลกเปล่ียนเงินตั้ราตั้่างประเทศอัตั้โนมัตั้ิจำานวน 13 
เคร่ือง ในพื�นที่สินามบัินสุิวรรณภูมิ สินามบัินดอนเมือง และอาคาร
คิงพาวเวอร์มหุ้านคร เป็นการเพิ่มจำานวนช้่องทางเพื่ออำานวยความ
สิะดวกใหุ้้กับัลูกค้าเพิ่มเตั้ิม รวมทั�งสิามารถืใหุ้้บัริการนอกเวลาทำาการ
ของสิาขาและสิำานกังานแลกเปลีย่นเงินตั้ราต่ั้างประเทศเป็นการช้ัว่คราว

•  จำานวนธุรกรรมกว่า 43,200 รายการ
•  มูลค่าธุรกรรมกว่า 300 ล้านบัาท
•  จำานวนผู้ใช้้บัริการประมาณกว่า 36,100 ราย

บริกี่ารสำาหรับกี่ารช่ำาระเงิน
ข้้ามูธนาคาร (Cross-Bank 
Bill Payment) 

บัริการช้ำาระเงินข้ามธนาคารที่ใช้้โครงสิร้างพื�นฐานของระบับัพร้อมเพย์
เพื่อช้่วยใหุ้้ภาคธุรกิจมีช้่องทางในการรับัช้ำาระบัิลแบับัข้ามธนาคารและ
ลดขั�นตั้อนในการทำาข้อตั้กลงช้ำาระบิัลกับัธนาคารแต่ั้ละแหุ่้ง นอกจากนี�  
ธนาคารได้เพ่ิมบัริการระบับัเรียกช้ำาระเงิน (Request to Pay) ใหุ้้ภาคธุรกิจ
สิามารถืส่ิงข้อความไปยังผู้ซึ่ื�อเพื่อแจ้งขอใหุ้้ช้ำาระเงินในช้ื่อบัริการ
รายการแจ้งช้ำาระเงินผ่าน Notification บันโมบัายแบังกิ�งแอพพลิเคช่ั้น 
(Bulk Bill Alert)

•  จำานวนบัริษััทที่ลงทะเบัียนใช้้บัริการช้ำาระบัิล
ข้ามธนาคารกว่า 1,200 บัริษััท  
(ตั้ามหุ้มายเลขประจำาตั้ัวผู้เสีิยภาษีั)
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บริกี่ารหนังสือค�ำาประกี่ันบน
อินเทอร์เน็ต 
(K CONNECT-LG)

บัริการธุรกรรมหุ้นังสืิอคำ�าประกัน ในรูปแบับั Web Application 
สิามารถืขอออกหุ้นังสืิอคำ�าประกัน ตั้่ออายุ แก้ไข รวมไปถื่งการตั้รวจ
สิอบัยอดภาระ ยอดวงเงิน พิมพ์ใบัเสิร็จ และรายงานการดำาเนินการ
หุ้นังสืิอคำ�าประกันตั้่างๆ ใหุ้้ลูกค้าสิามารถืใช้้บัริการได้ทุกวันตั้ลอด 24 
ช้ั่วโมง โดยจะได้รับัหุ้นังสืิอคำ�าประกันภายในวันเดียวกัน ซึ่่่งสิะดวก
รวดเร็วกว่าการไปใช้้บัริการที่สิาขา

•  จำานวนลูกค้าที่สิมัครใช้้บัริการผ่านช้่องทาง 
    K CONNECT-LG  เพิ่มข่�นร้อยละ 17 เม่ือ

เทียบักับัสิิ�นปี 2564

บริกี่ารออกี่หนังสือคำ�าประกี่ัน
ทางอิเล็กี่ทรอนิกี่ส์ สำาหรับ
กี่ารจัด้ซื�อจัด้จ้างข้องภาครัฐ  
(K e-LG via e-GP)

บัรกิารออกหุ้นงัสิอืคำ�าประกนัทางอเิล็กทรอนิกส์ิ สิำาหุ้รับัการจัดซึ่ื�อจดัจ้าง
ของภาครฐั เป็นหุ้ลักประกันการย่ืนซึ่อง การปฏิิบััติั้ตั้ามสัิญญาหุ้รือภาระ
ผูกพันต่ั้างๆ ซึ่่ง่ลูกค้าท่ีมวีงเงินสิินเช้ือ่สิามารถืสิมัครและใช้้บัริการออก
หุ้นังสืิอคำ�าประกนัผ่านระบับัอเิล็กทรอนกิส์ิของกรมบััญช้กีลางได้

•   จำานวนธุรกรรมของบัริการออกหุ้นังสิอืคำ�าประกนั 
ผ่านระบับัอเิล็กทรอนกิส์ิ สิำาหุ้รบััจดัซึ่ื�อจัดจ้าง 

ของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำานวน
ธรุกรรมการออกหุ้นงัสืิอคำ�าประกันทั�งหุ้มด

บรกิี่ารธุรกี่รรมูด้้านสนิเช่ื�อ
เงนิกู้ี่หมุูนเวย่นผ่านช่่องทาง
อิเลก็ี่ทรอนิกี่ส์
(K CONNECT-Supply Chain)

บัริการธุรกรรมด้านสิินเช้ื่อเงินกู้หุ้มุนเวียนผ่านช้่องทางอิเล็กทรอนิกส์ิ 
โดยมีบัริการรับัแสิดงใบัแจ้งหุ้นี�การค้า เบัิก-ถือนเงินกู้ และช้ำาระเงิน
ใหุ้้กับัคู่ค้า โดยสิามารถืโอนเงินใหุ้้ผู้รับัเงินและผู้กู้ที่มีบััญช้ีรับัเงินกับั
ธนาคารและตั้่างธนาคาร อีกทั�งยังสิามารถืทำารายการช้ำาระหุ้นี�คืน 

เงินกู้ธนาคารผ่านช้่องทางอิเล็กทรอนิกส์ิ เป็นการใหุ้้บัริการแบับัครบั
วงจร ทั�งลูกค้าที่เป็นผู้ซึ่ื�อและผู้ขาย

•  จำานวนลูกค้าที่ใช้้บัริการ K CONNECT- 
Supply Chain 4,058 ราย

บรกิี่ารด้้านกี่ารเงนิบน
แพลตฟอร์มู LINE ด้้วย
ข้นุทอง (KhunThong)
 

การใหุ้้บัริการลูกค้าแบับั Social Chatbot บันแพลตั้ฟอร์ม LINE เป็น 

ผู้ช่้วยส่ิวนตัั้วทางด้านธุรกรรมการเงินใหุ้้กับัลูกค้าทั�งในหุ้้องสินทนาแบับั
ส่ิวนตัั้วและแบับักลุ่ม เพ่ือตั้อบัโจทย์ความต้ั้องการในช้วิีตั้ประจำาวัน เช่้น 
การสิแกนบิัลและช่้วยหุ้ารค่าอาหุ้าร ค่าใช้้จ่ายส่ิวนกลาง รวมถ่ืงการ
สิร้างบัลิเรียกเก็บัรายเดือน เช่้น ค่าเช่้าบ้ัาน เป็นต้ั้น นอกจากนี� ยังมกีาร
แนะนำาข่าวสิารและโปรโมช้ัน่ต่ั้างๆ ของคู่ค้าท่ีทำาตั้ลาดร่วมกับัขุนทอง

•  จำานวนผู้ใช้้งานตั้่อเดือน  241,000 ราย 
•  จำานวนสิมาช้ิกกว่า 1.1 ล้านราย

แอพพลเิคช่ั�นธนาคารบน
โทรศพัท์มืูอถืึอ 
MAKE by KBank

แอพพลิเคช้ั่นธนาคาร MAKE by KBank ออกแบับัเพื่อคนรุ่นใหุ้ม่ที ่
ใช้้ช้ีวิตั้เช้ื่อมโยงกันผ่านเทคโนโลยี ผ่าน 3 ฟีเจอร์หุ้ลัก ได้แก่ โอนเงิน 

ผ่านบัลูทูธ (Pop Pay) บัันท่กประวัตั้ิการทำาธุรกรรมในรูปแบับัโซึ่เช้ียล 

แช้ท (Chat Banking) และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ิแบั่งเป็นหุ้มวดหุ้มู่ 

ตั้ามวัตั้ถุืประสิงค์การใช้้งานโดยไม่ต้ั้องเปิดหุ้ลายบััญช้ ี(Cloud Pocket) 
นอกจากนี� ยังมีฟีเจอร์ใหุ้ม่ที่ช้่วยสิรุปรายจ่ายในแตั้่ละเดือนเพื่อใหุ้้
วางแผนการเงินได้ดีข่�น

•  จำานวนผู้ใช้้งานตั้่อเดือน 233,871 ราย
•  จำานวนบััญช้ี 1 ล้านบััญช้ี
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ผลติภัณฑ์และบริกี่ารสนิเช่ื�อ
ส่วนบุคคล (โด้ยบริษัท กี่สกิี่ร 
ไลน์ จำากัี่ด้) และ บรกิี่าร 
บัญช่่เงนิฝึากี่ (Co-branded)  
บัตรเด้บิต และบัญช่่เงินออมู 
ด้อกี่พเิศษ โด้ยธนาคารกี่สกิี่รไทย 
บนช่่องทางดิ้จิทัล LINE BK 

บัรกิารทางการเงินบันแอพพลิเคช้ัน่ LINE ภายใต้ั้ แบัรนด์ LINE BK โดย
บัรษิัทั กสิกิร ไลน์ จำากัด ใหุ้้บัริการด้านสิินเช้ือ่ส่ิวนบุัคคลภายใต้ั้การกำากับั
และสิินเช้ือ่รายย่อยเพ่ือการประกอบัอาช้พีภายใต้ั้การกำากับั ส่ิวนบัรกิาร
บััญชี้เงินฝ่าก (Co-branded) บัตัั้รเดบิัตั้ และบัญัช้เีงินออมดอกพิเศษั 
โดยธนาคารกสิิกรไทย ท่ีลกูค้าสิามารถืทำาธุรกรรมต่ั้างๆ อาท ิโอนเงิน
ด้วยเลขทีบั่ัญช้ธีนาคาร หุ้มายเลขพร้อมเพย์ หุ้มายเลขโทรศัพท์มอืถืือ 
LINE ID และสิแกนคิวอาร์โค้ดได้

•  จำานวนผู้สิมัครใช้้งาน 5.3 ล้านราย
•  ยอดรวมสิินเช้ื่อกว่า 18.1 พันล้านบัาท

บัริการทางการเงินบันแอพพลิเคช่ั้น LINE
ภายใตั้้แบัรนด์ LINE BK 
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บัตร Xpress Cash บััตั้รกดเงินสิด Xpress Cash สิะดวกได้ทุกที่ โดยการใช้้จ่ายผ่าน
ฟีเจอร์ตั้่างๆ และยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกรายการ ดังนี�
•   ซึ่ื�อสิินค้าและบัริการทีร้่านค้ารบัับััตั้รทีมี่สิญัลักษัณ์ยูเนีย่นเพย์ทัว่ประเทศ
•  นำารายการซึ่ื�อสิินค้าและบัริการจากร้านค้ารับับััตั้รมาทำารายการผ่อน
    ได้สูิงสุิดนาน 36 เดือนได้ที่ K PLUS 
•  ซึ่ื�อสิินค้าและบัริการที่ร้านค้ารับับััตั้รร่วมรายการกับัธนาคารผ่อนได้
    สูิงสุิดนาน 36 เดือน
•  โอนเงินจากบััตั้รเข้าบััญช้ีออมทรัพย์ผ่าน K PLUS ได้ไม่จำากัดครั�ง
•  ถือนเงินสิดจากบััตั้รที่ตัู้้เอทีเอ็มโดยใช้้คิวอาร์โค้ด

•  จำานวนการซึ่ื�อสิินค้าและบัริการผ่านบััตั้ร 
Xpress Cash 600,000 รายการ

•  ยอดการซึ่ื�อสิินค้าและบัริการผ่านบััตั้ร 
Xpress Cash 2.5 พันล้านบัาท

บัตรเด้บิต/บัตรกี่ด้เงินสด้
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บัตรเด้บิต LINE BK บััตั้รเดบัิตั้ LINE BK สิมัครใช้้งานผ่านช้่องทาง LINE BK โดยบััตั้ร
เดบัิตั้มี 3 ประเภท ได้แก่
• บััตั้รเดบัิตั้ออนไลน์ บััตั้รเดบัิตั้อิเล็กทรอนิกส์ิสิามารถืออกบััตั้รและ
    ใช้้งานได้ทันที เพื่อซึ่ื�อสิินค้าหุ้รือช้ำาระค่าบัริการได้เฉพาะช้่องทาง
    ออนไลน์
• บััตั้รเดบัิตั้ บััตั้รเดบัิตั้ที่ลูกค้าขอออกบััตั้รผ่านแอพพลิเคช้ั่น สิามารถื
    ทำาธุรกรรมผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มทั�งในและตั้่างประเทศ เคร่ืองรูดบััตั้ร 
 EDC และช้ำาระค่าสิินค้าหุ้รือช้ำาระค่าบัริการออนไลน์
• บััตั้รเดบัิตั้คู่วงเงิน บััตั้รเดบัิตั้ที่ลูกค้าขอออกบััตั้รผ่านแอพพลิเคช้ั่น
    เหุ้มือนบััตั้รเดบัิตั้ สิำาหุ้รับัลูกค้าที่ได้รับัอนุมัตั้ิวงเงินใหุ้้สิินเช้ื่อจาก
    บัริษััทกสิิกร ไลน์ จำากัด แล้วเท่านั�น ในกรณีทำาธุรกรรมแล้วเงินใน
    บััญช้ีไม่เพียงพอจะมีข้อความแจ้งเตั้ือนสิำาหุ้รับัการเบัิกถือนเงินจาก
    วงเงินใหุ้้สิินเช้ื่อเข้าบััญช้ีเงินฝ่ากออมทรัพย์

•  จำานวนบััตั้รเดบัิตั้ LINE BK  รวมทุกประเภท
ประมาณ 3 ล้านใบั

กี่ารประกี่ันด้้านสุข้ภาพ

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

ประกี่ันช่่วิตและสุข้ภาพ
ป่วยมู่จ่าย IPD+OPD

ประกันช้ีวิตั้และสุิขภาพสิำาหุ้รับัลูกค้ารายได้น้อยถื่งปานกลาง ใหุ้้มี 

ความคุ้มครองครบัทั�งการรักษัาผู้ป่วยในพร้อมค่าหุ้้องเต็ั้มจำานวนและ 

ผู้ป่วยนอก ซึ่ื�อง่ายผ่านช่้องทางออนไลน์ โดยวงเงินค่ารักษัาผู้ป่วยใน 
IPD 50,000 บัาท ต่ั้อครั�ง ไม่จำากัดจำานวนครั�ง และค่ารักษัาผู้ป่วยนอก 
OPD สูิงสิดุ 1,000 บัาทต่ั้อครั�งต่ั้อวัน

•  จำานวนกรมธรรม์ 1,805 ฉบัับั
•  ค่าเบัี�ยประกัน 6.8 ล้านบัาท
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กี่ารร่วมูมูือกี่ับพันธมูิตร

ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

บริกี่ารรับโอนเงินจากี่ 
ต่างประเทศแบบเร่ยลไทมู์

ธนาคารร่วมกับัพันธมิตั้รที่เป็นผู้นำาในการรับัโอนเงินระดับัโลกทั�ง
ธนาคารและ Fintech กว่า 20 ราย ครอบัคลุมพื�นที่ใหุ้้บัริการ ทั�งยุโรป 
อเมริกา และเอเช้ีย เพื่อใหุ้้บัริการรับัโอนเงินจากตั้่างประเทศผ่าน
ธนาคารไปยังบััญช้ีผู้รับัโอนของธนาคารพาณิช้ย์อื่นๆ ในประเทศไทย 
โดยผู้โอนเงินในตั้่างประเทศสิามารถืตั้รวจสิอบัสิถืานะของบััญช้ ี

ผู้รับัโอนเงินได้ก่อนทำารายการ พร้อมทั�งทราบัค่าธรรมเนียมและ 

อัตั้ราแลกเปล่ียนที่ช้ัดเจน และผู้รับัเงินในประเทศไทย สิามารถืรับัเงิน
โอนได้เตั้็มจำานวน โดยมียอดเงินสูิงสุิดไม่เกิน 2 ล้านบัาทตั้่อรายการ  
และสิามารถืรับัเงินโอนได้แบับั Real-time ทุกวันตั้ลอด 24 ช้ั่วโมง

•  จำานวนธุรกรรมประมาณ 6.2 ล้าน รายการ 

บริกี่ารส่ง/รับโอนเงินจากี่
ต่างประเทศในรูปแบบกี่าร
เชื่�อมูโยงผ่านระบบกี่ลาง
ในกี่ารช่ำาระเงินระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ 
(PromptPay-PayNow)

ธนาคารเช้ื่อมโยงบัริการช้ำาระเงินและโอนเงินระหุ้ว่างประเทศแบับั 
Switch to Switch Model เป็นการเช้ื่อมโยงผ่านระบับักลางในการ
ช้ำาระเงินของแตั้่ละประเทศ (National Payment Operator) ซึ่่่งเป็นการ
ใช้้ประโยช้น์จากโครงสิร้างพื�นฐานกลางด้านการช้ำาระเงิน (Payment 
Infrastructure) ช้่วยเพิ่มประสิิทธิภาพ ลดความซึ่ำ�าซึ่้อน และลดตั้้นทุน
ของผู้ใหุ้้บัริการ ผู้ใช้้บัริการสิามารถืโอนเงินไปที่ประเทศสิิงคโปร์สูิงสุิด
ที่ 1,000 ดอลลาร์สิิงคโปร์ และรับัเงินโอนจากสิิงค์โปร์สูิงสุิด 25,000 
บัาทตั้่อวัน โดยระบัุเพียงหุ้มายเลขโทรศัพท์มือถืือของผู้รับัเงิน โดยช้ื่อ
ผู้รับัจะข่�นแสิดงใหุ้้ผู้ส่ิงเพื่อตั้รวจสิอบัก่อนทำารายการ ผู้รับัสิามารถื 

รับัเงินโอนเตั้็มจำานวนแบับัเรียลไทม์ได้ทุกวันตั้ลอด 24 ช้ั่วโมง

•  จำานวนธุรกรรมกว่า 250,000 รายการ 

บริกี่ารโอนเงินต่างประเทศ
แบบเต็มูจำานวนผ่าน 
K PLUS  

ธนาคารร่วมกับั NIUM ผู้ใหุ้้บัริการโอนเงินข้ามประเทศช้ั�นนำาจาก
สิิงคโปร์ พัฒนาเทคโนโลยีการโอนเงินระหุ้ว่างประเทศผ่าน 
Application Programming Interface (API) 

ในปี 2565 ธนาคารขยายบัริการการโอนเงินไปตั้่างประเทศได้สูิงสุิด 
99,999 ดอลลาร์สิหุ้รัฐฯ ตั้่อรายการตั้่อวัน ได้แบับัเตั้็มจำานวน ภายใน
เวลาที่รวดเร็วและราคาที่ถืูกลงผ่าน K PLUS โดยไม่ตั้้องใช้้เอกสิาร
ประกอบั นอกจากนี� ธนาคารได้ร่วมกับัธนาคารที่สิิงคโปร์ เพื่อขยาย
บัริการประเทศปลายทางเพิ่ม ครอบัคลุมถื่ง 32 ประเทศ โดยลูกค้า
สิามารถืโอนเงินได้ 14 สิกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์สิหุ้รัฐฯ ดอลลาร์
สิิงคโปร์ ดอลลาร์ออสิเตั้รเลีย ดอลลาร์ฮ่องกง ปอนด์ ยูโร เปโซึ่
ฟิลิปปินส์ิ รูปีอินเดีย รูเปียอินโดนีเซึ่ีย ดองเวียดนาม วอนเกาหุ้ลีใตั้้  
ริงกิตั้มาเลเซึ่ีย เยน และหุ้ยวน 

•  จำานวนธุรกรรมกว่า 100,000 รายการ

แอพพลิเคชั่�นด้อลฟิน 
วอลเล็ท (Dolfin Wallet) 

ธนาคารร่วมกับับัริษััท เซึ่็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ�ง จำากัด ซึ่่่งเป็น
บัริษััทร่วมทุนระหุ้ว่าง เซึ่็นทรัล กรุ�ป และเจดีดอทคอม ในการใหุ้้บัริการ
ตั้่างๆ อาทิ การเป็นออนไลน์แบังกิ�งเอเย่นตั้์ในการรับัช้ำาระค่าบัริการ 
อุปโภคบัริโภค การใหุ้้บัริการ Payment Gateway เช้ื่อมตั้่อกับัดอลฟิน 
วอลเล็ท รวมถื่งความร่วมมือด้านบัริการสิินเช้ื่อส่ิวนบัุคคลแบับัดิจิทัล 
ภายใตั้้ช้ื่อบัริการ ดอลฟิน มันนี่ (Dolfin Money by KBank)

•  จำานวนลูกค้าที่ใช้้งานแอพพลิเคช้ั่นกว่า 
    3.5 ล้านราย
•  จำานวนลูกค้าที่ใช้้งานสิินเช้ื่อ Dolfin Money 

by KBank  กว่า 60,000 ราย

GRI 2-28
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SMART OPD APPLICATION 
บนโทรศัพท์มูือถึือข้อง
โรงพยาบาล 

ธนาคารพัฒนาระบับัแอพพลิเคช้ั่นบันมือถืือสิำาหุ้รับัคนไข้ที่ตั้้องการมา
ใช้้บัริการของโรงพยาบัาลตั้่างๆ ได้แก่ Chula Care, CBH PLUS, TUH 
for ALL, NIT PLUS, RJ Connect, หุ้มอ กทม. และ POLICE PLUS 
โดยอำานวยความสิะดวกใหุ้้โรงพยาบัาลและผู้ใช้้บัริการแบับั Self 
Service เร่ิมจากการสิร้างระบับัตั้รวจสิอบัสิิทธิการรักษัาได้โดยตั้รงกับั
สิำานักงานหุ้ลักประกันสุิขภาพแหุ้่งช้าตั้ิ (สิปสิช้.) ตั้ั�งแตั้่ก่อนเดินทาง
มาโรงพยาบัาล การขอรหุ้ัสิรับับัริการได้ทันทีจากที่บั้าน พร้อมระบับั
แจ้งเตั้ือนนัดหุ้มาย ลำาดับัการเข้ารับับัริการ ไม่ว่าจะรอพบัแพทย์ พบั
พยาบัาล หุ้้องยา และการเงิน รวมถื่งการดูประวัตั้ิการรักษัาของตั้นเอง 
การนัดหุ้มายตั้่างๆ และช้ำาระเงินค่ารักษัาพยาบัาลผ่านแอพพลิเคช้ั่น

•  จำานวนโรงพยาบัาลที่ธนาคารช้่วยสินับัสินุน
ในการพัฒนาโมบัายแอพพลิเคช้ั่นรวม 7 
แอพพลิเคช้ัน่ ครอบัคลุมโรงพยาบัาล 17 แหุ่้ง  
ได้แก่ โรงพยาบัาลจฬุาลงกรณ์ โรงพยาบัาลช้ลบัรีุ  
โรงพยาบัาลธรรมศาสิตั้ร์ โรงพยาบัาลราช้วิถืี 
สิถืาบัันประสิาทวิทยา โรงพยาบัาลตั้ำารวจ 
และโรงพยาบัาลสัิงกัดสิำานักการแพทย์
กรุงเทพมหุ้านครอีก 11 แหุ้่ง

•  จำานวนลูกค้าที่ดาวน์โหุ้ลดแอพพลิเคช้ั่นกว่า 
996,000 ราย

บริกี่ารสินเชื่�อธุรกี่ิจออนไลน์
บนแพลตฟอร์มู  
ช้่อปปี้ (Shopee) และ
ลาซาด้้า (Lazada)

ธนาคารร่วมกับัช้้อปปี้และลาซึ่าด้า แพลตั้ฟอร์มอีคอมเมิร์ซึ่ช้ั�นนำาของ
เอเช้ียตั้ะวันออกเฉียงใตั้้ ในการผนวกบัริการสิินเช้ื่อเงินด่วน Xpress 
Loan เข้ากับัแพลตั้ฟอร์มของพันธมิตั้ร เพื่อเปิดโอกาสิใหุ้้ผู้ค้าออนไลน์
สิามารถืเข้าถื่งสิินเช้ื่อได้ง่าย สิามารถืขอสิินเช้ื่อได้โดยไม่ตั้้องยื่น
เอกสิาร ดอกเบัี�ยตั้ำ่า ไม่ตั้้องมีหุ้ลักประกัน

GRI 2-28

แอพพลิเคช่ั้น “หุ้มอ กทม.” ภายใตั้้โครงการ “Smart OPD” บัริการการแพทย์วิถืีใหุ้ม่ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทำาใหุ้้ผู้ใช้้บัริการสิามารถืเข้าถื่งการรักษัาพยาบัาลได้อย่างทั่วถื่งและแจ้งเหุ้ตัุ้ฉุกเฉินได้เร็ว 
ใช้้ได้กับัโรงพยาบัาลในสิังกัดสิำานักการแพทย์ กรุงเทพมหุ้านคร ครอบัคลุมครบัทั�ง 11 แหุ้่ง
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บริกี่ารสินเชื่�อเช่่าซื�อรถึ
จักี่รยานยนต์สำาหรับ
คนขั้บแกี่ร็บ 

ธนาคาร บัริษััท ลีสิซึ่ิ่งกสิิกรไทย จำากัด และแกร็บั (Grab) ร่วมกัน
ปล่อยสิินเช้ื่อเช้่าซึ่ื�อรถืจักรยานยนตั้์สิำาหุ้รับัคนขับัแกร็บั โดยมีการนำา
ข้อมูลของทุกฝ่่ายมาร่วมกันวิเคราะหุ้์ เพื่อเพิ่มโอกาสิในการเข้าถื่ง 

สิินเช้ื่อของกลุ่มคนขับั ประกอบักับัการช้ำาระค่างวดแบับัรายวัน 
สิอดคล้องกับัการรับัรายได้ที่เกิดข่�นทุกวันของคนขับั ช้่วยสิร้างวินัย 
และลดภาระของคนขับัในแตั้่ละเดือน

•  จำานวนคนขับัที่ได้รับัการเสินอสิินเช้ื่อ
มากกว่า 16,000 ราย (ปี 2562 - 2565)

บริกี่ารกี่ระเป๋าเงิน 
Blue CONNECT 
(Blue CONNECT Powered 
by KBank) 

ธนาคารร่วมกับั บัริษััท ปตั้ท. นำ�ามันและการค้าปลีก จำากัด (มหุ้าช้น) 
พัฒนาและใหุ้้บัริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ิ Blue CONNECT 
Powered by KBank อำานวยความสิะดวกใหุ้้กับัผู้บัริโภค โดยสิามารถื
ช้ำาระค่านำ�ามันด้วยคิวอาร์โค้ด เพื่อส่ิงเสิริมการช้ำาระเงินแบับั Cashless 
& Touchless ที่ PTT Station ทั่วประเทศ และสิามารถืซึ่ื�อสิินค้าใน
เครือ PTTOR ได้อย่างสิะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั�งสิามารถื
ตั้รวจสิอบัรายการย้อนหุ้ลังได้ และเช้ื่อมตั้่อกับัการสิะสิมคะแนน 
PTT Blue Card พร้อมรับัโปรโมช้ั่นและสิิทธิพิเศษัตั้่างๆ 

นอกจากนี� ผู้ใช้้บัริการสิามารถืสิมัครบัริการ K PAY LATER ของ
ธนาคารผ่านบัริการกระเป๋าเงิน Blue CONNECT หุ้รือสิามารถืเพิ่ม
บััญช้ี K PAY LATER มาใช้้บันบัริการกระเป๋าเงิน Blue CONNECT 
เพื่อผ่อนช้ำาระค่านำ�ามัน สิินค้า และบัริการได้

•  จำานวนลกูค้าท่ีลงทะเบัยีนใช้้งานแอพพลิเคช้ัน่
     กว่า 6 แสินราย
•  จำานวนลูกค้าที่ลงทะเบัียนใช้้งาน K PAY 

LATER บันบัริการกระเป๋าเงิน  
Blue CONNECT กว่า 42,500 ราย

GRI 2-28

บัริการกระเป๋าเงิน Blue CONNECT เพื่อใช้้ในธุรกิจค้าปลีกนำ�ามัน ปตั้ท. 
ครอบัคลุมสิถืานีบัริการนำ�ามันของ ปตั้ท. และร้านค้าปลีกในเครือ
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ผลิตภัณฑ์/บริกี่าร รายละเอ่ยด้ข้องผลิตภัณฑ์และบริกี่ารทางกี่ารเงิน ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

แอพพลิเคชั่�น YouTrip และ
บัตร YouTrip

ธนาคารร่วมกับั YouTech ผู้นำาด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ิ 

หุ้ลายสิกุลเงิน (Multi-Currency Travel Wallet) จากประเทศสิิงคโปร์  
ใหุ้้บัริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ิ (e-Wallet) ลูกค้าสิามารถืใช้ ้

แอพพลิเคช้ั่น YouTrip และบััตั้ร YouTrip โดยเตั้ิมเงินเข้า Wallet  
ผ่าน K PLUS และแลกเปล่ียนเป็นเงินสิกุลตั้่างประเทศล่วงหุ้น้าได้
ถื่ง 10 สิกุลเงิน ผ่านแอพพลิเคช้ั่น YouTrip รวมถื่งรองรับัการใช้้จ่าย
ได้มากกว่า 150 สิกุลเงิน ผ่านเคร่ืองรูดบััตั้ร EDC สิามารถืซึ่ื�อของ
ออนไลน์ได้ทั่วโลก และกดเงินสิดผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มในตั้่างประเทศ 

•  จำานวนผูใ้ช้้งานเติั้บัโตั้ ร้อยละ 222 เมือ่เทยีบักับั 

ปี 2564
•  ยอดใช้้จ่ายผ่านบััตั้รกว่า 4.3 พันล้านบัาท 

สินค้าจากี่ห้างเซ็นทรัลผ่าน 
K+ market 

ธนาคารร่วมกับัหุ้้างเซึ่็นทรัล คัดสิรรสิินค้าระดับัพรีเมียมใหุ้้ลูกค้าได้
เลือกซึ่ื�อผ่าน K+ market พร้อมทางเลือกในการช้ำาระเงินได้สิะดวก  
ทั�งจ่ายด้วยเงินสิดในบััญช้ี K PLUS หุ้รือใช้้คะแนนสิะสิม K Point แลก
แทนเงินสิด หุ้รือใช้้ The 1 Point แลกซึ่ื�อสิินค้าหุ้รือใช้้บััตั้รเครดิตั้ช้ำาระ
ค่าสิินค้าบัน K+ market 

•  จำานวนผู้ใช้้งาน 25,000 ราย
•  จำานวนธุรกรรมกว่า 40,000 รายการ
•  มูลค่าธุรกรรมกว่า 32 ล้านบัาท

แพลตฟอร์มูด้ิจิทัลลง
ทะเบ่ยนบริกี่ารวัคซ่น
ทางเลือกี่

บัริษััท กสิิกร บัิซึ่ิเนสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป จำากัด ร่วมกับับัริษััท ธนบัุรี 
เฮลท์แคร์ กรุ�ป จำากัด สิร้างแพลตั้ฟอร์มเพื่อเป็นช้่องทางใหุ้้ประช้าช้น
ลงทะเบัียนนัดหุ้มายและช้ำาระค่าบัริการล่วงหุ้น้าเพื่อรับัการฉีดวัคซึ่ีน
ทางเลือก Moderna กับัโรงพยาบัาลในเครือข่ายของโรงพยาบัาลธนบัุรี 
ผ่านแอพพลิเคช้ั่น LINE กับัโรงพยาบัาลในเครือธนบัุรีทั�ง 17 แหุ้่ง
ทั่วประเทศ

•  จำานวนยอดจองวัคซึ่ีน 580,000 ครั�ง

ระบบ COVID-19 Hospitel 
Management Solution

บัรษัิัท กสิิกร บิัซึ่เินสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป ร่วมกับัโรงพยาบัาลพระรามเก้า 
สิร้างระบับัเพื่อรองรับัการลงทะเบัียนเข้ารับัการรักษัาใน Hospitel 
สิำาหุ้รับัผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหุ้รือมีอาการเล็กน้อย ช้่วยอำานวยความ
สิะดวกแก่บัุคลากรทางการแพทย์ที่จะประเมินความเส่ีิยงของผู้ป่วย
ตั้ามเกณฑ์์การคัดกรองมาตั้รฐานและดำาเนนิการรักษัาได้อย่างเหุ้มาะสิม
และทันท่วงที 

•  จำานวนผู้ใช้้งานกว่า 69,800 ราย

GRI 2-28
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*  รายละเอียดความร่วมมือกับัพันธมิตั้รดังกล่าวเป็นเพียงสิ่วนหุ้น่่งของการร่วมลงทุนผ่านบัริษััท บัีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัด ในปี 2565

ความูร่วมูมืูอกัี่บพันธมิูตรผ่านบริษัท บ่คอน 
เวนเจอร์ แคปิทัล จำากัี่ด้

ด ้วยยุทธศาสิตั้ร ์ความร ่วมมือกับัพันธมิตั้รทางธุรกิจในการ
สิร ้างระบับันิเวศทางการเงินและการใช้ ้ เทคโนโลยีท่ีทันสิมัย  
เพ่ือใหุ้้ธนาคารเป็นผู้ใหุ้้บัริการทางการเงินช้ั�นนำาในภูมิภาคเอเช้ีย  
ในปี 2565 ธนาคารร่วมกับัพันธมิตั้รหุ้ลายแหุ้่ง โดยเป็นผู้ร่วมลงทุน 

ในบัริษััททั�งในและตั้่างประเทศ ผ่านบัริษััท บัีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล 
จำากัด ซึ่่ง่เป็นบัริษัทัเงินร่วมลงทุนของธนาคาร ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเงินใหุ้ม่ๆ ใหุ้้ลกูค้าของธนาคารได้รับัความสิะดวกสิงูสิดุในการ
เข้าถ่ืงผลติั้ภัณฑ์์และบัริการทางการเงินผ่านแพลตั้ฟอร์มของพันธมติั้ร 
เพ่ือนำาไปสิู่การตั้อบัโจทย์ความตั้้องการและสิร้างผลตั้อบัแทนอย่าง
ย่ังยืนในระยะยาวใหุ้้กับัลูกค้า

ความูร่วมูมูือกัี่บพันธมูิตรในปี 2565*  

1. บริษัทในประเทศ  
 1.1 บัริษััท พรีโมเวิร์ล จำากัด
  • ธนาคารร่วมลงทุนในสิตั้าร์ทอัพสิัญช้าติั้ไทย ผู้พัฒนา 

   แพลตั้ฟอร์มในการทำาการตั้ลาดแบับั Omni-channel  
   สิำาหุ้รับัองค์กรและธุรกิจขนาดใหุ้ญ่ 
 1.2 บัริษััท ทีทูพี จำากัด
  • ธนาคารร่วมลงทุนในสิตั้าร์ทอัพสิัญช้าตั้ิไทย ผู้ใหุ้้บัริการ 

   โซึ่ลูชั้นธุรกรรมการเงินอย่างครบัวงจรแก่ลูกค้าภาค
   องค์กรธุรกิจแบับั B2B2C  
 1.3 บัริษััท บััซึ่ซึ่ี่บัีสิ์ จำากัด  
  • ธนาคารร่วมลงทุนในสิตั้าร์ทอัพสิัญช้าตั้ิไทย ผู้ใหุ้้บัริการ 

   พัฒนาแพลตั้ฟอร์ม CRM และการจัดหุ้า Privileges  
   เพื่อบัริหุ้ารความสิัมพันธ์กับัลูกค้าแบับัดิจิทัลครบัวงจร   
 1.4 Forward Enterprise Limited
  • ธนาคารร่วมลงทุนในฟินเทค-สิตั้าร์ทอัพโกลบัอล  
   สิัญช้าติั้ไทย ผู้ พัฒนาแพลตั้ฟอร์มด้านบัล็อกเช้น  
   (B lockchain)  และนวัตั้กรรมการเ งินการลงทุน  
   ด้านการเงินแบับักระจายศูนย์หุ้รือ DeFi  

2. บริษัทต่างประเทศ 
 2.1 Pantera Blockchain Offshore Fund
  • ธนาคารลงทุนเพ่ิมเตั้ิมใน Blockchain Fund สิัญช้าตั้ ิ

   อเมริกัน ท่ีมีนโยบัายลงทุนใน Cryptocurrency และ 

   เทคโนโลยีบัล็อกเช้น สิำาหุ้รับัการร่วมลงทุนใน Alchemy  
   และ Quantstamp, Inc.
 2.2 PAIDIA PTE. LTD.
  • ธนาคารร ่วมลงทุนในสิตั้าร ์ทอัพสิัญช้าตั้ิสิิงคโปร ์  
   เป็นบัริษััทท่ีประกอบัธุรกิจ Education Technology  
   (EdTech) ในประเทศอินโดนีเซึ่ีย
 2.3 Citigo Software Joint Stock Company 
  • ธนาคารร่วมลงทุนในสิตั้าร์ทอัพสัิญช้าตั้ิเวียดนาม  
   เป็นบัริษััท Software-as-a-Service (SaaS) สิำาหุ้รับั 

   ผูป้ระกอบัการในอุตั้สิาหุ้กรรมค้าปลีก (Retail Industry)  
   ของประเทศเวียดนาม
 2.4 Cashbag Pte Ltd
  • ธนาคารร่วมลงทุนในสิตั้าร์ทอัพสิัญช้าติั้สิิงคโปร์  
   ประกอบัธุรกิจ Social Commerce Platform สิำาหุ้รับั 
   Micro Merchants ในประเทศเวียดนาม 
 2.5 RAI AND ROHL TECHNOLOGIES, INC.
  • ธนาคารร่วมลงทุนในสิตั้าร์ทอัพ ท่ีอ ยู่ในประเทศ
   สิหุ้รฐัอเมริกา (บัรษัิัทจดทะเบีัยนใน  State of Delaware) 

ซึ่่ง่เปน็บัรษิัทัท่ีประกอบัธรุกจิ Omni-channel Healthcare 
Solutions ในประเทศเวียดนาม

GRI 2-28
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กี่ารประเมูินความูพึงพอใจข้องลูกี่ค้า

ดั้ช่น่ช่่�วดั้ความูภักี่ด่้ข้องลูกี่ค้า  (Net Promoter Score: NPS)
• การประเมนิผลระดบััภาพรวมธนาคาร: ผลดชั้นีช้ี�วัดความภักดขีอง 

 ลูกค้า (Net Promoter Score: NPS) อยู่ท่ีระดับั 83 สิูงสิุด 

 ของกลุ่มธุรกิจธนาคารในประเทศไทย และเป็นไปตั้ามเป้าหุ้มาย 

 ของธนาคาร
• การประเมินผลภาพลักษัณ์ความเป็นผู ้นำาด้านดิจิทัลแบังกิ�ง  
 (NPS ช้่องทางโมบัายแบังกิ�ง): อยู่ท่ีระดับั 89 จัดอยู่ในกลุ่มผู้นำา 

 ท่ีมีคะแนน NPS สิูงสิุดของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

คะแนนความูพึงพอใจข้องลูกี่ค้า (Customer Satisfaction)
• การใช้้บัริการช้่องทาง K-Contact Center คิดเป็นคะแนนรวม  
 97.7 คะแนน จากการทำาแบับัสิอบัถืาม End Call Survey

กี่ารบริหารจัด้กี่ารข้้อร้องเร่ยนข้องลูกี่ค้า 

ธนาคารมุง่เน้นการจดัการปัญหุ้าอย่างมปีระสิทิธิภาพ ตั้ลอดจนพัฒนา
คณุภาพการบัริการเพ่ือยกระดบััประสิบัการณ์ลกูค้าอย่างย่ังยืน จง่ได้
กำาหุ้นดกลไกการบัรหิุ้ารจดัการข้อร้องเรียนใหุ้้กับัลกูค้าอย่างเป็นระบับั  
มช่ี้องทางการบัริการทีหุ่้ลากหุ้ลาย รวมถ่ืงใหุ้้ความสิำาคญักับัการพัฒนา
และปรับัปรุงผลติั้ภัณฑ์์และกระบัวนการบัรกิารอย่างสิมำา่เสิมอ เพ่ือใหุ้้
มัน่ใจว่าลกูค้าจะได้รับัประสิบัการณ์ท่ีดีจากการใช้้ผลติั้ภณัฑ์์และบัริการ
ของธนาคาร 

ในการบัริหุ้ารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ธนาคารมุ่งเน้นการดูแล
แก้ไขปัญหุ้าใหุ้้กับัลกูค้าได้อย่างรวดเรว็และทันท่วงที เพ่ือใหุ้้เกิดผลกระทบั 

กับัลูกค้าน้อยท่ีสิุด จ่งจัดใหุ้้มีศูนย์รับัเร่ืองร้องเรียน (Complaint 
Resolution Center) ใหุ้้บัริการตั้ลอด 24 ช้ั่วโมง และเพื่อใหุ้้มั่นใจว่า
ปัญหุ้าของลูกค้าจะได้รับัการดูแลแก้ไขภายใตั้้ระยะเวลาท่ีเหุ้มาะสิม  
ธนาคารได้กำาหุ้นดกลไกการตั้รวจสิอบัและควบัคุมคุณภาพการ
ใหุ้้บัริการใหุ้้เป็นไปตั้ามมาตั้รฐานของธุรกิจ (Service Level  
Agreement: SLA)* คอยตั้รวจสิอบัไม่ใหุ้้เกิดข้อร้องเรียนท่ีค้างนาน 
(Tail Management) นอกจากนี� ธนาคารยังมกีลไกการรวบัรวมข้อมลู
ปัญหุ้าหุ้รือความตั้้องการของลูกค้าบันโซึ่เช้ียลมีเดียผ่านเครื่องมือ 
Social Listener เพ่ือใหุ้้ธนาคารรับัทราบัสิถืานการณ์ปัญหุ้าตั้่างๆ  
ท่ีลูกค้าได้รับั และสิามารถืยกระดับัการจัดการใหุ้้ความช้่วยเหุ้ลือได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิิทธิภาพ โดยมีหุ้น่วยงานจัดการเหุ้ตัุ้การณ์ 
Customer Incident ประเมนิสิถืานการณ์ หุ้าแนวทางการควบัคมุไม่ใหุ้้
เกิดผลกระทบัในวงกว้าง และดแูลใหุ้้เกิดการจดัการแก้ไขอย่างรวดเร็ว  
อีกทั�งคอยตั้ิดตั้ามสิถืานการณ์และควบัคุมการดำาเนินการภายใตั้้ 
การวัดผลท่ีเป็นระบับัสิำาหุ้รับัทุกหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องใหุ้้มีมาตั้รฐาน
การจัดการ เพื่อนำาสิู่การยกระดับับัริการจากตั้ัววัดตั้่างๆ ท่ีกล่าวมาใน
รูปแบับั Service Quality Dashboard

นอกจากนี� ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญเป็นอย่างย่ิงกับัการแก้ไขปัญหุ้า
อย่างย่ังยืน โดยกำาหุ้นดกลไกบัริหุ้ารจัดการปัญหุ้าข้อร้องเรียน  
(Problem Management) อย่างเป็นระบับั โดยทำางานร่วมกับั
หุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั�งภายในและภายนอกธนาคาร วิเคราะหุ้์
หุ้าสิาเหุ้ตัุ้ของปัญหุ้าท่ีลูกค้าได้รับั และหุ้าแนวทางในการพัฒนา
ปรับัปรุงผลิตั้ภัณฑ์์และกระบัวนการการบัริการ เพ่ือป้องกันไม่ใหุ้้
เกิดปัญหุ้าดังกล่าวข่�นซึ่ำ�า และสิามารถืตั้อบัสินองความตั้้องการ
ของลูกค้าได้ดีย่ิงข่�น ซึ่่่งในปี 2565 ธนาคารได้มีการพัฒนาปรับัปรุง
ผลิตั้ภัณฑ์์ ช้่องทาง และกระบัวนการการบัริการอย่างสิมำ่าเสิมอ  
สิ่งผลใหุ้้ธนาคารบัรรลุเป้าหุ้มายในการจัดการดูแลข้อร้องเรียนอย่าง
ตั้่อเน่ือง โดยมีปริมาณสิัดสิ่วนข้อร้องเรียนลดลงในขณะท่ีธุรกิจ 

มีการเตั้ิบัโตั้สิูงข่�น

GRI 2-6, GRI 2-16, GRI 2-26

*  รายละเอยีดเก่่ียวกับัรายงานข้อมูลูการแก้ไขปัญหุ้าบัริการทางการเงิน และระยะเวลาการจัดการแก้ไขปัญหุ้าข้อร้องเรียนตั้ามมาตั้รฐานของธุุรกิจ (Service Level Agreement: SLA) สิามารถืดูได้บันเวบ็ัไซึ่ต์ั้ของธนาคาร 
 https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/Solving-financial-service.aspx
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โซเช่่ยลมู่เด้่ย
ร้อยละ 0.05
สาข้า
ร้อยละ 0.02
อื�นๆ
ร้อยละ 0.04

GRI 2-6, GRI 2-16, GRI 2-26* สิัดสิ่วนจำานวนข้อร้องเรียนทั�งหุ้มดตั้่อจำานวนธุรกรรมทั�งหุ้มดของธนาคาร

ข้้อมููลเรื�องร้องเร่ยนข้องธนาคาร ปี 2565

 ปัญหุ้าผลิตั้ภัณฑ์์อื่นๆ
 ปัญหุ้าธุรกรรมฝ่าก/ถือน/โอน/ช้ำาระเงิน
 ปัญหุ้าอื่นๆ เก่ียวกับัผลิตั้ภัณฑ์์หุ้ลัก
  ปัญหุ้าดอกเบีั�ยและค่าธรรมเนียม
 ปัญหุ้าการขายที่รบักวน
 ปัญหุ้าการใหุ้้ข้อมูลสิำาคัญไม่ครบัถ้ืวน/
 ไม่ถูืกตั้้อง/บัังคับัขาย

สัด้ส่วนจำานวนข้้อร้องเร่ยน*

ช่่องทางแจ้งเรื�องร้องเร่ยน

ประเภทข้้อร้องเร่ยน

สัด้
ส่ว

นข้
้อร

้อง
เร่ย

น 
(ร้อ

ยล
ะ)

ไตรมูาสท่� 1 ไตรมูาสท่� 2 ไตรมูาสท่� 3 ไตรมูาสท่� 4

1.45
0.00 
0.08 

6.89

78.90

12.68

1.46 
0.00 
0.07 

14.60

69.94

13.93

0.03 
0.00 
0.04 

12.46

26.69

60.77

0.03 
0.00 
0.15 

14.49

65.29

20.04

เป้าหมูาย ปี 2565
ร้อยละ0.0020

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน ปี 2565
ร้อยละ0.0001

K-Contact Center, K-Buddy
ร้อยละ99.89
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สิถืาบัันการเงินเปรียบัเสิมือนสิ่วนหุ้น่่งของตั้้นทางในการสินับัสินุน
หุ้รือป้องกันการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบัการท่ีอาจสิ่งผลกระทบั
ตั้่อสิิ่งแวดล้อมและสิังคม และมีบัทบัาทสิำาคัญในการสิ่งเสิริมใหุ้้เกิด 

การเปลีย่นผ่านไปสิูเ่ศรษัฐกิจคาร์บัอนตั้ำา่ (Low-carbon Economy) 
เพ่ือสิร้างผลกระทบัเช้ิงบัวกและลดผลกระทบัเช้ิงลบัท่ีอาจจะเกิดข่�น
จากการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร และยังเป็นโอกาสิใน
การพัฒนานวัตั้กรรมทางการเงินท่ีช่้วยสิร้างรายได้และความน่าเช้ือ่ถืือ 

ใหุ้้แก่ธนาคาร ความเข้าใจในการบัริหุ้ารจัดการผลกระทบัด้าน 

สิิ่งแวดล้อมและสิังคมจ่งเป็นสิิ่งจำาเป็นอย่างย่ิงในการพิจารณา 

สินิเช้ือ่และการลงทุนใหุ้้แก่ลกูค้าในแต่ั้ละกลุม่ธุรกิจ อาทิ กลุม่ลกูค้า
บัคุคล กลุม่ลกูค้าธุรกิจ กลุม่ธุรกิจการจดัการสินิทรัพย์ กลุม่ธุรกิจการ
ธนาคารสิ่วนบัุคคล โดยธนาคารได้นำาประเด็นความเสิี่ยงด้าน ESG  
มาเป็นปัจจยัหุ้น่่งในการพิจารณา ตั้ั�งแต่ั้กระบัวนการรู้จกัลกูค้า (Know 
Your Customer: KYC) และการตั้รวจสิอบัเพ่ือทราบัข้อเท็จจริงเก่ียวกับั
ลกูค้า (Customer Due Diligence: CDD) โดยมปัีจจยัต่ั้างๆ ประกอบั
การพิจารณาสินิเช้ือ่ ได้แก่ คณุลกัษัณะของลกูค้า วตัั้ถุืประสิงค์การกู้ยืม
ท่ีเป็นประโยช้น์ต่ั้อระบับัเศรษัฐกิจ ท่ีมาของรายได้และความสิมำา่เสิมอ  
ความสิามารถืในการช้ำาระหุ้นี�ท่ีเหุ้มาะสิมกับัรายได้โดยคำาน่งถ่ืงภาระหุ้นี�
และค่าใช้้จ่ายของลกูค้า โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าบัคุคล เพ่ือป้องกันภาระหุ้นี�
เกินตั้วัและเพ่ือใหุ้้ลกูค้าสิามารถืดำารงช้พีได้อย่างเหุ้มาะสิม เป็นไปตั้าม
หุ้ลกัเกณฑ์์ของหุ้น่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง รวมถ่ืงแนวทางการบัรหิุ้าร
จัดการด้านการใหุ้้สิินเช้ื่ออย่างเป็นธรรม พร้อมทั�งมีการพิสิูจน์ข้อมูล
ลกูค้าเพือ่ใหุ้้ธนาคารมัน่ใจว่าลกูค้าได้รับัอนุมตัั้วิงเงินเครดติั้ท่ีเหุ้มาะสิม  
และไม่สิ่งผลเสิียตั้่อเศรษัฐกิจ สิังคม และสิิ่งแวดล้อม นอกจากนี� 
ภายหุ้ลังการอนุมัตั้ิเครดิตั้แล้ว ธนาคารได้กำาหุ้นดใหุ้้มีการตั้ิดตั้าม

ความูเส่�ยง
หุ้ากธนาคารพิจารณาสิินเช้ือ่และการลงทนุ โดยไม่นำาปัจจยัด้านส่ิิงแวดล้อม 
สัิงคม และธรรมาภิบัาล (Environment, Social, and Governance: ESG) 
มาเป็นสิ่วนหุ้น่่งของเกณฑ์์ในการพิจารณาสิินเช่ื้อ อาจทำาใหุ้้โครงการหุ้รือ
ธุรกิจท่ีธนาคารสินับัสินุน สิร้างผลกระทบัเช้ิงลบัตั้่อเศรษัฐกิจ สัิงคม และ
ส่ิิงแวดล้อมอย่างมีนัยสิำาคัญได้ หุ้รืออาจก่อใหุ้้เกิดการสินับัสินุนโครงการ 

ที่เข้าข่าย “Greenwashing” ซึ่่่งอาจกระทบัตั้่อการบัรรลุเป้าหุ้มายการ
ปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสุิทธิเป็นศูนย์ของธนาคาร ส่ิงผลตั้่อภาพลักษัณ์และ 

ความน่าเช้ื่อถืือของธนาคารและลูกค้า รวมถ่ืงอาจสิ่งผลกระทบัตั้่อความ
สิามารถืในการแข่งขันทางธุรกิจของลกูค้า และอาจกระทบัต่ั้อความสิามารถื
ในการช้ำาระหุ้นี�ใหุ้้แก่ธนาคารในอนาคตั้

โอกี่าส
ทิศทางการขับัเคลื่อนเศรษัฐกิจทั�งในระดับัประเทศและระดับัโลก  
ใหุ้ ้ความสิำาคัญกับัเรื่อง ESG มากย่ิงข่�น ซึ่่่ งช้ ่วยเพ่ิมโอกาสิทาง
ธุรกิจใหุ้ ้แก ่ภาคอุตั้สิาหุ้กรรมตั้ ่างๆ ที่สิามารถืปรับัตัั้วตั้อบัสินอง
ตั้่อทิศทางดังกล่าว และเป็นโอกาสิของธนาคารท่ีจะช้่วยสินับัสินุน 

สิินเชื้่อด้าน ESG ใหุ้้แก่ภาคธุรกิจเหุ้ล่านี� รวมทั�งสิร้างความเช้ื่อมั่นใหุ้้แก่ 
นักลงทุนมากยิ่งข่�น

กี่ารให้สินเช่ื�อและกี่ารลงทุนด้้วยความูรับผิด้ช่อบ
ตามูเกี่ณฑ์ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู สังคมู และธรรมูาภิบาล 

ใหุ้้ลูกค้าใช้้วงเงินเครดิตั้ตั้ามวัตั้ถุืประสิงค์ท่ีแจ้งไว้กับัธนาคาร จนถ่ืง
การช้ำาระเงินตั้ามกำาหุ้นด ตั้ลอดจนตั้ิดตั้ามผลกระทบัจากเหุ้ตัุ้การณ์
ทางเศรษัฐกิจและภัยธรรมช้าตั้ิท่ีอาจสิ่งผลกระทบัตั้่อลูกค้าและ 

ความสิามารถืในการช้ำาระหุ้นี� อีกทั�งจัดเตั้รียมแนวทางในการใหุ้้ 
ความช่้วยเหุ้ลอืแก่ลกูค้าท่ีได้รับัผลกระทบัอีกด้วย

ธนาคารตั้ระหุ้นักถ่ืงความสิำาคัญของการบัริหุ้ารจัดการผลกระทบั 

ทางสิิ่งแวดล้อมและสิังคมจากการสินับัสินุนทางการเงินผ่าน 

การใหุ้้สิินเช้ื่อและการลงทุน จ่งกำาหุ้นดกรอบัและนโยบัายการบัริหุ้าร 

ความเสิีย่งด้านสิิง่แวดล้อม และสิงัคม (Environmental and Social Risk  
Management Policy and Framework : ESRM) เพื่อเป็นแนวทาง
การดำาเนินงาน โดยผนวกเร่ือง ESG ในกระบัวนการบัริหุ้ารความเสิีย่ง
ของธนาคาร โดยขับัเคลือ่นผ่านโครงสิร้าง มกีารกำาหุ้นดบัทบัาทหุ้น้าท่ี
ท่ีช้ัดเจน และนำาหุ้ลักปฏิิบััตั้ิสิากลมาเป็นหุ้ลักเกณฑ์์ในการพิจารณา
สินิเช้ือ่ท่ีครอบัคลมุทั�งสินิเช้ือ่เช้งิพาณิช้ย์และสินิเช้ือ่ประเภทโครงการ 
(Corporate/Project Finance) และการลงทุนในตั้ราสิารหุ้นี�ตั้่างๆ  
กำาหุ้นดประเภทของสินิเช้ือ่ท่ีธนาคารจะไม่สินับัสินุน (Exclusion List)*  
และกำาหุ้นดแนวปฏิิบััตั้ิในการพิจารณาสิินเช้ื่อสิำาหุ้รับัอุตั้สิาหุ้กรรม
เฉพาะ (Sector-Specific Guidelines)* รวมทั�งมีมาตั้รการบัริหุ้าร 

ความเสิี่ยงท่ีเหุ้มาะสิมแก่กลุ่มลูกค้าท่ีมีความเสิี่ยงสิูง เพ่ือใหุ้้มั่นใจ
ว่าสิินเช้ื่อท่ีธนาคารสินับัสินุนจะได้รับัการจัดการด้านผลกระทบัตั้่อ 

สิิ่งแวดล้อมและสิังคมอย่างมีประสิิทธิภาพ ช้่วยเสิริมสิร้างธุรกิจใหุ้้
เตั้บิัโตั้อย่างมัน่คงและสิร้างผลตั้อบัแทนอย่างย่ังยืนใหุ้้แก่ผูม้ส่ีิวนได้เสิยี 

ทุกฝ่่าย รวมถ่ืงป้องกันความเสิีย่งท่ีจะเกิดผลกระทบัต่ั้อภาพลกัษัณ์และ
การดำาเนินงานของธนาคาร

* นโยบัายเครดิตั้ ด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบัาล และแนวปฏิิบััตั้ิในการพิจารณาสิินเช่ื้อสิำาหุ้รับัอุตั้สิาหุ้กรรมเฉพาะ สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/pages/esg-credit-policy.aspx
GRI 2-9, GRI 2-12, GRI 2-13, GRI 3-3
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คณะกี่รรมูกี่าร
กี่ำากี่ับความูเส่�ยง

คณะกี่รรมูกี่าร
กี่ำากี่ับดู้แลกี่ิจกี่าร

คณะกี่รรมูกี่ารธนาคาร 

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
บริหารความูเส่�ยงด้้านเครดิ้ต

คณะอนุกี่รรมูกี่าร
พัฒนาเพื�อความูยั�งยืน

สายงานธุรกี่ิจ หน่วยงาน
ติด้ตามูและควบคุมู

คณะกี่รรมูกี่ารกี่ำากี่ับดู้แลกี่ิจกี่าร
•  ดแูลและติั้ดตั้ามการดำาเนินงานด้าน 

 ความรับัผิดช้อบัตั้่อสิิ่งแวดล้อม  
 สิังคม และธรรมาภิบัาล

คณะอนุกี่รรมูกี่ารพัฒนาเพื�อความู
ยั�งยืน
•  พิจารณาเห็ุ้นช้อบักรอบัการดำาเนินงาน 

 และแผนการดำาเนินงานด้านการ 

 พัฒนาอย่างยั่งยืน
•  พิจารณาเห็ุ้นช้อบันโยบัาย เป้าหุ้มาย  
 ยุทธศาสิตั้ร์ และตัั้วช้ี�วัดท่ีเก่ียวข้อง 

 กับัการดำาเนินงานด้านการพัฒนา 

 อย่างยั่งยืน
•  ดูแลและติั้ดตั้ามผลการดำาเนินงาน 

 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•  พิจารณาการสิือ่ความด้านการพัฒนา 

 อย่างยั่งยืนทั�งภายในและภายนอก 

 ธนาคาร ตั้ลอดจนการเปิดเผยข้อมลู 

 ตั้ามกรอบัและมาตั้รฐานด้านความยัง่ยืน 

 ในระดับัประเทศและระดับัสิากล

คณะอนุกี่รรมูกี่ารบรหิารความูเส่�ยง
ด้้านเครด้ิต
• กำาหุ้นดนโยบัายและกระบัวนการ 

 เครดิตั้ด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม และ 

 ธรรมาภิบัาล รวมถ่ืงการปรับัปรุง 

 นโยบัายและกระบัวนการดังกล่าวใหุ้้ 

 เป็นปัจจุบััน

สายงานธุรกี่ิจ
• ประเมินความเสิี่ยงด้านสิิ่งแวดล้อม 

 และสิังคม
• ตั้ิดตั้ามการปฏิิบััติั้ตั้ามกฎหุ้มาย/ 
 ข้อตั้กลงด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคม

หน่วยงานติด้ตามูและควบคุมู
• กำาหุ้นดใหุ้้มกีารจดัการด้านสิิง่แวดล้อม 

 และสิังคมตั้ามข้อตั้กลง
• รายงานใหุ้้คณะกรรมการกำากับั 

 ดูแลกิจการ

คณะกี่รรมูกี่ารกี่ำากี่ับความูเส่�ยง
•  ดูแลใหุ้้มีการปฏิบิัติัั้ตั้ามนโยบัายและ 

 กลยุทธ์ การบัริหุ้ารความเสิีย่งรวมถ่ืง 

 ระดับัความเสิี่ยงท่ียอมรับัได้
• ป ร ะ เ มิ น น โ ย บั า ย แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ ์ 
 การบัริหุ้ารความเสิี่ยง ครอบัคลุม 

 ความเสิีย่งทุกประเภทและความเสิีย่ง 

 ท่ีเกิดข่�นใหุ้ม่

คณะกี่รรมูกี่ารธนาคาร
•  อนุมัตั้ินโยบัายและแนวทางบัริหุ้ารความเสิี่ยงตั้่างๆ 
 และการกำาหุ้นด Risk Limit & Risk Appetites

โครงสร้างกี่ารด้ำาเนินงานด้้านเครด้ติท่�แสด้งถึงึความูรับผิด้ช่อบต่อสิ�งแวด้ล้อมู สงัคมู และธรรมูาภิบาล 

ธนาคารกำาหุ้นดโครงสิร้างนโยบัายและกระบัวนการดำาเนินงานด้านเครดิตั้ท่ีแสิดงถ่ืงความรับัผิดช้อบัด้าน ESG โดยแบั่งโครงสิร้างออกเป็นระดับั
บัริหุ้ารและระดับัธุรกรรม ดังนี�

ระด้ับบริหาร 

ธนาคารกำาหุ้นดโครงสิร้างการดำาเนินงานด้านเครดิตั้ท่ีแสิดงถ่ืงความรับัผิดช้อบัด้าน ESG ดังนี�  

GRI 2-9, GRI 2-12, GRI 2-13, GRI 3-3
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ระด้ับธุรกี่รรมู 

ธนาคารตั้ระหุ้นักถ่ืงความสิำาคญัของผลกระทบัท่ีอาจเกิดข่�นจากการดำาเนินกิจกรรมด้านเครดิตั้ของธนาคาร โดยกำาหุ้นดนโยบัายเครดิตั้ท่ีใหุ้้ความสิำาคญั 

ตั้่อการจัดการผลกระทบัด้าน ESG ท่ีอาจเกิดข่�นจากลูกค้าหุ้รือโครงการท่ีได้รับัการสินับัสินุนเครดิตั้จากธนาคาร ดังนี�

ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู
การพิจารณาเครดิตั้ใหุ้้แก่ผู ้ขอเครดิตั้หุ้รือกิจการเพ่ือดำาเนินธุรกิจหุ้รือโครงการท่ีอาจมีความเสิี่ยงและก่อใหุ้้เกิดผลกระทบัตั้่อสิิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมช้าตั้ิ อาทิ แหุ้ล่งนำ�า ป่าไม้ ความหุ้ลากหุ้ลายทางช้ีวภาพ 

ด้้านสังคมู
การพิจารณาเครดิตั้ใหุ้้แก่ผู้ขอเครดิตั้หุ้รือกิจการเพื่อดำาเนินธุรกิจหุ้รือโครงการท่ีอาจมีความเสิี่ยงทางสิังคม อาทิ การใช้้แรงงานผิดกฎหุ้มาย รวมถ่ืง
การดำาเนินโครงการท่ีอาจมีผลกระทบัตั้่อการดำารงช้ีพและวิถีืช้ีวิตั้ของชุ้มช้น

ด้้านธรรมูาภิบาล
การพิจารณาเครดิตั้ใหุ้้แก่ผู้ขอเครดิตั้หุ้รือกิจการท่ีอาจมีการดำาเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตั้ามหุ้ลักธรรมาภิบัาลท่ีดี ซึ่่่งตั้้องพิจารณาถื่งการรับัผิดช้อบั 

ตั้่อผู้มีสิ่วนได้เสิียของกิจการ รวมถ่ืงการไม่เข้าไปมีสิ่วนเก่ียวข้องกับัเร่ืองทุจริตั้หุ้รือคอร์รัปช้ั่น

ประเภทเครด้ติและผู้ข้อเครด้ติท่�ธนาคารไมู่ให้กี่ารสนับสนุนสนิเช่ื�อ (Exclusion List)*

ความผิดเกี่ยวกับั
กี่ารพนัน

ความผิดเกี่ยวกับั
กี่ารค้ามูนุษย์

ความผิดเกี่ยวกับั
ยาเสพติด้

ความผิดเกี่ยวกับั
กี่ารฟอกี่เงิน

ความผิดเกี่ยวกับั
ทรัพยากี่รธรรมูช่าติ

ความผิดเกี่ยวกับั
กี่ารกี่่อกี่ารร้าย

GRI 3-3

* นโยบัายเครดิตั้ ด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบัาล และแนวปฏิิบััตั้ิในการพิจารณาสิินเช่ื้อสิำาหุ้รับัอุตั้สิาหุ้กรรมเฉพาะ สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/pages/esg-credit-policy.aspx
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กี่รณ่คำาข้อสินเช่ื�อเช่ิงพาณิช่ย์ข้องลูกี่ค้า 
ผู้ประกี่อบกี่ารข้นาด้กี่ลางข้ึ�นไป

1 ตั้รวจสิอบัประเภทอุตั้สิาหุ้กรรมที่ ธนาคารไ ม่ใหุ้ ้

 การสินับัสินุน (Exclusion List)

2 ประเมินผลกระทบัด้าน ESG ผ่านการจัดทำา General  
 ESG Screening Form เพ่ือพิจารณาปัจจัยผลกระทบั 

 ด้าน ESG ในประเด็นตั้่างๆ เช้่น
 • ความเส่ีิยงที่อาจจะทำาใหุ้้สิภาพแวดล้อมของพื�นท่ี 

   และบัริเวณใกล้เคียงเส่ืิอมโทรม
 • ความเส่ีิยงจากการใช้้ กักเก็บั หุ้รือขนสิ่ง วัตั้ถุืดิบั 

   ที่ เป ็นสิารเคมี  วัตั้ถุือันตั้ราย ที่อาจก ่อใหุ้ ้ เ กิด 

   อันตั้รายแก่ชุ้มช้น
  • ความเ ส่ีิยงจากการใช้ ้ พื�นที่ ที่ อาจก ่อใหุ้ ้ เ กิด 

   ผลกระทบัตั้่อการดำาเนินช้ีวิตั้ของชุ้มช้น
  • ความเส่ีิยงการใช้้แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหุ้มาย
   หุ้รือแรงงานท่ีถูืกบัังคับัใหุ้้ทำางานโดยสิำาหุ้รับักรณี 

   ที่ มีผลกระทบัอย ่างมีนัยสิำ า คัญ ใหุ้ ้นำ า เสินอ 

   แนวทางจัดการเพ่ือประกอบัการพิจารณาเครดิตั้  
   และกำาหุ้นดประเด็นตั้ิดตั้าม      

   

3  พิจารณาอนุมัติั้หุ้รือปฏิิเสิธตั้ามระดับัอำานาจอนุมัติั้ 

  พร้อมกำาหุ้นดเงื่อนไขด้านส่ิิงแวดล้อมและสัิงคม

กี่รณ่คำาข้อสินเช่ื�อประเภทสินเช่ื�อโครงกี่าร

1 ตั้รวจสิอบัประ เภทอุตั้สิาหุ้กรรมที่ ธนาคารไ ม่ใ หุ้้ 

 การสินับัสินุน (Exclusion List)

2 ประเภทคำาขอเครดิตั้สิำาหุ้รับัโครงการที่อาจก่อใหุ้้เกิด 

 ผลกระทบัทางด้านสิิ่งแวดล้อมหุ้รือสัิงคมโดยเฉพาะ  
 โดยอ้างอิงจากหุ้ลักการสิากลและประกาศกระทรวง 

 ทรัพยากรธรรมช้าติั้และส่ิิงแวดล้อม โดยแบั่งประเภท 

 โครงการ ดังนี�
 • โครงการประเภท A คือ โครงการทีก่่อใหุ้้เกิดผลกระทบั 

  ด้านส่ิิงแวดล้อมและสัิงคมอย่างรุนแรง
 • โครงการประเภท B คือ โครงการทีก่่อใหุ้้เกิดผลกระทบั 

  ด้านส่ิิงแวดล้อมและสัิงคม
 • โครงการประเภท C คือ โครงการท่ีไม่ส่ิงผลกระทบัหุ้รอื 

  ก่อใหุ้้เกิดผลกระทบัด้านส่ิิงแวดล้อมและสัิงคมเล็กน้อย
 โดยประเมินผลกระทบัด้าน ESG ผ่านแบับัฟอร์มการ
 ประเมินความเสิี่ยงด้านสิิง่แวดล้อมและสัิงคมของโครงการ
 ขั�นตั้้น เพ่ือใหุ้้พนักงานประเมินระบับัการบัริหุ้ารจัดการ
 โครงการด้านตั้่างๆ ดังนี�
 • ด้านผลกระทบัตั้่อส่ิิงแวดล้อมและสัิงคม ในประเด็น

ที่มีนัยสิำาคัญ อาทิ ทำาเลสิถืานที่ตั้ั�งโครงการ มลภาวะ
ตั้่างๆ จากโครงการและผลกระทบัตั้่อชุ้มช้น

 • ด้านนโยบัาย กลไก ทรัพยากร (บัุคลากรและ 

งบัประมาณ) ในการบัริหุ้ารจัดการด้านสิิ่งแวดล้อม 

และสัิงคมเพ่ือลดผลกระทบัความเส่ีิยงทีอ่าจเกิดข่�น
 • ด้านแผนการดูแลความปลอดภัยและแผนการรองรับั

เหุ้ตัุ้ฉุกเฉินที่อาจเกิดข่�น
 • ด ้ านกลไกการควบัคุมและติั้ดตั้ามมาตั้รฐาน

กระบัวนการทำางานโดยผู ้ เช้ี่ยวช้าญอิสิระด ้าน 

ส่ิิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ด ้ า น ก ล ไ ก ก า ร รั บั ข ้ อ ร ้ อ ง เ รี ย น  ก า ร จั ด ก า ร  

และติั้ดตั้ามผลการบัริหุ้ารจัดการประเด็นเก่ียวกับั 

ส่ิิงแวดล้อมและสัิงคมกับักลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

3 ขอความเหุ้็นช้อบัจากผู้บัริหุ้ารของสิายงานธุรกิจ และ 

 สิายงานบัริหุ้ารความเส่ีิยงองค์การ เพ่ือศ่กษัารายละเอยีด 

 โครงการ (หุ้ากไม่เหุ้็นช้อบั จบัขั�นตั้อนการพิจารณา)

4 รายงานต่ั้อคณะกรรมการกำากับัดแูลกจิการเพ่ือรับัข้อเสินอแนะ

5 ศ่กษัารายละเอยีดและดำาเนินการเจรจาความเป็นไปได้ของ 

 โครงการในเชิ้งเครดิตั้ รวมถ่ืงการจัดการผลกระทบั 

 ด้านส่ิิงแวดล้อมและสิงัคม

6 พิจารณาอนุมัติั้หุ้รือปฏิิเสิธตั้ามระดับัอำานาจอนุมัติั้พร้อม 

 กำาหุ้นดเง่ือนไขด้านส่ิิงแวดล้อมและสัิงคม

GRI 3-3

ข้ั�นตอนกี่ารพิจารณาสนิเช่ื�อตามูประเด้น็ความูเส่�ยงด้้าน ESG

เพ่ือใหุ้้มัน่ใจว่าธนาคารสินับัสินุนสินิเช้ือ่ท่ีไม่ส่ิงผลกระทบัต่ั้อ ESG ธนาคารจง่กำาหุ้นดใหุ้้ผูดู้แลความสิมัพันธ์ลกูค้าจดัทำาแบับัการประเมนิความเสิีย่ง 

ด้านสิิง่แวดล้อมและสิงัคม (Environmental & Social Screening Tools) สิำาหุ้รับัสินิเช้ือ่เช้งิพาณิช้ย์ของลกูค้าผูป้ระกอบัการขนาดกลางข่�นไปและสินิเช้ือ่
ประเภทสินิเช้ือ่โครงการ โดยกำาหุ้นดใหุ้้มกีารตั้รวจสิอบัคำาขอสินิเช้ือ่ใหุ้้เป็นไปตั้ามนโยบัายเครดติั้ ดงันี� 
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ทั�งนี� สิำาหุ้รับัคำาขอสินับัสินุนสิินเช้ื่อประเภทโครงการท่ีอาจก่อใหุ้้เกิดผลกระทบัด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคม สิายงานบัริหุ้ารความเสิี่ยงองค์การจะ
ดำาเนินการตั้ิดตั้าม ควบัคุม และรับัผิดช้อบัในการรายงานตั้่อคณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการทุก 3 เดือน เพ่ือรับัข้อเสินอแนะก่อนการพิจารณา
เครดิตั้ โดยหุ้ากประเมินความเสิี่ยงแล้วพบัว่า โครงการท่ีขอสิินเช้ื่อไม่เป็นไปตั้ามเกณฑ์์การประเมินความเสิี่ยงด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคม ธนาคาร
จะแจ้งประเด็นท่ีตั้้องการใหุ้้ปรับัปรุงพร้อมเง่ือนไขและข้อจำากัดตั้่างๆ ใหุ้้ลูกค้านำาไปปรับัปรุงแก้ไขตั้ามระยะเวลาท่ีกำาหุ้นด และหุ้ากลูกค้าไม่เสินอ
แนวทางการปรับัปรุงแก้ไขในระยะเวลาท่ีเหุ้มาะสิม ธนาคารอาจจะยุตั้ิการสินับัสินุนสิินเช้ื่อดังกล่าว

ยอด้สินเช่ื�อเช่ิงพาณิช่ย์ข้องลูกี่ค้า
ผู้ประกี่อบกี่ารข้นาด้กี่ลางขึ้�นไป 

492,965บาท

ประเภทคำาข้อสินเช่ื�ออ้างอิง
จากี่หลักี่กี่ารสากี่ลและ

ประกี่าศกี่ระทรวง
ทรัพยากี่รธรรมูช่าติและ

สิ�งแวด้ล้อมู

โครงกี่ารทั�งหมูด้
ในปี 2565
จำานวน

 36
โครงกี่าร

โครงกี่ารประเภท A

จำานวน 0 โครงกี่าร

โครงกี่ารประเภท B

จำานวน 3 โครงกี่าร

โครงกี่ารประเภท C

จำานวน 33 โครงกี่าร

 

514,652 ล้านบาท โด้ยแบ่งเป็น

อนุมูัติ 

36 
โครงกี่าร

อนุมูัติโด้ยมู่
เงื�อนไข้
0 
โครงกี่าร

อยู่ในระหว่าง
กี่ารพิจารณา 
0
โครงกี่าร

ปฏิิเสธ 

0 
โครงกี่าร

ยอด้สินเช่ื�อโครงกี่าร  

21,687ล้านบาท

ยอด้สินเช่ื�อเช่ิงพาณิช่ย์ข้องลูกี่ค้า
ผู้ประกี่อบกี่ารข้นาด้กี่ลางขึ้�นไป 

 492,965 ล้านบาท

ยอด้สนิเช่ื�อโครงกี่ารและสนิเช่ื�อเช่งิพาณชิ่ย์
ข้องลูกี่ค้าผู้ประกี่อบกี่ารข้นาด้กี่ลางข้ึ�นไป 
ท่�อนุมัูติในปี 2565 โด้ยผ่านกี่ารประเมิูน
ความูเส่�ยงด้้าน ESG จำานวน

ผลกี่ารพิจารณาสินเช่ื�อโครงกี่าร ปี 2565

โครงกี่ารทั�งหมูด้จำานวน 36 โครงกี่าร
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ตัวอย่างกี่ารพิจารณาสนับสนุนทางกี่ารเงินต่อโครงกี่าร

ธนาคารพิจารณาสิินเช้ื่อโครงการโดยนำาปัจจัยด้าน ESG และนโยบัายเครดิตั้ของธนาคารมาเป็นหุ้ลักเกณฑ์์ในการพิจารณาสิินเช้ื่อ ได้แก่

โครงกี่ารสนับสนุนกี่ารใช่้รถึยนต์ไฟฟ้า
ตั้ามท่ีภาครฐัมนีโยบัายสินับัสินุนอตุั้สิาหุ้กรรมรถืยนต์ั้ไฟฟ้า รวมถ่ืงการกระตัุ้น้ใหุ้้มกีารใช้้รถืยนต์ั้ไฟฟ้าในประเทศใหุ้้ 

มากข่�น ซึ่่ง่เป็นส่ิวนหุ้น่่งของยุทธศาสิตั้ร์การจดัการปัญหุ้าการเปลีย่นแปลงสิภาพภมูอิากาศท่ีเกิดจากก�าซึ่เรือนกระจก ทั�งนี�  
ธนาคารมนีโยบัายในการสินบััสินนุสิินเช้ือ่เพ่ือความย่ังยนืสิำาหุ้รับัการลดมลภาวะและลดผลกระทบัจากก�าซึ่เรอืนกระจก 
และเป็นส่ิวนหุ้น่่งท่ีได้ใหุ้้การสินับัสินุนโครงการสิร้างระบับันเิวศการใช้้รถืยนต์ั้ไฟฟ้า (EV Car) ในส่ิวนของบัรกิารใหุ้้เช่้า
รถืยนต์ั้ไฟฟ้าและการสิร้างดิจทัิลแพลตั้ฟอร์มท่ีจะใหุ้้ข้อมูลต่ั้างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับัการใช้้รถืยนต์ั้ไฟฟ้า เช่้น ข้อมูลสิถืานี 

อดัประจุไฟฟ้า สิถืานีซ่ึ่อมบัำารุงรถื เป็นต้ั้น โดยธนาคารเห็ุ้นว่าโครงการดังกล่าวมีหุ้ลักเกณฑ์์การพิจารณาคัดเลือกรถืไฟฟ้า
ท่ีนำามาใหุ้้บัริการท่ีมีมาตั้รฐาน เน้นความปลอดภัยของผูเ้ช่้า/ผูใ้ช้้บัริการ และมีอตัั้ราค่าเช่้าท่ีเป็นธรรมกับัผูใ้ช้้บัริการ  
รวมทั�งโครงการดังกล่าวยังมกีารใหุ้้ข้อมลูเก่ียวกับัการใช้้รถืยนต์ั้ไฟฟ้า การบัำารงุรกัษัา และข้อระมดัระวงัท่ีผูใ้ช้้บัริการควรรู้ 
ซึ่่ง่สิามารถืสิร้างผลกระทบัเช้งิบัวกใหุ้้กับัสิงัคม โดยทำาใหุ้้ผูใ้ช้้รถืยนต์ั้ทั�งกลุม่องค์กรและประช้าช้นท่ัวไปได้มโีอกาสิทดลองใช้้ 

รถืยนต์ั้ไฟฟ้า พร้อมทั�งสิร้างความมัน่ใจถ่ืงความเพียงพอของสิถืานีอัดประจไุฟฟ้า และสิามารถืเข้าถ่ืงบัริการซ่ึ่อมบัำารงุ  
รวมถ่ืงสิามารถืลดมลภาวะทางอากาศและฝุ่น่ควนัจากท่อไอเสิยี และ PM 2.5 ได้  อันมส่ีิวนช่้วยใหุ้้ประเทศสิามารถื
บัรรลเุป้าหุ้มายในการจดัการผลกระทบัด้านการเปลีย่นแปลงสิภาพภูมอิากาศได้อย่างมปีระสิทิธิภาพมากข่�น

โครงกี่ารผลิตและข้ายไฟฟ้าจากี่พลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างเอกี่ช่น 
การสินับัสินุนการเปลีย่นผ่านสิูก่ารใช้้พลงังานอย่างย่ังยืนสิำาหุ้รบััผูป้ระกอบัการเป็นอีกภารกิจหุ้น่่งของธนาคาร ธนาคาร
ได้ใหุ้้การสินบััสินนุโครงการ Solar Rooftop เพ่ือการตั้ดิตั้ั�งอปุกรณ์ผลติั้ไฟฟ้าจากแสิงอาทติั้ย์และจำาหุ้น่ายคนืใหุ้้แก่
เอกช้นในราคาท่ีตั้ำา่กว่าการซึ่ื�อไฟฟ้าจากภาครฐัฯ โดยโครงการจะดำาเนินการบันพื�นท่ีของสิถืานประกอบัการของเอกช้น
ซึ่่ง่ไม่มีประเด็นขัดแย้งเรือ่งสิิทธิในท่ีดินทำากินกับัชุ้มช้น โดยในระหุ้ว่างกระบัวนการก่อสิร้างนั�น ทางเอกช้นได้มีการจัด
เตั้รียมมาตั้รการเร่ืองความปลอดภัยแก่พนักงานและช้มุช้นโดยรอบั รวมถ่ืงมีการติั้ดตั้ามเร่ืองมลภาวะทางอากาศและ
เสิยีง เพ่ือป้องกันไม่ใหุ้้เกดิผลกระทบัด้านสิภาพแวดล้อมต่ั้อพื�นท่ีของชุ้มช้นใกล้เคียง โครงการจะมส่ีิวนช่้วยใหุ้้ผูป้ระกอบั
การท่ีตั้ระหุ้นักถืง่ความสิำาคัญของการลดการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก ได้มีส่ิวนช่้วยในการแก้ไขปัญหุ้าภาวะโลกร้อน โดย
ไฟฟ้าท่ีได้จากโครงการมปีริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกโดยตั้ลอดวฏัิจกัรชี้วติั้ น้อยกว่าไฟฟ้าท่ีได้จากแหุ้ล่งปกติั้เกือบั  
10 เท่า พร้อมกับัลดต้ั้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าได้อีกทางหุ้น่่ง และยังสิอดคล้องกับัแผนพัฒนากำาลังผลิตั้ไฟฟ้าของประเทศ
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืกของภาครัฐ  ท่ีสินับัสินนุใหุ้้มีการผลิตั้ไฟฟ้าท่ีช่้วยลดผลกระทบั 

ด้านสิิง่แวดล้อมจากการผลิตั้ไฟฟ้า พร้อมทั�งการส่ิงเสิริมใหุ้้มีการใช้้พลงังานทดแทน

โครงกี่ารโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ
จากการขยายตั้ัวของเศรษัฐกิจในภูมิภาคอาเซึ่ียนท่ีส่ิงผลใหุ้้ความต้ั้องการใช้้ไฟฟ้าเพ่ิมมากข่�นทั�งจากภาคการ
ผลิตั้และภาคครัวเรือน ประกอบักับัความพยายามในการลดผลกระทบัด้านสิิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สิภาพภูมิอากาศ รัฐบัาลในกลุ่มประเทศอาเซึ่ียนได้ใหุ้้การสินับัสินุนการผลิตั้ไฟฟ้าจากพลังงานสิะอาด
โดยภาคเอกช้นเพ่ือสินับัสินุนการเปลี่ยนผ่านเข้าสิู่การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกสุิทธิเป็นศูนย์ โดยโครงการนี� 
ผู้ประกอบัการด้านพลังงานในธุรกิจผู้ผลิตั้พลังงานไฟฟ้าจากประเทศไทยได้เข้าไปมีส่ิวนร่วมในโครงการ 

การผลิตั้ไฟฟ้าจากพลังงานแสิงอาทิตั้ย์ในต่ั้างประเทศ โดยมีระยะเวลาสัิญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าจากโครงการกับั
ภาครัฐกว่า 20 ปี ธนาคารได้พิจารณาใหุ้้การสินับัสินุนโดยเหุ้็นว่าโครงการนี�จะสิามารถืช่้วยลดปัญหุ้าไฟฟ้า
ไม่เพียงพอในเวลาเร่งด่วน ท่ีกระทบัต่ั้อการดำารงชี้พและการประกอบัธุรกิจ โดยโครงการใหุ้้บัริการพลังงาน
ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้้ไฟฟ้าทั�งภาคประช้าช้นและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิิทธิภาพ นอกจากนี� ธนาคารได้พิจารณา
ถื่งบัริเวณสิถืานท่ีตั้ั�งโครงการ ระยะหุ่้างระหุ้ว่างชุ้มช้นโดยรอบั มลภาวะทั�งทางอากาศ เสีิยง และนำ�า และ
ผลกระทบัทางลบัท่ีอาจเกิดข่�นกับัชุ้มช้นโดยรอบั ซึ่่่งผู้ประกอบัการเจ้าของโครงการได้มีการวางแผนรับัมือ 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหุ้าท่ีอาจสิ่งผลตั้่อสิิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในช้ีวิตั้และทรัพย์ของพนักงานและ
ชุ้มช้นโดยรอบัแล้ว นอกจากนี� โครงการยังสิอดคล้องกับันโยบัายภาครัฐและของธนาคารอีกด้วย 

E
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กี่ารมู่ส่วนร่วมูกัี่บผู้มู่ส่วนได้้เส่ยเพื�อสื�อความูเก่ี่�ยวกัี่บหลักี่เกี่ณฑ์กี่ารพิจารณาความูเส่�ยง 
ด้้าน ESG

ธนาคารใหุ้้ความรู้เก่ียวกับันโยบัายเครดิตั้และกระบัวนการเครดิตั้ท่ีพิจารณาตั้ามหุ้ลักเกณฑ์์ความเสิี่ยงด้าน ESG ใหุ้้แก่พนักงานท่ีปฏิิบััติั้งาน 

ด้านเครดิตั้และหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใหุ้้ความรู้และตั้ระหุ้นักในประเด็นผลกระทบัด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคมตั้ลอดกระบัวนการ
ใหุ้้สิินเช้ื่อและการลงทุน โดยพนักงานจะต้ั้องผ่านการทดสิอบัด้านนโยบัายเครดิตั้ นอกจากนี�  ธนาคารยังมีการฝึ่กอบัรมหุ้ลักสิูตั้ร 

เก่ียวกับัหุ้ลักเกณฑ์์การประเมินความเสิี่ยงด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคมของแตั้่ละธุรกิจและอุตั้สิาหุ้กรรม เพ่ือช้่วยใหุ้้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ 
และสิามารถืบัริหุ้ารจัดการความเสิี่ยงดังกล่าว ตั้ลอดจนสิามารถืรายงานประเด็นความเสิี่ยงด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคมได้อย่างถูืกตั้้อง โดยเฉพาะ 

ความเสิีย่งบัางอย่างท่ีมคีวามซึ่บััซ้ึ่อนซึ่่ง่อาจจะปรากฏิอยู่ในหุ่้วงโซ่ึ่อุปทานของโครงการทีข่อสินิเช้ือ่ ซึ่่ง่ความเข้าใจในประเด็นความเสิีย่งของแต่ั้ละธุรกิจ 

และอุตั้สิาหุ้กรรม และการประเมินความเสิี่ยงในแตั้่ละประเด็น เป็นสิิ่งท่ีจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะสิ่งผลใหุ้้พนักงานมีความช้ำานาญ (Internal Expert)  
ในการวิเคราะห์ุ้ธุรกิจลูกค้า เพื่อสิามารถืใหุ้้คำาแนะนำาและข้อแสินอแนะท่ีสิามารถืช้่วยเหุ้ลือลูกค้าได้อย่างถูืกตั้้อง 

ทั�งนี� ธนาคารได้กำาหุ้นดตัั้วช้ี�วัดของพนักงานทั�งในระดบััผูบ้ัรหิุ้ารและระดบััปฏิิบัตัั้งิาน ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับัการจดัการการเปลีย่นแปลงสิภาพภูมอิากาศ 

ท่ีได้รับัการพิจารณาทั�งในแง่ของธุรกิจและการดำาเนินงาน โดยในด้านธุรกิจ ธนาคารได้พัฒนาผลติั้ภณัฑ์์คาร์บัอนตั้ำา่และสินับัสินุนการปล่อยสินิเช้ือ่ 

เพ่ือสิิง่แวดล้อมโดยกำาหุ้นดเป็นตั้วัช้ี�วัดของหุ้น่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่ิวนในด้านการดำาเนินงาน ธนาคารได้กำาหุ้นดเป้าหุ้มายระยะยาวเพ่ือลดการปล่อย
ก�าซึ่เรือนกระจกจากการดำาเนินงานของธนาคาร ตั้ลอดจนได้สิร้างแรงจงูใจต่ั้อพนักงานโดยการใหุ้้รางวลัทั�งท่ีเป็นตั้วัเงินและไม่ใช่้ตั้วัเงิน เช่้น รางวัล 
Star Award ซึ่่่งเป็นรางวัลเพื่อสิร้างกำาลังใจแก่พนักงานในการพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวข้องกับั ESG เป็นตั้้น

กี่ารมู่ส่วนร่วมูกัี่บพนักี่งานเพื�อสื�อความูเก่ี่�ยวกัี่บเกี่ณฑ์กี่ารพิจารณาความูเส่�ยงด้้าน ESG

ธนาคารจัดใหุ้้ผู้บัริหุ้ารและพนักงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมอบัรมสิัมมนากับัหุ้น่วยงานวิช้าการ ภาครัฐ และหุ้น่วยงานกำากับัดูแล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้

เก่ียวกับัความเสิี่ยงด้านสิิ่งแวดล้อมและสิังคมตั้ลอดทั�งปี ดังนี�

• ธนาคารร ่วมกับัองค ์การบัริหุ้ารจัดการก �าซึ่เ รือนกระจก  
 (องค์การมหุ้าช้น) (อบัก.) จัดอบัรมหุ้ลักสิูตั้ร “ความรู้ท่ัวไป 

 ด้านการเปลีย่นแปลงสิภาพภูมอิากาศและการลดก�าซึ่เรอืนกระจก”  
 ซึ่่ง่ครอบัคลมุทั�งในเร่ืองของกฎหุ้มายท่ีเก่ียวข้องกับัตั้ลาดคาร์บัอน  
 ท่ีมีแนวทางการประเมินคาร์บัอนฟุตั้พรินตั้์ทั�งในระดับับัุคคลและ 

 ระดับัองค์กร เพ่ือสิร้างความรู้ความเข้าใจใหุ้้แก่พนักงาน โดยมี 
 พนักงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการอบัรมมากกว่า 100 ราย 
 

• ธนาคารร่วมกับัตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้่งประเทศไทย จัดอบัรมใหุ้ ้

 ความรู ้ ในหุ้ลักสิูตั้รด ้าน ESG ขั�นพื�นฐาน และการลงทุน 

 เก่ียวกับัสิิ่งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบัาล ใหุ้้แก่พนักงาน 

 ผ่านระบับัออนไลน์ (e-learning) เพ่ือใหุ้้พนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

 และผู้ท่ีสินใจได้รับัความรู้เร่ือง ESG การบัริหุ้ารการจดัการธุรกิจ 

 อย่างย่ังยืน ความรับัผดิช้อบัต่ั้อสิงัคม ตั้ลอดจนแนวทางการลงทุน 

 อย่างย่ังยืน 
 

• ธนาคารจัดสิัมมนาออนไลน์ เร่ือง Future Trends: ESG &  
 Green Technology Trends ซึ่่่งมีเนื�อหุ้าเก่ียวกับัสิถืานการณ ์

 และผลกระทบัด้านสิิ่งแวดล้อม แนวโน ้มในอนาคตั้ และ 

 แผนการดำาเนินงานด้าน ESG ของธนาคาร ตั้ลอดจนสิร้าง 

 แรงบัันดาลใจด้าน ESG ใหุ้้แก่ผู ้เข้าร่วมสิัมมนา เพ่ือสิร้าง 

 ความตั้ระหุ้นักรู้ใหุ้้พนักงานร่วมเปลี่ยนแปลงพฤตั้ิกรรมใหุ้้เกิด  
 Green Behavior มากย่ิงข่�น โดยมีพนักงานและผู้บัริหุ้ารเข้าร่วม 

 สิัมมนามากกว่า 400 ราย 

GRI 2-28
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กี่ารมู่ส่วนร่วมูกัี่บลูกี่ค้าเพื�อสื�อความูเก่ี่�ยวกัี่บเกี่ณฑ์กี่ารพิจารณาความูเส่�ยงด้้าน ESG

• ธนาคารเข้าร่วมงาน  Sustainability Expo 2022 ณ ศนูย์การประช้มุ 

 แหุ้่งช้าตั้ิสิิริกิตั้ิ์ โดยมีคุณกฤษัณ์ จิตั้ตั้์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ  
 ใหุ้้เกียรตั้ิเข้าร่วมเสิวนาหัุ้วข้อ “Green Finance” เพื่อแลกเปลี่ยน 

 ประสิบัการณ์ ทิศทาง โอกาสิ และความท้าทายท่ีสิำาคัญ 

 ในการผลักดันตั้ลาดสิินเช้ื่อสิีเขียวในประเทศ
• ธนาคารเข้าร่วมงาน Decarbonization Conference 2022  
 จัดโดยสิมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตั้์แหุ้่งประเทศไทย  
 โดยคุณกฤษัณ์ จิตั้ตั้์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ใหุ้้เกียรตั้ิเข้าร่วม 

 เสิวนาหัุ้วข้อ Role of Financial Sector in Decarbonization ในงาน  
 เพ่ือตั้อกยำ�าความสิำาคัญในบัทบัาทของภาคการเงินการธนาคาร 

 ในการช่้วยผลักดันใหุ้้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสิู่สัิงคมคาร์บัอนตั้ำ่า  
 รวมทั�งมีการแช้ร ์ประสิบัการณ์และกลยุทธ ์ของธนาคาร 

 เพื่อขับัเคลื่อนความมุ่งมั่นในการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกเป็นศูนย์ 

 อีกด้วย 
 

• ธนาคารร ่วมกับัองค ์การบัริหุ้ารจัดการก �าซึ่เ รือนกระจก 
(องค์การมหุ้าช้น) (อบัก.) และตั้ัวแทนภาคธุรกิจ จัดอบัรมเร่ือง 

การปรับัตั้ัวสิู ่ ธุ ร กิจคาร ์บัอนตั้ำ่ าของผู ้ประกอบัการในยุค  
Net Zero โดยครอบัคลุมหัุ้วข้อท่ีสิำาคัญ อาทิ เง่ือนไขและ 

แรงกดดันทางการค้าและการทำาธุรกิจภายใตั้้บัริบัทของภาวะ
โลกรวน และมาตั้รการ และการดำาเนินการของผู้ประกอบัการ
เพ่ือการไปสิู่ธุรกิจคาร์บัอนตั้ำ่า รวมทั�งมีการแช้ร์ประสิบัการณ์ใน 

การดำาเนินการสิูธ่รุกิจคาร์บัอนตั้ำา่จากผู้ประกอบัการ เพื่อใหุ้้ลูกค้า
ตั้ระหุ้นักถ่ืงความสิำาคัญของการเปลี่ยนผ่านไปยังการทำาธุรกิจ
แบับั Net Zero และจดุประกายแนวคดิในการปรับัตั้วัเปลีย่นแปลง 

ของธุรกิจของตั้นเอง โดยมีลูกค้าเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย 

GRI 2-28
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• ธนาคารเข้าร ่วมเป็นหุ้น่่งในผู ้แทนจากสิถืาบัันการเงินและ 

 การลงทุน (Asia Transition Study Group Participants)  
 โดย ร่วมประชุ้มใหุ้้ความเห็ุ้นและแบั่งปันประสิบัการณ์กรณี 

 ตั้ัวอย่างหุ้รือประเด็นปัญหุ้าท่ีพบัในการพิจารณาสิินเช้ื่อเพ่ือ 
 เป็นข้อมูลประกอบัการจัดทำาร่าง Asia Transition Finance
 Guideline เป็นแนวทางในการดำาเนินงานของสิถืาบัันการเงิน 

 ในภูมิภาคเอเช้ีย

• เป ็นตั้ัวแทนของสิมาคมธนาคารไทยเข ้าร ่วมเป ็นหุ้น่่งใน 

 คณะทำางาน Thailand Taxonomy ของธนาคารแหุ่้งประเทศไทย  
 เพ่ือแสิดงความคิดเห็ุ้นและใหุ้้ข้อเสินอแนะตั้่อร่างมาตั้รฐาน 

 การจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษัฐกิจท่ีคำาน่งถ่ืงสิิ่งแวดล้อม 

• ธนาคารเข้าร่วมแสิดงความเห็ุ้นในการประช้มุ เรือ่ง A Multi-Stakeholder  
 Consultation on Formulating a Risk-Informed Financing  
 Strategy within the Integrated National Financing Framework  
 (INFF) for Thailand จัดโดย United Nations Development  
 Programme (UNDP) ในสิ่วนของปัญหุ้าอุปสิรรคและมาตั้รการ 

 สินับัสินุนท่ีจำาเป็น เพ่ือใช้้ประกอบัการจัดทำา INFF และนำาเสินอ 

 ตั้่อรัฐบัาลไทย

กี่ารมู่ส่วนร่วมูกัี่บหน่วยงานกี่ำากัี่บดู้แล ภาครัฐ ภาคเอกี่ช่น หน่วยงานไมู่แสวงหาผลกี่ำาไร และภาคประช่าสังคมู
เพื�อสื�อความูเก่ี่�ยวกัี่บหลักี่เกี่ณฑ์กี่ารพิจารณาความูเส่�ยงด้้าน ESG
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ความูเส่�ยง
หุ้ากธนาคารไม่ใหุ้้ความสิำาคัญในการสินับัสินุนใหุ้้คู่ค้าดำาเนินธุรกิจด้วย
ความรับัผิดช้อบัตั้่อส่ิิงแวดล้อม สัิงคม และธรรมาภิบัาล/เศรษัฐกิจ (ESG) 
อาจทำาใหุ้้ธนาคารสินับัสินุนหุ้รือส่ิงเสิริมบัริษััท (คู่ค้า) ที่สิร้างผลกระทบัตั้่อ 

ส่ิิงแวดล้อมหุ้รืออาจใช้้แรงงานผิดกฎหุ้มาย ละเมิดสิิทธิมนุษัยช้นได้  
ซึ่่่งส่ิิงเหุ้ล่านี�อาจสิ่งผลตั้่อภาพลักษัณ์ของธนาคารที่มีสิ่วนเก่ียวข้องใน 

การสินับัสินุนบัริษััทที่สิร้างผลกระทบัด้านส่ิิงแวดล้อมและสัิงคม 

โอกี่าส
หุ้ากธนาคารบัริหุ้ารจัดการหุ้่วงโซึ่่อุปทานโดยมีเกณฑ์์ด้าน ESG เป็นปัจจัย
ในการพิจารณาคู่ค้า จะช้่วยใหุ้้ธนาคารสินับัสินุนคู่ค้าท่ีทำาธุรกิจด้วยความ
รับัผิดช้อบั สิร้างความเช้ื่อม่ันในการส่ิงมอบัสิินค้าและบัริการใหุ้้แก่ธนาคาร
ด้วยคุณภาพ อกีทั�งยังพัฒนานวตัั้กรรมใหุ้ม่ๆ ทีเ่ป็นมติั้รต่ั้อส่ิิงแวดล้อมและ
ไม่สิร้างผลกระทบัตั้่อสัิงคม ร่วมสิร้างศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจไปด้วย
กันกับัธนาคารใหุ้้เตั้ิบัโตั้ได้อย่างม่ันคงและเป็นพันธมิตั้รทางธุรกิจที่ยั่งยืน

กี่ารบริหารจัด้กี่ารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั�งยืน

ธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญในการบัริหุ้ารจัดการหุ้่วงโซึ่่อุปทานอย่าง
ย่ังยืน มีแนวทางในการบัริหุ้ารจัดการท่ีย่ดมั่นจรรยาบัรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ และสิอดคล้องกับันโยบัายของธนาคารท่ีจะดำาเนิน
ธุรกิจกับัคู่ค้าด้วยความโปร่งใสิ เท่าเทียม เป็นธรรม และตั้รวจสิอบัได้  
รวมถ่ืงสินับัสินุนการจัดซึ่ื�อจัดหุ้ากับัคู่ค้าท่ีคำาน่งถ่ืงผลกระทบัตั้่อ  

ESG ซึ่่่งแนวทางในการบัริหุ้ารจัดการหุ้่วงโซึ่่อุปทานท่ีครอบัคลุม
ตั้ั�งแตั้่กระบัวนการสิรรหุ้าและคัดเลือกคู่ค้า การควบัคุมคุณภาพ
ของสิินค้าและบัริการ การประเมินความเสิี่ยงและจัดกลุ ่มคู ่ค้า  
กระบัวนการในการตั้ิดตั้าม ตั้รวจสิอบั และประเมินผลคู่ค้า ตั้ลอดจน
การบัรหิุ้ารความสิมัพันธ์กับัคูค้่า ส่ิงเสิริมใหุ้้คูค้่าเตั้บิัโตั้อย่างมศีกัยภาพ  
ร่วมกันสิร้างสิรรค์นวัตั้กรรมเพ่ือนำาไปสิูค่วามย่ังยืน และเป็นคูค้่าธุรกิจ
ท่ีแข็งแกร่งกับัธนาคารในระยะยาว 

ธนาคารมีการจัดทำาคู่มือคู่ค้า เพ่ือสิื่อสิารใหุ้้คู ่ค้ารับัทราบั ย่ดถืือ  
และปฏิิบััตั้ิตั้ามนโยบัายและระเบัียบัวิธีการจัดซึ่ื�อจัดหุ้า แนวทาง 

การบัริหุ้ารคูค้่า รวมถ่ืงข่าวสิารต่ั้างๆ เป็นประจำาทุกปี โดยคูม่อืคูค้่าได้ม ี

การกำาหุ้นดหุ้ลักปฏิิบััตั้ิเพ่ือใหุ้้คู่ค้าใช้้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
ใหุ้้เป็นไปตั้ามกฎหุ้มายและกฎระเบัียบั จรรยาบัรรณของธนาคาร 
จริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั�งยังช้่วยใหุ้้คู่ค้ารักษัามาตั้รฐานการปฏิิบััตั้ิ
ตั้ามในเร่ืองความปลอดภัย อาช้ีวอนามัยและสิิ่งแวดล้อม การคำาน่ง
ถ่ืงสิทิธิมนุษัยช้น การปฏิบิัตัั้ต่ิั้อแรงงานด้วยความเป็นธรรม การดำาเนิน
ธุรกิจท่ีจะไม่มส่ีิวนเก่ียวข้องกับัการทุจริตั้และคอร์รัปช้ัน่ในทุกรปูแบับั  
การป้องกันการหุ้าผลประโยช้น์ในหุ้น้าท่ีโดยมิช้อบัและการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยช้น์ รวมถ่ืงสินับัสินุนใหุ้้คู่ค้าเข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายในการตั้่อตั้้านการทุจริตั้ นอกจากนี� ธนาคารได้จดังาน
สิัมมนาร่วมกับัคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี เพ่ือสิื่อความกลยุทธ์การจัดซึ่ื�อ  

การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายใตั้้การกำากับัดูแลท่ีดี และการจัดซึ่ื�อ 

อย่างรับัผิดช้อบั ตั้ามนโยบัายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน อีกทั�งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ภาพรวมของเศรษัฐกิจ 
สิถืานการณ์ตั้ลาด ท่ีเก่ียวข้อง แนวโน้มการตั้ลาดในอนาคตั้ รวมถ่ืง
นวัตั้กรรม ตั้ลอดจนร่วมรบััฟังและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็ุ้นและข้อเสินอแนะ 
เพื่อนำามาพัฒนากระบัวนการทำางานใหุ้้เตั้ิบัโตั้ร่วมกันอย่างย่ังยืน
 

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน

ในปี 2565 ธนาคารมคีูค้่าจำานวน 956 ราย ประกอบัด้วยคูค้่าในประเทศ
จำานวน 904 ราย คูค้่าต่ั้างประเทศจำานวน 52 ราย (คดิเป็นร้อยละ 5  
ของจำานวนคูค้่าทั�งหุ้มด) คูค้่ารายใหุ้ม่จำานวน 78 ราย (คดิเป็นร้อยละ 8 
ของจำานวนคูค้่าทั�งหุ้มด) 

การดำาเนินงานตั้ามนโยบัายและระเบัียบัปฏิิบััตั้ิการจัดซึ่ื�อจัดหุ้าตั้าม
แนวทางในการบัริหุ้ารจัดการหุ้่วงโซึ่่อุปทานอย่างย่ังยืน ครอบัคลุม
ตั้ั�งแตั้่ขั�นตั้อนการสิรรหุ้าและคัดเลือก โดยมุ ่งเน้นการพิจารณา
คุณสิมบััตั้ิด้านศักยภาพและคุณภาพของสิินค้าและบัริการ ผนวกกับั
การประเมนิความรับัผดิช้อบัและกระบัวนการควบัคมุด้านสิิง่แวดล้อม 
สิังคมและการดำาเนินธุรกิจตั้ามหุ้ลักธรรมาภิบัาล รวมถ่ืงการบัริหุ้าร
จดัการและการประเมนิความปลอดภัยของระบับัเทคโนโลยีสิารสินเทศ
หุ้รืออุปกรณ์ท่ีใช้้ในการปฏิิบััติั้งาน อีกทั�งคู่ค้าทุกรายตั้้องรับัทราบั
และยอมรับัข้อกำาหุ้นดในจรรยาบัรรณคู่ค้า ก่อนเข้าร่วมเป็นคู่ค้าของ 

ธนาคาร และตั้้องถืือปฏิิบััตั้ิอย่างถูืกตั้้องเคร่งครัด โดยเนื�อหุ้าใน 

แนวทางปฏิิบััตั้ิฯ สิอดคล้องกับัข้อกำาหุ้นดกฎหุ้มาย และจรรยาบัรรณ 

ของธนาคารตั้ลอดจนมาตั้รฐานสิากล โดยธนาคารใหุ้้ความสิำาคัญ

GRI 2-6, GRI 3-3, GRI 308-1, GRI 414-1



192  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

และสินับัสินุนใหุ้้คู่ค้าของธนาคาร ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสิ 
ปฏิิบััตั้ิตั้ามกฎหุ้มาย ระเบัียบั และข้อบัังคับั การเคารพสิิทธิ 

มนุษัยช้น ปฏิิบััตั้ิตั้่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ปฏิิบััตั้ิตั้ามมาตั้รฐาน
การบัริหุ้ารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาช้ีวอนามัยและ 

สิิ่งแวดล้อม 

ธนาคารมีการตั้ิดตั้ามและประเมินผลการดำาเนินงานของคู ่ค ้า 

ใหุ้้เป็นไปตั้ามจรรยาบัรรณคู่ค้า หุ้ากพบัว่าคู ่ค้ารายใดไม่ดำาเนิน 

ธุรกิจตั้ามข้อกำาหุ้นดในจรรยาบัรรณคู่ค้า* ละเมิดกฎหุ้มาย ระเบัียบั 
ข ้อบัังคับั ธนาคารจะพิจารณาตั้ามพฤตั้ิกรรมท่ีสิ ่งผลกระทบั 

และทำาใหุ้้เกิดความเสิี่ยง ความเสิียหุ้ายท่ีเกิดข่�น และดำาเนินการตั้าม
กระบัวนการด้วยการพูดคุยและ/หุ้รือสิ่งเอกสิารท่ีเป็นลายลักษัณ์ 
อักษัรเพ่ือแจ้งเตั้ือน ซึ่่่งจะมีการกำาหุ้นดแนวทาง แผน ระยะเวลาใน
การดำาเนินการ และตั้ิดตั้ามการแก้ไขปรับัปรุงในประเด็นดังกล่าว 
หุ้ากคู่ค้าไม่สิามารถืปฏิิบััตั้ิตั้ามได้ ธนาคารมีการกำาหุ้นดระดับัและ
บัทลงโทษัตั้ามลกัษัณะความเสิีย่งและผลกระทบัท่ีอาจเกิดข่�น ซึ่่ง่อาจ
ดำาเนินการยกเลิกสิัญญาและถือดรายช้ื่อออกจากทะเบัียนคู่ค้าของ
ธนาคารอย่างถืาวร ทั�งนี� เพ่ือป้องกันความเสิี่ยงท่ีอาจสิ่งผลกระทบั 

ตั้่อภาพลักษัณ์และการดำาเนินงานของธนาคารในอนาคตั้ และใน
ขั�นตั้อนของการประเมินความเสิี่ยงและจัดกลุ ่มลูกค้ารายสิำาคัญ  
หุ้ลังจากการประเมินผลการดำาเนินงานของคู่ค้าประจำาปี (Annual  
Vendor Performance Evaluation) และการประเมินผลความ
เสิี่ยงด้าน ESG (ESG Risks Assessment) ในกลุ ่มคู ่ค ้าราย
สิำาคัญ ได้แก่ คู่ค้าสิำาคัญระดับั 1 (Tier 1) และคู่ค้าสิำาคัญระดับั 2  
(Tier 2) ทางธนาคารได้สิื่อสิารผลการประเมินใหุ้้คู ่ค้ารับัทราบั 

เพ่ือปรับัปรุงคุณภาพของสิินค้าและการใหุ้้บัริการและตั้ิดตั้ามผล  
หุ้ากคู ่ค้าตั้้องมีการปรับัปรุงในอนาคตั้ในสิ่วนของการทำาสิัญญา 

ว่าจ้าง/สิัญญาซึ่ื�อขายกับัคู่ค้า ทางธนาคารได้จัดทำาสิัญญากับัคู่ค้า
ด้าน ESG (Green Contract) โดยมีข้อกำาหุ้นดเง่ือนไข ซึ่่่งสิอดคล้อง
ตั้ามกฎระเบัยีบั นโยบัายในด้านการดูแลสิิง่แวดล้อม อาช้วีอนามยัและ
ความปลอดภัย และความรับัผิดช้อบัตั้่อสิังคม รวมทั�งการกำาหุ้นดบัท
ลงโทษัหุ้ากมีการละเมิดตั้่อเง่ือนไขข้อกำาหุ้นด 

นอกจากนี� ธนาคารได้ใหุ้้ความสิำาคญัเรือ่งความปลอดภัยและการป้องกัน 

การรั่วไหุ้ลของข้อมูล ซึ่่่งนโยบัายและแนวปฏิิบััตั้ิได้มีการกำาหุ้นด 

ขอบัเขตั้สิิทธิและหุ้น้าท่ี การใช้้ เก็บัรวบัรวม และการเปิดเผยข้อมูล  
เพ่ือถืือปฎบิัตัั้ทัิ�งต่ั้อพนักงาน ผูป้ฎบิัตัั้งิาน และบัรษิัทัคูค้่า ทางธนาคาร 

ได้กำาหุ้นดใหุ้้มีการจัดทำาข ้อตั้กลงและลงนามร่วมกันระหุ้ว่าง
ธนาคารและคู่ค้าในสิัญญารักษัาความลับัข้อมูล (Non-Disclosure  
Agreement) เพื่อคุ้มครองรักษัาข้อมูล และสิัญญาประมวลผลข้อมูล
สิ่วนบัุคคล (Data Processing Agreement) ในการกำาหุ้นดสิิทธิ
และหุ้น้าท่ีระหุ้ว่างกัน การดำาเนินการและควบัคุมการประมวลผล 

ข้อมลูส่ิวนบัคุคลใหุ้้เป็นไปตั้ามกฎหุ้มายคุ้มครองข้อมลูส่ิวนบัคุคล และ
เพ่ือป้องกันมใิหุ้้มกีารประมวลผลข้อมลูส่ิวนบัคุคล โดยปราศจากอำานาจ
โดยมชิ้อบั 

ทั�งนี� ธนาคารได้สิื่อสิารคู่มือคู ่ค้าแก่คู ่ค้าของธนาคารเป็นประจำา 

ทุกปี เพ่ือเสิริมสิร้างความสิมัพันธ์และเป็นการนำาเสินอข้อมลู แนวทาง 
และกลยุทธ์ รวมถ่ืงผลกระทบัและวิกฤติั้ต่ั้างๆ ท่ีส่ิงผลต่ั้อกระบัวนการ 

จัดซึ่ื�อจัดหุ้า การบัริหุ้ารจัดการตั้ลอดหุ้่วงโซึ่่อุปทาน และบัทบัาท 

ของคู่ค้าตั้่อเป้าหุ้มายแนวทางการทำาธุรกิจอย่างย่ังยืนในอนาคตั้ 
นอกจากนี�  ธนาคารได ้จัดทำาแบับัสิอบัถืามความคิดเห็ุ้นและ 

ข้อเสินอแนะของคู่ค้า เพ่ือนำามาปรับัปรุงและพัฒนากระบัวนการ
ทำางาน สิร้างโอกาสิในการดำาเนินธุรกิจใหุ้้เตั้ิบัโตั้ร่วมกันอย่างย่ังยืน 

ธนาคารมุ่งมั่นท่ีจะเคารพสิิทธิมนุษัยช้นและได้คำาน่งถ่ืงหุ้ลักสิิทธิ
มนุษัยช้นครอบัคลมุทั�งหุ่้วงโซ่ึ่อุปทาน ธนาคารได้ประกาศนโยบัายสิทิธิ
มนุษัยช้นครอบัคลุมไปจนถ่ืงคู่ค้า นอกจากนี� ได้ดำาเนินการตั้รวจสิอบั
ด้านสิิทธิมนุษัยช้นโดยกระบัวนการประเมินความเสิี่ยงคู่ค้าท่ีมีการ
ทำางานอย่างตั้่อเน่ือง โดยมีจุดประสิงค์เพื่อพิจารณาถ่ืงวิธีการจัดการ
กับัผลกระทบัด้านสิิทธิมนุษัยช้นท่ีเกิดข่�นตั้ลอดกิจกรรมทางธุรกิจ 

GRI 2-6, GRI 3-3, GRI 308-1, GRI 414-1

*รายละเอียดที่เกี่ยวกับัจรรยาบัรรณคู่ค้าของธนาคารกสิิกรไทย สิามารถืดูได้บันเว็บัไซึ่ตั้์ของธนาคาร 
https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/KBank_Supplier_Code_of_Conduct.aspx
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กี่ารสื�อความูคู่ค้า

กี่ารสื�อความูคู่ค้าประจำาปี 2565 
ธนาคารเช้ิญคู่ค้าท่ีดำาเนินธุรกิจกับัธนาคารในกลุ่มคู่ค้าสิำาคัญระดับั 
1 คู่ค้าสิำาคัญระดับั 2 และคู่ค้าสิำาคัญระดับั 3 เข้าร่วมการสิื่อความ
ผ่านช้่องทางออนไลน์ รูปแบับัถื่ายทอดสิด (Live Event) ในหัุ้วข้อ 
“Procurement Insights and Strategic Approaches 2023”  
โดยนำาเสินอสิถืานการณ์ของโลกป ัจจุบัันท่ีสิ ่งผลกระทบัตั้่อ
หุ้่วงโซึ่ ่อุปทาน และผลกระทบัท่ีเกิดข่�นในกระบัวนการจัดซึ่ื�อ  
การใหุ้้ข้อมูลแนวทางกลยุทธ์การจัดซึ่ื�อท่ีธนาคารมุ่งเน้นในปี 2566  
การบัริหุ้ารจัดการคู่ค้า สิิ่งท่ีควรระวังในการบัริหุ้ารจดัการความเสิี่ยง 

ของคู ่ค ้า  และหุ้ ่วงโซึ่ ่ อุปทาน แนวทางการดำาเนินงานด ้าน 
ESG ท่ีสิอดคล ้องกับันโยบัายของธนาคารในแนวทางของ
การ เป ็นธนาคารแหุ้ ่ งความ ย่ัง ยืน  ข ้อมูล ท่ี เป ็นประโยช้น  ์

เ พ่ือใหุ้ ้คู ่ค ้าสิามารถืนำาข ้อมูลเป ็นแนวทางในการดำาเนินงาน  
ผลกัดันใหุ้้มุง่สิูก่ารจดัซึ่ื�อจดัจ้างอย่างย่ังยืน รวมถ่ืงกิจกรรมท่ีจะเกิดข่�น 

ในปี 2566 ช้่วงท้ายของการสิื่อความได้จัดใหุ้้คู ่ค้าได้ร่วมแสิดง 

ความคดิเห็ุ้น และหุ้ลังจบัการสิื่อความธนาคารได้จัดทำาแบับัสิอบัถืาม
ความคิดเห็ุ้นและข้อเสินอแนะเพ่ือนำามาปรับัปรุงประสิิทธิภาพ 

ในกระบัวนการทำางานร่วมกันใหุ้้ดีย่ิงข่�น 

ธนาคารจัดงานสิื่อความคู่ค้าประจำาปี 2565 ภายใตั้้หุ้ัวข้อ 
“Procurement Insights and Strategic Approaches 2023”

• การคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสิมบััตั้ ิ

 เป็นไปตั้ามหุ้ลักเกณฑ์์บัริษััท 
 (Pre-qualification)
• การประเมินคุณภาพและราคา 
 (Price Performance)
• การตั้รวจประเมินด้านความยั่งยืน 
 (ESG Criteria)

• การจัดกลุ่มคู่ค้าตั้ามลำาดับั
 ความสิำาคัญและความเส่ีิยง
 ที่มีผลตั้่อความยั่งยืน
 และความเส่ีิยงที่มีผลตั้่อ
 กระบัวนการจัดซึ่ื�อ
 (Vendor Risk Assessment)

• การประเมินความพ่งพอใจ และ  
 การประเมินด้าน ESG คู่ค้าประจำาปี 
 เพ่ือส่ิงเสิริมและสินับัสินุนใหุ้้มี
 การพัฒนาและปรับัปรุงแนวทาง
 การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
• การทบัทวนและประเมินผลงาน
 คู่ค้ารายปี รวมถื่งมีการแบั่งปัน
 ความคิดเหุ้็นเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
 การทำางานของคู่ค้า

• การจัดใหุ้้คู่ค้าได้แสิดงความคิดเหุ้็น
 และข้อเสินอแนะ เพ่ือเสิริมสิร้าง
 ศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจและ
 รับัผิดช้อบัตั้่อสัิงคมร่วมกัน

1
กี่ารคัด้เลือกี่คู่ค้า

Vendor 
Selection

2
กี่ารจัด้ลำาดั้บช่ั�นคู่ค้า

Vendor 
Segmentation

3
กี่ารประเมูินคู่ค้า

Performance 
Evaluation

4
กี่ารพัฒนาร่วมูกี่ัน

อย่างยั�งยืน
Development 
& Innovation

ผลักดันและสินับัสินุนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
ตั้ลอดจนการสินับัสินุนใหุ้้พนักงานทุกคน ลูกค้า สิังคม ชุ้มช้น

และผู้มีสิ่วนได้เสิีย มีจิตั้สิำาน่ก และมีสิ่วนร่วมในความรับัผิดช้อบั
เพื่อใหุ้้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กี่ระบวนกี่ารประเมิูนความูเส่�ยงคู่ค้าด้้าน ESG

GRI 2-6, GRI 3-3, GRI 308-1, GRI 403-2, GRI 414-1, GRI 414-2

สินค้า/บริกี่ารภายใต้กี่ระบวนกี่ารจัด้ซื�อ

กี่ารประเมูินความูเส่�ยงคู่ค้าประจำาปี
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ธนาคารมกีารประเมนิความเสิีย่งและจดักลุม่คู่ค้าเป็นประจำาต่ั้อเน่ือง
ทุกปี โดยการวเิคราะห์ุ้และแยกประเภทความสิำาคญัของคูค้่า กำาหุ้นด
เกณฑ์์ในการจัดกลุ่มคู่ค้าอย่างช้ัดเจน ด้วยการวิเคราะหุ้์ปริมาณการ
ใช้้จ่ายตั้่อปีของธนาคารตั้่อคู่ค้าแตั้่ละราย ร่วมกับัการประเมินความ
วิกฤตั้ิของคู่ค้าท่ีมีความสิำาคัญ ผนวกกับัการประเมินความเสิี่ยงท่ี 

ครอบัคลุมประเด็นด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบัาล  
ซึ่่่งผลจากการประเมินความเสิี่ยงและจัดกลุ ่มคู ่ค้าซึ่่่งจะนำาไปสิู  ่

กี่ารกี่ำาหนด้กี่ลุ่มูคู่ค้าสำาคัญ

Key Vendor หุ้รือ Cri t ical  
Vendor ท่ีมีเพียงรายเดียวหุ้รือ
สิร้างสิินค้าหุ้รือบัริการใหุ้้เฉพาะ
กับัธนาคาร (Highly Customized) 
มีความสิำาคัญสิูงกับัธุรกิจของ
ธนาคาร ไม่สิามารถืหุ้าผู ้ขาย/ 
ผูใ้หุ้้บัรกิารทดแทนได้ มผีลกระทบั 

ในระดับัสิูงและตั้้องใช้้ทุนท่ีสิูง
มากและใช้้เวลาหุ้ากตั้้องเปลี่ยน 

ผูข้าย/ผูใ้หุ้้บัรกิาร (High Switching  
Cost) เน้นการพัฒนาร่วมกัน
อย่างตั้่อเนื่อง สิร้างสิรรค์คุณค่า
ท่ีก ่อใหุ้้เกิดการลดตั้้นทุนหุ้รือ
ประโยช้น์ร่วมกัน

ผู้ขายสิินค้าหุ้รือบัริการท่ีเฉพาะ 

เ จ า ะ จ ง ท่ี อ ยู่ใ น ร้อ ย ล ะ  8 0  
ของยอดใช้้จ่ายทั�งหุ้มด และมี
ความสิำาคัญตั้่อระดับัหุ้น่วยงาน 

ของธนาคาร มีผู้ขาย/ผู้ใหุ้้บัริการ 

ท่ีอาจเป็นทางเลือกอยู่ในตั้ลาด 
แตั้่การเปลี่ยนผู้ขาย/ผู้ใหุ้้บัริการ  
ไม่ได้ทำาได้โดยง่าย เน ้นเ ร่ือง
คุณภาพและการบัริหุ้ารจัดการ
ความเสิี่ยง

ผู ้ขายสิินค้าและบัริการท่ัวไปท่ี
เหุ้ลือ ท่ีไม่มีผลกระทบัตั้่อธุรกิจ
ธนาคาร สิามารถืคัดเลือกผู้ขาย/ 
ผูใ้หุ้้บัรกิารทดแทนได้ง่ายในตั้ลาด 
เน้นเรื่องการบัริหุ้ารสิัญญาใหุ้้
บัริการราบัร่ืน ง่ายต่ั้อการตั้รวจวัด
การสิ่งมอบัตั้ามสิัญญาและการ
ประหุ้ยัดตั้้นทุนได้อย่างตั้่อเน่ือง

คู่ค้าสำาคัญ
ระด้ับ 1 
(Tier 1)

คู่ค้าสำาคัญ
ระด้ับ 2 
(Tier 2)

คู่ค้าสำาคัญ
ระด้ับ 3 
(Tier 3)

กระบัวนการประเมินผลการดำา เ นินงานของคู ่ ค ้ าประจำาป ี  
(Annual Vendor Performance Evaluation) และการประเมินผล 

ด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบัาล (ESG Risks Assessment) 
ของคูค้่าสิำาคญัระดับั 1 และ 2 จำานวนร้อยละ 100 เพือ่กำาหุ้นดกลยุทธ์  
การบัรหิุ้ารจดัการ ตั้ลอดจนวางแผนพัฒนาใหุ้้สิอดคล้องกับัความเสิีย่ง
ของคู่ค้าในแตั้่ละระดับั   

ผลประเมินการดำาเนินงานของคู ่ค้าประจำาปี (Annual Vendor  
Performance Evaluation) และผลการประเมินความเสิี่ยง 

ด้าน ESG (ESG Risks Assessment)  ของคู ่ค ้ าสิำาคัญ
ระดับั 1 และ 2 ประมาณ 112 ราย หุ้รือร้อยละ 13 ของคู ่ค้า
ทั�งหุ้มด ซึ่่่ งคิดเป ็นร ้อยละ 81 ของยอดการใช้ ้จ ่ายทั�งหุ้มด 

GRI 2-6, GRI 3-3, GRI 308-1, GRI 403-2, GRI 414-1, GRI 414-2

ในการจดัซึ่ื�อจดัหุ้า ซึ่่ง่คูค้่าสิำาคัญระดบัั 1 และ 2 จะต้ั้องจดัทำาแผนการ
ปรับัปรุงและพัฒนาสิินค้าและบัริการ ปรับักระบัวนการทำางานเพ่ือ
ลดตั้้นทุนและลดระยะเวลาในการดำาเนินการ กำาหุ้นดแนวทางปิด 

ความเสิี่ยงท่ีอาจเกิดข่�น ร่วมมือกันในการสินับัสินุนและช้่วยเหุ้ลือ  
แลกเปลี่ยนประสิบัการณ์ ความรู้ และเทคโนโลยีต่ั้างๆ รวมทั�งตั้ดิตั้าม

กี่ระบวนกี่ารในกี่ารติด้ตามู ตรวจสอบ และประเมูินผลคู่ค้า
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      มิูติธรรมูาภิบาลและเศรษฐกิี่จ

ระยะเวลาท่ีกำาหุ้นด อีกทั�งมีมาตั้รการในการตั้ิดตั้ามผลการดำาเนิน
การแก้ไขจนสิิ�นสิุดกระบัวนการ หุ้ากคู่ค้าไม่สิามารถืดำาเนินการแก้ไข
ตั้ามแผนได้ในระยะเวลาท่ีกำาหุ้นด ธนาคารจะดำาเนินการระงับัการ
สิั่งซึ่ื�อจนกว่าคู่ค้ารายดังกล่าวจะสิามารถืแก้ไขประเด็นปัญหุ้าและ
ปฏิิบััตั้ิตั้ามข้อกำาหุ้นดได้อย่างครบัถื้วน ถูืกตั้้อง เพ่ือช้่วยสิ่งเสิริมและ
พัฒนาการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของคู่ค้าตั้ลอดทั�งหุ้่วงโซึ่่อุปทาน
ใหุ้้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับัธนาคาร

นอกจากนี� ธนาคารกำาหุ้นดใหุ้้สิ่วนกำากับังานจัดซึ่ื�อจัดหุ้าทำาหุ้น้าท่ี
ร่วมกับัผู้เก่ียวข้องจากหุ้น่วยงานตั้่างๆ ในการรับัเร่ืองและดำาเนินการ 

จัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็ุ้น/ข้อเสินอแนะหุ้รือคำาตั้ิช้มจากคู่ค้า 

และพนักงานภายในธนาคาร ในหุ้ลากหุ้ลายช้่องทาง อาทิ จดหุ้มาย  
โทรสิาร โทรศัพท์ และอีเมล กระบัวนการจัดการตั้ั�งแตั้่การสิืบัสิวน 
การตั้รวจสิอบัข้อเท็จจริง การพิจารณาบัทลงโทษัตั้ามหุ้ลักเกณฑ์์ 
จากพฤตั้ิกรรมท่ีสิ ่ งผลกระทบัตั้ามลักษัณะความเสิี่ ยงและ 

ความเสิยีหุ้ายท่ีอาจเกิดข่�น การกำาหุ้นดแผนปฏิิบัตัั้กิารเพ่ือแก้ไขปัญหุ้า
อย่างเหุ้มาะสิม การตั้ดิตั้ามการแก้ไขปัญหุ้า การจดัทำารายงานเหุ้ตั้กุารณ์ 

ความเสิียหุ้ายตั้ามหุ้ลักเกณฑ์์ของธนาคาร ตั้ลอดจนใหุ้้คำาแนะนำา
คู่ค้าในการปรับัปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิตั้สิินค้าและการใหุ้้
บัริการใหุ้้ดีย่ิงข่�น 

ทั�งนี� หุ้ากคูค้่าไม่สิามารถืดำาเนินการแก้ไขปัญหุ้าได้ตั้ามแผนปฏิบิัตัั้กิาร
และระยะเวลาท่ีได้กำาหุ้นดไว้ ธนาคารมบีัทลงโทษัตั้ามความเหุ้มาะสิม
เพ่ือยกระดับัใหุ้้คู่ค้ามีการกำากับัดูแลกิจการท่ีดี ดำาเนินธุรกิจร่วมกัน
อย่างย่ังยืนและรับัผิดช้อบัตั้ามกฎหุ้มาย และกฎระเบัียบัท่ีเก่ียวข้อง 

จำานวนคู่ค้าท่�พบว่า มู่แนวโน้มูจะให้เกิี่ด้
ผลกี่ระทบทางสังคมู โด้ยธนาคารแจ้งเตือน
เพื�อให้ปรับปรุง คิด้เป็นจำานวน

ร้อยละ 0
ข้องคู่ค้าทั�งหมูด้

จำานวนคู่ค้าท่�พบว่า มู่แนวโน้มูจะให้เกิี่ด้ผล
กี่ระทบทางสังคมู โด้ยธนาคารได้้ทำา
กี่ารยกี่เลิกี่สัญญาจ้างคิด้เป็นจำานวน

ร้อยละ 0
ข้องคู่ค้าทั�งหมูด้

GRI 2-6, GRI 3-3, GRI 308-1, GRI 403-2, GRI 414-1, GRI 414-2

การปฏิิบัตัั้งิานตั้ามแนวทางการดำาเนินงานและแผนการดำาเนินธุรกิจ 

อย่างต่ั้อเน่ือง เพ่ือใหุ้้มัน่ใจว่าสิามารถืบัรหิุ้ารจดัการความเสิีย่งใหุ้้อยู่ 

ในระดบััทีไ่ม่เกิดผลกระทบัต่ั้อธุรกิจ ช้มุช้น และสิิง่แวดล้อม นอกจากนี�  
ธนาคารยังพัฒนากระบัวนการทำางานด้วยวิธีการจดัซึ่ื�อจดัหุ้าเช้งิกลยุทธ์ 

ร่วมกับัคู ่ค ้า ซึ่่่งเป็นแรงผลักดันสิำาคัญท่ีช้่วยลดตั้้นทุนโดยรวม  
เพ่ิมประสิิทธิภาพและแนวทางการทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบับั  
มีการพัฒนาและปรับัปรุงอย่างตั้่อเน่ือง สิามารถืลดความเสิี่ยงท่ีอาจ
เกิดข่�นในการทำางานร่วมกันและเพ่ิมความสิมัพันธ์กับัคูค้่าในระยะยาว  
อีกทั�งสิ ่งเสิริมการจัดซึ่ื�อจัดหุ้าสิินค้าและบัริการท่ีเป ็นมิตั้รตั้่อ 

สิิ่งแวดล้อม ในการตั้อบัสินองความตั้้องการแก่ลูกค้า ทั�งนี� ธนาคาร
ได้พิจารณาเลือกคู่ค้ารายสิำาคัญระดับั 1 และ 2 โดยประชุ้มร่วมกัน
ผ่านระบับัออนไลน์ ในการรับัทราบัปัญหุ้าและข้อเสินอแนะ เพ่ือนำามา
ปรับัปรุงทั�งในด้านคณุภาพของสินิค้าและบัรกิาร และพัฒนาคณุภาพ
ของสิินค้าและบัริการใหุ้้ดีย่ิงข่�น อีกทั�งเป็นการสิร้างโอกาสิในการทำา
ธุรกิจร่วมกัน ซึ่่่งจะช้่วยเพ่ิมศักยภาพใหุ้้เกิดความสิัมพันธ์ทางธุรกิจ
ในระยะยาวและเป็นไปอย่างย่ังยืน  

ในด้านการประเมนิผลงานคูค้่า ธนาคารส่ิงแบับัสิอบัถืามใหุ้้ผูใ้ช้้บัริการ
ประเมนิความพ่งพอใจในการใช้้บัรกิาร รวมถ่ืงการรับัฟังความคดิเห็ุ้น  
ความคาดหุ้วังและคำาแนะนำาต่ั้างๆ เพ่ือนำาผลการประเมนิมาวเิคราะห์ุ้
เพ่ือปรับัปรุงกระบัวนการดำาเนินงานใหุ้้มีประสิิทธิภาพมากข่�น  
หุ้าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน  
รวมถ่ืงตั้ิดตั้ามผลการพัฒนาและปรับัปรุงคุณภาพของการใหุ้้บัริการ  
ตั้ลอดจนสิุ่มตั้ัวอย่างเลือกคู่ค้าในแตั้่ละกลุ่มเพื่อเข้าเย่ียมช้ม ตั้ิดตั้าม 
ตั้รวจสิอบั และประเมนิผลการดำาเนินงานของคูค้่า เพ่ือใหุ้้มัน่ใจว่าคูค้่า
ได้ดำาเนินงานตั้ามแนวทางการดำาเนินงาน สิอดคล้องกับัจรรยาบัรรณ
คูค้่าของธนาคาร และธนาคารได้รับัสินิค้าและบัรกิารด้วยกระบัวนการ
จัดซึ่ื�อจัดหุ้าอย่างย่ังยืน

สิำาหุ้รับัการตั้ิดตั้ามและตั้รวจสิอบัการปฏิิบััตั้ิตั้ามจรรยาบัรรณการ
ดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า ธนาคารได้เข้าตั้รวจเย่ียมสิถืานประกอบัการ
ของคู่ค้ารายสิำาคัญ (Site Visit Evaluation) อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง  
ในรูปแบับัออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือใหุ้้มั่นใจว่าคู่ค้าปฏิิบััตั้ิตั้าม 

จรรยาบัรรณคู่ค้า หุ้ากพบัว่าคู่ค้ารายใดปฏิิบััตั้ิไม่สิอดคล้องตั้าม 

จรรยาบัรรณคู่ค้า ธนาคารจะร้องขอใหุ้้คู่ค้าดำาเนินการแก้ไขภายใน
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กี่ารบริหารจัด้กี่ารสถึานกี่ารณ์โรคโควิด้ 19 
สำาหรับคู่ค้า

เน่ืองจากสิถืานการณ์การระบัาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีการแพร่
ระบัาดอยู่อย่างต่ั้อเน่ือง ด้วยสิถืานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและส่ิงผลกระทบั 

ท่ีไม่อาจหุ้ลกีเลีย่งได้ ธนาคารได้บัริหุ้ารจดัการสิถืานการณ์ โดยกำาหุ้นด 

มาตั้รการควบัคุม และแนวทางการปฏิิบััตั้ิ เ พ่ือใหุ้ ้ตั้อบัรับักับั 

นโยบัายท่ี เ ก่ียวข ้อง เรื่ องอาช้ีวอนามัยและความปลอดภัย  
และแนวปฏิิบััติั้ของกระทรวงสิาธารณสิุข ทั�งของตั้ัวพนักงานท่ี
เก่ียวข้องและคู่ค้าของธนาคาร รวมทั�งปรับัเปลี่ยนแนวทางวิธีการ
ทำางานเพื่อรองรับัตั้่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิิทธิภาพใน 

การทำางาน เพ่ือใหุ้้คู่ค้าสิามารถืดำาเนินธุรกิจอย่างต่ั้อเน่ือง ปิดความเสิีย่ง
ท่ีอาจสิ่งผลกระทบัตั้่อการดำาเนินธุรกิจ นอกจากนี� ธนาคารได้ตั้ิดตั้าม
สิถืานการณ์และข่าวสิารอย่างใกล้ช้ิด

มูาตรกี่ารควบคุมูและแนวทางกี่ารปฏิิบัติเก่ี่�ยวกัี่บอาช่่วอนามัูย
และความูปลอด้ภัย 
1. สิื่อความถ่ืงคู่ค้าทุกรายถ่ืงมาตั้รการความปลอดภัย นโยบัาย 

 ในการจำากัดการเข้า-ออกของผู้มาตั้ิดตั้่อ การดำาเนินการตั้าม 

 แนวทางในการคัดกรองบัุคคลภายนอกท่ีมาตั้ิดตั้่อกับัธนาคาร  
 กรณีท่ีคูค้่ามคีวามจำาเป็นต้ั้องเข้ามาตั้ดิต่ั้อและเข้ามาในอาคารหุ้ลกั 

 ของธนาคาร จะต้ั้องดำาเนินการและปฎบิัติัั้ตั้ามแนวทางในการคดักรอง 

 บัุคคลภายนอกท่ีมาตั้ิดตั้่อกับัธนาคาร และจัดทำาแบับัฟอร์ม 

 คัดกรองก่อนเข้าอาคาร (Medical Pre-Screening Form)  
2. นำาเทคโนโลยีมาใช้้ในกระบัวนการทำางาน เช่้น การประช้มุกับัคูค้่า  
 การรับัฟังขอบัเขตั้ของงาน การนำาเสินอและคัดเลือกผลงาน  
 การตั้ดิตั้ามสิถืานะของการดำาเนินงาน รวมถ่ืงการแจ้งปัญหุ้าและ 

 อุปสิรรคในการทำางาน ซึ่่ง่ทำาใหุ้้สิามารถืช่้วยเหุ้ลอืกันทั�งในเร่ืองของ 

 การปร่กษัาหุ้ารอืร่วมกัน และการดำาเนินการต่ั้างๆ  ผ่านช่้องทาง 

 ออนไลน์  

3. ปรับักระบัวนการ และลดขั�นตั้อนการทำางานระหุ้ว่างกันของคูค้่าและ 

 ฝ่่ายงานตั้่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถ่ืงปรับัเปลี่ยนเอกสิารใหุ้้เป็น 

 รูปแบับัอิเล็กทรอนิกสิ์ เพ่ือใหุ้้เกิดความคล่องตั้ัว เหุ้มาะสิมกับั 

 สิถืานการณ์ และสิอดคล้องกับัมาตั้รการควบัคมุ และแนวทางการ 

 ปฏิิบััตั้ิในช้่วงสิถืานการณ์การแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19  
 เช้่น ตั้ั�งจุดรับัเอกสิารด้วยวิธีการหุ้ย่อนเอกสิารลงตัู้้ตั้ามจุดท่ี 

 ธนาคารกำาหุ้นด จุดลงทะเบัียนและรับัสิตั้ิ๊กเกอร์บัาร์โค้ดด้วย 

 ตั้นเอง การนำาส่ิงและอนุมตัั้เิอกสิารผ่านทางอีเมล หุ้รอืการลงนาม 

 เอกสิารด้วย e-Signature ในใบัรับัมอบังานบัาร์โค้ด ทรัพย์สิินใน 

 ใบัสิั่งซึ่ื�อและใบัแจ้งหุ้นี� เป็นตั้้น
4. ดำาเนินการทบัทวนแผนจัดการภาวะวิกฤตั้ิและความตั้่อเน่ืองทาง 

 ธุรกิจใหุ้้ยังคงดำาเนินตั้่อไปได้อย่างตั้่อเน่ืองโดยไม่หุ้ยุดช้ะงัก  
 พิจารณาถ่ืงสิินค้าและบัริการท่ีได้รับัผลกระทบัและมีแนวโน้ม 

 ท่ีอาจได้รบััผลกระทบั ร่วมกับัคูค้่าในการวางแผนการจดัซึ่ื�อจดัหุ้า 

 สิินค้าและบัริการอย่างใกล้ช้ิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิินค้าท่ีตั้้อง 

 นำาเข้าจากตั้่างประเทศ และสิินค้าซึ่่่งเป็นวัสิดุอุปกรณ์ท่ีใช้้ใน 

 การป้องกันและยับัยั�งการแพร่ระบัาดของโรคโควิด 19 รวมถ่ืง 

 ปัญหุ้าแรงงานท่ีไม่สิามารถืทำางานได้ในช้่วงการแพร่ระบัาด  
 เพ่ือใหุ้้คู ่ค ้าสิามารถืรับัมือกับัความเสิี่ยงตั้่างๆ ได้อย่างม ี

 ประสิิทธิภาพ 

GRI 2-6, GRI 403-2
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กี่ารริเริ�มูสร้างสรรค์เพื�อกี่ารด้ำาเนินงานท่�ยั�งยืน

ซองอั�งเปาป่ข้าล 2565
ธนาคารเลอืกใช้้กระดาษั EcoFiber 100% นวัตั้กรรมกระดาษั
ไม่เคลอืบัผวิท่ีอนุรกัษ์ัสิิง่แวดล้อมโดยใช้้เย่ือ EcoFiber 100%  
ถืือเป็นการผลิตั้ท่ีไม่ใช้ ้เ ย่ือจากไม้ใหุ้ม่แม้แตั้่ตั้ ้นเดียว  
ซึ่่ง่เป็นการลดการใช้้ทรัพยากรธรรมช้าตั้ไิด้เป็นอย่างด ีและช่้วย 

ลดปัญหุ้าภาวะโลกร้อน

กี่ารดู้แลรักี่ษาสิ�งแวด้ล้อมูและ
ลด้กี่ารใช้่พลังงานข้องธนาคาร 

โด้ยคำานวณจากี่ปริมูาณกี่ารสั�งซื�อ 
ซองอั�งเปา จำานวน 2,508,320 ซอง 

หรือเท่ยบเท่าปริมูาณกี่ระด้าษ จำานวน 19.7 ตัน

ลด้กี่ารตัด้ต้นไมู้ใหมู่ 
894 

ต้น

ลด้กี่ารใช่้พลังงาน
ทั�งหมูด้ 
4,677 

ยูนิต

ลด้กี่ารใช่้
พลังงานไอนำ�า 

28
ตัน

ลด้กี่ารใช่้นำ�า 
204,248 

ลิตร

ลด้กี่๊าซคาร์บอนได้ออกี่ไซด้์ 
72 
ตัน

กี่ารดู้แลรักี่ษาสิ�งแวด้ล้อมูและ
ลด้กี่ารใช้่พลังงานข้องธนาคาร 

โด้ยคำานวณจากี่ปริมูาณกี่ารจัด้พิมูพ์
ปฏิิทินตั�งโต๊ะ จำานวน 1,132,000 เล่มู
และปฏิิทินแข้วน จำานวน 444,000 ชุ่ด้

ลด้กี่ารตัด้ต้นไมู้ใหมู่ 
1,990  

ต้น

ลด้กี่ารใช่้พลังงาน
ทั�งหมูด้ 

11,009  
ยูนิต

ลด้กี่ารใช่้
พลังงานไอนำ�า 

63  
ตัน

ลด้กี่ารใช่้นำ�า 
486,035

ลิตร

ลด้กี่๊าซคาร์บอนได้ออกี่ไซด้์ 
161 

ตัน

กี่ารจัด้พมิูพ์ปฏิทิินตั�งโต๊ะและปฏิทิินแข้วน ประจำาปี 2565 
ธนาคารเลือกใช้้กระดาษัท่ีเป็นมิตั้รตั้่อสิิ่งแวดล้อม โดยใช้้  
EcoFiber 100% (เย่ือ EcoFiber 100% ไม่ใช้้เย่ือจากไม้ใหุ้ม่) 
และ EcoFiber 50% (เย่ือ EcoFiber 50% มาเป็นส่ิวนผสิมใน
กระบัวนการผลติั้ ซึ่่ง่ลดการใช้้เย่ือจากไม้ใหุ้ม่ลง 50%) อีกทั�ง
เป็นกระดาษัท่ีผลิตั้ได้ในประเทศ จ่งช้่วยลดตั้้นทุนค่าใช้้จ่าย
และสิามารถืลดการพ่่งพาการนำาเข้าวัตั้ถุืดบิัจากต่ั้างประเทศ

GRI 2-6, GRI 403-2
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เก่ี่�ยวกัี่บรายงานฉบับน่�

ธนาคารกสิิกรไทยจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนเป็นประจำา
ทุกปตีั้ั�งแตั้ป่ ี2555 เพือ่นำาเสินอผลการดำาเนินงานดา้นการพฒันาอย่าง
ย่ังยืนของธนาคาร โดยรายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนของธนาคาร
ฉบัับัปี 2565 เผยแพร่ในเดือนมีนาคมปี 2566 ทั�งนี� รายงานการพัฒนา
เพือ่ความย่ังยืน ประจำาปี 2565 มขีอบัเขตั้การเปดิเผยขอ้มลูท่ีครอบัคลุม
ผลการดำาเนินงานของธนาคาร บัริษััทย่อย บัริษััทร่วม และบัริษััทที่
เกี่ยวข้องท่ีมีสัิดสิ่วนการถืือหุุ้้นตัั้�งแต่ั้ร้อยละ 50 หุ้รือบัริษััทท่ีธนาคาร
มีอำานาจในการบัริหุ้าร รวมทั�งบัริษััทที่ต้ั้องการเปิดเผยข้อมูล โดยแบ่ัง
ประเภทของข้อมูลและขอบัเขตั้ดังตั้่อไปนี� 

ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิี่จ
ครอบัคลุมผลการดำาเนินงานของธนาคารกสิิกรไทย บัริษััทย่อย  
บัริษัทัร่วม และบัรษิัทัท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ใหุ้้สิอดคล้องกับัรายงานประจำาปี 2565 
(แบับั 56-1 One Report) โดยมูลค่าเงินในรายงานฉบัับันี�แสิดงเป็น 

เงินบัาท ซึ่่่งเป็นสิกุลเงินท่ีใช้้ในการดำาเนินงานของธนาคารกสิิกรไทย

ข้้อมููลด้้านสังคมู
ครอบัคลุมผลการดำาเนินงานของธนาคารเท่านั�น

ข้้อมููลด้้านสิ�งแวด้ล้อมู
ครอบัคลุมผลการดำาเนินงานของธนาคาร บัริษััทของธนาคารกสิิกรไทย 
กสิิกร บัิซิึ่เนสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป และกลุ่มบัริษััทใหุ้้บัริการสินับัสินุนงาน
ตั้่อธนาคารกสิิกรไทยเฉพาะในประเทศไทย ดังแสิดงข้อมูลโดยละเอียด
ในหุ้น้า 202

ข้อบเข้ตกี่ารรายงาน
ขอ้มลูในรายงานฉบับัันี�ครอบัคลมุระยะเวลาการดำาเนินงานตัั้�งแตั้วั่นท่ี 1 
มกราคม - 31 ธนัวาคม 2565 โดยมีแนวทางการรายงานท่ีสิอดคลอ้งกบัั
แนวทางของ GRI Standards และใช้้มาตั้รฐาน Universal Standards 
2021 ฉบัับัล่าสิุดเป็นกรอบัในการรายงาน 

ตั้ิดตั้่อสิอบัถืามเก่ียวกับัรายงาน
ธนาคารกสิิกรไทย จำากัด (มหุ้าช้น)
ฝ่่ายบัูรณาการความย่ังยืนองค์การ
สิายงานเลขาธิการองค์การ
เลขท่ี 1 ซึ่อยราษัฎร์บัูรณะ 27/1 ถืนนราษัฎร์บัูรณะ
แขวงราษัฎร์บัูรณะ เขตั้ราษัฎร์บัูรณะ กรุงเทพมหุ้านคร 10140
โทรศัพท์ 02-4702984

กี่ารรับรองรายงาน
ขอ้มูลผลการดำาเนินงานดา้นเศรษัฐกิจในรายงานฉบับัันี�ได้มาจากระบับั
การเก็บัข้อมูลทางบััญช้ีเช้่นเดียวกับัรายงานประจำาปี 2565 (แบับั 56-1 
One Report) ของธนาคาร ซึ่่่งได้รับัการสิอบับััญช้ีจากผู้สิอบับััญช้ ี

รับัอนุญาตั้ และเพื่อใหุ้้ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านสิิ่งแวดล้อมและ
สิังคมในเล่มนี�มีความน่าเช้ื่อถืือและโปร่งใสิ จ่งได้จัดใหุ้้มีการรับัรอง
ความถืกูตั้อ้งของขอ้มลู energy consumption within the organization  
(GRI 302-1), water withdrawal (GRI 303-3), water discharge  
(GRI 303-4), water consumption (GRI 303-5), direct GHG emissions 
(Scope 1) (GRI 305-1), energy indirect GHG emissions (Scope 2) 
(GRI 305-2), other indirect GHG emissions (Scope 3) (GRI 305-3: 
category 6 – business travel by taxicab and category 15 - investment  
only), waste generated (2020 edition) (GRI 306-3), waste  
diverted from disposal (2020 edition) (GRI 306-4), waste directed 
to disposal (2020 edition) (GRI 306-5), and work related injuries 
(absenteeism only) (GRI 403-9) and Monetary value of products 
and services designed to deliver a specific social business for 
each business line broken down by purpose (FS7) และมกีารตั้รวจ
สิอบัความสิอดคล้องตั้ามแนวทางการรายงานของ GRI Standards  
ดังรายละเอียดในหุ้น้า 236-237 

ทั�งนี� ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนทีน่ำาเสินอในรายงาน
ฉบับัันี�เปน็ข้อมูลทีอ่ยู่ในความรับัผดิช้อบัของธนาคารและคณะกรรมการ
ธนาคารและผูบ้ัรหิุ้ารธนาคาร ซึ่่ง่มบีัทบัาทหุ้น้าทีใ่นการตั้ดิตั้าม ตั้รวจสิอบั  
ใหุ้้คำาแนะนำา พร้อมทั�งพจิารณาเหุ้น็ช้อบัต่ั้อข้อมลูท่ีเปิดเผยในรายงานฉบับัันี�  
เพื่อใหุ้้เนื�อหุ้าของรายงานมีความครบัถ้ืวน สิมบัูรณ์ และสิร้างคุณค่า 

ใหุ้้แก่ผู้มีสิ่วนได้เสิียทุกฝ่่าย 

กี่ารควบคุมูคุณภาพข้องกี่ารจัด้ทำารายงาน
ฝ่่ายบูัรณาการความย่ังยืนองค์การ สิายงานเลขาธิการองค์การ เป็น
หุ้น่วยงานกลางในการควบัคุมคุณภาพ การจัดทำารายงานการพัฒนา
เพ่ือความยั่งยืนใหุ้้ถืูกตั้้องและสิมบัูรณ์  โดยในการรวบัรวมข้อมูล
ได้มีการตั้รวจสิอบัความถูืกต้ั้องใหุ้้เป็นไปตั้ามหุ้ลักเกณฑ์์ รวมถ่ืงมี
การรายงานแนวทางและขั�นตั้อนการดำาเนินงานทั�งหุ้มดใหุ้้แก่คณะ
อนกุรรมการพัฒนาเพือ่ความย่ังยืนและคณะกรรมการกำากับัดูแลกจิการ

GRI 2-2, GRI 2-3, GRI 2-5, GRI 2-14
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กี่ารยกี่ระดั้บคุณภาพข้องกี่ารรายงาน
ผูม้สีิว่นได้สิว่นเสิยีทกุกลุม่ สิามารถืแสิดงความคิดเหุ้น็เก่ียวกับัรายงาน
การพัฒนาเพื่อความย่ังยืนประจำาปี 2565 โดยใช้้วิธีสิแกนคิวอาร์โค้ด
ตั้ามรายละเอียดด้านล่าง โดยความคิดเห็ุ้นดังกล่าว ธนาคารจะนำามา
วเิคราะห์ุ้เพ่ือใช้ใ้นการปรับัปรุงการทำางานและพัฒนาการจดัทำารายงาน
ของธนาคาร เพื่อใหุ้้สิอดคล้องและตั้อบัสินองต่ั้อความต้ั้องการของผู้มี
สิ่วนได้เสิียได้อย่างมีประสิิทธิภาพมากย่ิงข่�น 

        แบับัสิอบัถืามเก่ียวกับัการจัดทำา
       ราย งานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน
       ประจำาปี 2565

ข้้อมููลด้้านสิ�งแวด้ล้อมู
ข้อมูลสิิ่งแวดล้อมในรายงานฉบัับันี�ครอบัคลุมกิจกรรมที่ธนาคาร
พิจารณาแล้วว่าอาจมีผลกระทบัตั้่อสิิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสิำาคัญ และ
เป็นข้อมูลท่ีมาจากธนาคารท่ีส่ิงผลกระทบัต่ั้อสิิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้าน
สิิง่แวดล้อมไดม้าจากแหุ้ล่งขอ้มลูตั้า่งๆ อาทิ การบันัท่กค่าจากเคร่ืองวดั
หุ้ลักฐานทางบััญช้ี ข้อมูลจากกระบัวนการดำาเนินงาน และการประเมิน
ค่าตั้ัวเลขบันพื�นฐานท่ีมีหุ้ลักการ

พลังงาน
การใช้้พลังงานรวม ประกอบัด้วย พลงังานท่ีใช้้แล้วหุ้มดไป (Non Renewable  
Energy) ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานจากการเผาไหุ้ม้เช้ื�อเพลิง
ในสิ่วนพลังงานหุ้มุนเวียน (Renewable Energy) ได้แก่ พลังงาน
จากแสิงอาทิตั้ย์ และปริมาณ Bio-Diesel Bio-Gasoline จากสัิดส่ิวน
เช้ื�อเพลิง ซึ่่่งได้ข้อมูลมาจากหุ้ลักฐานทางบััญช้ี และการอ่านค่าจาก
มิเตั้อร์ การแปลงหุ้น่วยของพลังงานอ้างอิงจากรายงานพลังงาน
ประเทศรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ัพลังงาน 

นำ�า
การจัดการนำ�า ประกอบัด้วย ปริมาณนำ�าจากภายนอก นำ�าท่ีผ่านการ
บัำาบััด นำ�าท่ีปล่อยสิู่ภายนอก และนำ�าท่ีนำากลับัมาใช้้ใหุ้ม่ มีการประเมิน
ประสิิทธิภาพการใช้้นำ�าและความเสิี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบัจากการนำานำ�า
จากแหุ้ล่งตั้่างๆ มาใช้้ ปริมาณนำ�าจากภายนอก หุ้มายถ่ืง ปริมาณ 

การนำานำ�าจากแหุ้ล่งนำ�าต่ั้างๆ มาใช้้ภายในกิจกรรมของธนาคาร ซึ่่่งได้
ข้อมูลมาจากหุ้ลักฐานทางบััญช้ี

ข้องเส่ย
การจัดการของเสิียเป็นการพิจารณาที่เกิดจากกระบัวนการดำาเนินงาน
และกิจกรรมของธนาคาร โดยปริมาณของเสิีย หุ้มายถ่ืง ปริมาณของ
เสิียท่ีเกิดจากกระบัวนการดำาเนินงานและกิจกรรมของธนาคารซึ่่่งการ
รายงานปริมาณของเสีิยท่ีเกิดข่�นในรายงานฉบับัันี�ไดจ้ากข้อมลูปริมาณ
ขยะจากอาคารราษัฎร์บูัรณะ อาคารพหุ้ลโยธิน อาคารแจ้งวัฒนะ 

อาคารกสิิกร บิัซึ่ิเนสิ-เทคโนโลยี กรุ�ป และศูนย์การเรียนรู้กสิิกรไทย
และการประมาณตั้ามหุ้ลักวิช้าการสิำาหุ้รับัของเสีิยท่ีเกิดข่�นนอกเหุ้นือ 

อาคารหุ้ลักดังกล่าว

ก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่
หุ้มายถ่ืง ปริมาณการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกจากการดำาเนินงานของ
ธนาคาร หุ้รือกิจกรรมตั้่างๆ ท่ีคำานวณตั้ามแนวทางการรายงานและ
คำานวณก�าซึ่เรือนกระจกของ Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) และแนวทางการประเมินคารบ์ัอนฟุตั้พริ�นทข์ององค์กร 
โดยองค์การบัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหุ้าช้น) (อบัก.)
โดยมีหุ้ลักการดังนี�

1. ข้อบเข้ตกี่ารรายงาน
 1.1 ก�าซึ่เรือนกระจกที่เกิดข่�นโดยตั้รง (ขอบัเขตั้ที่ 1) เกิดจาก 

  กระบัวนการดำาเนินงานและกิจกรรมต่ั้างๆ ท่ีมแีหุ้ล่งกำาเนิดอยู่ 

  ในความดูแล ควบัคมุ และบัรหิุ้ารจดัการของธนาคาร ซึ่่ง่ในทีนี่� 
  หุ้มายถ่ืง การเผาไหุ้ม้ของนำ�ามนัหุ้รอืก�าซึ่ธรรมช้าติั้ การรัว่ไหุ้ล 

  จากก�าซึ่มีเทนของระบับั Septic Tank และการร่ัวไหุ้ลของ 

  สิารทำาความเย็นเท่านั�น
 1.2 ก�าซึ่เรือนกระจกท่ีเกิดข่�นโดยอ้อม (ขอบัเขตั้ท่ี 2) เกิดจาก 

  การซึ่ื�อพลังงานจากภายนอก ซึ่่ง่การดำาเนินงานของธนาคารในท่ีนี�  
  หุ้มายถ่ืง พลังงานไฟฟ้าที่ซึ่ื�อจากการไฟฟ้านครหุ้ลวงและ 

  การไฟฟ้าสิ่วนภูมิภาคและท่ีเรียกเก็บัผ่านผู้ใหุ้้เช้่า
 1.3 ก�าซึ่เรือนกระจกท่ีเกิดข่�นโดยอ้อมอ่ืนๆ (ขอบัเขตั้ท่ี 3) เกิดจาก 

  การใช้้พลังงานในการเดินทางทางถืนนเพื่อธุรกิจของธนาคาร  
  การใช้้นำ�า และการลงทุน

2. กี่ารรายงานปริมูาณ
 2.1 การคำานวณปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกท่ีเกิดข่�นทางตั้รง  
  (ขอบัเขตั้ท่ี 1) จะรายงานจากกระบัวนการเผาไหุ้ม้จากปริมาณ 

  การใช้เ้ช้ื�อเพลิง (ตั้ามนำ�าหุ้นักหุ้รอืปรมิาตั้ร) อาทิ ปรมิาณนำ�ามนั  
  หุ้รือก�าซึ่ธรรมช้าตั้ิ x Emission Factor รวมถ่ืงการร่ัวไหุ้ลจาก 

  ก�าซึ่มีเทนของระบับั Septic Tank และการรั่วไหุ้ลของสิาร 

  ทำาความเย็น
 2.2 การคำานวณปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกที่เกิดข่�นทางอ้อม  
  (ขอบัเขตั้ที ่2) จะรายงานจากปรมิาณการซึ่ื�อไฟฟ้า x Emission Factor
 2.3 การคำานวณปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกท่ีเกิดข่�นทางอ้อมอ่ืนๆ  
  (ขอบัเขตั้ท่ี 3) จะรายงานจากปริมาณการใช้้พลังงานในการ 

  เดินทางทางถืนนเพื่อธุรกิจของธนาคาร และการได้มาซึ่่่ง 

  นำ�าประปา x Emission Factor
 2.4 การคำานวณปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกท่ีเกิดข่�นทางอ้อม (ขอบัเขตั้ 

  ที่ 3 Category 15: Investment) จะรายงานจากปริมาณ 

  การปล่อยสินิเช่ื้อธุรกิจ (Commercial Loan) และเงินลงทุนของ 

  ธนาคารในหุุ้น้กู้ภาคเอกช้น (Coporate Bond) และหุุ้น้สิามญั  
  (Equity) ซึ่่่งครอบัคลุมร้อยละ 100 ของยอดการปล่อยสิินเช้ื่อ 

  และการลงทุนดังกล่าวในปี 2565 

GRI 2-3, GRI 302-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5
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3. กี่ารรายงานกี่ารปล่อยก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่
 ครอบัคลุมถ่ืงก�าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ (CO2) ก�าซึ่มีเทน (CH4)  
 ก�าซึ่ไนตั้รัสิออกไซึ่ด์ (N2O) ไฮโดรฟลูโรคาร์บัอน (HFCs) เพอร์ฟลูโร 

 คาร์บัอน (PFCs) และซึ่ัลเฟอร์เฮกซึ่าฟลูออไรด์ (SF6) โดยคำานวณ 

 และแสิดงผลในรูปก�าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์เทียบัเท่าจากค่า 

 ศักยภาพในการทำาใหุ้้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming  
 Potential: GWP) ท่ีกำาหุ้นดโดย IPCC

4. Emission Factor

 4.1 ก�าซึ่เรือนกระจกขอบัเขตั้ท่ี 1 และขอบัเขตั้ท่ี 2 อ้างอิงจากค่า 

  การปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกจาก IPCC 2006 และ องค์การ 

  บัริหุ้ารจัดการก�าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหุ้าช้น) รวมทั�ง 

  ค่าความร้อนเช้ื�อเพลิงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 

  อนรุกัษ์ัพลงังาน
 4.2 ก�าซึ่เรือนกระจกขอบัเขตั้ที่ 3 (Category 15: Investment)  
  อ้างอิงจากค่าการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกจาก องค์การ 

  บัรหิุ้ารจดัการก�าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหุ้าช้น) ค่าการปล่อย 

  ก�าซึ่เรือนกระจกต่ั้อการใช้้พลังงานหุ้รือต่ั้อกำาลังการผลิตั้ 

  จากรายงานขององค์กรท่ีอยู่ในพอร์ตั้โฟลิโอโดยตั้รง และ 

  ค่าการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกของกลุ่มอุตั้สิาหุ้กรรมต่ั้อรายได้  
  หุ้รือตั้่อสิินทรัพย์ จาก PCAF web-based emission factor  
  database 

5. วิธ่กี่ารประเมูิน
 5.1 อ้างอิงตั้าม The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate  
  Accounting and Reporting Standard Revised Edition และ 

  แนวทางการประเมินคาร์บัอนฟุตั้พริ�นท์ขององค์กร โดยองค์การ 

  บัรหิุ้ารจดัการก�าซึ่เรือนกระจก (องค์การมหุ้าช้น) ฉบับััปรับัปรงุ 

  ครั�งท่ี 4 ธนัวาคม 2561
 5.2 การคำานวณปริมาณก�าซึ่เรือนกระจกที่ลดลงจากการใช้้ 

  ผลิตั้ภัณฑ์์และบัริการทางการเงินผ่านช่้องทางดิจิทัล อ้างอิง 

  ตั้ามวธิปีระเมนิ Attributional approaches ตั้ามหุ้ลกัGuidelines  
  for Assessing the Contribution of Products to Avoided  
  Greenhouse Gas Emissions (ILCA 2015)
 5.3 ก�าซึ่เรือนกระจกขอบัเขตั้ที่ 3 (Category 15: Investment)  
  ประเมินโดยใช้้วิธีการคำานวณตั้ามมาตั้รฐานของ PCAF  
  ซึ่่ง่พจิารณาจากสัิดส่ิวนของเงินลงทุน หุ้รือยอดสินิเช่ื้อต่ั้อมลูค่า 

  ขององค์กรหุ้รือโครงการ ร่วมกับัปริมาณการปล่อยก�าซึ่ 

  เรือนกระจกขององค์กรหุ้รือโครงการ ซึ่่่งปริมาณการปล่อย 

  ก�าซึ่เรอืนกระจกดังกล่าวสิามารถืประเมินจาก 3 แนวทางหุ้ลัก 

  ตั้ามลำาดับัข่�นอยู่กับัความพร้อมของข้อมูล (Availability of  
  data)  ได้แก่ 
  1.  ประเมินจากข้อมูลการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจกที่ลูกค้าหุ้รือ 

   องค์กรรายงานโดยตั้รง (Option 1: Reported Emissions) 
  2. ประเมนิจากข้อมูลกิจกรรมทางกายภาพ (Option 2: Physical  
   activity-based Emissions) เช่้น ปริมาณการใช้้พลงังาน 
  3.  ประเมินจากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษัฐกิจ (Option 3:  
   Economic activity-based Emissions) 

      PCAF : The general approach to calculate financed emissions

 

6. กี่ารตั�งสมูมูติฐานกี่ารปล่อยก๊ี่าซเรือนกี่ระจกี่
 การเดินทางทางถืนนเพื่อธุรกิจของธนาคาร ประกอบัด้วย  
 การเดินทางด้วยรถืแท็กซึ่ี่ตั้ามสิัดสิ่วนปริมาณการใช้้เช้ื�อเพลิง 

 ประเภท NGV และ LPG อ้างอิงจากจำานวนรถืแท็กซึ่ี่ท่ีข่�นทะเบัียน 

 กรมการขนส่ิงทางบักท่ีเข้ารว่มบัริการ และระยะทางในการเดินทาง 

 ของผู้ปฏิิบััตั้ิงาน

ข้้อมููลด้้านสังคมู 

จำานวนพนักี่งานข้องธนาคาร 
พนักงานของธนาคาร คอื ผูท่ี้ปฏิิบัติัั้งานภายใต้ั้สิญัญาจ้างของธนาคาร
โดยแบั่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี�
1.  กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง (Top Management Level) ได้แก่ ประธาน 

 เจ้าหุ้น้าท่ีบัริหุ้าร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสิ  
 รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช้่วยกรรมการผู้จัดการ
2.  กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับักลาง (Middle Management Level) ได้แก่  
 ผู้บัริหุ้ารฝ่่าย หุ้รือเทียบัเท่า และผู้บัริหุ้ารงาน 
3.  กลุม่ผูบ้ัริหุ้ารระดับัตั้น้ (Junior Management Level) ได้แก่ พนกังาน 

 ในตั้ำาแหุ้น่งเจ้าหุ้น้าท่ีอาวุโสิ หุ้รือเทียบัเท่า 
4.  กลุ่มพนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการ (Junior Officer) ได้แก่ เจ้าหุ้น้าที่  

โดยกลุม่พนักงานดังกล่าวข้างต้ั้น แบ่ังออกเปน็ 2 ประเภท ตั้ามประเภท 
สิัญญาจ้าง คือ สัิญญาจ้างแบับัไม่มีกำาหุ้นดเวลา (Permanent) และ
สิัญญาจ้างแบับัมีกำาหุ้นดระยะเวลา (Temporary)

กี่ารนบัจำานวนพนกัี่งานและกี่ารนบัจำานวนแรงงานท่�ไมู่ใช่่พนกัี่งาน 
รวบัรวมข้อมูลจำานวนพนักงานโดยนับัจำานวนหุ้ัว (Head count)  
ณ วันสิิ�นรอบัระยะเวลารายงาน โดยแรงงานที่ไม่ใช้่พนักงาน
ของธนาคาร ได้แก่ พนักงานของบัริษััทของธนาคารกสิิกรไทย 

และกลุ่มบัริษััทใหุ้้การสินับัสินุนงานตั้่อธนาคารกสิิกรไทย

GRI 2-7, GRI 2-8, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒 � 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

*
Attribution Factor 𝑖𝑖𝑖𝑖 =
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𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖

การวาง

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ( )
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กี่ารคำานวณช่ั�วโมูงกี่ารทำางาน 
1. รวบัรวมข้อมูลจากระบับัการบัันท่กเวลาและการเก็บับัันท่กข้อมูล 

 จากฝ่่ายบัริหุ้ารงานทรัพยากรบัุคคล 
2. ในกรณีท่ีบัริษััทไม่มีระบับับัันท่กเวลา จะใช้้วิธีการประมาณช้ั่วโมง 

 การทำางานโดยใช้้สิูตั้รการคำานวณดังนี� 

จำานวนชั่�วโมูงกี่ารทำางาน 
(ชั่�วโมูงคน)

= (จำานวนคน x จำานวนวันทำางาน 
x จำานวนช้ั่วโมงการทำางานปกตั้ิ (ตั้่อวัน)) 
+ จำานวนช้ั่วโมงล่วงเวลารวม 
(เฉพาะกรณีพนักงานปฏิิบััตั้ิการ) 

จำานวนวันทำางาน
ทั�งหมูด้ในรอบปี

= จำานวนคน x จำานวนวันทำางานในรอบัปี

กี่ารบันทึกี่ข้้อมููลด้้านความูปลอด้ภัย 
ธนาคารบัันท่กข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกิดข่�นจากการทำางานโดย
คำานวณและเก็บัข้อมูลเก่ียวกับัสิุขภาพและอนามัย ดังนี� 

คำานิยามู 

จำานวนวัน (Day) Scheduled Work Day

กี่ารบาด้เจ็บ (Injury) การบัาดเจ็บัจากอุบััตั้ิเหุ้ตัุ้ในการทำางาน 
ตั้ั�งแตั้่เล็กน้อย (First Aid) และหุ้ยุดงาน
ตั้ั�งแตั้่ 1 วันข่�นไป 

กี่ารบาด้เจ็บ
ถึึงขั้�นหยุด้งานขึ้�นไป

การบัาดเจ็บัที่ทำาใหุ้้หุ้ยุดงานตั้ั�งแตั้่ 1 วัน 
(เร่ิมนับัวันหุ้ยุดถืัดจากวันที่เกิดอุบััตั้ิเหุ้ตัุ้) 

ความูรุนแรงกี่ารบาด้เจ็บ นับัจากวันทำางานที่หุ้ยุดจริง 

กี่ารคำานวณ

อัตรากี่ารบาด้เจ็บ (Injury Rate: IR) 
= จำานวน (ราย) ของการบัาดเจ็บัทุกระดับั (ในช้่วงเวลาที่รายงาน) 

x 200,000 (ช้ั่วโมงการปฏิิบััตั้ิงาน)
จำานวนช้ั่วโมงการปฏิิบััตั้ิงาน (ในช้่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตรากี่ารบาด้เจ็บถึึงขั้�นหยุด้งาน (Lost Time Injury Rate: LTIR) 
= จำานวน (ราย) ของการบัาดเจ็บัถื่งขั�นหุ้ยุดงาน (ในช้่วงเวลาที่รายงาน) 

x 200,000 (ช้ั่วโมงการปฏิิบััตั้ิงาน)
จำานวนช้ั่วโมงการปฏิิบััตั้ิงาน (ในช้่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราความูรุนแรงข้องกี่ารบาด้เจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) 
= จำานวนวันหุ้ยุดงานจากการบัาดเจ็บั (ในช้่วงเวลาที่รายงาน) 

x 200,000 (ช้ั่วโมงการปฏิิบััตั้ิงาน)
จำานวนช้ั่วโมงการปฏิิบััตั้ิงาน (ในช้่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตรากี่ารเจ็บป่วย/โรคจากี่กี่ารทำางาน (Occupational Disease Rate: 
ODR)

= จำานวน (ราย) การเจ็บัป่วยจากการทำางาน (ในช้่วงเวลาที่รายงานผล) 
x 200,000 (ช้ั่วโมงการปฏิิบััตั้ิงาน)

จำานวนช้ั่วโมงการปฏิิบััตั้ิงาน (ในช้่วงเวลาที่รายงานผล)
อัตรากี่ารข้าด้งาน (Absentee Rate: AR)

= จำานวนวันหุ้ยุดงานจากการบัาดเจ็บัและเจ็บัป่วยจากการทำางานรวมอื่นๆ 
ที่ไม่ใช้่การลาที่ได้รับัอนุญาตั้ในช้่วงเวลาที่รายงาน x 100 

จำานวนวันทำางานทั�งหุ้มดในรอบัปี

ภาคผนวกี่
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ข้อบเข้ตกี่ารเปิด้เผยข้้อมููลด้้านสังคมูและสิ�งแวด้ล้อมู

ช่ื�อเต็มู

สังคมู สิ�งแวด้ล้อมู

กี่ารปฏิิบัติ
ด้้านแรงงาน

กี่ารฝึึกี่
อบรมู

ความู
ปลอด้ภัย เช่ื�อเพลิง ไฟฟ้า ข้องเส่ย 

(ข้ยะ)

 1. ธนาคารกสิิกรไทย จำากัด (มหุ้าช้น) ● ● ● ● ● ● ●

 2. บัริษััทหุ้ลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิิกรไทย จำากัด ● ● ● ●

 3. บัริษััท ศูนย์วิจัยกสิิกรไทย จำากัด ● ● ● ●

 4. บัริษััทหุ้ลักทรัพย์ กสิิกรไทย จำากัด (มหุ้าช้น) ● ● ● ●

 5. บัริษััท ลีสิซึ่ิ่งกสิิกรไทย จำากัด ● ● ● ●

 6. บัริษััท แฟคเตั้อรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิิกรไทย จำากัด ● ● ● ●

 7. บัริษััท กสิิกร เทคโนโลยี กรุ�ป เซึ่เครเทเรียตั้ จำากัด ● ● ● ●

 8. บัริษััท กสิิกร แล็บัสิ์ จำากัด ● ● ● ●

 9. บัริษััท กสิิกร ซึ่อฟตั้์ จำากัด ● ● ● ●

10. บัริษััท กสิิกร โปร จำากัด ● ● ● ●

11. บัริษััท กสิิกร เซึ่ิร์ฟ จำากัด ● ● ● ●

12. บัริษััท กสิิกร เอกซึ่์ จำากัด ● ● ● ●

13. บัริษััท โพรเกรสิ พลัสิ จำากัด ● ● ● ●

14. บัริษััท โพรเกรสิ แอพไพรซึ่ัล จำากัด ● ● ● ●

15. บัริษััท โพรเกรสิ กันภัย จำากัด ● ● ● ●

16. บัริษััท โพรเกรสิ แมเนจเมนท์ จำากัด ● ● ● ●

17. บัริษััท โพรเกรสิ ฟาซึ่ิลิตั้ีสิ์ แมเนจเมนตั้์ จำากัด ● ● ● ●

18. บัริษััท โพรเกรสิ เซึ่อร์วิสิ จำากัด ● ● ● ●

19. บัริษััท โพรเกรสิ สิโตั้ร์เรจ จำากัด ● ● ● ●

20. บัริษััท โพรเกรสิ เอช้ อาร์ จำากัด ● ● ● ●

21. บัริษััท โพรเกรสิ เซึ่อร์วิสิ ซึ่ัพพอร์ท จำากัด ● ● ● ●

22. บัริษััท โพรเกรสิ คอลเลคช้ั่น จำากัด ● ● ● ●

23. บัริษััท โพรเกรสิ คอลเลคช้ั่น จำากัด ● ● ● ●

24. บัริษััท โพรเกรสิ เทรนน่ิง จำากัด ● ● ● ●

หมูายเหตุ:
ข้อมูลด้านเศรษัฐกิจครอบัคลุมผลการดำาเนินงานของธนาคาร บัริษััทย่อย บัริษััทร่วม และบัริษััทที่เกี่ยวข้อง ตั้ามที่ระบัุในรายงานประจำาปี 2565 (แบับั 56-1 One Report)

นำ�า

GRI 2-2
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ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

* ในปี 2565 ธนาคารรายงานการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก ขอบัเขตั้ที่ 1 เฉพาะการรั่วไหุ้ลของสิารทำาความเย็นและสิารดับัเพลิงเฉพาะในอาคารหุ้ลักของธนาคารเท่านั�นและไม่รวมการใช้้พลังงานจากการใช้้ไอเย็น 

 ของสิาขาในหุ้้างสิรรพสิินค้า

GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 306-3

ผลกี่ารด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวด้ล้อมู สังคมู และธรรมูาภิบาล/เศรษฐกิี่จ

Assessment Parameter  

Baseline year 2020
Consolidation approach Operation controls 
Boundary summary All entities and facilities either owned or under operation control 
Emission factor data source IPCC 2006, DEDE 2010, and TGO Updated July 2022
Materiality threshold 5%
Intensity ratio per FTE 
Independent assurance YES

Parameter Unit
Performance

2019 

Performance
2020

(Base year)
Performance

2021
Performance

2022
Target 
2022

% Change 
2021 VS 2022 

(% change 
YoY)

Long-term  
Target 2021-2030 
(Base year 2020)

Accumulative  
Performance 

against Long-term 
Target 2021-2030 
(Base year 2020)

Greenhouse Gas Emission (GHG Emission)

Total Scope 1 
emission*

Tonnes CO2e  21,145.20  18,727.05  15,833.59  11,232.01 -29.06

Total Scope 2 
emission

Tonnes CO2e  82,851.75  79,058.67  74,339.32  70,170.16 -5.61

Total Scopes 1&2 
emission 

Tonnes CO2e  103,996.95   97,785.72  90,172.91   81,402.17  89,571.73 -9.73  -42% -16.75%

Total Scopes 1&2  
emission intensity

Tonnes CO2e 
per FTE

 3.05  2.96  2.84  2.59 -8.80

Full Time Employee FTE  34,072  33,034  31,706  31,469 

ภาคผนวกี่
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Parameter Unit
Performance 

2019
Performance 

2020
Performance 

2021
Performance 

2022
Target 
2022

% Change 2021 
VS 2022 (% 
change YoY)

Energy

Total energy consumption within organization 
from renewable and non-renewable sources

  MWh   228,646.07  213,091.99   186,564.30  188,807.49 1.20

Total Energy consumption within the  
organization from non-renewable sources

  MWh   221,435.77  203,592.31  178,397.24  161,522.03 -9.46

Total energy consumption within the  
organization from renewable sources

  MWh   7,210.30  9,499.68  8,167.06  27,285.46 234.10

Total energy consumption intensity from 
renewable and non-renewable sources 

 MWh per FTE  6.71  6.45  5.88  6.00 

Total renewable energy consumption/ 
Total Energy Consumption within Organization

 % 3.15% 4.46% 4.38% 14.45% 10% 230.12

Water and Effluents 

Total water withdrawal m3  871,805  781,862  615,550  571,827  597,084 -7.10
- In all area

Third-party water (Total)
(≤ 1,000 mg/L Total Dissolved Solids) 

m3  781,862  615,550  571,827 -7.10

-  In areas with water stress

Third-party water (Total)
≤ 1,000 mg/L Total Dissolved Solids 

m3  70,368  72,081  62,729 -12.97

Water withdrawal intensity m3 per FTE  25.59  23.67  19.41  18.17 -6.38

Total CO2 emission from water withdrawal Tonnes CO2e  588.44  534.56  403.14  370.15 

Total CO2 emission from water withdrawal 
per FTE

Tonnes CO2e 
per FTE

0.02 
(0.0173) 

0.02 
(0.0161) 

0.01 
(0.0127) 

0.01 
(0.0118)

-7.38

Total water discharge to surface water m3  511,935  332,963  413,497 24.00

-  Volume (≤ 1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m3  511,935  332,963  413,497 

-  Volume (>1,000mg/L Total Dissolved Solids) m3 0 0 0
Total water consumption  m3  269,927  282,587  158,330 
Waste

Total waste generate   Metric Tonnes  7,050.79  5,851.33  5,494.61  4,918.38  5,055 -10.49

- Disposal method of hazardous waste Metric Tonnes  720.90  581.35  1,659.14  95.24 -94.26

- Disposal method of non-hazardous waste Metric Tonnes  6,329.89  5,269.98  3,835.47  4,823.14 25.75
Total waste used / recycled / sold / others Metric Tonnes  1,825  1,956  2,948  1,504.82 -48.95
-  Hazardous waste

-  Preparation for reuse Metric Tonnes  0.30  1.31  12.09  1.06 -91.23

- Recycling Metric Tonnes  713.12  577.46  1,646.70  93.34 -94.33

GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5, GRI 306-3, GRI 306-4
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Parameter Unit
Performance 

2019
Performance 

2020
Performance 

2021
Performance 

2022
Target 
2022

% Change 2021 
VS 2022 (% 
change YoY)

-  Non-hazardous waste

- Recycling Metric Tonnes  1,111.29  1,377.24  1,288.80  1,410.42 9.44
-  Total waste disposed Metric Tonnes  5,226.08  3,895.33  2,547.03  3,413.56 34.02

      -  Hazardous waste   

- Landfilling Metric Tonnes  7.48  2.59  0.35  0.84 140.00

      -  Non-hazardous waste 

- Landfilling Metric Tonnes  5,218.60  3,892.74  2,546.68  3,412.72 34.01

Waste generated intensity  kg per FTE  206.94  177.13  173.30  156.29 -9.82
Business Travel from Road

Total business travel from road  km  4,386,304  4,807,722  3,913,550  3,919,990 0.16

Total CO2e emission from road travel Tonnes CO2e  686.61  752.58  612.61  613.62 0.16

Total CO2e emission from road travel per 
FTE   

Tonnes CO2e 
per FTE

0.02 
0.0202

0.02 
0.0228

0.02 
0.0194

0.02 
0.0195

0.52

Full Time Employee   FTE  34,072  33,034  31,706  31,469 -0.75

 GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5

ภาคผนวกี่
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* พนักงานทั�งหุ้มด ในท่ีนี�หุ้มายถ่ืง พนักงานธนาคารกสิิกรไทย (เฉพาะธนาคาร) โดยกลุ่มพนักงานดังกล่าวข้างต้ั้น แบ่ังออกเป็น 2 ประเภทตั้ามประเภทสัิญญาจ้าง คือ สิัญญาจ้างแบับัไม่มีกำาหุ้นดเวลา  
(Permanent) และสิัญญาจ้างแบับัมีกำาหุ้นดระยะเวลา (Temporary)         

ข้้อมููล

2562 2563 2564 2565

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

จำานวนพนักงาน* 20,407 19,819 19,029  18,648
แยกี่ตามูเพศ

• ช้าย  6,262 30.69 5,999 30.27 5,703 29.97  5,516  29.58 
• หุ้ญิง  14,145 69.31 13,820 69.73  13,326 70.03  13,132  70.42 
แยกี่ตามูอายุ

• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี 6,228 30.52 4,747 23.95 3,220 16.92  2,381  12.77 
• 30 - 50 ปี 10,811 52.98 11,677 58.92 12,441 65.38  13,060  70.03 
• มากกว่า 50 ปี 3,368 16.50 3,395 17.13 3,368 17.70  3,207  17.20 
แยกี่ตามูเชื่�อช่าติ

• ช้าวไทย 20,377 99.85  19,970 99.85  19,001 99.85  18,621  99.86 
• ช้าวตั้่างช้าตั้ิ  30 0.15  29 0.15  28 0.15  27  0.14 
แยกี่ตามูกี่ลุ�มูอื�นๆ

• ผู้ทุพพลภาพ 2 0.01 2 0.01  2 0.01  3  0.02 
แยกี่ตามูประเภทสัญญาจ้าง

• ไม่มีกำาหุ้นดระยะเวลา (Permanent)  20,283 99.39 19,755 99.68  18,849 99.05  18,506  99.24 
• มีกำาหุ้นดระยะเวลา (Temporary)  124 0.61 64 0.32  180 0.95  142  0.76 
แยกี่ตามูสถึานท่�ทำางาน 

• สิำานักงานใหุ้ญ่และอาคารหุ้ลัก  11,156 54.67 11,490 57.97  12,228 64.26  12,048  64.61 
• นอกสิำานักงานใหุ้ญ่และอาคารหุ้ลัก  9,251 45.33 8,329 42.03  6,801 35.74  6,600  35.39 
แยกี่ตามูประเทศกี่ารปฏิิบัติงาน

• ประเทศไทย  20,379 99.86 19,795 99.88  19,004 99.87  18,612  99.81 
• นอกประเทศไทย  28 0.14 24 0.12  25 0.13  36  0.19 
แยกี่ตามูระดั้บกี่ารศึกี่ษา 

• มัธยมศ่กษัา (ตั้ำ่ากว่าปริญญาตั้รี)  313 1.53 282 1.42  241 1.27  210  1.13 
• ปริญญาตั้รี  13,795 67.60 13,247 66.84  12,496 65.67  12,036  64.54 
• ปริญญาโท  6,263 30.69 6,251 31.54  6,245 32.82  6,346  34.03 
• ปริญญาเอก  36 0.18 39 0.20  47 0.25  56  0.30 

GRI 2-7, GRI 405-1

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
ด้้านสังคมู



207  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ข้้อมููล

2562 2563 2564 2565

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

แยกี่ตามูระดั้บ
กี่ลุ่มูผู้บริหารระดั้บสูง 74 81 79 89

• ช้าย 50 67.57 56 69.14 55 69.62  57  64.04 
• หุ้ญิง 24 32.43 25 30.86 24 30.38  32  35.96 
• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี 0 0.00 0 0.00  0 0.00 0 0.00
• 30 - 50 ปี 36 48.65 37 45.68 26 32.91  34  38.20 
• มากกว่า 50 ปี 38 51.35 44 54.32 53 67.09  55  61.80 
กี่ลุ่มูผู้บริหารระดั้บกี่ลาง 929 943 968 1,037
• ช้าย 488 52.53 484 51.33 488 50.41  511  49.28 
• หุ้ญิง 441 47.47 459 48.67 480 49.59  526  50.72 
• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
• 30 - 50 ปี 527 56.73 519 55.04 540 55.79  433  41.76 
• มากกว่า 50 ปี 402 43.27 424 44.96 428 44.21  604  58.24 
กี่ลุ่มูผู้บริหารระดั้บต้น 7,139 7,248 7,257 7,471
• ช้าย 2,808 39.33 2,777 38.31 2,713 37.38  2,697  36.10 
• หุ้ญิง 4,331 60.67 4,471 61.69 4,544 62.62  4,774  63.90 
• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี 211 2.96 126 1.74 52 0.72  60  0.80 
• 30 - 50 ปี 4,935 69.13 5,124 70.69 5,221 71.94  1,880  25.17 
• มากกว่า 50 ปี 1,993 27.92 1,998 27.57 1,984 27.34  5,531  74.03 
กี่ลุ่มูพนักี่งานระดั้บปฏิิบัติกี่าร 12,265 11,547  10,725 10,051
• ช้าย 2,916 23.77 2,682 23.23 2,447 22.82  2,251  22.40 
• หุ้ญิง 9,349 76.23 8,865 76.77 8,278 77.18  7,800  77.60 
• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี 6,017 49.06 4,621 40.02 3,168 29.54  2,321  23.09 
• 30 - 50 ปี 5,342 43.55 5,997 51.94 6,654 62.04  6,891  68.56 
• มากกว่า 50 ปี 906 7.39 929 8.04 903 8.42  839  8.35 
จำานวนพนกังานตั้ามประเภทการจ้าง
พนักงานที่จ้างแบับัไม่มีกำาหุ้นดระยะเวลา 
(Permanent employees) 

20,283 99.39 19,755 99.68 18,849 99.05 18,506 99.24

แยกี่ตามูเพศ 

• ช้าย  -  -  -  -  -  -  5,459  29.50 
• หุ้ญิง  -  -  -  -  -  -  13,047  70.50 
แยกี่ตามูประเทศกี่ารปฏิิบัติงาน

• ประเทศไทย  -  -  -  -  -  -  18,495  99.94 
• นอกประเทศไทย  -  -  -  -  -  -  11  0.06 

GRI 2-7, GRI 405-1

ภาคผนวกี่



208  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ข้้อมููล

2562 2563 2564 2565

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

พนักงานที่จ้างแบับัมีกำาหุ้นดระยะเวลา 
(Temporary employees)

124 0.61 64 0.32 180 0.95 142 0.76

แยกี่ตามูเพศ 

• ช้าย  -  -  -  -  -  -  54  38.03 
• หุ้ญิง  -  -  -  -  -  -  88  61.97 
แยกี่ตามูประเทศกี่ารปฏิิบัติงาน

• ประเทศไทย  -  -  -  -  -  -  142  100.00 
• นอกประเทศไทย  -  -  -  -  -  - 0 0.00
พนักงานแบับัเตั้็มเวลา (Full-time employees) - - - - - - 18,648 100.00
แยกี่ตามูเพศ 

• ช้าย  -  -  -  -  -  -  5,513  29.56 
• หุ้ญิง  -  -  -  -  -  -  13,135  70.44 
แยกี่ตามูประเทศกี่ารปฏิิบัติงาน

• ประเทศไทย  -  -  -  -  -  -  18,637  99.94 
• นอกประเทศไทย  -  -  -  -  -  -  11  0.06 
พนักงานที่จ้างแบับัไม่รับัประกันช่ั้วโมงการทำางาน 
(Non-guaranteed hours employees)

N/A N/A N/A N/A

พนักงานทีจ้่างแบับัพาร์ทไทม์ (Part-time employees) N/A N/A N/A N/A
จำานวนแรงงานทีไ่ม่ใช่้พนักงานของธนาคารกสิกิรไทย * 13,903  13,215  12,677  12,821 
จำานวนและอัตั้ราการจ้างงานใหุ้ม่ 1,457 7.14 395 1.99 531 2.79  1,204  6.46 
แยกี่ตามูเพศ

• ช้าย 412 28.28 150 37.97 229 43.13  438  36.38 
• หุ้ญิง 1,045 71.72 245 62.03 302 56.87  766  63.62 
แยกี่ตามูอายุ

• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี 1,071 73.51 227 57.47 188 35.40  563  46.76 
• 30 - 50 ปี 382 26.22 167 42.28 338 63.65  634  52.66 
• มากกว่า 50 ปี 4 0.27 1 0.25 5 0.94  7  0.58 
แยกี่ตามูระดั้บ

• กลุ่มผู�บัริหุ้ารระดับัสิูง 3 0.21 1 0.25 3 0.57  2  0.17 
• กลุ่มผู�บัริหุ้ารระดับักลาง 23 1.58 19 4.81 34 6.40  62  5.15 
• กลุ่มผู�บัริหุ้ารระดับัตั้�น 180 12.35 104 26.33 256 48.21  409  33.97 
• กลุ่มพนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการ 1,251 85.86 271 68.61 238 44.82  731  60.71 
แยกี่ตามูสถึานท่�ทำางาน

• สิำานักงานใหุ้ญ่และอาคารหุ้ลัก 941 64.58 343 86.84 531 100.00  1,111  92.28 
• นอกสิำานักงานใหุ้ญ่และอาคารหุ้ลัก 516 35.42 52 13.16  0 0.00  93  7.72 

*  แรงงานที่ไม่ใช่้พนักงานของธนาคารกสิิกรไทย ได้แก่ พนักงานของบัริษััทของธนาคารกสิิกรไทย และกลุ่มบัริษััทใหุ้้บัริการสินับัสินุนงานตั้่อธนาคารกสิิกรไทย
GRI 2-8, GRI 401-1



209  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ข้้อมููล

2562 2563 2564 2565

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

แยกี่ตามูประเทศกี่ารปฏิิบัติงาน

• ประเทศไทย 1,457 100.00 395 100.00 531 100.00  1,204  100.00 
• นอกประเทศไทย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แยกี่ตามูสัญช่าติ

• ช้าวไทย 1,456 99.93 380 96.20 525 98.87  1,191  98.92 
• ช้าวตั้่างช้าตั้ิ 1 0.07 15 3.80 6 1.13  13  1.08 
By Others

ผู้ทุพพลภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
จำานวนพนักงานภายในที่เตั้ิมเตั้็มเพื่อทดแทน
ตั้ำาแหุ้น่งงานที่ว่างในองค์กร 87 81.31 99 84.22 89 78.76  285 85.59

แยกี่ตามูเพศ

• ช้าย 37 42.53 48 48.48 42 47.19  141  49.47 
• หุ้ญิง 50 57.47 51 51.52 47 52.81  144  50.53 
แยกี่ตามูอายุ

• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
• 30 - 50 ปี 67 77.01 73 73.74 66 74.16  184  64.56 
• มากกว่า 50 ปี 20 22.99 26 26.26 23 25.84  101  35.44 

ค่าใช้้จ่ายเฉลี่ยตั้่อการจ้างงาน (บัาท) 20,079.10 61,155.36 51,919.62 25,245.73

จำานวนและอัตั้ราการลาออก 
(นับัรวม การลาออก คนเกษัียณ 
เกษัียณก่อนกำาหุ้นด ถื่งแก่กรรม  
สิิ�นสิดุสิญัญาจ้าง เลิกจ้างทุกกรณี)

1,629 7.98 955 4.82 1,289 6.77  1,584  8.49 

แยกี่ตามูเพศ

• ช้าย 577 35.42 405 42.41  510 39.57  625  39.46 
• หุ้ญิง 1,052 64.58 550 57.59  779 60.43  959  60.54 
แยกี่ตามูอายุ

• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี  -  -  -  - 336 26.07  320  20.20 
• 30 - 50 ปี  -  -  -  - 630 48.88  914  57.70 
• มากกว่า 50 ปี  -  -  -  - 323 25.06  350  22.10 
แยกี่ตามูระดั้บ

• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง 4 0.25 5 0.52 5 0.39  4  0.25 
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับักลาง 50 3.07 52 5.45 60 4.65  79  4.99 
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัตั้้น 381 23.39 271 28.38 418 32.43  575  36.30 
• กลุ่มพนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการ 1,194 73.30 627 65.65 806 62.53  926  58.46 
แยกี่ตามูสัญช่าติ

• ช้าวไทย 1,623 99.63 941 98.53 1,282 99.46  1,573  99.31 

ภาคผนวกี่

GRI 401-1



210  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ข้้อมููล

2562 2563 2564 2565

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

คน
ร้อยละข้อง
พนักี่งาน
ทั�งหมูด้

• ช้าวตั้่างช้าตั้ิ 6 0.37 14 1.47 7 0.54  11  0.69 

จำานวนและอัตั้ราการลาออก (นับัรวม การลาออก 
เกษัียณ และเกษัียณก่อนกำาหุ้นด) 

1,498 7.34 880 4.44 1,221 6.42  1,486  7.97 

แยกี่ตามูเพศ

• ช้าย 523 34.91 372 42.27 487 39.89  601  40.44 
• หุ้ญิง 975 65.09 508 57.73 734 60.11  885  59.56 
แยกี่ตามูอายุ

• ตั้ำ่ากว่า 30 ปี N/A N/A N/A N/A 334 27.35  312  21.00 
• 30 - 50 ปี N/A N/A N/A N/A 575 47.10  348  23.42 
• มากกว่า 50 ปี N/A N/A N/A N/A 312 25.55  826  55.58 
แยกี่ตามูระดั้บ

• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง 4 0.26 4 0.45 5 0.41  4  0.27 
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับักลาง 47 3.14 51 5.80 59 4.83  78  5.25 
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัตั้้น 349 23.30 254 28.86 414 33.91  533  35.87 
• กลุ่มพนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการ 1,098 73.30 571 64.89 743 60.85  871  58.61 
แยกี่ตามูสัญช่าติ

• ช้าวไทย 1,493 99.67 879 99.89 1,215 99.51  1,475  99.26 
• ช้าวตั้่างช้าตั้ิ 5 0.33 1 0.11 6 0.49  11  0.74 
จำานวนพนักงานที่เป็นสิมาชิ้กสิหุ้ภาพแรงงาน 8,497 41.64 8,753 44.16  8,055 42.33  8,287  44.44 

จำานวนพนักงานที่ได้รับัการดูแลภายใตั้้
คณะกรรมการสิวัสิดิการและสิหุ้ภาพแรงงาน 20,407 100.00 19,819 100.00 19,029 100.00  18,648  100.00 

อัตั้ราส่ิวนเงินเดอืนและค่าตั้อบัแทนพื�นฐานระหุ้ว่างพนักงานช้ายและพนักงานหุ้ญิง
สำานักี่งานใหญ่

• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง  1 : 0.76 1 : 0.86  1 : 0.86 1:0.83
• กลุ่มผู้บัริหุ้าร  1 : 1.04 1 : 1.05  1 : 1.04 1:1.02
• กลุม่พนักงานระดบััปฏิิบัติัั้การหุ้รือระดับัเจ้าหุ้น้าท่ี  1 : 0.77 1 : 0.77  1 : 0.77 1:0.79
นอกี่สำานักี่งานใหญ่

• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง   N/A N/A N/A N/A
• กลุ่มผู้บัริหุ้าร ไม่มีเพศหุ้ญิง ไม่มีเพศหุ้ญิง ไม่มีเพศหุ้ญิง ไม่มีเพศหุ้ญิง
• กลุ่มพนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการ
 หุ้รือระดับัเจ้าหุ้น้าที่

1 : 0.70 1 : 0.68 1 : 0.71 1:0.72

GRI 2-21, GRI 2-30, GRI 401-1, GRI 405-2



211  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ข้้อมููล
2562 2563 2564 2565

ช่าย หญิง ช่าย หญิง ช่าย หญิง ช่าย หญิง

• จำานวนพนักงานที่ได้รับัสิิทธิ์ลางาน
 เพื่อเลี�ยงดูบัุตั้ร

20,407 19,819 19,029 18,648

 6,262  14,145 5,999 13,820 5,703 13,326  5,516  13,132 

• จำานวนพนักงานที่ใช้้สิิทธิ์ลางาน 

เพื่อเลี�ยงดูบัุตั้ร (แยกตั้ามเพศ) 
945 863 830 695

 65  880 68 795 45 785  42  653 

• จำานวนพนักงานที่กลับัมาทำางาน 

หุ้ลังจากสิิ�นสิุดระยะการลาหุ้ยุด 

เพื่อเลี�ยงดูบัุตั้ร (แยกตั้ามเพศ)

903 835 803 673

 61  842 66 769 45 758  40  633 

• อัตั้ราการกลับัมาทำางานและการคงอยู่ของ 
 พนักงานที่กลับัมาทำางาน
 หุ้ลังจากสิิ�นสิุดระยะการลาหุ้ยุด 

95.56 96.76 96.75 96.83

93.85 95.68 97.06 96.73 100.00 96.56 95.24 96.94

ข้้อมููล 2562 2563 2564 2565

ความูผูกี่พันต่อองค์กี่ร*

• ระดับัความผูกพันตั้่อองค์กร* 75 75 77 77
• ความครอบัคลุมของข้อมูล 100 100 100 100
• ร้อยละของพนักงานทั�งหุ้มด 100 100 100 100
แยกี่ตามูเพศ

• ช้าย 75 75 75 75
• หุ้ญิง 75 75 79 79
แยกี่ตามูระดั้บ

• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง 67 67 76 76
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับักลาง 77 77 75 75
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัตั้้น 76 76 79 79
• กลุ่มพนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการ 75 75 77 77
ระยะเวลากี่ารแจ้งพนักี่งานล่วงหน้าเมืู�อมู่กี่ารเปล่�ยนแปลงท่�จะกี่่อให้เกี่ิด้ผลกี่ระทบต่อตำาแหน่ง/ลักี่ษณะกี่ารจ้างงาน  
เช่่น กี่ารปรับโครงสร้างองค์กี่ร กี่ารควบรวมูกี่ิจกี่าร กี่ารข้ยายสาข้า 

• การเปลี่ยนแปลงตั้ำาแหุ้น่ง 2 สิัปดาหุ้์
• การควบัรวมกิจการ การขยายสิาขา 60 วัน
• การปรับัเปลี่ยนโครงสิร้างองค์กร 
 อาทิ การปรับัขยายหุ้รือลดสิายงาน 2 สิัปดาหุ้์

กี่ารร้องเร่ยนข้องพนักี่งานเกี่่�ยวกี่ับกี่ารปฏิิบัติทางด้้านแรงงาน 

• จำานวนข้อร้องเรียนของพนักงาน 

เกี่ยวกับัการปฏิิบััตั้ิทางด้านแรงงาน
7 2 0 1

• จำานวนข้อร้องเรยีนทีไ่ด้รับัการแก้ไขแล้ว 7 2 0 1

• จำานวนข้อร้องเรียนกำาลังอยู่ระหุ้ว่างดำาเนินการ 0 0 0 0

* การประเมินระดับัความผูกพันตั้่อองค์กร Engagement Score : ธนาคารมีการประเมินผลทุกๆ 2 ปี

GRI 401-3, GRI 402-1

ภาคผนวกี่
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ข้้อมููลด้้านกี่ารฝึึกี่อบรมู

ข้้อมููล
ชั่�วโมูงต่อคนต่อปี

2562 2563 2564 2565

จำานวนชั่�วโมูงกี่ารอบรมู

จำานวนช่ั้วโมงการอบัรมทั�งหุ้มด 928,507  847,516 712,474 753,600
จำานวนช่ั้วโมงการอบัรมเฉลี่ย 45.5  42.8 37.4 40.4
แยกี่ตามูเพศ  

• ช้าย 45.7  40.2 31.9 37.1
• หุ้ญิง 45.4  43.9 39.8 41.8
แยกี่ตามูระดั้บ  

• พนักงานระดับับัริหุ้าร 
 (ตั้ั�งแตั้่ระดับัผู้อำานวยการฝ่่ายข่�นไป)

95.4  42.6 30.0 35.0

• พนักงานระดับัปฏิิบััตั้ิการหุ้รือระดับัเจ้าหุ้น้าที ่
 (ไม่เกินระดับัผู้อำานวยการฝ่่าย)

44.6  42.8 37.6 40.6

ข้้อมููล
ร้อยละข้องพนักี่งานทั�งหมูด้

2562 2563 2564 2565

กี่ารประเมิูนผลกี่ารปฏิิบัติงาน

พนักงานที่ได้รับัการประเมินตั้่อพนักงานทั�งหุ้มด 100 100 100 100
แยกี่ตามูเพศ  

• ช้าย 100 100 100 100
• หุ้ญิง 100 100 100 100
แยกี่ตามูระดั้บ  

• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัสิูง 100 100 100 100
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับักลาง 100 100 100 100
• กลุ่มผู้บัริหุ้ารระดับัตั้้น 100 100 100 100
• กลุม่พนักงานระดับัปฏิิบัติัั้การหุ้รือระดับัเจ้าหุ้น้าท่ี 100 100 100 100
ค่าใช้่จ่ายท่�ใช้่ในกี่ารฝึึกี่อบรมูพนักี่งาน (บาท)   

Staff Productivity 
(Revenue/Personnel Expense)

5.66 5.78 5.67 6.51

Human Capital Return on Investment 4.08 4.15 4.21 4.85

GRI 404-1, GRI 404-3
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ข้้อมููล หน่วย
2562 2563 2564 2565

ช่าย หญิง ช่าย หญิง ช่าย หญิง ช่าย หญิง

อัตั้ราการบัาดเจ็บั (IR) จำานวนคนตั้่อช่ั้วโมงการทำางาน 
200,000 ช่ั้วโมง

0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตั้ราการบัาดเจ็บั 

ถื่งขั�นหุ้ยุดงาน (LTIR) 
จำานวนคนตั้่อช่ั้วโมงการทำางาน 
200,000 ช่ั้วโมง

0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตั้ราการเกิดอุบััตั้ิเหุ้ตัุ้
ถื่งขั�นหุ้ยุดงาน (LDIR)

จำานวนวันที่สิูญเสิียไปตั้่อช่ั้วโมง
การทำางาน 200,000 ช่ั้วโมง

0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตั้ราการเจ็บัป่วย
จากการทำางาน (ODR) 

จำานวนคนตั้่อช่ั้วโมงการทำางาน 
200,000 ช่ั้วโมง

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตั้ราการขาดงาน (AR) วัน 0.83 0.69 0.67 1.53
0.81 0.83 0.64 0.71 0.62 0.70 1.12 1.70

จำานวนผู้เสิียชี้วิตั้ คน 0 0 0 0 0 0 0 0
กี่ารลาป่วย

จำานวนวันลาป่วย วัน 12,325 28,805 9,327 23,779 8,478 22,367 14,911 53,674
แยกี่ตามูสถึานท่�ทำางาน

• สิำานักงานใหุ้ญ่
 และอาคารหุ้ลัก 

วัน 30,021 23,653 19,232 34,895

• นอกสิำานักงานใหุ้ญ่ วัน 11,110 9,454 11,613 33,691
จำานวนช่ั้วโมงที่หุ้ยุดงาน
เนื่องจากการเจ็บัป่วย
ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับังาน 

ช่ั้วโมง (วัน x 8 ช่ั้วโมง) 98,604 230,440 74,616 190,236 67,820 178,932 119,288 429,392

ข้้อมููลด้้านอาช่่วอนามูัยและความูปลอด้ภัย

หมูายเหตุ 

การบัันท่กจำานวนพนักงานที่เจ็บัป่วยจากการทำางาน (recordable work-related ill health) ถืูกบัันท่กจากการใหุ้้ความเหุ้็นของประกันสิังคม ซึ่่่งในปี 2565 จำานวนพนักงานที่ประกันสิังคมใหุ้้ความเหุ้็นว่าเจ็บัป่วย
จากการทำางานเท่ากับั 0

GRI 403-10

ภาคผนวกี่
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หุ้น่วย: พันบัาท

* รายได้ ประกอบัด้วย รายได้จากการดำาเนินงานสิุทธิ ไม่รวมค่าใช้้จ่ายดอกเบัี�ย
** ค่าใช้้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ ไม่รวมค่าใช้้จ่ายเกี่ยวกับัพนักงาน ค่าภาษัีอากร เงินบัริจาคเพื่อการกุศล เงินบัริจาคเพื่อสิาธารณประโยช้น์และโครงการด้านการศ่กษัา 
*** ค่าใช้้จ่ายเกี่ยวกับัพนักงาน ประกอบัด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบันัสิ เงินบัำาเหุ้น็จ เงินเพิ่มค่าครองช้ีพ ผลประโยช้น์ของพนักงาน เงินสิบัทบัตั้ามกฎหุ้มายสิ่วนที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายใหุ้้ เงินช้่วยเหุ้ลือ 

 เพื่อสิวัสิดิการ และผลประโยช้น์อื่นๆ ของพนักงาน เช่้น การประกันสิุขภาพ และการตั้รวจสิุขภาพประจำาปี เป็นตั้้น 
**** เงินที่ช้ำาระแก่เจ้าของเงินทุน  หุ้มายถื่ง  เงินปันผลจ่ายใหุ้้แก่ผู้ถืือหุุ้้น และค่าใช้้จ่ายดอกเบัี�ย
***** เงินภาษัีช้ำาระแก่รัฐ ประกอบัด้วย ภาษัีทั�งทางตั้รงและทางอ้อม เช่้น ภาษัีเงินได้นิตั้ิบัุคคล ภาษัีโรงเรือน ภาษัีมูลค่าเพิ่ม และภาษัีธุรกิจเฉพาะ เป็นตั้้น

ด้้านเศรษฐกิี่จ

2565

งบกี่ารเงิน
รวมู

งบกี่ารเงิน
เฉพาะธนาคาร

รายได้ *  191,591,931  171,839,043 
ค่าใช้้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ **  33,046,532  33,182,561 
ค่าใช้้จ่ายเกี่ยวกับัพนักงาน ***  34,602,347  23,824,934 
เงินที่ช้ำาระแก่เจ้าของเงินทุน ****  26,034,641  24,502,494 
เงินภาษัีที่ช้ำาระแก่รัฐ *****  12,931,340  10,048,808 
เงนิบัริจาคเพ่ือการกุศลและโครงการด้านการศ่กษัา  1,136,588  1,092,630 
มูลค่าเศรษัฐกิจเชิ้งสิะสิม  83,840,483  79,187,616 
สิินทรัพย์รวม  4,246,368,882  3,541,413,243 
หุ้นี�สิินรวม  3,679,289,448  3,094,732,024 
สิ่วนของเจ้าของ  567,079,434  446,681,219 

GRI 2-6, GRI 201-1

ผลกี่ารด้ำาเนินงาน
ด้้านธรรมูาภิบาล/เศรษฐกี่ิจ
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กี่ารรายงานด้ัช่น่ข้้อมููลตามูกี่รอบกี่ารรายงาน GRI Standards

 GRI STANDARD/ 
OTHER SOURCE DISCLOSURE

LOCATION OMISSION
MAPPED TO 

UN SDGs
EXTERNAL 

VERIFICATIONANNUAL 
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

General disclosures

GRI 2: General 
Disclosures 2021

2-1 Organizational details 10, 15, 17
2-2 Entities included in the organization’s 
sustainability reporting

33, 198, 202

2-3 Reporting period, frequency and 
contact point

198 - 199

2-4 Restatements of information 68

2-5 External assurance 198, 236 - 237

2-6 Activities, value chain and other 
business relationships

10 - 17, 25, 
180 - 181,  
191 - 197, 

214
2-7 Employees 200, 206 - 207 SDG 8
2-8 Workers who are not employees 200, 208 SDG 8
2-9 Governance structure and 
composition

102 - 103 22, 51 - 52, 
150 - 151, 
158 - 160, 
182 - 183

Statement of use KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED has reported in accordance with the GRI 
Standards for the period 1 January - 31 December 2022.

GRI 1 used GRI 1: Foundation 2021
Applicable GRI Sector Standard(s) We will be validating our list of material issues with the latest GRI Sector Standard for our industry 

when it is published by GRI.

For the Content Index - Essentials Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented, in a manner consistent with 
the Standards, and that the references for disclosures 2-1 to 2-5, 3-1 and 3-2 are aligned with the appropriate sections in the body of the report. 
The service was performed on the English version of the report.

The KBank Annual Report 2022 (56-1 One Report) can be found
https://www.kasikornbank.com/en/IR/FinanInfoReports/financialReports/Y2022_OneReport_EN.pdf
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 GRI STANDARD/ 
OTHER SOURCE DISCLOSURE

LOCATION OMISSION
MAPPED TO 

UN SDGs
EXTERNAL 

VERIFICATIONANNUAL 
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

2-10 Nomination and selection of the 
highest governance body

120 - 124

2-11 Chair of the highest governance 
body

109

2-12 Role of the highest governance body 
in overseeing the management of impacts

110 13 - 14, 20, 
22 - 24, 51 - 
52, 160, 182 
- 183, 233

2-13 Delegation of responsibility for 
managing impacts

47, 65 22, 51 - 52, 
105, 150 - 
151, 160, 
182 - 183, 
231 - 232

2-14 Role of the highest governance body 
in sustainability reporting

64 - 65 33, 198

2-15 Conflict of interest 135 - 137

2-16 Communication of critical concerns 140 121, 156 - 
157, 180 - 181

2-17 Collective knowledge of the highest 
governance body

124 - 127 153

2-18 Evaluation of the performance of the 
highest governance body

128 - 129

2-19 Remuneration policies 117 122

2-20 Process to determine remuneration 114 - 115, 
120 - 124

122

2-21 Annual total compensation ratio 210

2-22 Statement on sustainable 
development strategy

9, 11 7, 9

2-23 Policy commitments 64 21, 48 - 69, 
152, 221 - 233

2-24 Embedding policy commitments 65, 69 21, 25

2-25 Processes to remediate negative 
impacts

46 - 63 132 - 135, 
158 - 165

2-26 Mechanisms for seeking advice and 
raising concerns

140 121,  
156 - 157, 
180 - 181

2-27 Compliance with laws and 
regulations

71 29

2-28 Membership associations 32, 45, 64, 
79 - 80, 
87 - 88, 

175 - 179, 
188 - 190

2-29 Approach to stakeholder 
engagement

143 - 144 39 - 44

2-30 Collective bargaining agreements 210 SDG 8
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 GRI STANDARD/ 
OTHER SOURCE DISCLOSURE

LOCATION OMISSION
MAPPED TO 

UN SDGs
EXTERNAL 

VERIFICATIONANNUAL 
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Material Topics

GRI 3: Material Topics 
2021

3-1 Process to determine material topics 33 - 34

3-2 List of material topics 34 - 38

Corporate Governance 

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 150

Business Ethics and Transparency 
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 152, 155

GRI 205: Anti-
corruption 2016

205-2 Communication and training about 
anti-corruption policies and procedures 153, 155 SDG 16

Risk Management
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 158 - 159

Customer Understandings

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 166-167

Environmentally Responsible Financial Products
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 48 - 77,  
182 - 185

GRI 305: Emissions 
2016

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 
emissions

68 - 69 SDG 3, 
SDG 13 YES

305-4 GHG emissions intensity 69 SDG 13 YES

Digitization and Innovation
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 166 - 167

Sustainable Supply Chain Management 
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 191 - 195

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened 
using environmental criteria

191 - 195

GRI 403: Occupational 
Health and Safety 2018

403-2 Hazard identification, risk 
assessment, and incident investigation

193 - 197

GRI 414: Supplier 
Social Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria

191 - 195

414-2 Negative social impacts in the 
supply chain and actions taken

193 - 195

Cybersecurity and Customer Data Privacy Protection  
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 104 - 113

GRI 418: Customer 
Privacy 2016

418-1 Substantiated complaints 
concerning breaches of customer privacy 
and losses of customer data

108 SDG 16
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 GRI STANDARD/ 
OTHER SOURCE DISCLOSURE

LOCATION OMISSION
MAPPED TO 

UN SDGs
EXTERNAL 

VERIFICATIONANNUAL 
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Employee Labor Practices, Inclusion, Diversity, and Equality
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 114 - 131

GRI 401: Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

208 - 210 SDG 5, 
SDG 8

401-2 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided to 
temporary or part-time employees

122 - 124 SDG 8

401-3 Parental leave 211 SDG 5, 
SDG 8

GRI 402: Labor/
Management Relations 
2016

402-1 Minimum notice periods regarding 
operational changes

211 SDG 8

GRI 405: Diversity and 
Equal Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

206 - 207 SDG 5, 
SDG 8

405-2 Ratio of basic salary and 
remuneration of women to men

210 SDG 5, 
SDG 8, 
SDG 10

Employee Human Capital Development; Talent Attraction and Retention 
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 117-118

GRI 404: Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year 
per employee

28, 212 SDG 4, 
SDG 5, 
SDG 8

404-3 Percentage of employees receiving 
regular performance and career 
development reviews

212 SDG 5, 
SDG 8

Employee Well-Being
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 127-131

GRI 403: Occupational 
Health and Safety 2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

126 - 131

403-2 Hazard identification, risk 
assessment, and incident investigation

162 - 163

403-3 Occupational health services 126 - 127

403-4 Worker participation, consultation, 
and communication on occupational 
health and safety

126 - 127, 
162 - 163

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

126 - 130

403-6 Promotion of worker health 126 - 130

403-7 Prevention and mitigation of 
occupational health and safety impacts 
directly linked by business relationships

131, 162 - 
164

403-10 Work-related ill health 213 SDG 3, 
SDG 8



219  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ภาคผนวกี่

 GRI STANDARD/ 
OTHER SOURCE DISCLOSURE

LOCATION OMISSION
MAPPED TO 

UN SDGs
EXTERNAL 

VERIFICATIONANNUAL 
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Human Rights Across Employees, Suppliers, and Customers 
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 132 - 135

Socially Responsible Financial Products/Creating Financial Literacy
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 94, 136 - 
137

GRI 203: Indirect 
Economic Impacts 
2016

203-2 Significant indirect economic 
impacts 94 - 100,  

140 - 144
SDG 1, 
SDG 3,  
SDG 8

Education and Community Development / Social and Cultural Preservation and Development
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 136 - 137

GRI 201: Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

138, 140, 
142, 214

SDG 8, 
SDG 9

Reducing Emissions of the Bank’s Operations, Lending, and Investment / Reducing Pollution /Creating Environmental Awareness / Ef-
fective Waste Management / Effective Water Manageent and Water Stress / Preservation of Biodiversity / Collaboration with Institutions 
Focusing on Sustainable Development / Clean Energy
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 48 - 77, 81 
- 91

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the 
organization

89, 199, 203 
- 204

SDG 8, 
SDG 13

YES

302-3 Energy intensity 203 - 204 SDG 8, 
SDG 13

302-4 Reduction of energy consumption 89, 203 - 
204

SDG 8, 
SDG 13

GRI 303: Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared 
resource

85, 200, 203

303-2 Management of water discharge-
related impacts

85

303-3 Water withdrawal 204 YES
303-4 Water discharge 204 YES
303-5 Water consumption 89, 204 YES

GRI 305: Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 25 - 26, 89, 
199 - 200, 

203
SDG 3, 
SDG 13

YES

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

25 - 26, 89, 
199 - 200, 

203
SDG 3, 
SDG 13

YES

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 
emissions

68 - 69, 199 
- 200, 203, 

205
SDG 3, 
SDG 13

YES

305-4 GHG emissions intensity 69, 199, 203, 
205

SDG 13

GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and significant 
waste-related impacts

86, 199 - 200

306-2 Management of significant waste-
related impacts

86, 199 - 200
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 GRI STANDARD/ 
OTHER SOURCE DISCLOSURE

LOCATION OMISSION
MAPPED TO 

UN SDGs
EXTERNAL 

VERIFICATIONANNUAL 
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

306-3 Waste generated 89, 199 - 200, 
203 - 205

YES

306-4 Waste diverted from disposal 199 - 200, 204 
- 205

YES

306-5 Waste directed to disposal 199 - 200, 205 YES
Transition Risks and Opportunity from Climate Change
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 48 - 77, 222 
- 223

GRI 305: Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 25 - 26, 89, 
199 - 200, 

203
SDG 3, 
SDG 13

YES

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

25 - 26, 89, 
199 - 200, 203

SDG 3, 
SDG 13

YES

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 
emissions

68 - 69, 199 
- 200, 203, 205

SDG 3, 
SDG 13

YES

305-4 GHG emissions intensity 69, 199, 203, 
205

SDG 13

Specific standard disclosures for the financial services sector

Product portfolio

GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 70 - 77, 
94 - 103

FS 7 Monetary value of products and services 
designed to deliver a specific social 
business for each business line broken 
down by purpose

97 SDG 1,  
SDG 8, 
SDG 9,  
SDG 10

YES

FS 8 Monetary value of products and 
services designed to deliver a specific 
environmental business for each business 
line broken down by purpose

70 - 77

Local communities
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 94 - 103

FS 13 Access point in low-populated or economically 
disadvantaged areas by types

99 SDG 1, 
SDG 8, 
SDG 10

FS 14 Initiatives to improve access to financial 
services for disadvantaged people

94 - 100 SDG 1, 
SDG 8, 
SDG 10

Financial Literacy (Former FS 16)
GRI 3: Material Topics 
2021

3-3 Management of material topics 94

FS 16 Initiatives to enhance financial literacy by 
type of beneficiary (former FS 16)

101 - 103
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กี่ารรายงานตามูหลักี่กี่ารธนาคารท่�รับผิด้ช่อบ
(UN Principles for Responsible Banking)

Principle 1: Alignment

We will align our business strategy to be consistent with and contribute to individuals’ needs and society’s goals, as expressed in the 
Sustainable Development Goals, the Paris Climate Agreement and relevant national and regional frameworks.

Business model

Describe (high-level) your bank’s business model, including the main customer segments served, types of products and services provided, the main 
sectors and types of activities across the main geographies in which your bank operates or provides products and services. Please also quantify the 
information by disclosing e.g. the distribution of your bank’s portfolio (%) in terms of geographies, segments (i.e. by balance sheet and/or off-balance 
sheet) or by disclosing the number of customers and clients served.
Response

Established on June 8, 1945, KBank has been in business for over 70 years. KBank conducts commercial banking 
business, securities business and other related businesses under the Financial Institution Business Act, Securities and 
Exchange Act and other related notifications. At present, KBank has 50 subsidiaries, a service network of 824 domestic 
branches across Thailand and 16 overseas offices in 8 countries. KBank’s Head Office is located in Bangkok and the 
total number of employees stands at 31,469.
Our financial network provides service solutions in response to customers’ financial requirements and lifestyles, with 
respect to banking, fund management, economic and financial analyses, securities brokerage and financial advisory, as 
well as auto financing and leasing services. KBank endeavors to deliver an excellent experience for all of our customers.

In 2022, our loan portfolio approximately consisted of Corporate Business 70% and Retail Business 30%. The main 
industries we finance, classified by types of business, approximately consisted of manufacturing and commerce 
41%, housing loans 16%, infrastructure and services 12%, property development and construction 8%, agriculture 
and mining 1%, and others 22%, with more than 90% of our loan portfolio breakdown by residency of borrowers was 
generated from Thailand. 

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 10, and Annual Report 2022 
(Form 56-1 One Report) p. 305.

Strategy alignment
Does your corporate strategy identify and reflect sustainability as strategic priority/ies for your bank? 
 Yes
 No
Please describe how your bank has aligned and/or is planning to align its strategy to be consistent with the Sustainable Development Goals (SDGs), the 
Paris Climate Agreement, and relevant national and regional frameworks. 
Does your bank also reference any of the following frameworks or sustainability regulatory reporting requirements in its strategic priorities or policies to 
implement these?
 UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

 International Labour Organization fundamental conventions
 UN Global Compact
 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
 Any applicable regulatory reporting requirements on environmental risk assessments, e.g. on climate risk - please specify which ones: 
    - Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
    - GRI Standards
    - Carbon Disclosure Project (CDP)
    - Directional paper on transitioning towards environmental sustainability under the new Thai financial landscape
 Any applicable regulatory reporting requirements on social risk assessments, e.g. on modern slavery - please specify which ones: -------------------------
 None of the above
Response

KBank operates business according to the principles of a Bank of Sustainability under good corporate governance 
and appropriate risk management for the balance of three dimensions - economy, society, and environment. The 
Bank places emphasis on the SDGs of the United Nations (UN) by giving priority to our material topics in order to 
create sustainable value to all stakeholders.

In 2021, the Board of Directors had approved the Bank’s Net Zero Commitment in order to mitigate the impacts of climate 
change in consonance with the Sustainable Development Goals (SDGs), the Paris Agreement and Thailand’s aspirations.

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 49.

GRI 2-23
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Principle 2: Impact and Target Setting

We will continuously increase our positive impacts while reducing the negative impacts on, and managing the risks to, people and environment 
resulting from our activities, products and services. To this end, we will set and publish targets where we can have the most significant impacts

2.1 Impact Analysis (Key Step 1)

Show that your bank has performed an impact analysis of its portfolio/s to identify its most significant impact areas and determine priority areas for 
target-setting. The impact analysis shall be updated regularly and fulfil the following requirements/elements (a-d):
a) Scope: What is the scope of your bank’s impact analysis? Please describe which parts of the bank’s core business areas, products/services across 
the main geographies that the bank operates in (as described under 1.1) have been considered in the impact analysis. Please also describe which 
areas have not yet been included, and why.
Response

KBank conducted an impact analysis of lending to different businesses at the portfolio level using 
the Portfolio Impact Analysis Tool of the UNEP FI Version 3 (Context module and Institutional Banking 
Identification Module) to assess current and possible positive and negative impacts, risks and opportunities 
on environment, society and economy in our main country; Thailand, the main country that the Bank 
operates in, as more than 90% of our loan portfolio was generated from Thailand. The analysis is based on 
2021 data, and mainly focused in corporate and business lending portfolio which represents approximately 
70% of total lending portfolio.

Links and references

See details in Annual Report 2022 
(Form 56-1 One Report) p. 305.

b) Portfolio composition: Has your bank considered the composition of its portfolio (in %) in the analysis? Please provide proportional composition of 
your portfolio globally and per geographical scope
i) by sectors & industries3 for business, corporate and investment banking portfolios (i.e. sector exposure or industry breakdown in %), and/or
ii) by products & services and by types of customers for consumer and retail banking portfolios.
If your bank has taken another approach to determine the bank’s scale of exposure, please elaborate, to show how you have considered where the 
bank’s core business/major activities lie in terms of industries or sectors.
Response

The composition of our portfolio used in this analysis, with data as of December 2021, approximately 
consisted of manufacturing and commerce 40%, housing loans 18%, infrastructure and services 13%, 
property development and construction 8%, agriculture and mining 2%, and others 19%. 

Links and references

See details in Annual Report 2022 
(Form 56-1 One Report) p. 305.

c) Context: What are the main challenges and priorities related to sustainable development in the main countries/regions in which your bank and/or your 
clients operate? Please describe how these have been considered, including what stakeholders you have engaged to help inform this element of the 
impact analysis.
This step aims to put your bank’s portfolio impacts into the context of society’s needs.
Response

With the Portfolio Impact Analysis Tool of the United Nations Environment Programme Finance Initiative 
(UNEP FI), KBank’s review and assessment of overall positive and negative impacts on business operations 
were made in the economic, social and environmental aspects. Various issues have been found that must 
be managed without delay (Very High and High Country Need Score), including the following:
• Environmental impact areas: Climate stability, Circularity, and Biodiversity & healthy ecosystems
• Social impact areas: Integrity & security of person, Equality & justice and Availability, accessibility, 
   affordability, quality of resources & services
• Socio-economic impact areas: Strong institutions, Peace & stability and Socio-economic convergence

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 66.

GRI 2-23, GRI 3-3
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Based on these first 3 elements of an impact analysis, what positive and negative impact areas has your bank identified? Which (at least two) significant 
impact areas did you prioritize to pursue your target setting strategy (see 2.2)? Please disclose.
Response

Based on our portfolio, the most significant positive and negative impact areas are as followed;
Positive Impact: 1) Livelihood, 2) Avaiability, accessibility, affordability, quality of resources & services, 3) 
Healthy economics, 4) Infrastructure, and 5) Health & Safety
Negative Impact: 1) Health & Safety, 2) Livelihood, 3) Circularity, 4) Climate Stability, and 5) Biodiversity & 
healthy ecosystems

KBank also considered others factors including;
- methodology availability
- counterparty data availability
- decarbonization trends in Thailand
- complexity to execute
- local context consideration, for instance, Thailand’s National Strategy 2018-2037, Thailand’s Nationally 
Contribution (NDC),and Thailand’d Long-term Low Greenhouse Gas Development Strategy (LT-LEDS), and 
Bio-Circular-Green Economic Model.

Those important factors have impacts on businesses’ practicality and abilities, technology availability, 
customers readiness and economic impacts of implementing the target set. As a results, KBank has 
determined Climate stability and Circularity to be our 2 majors impact areas.  

Links and references

-

d) For these (min. two prioritized impact areas): Performance measurement: Has your bank identified which sectors & industries as well as types of 
customers financed or invested in are causing the strongest actual positive or negative impacts? Please describe how you assessed the performance of 
these, using appropriate indicators related to significant impact areas that apply to your bank’s context.
In determining priority areas for target-setting among its areas of most significant impact, you should consider the bank’s current performance levels, 
i.e. qualitative and/or quantitative indicators and/or proxies of the social, economic and environmental impacts resulting from the bank’s activities and 
provision of products and services. If you have identified climate and/or financial health&inclusion as your most significant impact areas, please also 
refer to the applicable indicators in the Annex.
If your bank has taken another approach to assess the intensity of impact resulting from the bank’s activities and provision of products and services, 
please describe this.
The outcome of this step will then also provide the baseline (incl. indicators) you can use for setting targets in two areas of most significant impact.
Response

Climate change mitigation: 

KBank has assessed its financed emissions of our lending activities by adopting Partnership for Carbon 
Accounting Financials (PCAF) methodology. KBank has prioritized three carbon-intensive sectors including 
power generation, coal, and oil and gas (upstream). The remaining sectors will be included in subsequent 
rounds of target setting if data, methodology, and sector-specific scenarios allow.

Resource efficiency & circular: 
KBank is in progress of performance measurement step to quantify impacts and identify important sectors. 
The processed are expected to be completed and disclosed in the next report. 

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 68-69.

GRI 2-23, GRI 3-3
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Self-assessment summary:
Which of the following components of impact analysis has your bank completed, in order to identify the areas in which your bank has its most significant 
(potential) positive and negative impacts?
Scope:     Yes    In progress    No 
Portfolio composition:   Yes   In progress    No  
Context:     Yes    In progress   No  
Performance measurement:   Yes   In progress   No  
Which most significant impact areas have you identified for your bank, as a result of the impact analysis?
Climate change mitigation and Resource efficiency & circular 
How recent is the data used for and disclosed in the impact analysis?
 Up to 6 months prior to publication
 Up to 12 months prior to publication 
 Up to 18 months prior to publication 
 Longer than 18 months prior to publication
Open text field to describe potential challenges, aspects not covered by the above etc.: (optional)

Target Setting (Key Step 2)
Show that your bank has set and published a minimum of two targets which address at least two different areas of most significant impact that you 
identified in your impact analysis. 
The targets have to be Specific, Measurable (qualitative or quantitative), Achievable, Relevant and Time-bound (SMART). Please disclose the following 
elements of target setting (a-d), for each target separately:
a) Alignment: which international, regional or national policy frameworks to align your bank’s portfolio with have you identified as relevant? Show that the 
selected indicators and targets are linked to and drive alignment with and greater contribution to appropriate Sustainable Development Goals, the goals 
of the Paris Agreement, and other relevant international, national or regional frameworks. 
You can build upon the context items under 2.1. 

Response

The Thai government has publicly committed to carbon neutral target by 2050 and net zero by 2065 referenced 
to the 26th Conference of the Parties (COP26). Therefore, Thailand hereby communicates its 2nd updated 
Nationally Determined Contribution (NDC) and the relevant information to support that long-term temperature 
goal set and Thailand’s achievement.

In order to attain carbon neutrality and net zero goals, Thailand has revised and published the national Long-
Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy (LT-LEDS) in November 2022 to accelerate the 
decarbonization pathway and to put words into a clear plan of mitigation action. The revised LT-LEDS is a key 
mitigation action that KBank will undertake in striving toward such a goal. In addition, KBank is also committed 
to aligning with the IEA Sustainable Development Scenario (SDS) and thus the Paris Agreement of keeping the 
global warming well-below 2°C. Nonetheless, KBank will consider and incorporate any material changes to 
Thailand’s GHG reduction pathways strategies as they arise into KBank’s decarbonization pathway.

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 55.

b) Baseline: Have you determined a baseline for selected indicators and assessed the current level of alignment? Please disclose the indicators used as 
well as the year of the baseline.
You can build upon the performance measurement undertaken in 2.1 to determine the baseline for your target.
A package of indicators has been developed for climate change mitigation and financial health & inclusion to guide and support banks in their target 
setting and implementation journey. The overview of indicators can be found in the Annex of this template. 
If your bank has prioritized climate mitigation and/or financial health & inclusion as (one of) your most significant impact areas, it is strongly 
recommended to report on the indicators in the Annex, using an overview table like below including the impact area, all relevant indicators and the 
corresponding indicator codes: 

GRI 2-23
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Impact area Indicator code Response
A 1.1 Climate strategy: Does your bank have a climate strategy in 

place?
Yes, in 2021, our Board of Directors had 
approved the Bank’s ESG Strategy and Net 
Zero Commitment in order to mitigate the 
impacts of climate change in consonance 
with the Sustainable Development Goals 
(SDGs), the Paris Agreement and Thailand’s 
aspirations.

A 1.2 Paris alignment target: Has your bank set a long-term 
portfolio-wide Paris-alignment target? To become net zero 
by when?

Yes,  KBank commit to contribute the 
global Net Zero effort in line with Thailand’s 
aspirations.
- Emissions baseline / base year: What is 
the emissions baseline / base year for your 
target?: 2020
- Climate scenario used: What climate 
scenario(s) aligned with the Paris climate 
goals has your bank used?: IEA SDS

A 1.3 Policy and process for client relationships: Has your bank 
put in place rules and processes for client relationships 
(both new clients and existing clients), to work together 
towards the goal of transitioning the clients’ activities and 
business model?

Yes, KBank has incorporated ESG risk factors 
in our lending processes which can be seen in  
the Sustainability Report 2022 p. 182-186.

A 2.1 Client engagement process: Is your bank in an engagement 
process with clients regarding their strategy towards a 
low(er)-carbon business model (for business clients), or 
towards low(er)-carbon practices (for retail clients)?

Yes, KBank promoted customer engagement 
in various groups pf cstomers including 
corporate, SMEs, and retail customers,  
with mainly focused in Thailand which is the 
main geographies that the bank operates in. 
Please refer to the Sustainability Report 2022 
p. 78-79.

A 2.2 Absolute financed emissions: What are your absolute 
emissions (financed emissions = scope 3, category 15) in 
your lending and/or

Our financed emissioned has been reported in 
the Sustainability Report 2022 p. 68-69.

A 2.3 Sector-specific emission intensity (per clients’ physical 
outputs or per financial performance): What is the emission 
intensity within the relevant sector?

Our emission intensity consists of 5.3 tCO2e 
to Baht 1 million of investment or loans which 
covers 100% of commercial loan portfolio. 
Please refer to the Sustainability Report 2022 
p. 69.

A 3.1 Financial volume of green assets/low-carbon technologies: 
How much does your bank lend to/invest in green assets / 
loans and low-carbon activities and technologies?

In 2022, KBank granted sustainable financing 
and investment worth more than Baht 26,000 
million, and intends to achieve Baht 100-200 
billion in sustainable funding by 2030. (Various 
products offered to our customers can be seen 
in the Sustainability Report 2022 p. 70-77.)

In case you have identified other and/or additional indicators as relevant to determine the baseline and assess the level of alignment towards impact 
driven targets, please disclose these.
Response

KBank has assessed its financed emissions of our lending activities by adopting Partnership for 
Carbon Accounting Financials (PCAF) methodology. Our financed emissioned has been reported in the 
Sustainability Report 2022 p. 68-69

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 68-69.

GRI 2-23

Climate change mitigation
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c) SMART targets (incl. key performance indicators (KPIs): Please disclose the targets for your first and your second area of most significant impact, 
if already in place (as well as further impact areas, if in place). Which KPIs are you using to monitor progress towards reaching the target? Please 
disclose.
Response

We measured our financed emissions of our commercial lending portfolio as of 2022-year end, with a coverage 
of 100% of corporate lending portfolio. We began by setting targets in our three most carbon-intensive sectors, 
including power generation, oil and gas, and coal, which covered 43% of our overall absolute financed 
emissions as of 2022. This is in line with the priorities of the countries we are active in.

KBank has adopted the IEA SDS pathway as the decarbonization glidepath of the power generation 
portfolio. The target for major sectors are as follow;
Power generation: KBank used ‘emission intensity’ (tCO2e/GWh) as the portfolio indicator for setting 
decarbonization of Power generation sector. We aim to reduce its financed emissions by 90% in 2050 from 
baseline.

Coal: We used the absolute finance in the portfolio indicator for target setting, incorporating the limitation 
of thermal coal alternatives. Then, we aim to gradually reduce its financed emissions and the provision of 
existing loans to zero by 2030.

Oil and gas: We used the absolute finance to set up decarbonized target, considered risk-based exposure 
reflecting an absolute reduction in oil and gas financing and we aim to reduce 44% of its financed emissions 
by 2050 from baseline.

Links and references

-

GRI 2-23
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d) Action plan: which actions including milestones have you defined to meet the set targets? Please describe.
Please also show that your bank has analysed and acknowledged significant (potential) indirect impacts of the set targets within the impact area or on 
other impact areas and that it has set out relevant actions to avoid, mitigate, or compensate potential negative impacts.
Response

Power generation: The emission intensity targets of the power generation portfolio can be achieved via the 
below key strategies.
• Reduce the exposure of high carbon-intensive power plants
• Increase the exposure of low carbon or zero emission or green power plants
• Stop financing project of new coal-fired power generation
• KBank will gradually reduce provision of existing loans to coal-fired power plants and coal to zero by 2030.
KBank will continuously and dynamically monitor and assess the decarbonization pathways and targets as 
financing opportunities present. And the reassessment of these targets and decarbonization strategies will 
be reassess if there is significant or material development of Power Development Plan, Alternate Energy 
Development Plan, and other relevant Thailand’s Energy Plans.

Coal: KBank has committed to the following decarbonization targets:
• By 2030, KBank will gradually reduce the provision of existing loans and investments to coal to zero.
Under these financing commitments, it is implied that the absolute emissions of coal lending will also be 
gradually reduced and reached Net Zero by 2030 throughout the supply chain. Moreover, KBank will 
continuously and dynamically review these targets with conjunction with assessments of coal related clients’ 
transition plan. Therefore, these financing commitments and their implications on absolute emissions are 
well-aligned with UNEP FI Climate change target setting guidelines.

Oil and gas: KBank will align the amount of risk-based exposure of oil and gas with the rate of change trajectory of 
the global oil and gas production of IEA SDS. And this reduction is well-aligned with the decarbonization targets 
implied from the production trajectory of oil and gas production under Paris-aligned IEA SDS assumptions.

In addition, KBank will gradually expand the scope of sector decarbonization strategy to other high GHG 
emission sectors in the portfolio. KBank has conducted significant activities of sustainable development in 
response to the guidelines and strategies established by the Board of Directors, including the following:
• Announcement of ESG Aspiration to achieve the leading ESG role among banks in Southeast Asia with 
   business strategies focusing on the environment, society and governance, which has been set as the 
   Objective and Key Results (OKRs) for ESG operations in 2023 – 2025
• Establishment of a working group on climate conditions – Climate Pillar to specifically manage greenhouse 
   gas issues, from both KBank’s operations and financing and investment portfolio.
• Formulation of work plan in accordance with the Net Zero Commitment, involving alleviation of greenhouse 
   gas emissions from KBank’s operations, e.g., use of energy-saving office equipment, solar panel 
   installation on bank offices and branches, use of electric vehicles, and acquisition of carbon credits and 
   Renewable Energy Certificate (REC). As for alleviation of GHG emissions from KBank’s financed portfolio,  
   important operations include the following:
• KBank has the policy to terminate lending to new coal-fired power plants and coal, and to gradually reduce the outstanding 
   loans of coal-fired power plants and coal to zero within 2030, and has formulated a Customer Engagement Plan  
   to ensure that customers and KBank have consistent operational guidelines towards net zero achievement.
• Determination of Sector Decarbonization Strategy for three industries, namely power generation, oil and gas  
   (upstream), and coal, to fulfil the Net Zero Commitment
• Support to loan innovation and sustainability investment in the amount of Baht 25 billion – the GO GREEN 

   Together project has been launched to create connectivity and promote a Green Ecosystem in a bid to 
   encourage the civil sector to take part in Thailand’s net zero aspirations.
• Building the capability on GHG management for employees: KBank has cooperated with the Stock Exchange of 
   Thailand and Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) to design an exclusive 
   learning course for executives and officers related to self-adaptation and alleviation of impacts from climate change.
• Partnering with other organizations for cooperation in sustainable development promotion, namely:
• United Nations Global Compact (UNGC) to upgrade KBank’s business operations in line with globally    
   recognized principles in four topics, including human rights, labor, environment and anti-corruption
• Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), which enables cooperation of global financial institutions in  
   setting up international standards for assessment and information disclosure of GHG emissions from lending and 
   investment of financial institution

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 23-24.

GRI 2-23
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Self-assessment summary
Which of the following components of target setting in line with the PRB requirements has your bank completed or is currently in a process of assessing for your…

… first area of most significant 
impact: … (please name it)
Climate change mitigation

… second area of most significant 
impact: … (please name it)
Resource efficiency & circular

(If you are setting targets in more 
impact areas) …your third (and 
subsequent) area(s) of impact: … 
(please name it)

Alignment  Yes
 In progress
 No

 Yes
 In progress
 No

 Yes
 In progress
 No

Baseline  Yes
 In progress
 No

 Yes
 In progress
 No

 Yes
 In progress
 No

SMART targets  Yes
 In progress
 No

  Yes
 In progress
 No

 Yes
 In progress
 No

Action plan  Yes
 In progress
 No

 Yes
 In progress
 No

 Yes
 In progress
 No

2.3 Target implementation and monitoring (Key Step 2)
For each target separately:
Show that your bank has implemented the actions it had previously defined to meet the set target.
Report on your bank’s progress since the last report towards achieving each of the set targets and the impact your progress resulted in, using the 
indicators and KPIs to monitor progress you have defined under 2.2.
Or, in case of changes to implementation plans (relevant for 2nd and subsequent reports only): describe the potential changes (changes to priority 
impact areas, changes to indicators, acceleration/review of targets, introduction of new milestones or revisions of action plans) and explain why those 
changes have become necessary.
Response

KBank’s targets were announced at the end of 2022. The implementation plan has been continually 
conducted throughout the year and it is expected to have a progress and disclose in the next report.

Links and references

-

GRI 2-23
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GRI 2-23

Principle 3: Clients and Customers

We will work responsibly with our clients and our customers to encourage sustainable practices and enable economic activities that create 
shared prosperity for current and future generations.

3.1 Client engagement

Does your bank have a policy or engagement process with clients and customers1 in place to encourage sustainable practices? 
 Yes   In progress   No
Does your bank have a policy for sectors in which you have identified the highest (potential) negative impacts? 
 Yes   In progress   No
Describe how your bank has worked with and/or is planning to work with its clients and customers to encourage sustainable practices and enable 
sustainable economic activities2). It should include information on relevant policies, actions planned/implemented to support clients’ transition, selected 
indicators on client engagement and, where possible, the impacts achieved.
This should be based on and in line with the impact analysis, target-setting and action plans put in place by the bank (see Principle 2).

Response

Based on our K-Strategy that focuses on empowering every customer’s life and business, KBank has organized 
Customer Deep Listening sessions or workshops with customers and Relationship Managers to understand 
customers’ pain points and needs for use in our analyses and development of products in response with those 
customers’ needs.

KBank has also included ESG risks and opportunities as a factor for loan consideration through the processes 
of Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD). In the post-approval period, KBank has 
monitored customers’ loan uses per the objectives notified to KBank and their repayments per the due dates. 
We have also monitored impacts of economic conditions, COVID-19 and natural disasters on our customers, 
and prepared effective assistance guidelines for those affected customers. Such operations have complied with 
our Market Conduct Policy, which serves as a framework for establishing KBank’s sales and service processes. 
Additionally, KBank establishes an exclusion list, along with a sector-specific guideline by including ESG factors 
specific to each sector into the consideration to comply with our targets. Besides, our Relationship Managers 
also engage with customers, to let them realize on the Bank’s direction and to work with them on the transition 
journey. 

Moreover, KBank promoted customer engagement in various groups of customers including corporate, SMEs, 
and retail customers, with mainly focused in Thailand which is the main geographies that the bank operates in. 
Please refer to Sustainability Report 2022 p. 78-79.

Links and references

See details in Sustainability Report 
2022 p. 78-79, 182-186.
.

3.2 Business opportunities

Describe what strategic business opportunities in relation to the increase of positive and the reduction of negative impacts your bank has identified and/
or how you have worked on these in the reporting period. Provide information on existing products and services , information on sustainable products 
developed in terms of value (USD or local currency) and/or as a % of your portfolio, and which SDGs or impact areas you are striving to make a positive 
impact on (e.g. green mortgages – climate, social bonds – financial inclusion, etc.).
Response

While the business sector and many nations are aiming to be Net Zero and towards transitioning into a society 
of renewable energy and clean energy consumption, as well as the adoption of technologies to enhance energy 
efficiency and minimize greenhouse gas emissions, financial needs to achieve the net zero target have been on 
the rise. In this circumstance, KBank seeks to empower its customers and Thai businesses in the drive towards 
a sustainable economic system. In 2022, KBank has thus far granted sustainable financing and investment 
worth more than Baht 26,000 million, and intends to achieve Baht 100-200 billion in sustainable funding within 
2030. 

Various products offered to our customers which can be seen in Sustainability Report 2022 p. 70-77.

Links and references

See details in Sustainability Report 
2022 p. 70-77.

1 A client engagement process is a process of supporting clients towards transitioning their business models in line with sustainability goals by 
strategically accompanying them through a variety of customer relationship channels.
2 Sustainable economic activities promote the transition to a low-carbon, more resource-efficient and sustainable economy.
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Principle 4: Stakeholders

We will proactively and responsibly consult, engage and partner with relevant stakeholders to achieve society’s goals.

4.1 Stakeholder identification and consultation

Does your bank have a process to identify and regularly consult, engage, collaborate and partner with stakeholders (or stakeholder groups) you have 
identified as relevant in relation to the impact analysis and target setting process? 
 Yes   In progress   No
Please describe which stakeholders (or groups/types of stakeholders) you have identified, consulted, engaged, collaborated or partnered with for the 
purpose of implementing the Principles and improving your bank’s impacts. This should include a high-level overview of how your bank has identified 
relevant stakeholders, what issues were addressed/results achieved and how they fed into the action planning process.

Response

KBank evaluate and identifies stakeholders by analyzing the financial, ESG impacts of business activities 
across the Bank’s value chain on stakeholders, as well as stakeholders’ effect on the Bank’s operations to 
be evaluated in order to identify stakeholders, including the shareholders, Board of Directors, employees, 
regulatory agencies, customers, counterparties/business partners, competitors, creditors, communities, 
environment and society. The results from voice of stakeholders show that material topics and boundaries 
that most stakeholders attached importance to in environmental dimension is weather condition.

In addition, KBank has worked with other organizations for cooperation in sustainable development 
promotion – Major operations are as follows:
1. Being a member of the United Nations Global Compact (UNGC) to uplift our business operations 
    in conformity with the globally accepted principles, covering four key areas of human rights, labor, 
    environment and anti-corruption.
2. Being a signatory to the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), which is an initiative 
    under the cooperation of the global financial sector to formulate standards for assessment and disclosure 
    of GHG emissions financed from loans and investments portfolio.
3. Participating in a project to promote GHG reduction in the business sector with the use of science-based 
    targets (SBT) for 2022: This project was initiated by the Center of Excellence for Eco-Efficiency Faculty of 
    Engineering, Thammasat University, and the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) 
    (Public Organization).
4. Taking part in the Climate Action Leading Organization initiative under the cooperation of the Thailand 
    Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) and the United Nations Framework 
    Convention on Climate Change (UNFCCC), which reflects our intent to lead in GHG management.
5. Working with the Thai Bankers’ Association (TBA) in advancing sustainable development of the Thai 
    banking sector: KBank has taken the role of Lead Facilitator in sustainability with key missions, including 
    preparation of the ESG Declaration and development of impact assessment tools and an industry 
    handbook.
6. Representing the Thai Bankers’ Association (TBA) in joining the Thailand Taxonomy working group of 
    the Bank of Thailand: We offered our opinions and provided recommendations for formulating a ‘green 
    taxonomy’ which will serve as a common guideline in classifying environmentally sustainable economic   
    activities.

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 24, 34.

GRI 2-23



231  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      ภาคผนวกี่

Principle 5: Governance & Culture

We will implement our commitment to these Principles through effective governance and a culture of responsible banking 

5.1 Governance Structure for Implementation of the Principles

Does your bank have a governance system in place that incorporates the PRB? 
 Yes   In progress   No
Please describe the relevant governance structures, policies and procedures your bank has in place/is planning to put in place to manage significant 
positive and negative (potential) impacts and support the effective implementation of the Principles. This includes information about 
• which committee has responsibility over the sustainability strategy as well as targets approval and monitoring (including information about the highest 
level of governance the PRB is subjected to),
• details about the chair of the committee and the process and frequency for the board having oversight of PRB implementation (including remedial 
action in the event of targets or milestones not being achieved or unexpected negative impacts being detected), as well as 
• remuneration practices linked to sustainability targets.
Response 

Governance structure:

KBank has established the structure, policies and management related to climate change as part of the 
sustainability operational processes that manifest ESG responsibility. Please refer to Sustainability Report 
2022 p. 51-52.

Policies and procedures:

KBank has established credit policies and procedures that manifest ESG responsibility with an operational 
structure divided into management and transaction levels. Please refer to Sustainability Report 2022 
p. 182-186.

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 51-52, 182-186.

5.2 Promoting a culture of responsible banking:
Describe the initiatives and measures of your bank to foster a culture of responsible banking among its employees (e.g., capacity building, e-learning, sustainability 
trainings for client-facing roles, inclusion in remuneration structures and performance management and leadership communication, amongst others).  
Response 

KBank has established staff KPI at executive and operator levels with respect to climate change management 
on both business and operations aspects. On the business side, KBank has developed low-carbon products 
and supported environmental loans, which have been set as a KPI of related units. In terms of our operations, 
cuts in greenhouse gas emissions have been included in our long-term targets. We have also presented 
awards, both monetary and non-monetary, to employees for development of projects in relation to the 
environment, society and governance, for example, the Star Award.

KBank provides knowledge related to credit policy and processes based on the ESG risk consideration criteria 
for employees tasked with credit operations and related organizations, so that they are aware of environmental 
and social impacts through the entire lending and investment processes. Employees are required to pass the 
tests of credit policy and are encouraged to attend training courses on ESG risk assessment criteria of each 
business and industry so that they can manage such risks and report ESG risk issues correctly. Due to some 
complicated risks that may be associated with the supply chain of projects requesting loans, employees’ 
correct understanding of such particular risks and assessment of each risk issue are very important. Skilled 
employees can act as our internal experts for customers’ business analysis and for helping those customers 
through useful advice and recommendations.

KBank also collaborated with the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) in 
organizing a seminar to provide the Climate Pillar and relevant employees knowledge about GHG management, 
so they know how to adjust to and reduce the impacts of climate change. There were more than 200 attendees 
at the seminar. Moreover, the Bank worked with our strategic partners and experts from various organizations 
in organizing a Live Talk to offer employees an understanding about environmentally friendly lifestyles. Various 
topics were featured in the Live Talk, such as “WFH can help save electricity bills through the installation of 
environmentally friendly solar rooftops”, “Ways to save on power” “An understanding about Time of Use (TOU) 
electricity rate & solar power purchase from private households.

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 67-68, 88, 182-186.

GRI 2-13, GRI 2-23
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5.3 Policies and due diligence processes

Does your bank have policies in place that address environmental and social risks within your portfolio? Please describe.
Please describe what due diligence processes your bank has installed to identify and manage environmental and social risks associated with your portfolio. 
This can include aspects such as identification of significant/salient risks, environmental and social risks mitigation and definition of action plans, monitoring 
and reporting on risks and any existing grievance mechanism, as well as the governance structures you have in place to oversee these risks.
Response

KBank has incorporated ESG risk factors in our lending processes, including the processes of Know Your 
Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD), along with other issues in credit underwriting function, 
namely customer characteristics, borrowing objectives that benefit the economic system, sources of income 
and income consistency, debt servicing ability that matches borrowers’ income, debt burdens and expenses.

To affirm the importance of environmental and social impact management in our lending and investment, KBank 
has formulated an Environmental and Social Risk Management Policy and Framework (ESRM) that incorporates 
ESG consideration in risk management processes via an operational structure of well-defined roles and 
responsibilities. International practices have been adopted in our credit consideration processes for commercial 
credits and Project Finance, and securities investment. An Exclusion List has been established for projects 
that are ineligible for KBank credits, along with a Sector-Specific Guideline and intensive risk management 
measures for high-risk customers, to ensure that no projects that have been supported by KBank will have any 
adverse effect on the environment or society, as well as KBank’s image and operations, while enhancing stable 
business advancement and sustainable returns for all stakeholders in the long term.

In addition, KBank has set target that 100% of Project Finance and medium enterprises (and above) requests 
must be processed through the Environmental, Social and Governance (ESG) assessment procedure.

Links and references

See details in Sustainability Report 2022 
p. 182-186.

Self-assessment summary 
Does the CEO or other C-suite officers have regular oversight over the implementation of the Principles through the bank’s governance system? 
 Yes      No
Does the governance system entail structures to oversee PRB implementation (e.g. incl. impact analysis and target setting, actions to achieve these 
targets and processes of remedial action in the event targets/milestones are not achieved or unexpected neg. impacts are detected)? 
 Yes      No
Does your bank have measures in place to promote a culture of sustainability among employees (as described in 5.2)? 
 Yes   In progress   No

GRI 2-13, GRI 2-23
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Principle 6: Transparency & Accountability
We will periodically review our individual and collective implementation of these Principles and be transparent about and accountable for our 
positive and negative impacts and our contribution to society’s goals.

6.1 Assurance

Has this publicly disclosed information on your PRB commitments been assured by an independent assurer?
 Yes   Partially   No
If applicable, please include the link or description of the assurance statement.
Response

The disclosure of emission profile is verified by an independent third party to ensure the fair assessment 
and acceptable accuracy.

Links and references

See details in Sustainability Report  
p. 236-237.

6.2 Reporting on other frameworks

Does your bank disclose sustainability information in any of the listed below standards and frameworks?
 GRI Standards
 SASB
 CDP 
 IFRS Sustainability Disclosure Standards (to be published)
 TCFD
 Other: UNGC
Response

KBank has disclosed our sustainability information align with various international standards as mentioned 
above.

Links and references

-

6.3 Outlook
What are the next steps your bank will undertake in next 12 month-reporting period (particularly on impact analysis, target setting and governance 
structure for implementing the PRB)? Please describe briefly.
Response

Climate change mitigation: KBank will continuously and dynamically monitor and assess the 
decarbonization pathways and targets as financing opportunities present.
Resource efficiency & circular: KBank plan to conduct performance measurement to quantify impacts and 
identify important sectors. The processed are expected to be completed and disclosed in the next report.
Assurance: The next report disclosed information on our PRB commitments will be assured by an 
independent assurer.

Links and references

-

6.4 Challenges

Here is a short section to find out about challenges your bank is possibly facing regarding the implementation of the Principles for Responsible Banking. 
Your feedback will be helpful to contextualise the collective progress of PRB signatory banks. 
What challenges have you prioritized to address when implementing the Principles for Responsible Banking? Please choose what you consider the top 
three challenges your bank has prioritized to address in the last 12 months (optional question).
If desired, you can elaborate on challenges and how you are tackling these:
 Embedding PRB oversight into governance 
 Gaining or maintaining momentum in the bank
 Getting started: where to start and what to focus on in the beginning
 Conducting an impact analysis
 Assessing negative environmental and social impacts
 Choosing the right performance measurement methodology/ies
 Setting targets
 Other: …

 Customer engagement
 Stakeholder engagement
 Data availability
 Data quality
 Access to resources
 Reporting
 Assurance
 Prioritizing actions internally

If desired, you can elaborate on challenges and how you are tackling these:

GRI 2-12, GRI 2-23
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ธนาคารได้้รับคัด้เลือกี่ให้เป็น
บริษัทจด้ทะเบ่ยน
ท่�อยู่ในรายช่ื�อหุ้นยั�งยืน 
Thailand Sustainability Investment 
หรือ THSI ประจำาปี 2565 
โดยตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ่้งประเทศไทย
ได้้รับคัด้เลือกี่เป็นปีท่� 7 (2558, 2560-2565)

ใบรับรอง ESG 100 
Certificate 2565 

ธนาคารได้รับัการ
คัดเลือกเป็นหุ้น่่งใน 
100 บัริษััท
ท่ีมีความโดดเด่น
ในการดำาเนินธุรกิจ
ด้านสิิ่งแวดล้อม 
สิังคม และธรรมาภิบัาล
โดยสิถืาบัันไทยพัฒน์
ได้้รับคัด้เลือกี่เป็นปีท่� 7 
ติด้ต่อกี่ัน (2559-2565)

ธนาคารพาณิช่ย์ไทย
แห่งแรกี่ท่�ช่ด้เช่ย
คาร์บอนเป็นศูนย์ 
เพื่อใหุ้้การปล่อย
ก�าซึ่เรือนกระจก
ขององค์กรเท่ากับัศูนย์
(Carbon Neutral)
นับัเป็นตั้้นแบับั
องค์กรธุรกิจลดโลกร้อน
อันจะนำาไปสิู่การ
สิร้างสิังคมคาร์บัอนตั้ำ่า
ขับัเคลื่อนธุรกิจไทย
ใหุ้้มีความย่ังยืน
ได้้รับคัด้เลือกี่เป็นปีท่� 5 
ติด้ต่อกี่ัน (2561-2565)

ธนาคารพาณิช่ย์ไทย
แห่งแรกี่ ท่�ได้้รับรางวัล
กี่ารด้ำาเนินธุรกิี่จ
คาร์บอนตำ�าและยั�งยืน
ในระดั้บยอด้เย่�ยมู 
ประจำาปี 2565
รางวลันี�มอบัใหุ้้แก่องค์กร
ท่ีเป็นแบับัอย่างท่ีดี
ในการดำาเนินธุรกิจ
คาร์บัอนตั้ำ่าและย่ังยืน 
มีความมุ่งมั่น 
ในการบัริหุ้ารจัดการ
เพื่อลดการปล่อย
ก�าซึ่เรือนกระจก
อย่างมีประสิิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืน จัดโดย
องค์การบัริหุ้ารจัดการ
ก�าซึ่เรือนกระจก
(องค์การมหุ้าช้น)
ได้้รับคัด้เลือกี่เป็นปีท่� 2 
ติด้ต่อกี่ัน (2564-2565)

ผลกี่ารประเมูิน
กี่ารกี่ำากัี่บดู้แลกิี่จกี่าร 
ในระดั้บ “ด่้เลิศ” 
ประจำาปี 2565
จากโครงการสิำารวจ
การกำากับัดูแลกิจการ 
บัริษััทจดทะเบัียนไทย 
จัดโดยสิมาคมสิ่งเสิริม
สิถืาบัันกรรมการ
บัริษััทไทย 

ผลกี่ารประเมูิน
คุณภาพกี่ารจัด้ประชุ่มู
สามูัญผู้ถึือหุ้น 
ในระดั้บ “ด่้เย่�ยมู
สมูควรเป็นตัวอย่าง” 
ประจำาปี 2565 
จากโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุ้ม
สิามัญผู้ถืือหุุ้้น จัดโดย 
สิมาคมส่ิงเสิริมผูล้งทุนไทย 
ร่วมกับัสิำานักงาน 
คณะกรรมการ
กำากับัหุ้ลักทรัพย์และ
ตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์ 
และสิมาคมบัริษััท
จดทะเบัียนไทย 

รางวัล Best Sustainability 
ประจำาปี 2565 
ในกลุ่มบัริษััทจดทะเบัียนท่ีมีมูลค่า
หุ้ลักทรัพย์ตั้ามราคาตั้ลาด
สิูงกว่า 100,000 ล้านบัาท 
จากงาน SET Awards ประจำาปี 2565 
(กลุ่มธุรกิจ Sustainability Excellence)
โดยตั้ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ่้งประเทศไทย  

ระดั้บประเทศ

รางวัลและกี่ารประเมูินด้้านกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน



235  ธนาคารกี่สิกี่รไทย           

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2565      

ธนาคารกสิิกรไทยได้รับัการประเมินผลด้านการบัริหุ้ารจัดการสิภาพภูมิอากาศจากดัช้นีช้ี�วัดด้านความย่ังยืน 
Carbon Disclosure Project ประจำาปี 2565 ในระดับั CDP A List (Leadership level)  ด้าน Climate 
Change  เป็นธนาคารแหุ่้งแรกและแหุ่้งเดียวในประเทศไทยและเอเช้ียตั้ะวันออกเฉียงใตั้้ โดย CDP เป็น
มาตั้รฐานสิำาหุ้รับัการเปิดเผยข้อมูลคาร์บัอนและการเปลี่ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศท่ีสิำาคัญตั้่อตั้ลาดโลก  
อีกทั�งยังเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก�าซึ่เรือนกระจก (GHG) ขององค์กรท่ีใหุ้ญ่ท่ีสิุดในโลก  
และมีนักลงทุนจำานวนมากใหุ้้ความเช้ื่อมั่นในข้อมูล CDP เพื่อใช้้สิำาหุ้รับัการลงทุนและการตั้ัดสิินใจตั้่างๆ  

ระดั้บสากี่ล

ภาคผนวกี่

ธนาคารกสิิกรไทยได้รับัการคัดเลือกเป็นสิมาช้ิก
ดัช้นีแหุ่้งความย่ังยืน Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) ประจำาปี 2565 ทั�งในระดับัโลก 
(DJSI World) และกลุ่มตั้ลาดเกิดใหุ้ม่ (DJSI 
Emerging Markets) เป็นปีท่ี 7 ตั้ิดตั้่อกัน นับัเป็น
ธนาคารไทยแหุ่้งแรกในประเทศ และภูมิภาค
อาเซึ่ียนท่ีได้รับัเลือกใหุ้้เป็นสิมาช้ิกดัช้นีตั้ัวช้ี�วัด
ด้านความย่ังยืนระดับัโลก 

ธนาคารได้รับั
การจัดอันดับั 
คะแนนสิูงสิุดอยู่
ใน 5% แรกของ
อุตั้สิาหุ้กรรม
การธนาคารด้วย
คะแนน 86/100 
ในการประเมิน
ความย่ังยืนของ

ได้้รับคัด้เลือกี่เป็นสมูาช่ิกี่ปีท่� 7 ติด้ต่อกี่ัน (2559-2565)

/100

S&P Global ESG Score 2022
Top 5%

As of                   , 2023.
Position and Score are industry specific and reflect exclusion 
screening criteria. Learn more at spglobal.com/esg/yearbook

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

86

Banks

February 7

องค์กรระดบััโลกของ S&P (Corporate Sustainability 
Assessment) ประจำาปี 2565

ธนาคารกสิิกรไทยได้รับัคัดเลือกใหุ้้เป็น  
สิมาช้ิกในดัช้นีวัดความเสิมอภาคทางเพศ 
Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 
ประจำาปี 2566 โดยเป็นสิถืาบัันการเงินของไทย
แหุ่้งแรกท่ีได้รับัคัดเลือกเข้าเป็นหุ้น่่งในสิมาช้ิก
จากบัริษััทจำานวน 484 แหุ่้งท่ัวโลก เป็นดัช้นีท่ี
สิะท้อนถ่ืงความมุ่งมั่นของบัริษััทในการรายงาน
ถ่ืงความโปร่งใสิในด้านความเสิมอภาคทางเพศ 
และด้านความก้าวหุ้น้าในหุ้น้าท่ีการงานของผูหุ้้ญิง  
ได้้รับคัด้เลือกี่เป็นสมูาช่ิกี่ปีท่� 5 ติด้ต่อกี่ัน (2562-2566)

ธนาคารกสิิกรไทยได้รับัคัดเลือกใหุ้้ได้รับัรางวัลจากนิตั้ยสิาร Corporate Governance Asia รวม 
5 รางวัล ในงาน The 12th Asian Excellence Awards 2022- Digital Ceremony ดังนี�
1. Asia's Best CEO (Investor Relations) Miss Kattiya Indaravijaya, 
 Chief Executive Officer
2. Asia's Best CFO (Investor Relations) Mr. Chongrak Rattanapian, Senior  
 Executive Vice President and 
 Chief Financial Officer
3. Asia's Best CSR
4. Best Investor Relations Professional 
 Dr. Adit Laixuthai, Corporate Secretary and Senior Executive Vice President
5. Best Investor Relations Company (Thailand)

ธนาคารกสิิกรไทยได้รับัการจัดอันดับั AA 
ซึ่่่งถืือว่าเป็นระดับัผู้นำาในการดำาเนินการ
ด้านสิิ่งแวดล้อม สิังคม และธรรมาภิบัาล 
ในกลุ่มธนาคารของตั้ลาดประเทศเกิดใหุ้ม่   
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LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED’s Sustainability 
Report for the calendar year 2021 (1st January 2021 – 31st December 2021) 
 
This Assurance Statement has been prepared for KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED in accordance with our contract but is 
intended for the readers of this Report.  
 

Terms of engagement 
LRQA was commissioned by KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBank) to provide independent assurance on its 
Sustainability Report 2021 (“the report”) using pr, where the scope was a Type 2 engagement, and the assurance criteria below1.  A 
moderate level of assurance and materiality of the professional judgment of the verifier has been used for assuring the report.  The 
one exception is the direct and indirect GHG emission data where a high level of assurance and 5% materiality has been applied. 
 

Our assurance engagement covered KBank's operations and activities in Thailand only and specifically the following requirements: 
 Evaluating the nature and extent of KBank’s adherence to the AA1000 AccountAbility Principles (2018): 

- Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact. 
 Confirming that the Report is in accordance with: 

- GRI Standards (2016) and core option, and  
- GRI Financial Services Sector Disclosure. 

 Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed below: 
- GRI 302-1: Energy consumption within the organization 
- GRI 303-3: Water withdrawal 
- GRI 303-4: Water discharge 
- GRI 303-5: Water consumption 
- GRI 305-1: Direct GHG emissions (Scope 1)2 
- GRI 305-2: Energy indirect GHG emissions (Scope 2)  
- GRI 305-3: Other Indirect GHG emission (Scope 3, Category 6 – business travel by taxicab only) 
- GRI 306-3: Waste generated (2020 edition)  
- GRI 306-4: Waste diverted from disposal (2020 edition)  
- GRI 306-5: Waste directed to disposal (2020 edition)  
- GRI 403-9 Work-related injuries (absenteeism only) 
- Initiatives to enhance financial inclusions (FS7) 

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

LRQA’s Opinion 
Based on LR’s approach  
 the direct and indirect GHG emissions data in the report are materially correct; 
and nothing has come to our attention that would cause us to believe that KBank has not: 
 met the requirements above 
 disclosed reliable performance data and information for the selected environmental and social indicators  
 covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 
The opinion expressed is formed on the basis of a combined level of assurance.  

Note: The extent of evidence gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a high level of assurance engagement.  
Moderate level assurance engagements focus on aggregated data whilst high levels of assurance check source data from sites. 
------------------------------------------------------------------------------- 
  1 https://www.globalreporting.org 
  2 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
 
 

กี่ารรับรองจากี่หน่วยงานภายนอกี่

. 

 

 

LRQA Independent Assurance Statement
Relating to KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED’s Sustainability 

Reportforthecalendaryear2022(1stJanuary2022– 31st December 

2022)

This Assurance Statement has been prepared for KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED in accordance with our contract but is intended 

for the readers of this Report. 

 

Terms of engagement
LRQA Group limited was commissioned by KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBank) to provide independent assurance on its 

Sustainability Report 2022 (“the report”) using AccountAbility’s AA1000AS v3, where the scope was a Type 2 engagement, and the assurance 

criteria below1. 

 

A moderate level of assurance and materiality of the professional judgment of the verifier has been used for assuring the rep ort. The one 

exception is the direct and energy indirect GHG emission data where a high level of assurance and 5% materiality has been applied. 

Our assurance engagement covered KBank’s operations and activities in Thailand and specifically the following requirements: 

 

• Evaluating the nature and extent of KBank’s adherence to the AA1000 AccountAbility Principles (2018): 

o Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact. 

• Confirming that the Report is in accordance with: 

o GRI Standards 2021, and 

o GRI Financial Services Sector Disclosure. 

• Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed below; 

o GRI 302-1: Energy consumption within the organization 

o GRI 303-3: Water withdraw 

o GRI 303-4: Water discharge 

o GRI 303-5: Water consumption 

o GRI 305-1: Direct GHG emissions (scope 1)2
 

o GRI 305-2: Energy indirect GHG emissions (scope 2) 

o GRI 305-3: Other Indirect GHG emission (Cat. 6 – business travel by Taxicab and Cat. 15 investments only) 

o GRI 306-3: Waste generated 

o GRI 306-4: Waste diverted from disposal 

o GRI 306-5: Waste directed to disposal 

o GRI 403-9 Work-related injuries (absenteeism only) 

o Initiatives to enhance financial inclusions (FS7) 

 

Our assurance engagement excluded the data and information of KBank’s operations and activities outside Thailand as well as suppliers, 

contractors and any third parties mentioned in the report. 

 

LRQA’s responsibility is only to KBank. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. KBank’s 

responsibility is for collecting, aggregating, analysing, and presenting all the data and information within the report and for maintaining 

effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately, the report has been approved by, and remains the 

responsibility of KBank. 

 

LRQA’s Opinion 

Based on LRQA’s approach 

• the direct and energy indirect GHG emissions data in the report are materially correct; 

and nothing has come to our attention that would cause us to believe that KBank has not: 

• met the requirements above 

• disclosed reliable performance data and information for the selected indicators 

• covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

 
The opinion expressed is formed on the basis of a combined level of assurance. 

 

Note: The extent of evidence-gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a high level of assurance engagement. 

Moderate level assurance engagements focus on aggregated data whilst high levels of assurance checking source data from sites. 

------------------------------------------------------------------------------- 
1  https://www.globalreporting.org 
2 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 

GRI 2-5
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LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following tasks though were undertaken 

as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing KBank’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured correctly. We 

did this through interviews with external stakeholders and reviewing documents and associated records. 

• Reviewing KBank’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were included in their 

Report. We did this by benchmarking reports written by KBank and its peers to ensure that sector specific issues were included for 

comparability. We also tested the filters used in determining material issues to evaluate whether KBank makes informed business 

decisions that may create opportunities that contribute towards sustainable development. 

• Auditing KBank’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the 

report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and systems, including those for 

internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report. 

• Sampling of evidence presented at KBank’s head office in Bangkok to confirm the reliability of the selected indicators. The extent 

of evidence sampled for the selected indicators reflected the level of assurance applied. 

 

Observations
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder inclusivity: 

We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from KBank’s stakeholder engagement process. KBank 

has open dialogue with all of its stakeholders though the frequency with trade unions would benefit from more regular time 

intervals. 

• Materiality: 

We are not aware of any material issues concerning KBank’s sustainability performance that have been excluded from the report. 

It should be noted that KBank has established extensive criteria for determining which issue/aspect is material to its stakeholders 

and that these criteria are not biased to the company’s management. 

• Responsiveness: 

KBank has established and implemented processes for responding to the concerns of various stakeholder groups in relation to GHG 

emissions data. KBank has announced its Net Zero emissions in own operations by 2030 and in financed portfolio in line with 

Thailand’s aspiration, accelerating this journey where possible. 

• Impact: 

KBank should further address quantitative impacts and performances regard human right topics in the future report. 

• Reliability: 

Data management systems are properly defined for the selected GRI indicators. However, we believe that KBank should disclose 

GHGs emission related to energy imported from leasers in the future. 

 

LRQA’s standards, competence and independence 

 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The outc ome of all 

verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the approach applied is rigorous 

and transparent. 

 

This verification is the only work undertaken by LRQA for KBank and as such does not compromise our independence or impartiality. 

 

Dated: 10 February 2023 

LRQA Lead Verifier 

On behalf of LRQA (Thailand) Limited 

No.9, G Tower Grand Rama 9, FL. 30, Room H14, 

Rama 9 Rd., HuayKwang, Bangkok, 10310, THAILAND 

LRQA reference: BGK00000907 

LRQA Group limited its affiliates and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred 

to in this clause as 'LRQA'. LRQA Group limited assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense 

caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contr act with the 

relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms 

and conditions set out in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA Group limited assumes no responsibility for versions translated 

into other languages. 

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

Copyright © LRQA Group limited 2023. . 

GRI disclosure.

GRI 2-5



บทความบางบทความท่ีปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้เปนบทความคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statement) เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งธนาคารไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยสมมติฐานหลายประการ รวมท้ังอาศัยขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีไดมาจากแหลงขอมูลภายนอก
เทาทีม่อียู ณ วนัทีท่ี่บทความดังกลาวไดถกูจดัทําขึน้ บทความท่ีมคีาํเชนวา “คาดวา” “เช่ือวา” “ประมาณวา” เปนตน และขอความอ่ืนในทาํนองเดียวกนันัน้จดัเปนบทความคาดการณในอนาคต
ซึ่งอาจมีความไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา อันเน่ืองมาจากเหตุการณในอนาคตตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือกฎระเบียบ
ระดับโลกหรอืระดับประเทศ ดงันัน้ ผูอานหรอืผูรบัขอมูลจงึตองศึกษาบทความดวยความระมดัระวงัและใชวจิารณญาณของตนเอง รวมทัง้พจิารณาขอเท็จจริง/ขอมูลท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไป
ใหรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุนหรือเขาทําธุรกรรม








