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ในช่วงปีทผี่ า่ นมาประเทศไทยเพิง่ ผ่านพ้นเหตุการณ์แห่งความสูญเสียครัง้ ใหญ่ จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณยิ่งของปวงชนชาวไทย ธนาคารกสิกรไทยน้อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอน้อมนำ�พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มาเป็นแนวทางการดำ�เนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
ปี 2560 เป็นปีทธี่ รุ กิจการเงินการธนาคารของประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทัง้ ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทมี่ บี ทบาท
ในการการดำ�เนินธุรกิจ นโยบายภาครัฐและเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก่ ำ�กับดูแล ตลอดจนความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การทีธ่ นาคาร
นำ�แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานจะช่วยรักษาสมดุล เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการปรับตัว ตลอดจนสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ธนาคารเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และบรรลุผลตามเป้าหมายวาระการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(UN Sustainable Development Goals - SDGs) จากการดำ�เนินงานโดยยึดหลักแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำ�ปี 2560 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากบริษัท
ชั้นนำ�ทั่วโลก โดยธนาคารกสิกรไทยยังคงเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ทัง้ ในกลุม่ ดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุม่ ดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน อันนับเป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำ�ความคิดเห็น และความคาดหวังมากำ�หนดประเด็นสาระสำ�คัญ
ในการดำ�เนินงานของธนาคาร ขณะเดียวกัน คณะกรรมการธนาคารได้พจิ ารณาทบทวนนโยบายการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใหม่ โดยเพิม่
ประเด็นเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า” เป็นหนึ่งในประเด็นสาระสำ�คัญเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2560 ธนาคารมีผลการดำ�เนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ
ธนาคารมุ่งเน้นการนำ�เทคโนโลยีเป็นตัวนำ�การดำ�เนินธุรกิจ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถ
ทำ�ธุรกรรมการเงินได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาบนโทรศัพท์มอื ถือหรือโมบายแบงกิง้ สร้างความเชือ่ มัน่ ในมาตรฐานและความปลอดภัยอันส่งผลให้ลกู ค้าไว้วางใจ
ใช้บริการโมบายแบงกิ้งผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) มากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ด้วยจำ�นวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 85 จำ�นวนผูใ้ ช้บริการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59 และมูลค่าธุรกรรมสูงขึน้ กว่าร้อยละ 46 ก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ ำ�ในด้านจำ�นวนผูใ้ ช้บริการจากการดาวน์โหลด
สูงสุด นอกจากนี้ ธนาคารยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่นอื่นๆ อาทิ แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือสำ�หรับ
ร้านค้า (K PLUS SHOP) เพื่อรับชำ�ระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบคิวอาร์โค้ดและเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ช่วยเพิ่มความสะดวก
สบายให้ทั้งร้านค้าและลูกค้า แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (K PLUS SME) เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริหารจัดการธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว การพัฒนาช่องทางรับชำ�ระสินค้าและบริการผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด
(QR Code) หรือบาร์โค้ด (Barcode) บริการพร้อมเพย์ และการขยายร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องอีดีซี (Electronic Data Capture: EDC)
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Blockchain) เทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละ
บุคคล (Biometric) เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนของลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC) การนำ�เทคโนโลยี
Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ เป็นต้น ทั้งหมดนี้
มาจากรากฐานของการนำ�ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลูกค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต
(Customers’ Life Platform of Choice) การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมชีวิตประจำ�วันให้ได้มากที่สุด รวดเร็วที่สุด และปลอดภัยที่สุด ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า โดยหาจุดสมดุลระหว่างการเพิ่มความสะดวกสบายกับ
การรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถอำ�นวยประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และช่วยลดต้นทุนการจัดการเงินสดทั้งระบบอีกด้วย
GRI 102-14, GRI 102-15
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ในด้านยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3 เพื่อให้บริการ สนับสนุน และอำ�นวยความสะดวกในการรับชำ�ระเงินและการลงทุน
แห่งภูมิภาค (Regional Settlement and Investment) ในปี 2560 ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงินทุกสกุลเงินท้องถิ่น (Exotic Currency Settlement
Initiative) ในกลุ่มประเทศ AEC+3 ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยที่สามารถให้บริการครบทุกสกุลเงิน นอกจากนี้ ได้ขยายเครือข่ายการให้บริการ
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเพิ่มสาขาแห่งที่ 2 ของธนาคารท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเพิ่มปริมาณธุรกิจของสาขา
กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา การเข้าร่วมลงทุนในธนาคารแมสเปีย้ น (Bank Maspion) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และล่าสุดธนาคารได้รบั อนุมตั ิ
จากทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียน มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง พร้อมเปิดสาขา
เซี่ยงไฮ้เพื่อยกระดับเครือข่ายการบริการในจีน รองรับการเติบโตทางด้านการค้าและการลงทุนจากเศรษฐกิจจีนที่ก ำ�ลังจะก้าวมาเป็นมหาอำ�นาจ
ทางเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีการค้าการลงทุนระหว่างจีนและไทย รวมทั้งต่อยอดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและเชื่อมโยง
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคในฐานะธนาคารดิจิทัลแห่งภูมิภาค AEC+3

มิติสังคม
ธนาคารให้ความสำ�คัญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นความท้าทายของธุรกิจในยุคปัจจุบัน จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนิน
ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลแบงกิ้ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร ล้วนเป็นปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งาน
ทัง้ ในเชิงกายภาพ โครงสร้าง รูปแบบการทำ�งาน การสรรหา และการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ธนาคารได้ปรับตัวเข้าสูย่ คุ HR Digitization โดยนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกกระบวนการ
(Data Driven for HR Analytics) ทั้งในการสรรหา พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคลซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูลการลงทุนและมีการวัดผล พร้อมที่จะ
สนับสนุนอนาคตที่ดีในการทำ�งานให้แก่พนักงานบนพื้นฐานของสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ มีการเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายด้วยความเท่าเทียมบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในการทำ�งาน อีกทั้งฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะ สร้างศักยภาพเสริมจุดแข็งให้แก่พนักงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการในทางธุรกิจ จากความมุ่งมั่นในการดำ�เนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Score) สูงขึ้นถึงร้อยละ 68 จากเป้าที่ตั้งไว้ร้อยละ 66 และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของกลุม่ ธุรกิจการเงินในประเทศไทยและกลุม่ ธุรกิจการเงินในเอเชียแปซิฟคิ อีกด้วย นอกจากนี้ จำ�นวนและอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover
Rate) ลดลงอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 9.95 โดยต่ำ�ทีส่ ดุ ในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ ธนาคารจะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีความสุข
กับการทำ�งานและพร้อมที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำ�คัญของยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำ�เนินงานด้านชุมชนและสังคมตามยุทธศาสตร์ Corporate Citizenship Strategy มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและเข้าใจความต้องการของชุมชน โดยได้นำ�ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินของธนาคารมาอำ�นวยประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม อาทิ การส่งเสริมให้พนักงานถ่ายทอดทักษะความรู้และให้คำ�ปรึกษาด้านการเงินผ่านโครงการจิตอาสา “50,000 ชั่วโมงทำ�ดีทำ�ได้”
ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีพนักงานทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเป็นจำ�นวนกว่า 60,000 ชั่วโมง การให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มเยาวชนผ่านเว็บไซต์
AFTERKLASS ชุมชนออนไลน์ที่ธนาคารสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านการเงิน การเรียน พร้อมทั้งการทำ�ธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอด
ทางอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ผสานความเชีย่ วชาญของแต่ละองค์กรและร่วมสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่สงั คม อาทิ โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา ภายใต้ความร่วมมือกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เพือ่ ปฏิรปู กระบวนการคิดของนักเรียน
ผ่านการทำ�โครงงานฐานวิจยั Research Based Learning (RBL) ให้รจู้ กั การทำ�ความเข้าใจปัญหาด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล การมอบสิ่งของ การให้
ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน รวมถึงกิจกรรมภายในของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึง
การเป็นกรีน ดีเอ็นเอ ของพนักงานกสิกรไทยทุกคนทีม่ เี จตนารมณ์รว่ มกันในการช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ ใี ห้แก่สงั คมอย่างยัง่ ยืน
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มิติสิ่งแวดล้อม
ธนาคารให้ความสำ�คัญในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และเป็น
เรื่องที่ทุกคนในโลกต้องร่วมกันรับผิดชอบ เห็นได้จากการที่สมาชิกรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกว่า
196 ประเทศทั่วโลกร่วมมือกันหาแนวทางและข้อกำ�หนดในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำ�หน้าที่เป็น Chief Environmental Officer เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของธนาคาร และกำ�หนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำ�เนินงานของธนาคารลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563
จากปีฐาน 2555 ซึ่งในเบื้องต้นธนาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 8 จากปีฐาน 2555 และจะพยายามดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ ำ�หนดไว้ทง้ั ในมิตดิ า้ นกระบวนการจัดการ แนวปฏิบตั เิ ชิงเทคนิค และความร่วมมือกันของพนักงานทุกคน นอกจากนี้
ยังมีการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างแพร่หลาย และผลักดันให้ผู้ประกอบการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยให้ความสำ�คัญกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้มั่นใจว่า
ทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนได้รับการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรอบคอบ
ในส่วนของสิ่งแวดล้อมในชุมชน ธนาคารดำ�เนินงานโดยประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้การสนับสนุน
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกปลูกพืชเชิงเดี่ยวในจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดต้นนํ้าของแม่นํ้า
เจ้าพระยาอันเป็นแม่นาํ้ สายหลักของประเทศ ด้วยความร่วมมือของชุมชนในจังหวัด ภาครัฐ และภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยการริเริม่ ใช้พนื้ ทีจ่ งั หวัดน่าน
ค้นหาวิธีการทำ�งานใหม่ในการหยุดยั้งการทำ�ลายและอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าแห่งนี้ให้มีชีวิต เพื่อเป็นอนาคตที่ดีสำ�หรับลูกหลานในการทำ�มาหากิน
ภายใต้ผืนป่า ทำ�ให้มีสถานะทางการเงินที่มีเสถียรภาพในการยังชีพ รักษาความยั่งยืนของธรรมชาติอันมีคุณูปการเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีม่ กี ารปล่อยคาร์บอนตํา่ (Mitigation) และการเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Adaptation)
หากรูปแบบนี้ประสบผลสำ�เร็จจะขยายบทเรียนไปสู่จังหวัดอื่นๆ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าและ
มีความต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน
ทั้งหมดนี้คือหัวใจสำ�คัญในการดำ�เนินงานเพื่อการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้ง 3 มิติข้างต้น อันมีพื้นฐานมาจาก
การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ (Data-Driven Bank) มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล
เชิงวิเคราะห์ (Data Analytic) และการสร้างวัฒนธรรม Data Driven Mindset ในองค์กร เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์สงู สุดจากข้อมูลตอบสนอง
ตามยุทธศาสตร์ “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” สร้างความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการเพิม่ รายได้และเพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของธนาคาร
อันจะอำ�นวยประโยชน์ทั้งต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุดตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ”

(นายบัณฑูร ลํ่าซ�ำ)
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ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

010

ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย
เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ของไทย
ด�ำเนินธุรกิจโดยน�ำแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาเป็นหลักการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทย
ด�ำเนินธุรกิจโดยน�ำแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาเป็นหลักการด�ำเนิน
งานอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
โดยมีผลการด�ำเนินงานที่เติบโตอย่างสมดุล ภายใต้การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมในทุกมิตเิ พือ่ การเจริญ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488 ด�ำเนินธุรกิจ
มากว่า 70 ปี ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการ
เงิ น ฯ และพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อยจ�ำนวน 36 บริษัท มี
เครือข่ายการให้บริการในประเทศ 1,026 สาขา กระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค
ของประเทศไทย และต่างประเทศ 17 แห่งใน 9 ประเทศ โดยส�ำนักงาน
ใหญ่ตงั้ อยูท่ กี่ รุงเทพมหานคร มีพนักงานจ�ำนวน 34,257 คน* มีเครือข่าย

ทางการเงินที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรสอดคล้องกับความ
ต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทั้งธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจจัดการ
กองทุน การวิจยั เศรษฐกิจการเงิน ธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน รวมถึงธุรกิจเช่าซือ้ รถยนต์และลีสซิง่ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มผ่านการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ภายใต้ปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ” บนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล
ทีด่ แี ละการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเติบโต
มั่นคงยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•
•
		
		

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488
เป็ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น
ได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความ
ต้องการของลูกค้า

* จ�ำนวนพนักงาน ประกอบด้วย พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-7, GRI 102-10

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
•
•
		
		
		
		

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของประเทศไทยที่ด�ำเนินธุรกิจ
ให้บริการครบวงจร ทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจากลูกค้าประเภทบุคคล บริษัท กองทุน
มู ล นิ ธิ ธนาคารพาณิ ช ย์ ภาครั ฐ รวมถึ ง ผู ้ ล งทุ น สถาบั น
ต่างประเทศขนาดใหญ่

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด
•
•
		
		
		
		

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2537
ให้ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินการธนาคาร แก่พนักงาน
ลูกค้าของธนาคาร และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อสร้างข้อมูล
ทางวิชาการทีถ่ กู ต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงทางวิชาการในฐานะ
บริษัทของธนาคารกสิกรไทย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
•
•
		
		
		

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548
ให้บริการด้านการลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์
ครบวงจร ทั้งบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริการด้าน
วาณิชธนกิจและบริการบทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก ด้วยแหล่ง
ข้อมูลและทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด
•
•
		
		
		
		

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548
ให้บริการทางการเงินส�ำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างครบวงจร
และหลากหลาย ทัง้ บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์กบั บุคคลทัว่ ไป
และนิติบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ส�ำหรับลูกค้าฟรีต และ
บริการทางการเงินส�ำหรับผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถยนต์ รวมทัง้ บริการ
สินเชื่อรถยนต์เพื่อเงินสดส�ำหรับบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จ�ำกัด
•
•
		
		
		
		
		
		
		

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2533
ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ในรู ป แบบลี ส ซิ่ ง ประเภทเครื่ อ งจั ก ร
และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจรทั้ง 3
บริการหลัก ได้แก่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสัญญาเช่าทาง
การเงิน และบริการสัญญาเช่าด�ำเนินการแก่ลูกค้านิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจการค้าการพาณิชย์และการผลิตในอุตสาหกรรม
ทุกประเภท และเป็นตัวกลางในการเชือ่ มโยงระหว่างกลุม่ ลูกค้า
ที่เป็นผู้จ�ำหน่ายเครื่องจักรกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาแหล่ง
เงินทุนเพือ่ ใช้ในการซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ

ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
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กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
•
•
		
		
		
		
		

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเทคโนโลยีและความต้องการ
ของลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมน�ำพาให้ธนาคาร
สามารถรับมือและแข่งขันในทุกมิติจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเงินในตลาดโลก ประกอบด้วย 6 บริษทั ได้แก่

		 บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จ�ำกัด
		
		
		
		

ท�ำหน้าที่วางแผนและติดตามการท�ำงานของกลุ่มบริษัท กสิกร
บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป สนับสนุนการจัดการด้านการเงินและ
ด้านบุคลากร และประสานงานการท�ำงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม
บริษัทและธนาคารกสิกรไทย

		 บริษัท กสิกร แล็บส์ จ�ำกัด
		
		
		
		

ท�ำหน้าที่ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบธนาคารดิจิทัลและระบบเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล สร้ า งและทดลองระบบต้ น แบบก่ อ นประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย

		 บริษัท กสิกร ซอฟต์ จ�ำกัด
		
		
		
		

ท�ำหน้ า ที่ อ อกแบบและสร้ า งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย และ
รองรับการน�ำนวัตกรรมมาใช้ในธนาคารให้มีความรวดเร็วและ
คุณภาพสูงสุด

		
		
		
		
		

บริษัท กสิกร โปร จ�ำกัด

ท�ำหน้าที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารกสิ ก รไทย ทั้ ง ในส่ ว นที่ มี ก ารสร้ า ง
ขึน้ ใหม่ ส่วนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ตลอดจนดูแลรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

		 บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จ�ำกัด

		 ท�ำหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การท�ำงานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ทั้ ง ทางด้ า น
		 การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การทดสอบ และ
		 การปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

		 บริษัท กสิกร เอกซ์ จ�ำกัด
		
		
		
		

ท�ำหน้าที่ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบธนาคารดิจิทัลและระบบเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล สร้ า งและทดลองระบบต้ น แบบก่ อ นประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย
GRI 102-2, GRI 102-10

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ
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ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ
แนวทางการบริหารจัดการ
ธนาคารได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 14 สายงาน
และ World Business Group โดยมี ส ายงานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์
องค์ ก ารท�ำหน้ า ที่ ก�ำหนดทิ ศ ทางและยุ ท ธศาสตร์ ก ารด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ของธนาคารเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
โดยค�ำนึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและการประสานงานในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งธนาคาร
ได้จัดการแถลงยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี
ส�ำหรั บ ปี 2561-2563 ธนาคารยั ง คงด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยึ ด ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Customer Centricity)
หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีและสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ” พร้อมก�ำหนดเป้าหมายใหม่
ให้ธนาคารเป็นแพลตฟอร์มหนึง่ เดียวทีล่ กู ค้าเลือกเพือ่ ตอบโจทย์ทกุ ด้าน
ของชีวิต (Customers’ Life Platform of Choice) และสอดคล้องกับ
ความต้องการ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาจุดแข็งจากการเป็นอันดับหนึ่ง
ในดิ จิทั ล แบงกิ้ ง และก�ำหนดกลยุท ธ์ก ารให้บริก าร 3 ด้าน ได้แ ก่
การให้บริการที่เบ็ดเสร็จตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตลูกค้า การเป็นผู้ให้
บริการทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ และการให้บริการทีต่ อบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกทีท่ กุ เวลา ผ่านการประสานความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารกสิกรไทย บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
และพันธมิตรหลักทางธุรกิจรวมถึงการขยายเครือข่ายพันธมิตรอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ สามารถขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตาม
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประสบการณ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์และ
บริการของธนาคารกสิกรไทยที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของลูกค้า โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลือ่ นส�ำคัญ อันจะ
น�ำมาซึ่งการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าอย่างยั่งยืน และส่งผลสะท้อนต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป

GRI 103-2

การบรรลุยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางดังกล่าว ธนาคาร
ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การเป็ น แพลตฟอร์ ม หนึ่ ง เดี ย วที่ ลู ก ค้ า เลื อ ก
เพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต (Customers’ Life Platform of Choice)
เพื่อให้บริการของธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจ�ำวันของลูกค้า
ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พฤติ ก รรมและความต้ อ งการจนสามารถ
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ลว่ งหน้า เพือ่ เสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการได้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตลอดจนการส่งมอบ
ประสบการณ์ทเี่ ป็นเลิศให้กบั ลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความคาดหวังของลูกค้า
ที่ต้องการใช้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวกสบาย รวดเร็ว
และค�ำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ งเชิงรุก
แบบบูรณาการ โดยมีการก�ำหนดหลักการและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงทุกด้าน การบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และการสร้างวัฒนธรรมให้ตระหนักถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้
เพือ่ รักษาความมัน่ คงในฐานะสถาบันการเงินชัน้ น�ำ และสามารถรับมือ
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

013

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ

ยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย

Long-Term Risk-Adjusted Sustainable Profitability

CUSTOMER STRATEGY

CUSTOMER CENTRICITY
TO BE CUSTOMERS’ LIFE PLATFORM OF CHOICE
BEYOND BANKING

EMBEDDED TRUST

EVERYONE,
EVERYDAY, EVERY WAY
& EVERYWHERE

KASIKORNBANK and Beyond

Segment of One

Financial and Life Solution

THE WAY WE WORK

INTEGRATION
My
Wealth
My
Finance
My
Travel

PARTNERS

My
Business

CUSTOMER

KBank’s Platform
meets the critical daily
needs of the customer.
My
Home

STRATEGIC
CAPABILITIES

My
Shopping

Real Time Data
& Insights

Innovation and
Solution Management

Customer
Journey Excellence

My
Family &
Friends

My
Entertainment
My
Education
My
Health

Predictive
Risk Management

GRI 102-6, GRI 103-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ

014

ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจดทะเบียน

ประเทศญี่ปุน
สำนักงานผูแทนกรุงโตเกียว

ธนาคารพาณิชยทองถิ่นในจีน
ใหบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ
พรอมเครือขายบริการดังนี้
สาขา : เซินเจิ้น เฉิงตู เซี่ยงไฮ
ฮองกง และสาขายอยหลงกั่ง
สำนักงานผูแทนกรุงปกกิ่งและเมืองคุนหมิง

สำนักงานผูแทน
กรุงปกกิ่ง
สาขาเฉิงตู
สาขาเซี่ยงไฮ
สำนักงานผูแทน
เมืองคุนหมิง

สาขายอยหลงกั่ง
สาขาเซินเจิ้น

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
สำนักงานผูแทนกรุงยางกุง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สำนักงานผูแทนกรุงฮานอย
และนครโฮจิมินห
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สำนักงานผูแทนกรุงจาการตา

สาขาฮองกง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจดทะเบียน
ธนาคารพาณิชยไทยแหงแรกที่จดทะเบียนธนาคารพาณิชยทองถิ่นในสปป.ลาว
และใหบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ พรอมสาขาบริการ 2 สาขา
สำนักงานใหญถนนลานชาง
สาขาโพนสีนวน

ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาขากรุงพนมเปญ

และเปนพันธมิตรทางยุทธศาสตรกับ
เครือขายการใหบริการภายในประเทศ 49 แหง

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

GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 103-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ

015

ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมภิ าค AEC+3 โดยมุง่ สูก่ ารเป็นธนาคารเพือ่ การรับช�ำระเงินและการลงทุนแห่งภูมภิ าคด้วยการวาง
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการโอนเงินและช�ำระเงินข้ามประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจไทย
ที่ต้องการเข้าไปลงทุนใน CLMVI* การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการท�ำการค้า
ชายแดนสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งโรงไฟฟ้า ถนนและท่าเรือในกลุ่มประเทศ CLMV** รวมทั้ง
การควบรวมกิจการโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทไทยและญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายในต่างประเทศ ได้แก่ การยกระดับเป็นธนาคารท้องถิ่นในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การเพิม่ สาขาแห่งที่ 2 ของธนาคารท้องถิน่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว การเปิดสาขากรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับธนาคารแมสเปี้ยน (Bank Maspion) และหาแนวทางเปิดสาขาในประเทศ
เวียดนาม ประเทศอินโดนีเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายในปี 2561

การประเมินผลการด�ำเนินงาน
ธนาคารมีการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของธนาคารบรรลุผล
ตามเป้าหมายและประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืน โดยการน�ำบาลานซ์
สกอร์การ์ดมาใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการจัดท�ำแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์และก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีม่ งุ่ เน้นความส�ำเร็จ
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวผ่านมิติส�ำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย
มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน
และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
ขณะเดียวกันได้ถ่ายทอดไปยังสายงานต่างๆ ของธนาคารเพื่อให้
มี ก ารจั ด ท�ำแผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ สายงานที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั่ ว ทั้ ง
องค์กร โดยมีทีมบาลานซ์สกอร์การ์ดของส่วนกลางและตัวแทนของ
แต่ละสายงานร่วมกันจัดท�ำและก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จในแต่ละ
มุมมอง และถ่ายทอดตัวชี้วัดความส�ำเร็จเป็นล�ำดับขั้นตั้งแต่ระดับ
กรรมการผู้จัดการจนถึงระดับผู้บริหารสายงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
พร้อมติดตามผลการด�ำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

* ประเทศ CLMVI ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย
** ประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศเวียดนาม

GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-10, GRI 103-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
017
018
019
020
021
025

ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การกำ�หนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

016

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

017

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560

1

ผู้น�ำ ในโลกดิจิทัลแบงกิ้ง
ของประเทศไทย
จากผลการสำ�รวจ

จำ�นวนผู้ใช้บริการ
K PLUS

7.3
59

แบรนด์อันดับ
ในใจลูกค้า (Nielsen)

ล้านราย
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
เมื่อเทียบกับปี 2559

จำ�นวนสินเชื่อโครงการ
Project Finance
ที่ผ่านกระบวนการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG)
คิดเป็นร้อยละ

มิติ
เศรษฐกิจ

100

อัตราการลาออก
ร้อยละ

ลดลง

9.95

มิติ
สังคม

41

ร้อยละ

มิติ
สิ่งแวดล้อม

มูลค่าโครงการสินเชื่อ
พลังงานทดแทน

3,547

จากปี 2559
และตํ่าที่สุดในรอบ 5 ปี

เมกะวัตต์

สูงขึ้นถึง  

ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กร

68
ร้อยละ

5

สูงที่สุดในรอบ ปี

มูลค่าสินเชื่ออนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

655.77
66,182 104,805.85
จ�ำนวนชั่วโมงจิตอาสา

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ชั่วโมง
เป้าที่ก�ำหนด 50,000 ชั่วโมง

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ลดลงร้อยละ 8 เทียบกับปีฐาน 2555

ล้านบาท

GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

018

ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ขึน้ โดยประเทศไทยได้รว่ มลงนามเห็นชอบใน 17 เป้าหมาย
169 เป้าประสงค์ยอ่ ย ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทีม่ งุ่ มัน่ ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยธนาคารได้พจิ ารณาให้ความส�ำคัญกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน จ�ำนวน 9 เป้าหมายหลักที่สอดคล้องตามประเด็นสาระส�ำคัญของ
ธนาคาร แต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้การสนับสนุนอีก 8 เป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จากการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของธนาคารที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคาร
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ประจ�ำปี 2560 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากบริษทั
ชั้นน�ำทั่วโลก โดยธนาคารกสิ ก รไทยยั ง คง
เป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียนทีไ่ ด้รบั เลือก
เข้าเป็นสมาชิกทัง้ ในกลุม่ ดัชนีระดับโลก DJSI
World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI
Emerging Markets เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ธนาคารได้ รั บ รางวั ล ประเภท Bronze
Class ในกลุม่ อุตสาหกรรมธนาคาร จากบริษทั
จัดการกองทุนระดับโลก RobecoSAM ซึ่ง
ประเมินผลบริษัทที่มีผลการด�ำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทใน
กลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล ด้วย
ฐานข้อมูลเดียวกับการประเมิน Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) โดยมีการ
ประกาศรายชือ่ บริษทั ผูไ้ ด้รบั รางวัลในรายงาน
RobecoSAM Sustainability Yearbook เป็น
ประจ�ำทุกปี

ธนาคารได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี
FTSE4Good Emerging Index ปี 2560
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยดัชนีกลุ่มนี้จะคัดเลือก
บริ ษั ท ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี
เพื่อให้กองทุนต่างๆ และผลิตภัณฑ์ตราสาร
ทางการเงินที่มีโครงสร้างซับซ้อน ใช้เป็นดัชนี
อ้ า งอิ ง และเปรี ย บเที ย บผลการด� ำ เนิ น งาน
ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

จากมาตรฐานตัวชี้วัดในระดับสากลทั้งหมดนี้ ธนาคารเชื่อมั่นว่าการน�ำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาเป็นหลักในการด�ำเนินงานและการปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวลงไปในดีเอ็นเอของพนักงานทุกคนเป็นกรีนดีเอ็นเอ
ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคารในอนาคต
แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันน�ำมาซึ่งการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

GRI 102-12
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นโยบายการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ธนาคารประกาศนโยบายการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานน�ำไปปฏิบัติโดยอาศัยประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้น�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาทบทวนปรับนโยบายการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก 15 ประการ เป็น 12 ประการ โดยมองว่า
ในการด�ำเนินงานของธนาคารและค่านิยมหลักของธนาคารได้ครอบคลุมในประเด็นการรักษาความเป็นมืออาชีพ การเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจ และการสร้างจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ตลอดจนได้ควบรวมประเด็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษากับการด�ำเนินงานสาธารณประโยชน์ รวมเป็น “การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ” นอกจากนั้น จากการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวน�ำ ธนาคาร
จึงได้เพิ่มประเด็นเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ใหม่
และประเด็นสาระส�ำคัญของธนาคารได้ชัดเจนมากขึ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน
ให้ธนาคารถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติในสายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และช่วยบูรณาการแผนการด�ำเนินงานให้มี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออ�ำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

ผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิจ

ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

สังคม

พนักงาน

สิ่งแวดล้อม
ลูกค้า

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

คู่ค้า

ด้านเศรษฐกิจ
• การด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
• การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม
• การให้ความรู้ทางการเงินกับสาธารณชน
• การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
• การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้า
ด้านสังคม
• การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม
• การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
• การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน
• การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม
• การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• การด�ำเนินนโยบายอนุรักษ์และลดการใช้
ทรัพยากร และการลดของเสีย
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โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ธนาคารได้วางโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารท�ำหน้าทีผ่ นู้ ำ� ในการ
ขับเคลือ่ นองค์กรสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และคณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการท�ำหน้าที่ดูแลการด�ำเนิน
งานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการจัดประชุมทุกๆ 3 เดือนเพื่อ
ก�ำหนดแนวทาง พิจารณาทบทวน ติดตามผลการด�ำ เนินงาน และ

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยมีสว่ นการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
ส�ำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งอยู่ในสายงานเลขาธิการองค์การ ท�ำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับคณะท�ำงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายงานต่างๆ ในธนาคารร่วมกันปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต ามแนวทางที่ ค ณะกรรมการธนาคารก� ำ หนด เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
สายงานเลขาธิการองค์การ

นโยบายการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ทบทวนแนวปฏิบัติ/
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
• ดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงาน
• ผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน
• รายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคาร

ส�ำนักเลขานุการบริษัท

ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ส่วนบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม

ความมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความยั่งยืน

ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความยั่งยืน

ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความยั่งยืน

เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้มั่นคง
แข็งแกร่ง และยั่งยืน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน
และชุมชนอย่างยั่งยืน

เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
แก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

ทางเศรษฐกิจ

GRI 102-18, GRI 102-19

ทางสังคม

ทางสิ่งแวดล้อม
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การกำ�หนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ
ธนาคารมีการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนด้วยการรวบรวมและจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของธนาคาร และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำ�คัญ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก และประเด็นที่ธนาคารชั้นนำ�ระดับ
โลกให้ความสำ�คัญ ประเด็นที่สำ�คัญของธนาคารในปี 2559 ผนวกกับการประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีโอกาส
เกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสำ�รวจความคิดเห็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ นำ�มุมมองและข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์จดั ลำ�ดับความสำ�คัญ ตลอดจนวางแนวทางในการดำ�เนินงาน
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน

องค์
ยภายนอก กร ประกอบด้ว
า
่
ข
บ
ย
ขอ
ชุมชน
และสังคม

1. การระบุประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน
•
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

นำ�ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญในปี 2559 มาพิจารณา
ทบทวน
ศึกษาและพิจารณาเทียบเคียงกับประเด็นด้านความยัง่ ยืนระดับโลก
เช่น เกณฑ์ดัชนีการประเมินด้านความยั่งยืน Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) และประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่ธนาคารต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำ�คัญตามที่ Sustainability
Accounting Standard Board (SASB) กำ�หนดไว้ เป็นต้น
นำ�ประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมดนี้มากลั่นกรองและนำ�เสนอ
ให้แก่สายงานต่างๆ ของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ธนาคาร พิจารณาทบทวนและประเมินประเด็นด้านความยัง่ ยืน
ที่สำ�คัญต่อธนาคารและต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยมีกระบวนการ ดังนี้
สายงานภายในธนาคาร
ธนาคารระดมความคิ ด เห็ น ของทุ ก สายงาน โดยสำ�รวจ
ความคิดเห็นทางแบบสอบถาม พูดคุยหารือ และจัดประชุม
ในประเด็ น ต่ า งๆ เพื่ อ นำ�ข้ อ มู ล มาสอบทานกั บ ยุ ท ธศาสตร์
และประเด็นความเสี่ยงที่สำ�คัญของธนาคารทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และร่วมกันกำ�หนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประเมิ น ประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น และขอบข่ า ย
การเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร
ธนาคารสำ�รวจความคิดเห็นและความคาดหวังทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในรูปแบบการพูดคุยหารือ การ
สำ�รวจทางแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงลึก
แบบรายบุคคล ได้แก่ กลุ่มลูกค้า ผู้ลงทุน องค์กรด้านการ
กำ�กับดูแล และผู้ที่ทำ�งานในหน่วยงานด้านความยั่งยืนใน
องค์กรต่างๆ เพื่อให้ทราบประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความ
สำ�คั ญ และมี ค วามคาดหวั ง ว่ า ธนาคารจะให้ ค วามสำ�คั ญ

ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ

ลูกค้า

คู่ค้า

ขอบข่ายภายในองค์กร
ประกอบด้วย
ธนาคารกสิกรไทย

หน่วยงาน
ราชการ

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย
บริษัทให้บริการสนับสนุนงาน
ธนาคารกสิกรไทย

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

ผู้ถือหุ้น

2. การจัดลำ�ดับประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน
•
		
•
		
		
		
		
		
		
		

วิเคราะห์และพิจารณาทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
จั ด ลำ�ดั บ ความสำ�คั ญ ว่ า มี ป ระเด็ น ใดบ้ า งที่ มี ค วามสำ�คั ญ
ต่ อ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารและเป็ น ประเด็น ที่ ผู้ มีส่ วน
ได้เสียให้ความสำ�คัญ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับความ
สำ�คัญน้อย ปานกลาง และมาก รวม 13 ประเด็น และให้
ค่ าคะแนนพิ จ ารณาตามลำ�ดั บ ความสำ�คัญใน 2 แกนเพื่อ
กำ�หนดประเด็นลง Materiality Matrix คือ
- แกนนอน : ประเด็นที่มีความสำ�คัญต่อธนาคาร
- แกนตั้ง : ประเด็นที่มีความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-45, GRI 102-46

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การพิจารณาตรวจสอบประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน
•
		
		
		
•
		
		
		

ชี้แจงการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นด้านความยั่งยืน
ให้ แ ก่ ทุ ก สายงานของธนาคาร เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ คิ ด เห็ น ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และนำ�ไปกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงาน
เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
รายงานประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการ
กำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบและนำ�เสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงาน
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและเว็บไซต์ของธนาคาร
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4. การพิจารณาทบทวนประเด็นสาระสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน

ธนาคารเตรี ย มดำ�เนิ น การพิ จ ารณาทบทวนข้ อ มู ล หลั ง จาก
การเผยแพร่รายงานฉบับนีไ้ ปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะสำ�หรั บ การปรั บ ปรุ ง และปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หา
การรายงานในฉบับต่อไป

ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดลำ�ดับประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน
การรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม
การก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
สินเชื่อเพื่อโครงการ
สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเชิงดิจิทัล
การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ

การสร้างการเข้าถึง
บริการทางการเงิน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
นงานด้านสิทธิมนุษยชน
9.สิทการด�ำเนิ
ธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงการรายงานประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำ คัญ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญตามแนวทาง GRI STANDARDS
ที่มีการระบุในรายงานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงจากรายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2559 จาก 12 ประเด็น เป็น 13 ประเด็น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. หัวข้อที่เป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญในรายงาน
		 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2559 แต่ไม่ได้เป็นประเด็น
		 ด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
		 ฉบับปี 2560 ได้แก่ ความร่วมมือทางธุรกิจ และการให้ความรู้
		 ทางการเงิน
GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-49, GRI 102-54

2.
		
		
		
3.
		
		

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญที่เพิ่มเติมใหม่ในรายงาน
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2560 ได้แก่ การด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน และ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน
การปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ ประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ส�ำคั ญ
ได้ แ ก่ การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เปลี่ยนชื่อเป็น สินเชื่อเพื่อโครงการสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect

ขอบข่าย
ขอบข่าย
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

หัวข้อที่น�ำ เสนอ
ในรายงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ
องค์กรธรรมาภิบาลและการกำ�กับดูแล /
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การก่อการร้าย
และการฟอกเงิน การสนับสนุนส่งเสริมระบบ
การตรวจสอบควบคุมภายใน รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลด้วยความโปร่งใส

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
การป้องกันการฉ้อฉล

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น

• การกำ�กับดูแลกิจการ
• มิติเศรษฐกิจ

หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมที่ถูกต้องและโปร่งใส

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น

• หลักจริยธรรมทาง		
ธุรกิจและวัฒนธรรม
• มิติเศรษฐกิจ

การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงจากการดำ�เนินงานและ
การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาต่างๆ / การวิเคราะห์
ความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล / การประเมินความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของธนาคาร

การปฏิบัติตามกฎหมาย /
การตรวจสอบ

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า

• การบริหารความเสี่ยง
• มิติเศรษฐกิจ

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
การมีสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ความพึงพอใจ และความคาดหวังของลูกค้า
รวมทั้งการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงิน
แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ

สินค้าและบริการ

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า
คู่แข่ง

• การยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง
• มิติเศรษฐกิจ

การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ
การให้สินเชื่อบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
โดยมีการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล

สินค้าและบริการ

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า

• การให้สินเชื่อ
ด้วยความรับผิดชอบ
• มิติเศรษฐกิจ

การพัฒนาเชิงดิจิทัล
การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในการเข้าถึงทางการเงินได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึง และสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า

สินค้าและบริการ

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า

• การพัฒนาเชิงดิจิทัล
• มิติเศรษฐกิจ

GRI 102-47

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำ คัญ

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect

การรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
ความปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยี /
การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การรักษาความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้า

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
• การปฏิบัติด้านแรงงาน
• การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน

ขอบข่าย
ขอบข่าย
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
ทุกธุรกิจ
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หัวข้อที่นำ�เสนอ
ในรายงาน

ลูกค้า

• การรักษา
ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้า
• มิติเศรษฐกิจ

• การจ้างงาน / แรงงาน-ฝ่ายบริหาร ทุกธุรกิจ
สัมพันธ์ / ความหลากหลายและ
โอกาสแห่งความเท่าเทียม /
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่าง
หญิงและชาย / กลไกการร้องทุกข์
ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
• การดึงดูดและรักษาพนักงาน /
ความผูกพันของพนักงาน
• การฝึกอบรมและการให้ความรู้
แก่พนักงาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คู่ค้า

• การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
• มิติสังคม

สิทธิมนุษยชน
การเคารพและจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า

การประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า
คู่ค้า

• การดำ�เนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
• มิติสังคม

การเข้าถึงบริการทางการเงิน
การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งการให้ความรู้
ทางการเงิน

สินค้าและบริการ /
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า
ชุมชน
และสังคม

• การเข้าถึงบริการทาง
การเงิน และการให้
ความรู้ทางการเงิน
• มิติสังคม

ความรับผิดชอบต่อชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น /
การทำ�กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ชุมชน / กิจกรรมจิตอาสา / ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
การทำ�กิจกรรมที่ส่งเสริมกระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ทุกธุรกิจ

ชุมชน
และสังคม

• การดำ�เนินงานด้าน
ชุมชนและสังคม
• มิติสังคม

สินเชื่อเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ
หรือธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สินค้าและบริการที่ส่งเสริม
การลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทุกธุรกิจ

ลูกค้า

• สินเชื่อพลังงาน
ทดแทนและสินเชื่อ
เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน และสิง่ แวดล้อม
• มิติสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก / การจัดการด้าน
พลังงาน / การจัดการนํ้า / การจัดการของเสีย

มลอากาศ พลังงาน / น้ำ� / น้ำ�ทิ้ง
และของเสีย

ทุกธุรกิจ

ชุมชน
และสังคม

• การบริหารจัดการ
ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม
• มิติสิ่งแวดล้อม
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้ธนาคาร
เข้าใจความต้องการและความคาดหวัง สามารถน�ำมาวางแนวทาง
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่เหมาะสม โดยธนาคารแบ่ง
ผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคาร
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม และ
พิจารณาระดับความสัมพันธ์และความเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร มีการน�ำมาตรฐาน AA 1000 Stakeholders Engagement

ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น

การสื่อสารและช่องทาง
• การจัดประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น*
• การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบ SET Portal Straight
Through ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เว็บไซต์ของ
ธนาคารและสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร
• การเข้าพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ทั้งแบบ
รายบุคคล และคณะ
• การจัดให้มีช่องทางการสอบถาม
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
• การตอบแบบสอบถาม

Standard (AA 1000SES) มาประยุกต์ใช้ โดยสร้างการมีส่วนร่วมผ่าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดท�ำกระบวนการเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�ำคัญในรูปแบบต่างๆ
อาทิ การจัดประชุม การสัมมนา การส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
และพนักงานผ่านแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล เพือ่ น�ำ
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ช่วยลดผลกระทบ
เชิงลบ และสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสนใจและความคาดหวัง
• ผลตอบแทนการลงทุนสูงและ
เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน
• ผลการด�ำเนินงานดีและเติบโต
อย่างสม�ำ่ เสมอ
• การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม
• การบริหารความเสี่ยง
ด้วยความรอบคอบ

การตอบสนอง
• สร้างผลประกอบการที่ดีภายใต้
การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
และรอบคอบ
• เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผ่านทางกิจกรรมหรือช่องทาง
การสื่อสารอื่นๆ ด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
• เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
และร่วมแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุม

* รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมและรูปแบบการเข้าพบกับผู้ถือหุ้นระบุในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 216
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ความสนใจและความคาดหวัง
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การตอบสนอง

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

• การจัดประชุมคณะกรรมการ*
เป็นประจ�ำทุกเดือน
(เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง)
• การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน ทันเวลา
• การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
และการอบรมสัมมนาต่างๆ

• การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
• ผลการด�ำเนินงานดีและเติบโต
อย่างสม�ำ่ เสมอ

• การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน ทันเวลา
• การมีส่วนร่วม
ในการก�ำกับดูแลกิจการ

พนักงาน

• การจัดปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงาน
ในทุกระดับ
• การสอบถามความต้องการของ
พนักงานและหัวหน้างาน เพื่อจัด
เตรียมหลักสูตรการเรียนรูท้ เี่ หมาะสม
ให้แก่พนักงานและสอดคล้องกับ
การเติบโตของธนาคาร
• การจัดเตรียมช่องทางการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
• การส�ำรวจความพึงพอใจของ
พนักงาน
• การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน
กับพนักงาน การสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้พนักงาน เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นนายจ้างที่ดีที่สุด
• การจัดให้มีการประชุมพูดคุย
ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง
เพื่อแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาการท�ำงาน

• การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เป็นธรรมและเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ
• การวางแผนเส้นทางอาชีพและ
ความก้าวหน้าในงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง
• การดูแลอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
• การจัดอุปกรณ์
อ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

• การก�ำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
• การก�ำหนดนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน และแนวทาง
ในการบริหารความหลากหลาย
• การก�ำหนด Roadmap
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ในเส้นทางอาชีพส�ำหรับพนักงาน
• การส�ำรวจการจ่ายผลตอบแทนของ
ตลาดอย่างสม�่ำเสมอทุกปี
เพื่อให้ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม
• จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้อง
กับพนักงานในสายงานและ
ในระดับต่างๆ
• การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงานและประเมินผลงาน
ประจ�ำปี
• การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้ถูกต้องตามหลัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท�ำงาน

* รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคารระบุในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 222, 229
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ลูกค้า

การสื่อสารและช่องทาง
• การจัดให้มีผู้ดูแลความสัมพันธ์
ลูกค้าเพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อ
ความต้องการของลูกค้า
• การเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้าเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
• การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการของธนาคาร ตลอดจนให้
ความรู้ในการป้องกันตนเองจาก
ภัยทางไซเบอร์อย่างถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน
• การมีช่องทางให้ลูกค้าแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ข้อร้องเรียน
• การจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้
และข้อแนะน�ำทางการเงิน การค้า
และการลงทุน ตลอดจนการ
ป้องกันตนเองจากภัยทางไซเบอร์
ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นประจ�ำทุกปี

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสนใจและความคาดหวัง
• สินค้าและบริการที่หลากหลาย
มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
• ความสะดวกในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
รวมทั้งการให้คำ� แนะน�ำ
และความรู้ทางการเงิน
• การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า
• ความพร้อมและความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

027

การตอบสนอง
• การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปณิธาน
“บริการทุกระดับประทับใจ”
• การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ตรงตามความต้องการและ
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
• การมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงาน เพื่อส่งมอบบริการ
ที่ถูกต้องซื่อตรงให้แก่ลูกค้า
• การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ที่หลากหลายและสะดวก
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของลูกค้า
• การจัดอบรม สัมมนา เพือ่ ให้ความรู้
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การสร้าง
วินัยทางการเงิน และวิธีการป้องกัน
ภัยทางไซเบอร์
• การประกาศนโยบาย โครงสร้าง
และมาตรการต่างๆ ในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรักษาความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเพื่อให้
พนักงานยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
• การส�ำรวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของลูกค้าและตอบค�ำถาม
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ
เป็นประจ�ำ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารและช่องทาง

คู่ค้า

คู่ค้า
• การจัดประชุมคู่ค้าเป็นประจ�ำทุกปี
• การพูดคุยหารือเพื่อระดมความคิด
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการ
ท�ำงานรูปแบบใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
• การเยี่ยมเยียนคู่ค้าเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
• การมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียน
• การส�ำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า
เป็นประจ�ำทุกปี

คู่ค้า
• จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
• การท�ำการค้าอย่างเป็นธรรม

คู่ค้า
• การจัดท�ำหลักเกณฑ์การคัดเลือก
คู่ค้า โดยอาศัยปัจจัยด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
เป็นประเด็นในการประเมินคู่ค้า
• กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน
ตามที่ได้ระบุในจรรยาบรรณคู่ค้า
• การทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และวิธีการสื่อสารเพื่อบรรลุ
ความต้องการร่วมกัน
• การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
• การให้ความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน

คู่ธุรกิจ
• การประชุมเจรจาพบปะพูดคุย
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
• การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นประจ�ำทุกปี

คู่ธุรกิจ
• ความร่วมมือในการท�ำธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาล

คู่ธุรกิจ
• การจัดท�ำข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อก�ำหนดกรอบความร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจ

คู่แข่ง

• การประชุมพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ความร่วมมือกันตามวาระต่างๆ

• การด�ำเนินธุรกิจและแข่งขัน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี
และสุจริต

• การสร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม

เจ้าหนี้

• การจัดกิจกรรมและให้ความรู้
ในรูปแบบต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี
• การมีช่องทางในการรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

• การจ่ายดอกเบี้ยและช�ำระคืน
ตามก�ำหนด
• การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง

• การจ่ายดอกเบีย้ และช�ำระคืน
ตรงเวลา
• การจัดกิจกรรมและมีการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
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ความสนใจและความคาดหวัง
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การตอบสนอง

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารและช่องทาง

ชุมชน • การส�ำรวจพูดคุยเพื่อรับฟัง
สิ่งแวดล้อม ข้อคิดเห็นและความต้องการ
และสังคม ของชุมชนและสังคมเป็นประจ�ำ
ทุกปี
• การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ผ่านโครงการจิตอาสาของพนักงาน

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสนใจและความคาดหวัง
• การให้ความรู้ทางการเงิน
• การมีผลิตภัณฑ์ บริการ
และช่องทางการเข้าถึงทางการเงิน
ที่ตรงกับความต้องการและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
• การพัฒนาและส่งเสริม
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ในชุมชน
• การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
• การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ

ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ร่วมรับแนวนโยบาย
มาปฏิบัติใช้ภายในองค์กร ร่วมพัฒนาระบบการทำ�งาน และแบ่งปัน
ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ แ ละบทเรี ย นสู่ ค วามสำ�เร็ จ ต่ า งๆ
มาพั ฒ นาให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นภายในองค์ ก ร อี ก ทั้ ง ผู้ บ ริ ห าร
ของธนาคารยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น กรรมการและสมาชิ ก ในหน่ ว ยงาน
และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น และ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้แก่

029

การตอบสนอง
• การให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขา
ของธนาคาร สื่อประชาสัมพันธ์
และการอบรมสัมมนา ตลอดจน
กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
• การให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• การสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ปีที่เริ่มเป็นสมาชิก		 องค์กรหรือหน่วยงาน
2501						 สมาคมธนาคารไทย
2532						 ชมรม CSR
							 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2536						 องค์กรธุรกิจ
							 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2553						 สมาคมจัดการธุรกิจ
							 แห่งประเทศไทย
2555						 ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย
2556						 บริษัทที่แสดงเจตนารมณ์
							 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
							 ในการต่อต้านทุจริต
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติเศรษฐกิจ

มิติเศรษฐกิจ
032
035
042
046
052

การกำ�กับดูแลกิจการ
หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยง
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ

056
059
064

การพัฒนาเชิงดิจิทัล
การรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

030

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติเศรษฐกิจ

031

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย
(ประเทศจีน) จ�ำกัด

ธนาคารแห่งเดียวจากภูมิภาค AEC
ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น
จดทะเบียนเต็มรูปแบบในมณฑลกวางตุ้ง
ประเทศจีน

ผู้นำ�ยอดผู้ให้บริการ
ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ
จากการ Download Mobile
Banking Application K PLUS
สูงสุดในประเทศไทย
จาก Google Play Store
& Apple App Store

จำ�นวนธุรกรรม
ผ่าน K PLUS

3,052
ล้านธุรกรรม
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 85
เมื่อเทียบกับปี 2559)

ธนาคารแห่งแรกในไทย

ที่ให้บริการครบทุกสกุลเงินท้องถิ่น
ในกลุ่มประเทศ AEC+3

ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติเศรษฐกิจ

032

การกำ�กับดูแลกิจการ
เป้าหมายระยะยาว
การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”		
ด้านความยั่งยืน ปี 2563
เป้าหมายปี 2560
ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
			 โดยหน่วยงานภายนอก
ผลการดำ�เนินงานปี 2560			 • ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำ�รวจ
					 การกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
						 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
							 • ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมิน
									คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคม
										 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
											 กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
												 และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แนวทางการดำ�เนินงาน
การกำ�กับดูแลกิจการมีความสำ�คัญอย่างยิ่งและส่งผลที่ดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อธนาคาร
ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ ผลประกอบการทางการเงิน และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ธนาคารจึงยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เป็นรากฐานในการดำ�เนินธุรกิจ โดยถือเป็นบทบาทและความรับผิดชอบที่สำ�คัญของคณะกรรมการธนาคารในการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ธนาคาร

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

033

มิติเศรษฐกิจ

แผนภูมิโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ำกั บดูแลกิ จการ

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดอัตรา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
องค์ก าร

คณะจัดการ
คณะอนุกรรมการธนาคาร
คณะอนุก รรมการ
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุก รรมการ
แก้ไข
และปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

คณะอนุก รรมการ
พิจารณาก�ำหนด
ราคาผลิตภัณฑ์
ลูก ค้าธุรกิ จ

คณะอนุก รรมการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต

คณะอนุก รรมการ
พิจารณา
การลงทุน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุก รรมการ
บริหารเงินกองทุน

คณะอนุก รรมการ
บริหารกระบวนการ
เครดิต

คณะอนุก รรมการ
บริหาร
ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

คณะอนุก รรมการ
บริหารกระบวนการ
ทางธุรกิ จ

คณะอนุก รรมการ
บริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาจ�ำหน่าย
ทรัพย์สิน
รอการขาย

คณะอนุก รรมการ
พิจารณาก�ำหนด
ราคาผลิตภัณฑ์
ลูก ค้า

คณะอนุก รรมการ
ก�ำกั บการจัดการ
ข้อมูล

คณะอนุก รรมการ
จัดซื้อจัดหา

คณะอนุก รรมการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติก าร

คณะอนุก รรมการ
บริหารความเสี่ยง
ด้าน Digital
Oriented Risk,
Data and Cyber
Security and IT
Risk Management

คณะอนุก รรมการ
กลยุทธ์แบรนดิ้ง
และการสื่อสาร
ธนาคารกสิก รไทย

คณะอนุก รรมการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านการตลาด

การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลการบริหาร
งานของธนาคาร มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคารและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และมี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน ซึ่งได้
ทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี และอนุมัติในประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวกับทิศทาง
และนโยบายการดำ�เนินงานของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปี กำ�กับดูแลและติดตาม
ให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนธุรกิจที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลให้มีระบบควบคุม
ภายในและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและร่ ว มกั บ

ฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารมีผลการดำ�เนินงาน
ที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงสภาวะความเสี่ยง
ในปั จ จุ บั น และที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ซึ่ ง ธนาคารมี ก ารประเมิ น
ความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รโดยครอบคลุ ม 79 ฝ่ า ยงาน 5 เครื อ ข่ า ย
14 สายงาน และ World Business Group
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทนทำ�หน้าที่สรรหา พิจารณาคัดเลือก
และกลั่ น กรองบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ คั ด เลื อ กและเสนอ
แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร
โดยคำ � นึ ง ถึ ง สั ด ส่ ว น จำ � นวน ความหลากหลายขององค์ ป ระกอบ
ของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารและเป็นไปตามข้อกำ�หนดกฎหมาย
ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
GRI 102-18, GRI 102-19

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อสานต่อภารกิจที่สำ�คัญให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และสร้างผู้นำ�
รุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและครบถ้วนให้แก่องค์กรเพือ่ ความมัน่ คง
และยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ
เพื่อทำ�หน้าที่ในการถ่วงดุลอำ�นาจและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำ �คัญที่ต้องการ
การดูแลอย่างใกล้ชดิ ในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ พนักงาน และบุคคลทีค่ ณะกรรมการ
เห็ น สมควรเพื่ อ จั ด การงานและดำ � เนิ น กิ จ การของธนาคารตามที่
คณะกรรมการกำ�หนด

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการทำ�งานของคณะกรรมการ
ธนาคารให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ผู้ ล งทุ น รวมถึ ง ผู้ มีส่ว นได้เสีย ทุกฝ่า ย เชื่อมั่น ว่า การบริหารจัดการ
ของธนาคารโปร่งใสและสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
ได้อย่างเป็นธรรม โดยมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร
โดยรวม รวมทั้งถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
และคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่สำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร นักลงทุน และผู้ถือหุ้น
รายย่ อ ย อย่ า งอิ ส ระ โปร่ ง ใส และไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ เพื่ อ ให้
การทำ�งานของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น โดยได้กำ�หนดให้จัดการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ กำ � กั บ ดู แ ลการจั ด ทำ � รายงาน
ทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ กำ � หนดทางการ และ
หลักจรรยาบรรณต่างๆ โดยได้กำ�หนดให้จัดการประชุมไม่น้อยกว่า
ปีละ 6 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการมีหน้าที่ดูแลให้การดำ�เนินกิจการ
ของธนาคารและการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานเป็ น ไป
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคาร
และหน่วยงานทางการที่กำ�กับดูแลธนาคารกำ�หนด รวมทั้งสอดคล้อง
กับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยได้กำ�หนดให้จัดการประชุม
ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 206-241

GRI 102-18, GRI 102-19
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คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกำ � หนดอั ต ราค่ า ตอบแทน
มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการ การสรรหากรรมการโดยคำ�นึงถึงสัดส่วน
จำ�นวน และความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ ทบทวนแผนการสืบทอดตำ�แหน่งงาน ติดตามดูแล
การดำ�เนินการตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ทางด้านทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของธนาคาร โดยได้กำ�หนดให้จัดการ
ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การมีหน้าที่สอดส่องดูแล
กระบวนการบริหารความเสีย่ งโดยรวมให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม กำ�หนด
นโยบายการบริหารความเสีย่ งและขอบเขตความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk
Appetite) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย เพื่อนำ�เสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ซึง่ ต้องครอบคลุมความเสีย่ งในเรือ่ งต่างๆ โดยได้ก�ำ หนดให้จดั การประชุม
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

คณะจัดการ

คณะจัดการมีหน้าที่ดำ�เนินธุรกิจประจำ�วันของธนาคาร เพื่อให้
ธนาคารมี ผ ลการดำ � เนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ และเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยคำ�นึงถึงสภาวะความเสีย่ งทัง้ ในปัจจุบนั และทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
และเป็ น ไปตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยได้ กำ � หนดให้
จัดการประชุมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำ�เป็นหรือไม่มี
กิ จ การงานที่ จ ะประชุ ม กั น หรื อ มี เ หตุ ส มควรที่ จ ะไม่ มี ก ารประชุ ม
ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 48 ครั้ง

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติเศรษฐกิจ
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หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม  
เป้าหมายระยะยาว
ไม่มีคำ�เตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำ�คัญจากหน่วยงานกำ�กับดูแล
ด้านความยั่งยืน ปี 2563
เป้าหมายปี 2560

ไม่มีคำ�เตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำ�คัญจากหน่วยงานกำ�กับดูแล

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 ไม่มคี �ำ เตือนหรือผลการตรวจสอบทีม่ นี ยั สำ�คัญจากหน่วยงานกำ�กับดูแล

แนวทางการดำ�เนินงาน

จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ*

“หลักจริยธรรมทางธุรกิจ” ถือเป็นหัวใจสำ�คัญในการดำ�เนินงาน
ของธนาคาร เนื่องจากเป็นบทบาทหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือ
ปฏิบัติในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอย่างถูกต้อง
โปร่งใสตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้
จากแนวทางทีธ่ นาคารปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า พนักงาน และคูค่ า้ โดยพนักงาน
ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจและ
จรรยาบรรณของพนั ก งาน ซึ่ ง มี ก ารกำ � หนดใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
โดยทั่วกันทั้งพนักงานประจำ� พนักงานจ้างชั่วคราว ครอบคลุมถึงกลุ่ม
คูค่ า้ ของธนาคาร เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และการดำ�เนินงานของธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่
อุปทาน โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน สำ�หรับกรรมการและพนักงานยึดถือ
ปฏิบตั ิ โดยจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจจะครอบคลุมการดำ�เนินการ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อาทิ ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้
ชุมชน สิง่ แวดล้อม และสังคม โดยถือเป็นภาระหน้าทีร่ ว่ มกันในการปฏิบตั ิ
ตามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ธนาคารและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร
นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทำ�หน้าที่
กำ�หนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติสำ�คัญของกระบวนการกำ�กับดูแล
กิจการของธนาคารและจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี

1. มุ่ ง มั่ น ให้ ลู ก ค้ า มี ค วามพึ ง พอใจโดยการนำ � เสนอสิ น ค้ า ที่ มี
		 คุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า
2. มุ่งมั่นให้มีผลการดำ�เนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง
3. สรรหาและว่าจ้างบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและประสบการณ์
		 พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งและให้เงินเดือนและผลประโยชน์
		 อื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ�ทั่วไป
4. ทำ � หน้ า ที่ ใ นฐานะพลเมื อ งที่ ดี วางตั ว เป็ น กลาง มุ่ ง สร้ า ง
		 ความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
6. ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
		 สุจริต
7. ปกป้ อ งรั ก ษาข้ อ มู ล ความลั บ ของลู ก ค้ า ภายใต้ ม าตรฐาน
		 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
8. ดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
9. พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
10. ยึ ด มั่ น ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ห ลั ก การและวิ นั ย เป็ น ไป
		 ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

* ติดตามรายละเอียดของจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/ethics.aspx

GRI 102-16, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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มิติเศรษฐกิจ

036

จรรยาบรรณของพนักงาน*

การกำ�กับดูแลของธนาคาร

1. ความซื่ อ สั ต ย์ : กระทำ � ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ
2. ความไว้ ว างใจ: ทุ่ ม เทความสามารถเต็ ม ที่ แ ละทำ � หน้ า ที่
อย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
3. การรักษาความลับ: ปฏิบตั ติ อ่ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากลูกค้าแต่ละราย
หรื อ แต่ ล ะองค์ ก ร เช่ น ผู้ มี วิ ช าชี พ พึ ง ปฏิ บั ติ อั น จะนำ � มา
ซึ่งความไว้วางใจธนาคาร
4. ความยึดมัน่ ในวิชาชีพ : ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักวิชาชีพทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
อย่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา
5. บุ ค ลากร: ปฏิ บั ติ ต่ อ เพื่ อ นพนั ก งานด้ ว ยความเคารพใน
เกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน
6. ความเป็ น ผู้ นำ � : มุ่ ง เน้ น ให้ พ นั ก งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ยุทธศาสตร์ของการเป็นผู้นำ�
7. ความเป็นเจ้าของ: ร่วมกันดูแลจัดการทรัพย์สินของธนาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
8. การปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์: ยึดมั่นในการตัดสินใจ
และการดำ � เนิ น งานทางธุ ร กิ จ ภายใต้ ก รอบของกฎหมาย
ข้อกำ�หนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ธนาคารทบทวนจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
ของพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบต่างๆ โดยดำ�เนินการหลายรูปแบบ
อาทิ การจัดส่งจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติให้อ่านและลงนามรับ
ทราบ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ ผ่ า น
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในของธนาคาร การจั ด อบรมและบรรยาย
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ ตลอดจนการจั ด ทำ � วี ดิ ทั ศ น์ ล ะครสั้ น จำ � ลอง
สถานการณ์ เ พื่ อ ให้ พ นั ก งานเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำ � กั บ
ดูแลกิจการที่ดี และเรียนรู้ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรจรรยาบรรณ
ของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่
โดยมิชอบอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ในประเด็ น ด้ า นจรรยาบรรณในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณ
ของพนั ก งาน หากมี ก ารละเมิ ด จรรยาบรรณของพนั ก งานอย่ า ง
มี นั ย สำ � คั ญ ผู้ บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ย
โดยธนาคารได้กำ�หนดให้ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานทำ�หน้าที่ติดตาม
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน นอกจากนี้ ในส่วนของ
กลุ่มคู่ค้า ธนาคารกำ�หนดให้คู่ค้ารายใหม่ต้องลงนามรับทราบและ
ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคารกสิกรไทยทุกราย

ธนาคารดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
โดยธนาคารกำ�หนดให้มนี โยบาย/คูม่ อื ให้พนักงานใช้ปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้
ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำ หนดไว้ ได้แก่ นโยบายด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ าน แผนงานในการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ประจำ�ปี (Compliance Program) และระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือ
ของหน่วยงานต่างๆ
คณะกรรมการธนาคารอนุมตั นิ โยบายด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
และคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติข้อบังคับฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
โดยกำ�หนดให้ฝา่ ยกำ�กับการปฏิบตั งิ านมีหน้าทีต่ ดิ ตามการเปลีย่ นแปลง
ของกฎเกณฑ์และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการธนาคาร โดยฝ่ายกำ�กับ
การปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ มีสายการรายงาน
ตรงถึ ง รองกรรมการผู้ จั ด การซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ ผู้ บ ริ ห ารสายงานกำ � กั บ
และตรวจสอบ และรองกรรมการผู้ จั ด การดั ง กล่ า วจะรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ านมีกระบวนการในการติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของกฎเกณฑ์ โดยดูจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานทางการ วิเคราะห์
ผลกระทบต่อธนาคาร และสรุปสื่อความแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบฐานข้อมูลภายในของธนาคาร รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว กรณีที่กฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
จะจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ทางการ รวมถึงจัดอบรมในเรื่องที่สำ�คัญ นอกจากนี้
ฝ่ า ยกำ � กั บ การปฏิ บั ติ ง านยั ง สนั บ สนุ น การจั ด ทำ � ทบทวน ปรั บ ปรุ ง
นโยบายและระเบียบของธนาคารให้มีความสอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ทางการปัจจุบัน และสอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำ�หนดทางการ
เพือ่ ทำ�ให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความถูกต้องครบถ้วน

* ติดตามรายละเอียดจรรยาบรรณของพนักงานได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/principles-core-values.aspx
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ในปี 2560 ฝ่ า ยกำ � กั บ การปฏิ บั ติ ง านได้ สื่ อ ความกฎเกณฑ์ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำ คัญต่างๆ ดังนี้
• แนวปฏิบัติในการจัดทำ� Quick Response Code (QR Code)
สำ�หรับการชำ�ระเงินและการโอนเงิน และแนวปฏิบัติในการ
ให้บริการพร้อมเพย์ส�ำ หรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ตามโครงการภายใต้แผนการพัฒนา National e-Payment
• แนวทางการเข้ า ร่ ว มทดสอบและพั ฒ นานวั ต กรรมภายใน
ขอบเขตจำ�กัด หรือที่เรียกว่า Regulatory Sandbox หรือ
กระบะทรายเพื่อการทดลอง ซึ่งจะช่วยให้ทั้งผู้กํากับดูแล และ
ผู้ให้บริการได้เรียนรู้และร่วมหารือถึงรูปแบบของบริการและ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการดูแลและคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ
ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ช่วยให้สามารถนําบริการทีใ่ ช้เทคโนโลยีใหม่
ออกสู่ตลาดได้อย่างทันท่วงที
• หลักเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
• หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นเงิ น และ
มาตรการป้องปรามการเก็งกำ�ไรค่าเงินบาท
• หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
• หลั ก เกณฑ์ ก ารประกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต และหลั ก เกณฑ์
การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ เป็นต้น

จ�ำนวนพนักงานหรือคู่ค้าที่ได้รับการอบรมหรือ
สื่อความนโยบายและกระบวนการในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2560
พนักงานที่ได้รับการอบรมจนถึงปี 2560
• พนักงานระดับผู้บริหาร
• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่
พนักงานที่ได้รับการสื่อความ
• พนักงานระดับผู้บริหาร
• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่
คู่ค้าที่ได้รับการอบรมหรือสื่อความ
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โดยนอกจากการสื่ อ ความแล้ ว ธนาคารยั ง จั ด การประชุ ม
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน พร้อมทั้งจัดอบรมพนักงานสาขา
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง (Market Conduct)
เช่น การซื้อขายกองทุน ประกัน รวมถึงทบทวน ปรับปรุง นโยบาย
และระเบียบของธนาคารให้สอดคล้อง และติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
ธนาคารได้ กำ � หนดให้ ส อบทานประสิ ท ธิ ผ ลและความเพี ย งพอ
ของการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ซงึ่ มีวตั ถุประสงค์
ในการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการรายงาน
ผลการสอบทานและข้อเสนอแนะของฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานไปยัง
ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและติ ด ตามเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ไข
ในเวลาที่เหมาะสม สำ�หรับข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญจะถูกรายงาน
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงภายใน
เวลาที่เหมาะสม อีกทั้ง ธนาคารจัดส่งข้อมูลผลการสอบทานไปยัง
หน่วยงานของทางการ หากได้รับการร้องขอด้วย

จ�ำนวน
(คน)
17,688
796
16,892
20,839
908
19,931
1,147

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
พนักงานหรือ
คู่ค้าทั้งหมด
85
4
81
100
4
96
100

* พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ�ำนวนทั้งสิ้น 20,839 คน			
** คู่ค้าทั้งหมด หมายถึง คู่ค้าของธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทยเท่านั้น
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การสื่อความเกี่ยวกับจรรยาบรรณและนโยบาย
การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิชอบ

การสนับสนุนส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

การรณรงค์โครงการกสิกรไทยหัวใจสุจริต

ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค์
ในระยะยาวอย่ า งยั่ ง ยื น จึ ง ได้ จั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการกำ�กับดูแลกิจการ กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล กำ�หนดบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่พนักงานในทุกระดับในการรักษาไว้
ซึ่งการกำ�กับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็น
ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การกำ � กั บ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ มีฝา่ ยจัดการทำ�หน้าที่
ส่งเสริมและผลักดันให้ธนาคารสามารถบรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้
โดยกำ�หนดจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จรรยาบรรณ
พนักงาน หลักการกำ�กับดูแลกิจการ นโยบายแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน นโยบายการรับแจ้งข้อมูลและข้อร้องเรียนของฝ่าย
ตรวจสอบ นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านสำ�หรับพนักงาน เป็นต้น ในส่วนของการตรวจสอบ
ภายในมีฝ่ายตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม โปร่งใส รวมทั้ง
มีการประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการกำ�กับ
ดูแลกิจการ ทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการดำ�เนินงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและลดความเสียหาย

ธนาคารยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจและข้อกำ�หนดกฎหมาย
โดยในปี 2560 ได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งภายใต้ “โครงการคนกสิกรไทย
หั ว ใจสุ จ ริ ต ” เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นพื้นฐานในการป้องกันการทุจริตทั้งภายใน
และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำ�เนินงาน
ของธนาคาร โดยจัดให้มีการสื่อความแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
• รั บ ผิ ด ชอบ: รู้ จ ริ ง ในสิ่ ง ที่ ทำ � ทำ � อย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ไม่ละเลย ต่อหน้าที่ และเป็นมืออาชีพ
• โปร่งใส: ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ตรวจสอบได้ เปิดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ไม่บิดเบือน
• ไม่เอาเปรียบ: ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้
อำ�นาจหรือหน้าที่ในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญในการปฏิบัติ
งาน โดยคำ�นึงถึงแนวปฏิบตั ิ “รับผิดชอบ โปร่งใส ไม่เอาเปรียบ” ดังกล่าว
ธนาคารได้ สื่ อ ความในหลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง วี ดิ ทั ศ น์ คลิ ป เสี ย ง
การสื่อความจากผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ�หนดให้มีการวัดผลโครงการจากจำ�นวน
พนักงานที่ทำ�ผิดระเบียบหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง
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จากการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยผลการตรวจสอบและข้อ
เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบจะถูกรายงานไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
และมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม
สำ�หรับประเด็นที่มีนัยสำ�คัญจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการของ
ธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง ภายใน
เวลาที่เหมาะสม อีกทั้งธนาคารมีการจัดส่งข้อมูลผลการตรวจสอบไป
ยังหน่วยงานของทางการหากได้รับการร้องขอด้วย
ในปี 2560 ธนาคารได้จดั ทำ�นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ได้แก่ นโยบาย
การขายและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct
Policy) เป็นแนวทางในการกำ�หนดกระบวนการขายและการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมไปถึง
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ต้องกำ�หนดกระบวนการควบคุมภายในและตรวจติดตามที่เพียงพอ
เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
รวมถึงจัดทำ�นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลลูกค้า (Customer Data Privacy
Policy) เพื่อรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคารในการ
ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้า ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานั้นธนาคารได้ผลักดัน
ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิ ผูบ้ ริหาร และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตระหนักและร่วมกันจัดการ
และบริหารความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบตั ิ
ข้อกำ�หนด จรรยาบรรณ และสามารถปฏิบัติงานได้จริงในสภาพการ
ทำ�งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ธนาคารจัดอบรม
หลักสูตร Governance, Risk Management and Compliance สำ�หรับ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางในการนำ � ไปปฏิ บั ติ ใ ช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของ
การปฏิบัติงาน สำ�หรับพนักงานระดับปฏิบัติการกำ�หนดให้พนักงาน
ทุกคนอบรมผ่านช่องทาง e-Learning ในหลักสูตรแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน

มิติเศรษฐกิจ
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การป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับกระบวนการป้องการทุจริต การฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง เนื่องจากประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จึงได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงาน
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมัน่ ใจได้วา่ การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารมีความโปร่งใส
และเป็นธรรม

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการธนาคารได้ กำ � หนดนโยบายการป้ อ งกั น การหา
ผลประโยชน์ ใ นหน้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งาน ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานทั้งหมดของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดของหน่วยงานต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การมี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล่ า ว
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติของ
ธนาคาร ข้อกำ�หนดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณของพนักงาน
ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด และ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ก สิ ก รไทย จำ � กั ด (มหาชน) ได้ ร่ ว มลงนามในคำ �
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ซึง่ ดำ�เนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลักดันให้เกิด
การต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตตัง้ แต่ปี 2556 และได้รบั การรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2559
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ธนาคารกำ�หนดให้มีนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ใน
หน้าที่โดยมิชอบและจรรยาบรรณพนักงานให้พนักงานใช้ปฏิบัติตาม
เพื่อให้ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และทบทวนนโยบาย
เป็นประจำ�ทุกปี นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญในการสื่อความ
นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อนำ�ไปสู่
การปฏิบัติและดำ�เนินการที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร และสื่อความพร้อมทั้งให้ความรู้
แก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนในองค์ ก รผ่ า นช่ อ งทาง
การสื่อสารภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จุลสารกำ�กับ ดูแล
กิจการ ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และกสิกรทีวี
ในปี 2560 ธนาคารได้ขยายการสนับสนุนและส่งเสริมการดำ�เนิน
ธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทคู่ค้าอย่าง
ต่อเนื่อง นอกเหนือจากการสื่อความจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร
กสิกรไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยคู่ค้า
ต้องลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและคู่มือจัดซื้อจัดหา
สำ�หรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยกำ�หนดเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ขาย
หรือผูใ้ ห้บริการจะต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ธนาคารได้มี
การดำ�เนินการ ดังนี้
• อบรมให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับจรรยาบรรณของพนักงาน
และนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานหลังการเรียนรู้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
• สื่อความและให้ความรู้แก่กรรมการ ผ่านจุลสารการกำ�กับดูแล
กิจการ
• จัดประชุมคูค่ า้ เพือ่ เน้นยาํ้ กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของธนาคาร
และการสนั บ สนุ น ให้ คู่ ค้ า ดำ � เนิ น นโยบายและแนวปฏิ บั ติ
ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
• จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน
• ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ ของกำ�นัล หรือผลประโยชน์
อื่ น ใดที่ มี มู ล ค่ า เป็ น ตั ว เงิ น และได้ สื่ อ ความนโยบายและ
การดำ�เนินการของธนาคารไปยังคู่ค้าอย่างสมํ่าเสมอ

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 205-2

มิติเศรษฐกิจ

การป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำ�ลายล้างสูง

040

ธนาคารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นธนาคารทีม่ รี ะบบความปลอดภัยด้านธุรกรรม
ทางการเงินทีไ่ ด้รบั การยอมรับ รวมทัง้ มีกลไกเพือ่ ป้องกันไม่ให้ใช้ธนาคาร
เป็นช่องทางในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทำ�ลายล้างสูง คณะกรรมการธนาคาร
อนุ มั ติ น โยบายการป้ อ งกั น การฟอกเงิ น การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง
(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation
of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF) Policy)
รวมถึ ง จั ด ให้ มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การฟอกเงิ น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง ระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยกำ�หนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ให้ผู้บริหารระดับสูงดูแลให้มีการปฏิบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีระบบตรวจทานและติดตามความเคลือ่ นไหว
ทางการเงิ น หรื อ การทำ � ธุ ร กรรมของลู ก ค้ า ที่ มี ค วามน่ า สงสั ย หรื อ
มีพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ (AML Monitoring System) จัดอบรม
สื่อความหลักเกณฑ์ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น
รวมถึงมีระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่กำ�หนด (Sanction List) และ
รายงานธุ ร กรรมตามเกณฑ์ ที่ สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) กำ�หนด
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การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Policy) โดยกำ�หนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ให้จำ�กัด
เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาสั่งการและ
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดตามสิทธิกฎหมาย ธนาคารได้กำ�หนด
มาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับธนาคารในกรณีที่มีคำ �ถามหรือข้อสงสัย ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยสามารถติดต่อธนาคารได้ที่
ธนาคารกสิก รไทย จ�ำกั ด (มหาชน)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
			 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล
: info@kasikornbank.com
โทรศัพท์
: 02-2220000
โทรสาร
: 02-4701144-5
K-Contact Center
: 02-8888888 กด 1 ภาษาไทย/ กด 2 ภาษาอังกฤษ/
(กลุ่มลูกค้าบุคคล)			
กด 877 ภาษาญี่ปุ่น/ กด 878 ภาษาจีน/
				
กด 879 ภาษาพม่า
K-BIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 ภาษาไทย/ กด 2 ภาษาอังกฤษ/
(กลุ่มลูกค้าธุรกิจ)			
กด 3 ภาษาจีน/ กด 4 ภาษาญี่ปุ่น
สายด่วนร้องเรียน (Complaint Hotline)
กลุ่มลูกค้าบุคคล
: 02-8888888 กด 9
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
: 02-8888822 กด 9
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ส�ำนักเลขานุการบริษัท
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้นบุคคล
อีเมล : Shareholder_IR@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 02-4706116
โทรสาร : 02-4702690
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบัน
อีเมล : IR@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 02-4706900-1
			 และ 02-4702660-1
โทรสาร : 02-4702690

คณะกรรมการธนาคาร
ที่อยู่ : เลขานุการบริษัท
			 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
			 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
			 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ฝ่ายตรวจสอบ
สายงานก�ำกับและตรวจสอบ
อีเมล : InternalAudit@kasikornbank.com
ที่อยู่ : ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ
			 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1
			 ชั้น 31 เลขที่ 252/40-41 ถนนรัชดาภิเษก
			 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
			 กรุงเทพมหานคร 10320

GRI 102-3, GRI 103-2
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การบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายระยะยาว
การรายงานเกี่ยวกับการติดตามด้านการบริหารและการระบุความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 เป็นไปตามข้อกำ�หนดทางกฎหมาย โดยมีการดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยง* เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III
และเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ
เป้าหมายปี 2560
			
ผลการดำ�เนินงานปี 2560			

การดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามกฎหมาย
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง* เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III
และเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามกฎหมาย
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง* อยู่ที่ 15.66%
(ขัน้ ตา่ํ การดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 อยูท่ ่ี 7.25%)

* ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย

เป้าหมายระยะยาว
การนำ�เสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
เป้าหมายปี 2560
การนำ�เสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
			
ผลการดำ�เนินงานปี 2560			
การนำ�เสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

แนวทางการดำ�เนินงาน
การดำ�เนินธุรกิจธนาคารเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของต้นทางในการ
สนับสนุนหรือป้องกันการดำ�เนินธุรกิจทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม ดังนั้น การมีความเข้าใจในการบริหารจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งในการพิจารณา
เครดิต เนื่องจากเป็นประเด็นที่ธนาคารต้องบริหารจัดการเพื่อรักษา
สมดุ ล ระหว่ า งความต้อ งการสิ นเชื่ อ และข้ อ พึง ระวั ง ด้า นผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารได้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทาง
และหลักปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีการ
บูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการพิจาณาสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และ
บริการทางการเงิน ตลอดจนการลงทุนต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำ�เนินงานของธนาคาร
ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้าง
ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว
GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-30, GRI 102-31

ธนาคารกำ�หนดโครงสร้างนโยบายและกระบวนการการดำ�เนินงาน
ด้ า นเครดิ ต ที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
ธรรมาภิบาล โดยแบ่งโครงสร้างการดำ�เนินงานออกเป็นระดับบริหาร
และระดับธุรกรรม โดยมีฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต
สายงานบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ารเป็ น หน่ ว ยงานติ ด ตาม ควบคุ ม
และรับผิดชอบในการรายงานโครงการที่ขอเครดิต Project Finance
ที่ ไ ด้ มี ก ารนำ � เสนอเพื่ อ พิ จ ารณาเครดิ ต ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทุก 3 เดือน
เพื่อรับข้อเสนอแนะก่อนที่ธนาคารจะดำ�เนินการพิจารณาเครดิตต่อไป
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ในระดับบริหาร ธนาคารก�ำหนดโครงสร้างการด�ำเนินงานด้านเครดิตทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

• ก�ำหนดนโยบายและกระบวนการเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ก�ำหนดให้มีกระบวนการจัดการความเสีย่ งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะอนุกรรมการนโยบาย
และบริหารความเสี่ยงเครดิต

หน่วยธุรกิจ

• อนุมัตินโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงต่างๆ และการก�ำหนด
Risk Limit & Risk Appetites
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
• ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้
		 (Risk Appetite) ด้านต่างๆ
• ดูแลและติดตามนโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
• ดูแลและติดตามการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

หน่วยงาน
ติดตามและควบคุม

• หน่วยธุรกิจ
• ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• หน่วยงานติดตามและควบคุม
• ก�ำหนดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามข้อตกลง
• รายงานให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

* ดูรายละเอียดภาพรวมการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 17-24

ในระดับธุรกรรม ธนาคารกำ�หนดนโยบายการให้เครดิตแก่ธุรกรรม
ต่างๆ ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม ดังนี้
• กำ�หนดให้มกี ระบวนการประเมินโครงการด้านสิง่ แวดล้อมและ
สังคม ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเครดิต เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจะได้รับการบริหาร
จัดการ

ความผิดเกี่ยวกับ

การพนัน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ความผิดเกี่ยวกับ

ความผิดเกี่ยวกับ

ความผิดเกี่ยวกับ

ความผิดเกี่ยวกับ

ความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

การค้ามนุษย์

การยักยอก

การก่อการร้าย

• กำ�หนดให้โครงการทีไ่ ด้รบั การประเมินว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ จะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบโดยผู้บริหารของสายงานธุรกิจและผู้บริหาร
สายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาเครดิต
• อาจกำ � หนดเงื่ อ นไขการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
สำ�หรับคำ�ขอเครดิตสำ�หรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำ�คัญได้ กรณี
ที่ ผู้ ข อเครดิ ต ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหรื อ แก้ ไ ขได้ ธนาคาร
สามารถที่จะดำ�เนินการตามความเหมาะสม
• กำ�หนดให้มีการรายงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเครดิต
จากธนาคารแก่คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คำ�แนะนำ�และแนวทางการดำ�เนินการต่อไป
• กำ�หนดให้โครงการที่ดำ�เนินการในต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำ�คัญจะต้อง
มีการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
ประเทศที่โครงการไปดำ�เนินการ (Host Country) รวมถึง
ข้ อ กำ � หนดหรื อ มาตรฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ เ ป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล

GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-30
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• กำ�หนดให้มีนโยบายเครดิตที่กำ�หนดประเภทเครดิตและผู้ขอ
เครดิตที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน เนื่องจากอาจเป็นเครดิต
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
• ผูข้ อเครดิตทีม่ ขี อ้ มูลว่าเกีย่ วข้อง หรือคาดว่าจะเกีย่ วข้องกับ
การกระทำ�ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การยักยอกหรือฉ้อโกง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน หรือ
กระทำ�โดยทุจริต ความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้าย ความผิด
เกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิง่ แวดล้อม โดยการใช้ยดึ ถือหรือครอบครองทรัพยากร
ธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า
ความผิด เกี่ย วกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ข องอาวุธ

ขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

01
02
03
04
GRI 102-30

จัดประเภทโครงการ Project Finance
และประเมินด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมเบือ้ งต้น
โดยมีแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการขั้นต้น
เพื่อให้พนักงานประเมินระบบการบริหารจัดการ
โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้
•		ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ เช่น
		ท�ำเลสถานที่ตั้งโครงการ มลภาวะต่างๆ
		จากโครงการ และผลกระทบต่อชุมชน
•		ด้านนโยบาย กลไก ทรัพยากร (บุคลากรและ
งบประมาณ) ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
และสังคม เพือ่ ลดผลกระทบความเสีย่ ง
		ทีอ่ าจเกิดขึ้น
•		ด้านแผนการดูแลความปลอดภัย
		และแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
•		ด้านกลไกการควบคุมและติดตามมาตรฐาน
กระบวนการท�ำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
•		ด้านกลไกการรับข้อร้องเรียน การจัดการ
		และติดตามผล การบริหารจัดการประเด็น
		เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
		กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

044

02

•
•
•
•
•
•

ที่ใช้ หรืออาจนำ�ไปใช้ในการรบหรือการสงคราม รวมถึง
ความผิด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 เครดิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำ�ไร
เครดิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ขัดแย้งกับศีลธรรม
และบรรทัดฐานทางสังคม เช่น สถานบริการอาบ อบ นวด
โรงแรมม่านรูด เป็นต้น
เครดิตที่ผู้ขอเครดิตมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานทาส แรงงานเด็กที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้อง
เครดิตที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าชายเลน หรือแผนงาน
ที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของป่าชายเลน
เครดิตใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของธนาคาร

01
03
02
04
01
03
05
02
04
01
03
05
02
04
03
05

พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ
ตามระดับอ�ำนาจอนุมัติ
พร้อมก�ำหนดเงื่อนไข
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ศึกษารายละเอียด
และด�ำเนินการเจรจาความเป็นไปได้
ของโครงการในเชิงเครดิต
รวมถึงการจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
รายงานต่อคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อรับข้อเสนอแนะ

ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ของสายงานธุรกิจและสายงาน
บริหารความเสี่ยงองค์การ
เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ
(หากไม่เห็นชอบ จบขั้นตอน)
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ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อจะไม่
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี ธนาคารกำ�หนดให้พนักงานงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�แบบการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social
Screening Tools) สำ�หรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำ�คัญ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ
สั ง คมของแต่ ล ะธุ ร กิ จ /อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้
ความเข้าใจในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจน
รายงานประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างถูกต้อง

045

โดยเฉพาะความเสี่ยงบางอย่างที่มีความซับซ้อนซึ่งอาจจะปรากฎอยู่
ในห่วงโซ่อปุ ทานของโครงการทีข่ อสินเชือ่ ดังนัน้ ความเข้าใจในประเด็น
ความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการประเมินความเสี่ยง
ในแต่ละประเด็นสำ�คัญจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่างยิ่ง
อนึ่ ง หากประเมิ น ความเสี่ ย งแล้ ว พบว่ า โครงการที่ ข อสิ น เชื่ อ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ธนาคารจะแจ้งประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง พร้อมทั้งเงื่อนไขและ
ข้อจำ�กัดต่างๆ ให้ลูกค้านำ�ไปปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนจัดการประเด็น
ดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำ�หนด และหากลูกค้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
ธนาคารอาจจะยุติการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวได้

ผลการพิจารณาสินเชื่อ
โครงการ Project Finance ปี 2560
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โครงการทั้งหมด จ�ำนวน

33 3
อนุมัติ

โครงการ

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

2

โครงการ

โครงการ

อนุมัติ
แบบมีเงื่อนไข
โครงการ

6

ปฏิเสธ
โครงการ

GRI 102-30
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046

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เป้าหมายระยะยาว
การบริการที่ดีเลิศ (พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า)
ด้านความยั่งยืน ปี 2563
เป้าหมายปี 2560
การบริการที่ดีเลิศ โดยมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสาขา
			 ที่ร้อยละ 91
ผลการดำ�เนินงานปี 2560			 การบริการที่ดีเลิศ โดยมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสาขา
					 ทีร่ อ้ ยละ 90* (Top Percentile of World all Industry 2015-2017)
* มีการปรับเพิ่มขยายขอบเขตปัจจัยการวัดความพึงพอใจในการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นคุณภาพบริการที่สะดวกรวดเร็ว
และความรู้ของพนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสาขาธนาคาร

แนวทางการดำ�เนินงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ความเปลีย่ นแปลงของกระแสโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการใช้บริการทางการเงิน
ของลูกค้าให้มคี วามหลากหลายและซับซ้อนมากขึน้ และมีความคาดหวัง
ที่จะใช้บริการทางการเงินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดจนครอบคลุมความต้องการในทุกเรื่อง
ของชีวติ และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล จึงมีลกู ค้าทีใ่ ช้บริการ
ดิจิทัลแบงกิ้งเพิ่มมากชึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค
ดิจทิ ลั นีก้ ารให้บริการผ่านช่องทางสาขาและการขายยังคงมีความสำ�คัญ
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริการทางการเงินทีม่ คี วามซับซ้อน ซึง่ ลูกค้า
ยังต้องการคำ�แนะนำ�และปรึกษาในการวางแผนทางการเงินได้ตรงกับ
ความต้องการอย่างแท้จริง
ธนาคารมุ่ ง มั่ น รั ก ษามาตรฐานการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม
ในทุกช่องทางการให้บริการ โดยยังคงดำ�เนินยุทธศาสตร์การยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมในทุกเรื่องของชีวิต นำ�ไปสู่การบริหาร
จัดการทีส่ ามารถดูแลความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม อาทิ การเปลีย่ นแปลงด้าน
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค การดำ�เนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังคงสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธนาคารได้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยนำ�ความคิดเห็นที่ได้รับมาพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทัง้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการ เพือ่ ให้บริการ
ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี แ ละ
การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ ยังคงตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า ให้ ดี ที่ สุ ด โดยการให้ บ ริ ก ารมากกว่ า ความเป็ น ธนาคาร
การเป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้าไว้วางใจ และการตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกที่ทุกเวลา ตามปณิธานบริการทุกระดับ
ประทับใจ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว

ด้ ว ยเป้ า หมายที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ การเงิ น ของไทย
พัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมการเข้าถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น อย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย มกั น
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ขึ้ น และเอื้ อ ให้ ร ะบบ
เศรษฐกิ จ การเงิ น ปรั บ ตั ว เข้ า สู่ เ ศรษฐกิ จ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ธนาคารได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม
โดยมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

ผลิตภัณฑ์และบริการสำ�หรับกลุ่มลูกค้าบุคคล

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเข้ า สู่ สั ง คมไร้ เ งิ น สด ซึ่ ง จะเป็ น การสร้ า ง
ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ขณะเดี ย วกั น ผู้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น
มีรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่กับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านอุปกรณ์รูปแบบ
ต่างๆ กันมากขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารพัฒนาบริการดิจิทัล
แบงกิง้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกทีท่ กุ เวลา โดยปัจจุบนั ธนาคารมีบริการดิจทิ ลั
แบงกิ้งสำ�หรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ดังนี้

แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)

เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ธนาคาร
ได้พัฒนาบริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2559 ได้พัฒนาบริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนขึ้นโดยใช้ชื่อ K-Mobile Banking PLUS ซึ่งได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดี ต่อมาในปี 2560 ได้พัฒนาบริการและเปลี่ยนชื่อบริการ
เพื่อให้เป็นที่จดจำ�ได้ง่ายขึ้นเป็น K PLUS เพื่อให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้นเสมือนการไปทำ�ธุรกรรมด้วยตนเองที่สาขา ช่วย
ประหยัดเวลาการเดินทาง โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ภาย
ใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศทีไ่ ด้รบั การรับรอง

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

จ�ำนวนการท�ำธุรกรรมของธนาคารทั้งหมด

4,887
ล้านธุรกรรม
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K PLUS
• จ�ำนวนผู้ใช้บริการ K PLUS 7.3 ล้านราย
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับปี 2559)
• เป้าหมายจ�ำนวนผู้ใช้บริการ K PLUS 8 ล้านราย
• จ�ำนวนธุรกรรม 3,052 ล้านธุรกรรม
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับปี 2559)
• มูลค่าธุรกรรม 6.3 ล้านล้านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี 2559)

ธนาคารบนโทรศัพท์มอื ถือส�ำหรับร้าค้า (K PLUS SHOP)

จ�ำนวนการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

4,705

ล้านธุรกรรม
คิดเป็นร้อยละ

96.27
ของจ�ำนวน

ธุรกรรมทั้งหมด
ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ด้วยบริการที่หลากหลาย อันได้แก่
การโอนเงิน เติมเงิน ชำ�ระค่าสินค้าและบริการ การขอออกบัตรเดบิตแล้ว
รอรับบัตรทีบ่ า้ นได้ทนั ที การขอรายการเดินบัญชียอ้ นหลังสูงสุด 12 เดือน
การปรับเปลีย่ นวงเงินบัตรเดบิต การถอน โอน และจ่าย อายัดบัตรเดบิต
ซื้อ-ขายกองทุน ซื้อประกันภัยการเดินทาง การขอสินเชื่อส่วนบุคคล
การเปิดใช้บตั รเครดิตและบัตรกดเงินสด พร้อมทัง้ ตรวจสอบยอดใช้จา่ ย
และคะแนนสะสม เป็นต้น
บริการรูปแบบใหม่ของ K PLUS
• คิวอาร์โค้ดเพื่อให้ลูกค้าจ่ายเงินให้กับร้านค้าต่างๆ ได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่าน K PLUS
• การเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น และบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า แบบเรี ย ลไทม์ ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม โอกาส
ในการแข่งขันให้กับธนาคารมากยิ่งขึ้น
ผลการด�ำเนินงาน
ดิจิทัลแบงกิ้ง*
• จ�ำนวนธุรกรรม 3,742 ล้านธุรกรรม
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับปี 2559)
• มูลค่าธุรกรรม 8.1 ล้านล้านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2559)

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นโยบายของรั ฐ บาลในการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ช่ ว ย
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
และยั ง เป็ น การช่ ว ยลดต้ น ทุ น การจั ด การเงิ น สดทั้ ง ระบบ ธนาคาร
ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น K PLUS SHOP บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็น
แอพพลิ เ คชั่ น แรกสำ � หรั บ ร้ า นค้ า ในประเทศไทย เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทาง
ในการรั บ ชำ � ระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นคิ ว อาร์ โ ค้ ด และเพิ่ ม ความ
สะดวกสบายให้ ร้ า นค้ า และลู ก ค้ า ตอกยํ้ า ศั ก ยภาพของธนาคาร
ในฐานะผู้นำ�การให้บริการดิจิทัลแบงกิ้ง โดยในช่วงแรกได้ทดลอง
ระบบด้วยการให้บริการในพืน้ ทีส่ ยามสแควร์ จตุจกั ร และเดอะแพลทินมั
แฟชั่นมอลล์ ประตูนํ้าและขยายพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ในช่วง
ปลายปี 2560 เพื่อกระตุ้นการใช้งานคิวอาร์โค้ดในการชำ�ระค่าสินค้า
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมทำ�ธุรกรรม
การเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง
ผลการด�ำเนินงาน
• ร้านค้าที่ใช้บริการประมาณ 590,000 ราย
• จ�ำนวนธุรกรรมประมาณ 1.02 ล้านธุรกรรม
• มูลค่าธุรกรรม 562 ล้านบาท

ธนาคารพร้อมให้บริการ K PLUS SHOP ส�ำหรับร้านค้ารับช�ำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด
ทั่วประเทศ ด้วยจุดเด่นเป็นแอพพลิเคชั่นไทยหนึ่งเดียวที่ช�ำระผ่านคิวอาร์โค้ดทุกธนาคาร
ในไทย รวมทั้งคิวอาร์โค้ดอาลีเพย์ (Alipay) และคิวอาร์โค้ดวีแชท เพย์ (WeChat Pay)

* ดิจิทัลแบงกิ้ง: ข้อมูลรวม K PLUS, K-CYBER และ K-Speed Top Up

GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

การช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำ�ระเงินให้แก่ร้านค้าในการรับ
ชำ � ระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น บนมื อ ถื อ และเป็ น
การขยายฐานลู ก ค้ า เพิ่ม มากขึ้น โดยใช้ ก ารสแกนคิ ว อาร์ โ ค้ ด หรื อ
บาร์ โ ค้ ด จากกระเป๋ า เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Wallet) ของอาลี เ พย์
และวี แ ชทเพย์ ใ นกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาจั บ จ่ า ย
ใช้สอยในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าชาวจีนแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ร้านค้าต่างๆ
อีกด้วย
ผลการด�ำเนินงาน
• อาลีเพย์:
จ�ำนวนธุรกรรมประมาณ 1.56 ล้านธุรกรรม
มูลค่าการท�ำธุรกรรมประมาณ 5,900 ล้านบาท
• วีแชทเพย์:
จ�ำนวนธุรกรรมประมาณ 0.14 ล้านธุรกรรม
มูลค่าการท�ำธุรกรรมประมาณ 320 ล้านบาท

ผู้ริเริ่มการช�ำระเงินบนโทรศัพท์มือถือ
ด้วยการพัฒนา K PLUS SHOP

แอพพลิเคชั่นแรก

ส�ำหรับร้านค้าในประเทศไทย

และการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด
จากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)
ของอาลีเพย์และวีแชท เพย์
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K-Speed Top Up

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ
แบบเติมเงิน บริการ K-Speed Top Up จึงช่วยอำ�นวยความสะดวก
ในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นและ
ทุกเครือข่ายผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการตัดเงินสดจากบัญชีเงินฝาก ง่าย
สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชั่น

K-CYBER

เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้ในทีเ่ ดียว ธนาคาร
ได้พัฒนาบริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ควบคู่กับ
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ค วามปลอดภั ย ใหม่ ที่ ใ ช้ ยื น ยั น การทำ �
รายการสำ�คัญ ด้วยรหัส QR-OTP (One-Time Password) เพือ่ ให้ลกู ค้า
มีความมั่นใจในการทำ�ธุรกรรม

บริการพร้อมเพย์ส�ำหรับบุคคล (PromptPay)

เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น อย่ า งทั่ ว ถึ ง
ธนาคารร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ผลั ก ดั น แผนการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ดังนี้
• การเปิดให้ลกู ค้าลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ผา่ นช่องทางสาขา
ตู้เอทีเอ็ม และแอพพลิเคชั่น K PLUS และ K-CYBER ของ
ธนาคาร
• การประชาสัมพันธ์บริการพร้อมเพย์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สาขา
ตู้เอทีเอ็ม และเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ
• การจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ กั บ พนั กงานสาขาและ K-Contact
Center เพื่อตอบค�ำถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
ผลการด�ำเนินงาน
• จ�ำนวนรายการที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ประมาณ 5.8 ล้านรหัส
พร้อมเพย์ โดยเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์คดิ เป็น
สัดส่วนร้อยละ 53 ผ่านช่องทาง K PLUS
• จ�ำนวนรายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ประมาณ 400,000 รายการ
ต่อวัน (ยอดเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อเนื่องทุกเดือน)

บัตรเครดิตเจซีบี-กสิกรไทย (KBank-JCB Credit Card)

ธนาคารร่วมกับ JCB ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเครือข่ายทั่วโลก
พั ฒ นาบั ต รเครดิ ต ที่ ต อบรั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ชื่ น ชอบ
ไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นและมอบสิทธิพิเศษ กิน ช้อป เที่ยว ไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น
พร้อมรับคะแนนสะสมในการผ่อนชำ�ระค่าตั๋วเครื่องบิน บริการห้องพัก
รับรองที่สนามบิน การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และส่วนลดที่ร้านอาหาร
และแหล่งช้อปปิ้งทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย
ผลการด�ำเนินงาน
• จ�ำนวนบัตรใหม่ 27,000 ใบ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 144 ล้านบาท
GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด (PTT Blue Credit Card)

ธนาคารร่วมกับ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) พัฒนาบัตรเครดิต
ใบแรกที่ให้สิทธิพิเศษตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างครบวงจร
พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเรื่องกิน เที่ยว ช้อป ให้ผู้ถือบัตรคุ้มค่า
ในทุกการใช้จ่าย พร้อมรับคะแนนสะสมทั้งจาก PTT Blue Point และ
KBank Reward Point ในบัตรเดียว
ผลการด�ำเนินงาน
• จ�ำนวนบัตรใหม่ 5,650 ใบ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 90.9 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์และบริการสำ�หรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจนับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจไทย ธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุน
ให้กลุม่ ลูกค้าธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดขี นึ้ และสามารถ
ทำ�ธุรกิจได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น โดยริเริ่มให้บริการต่างๆ ดังนี้

ธนาคารบนโทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี (K PLUS SME)

เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ผู้ ป ระกอบการสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และสามารถ
บริหารจัดการธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ธนาคาร
ได้พฒ
ั นาบริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือสำ�หรับ
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง สามารถใช้ ไ ด้ ทั้ ง บั ญ ชี บุ ค คลธรรมดา
บั ญ ชี ร่ ว ม และบั ญ ชี นิ ติ บุ ค คล ในการโอนเงิ น และจ่ า ยบิ ล อี ก ทั้ ง
ยังสามารถเพิ่มบัญชีได้สูงสุดถึง 25 บัญชี นอกจากนี้ ยังสามารถ
บริหารเงินและธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ อาทิ การจัดการกลุ่มบัญชีเพื่อดู
ภาพรวมของแต่ละธุรกิจ การตรวจสอบสถานะเช็คทั้งขารับและขาจ่าย
พร้อมการแจ้งเตือนในกรณีทเี่ ช็คมีปญ
ั หา และรายงานสินเชือ่ ทีร่ วบรวม
ข้อมูลรายงานสินเชื่อทุกประเภททั้งเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ หรือหนังสือคํ้าประกัน รวมถึงสามารถดูการเคลื่อนไหวของบัญชี
และขอรายการเดินบัญชียอ้ นหลังสูงสุด 12 เดือนแบบเรียลไทม์เพือ่ ช่วย
ให้ชีวิตธุรกิจง่ายขึ้นอย่างแท้จริง
ผลการด�ำเนินงาน
• จำ � นวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร K PLUS SME มากกว่ า 40,000 คน
		 หลั ง จากการเปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการในเดื อ นพฤษภาคม
		 ปี 2560

K-CYBER FOR SME

เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการมีความคล่องตัวในการดำ�เนินธุรกิจ
ธนาคารมี K-CYBER FOR SME ซึง่ เป็นบริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
บนเว็บไซต์ของธนาคาร ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ประกอบการขนาดกลาง
ขนาดเล็กและขนาดย่อม ทัง้ ลูกค้าบุคคลและนิตบิ คุ คล ในการทำ�ธุรกรรม
โอนเงิน เติมเงิน และจ่ายบิล พร้อมระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย
QR Scan OTP และสามารถตรวจสอบรายการเข้ า -ออกของเงิ น
ในบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำ�ให้ลูกค้าไม่จำ�เป็นต้องไปทำ�ธุรกรรม

มิติเศรษฐกิจ

049

ที่สาขา ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำ�ธุรกรรม
ที่สาขา ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ผลการด�ำเนินงาน
• จ�ำนวนผู้ใช้บริการ K-CYBER FOR SME เพิ่มขึ้นร้อยละ 70
เมื่อเทียบกับปี 2559

บริการออกหนังสือคํ้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ สำ�หรับ
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (K Electronic Letter of
Guarantee for Electronic Government Procurement:
K e-LG for e-GP)

บริการหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพัน
ต่างๆ ซึ่งลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อหนังสือคํ้าประกัน สามารถสมัครและ
ใช้บริการออกหนังสือคํ้าประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี
กลางได้

บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย
(Customer Document Delivery)

เพือ่ ให้ลกู ค้าใช้บริการรับเอกสารต่างๆ จากธนาคารได้สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ธนาคารได้พัฒนาบริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย
(Customer Document Delivery) ให้ลูกค้าสามารถขอเอกสารและ
รับเอกสารของลูกค้าผ่านระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ โดยสามารถรองรับ
เอกสารประเภทรายการเดินบัญชี ใบแจ้งหักบัญชี และใบเสร็จรับเงิน
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน
เงินกู้เบิกเกินบัญชี เงินกู้เพื่อการพาณิชย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหนังสือ
คํ้าประกัน

บริการพร้อมเพย์สำ�หรับนิติบุคคล

ธนาคารร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และ
สมาคมธนาคารไทย ผลั ก ดั น โครงการพร้ อ มเพย์ สำ � หรั บ นิ ติ บุ ค คล
อันเป็นหนึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยเข้ า สู่ ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ตั้ ง แต่ ต้ น ปี 2560 ที่ ผ่ า นมา
ซึ่งประกอบด้วย
• การลงทะเบียนพร้อมเพย์ส�ำหรับนิตบิ คุ คล: เพือ่ ลดภาระต้นทุน
และเพิ่มความสะดวกในการโอนเงินให้แก่นิติบุคคล
• การให้บริการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แก่ลกู ค้านิตบิ ุคคล: ช่วยให้
ลูกค้านิตบิ คุ คลสามารถท�ำรายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ให้แก่
คู่ค้าทั้งจากบริการ K-CYBER for SME และ K PLUS SME
รวมถึงสามารถส่งค�ำสั่งโอนพร้อมเพย์เป็นไฟล์ค�ำสั่ง Bulk
PromptPay Transfer ได้

GRI 103-1, GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

บริการรับช�ำระบิลข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment)

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ธนาคารได้เพิ่มช่องทาง
การรับชำ�ระเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการด้วยบริการรับชำ�ระบิลข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) โดยผู้ ป ระกอบการที่ ส มั ค รบริ ก าร
กั บ ธนาคารสามารถให้ ผู้ ชำ � ระเงิ น ทำ � รายการชำ � ระเงิ น ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการที่ธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องเปิดบัญชีและสมัคร
บริการชำ�ระบิลกับธนาคารนั้นๆ โดยเริ่มให้บริการปลายปี 2560

บริการให้คำ�ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจลูกค้า

เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้ามีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ธนาคารได้ส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการภาษี การวางระบบบัญชี การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการจัดหาคู่ค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตร
ของธนาคารทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ขยายธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการแนะนำ�
เครื่องมือที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการสำ�หรับกลุม่ ลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศ

จากยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานโดยการขยายธุรกิจและเครือข่าย
การให้บริการในต่างประเทศ เพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ธนาคารมุ่งหวังที่จะเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3
(The Bank of AEC+3) ในการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร
แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศ AEC รวมถึงจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อ
ผลักดันให้การทำ�ธุรกรรมทางการเงินกับประเทศไทยสะดวกขึ้นและ
ต้นทุนตํ่าลง ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นทางเลือกอันดับต้นสำ�หรับ
การใช้บริการทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการ
ในต่างประเทศครอบคลุมกลุ่มประเทศ AEC+3 และประเทศอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ธนาคารท้องถิ่น 2 แห่ง ตัง้ อยูท่ ่ี
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีส�ำ นักงานใหญ่ทเ่ี มืองเซินเจิน้ และสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวมี สำ � นั ก งานใหญ่ ที่ น ครเวี ย งจั น ทน์
สาขาต่างประเทศ 7 แห่ง ได้แก่สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาเฉิงตู สาขาฮ่องกง
สาขาย่อยหลงกั่ง สาขาพนมเปญ สาขาบ้านโพนสีนวน และสาขา
หมู่เกาะเคย์แมน สำ�นักงานผู้แทน 8 แห่ง ได้แก่ สำ�นักงานผู้แทน
ปักกิง่ สำ�นักงานผูแ้ ทนคุนหมิง สำ�นักงานผูแ้ ทนย่างกุง้ สำ�นักงานผูแ้ ทน
ฮานอย สำ�นักงานผู้แทนโฮจิมินห์ สำ�นักงานผู้แทนจาการ์ตา สำ�นัก
ผู้แทนโตเกียว และสำ�นักงานผู้แทนลอสแอนเจลิส

GRI 103-1, GRI 103-3
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050

ผลการด�ำเนินงาน

จัดตั้งบริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำ�กัด
ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนในประเทศจีน

ธนาคารกสิกรไทยถือได้วา่ เป็นธนาคารแห่งเดียวจากภูมภิ าค AEC
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการการกำ�กับดูแลภาคธนาคารของจีน
ให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนเต็มรูปแบบ ณ มณฑล
กวางตุง้ ในนาม “ไคไท่หยินหาง (จงกัว๋ )” หรือบริษทั ธนาคารกสิกรไทย
(ประเทศจีน) จำ�กัด โดยมีสำ�นักงานใหญ่ ณ เมืองเซินเจิ้น พร้อม
เครื อ ข่ า ยบริ ก าร ได้ แ ก่ สาขาเซิ น เจิ้ น (และสาขาย่ อ ยหลงกั่ ง )
สาขาเฉิงตู สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาฮ่องกง สำ�นักงานผู้แทน ณ นครปักกิ่ง
และสำ � นั ก งานผู้ แ ทน ณ เมื อ งคุ น หมิ ง ซึ่ ง การได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ให้ ตั้ ง เป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ ท้ อ งถิ่ น จดทะเบี ย นจะทำ � ให้ ธ นาคาร
สามารถให้บริการลูกค้าบรรษัทได้อย่างครบวงจร รวมถึงขยายสาขา
หรื อ ยกระดั บ สำ � นั ก งานตั ว แทนเป็ น สาขาในประเทศจี น ได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตยังสามารถให้บริการลูกค้าบุคคล
ได้ อี ก ด้ ว ย จึ ง ถื อ เป็ น ก้ า วสำ � คั ญ ในการขยายธุ ร กิ จ ของธนาคาร
เนื่ อ งจากตลาดจี น มี ข นาดใหญ่ แ ละมี ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
และกำ � ลั ง ซื้ อ ในประเทศสู ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ ผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ที่ จ ะสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ให้ กั บ ลู ก ค้ า บรรษั ท และลู ก ค้ า บุ ค คล
ของธนาคารมากมาย เช่ น แผนการพั ฒ นาประเทศที่ มุ่ ง เน้ น
การสร้างรายได้เพือ่ สร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ประชาชนจีน และนโยบาย
“One Belt, One Road” ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ในฐานะธนาคาร
แห่งภูมิภาค AEC+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)
นอกจากนี้ การที่ สำ � นั ก งานใหญ่ ข องธนาคารกสิ ก รไทย
(ประเทศจีน) อยูท่ เี่ มืองเซินเจิน้ ซึง่ ถูกขนานนามว่าเป็น “ซิลคิ อ่ นวัลเลย์
แห่ ง เอเชี ย ” และเป็ น สถานที่ ตั้ ง ของบริ ษั ท ฟิ น เทคสตาร์ ท อั พ
รวมถึงยูนิคอร์นต่างๆ ฉะนั้นธนาคารจึงอยู่ในจุดที่เอื้อต่อการพัฒนา
ด้ า นนวั ต กรรม โดยธนาคารวางแผนจะร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม บริ ษั ท
เทคโนโลยี ข นาดใหญ่ และ/หรื อ บริ ษั ท ฟิ น เทค ในการพั ฒ นา
Digital Banking Platform ดังนั้น หากเชื่อมโยงบริการของธนาคาร
กสิ ก รไทยในประเทศจี น และบริ ก ารของธนาคารกสิ ก รไทย
ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะทำ �ให้
ธนาคารก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการชำ�ระเงินในภูมิภาค AEC+3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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บริการรับโอนเงินระหว่างประเทศ

เพือ่ ให้ลกู ค้าธุรกิจได้รบั ความสะดวกในการโอนเงินระหว่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น ธนาคารได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับธุรกรรมการรับโอนเงิน
ระหว่างประเทศ ทำ�ให้สามารถรับคำ�สั่งจากบริษัทฟินเทคที่ให้บริการ
โอนเงินของลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อกระจายเงินให้แก่บัญชีผู้รับเงิน
ในประเทศไทย ทำ�ให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำ�นวนจากระบบ
เดิมที่ปลายทางได้รับเงินไม่เต็มจำ�นวน เนื่องจากการหักค่าธรรมเนียม
ด้วยอัตราที่แตกต่างกันตามข้อตกลงของบริษัทหรือธนาคารที่ทำ�หน้าที่
เป็นตัวกลางในการโอนเงิน

ธนาคาร
แห่งแรกในไทย

ที่สามารถให้บริการ
ครบทุกสกุลเงิน
ท้องถิ่นในภูมิภาค
AEC+3
การเป็นธนาคารศูนย์กลางการชำ�ระเงินในภูมิภาค
(Regional Settlement Bank)

เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้รับความสะดวกในการโอนเงินสกุลต่างๆ และ
ลดต้นทุนในการดำ�เนินงาน ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงินทุกสกุลเงิน
ท้องถิ่น (Exotic Currency Settlement Initiative) ในกลุ่มประเทศ
AEC+3 ซึ่งถือเป็นธนาคารแห่งแรกในไทยที่สามารถให้บริการครบ
ทุกสกุลเงิน ช่วยให้ลูกค้าที่ทำ�การค้ากับต่างประเทศในภูมิภาคไม่ต้อง
แลกเปลี่ยนเงินผ่านหลายสกุล และช่วยลดต้นทุนในการทำ�ธุรกรรม
ของลูกค้า พร้อมขยายโอกาสในการหาคู่ค้าได้มากขึ้น ซึ่งจากการเริ่ม
ให้บริการตัง้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2560 มียอดการโอนเงินกว่า 50,531 ล้านบาท
และเตรียมเชือ่ มโยงบริการการชำ�ระเงินของเครือข่ายธนาคารในภูมภิ าค
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ธนาคารเป็นศูนย์กลางในการรับคำ�สั่งเพื่อชำ�ระเงิน
ต่อไปยังประเทศปลายทางในภูมิภาค

การเข้าถือหุ้นในธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย

เพื่ อ ตอกยํ้ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเป็ น ธนาคารแห่ ง ภู มิ ภ าค AEC+3
ธนาคารได้เข้าลงทุนในธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย จำ�นวน
ร้อยละ 9.99 เพื่อร่วมกันพัฒนาบริการด้านการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ บริการเพื่อลูกค้าผู้ประกอบการ และบริการดิจิทัลแบงกิ้ง
และร่ ว มส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก ารระหว่ า งกั น โดยธนาคาร
แมสเปี้ ย นมี ส าขา 49 แห่ ง ในเมื อ งสำ � คั ญ ของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
จึงมั่นใจได้ว่าจะช่วยสนับสนุนให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้า
ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย และลูกค้าของประเทศอินโดนีเซียที่เข้ามา
ทำ�ธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า

ธนาคารยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยมุ่งเน้น
การจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป็นสำ�คัญ และสร้างกลไกอย่างเป็นระบบเพือ่ ควบคุมมิให้มขี อ้ ร้องเรียน
ที่ค้างนาน ซึ่งในปี 2560 ธนาคารได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ระดับ
ร้อยละ 90 และสามารถลดปริมาณข้อร้องเรียนลงได้รอ้ ยละ 7 จากปี 2559
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง สำ � รวจความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า ในทุ ก ๆ
ช่องทาง ทั้งสาขา K-Contact Center และ Social Media เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากประสบการณ์จริงหลังการให้บริการ เพือ่ นำ�มาวิเคราะห์เชิงลึก
และพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป โดยมีคณะทำ�งาน Customer
Experience Management Working Group (CXM) เป็นผู้รับผิดชอบ
การดำ�เนินงาน เพือ่ สร้างความประทับใจแก่ลกู ค้าจนแนะนำ�และบอกต่อ
ให้ผู้อื่นมาใช้บริการกับธนาคาร

ปี 2560

ระดับความพึงพอใจ
จากลูกค้า

การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนมุกดาหาร

จากการที่ธนาคารได้เปิดให้บริการศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมา จังหวัดตาก เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ในปี 2560 ธนาคารได้เปิด
ศูนย์ธรุ กิจการค้าชายแดนในจังหวัดมุกดาหารเป็นแห่งที่ 2 เพือ่ สนับสนุน
การค้าตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และเพิม่ ความสะดวกในการทำ�
ธุรกรรมทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและ
จังหวัดใกล้เคียง โดยมีบริการหลัก ได้แก่ บริการเงินโอนต่างประเทศ
และบริการให้คำ�ปรึกษาการค้าชายแดน
ผลการด�ำเนินงาน
• ยอดเงินโอนต่างประเทศ 3,762 ล้านบาท

90

ร้อยละ  
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557

ร้อยละ 90*
ร้อยละ 91
ร้อยละ 90
ร้อยละ 89

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

ปี 2560

ร้อยละ 17
ร้อยละ 10
ร้อยละ 7

77

ปริมาณข้อร้องเรียน
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* ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 90 เนื่องจากธนาคารปรับเพิ่มขยายขอบเขตปัจจัย
การวัดความพึงพอใจในการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นคุณภาพบริการที่สะดวกรวดเร็ว
และความรู้ของพนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสาขาธนาคาร
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การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ  
เป้าหมายระยะยาว
การนำ�เสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100 ผ่านกระบวนการพิจารณา
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 เครดิตตามประเด็นความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
เป้าหมายปี 2560
โครงการ Project Finance ร้อยละ 100 ผ่านกระบวนการ
			 พิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG
ผลการดำ�เนินงานปี 2560			 โครงการ Project Finance ร้อยละ 100 ผ่านกระบวนการ
					 พิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG

แนวทางการด�ำเนินงาน
ปั จจุ บั น ผู้ มี ส่ ว นได้เสีย คาดหวัง ให้ธนาคารมีบทบาทในการให้
สิ น เชื่ อ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ธนาคารตระหนั ก ดี ว่ า
ธนาคารเปรี ย บเสมื อ นต้ น ทางในการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ภ าค
ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้บนพื้นฐาน
ของการมีความรู้และมีวินัยทางการเงิน เพื่อการวางแผนการใช้เงิน
สินเชื่อที่ได้รับอย่างเหมาะสมและมีวินัยในการชำ�ระหนี้ ช่วยลดภาระ
และปัญหาการพึง่ พาเงินกูน้ อกระบบทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ สูงและการติดตาม
ทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ธนาคารได้รว่ มมือกับภาครัฐเพือ่ ให้สนิ เชือ่ ตามนโยบายมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจในหลายๆ โครงการ เพือ่ สนับสนุนให้ธรุ กิจเติบโตเป็นฟันเฟือง
สำ�คัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้จะทำ�ให้ส่วนต่าง
อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารลดลง แต่ถอื เป็นแนวทางทีจ่ ะช่วยให้ธนาคาร
และสังคมเติบโตไปด้วยกันได้ในระยะยาว ซึ่งการให้สินเชื่อด้วยความ
รับผิดชอบนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาสินเชื่อโดยคำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า
ทุกโครงการที่ธนาคารให้สินเชื่อจะไม่ส่งเสริมหรือช่วยเหลือธุรกิจที่ขัด
ต่อศีลธรรมหรือมีการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันยังช่วย
สร้างระบบนิเวศและภูมิคุ้มกันที่ดีอันนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้
แก่สังคมและประเทศชาติ ดังตัวอย่างการพิจารณาเครดิตในโครงการ
ด้านสังคม ดังนี้

Controversial Lending
• ธนาคารในฐานะที่เป็นพลเมือง
องค์กรดีของสังคมตระหนักถึง
ความสำ�คัญของปัญหาสิทธิมนุษยชน
ได้แก่ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
การบังคับใช้แรงงานสตรีและเด็ก
รวมทั้งการลักลอบค้ามนุษย์
• นโยบายการปล่อยกู้ของธนาคาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การสนับสนุนทางการเงิน
ให้แก่ลูกหนี้ที่เข้าข่ายว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่ผิดกฎหมาย

HUMAN RIGHTS

LABOR PRACTICES

• ธนาคารมั่นใจว่าลูกหนี้ของธนาคาร
ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี และปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
แรงงานเข้มข้น
• ตัวอย่างของอุตสาหกรรมแรงงาน
เข้มข้น ได้แก่ อุตสาหกรรมประมง
การแปรรูปอาหารทะเล เลี้ยงไก่
เสื้อผ้า ของเล่น รองเท้า ตัวแทน
จัดหางาน ก่อสร้าง ฟอกหนัง
และเฟอร์นิเจอร์

หมายเหตุ ติดตามรายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลได้ในบท “การบริหารความเสี่ยง”

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติเศรษฐกิจ

053

ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและช่องทางการให้บริการต่าง ๆ
มาอย่างต่อเนื่องดังนี้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล

เพือ่ ช่วยให้ลกู ค้าบุคคลสามารถลดภาระค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ในภาวะ
ที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน และ
สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ธนาคารจึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการต่างๆ สำ�หรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ดังนี้

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan)

ธนาคารคิ ด ค้ น นวั ต กรรมและปรั บ ปรุ ง บริ ก ารสิ น เชื่ อ บ้ า น ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยพัฒนาเว็บไซต์
www.askkbank.com/khomesmilesclub ให้ มี ข้ อ มู ล เรื่ อ งบ้ า น
ทีค่ รบครัน อาทิ การสืบค้นข้อมูลทำ�เลโครงการหมูบ่ า้ นทัว่ ประเทศ บริการ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น เชื่ อ บ้ า น ตรวจสอบวงเงิ น ขออนุ มั ติ สิ น เชื่ อ บ้ า น
เบื้ อ งต้ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้ ว ยตนเอง (K-Home Loan Online)
และข้ อ มู ล การตกแต่ ง บ้ า น รวมทั้ ง ให้ ข้ อ มู ล ช่ อ งทางติ ด ต่ อ ร้ า นค้ า
พันธมิตรที่ให้บริการและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้าน พร้อมมอบ
บัตรเครดิต K Home Smiles Club ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย
เพื่อใช้รับสิทธิ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสนับสนุนให้ลูกค้าใช้จ่าย
เงินอย่างคุ้มค่าในการซื้อสินค้าเงื่อนไขพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ�และ
มีทีมขายสินเชื่อบ้านกสิกรไทย...สั่งได้ (K-Home Loan Delivery)
ให้บริการปรึกษาสินเชื่อบ้านถึงที่หมายที่ลูกค้าสะดวกทุกวัน

บัตรกดเงินสด (K-Express Cash)

ธนาคารมีโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า
โดยพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าตามความเหมาะสม กรณีที่ต้องการ
เงินสดหมุนเวียนในช่วงระยะสั้นๆ ไม่เกิน 30 วัน เพื่อแบ่งเบาภาระ
การเงินให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งธนาคารได้น�ำ เสนออัตราดอกเบี้ย
พิเศษร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 30 วัน สำ�หรับลูกค้าทีไ่ ด้รบั บริการเงินสด
โอนไว พร้อมสมัครบริการชำ�ระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ หรือหาก
ลูกค้าใม่สะดวกจะใช้บริการชำ�ระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติก็จะได้รับ
ส่วนลดร้อยละ 50 จากอัตราดอกเบี้ยปกตินาน 30 วัน ซึ่งโครงการนี้
จะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจตึงตัว
ในขณะเดียวกันก็เป็นการควบคุมไม่ให้หนี้ครัวเรือนสูงเกินไป เนื่องจาก
ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่กำ�หนดนี้เป็นระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง
ยังเพิม่ โอกาสในการขยายฐานลูกค้าทีย่ งั ไม่ได้เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์
บัตรกดเงินสด K-Express Cash ของธนาคารอีกด้วย

ผลการด�ำเนินงาน

ยอดสินเชื่อบ้าน

253,000
ล้านบาท
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)

เป็นสินเชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกันทีน่ �ำเสนอให้กบั ลูกค้าบุคคลทีต่ อ้ งการ
เงินไปท�ำธุรกรรมต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยลูกค้าสามารถวางแผน
การเงินได้งา่ ย เนือ่ งจากมีก�ำหนดแผนการช�ำระคืนทีแ่ น่นอน ทัง้ ยอดเงิน
ทีต่ อ้ งช�ำระคืนต่อเดือนและระยะเวลาในการช�ำระคืน ซึง่ ธนาคารน�ำเสนอ
อัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำเพียง 2.34 บาทต่อวันต่อวงเงินทุกๆ 10,000 บาท
หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 16 ต่อปี
GRI 103-2, GRI 103-3 GRI 203-2, FS7

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติผ่าน K PLUS

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ลูกค้าสามารถสมัครและทราบผลการอนุมัติ
และวงเงินอนุมัติผ่านบริการ K PLUS ได้ทันที โดยธนาคารคัดเลือก
กลุม่ ลูกค้าทีม่ บี ญ
ั ชีเงินเดือน ผ่านธนาคารและใช้บริการ K PLUS ซึง่ เป็น
ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งตํา่ ในการผิดนัดชำ�ระเงิน ทัง้ นี้ ธนาคารเน้นให้ลกู ค้า
ใช้วงเงินสินเชื่อนี้เพื่อเป็นเงินสำ �รองสำ�หรับใช้จ่ายในกรณีที่จำ�เป็น
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงิน ตลอดจนลูกค้าสามารถบริหาร
จัดการเงินส่วนบุคคลได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ผลการด�ำเนินงาน

ยอดสินเชื่อบุคคล
ทั้ง 3 ประเภท

(บัตรกดเงินสด K-Express Cash,
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
K-Personal Loan,
สินเชื่อบุคคลอนุมัติผ่าน K PLUS)

30,000
ล้านบาท
รวมกว่า

มิติเศรษฐกิจ

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำ�หรับผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินสินเชื่อรวม
30,000 ล้านบาท

สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าสำ�หรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในลักษณะสินเชื่อระยะยาว เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคารถาวรสำ�หรับ
ตั้งเครื่องจักรใหม่ รวมถึงการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายหรือทำ�ให้ดีขึ้น
สำ�หรับทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการ ซึง่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าได้
มากขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนในประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย
มีวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน

ยอดปล่อยสินเชื่อ

5,795.60
ล้านบาท
โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการส�ำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

เพือ่ ช่วยให้ลกู ค้าธุรกิจมีสภาพคล่องในการดำ�เนินธุรกิจ สามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนได้งา่ ย และสร้างโอกาสทางการแข่งขัน เพือ่ ให้ธรุ กิจเจริญ
เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นฟันเฟืองสำ�คัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย ในปี 2560 ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อสำ�หรับกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ ดังนี้

ธนาคารร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ เพื่ อ สนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนไปใช้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจ
โดยสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะ
เวลาหนึ่งให้แก่โครงการนวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสู่กระบวนการ
ผลิตจริง และธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาสินเชื่อเงินกู้ที่ได้รับการประเมิน
ความเป็นนวัตกรรมจากสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลการด�ำเนินงาน

ยอดปล่อยสินเชื่อ

11.40
ล้านบาท

(เป็นโครงการต่อเนื่อง
โดยสิ้นสุดโครงการ
ในไตรมาส 3 ปี 2562)
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-2, FS7
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติเศรษฐกิจ

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อกข้าว ปีการผลิต 2559-2560

โครงการที่ รั ฐ บาลชดเชยดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการค้ า ข้ า ว
ในการเก็บสต็อกข้าว ปีการผลิต 2559-2560 เพือ่ ดูดซับปริมาณผลผลิต
ข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด คาดว่าจะส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือก
มีเสถียรภาพมากขึ้น

ผลการด�ำเนินงาน

055

สินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจ

สิ น เชื่ อ หมุ น เวี ย นสำ � หรั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ผู้ ซื้ อ และผู้ ข าย เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า
สามารถทำ � ธุ ร กิ จ กั บ คู่ ค้ า รายใหญ่ ไ ด้ ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น โดยเน้ น ใน
อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การบริโภค การบริการ โครงสร้างพื้นฐาน
พลังงาน และการขนส่ง

ผลการด�ำเนินงาน

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม

11,769
ล้านบาท

ปีการผลิต 2559-2560

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม

17,805
ล้านบาท

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อกข้าวนาปรังปี 2560

โครงการที่ รั ฐ บาลชดเชยดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการค้ า ข้ า ว
ในการเก็ บ สต็ อ กข้ า วนาปรั ง ปี 2560 เพื่ อ ดู ด ซั บ ปริ ม าณผลผลิ ต
ข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด คาดว่าจะส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือก
มีเสถียรภาพมากขึ้น

ผลการด�ำเนินงาน

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม

7,049
ล้านบาท

โครงการคํ้าประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทวีทุน

โครงการที่ธนาคารร่วมกับรัฐบาลในการรับภาระค่าธรรมเนียม
คํ้าประกันแทนลูกค้าเป็นระยะเวลา 4 ปี และลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ชำ�ระ
เฉพาะดอกเบี้ยนาน 6 เดือน เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของลูกค้าและ
เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าที่มีศักยภาพมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

SME

ผลการด�ำเนินงาน

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม

6,821
ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว
และย่านการค้าที่มีศักยภาพ

สิ น เชื่ อ สำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วและย่ า นการค้ า
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี,
จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา สำ�หรับในย่านการค้า ได้แก่ ตลาดนัด
สวนจตุจักร ประตูนํ้า แพลตินั่ม และสยามสแควร์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจที่กำ�ลังขยายตัว โดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อแบบ
ปลอดดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพือ่ ให้ลกู ค้ามีเงินทุนในการขยาย
กิจการและรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ก�ำ ลังเติบโต

ผลการด�ำเนินงาน

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม

71.65
ล้านบาท

GRI 103-3, GRI 203-2, FS7

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติเศรษฐกิจ

056

การพัฒนาเชิงดิจิทัล
เป้าหมายระยะยาว
ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น�ำ ด้านดิจิทัลแบงกิ้ง
ด้านความยั่งยืน ปี 2563
เป้าหมายปี 2560

ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น�ำ อันดับ 1 ด้านดิจิทัลแบงกิ้ง

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น�ำ อันดับ 1 ด้านดิจิทัลแบงกิ้ง

แนวทางการด�ำเนินงาน
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยีเกิด ขึ้น อย่า งรวดเร็วและต่อเนื่อง
ในขณะที่การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นผ่านครัง้ สำ�คัญ
ของรูปแบบการทำ�ธุรกิจและการแข่งขันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การเงิ น และการธนาคาร ดั ง นั้ น ความสามารถในการปรั บ ตั ว และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
ในอนาคต
นอกจากนัน้ จากการทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ปี 2559-2563) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต และยุทธศาสตร์ 5 ปีของ
สมาคมธนาคารไทยที่ต้องการผลักดันบริการด้านการเงินดิจิทัลด้วย
การส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการเงิน (Digitization
and Efficiency) และลดต้นทุนการจัดการเงินสดในระบบของประเทศ
รวมทั้ ง เพิ่ ม ความสะดวกและโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น
ซึ่งธนาคารได้มีการดำ�เนินงานหลายประการเพื่อตอบสนองนโยบาย
ดังกล่าว อาทิ บริการพร้อมเพย์ การชำ�ระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน
และการขยายร้านค้ารับบัตรด้วยเครื่องอีดีซีเพื่อตอบสนองแผนการ
พัฒนา National e-Payment การเปลี่ยนบัตร ATM และบัตรเดบิตเป็น
แบบชิปการ์ดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตร การใช้เทคโนโลยี
ด้านการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Blockchain) และเทคโนโลยี
การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลโดยใช้ ลั ก ษณะทางกายภาพของแต่ ล ะบุ ค คล
(Biometric) มาสร้างนวัตกรรมทางการเงิน เป็นต้น ทั้งหมดนี้มาจาก
รากฐานของการนำ � ยุ ท ธศาสตร์ ก ารยึ ด ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ
ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ต อบโจทย์ แ ละต่ อ ยอด
ความต้ อ งการที่ ค รอบคลุ ม ชี วิ ต ประจำ � วั น ของลู ก ค้ า ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
รวดเร็ ว ที่ สุ ด และปลอดภั ย ที่ สุ ด พร้ อ มสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี แ ละ
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ”

การด�ำเนินงานพัฒนาเชิงดิจิทัล  

นับเป็นความท้าทายส�ำหรับธนาคารในการบริหารจัดการโครงสร้าง
เทคโนโลยีพื้นฐานและการพัฒนาเชิงดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสร้าง
พันธมิตรให้เชื่อมโยงในระบบ Ecosystem เพื่อคงความเป็นผู้น�ำที่
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาจุดสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเทคโนโลยีและความปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์และต่อยอดความ
ต้องการและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
รวดเร็ว และปลอดภัยในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ธนาคารจึงพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองประสบการณ์ของลูกค้า
ด้วยแนวทางการด�ำเนินงาน 2 ส่วน ได้แก่

1. การตอบโจทย์ธุรกิจระยะสั้น

เพื่อให้เกิดผลในทันทีและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่
เกิดจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและพฤติกรรมผู้บริโภค
ในยุคดิจิทัล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันรูปแบบใหม่ในธุรกิจการเงินการ
ธนาคาร โดยธนาคารมียุทธศาสตร์สำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่

Ecosystem Partners

Tech
Giants

Startups &
FinTech

พันธมิตรทางธุรกิจดิจิทัล

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

• การสร้างพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพและพันธมิตรต่างๆ
ของธนาคาร เช่น บริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
• รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ในการขั บ เคลื่ อ น (Data-driven
Business Model)
• การเป็นผูต้ อบสนองและนำ�ลูกค้าเข้าสูก่ ารใช้ชวี ติ ในโลกดิจทิ ลั อาทิ
การทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่าน K PLUS และ K-CYBER เพือ่ ให้ลกู ค้า
สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วทุกทีท่ กุ เวลา

2. การปฏิรูปองค์กรในระยะยาว

เพือ่ การวางรากฐานทีม่ นั่ คงและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาว ธนาคารกำ � หนดทิ ศ ทางการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในระยะยาว
ให้ครอบคลุมแผนการจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ และพัฒนาศักยภาพ
ที่จำ�เป็นต่อรูปแบบการทำ�ธุรกิจในอนาคต
ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2560 กสิกร บิซเิ นส-เทคโนโลยี กรุป๊ (KASIKORN BUSINESS
TECHNOLOGY GROUP – KBTG) ได้ด�ำเนินการศึกษาและพัฒนาการ
ใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศรู ป แบบใหม่ ๆ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์
การยึ ด ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ที่ มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น แพลตฟอร์ ม หนึ่ ง เดี ย ว
ที่ ลู ก ค้ า เลื อ กเพื่ อ ตอบโจทย์ ทุ ก ด้ า นของชี วิ ต (Customers’ Life
Platform of Choice) เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเข้าไป
มีสว่ นร่วมในชีวติ ประจ�ำวันของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรม
และความต้องการตลอดจนสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
ได้ล่วงหน้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละรายรักษาความสามารถด้านการแข่งขันและเป็นผู้น�ำ
การให้บริการดิจิทัลแบงกิ้ง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของพฤติกรรมผู้บริโภคและความท้าทายจากการแข่งขันที่มีเทคโนโลยี
เป็นตัวน�ำ โดยมีการด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญ ดังนี้
K PLUS Platform แพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือของธนาคาร
กสิกรไทย ประกอบด้วย 3 บริการ ได้แก่
1. แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)
		 • เพิ่มฟังก์ชั่นการสมัครใช้บริการ K PLUS SHOP เพื่อยืนยัน
ตัวตนผ่าน K PLUS โดยพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำ�หรับรับ
ชำ�ระค่าสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือ
ถือ K PLUS
		 • ทดลองนำ�เสนอสินค้าผ่าน Life PLUS เพื่อสั่งซื้อและจัดส่ง
สินค้า โดยมีการทดลองนำ�ร่องภายในธนาคาร
2. แอพพลิเคชัน่ ธนาคารบนโทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี
(K PLUS SME)
		 เพิ่มฟังก์ชั่นการจ่ายบิล (Bill Payment) และการขอใบบันทึก
รายการเคลือ่ นไหวของบัญชี (Request Statement) ซึง่ สามารถ
ทำ�ได้ทั้งบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์

มิติเศรษฐกิจ
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แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือสำ�หรับร้านค้า
(K PLUS SHOP)
เพือ่ รับชำ�ระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบคิวอาร์โค้ดผ่านธนาคาร
บนมือถือของทุกธนาคาร และเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Wallet) ซึง่ ช่วยเพิม่ ความสะดวกสบายให้ทง้ั ร้านค้าและลูกค้า
อีกทั้งยังช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการยอดขายได้ด้วย
ตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น โดยในช่วงปลายปี 2560 ธนาคารได้
พัฒนาฟังก์ช่นั การใช้งานของระบบการชำ�ระเงินที่ไม่ใช้เงินสด
(Cashless Payment) ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการใช้งานทัง้ ของร้านค้าและลูกค้าให้ดยี ง่ิ ขึน้
โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ในแอพพลิเคชั่นเดียวด้วยการ
สแกนคิวอาร์โค้ดของ K PLUS Merchant เพื่อชำ�ระค่าสินค้า
และบริการ

พรวนฝัน (Pruanfun) เมนูตลาดนัดบนมือถือ
• พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อสร้างโอกาสในการน�ำเสนอ
สินค้าทีน่ า่ สนใจให้กบั ฐานผูซ้ อื้ ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมาก ผ่านแพลตฟอร์มบนมือถือที่สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยลูกค้าสามารถสัง่ ซือ้ สินค้าได้ทนั ที
และจัดส่งสินค้าให้ตามทีอ่ ยูท่ ลี่ กู ค้าระบุไว้ เพือ่ ให้ผขู้ ายสามารถ
จ�ำหน่ายสินค้าได้โดยตรงแก่ผบู้ ริโภค โดยในระยะแรก ธนาคาร
ได้ทดลองน�ำเสนอสินค้าให้แก่พนักงานธนาคารผ่าน Machine
Commerce Platform ได้แก่ น�ำเสนอช่อดอกไม้ช่วงเทศกาล
วาเลนไทน์ สินค้าเกษตร และขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น เพื่อ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนน�ำเสนอสินค้าจริงให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
• ในช่วงปลายปี 2560 ธนาคารได้น�ำเสนอสินค้าให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
เพื่ อ เปิ ด จองและสั่ ง ซื้ อ หนั ง สื อ แสงแห่ ง แผ่ น ดิ น ที่ ถ ่ า ยทอด
เรือ่ งราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร บนเมนูตลาดนัดบนมือถือผ่านช่องทาง K PLUS
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าทั่วไปจะได้สัมผัสกับการใช้งานจริง
ของ Machine Commerce Platform
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K PLUS Beacon แอพพลิเคชั่นธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านสมาร์ทโฟนให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น

ธนาคารกสิ ก รไทย ร่ ว มกั บ บริ ษั ท บี ค อน อิ น เตอร์ เ ฟส จำ � กั ด
ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพภายใต้การร่วมทุนของธนาคาร พัฒนา
แอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon ขึ้น โดยต่อยอดจากผลงานฟินเทค
ที่คว้า 2 รางวัลระดับโลก ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลก
ของผู้บกพร่องทางการเห็น (Visually Impaired) ให้ท�ำ ธุรกรรมการเงิน
ผ่านมือถือได้เป็นครั้งแรก โดยเป็นการผนวกความสามารถในการทำ�
ธุรกรรมทางการเงินของแอพพลิเคชัน่ K PLUS เข้ากับ บีคอน อินเตอร์เฟส
ซึง่ เป็นวิธกี ารใหม่ในการใช้งานโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนเพือ่ ให้ผบู้ กพร่อง
ทางการเห็นสามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกปลอดภัย
ด้วยตัวเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสเช่นเดียวกับผู้ที่สายตาปกติ โดยได้เปิด
ให้ทดลองใช้งานกับอาสาสมัคร 4 กลุ่ม ได้แก่ คนตาบอด ผู้มีสายตา
เลือนราง ผู้สูงวัย และบุคคลทั่วไป จำ�นวน 300 คนในช่วงปลายปี 2560
ผ่านการให้อาสาสมัครทดลองใช้และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำ�ไป
พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon ให้มีคุณสมบัติ
เหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำ�วันของผู้บกพร่องทางการเห็น
ก่อนเปิดให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นทางการในปี 2561

การศึกษาและพัฒนาระบบ Application Programming
Interface (API) Manager

ธนาคารกำ�ลังรวบรวมข้อมูลและศึกษาเพื่อวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของธุรกิจฟินเทค โดยพิจารณาทั้งในด้านความเหมาะสม
และความปลอดภัยเพือ่ ให้ฟนิ เทคสามารถเชือ่ มต่อ API กับแพลตฟอร์ม
ของธนาคาร เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาบริการร่วมกัน สามารถตอบสนอง
การใช้งานของลูกค้าอย่างดีที่สุด นอกเหนือจากการเปิดบริการเชื่อมต่อ
API กับบริษัท Flow Account บนแอพพลิเคชั่น K PLUS SME

การศึกษาการนำ�เทคโนโลยี Machine Learning
มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารได้นำ�เทคโนโลยี Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อพัฒนาแนวทางการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยที่ผ่านมาได้ทดลองนำ�เสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งาน เพื่ อ นำ � ผลลั พ ธ์ ม าวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรม
ไลฟ์สไตล์ของพนักงานที่สนใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อมาเป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการนำ�ไปกำ�หนดรูปแบบและแนวทางการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
และบริการให้กับลูกค้าที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงกัน

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึกข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงิน (Blockchain)

ธนาคารศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึกข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงิน (Blockchain) เพื่อหาแนวทางในการประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ด้านการเงินเพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนา
ต้นแบบ (Prototype) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ในนาม “ไฮเปอร์
เลจเจอร์” (Hyperledger) สำ�หรับธุรกรรมการออกหนังสือคํ้าประกัน
บน Blockchain ทีร่ บั รองความถูกต้องและเชือ่ มโยงเอกสารบนมาตรฐาน
เดี ย วกั น ให้ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า องค์ ก รขนาดใหญ่ แ ละกลุ่ ม รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดการเอกสาร
รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษ

การศึ ก ษาและพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารรู้ จั ก ลู ก ค้ า ด้ ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC)

ธนาคารร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์การมหาชน) และธนาคารพาณิชย์อื่น ในการจัดตั้งคณะทำ�งาน
ออกแบบการให้ข้อมูลระหว่างธนาคาร เพื่อสร้าง Digital Identity
Platform ให้รองรับการทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับแต่ละ
ธนาคารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยนำ� Biometrics ซึง่ เป็นเทคโนโลยี
ชี ว ภาพทางการแพทย์ ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้
ในการระบุตัวตนของลูกค้า ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือและข้อมูล
บนบัตรประจำ�ตัวประชาชน ร่วมกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มั่นใจว่าบัตรและข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูล
ปัจจุบนั และผูท้ ที่ �ำ ธุรกรรมเป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริง โดยเปิดใช้งานระบบ
การยื น ยั น ตั ว ตนของลู ก ค้ า ใหม่ ที่ ล งทะเบี ย นใช้ บ ริ ก าร K+ Wallet
ด้วยข้อมูลหน้าบัตรประจำ�ตัวประชาชนของลูกค้า นอกจากนี้ ได้รว่ มมือ
กับบริษัท ซัมซุง ประเทศไทย จำ�กัด จัดทำ�ต้นแบบในการรับรองตัวตน
ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการจดจำ�เสียง ใบหน้า และลายนิ้วมือ สำ�หรับ
การเข้าทำ�ธุรกรรมทางการเงินอีกด้วย
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การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
เป้าหมาย
ด้านความยั่งยืน

เพิ่มการให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าให้กับผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสูง
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน
ลูกค้า และคู่ค้า

แนวทางการด�ำเนินงาน
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า ถือ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่สำ�คัญต่อการให้บริการ
ของสถาบันการเงิน ตลอดจนต่อระบบการเงินและการธนาคารของ
ประเทศและในระดับโลก ด้วยเหตุที่การเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล
นี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสาร มีการนำ�ฐานข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้จึง
ถือเป็นทั้งโอกาสที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และอาจจะเป็น
หนึ่งในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล การจู่โจมและโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์
เป็นต้น โดยความเสีย่ งเหล่านีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้สงู และหากเกิดขึน้
จะมีผลกระทบรุนแรงในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ทางด้านการ
เงิน ภาพลักษณ์ ความน่าเชือ่ ถือ ความไว้วางใจของลูกค้า ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ
ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งกับมาตรการควบคุม
และการรักษาสมดุลในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ มีการสร้างระบบ
วิเคราะห์ความเสีย่ งแบบบูรณาการทีร่ ดั กุมมากขึน้ และกำ�หนดแนวทาง
ป้องกัน ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนวิธีรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
รวมทั้งการวางมาตรการเยียวยาแก้ไขกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น เพื่อสร้าง
เสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของธนาคารและ
ภูมิทัศน์ทางการเงินไทยในปัจจุบันและอนาคต

โครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยของข้อมูล
คณะกรรมการธนาคารให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งองค์การทำ�หน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการบริหารความเสีย่ ง
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสีย่ งทางไซเบอร์ โดยในปี 2560
ธนาคารมีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งด้าน Digital Oriented
Risk, Data and Cyber Security and IT Risk Management (DCSC)
โดยเฉพาะ เพือ่ ทำ�หน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งด้านดิจทิ ลั ความปลอดภัยของ
ข้อมูลทางไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด รวมถึงการระบุประเด็นความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ติ ด ตามตรวจสอบ และจั ด ให้ ท บทวนความเสี่ ย งอย่ า งสมํ่ า เสมอ
พร้อมให้คำ�แนะนำ�เพื่อพัฒนากระบวนการให้มีการควบคุมความเสี่ยง
และป้องกันความเสียหายอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน
และรายงานสถานะการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ธนาคารยังมีคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวน อนุมัติ และ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนมาตรฐานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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สารสนเทศ โดยมีนายสมคิด จิรานันตรัตน์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบและทำ�หน้าที่
Chief Information Officer (CIO) และ Chief Information Security
Officer (CISO) ในการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความปลอดภัยของระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายงาน
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์การเป็นรายไตรมาส และมีฝา่ ย IT Risk & Security Assurance เพือ่
ดูแลงานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบและมาตรการต่างๆ ได้จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสมและพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที

• ด้านการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลลูกค้า
		 ธนาคารได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล
ลูกค้า โดยเป็นการก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าตาม
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลลูกค้าได้ตามสิทธิ์ที่ตนเองได้รับเท่านั้น และตามหลัก
เกณฑ์ทกี่ �ำหนดเพือ่ การปฏิบตั งิ านเท่านัน้ โดยพนักงานต้องเก็บ
รั ก ษาข้ อ มู ล ลู ก ค้ า เป็ น ความลั บ ห้ า มเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลอื่ น
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบผูใ้ ช้
งานระบบ (User) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่านระบบต่างๆ
ของธนาคารให้เป็นไปตามที่นโยบายก�ำหนดไว้

นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

• ด้านการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า
		 ธนาคารได้ ก�ำหนดระเบี ย บปฏิ บั ติ ว ่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล หรื อ
เทคโนโลยีทเี่ ป็นความลับหรือพึงสงวนไว้เป็นความลับ โดยหาก
มีความจ�ำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า หน่วยงานนั้นจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ รวมถึงธนาคารได้ก�ำหนด
กระบวนการในการขออนุมตั เิ ปิดเผยข้อมูลหรือน�ำข้อมูลออกนอก
ธนาคารให้กับบริษัทหรือองค์กรภายนอก ซึ่งตามกระบวนการ
ที่ก�ำหนดจะต้องด�ำเนินการควบคุมรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล เช่น การจัดท�ำ Non-Disclosure Agreement (NDA) และ
ข้อตกลงในการใช้ข้อมูลกับบริษัทผู้รับข้อมูล และการน�ำส่ง
ข้อมูลต้องน�ำส่งด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่ธนาคารก�ำหนด
นอกจากนี้ บริษัทผู้รับข้อมูลต้องมีการควบคุมความปลอดภัย
ของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งทั้งหมดนี้มีการควบคุมดูแล
โดยคณะอนุกรรมการก�ำกับการจัดการข้อมูล

ในปี 2560 ธนาคารพิจารณาทบทวนชุดนโยบายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ตลอดจนก�ำหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพิ่มเติม เพื่อก�ำกับดูแลและก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการป้องกันภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุละเมิด
ความมั่นคงปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายส�ำคัญได้แก่
1. ชุดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศ ซึง่ ประกอบด้วยนโยบายส�ำคัญ อาทิ นโยบาย
และมาตรฐานการจ�ำแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล
นโยบายการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย นโยบาย
การบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
2. ชุดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูล
ลูกค้าและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ทั้งใน
มิตกิ ารเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย และการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลลูกค้าของธนาคาร อีกทั้งธนาคารได้ก�ำหนดระเบียบ
การปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า
ในด้านต่างๆ เช่น

การด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยของข้อมูล
ธนาคารพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นระบบการปฏิ บั ติ ง าน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มมาตรการ
ป้องกันเพื่อรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมิติ ได้แก่ การป้องกัน
การติดตามตรวจจับ การรับมือ และการเยียวยาฟื้นฟู เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการของธนาคาร โดยมีการด�ำเนินงานดังนี้

การด�ำเนินงานด้านมาตรการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้าตามหลักธรรมาภิบาล
1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการก�ำกับการจัดการข้อมูลประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการข้อมูล รวมทั้งปกป้องข้อมูลขององค์กรและข้อมูลของ
ลูกค้าเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพและรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลส�ำคัญของธนาคาร
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2. ก�ำหนดนโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ต ่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ได้แก่ นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลลูกค้า นโยบายคุณภาพข้อมูล
ระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า นโยบาย
และระเบียบการปฏิบตั งิ านการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และระเบียบปฏิบัติงานการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า
3. จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานในการขออนุมัติเปิดเผยข้อมูล
ลู ก ค้ า หรื อ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลู ก ค้ า ต่ อ บุ ค คลหรื อ องค์ ก ร
ภายนอก เพือ่ ให้การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือการน�ำข้อมูลลูกค้า
ออกนอกธนาคาร มี ม าตรการควบคุ ม ที่ เ ข้ ม งวดรั ด กุ ม และ
มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด
4. ทบทวนปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบตั งิ านอย่างสมำ�่ เสมอ
เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
ระบบเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างคล่องตัว รวมถึงการควบคุม ดูแล
ตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติก�ำหนด
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การด�ำเนินงานด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

1. ในปี 2560 ธนาคารได้ด�ำเนินการติดตัง้ ระบบป้องกันการรัว่ ไหล
ของข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
สารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่เกิดจากการส่งผ่านของ
หน่วยงานบนระบบเครือข่ายของธนาคาร โดยให้ความส�ำคัญ
ตัง้ แต่การจ�ำแนกประเภทของข้อมูล การประเมินความเสีย่ งจาก
การใช้ขอ้ มูล โดยระบบป้องกันการรัว่ ไหลของข้อมูลนีเ้ ป็นระบบ
ตามมาตรฐานสากลเพือ่ ให้ธนาคารสามารถตรวจจับและป้องกัน
การรัว่ ไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังก�ำหนดมาตรการปิดการใช้งาน USB Disk Drive ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ข้อมูลมีการรั่วไหลได้ง่ายที่สุด

* ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 23-24
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2. ธนาคารได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 เป็นปีที่ 4
ซึ่ ง เป็ น การรั บ รองระบบการจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล และยังให้
ความส�ำคั ญ กั บ เรื่ อ ง Check & Balance ที่ เ หมาะสมใน
กระบวนการส�ำคัญต่างๆ มีการก�ำหนดความต้องการด้าน
ความปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การคัดเลือกผู้ให้บริการ การออกแบบโซลูชั่น การพัฒนาระบบ
งาน การทดสอบ ตลอดจนการน�ำระบบขึ้นใช้งานจริง ธนาคาร
ได้ใช้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดหรือ Triple Lock Security
ซึ่งผ่านการยอมรับจากธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัท
ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ส�ำหรับใช้ในการควบคุม
ความปลอดภัยในการท�ำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มอื ถือ
โดย Triple Lock Security ประกอบด้วยระบบป้องกันการเข้า
ใช้ ง าน (User Protection) ระบบป้องกัน ขณะท�ำธุรกรรม
(Transaction Protection) ระบบป้องกันการเข้าถึงและปกป้อง
ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า (High Security Customer Data
Protection)
		 ผลการดำ�เนินงาน
		 • ปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลความเป็น
			 ส่วนตัวของลูกค้า*
3. การรณรงค์และให้ความรูด้ า้ นการป้องกันการฉ้อฉลทางการเงิน
และความเสี่ยงทางไซเบอร์
1. การรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงาน
		 • โครงการ “2 ต้อง 4 ไม่”
โครงการรณรงค์เพื่อให้พนักงานรับผิดชอบในการเก็บ
รักษาข้อมูลส�ำคัญของธนาคาร ได้แก่ ต้องได้รบั สิทธิใ์ น
การเข้าถึงข้อมูลตามความจ�ำเป็น ต้องจัดเก็บเอกสาร
ส�ำคัญไว้ในที่ปลอดภัยเข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต
ไม่เผยแพร่ ส่งต่อ โพสต์ขอ้ มูลส�ำคัญของธนาคารลงบน
สื่อสังคมออนไลน์ ไม่เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของธนาคาร
ต่อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่น�ำข้อมูลออกนอก
ธนาคารก่อนได้รบั อนุญาต ไม่ถา่ ยรูปหรือบันทึกหน้าจอ
ข้อมูลส�ำคัญของธนาคาร
• การจัดท�ำสื่อการสอนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านการ
บริหารความปลอดภัยข้อมูลในรูปแบบ e-Learning
เพื่อให้พนักงานเรียนรู้หลักสูตรขั้นพื้นฐานในการดูแล
ความปลอดภัยของข้อมูล

* ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หมายถึง การร้องเรียนที่มีการชี้แจง สอบถาม ตรวจสอบ และติดตามกับลูกค้าแล้ว พบว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าหรือเปิดเผย
ข้อมูลลูกค้าที่เป็นความผิดพลาดของธนาคารโดยตรง

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 418-1
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• การจัดท�ำ Security Tips และ Security Alert ในรูปแบบ
IT Newsletter เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ให้พนักงานเข้าใจ
เข้าถึงได้ง่าย และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอ
• การจัดงาน “Security Day” ภายใต้หัวข้อ Information
is our Asset เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการรักษา
ความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดทดสอบ Phishing Drill โดยส่งอีเมลปลอมให้กบั
พนักงานบางกลุม่ เพือ่ ทดสอบและสร้างความตระหนัก
ตลอดจนเป็นการฝึกวิธีการรับมือ เมื่อพนักงานได้รับ
Phishing Email จริง ซึ่งธนาคารมีการจัดทดสอบอย่าง
สม�่ำเสมอ
2. การรณรงค์ให้ความรู้แก่ลูกค้า
• ธนาคารให้ความรูด้ า้ นทุจริตทางการเงินและการป้องกันภัย
ทางไซเบอร์แก่ลูกค้าผ่านทุกช่องทาง อาทิ K-Contact
Center สาขา และสื่อ Social Media ต่างๆ และได้
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ทางไซเบอร์ มี ก ารบริ ห ารข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ระบบและมี
มาตรการ ระเบียบการปฏิบตั งิ านเพือ่ ดูแลป้องกัน รักษา
และตรวจตราเฝ้าระวังข้อมูลความเป็นส่วนตัวของ
ลู ก ค้ า อย่ า งรั ด กุ ม และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
รู ้ เ ท่ า ทั น การฉ้ อ ฉลทางการเงิ น และความเสี่ ย งทาง
ไซเบอร์ที่อาจพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ที่อาจขึ้นในอนาคต
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• ธนาคารจัดสัมมนาการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น
การให้ความรูเ้ พือ่ ป้องกันกลโกงรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อ
“อัตราแลกเปลีย่ นและรูเ้ ท่าทัน Fraud” แก่ผปู้ ระกอบการ
น�ำเข้าและส่งออกกว่า 200 ราย เพื่อให้สามารถรับมือ
กั บ สถานการณ์ โ ลกและค่ า เงิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ตลอดจนตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของการป้ อ งกั น
ความเสียหายจากกลโกง (Fraud) ของการค้าระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ยังคงใช้อเี มลเพือ่ หลอกลวง
ให้ ท�ำรายการโอนเงิ น เป็ น หลั ก แต่ ไ ด้ วิ วั ฒ นาการ
ให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เช่น การอ้างถึงผู้ตรวจสอบบัญชี
หรือมีหนังสือมอบอ�ำนาจปลอม เป็นต้น
3. ความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงานก�ำกับดูแล และภาคส่วน
			 ต่างๆ
• ธนาคารกสิกรไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ
สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ
Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) เพือ่ เป็น
ศูนย์กลางในการยกระดับความมัน่ คงปลอดภัยจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ โดยเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส�ำคัญและสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการ
รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ของภาคสถาบันการเงิน อีกทัง้
ยังมีการซักซ้อมวิธีการรับมือภัยไซเบอร์ร่วมกันในกลุ่ม
สมาชิกและธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำทุกปี
• คณะกรรมการธนาคารและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
ธนาคารเข้ า ร่ ว มงานสั ม มนา “Cyber Resilience
Leadership” ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ กลยุทธ์
การบริหารจัดการและก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านภัย
ทางไซเบอร์ รวมทั้งกรณีศึกษาแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขและรับมือหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างทัน
ท่วงที อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นทั้งต่อการด�ำเนินธุรกิจ
การสร้างธรรมาภิบาลที่ดี และการสร้างวัฒนธรรม
ภายในองค์กร เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้แก่ธนาคารในยุค
ทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการเปลีย่ น
ผ่านอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในปัจจุบัน
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เป้าหมายระยะยาว
จำ�นวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับทราบตามจรรยาบรรณคู่ค้าโดยระบุ
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม แรงงาน และสิทธิมนุษยชน
เป้าหมายปี 2560

จำ�นวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับทราบตามจรรยาบรรณคู่ค้า

0

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 จำ�นวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับทราบตามจรรยาบรรณคู่ค้า

แนวทางการด�ำเนินงาน
การบริหารความยัง่ ยืนส�ำหรับธนาคารกสิกรไทย ไม่เพียงแต่เป็นเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธนาคารเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานด้วยหลักธรรมาภิบาล ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และการด�ำเนินงานของธนาคารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ผ่านห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร โดยธนาคารถือว่า การเลือกคู่ค้าที่มี
การด�ำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นหนทางหนึ่ง
ในการช่วยสนับสนุนธุรกิจที่ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล ถือเป็นการสร้าง
งานสร้างโอกาสเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก
ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ธ นาคารจะได้ รั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพแล้ ว
แต่ ธ นาคารยั ง มี ส ่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอีกด้วย

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2560 ธนาคารมีคู่ค้าจ�ำนวน 1,147 ราย ประกอบด้วยคู่ค้า
ในประเทศ จ�ำนวน 1,092 ราย และคู่ค้าต่างประเทศจ�ำนวน 55 ราย
โดยคูค่ า้ จ�ำนวนร้อยละ 100 ของคูค่ า้ ทัง้ หมด ได้รบั ทราบท�ำความเข้าใจ
ถึ ง ขอบเขตและแนวปฏิ บั ติ ใ นการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้ อ ก�ำหนดกฏหมายรวมถึ ง แนวทางพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ร ะบุ ไ ว้
ในจรรยาบรรณคู่ค้า และตอบรับก่อนการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าของธนาคาร
โดยคู ่ ค ้ า ทุ ก รายจะต้ อ งไม่ ท�ำการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากการ
จ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่จ้างงานผิดกฎหมาย มีการบริหารจัดการ

GRI 102-9, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 414-1, GRI 414-2

จำ�นวนคู่ค้าที่พบว่า
มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม
โดยธนาคารมีการแจ้งเตือน เพื่อปรับปรุง
ในประเด็นดังกล่าว หลังจากการตรวจพบ
คิดเป็นร้อยละ 0 ของคู่ค้าทั้งหมด
จำ�นวนคู่ค้าที่พบว่า
มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม
โดยธนาคารได้ท�ำ การยกเลิกสัญญาจ้าง
คิดเป็นจำ�นวนร้อยละ 0 ของคู่ค้าทั้งหมด

ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี อ าชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ที่ ดี
มีจริยธรรมทางธุรกิจ ท�ำการค้าด้วยความเป็นธรรม ซึ่งหากพบว่ามีคู่ค้า
รายใดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ธนาคารอาจจะต้องพูดคุยเพื่อ
แจ้งเตือนและก�ำหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวหรืออาจ
ยกเลิกสัญญา และถอดรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ขายของธนาคาร
ถาวร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และการด�ำเนินงานของธนาคารในอนาคต

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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ส�ำหรับคู่ค้ารายใหม่ ธนาคารจะประเมินคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่
จากผู้ที่ตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้า ที่ระบุให้คู่ค้ารายใหม่ทุกรายด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วย
ความเป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการด�ำเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ซึง่ ในปี 2560 ธนาคารมีคคู่ า้ รายใหม่ จ�ำนวน 112 ราย
คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ�ำนวนคู่ค้าทั้งหมด
นอกจากนี้ ธนาคารจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คู ่ ค ้ าเพื่ อ ชี้ แ จงนโยบาย
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และชี้แจงท�ำความเข้าใจ
ระเบียบวิธีการจัดซื้อส�ำหรับคู่ค้าของธนาคาร เพื่อให้คู่ค้าทุกรายเกิด
ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดหาได้อย่างถูก
ต้องและโปร่งใส ช่วยลดปัญหาการท�ำงานที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการ
มาตรฐานของธนาคาร ตลอดจนเป็นการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับ
คู่ค้าในระยะยาว ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน
ที่ เ พิ่ ม เงื่ อ นไขและบทลงโทษหากมี ก ารละเมิ ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
สิทธิมนุษยชน การจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรม และการดูแล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคู่ค้าทุกราย
จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดได้อย่างถูกต้องเคร่งครัด นอกจากนี้ ธนาคาร
ยั ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคู ่ ค ้ า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ คู ่ ค ้ า
ให้ด�ำเนินงานด้วยความถูกต้องโปร่งใสอันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

มิติเศรษฐกิจ

065

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืนร่วมกับคูค่ า้
โครงการเปลี่ยน “เครื่องถ่ายเอกสาร” เป็นแบบ Multi-Function
Device (MFD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมจากการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดขยะจากการใช้หมึกพิมพ์
หลายประเภทในเครื่องพิมพ์ที่แยกประเภทการใช้งาน (Standalone
Printer) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอากาศลดลง
อีกทัง้ หมึกพิมพ์ในเครือ่ งถ่ายเอกสารแบบ MFD ยังไม่มสี ารเคมีอนั ตราย
ปนเปื้อนตามข้อก�ำหนดของระเบียบการจํากัดการใช้สารอันตราย
บางชนิดในเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous
Substances - RoHs)
นอกจากนี้ ธนาคารยังเลือกใช้ Software Authentication เพือ่ ช่วยให้
สามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละฝ่าย และเก็บข้อมูลการใช้งาน
น�ำมาวิเคราะห์และวางแผนในการจัดซื้อและเตรียมแผนการรณรงค์
ประหยัดทรัพยากรของธนาคารได้ในอนาคต ซึง่ จากโครงการนี้ ธนาคาร
สามารถประหยั ด ค่ า หมึ ก พิ ม พ์ เครื่ อ ง standalone ได้ ป ระมาณ
1.3 ล้านบาทต่อเดือน

กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลคู่ค้า
ธนาคารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคูค่ า้ ในหลายรูปแบบ
อาทิ การส่งแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บริการของคู่ค้า และสร้างช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและ/หรือ
ติชมคู่ค้า ตลอดจนสุ่มตัวอย่างเลือกคู่ค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าเยี่ยมชม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของคูค่ า้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้วา่ ธนาคารได้รบั สินค้าและบริการผ่านกระบวนการจัดซือ้ จัดหาอย่าง
ยัง่ ยืน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีทมี ก�ำกับดูแลและบริหารงานจัดซือ้ จัดหา
ทีท่ �ำหน้าที่รว่ มกับผู้เกีย่ วข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำคูค่ า้ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าและการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้
ทัง้ นี้ หากคูค่ า้ ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามมาตรฐานทีก่ �ำหนด ธนาคาร
จะมีบทลงโทษคู่ค้าตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับให้คู่ค้าพัฒนาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน

GRI 102-9, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 308-1, GRI 414-1

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม
068 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
076 การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
078 การเข้าถึงบริการทางการเงิน
และการให้ความรู้ทางการเงิน
087 การดำ�เนินงานด้านชุมชน
และสังคม  

มิติสังคม

066

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม

067

Human Capital Return
on Investment (HCROI)

4.31

K PLUS Beacon

แอพพลิเคชั่นธุรกรรม
ทางการเงินแรกของไทย
ผ่านสมาร์ทโฟนให้แก่
ผู้บกพร่องทางการเห็น

จำ�นวนผู้บริหารระดับสูง
(Female Top Management)
เพศหญิงเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ

27.42

210

ส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการ
เพิ่มขึ้น
เป็นจำ�นวน
คน
(เทียบปี 2559 จำ�นวน 45 คน)
ภายใต้งบประมาณ

23

ล้านบาท

(เทียบปี 2559 ร้อยละ 20.75)

13,408

จำ�นวนพนักงานทำ�จิตอาสา

จำ�นวน
คน
(คิดเป็นร้อยละ 39 ของพนักงานทั้งหมด*)
* พนักงานทัง้ หมดในทีน่ ี้ ประกอบด้วย พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษทั ของธนาคารกสิกรไทย และกลุม่ บริษทั ให้บริการสนับสนุนต่อธนาคารกสิกรไทย

GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม

068

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายระยะยาว
ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 และด้านสวัสดิการแรงงาน
เป้าหมายปี 2560

ธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 ธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

เป้าหมายระยะยาว
รักษาอัตรา Human Capital Return on Investment (HCROI)
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 อย่างน้อย 4.05 เท่า
เป้าหมายปี 2560

อัตรา HCROI อย่างน้อย 4.05 เท่า

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 อัตรา HCROI ร้อยละ 4.31 เท่า

เป้าหมายระยะยาว
อัตราการขาดงานลดลงร้อยละ 10 จากฐานอัตราการขาดงานที่ร้อยละ 0.63
ด้านความยั่งยืน ปี 2563
เป้าหมายปี 2560

อัตราการขาดงานอยู่ที่ร้อยละ 0.69

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 อัตราการขาดงานอยู่ที่ร้อยละ 0.74*
* มีการระบาดของไข้หวัด

แนวทางการบริหารจัดการ
ปี 2560 เป็ น ปีที่พนัก งานในอุต สาหกรรมการเงินการธนาคาร
ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้ง
โอกาสในการท�ำธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ทีเ่ ปลีย่ นไปและอายุขยั ของประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อันน�ำมาซึง่ ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย ซับซ้อน และมีความเฉพาะตัวมากขึน้
โดยธนาคารได้มุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการด�ำเนินงานของธนาคารทุกด้าน
เพื่ อ สามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ที่
ทุกเวลา ซึง่ ปัจจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมานี้ เป็นแรงผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
วิธกี ารท�ำงานทัง้ ในเชิงกายภาพ โครงสร้าง รูปแบบการท�ำงาน ตลอดจน
ความคาดหวังในพฤติกรรมและทักษะในการท�ำงาน
นิยามของค�ำว่า “จุดสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงาน” (Work Life
Balance) ถู ก ยกระดั บ ขึ้ น ซึ่ ง รวมถึ ง ความต้ อ งการความยื ด หยุ ่ น
ในการท�ำงาน ทั้งในเชิงชั่วโมงการท�ำงานและสถานที่ท�ำงาน ประกอบ
กับปัจจุบนั คนหลากหลายรุน่ ต้องท�ำงานอยูด่ ว้ ยกัน ซึง่ เป็นความท้าทาย
ของธนาคารในการบริหารความคาดหวังและแนวทางการด�ำเนินงาน
กับคนหลากหลายรุ่นที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรในทุกมิติเพื่อรับมือกับความท้าทายในโลก
แห่งการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ ปรับตัวเข้าสู่ HR Digitization
เพื่อรองรับการเคลื่อนตัวเข้าสู่ธนาคารในโลกยุคดิจิทัล โดยเริ่มจาก
การสรรหากลุ่มคนรุ่น Generation Y และ Z มาร่วมงานกับธนาคาร
การเตรียมความพร้อม ทักษะ ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้อง
กับรูปแบบธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การปรับเปลีย่ นระบบการสือ่ สารภายใน
องค์กรบนแพลตฟอร์มใหม่ การเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการ
ท�ำงานทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานสามารถท�ำงานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา บนพืน้ ฐาน
ของสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ การบริหาร
แรงงานและเคารพในความแตกต่างหลากหลายด้วยความเท่าเทียม
บนพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ การเคารพสิทธิการรวมตัวของแรงงาน
ในองค์กร การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในการท�ำงาน
ตลอดจนการก� ำ หนดแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานเพื่ อ สร้ า ง
ความพร้อมให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าทีก่ ารงานได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน และส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ”

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความแตกต่าง
หลากหลาย

ธนาคารพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
โดยครอบคลุมกระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์ตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ หลักการชีแ้ นะเรือ่ งสิทธิมนุษยชนส�ำหรับ
ธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labor Organization - ILO) และข้ อ ตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global
Compact – UNGC) เพื่อบริหารความแตกต่างหลากหลาย อาทิ เพศ
อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สิทธิความเป็นพลเมือง
วิถที างเพศ หรือความพิการ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน นอกจากนี้
ธนาคารยังประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Risk Assessment and Due Diligence) เพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการท�ำงานและหาแนวทางในการลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่
พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการ
จัดการในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ธนาคารร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ น วั ต กรรมทางสั ง คมด� ำ เนิ น การต่ อ ยอด
แผนการส่งเสริมอาชีพให้ผพู้ กิ ารต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา เพือ่ สร้างอาชีพ
ตามความถนัดและเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงานของผู้พิการให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถหารายได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ประกอบอาชีพ
อยูใ่ นภูมลิ ำ� เนาของตน สร้างรายได้อย่างมัน่ คงในระยะยาว โดยโครงการ
ในปีนี้มีผู้พิการเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 210 คน ภายใต้งบประมาณ
23 ล้านบาท ได้แก่ กลุ่มผู้พิการในโครงการท�ำปุ๋ยชีวภาพมูลไส้เดือน
จังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างอาชีพที่เหมาะสมและมีคุณค่าส�ำหรับ
คนพิการ จังหวัดชัยนาท โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกข่าเหลือง
ของกลุ่มคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้พิการในโครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรพอเพียงและช้อปเปอร์ประดิษฐ์ จังหวัดล�ำปาง โครงการ
เลีย้ งโคขุน โครงการส่งเสริมอาชีพร้านบริการซักผ้า และโครงการส่งเสริม
การเพาะเห็ดเพือ่ คนพิการและครอบครัว จังหวัดล�ำปาง ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า
แนวทางนีจ้ ะช่วยลดช่องว่างของความต้องการจ้างงานในสถานประกอบ
กิ จ การและความต้ อ งการมี ง านท� ำ ของผู ้ พิ ก าร ซึ่ ง ผู ้ พิ ก ารจะได้ รั บ
ประโยชน์ในระยะยาวอย่างแท้จริง
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การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และส่งเสริมสิทธิในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง

ธนาคารส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง
โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม ในระบบทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารของธนาคาร
คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ และคณะกรรมการลูกจ้างอย่างเป็น
ทางการ ปีละ 4 ครั้ง และยังสามารถประชุมร่วมกันได้ตลอดเวลา เพื่อ
เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาอันเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกัน สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับธนาคาร
และยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการจัดการ
ประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น ศูนย์ฮอทไลน์พนักงานสัมพันธ์ ซึ่งน�ำไปสู่
การปรับปรุงอันเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและธนาคารบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันโดยตั้งแต่ปี 2556 - 2560 ข้อเรียกร้อง
และข้อเสนอแนะของพนักงานได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยทุกกรณี
นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้านการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์กบั กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ไทยอืน่ ๆ เพือ่ ยกระดับการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ทั้งอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นิตยสาร Forbes
ท�ำการจัดอันดับสุดยอดนายจ้าง
ที่ดีที่สุดในโลก (ปี 2560)
2,000 อันดับ จากการส�ำรวจพนักงานกว่า
360,000 คน ใน 58 ประเทศทั่วโลก

16

ธนาคารกสิกรไทยจัดอยู่
ในอันดับที่

เป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียว
ที่ติด 1 ใน 20 นายจ้างที่ดีที่สุดในโลก

หมายเหตุ : ติดตามรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชนได้ในหัวข้อ “การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน”

GRI 103-1, GRI 103-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน

2555

2556

2557

2558

2559

2560

จ�ำนวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน
จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
จ�ำนวนข้อร้องเรียนก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ

23
23
0

23
23
0

23
23
0

34
34
0

2
2
0

2
2
0

การก�ำหนดและบริหารค่าตอบแทน

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรม
เสมอภาคและสอดคล้องเหมาะสมทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจากการก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการธนาคาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส ซึง่ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
ท�ำหน้าทีท่ บทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขต
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ทอี่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน ก่อนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี ส�ำหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารและผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล โดยมีคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาและน�ำเสนอจ�ำนวน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

GRI 103-2

ค่าตอบแทนพนักงาน

ธนาคารมุง่ เน้นการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและ
แข่งขันได้ สอดคล้องเหมาะสมกับคุณค่างานของพนักงานทีม่ ตี อ่ ธนาคาร
ซึ่งธนาคารวัดเปรียบเทียบผลตอบแทนของพนักงานกับตลาดกลุ่ม
ธนาคาร (Compensation and Benefits Survey) อย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้งมีนโยบายการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีและการจ่าย
โบนัสตามความสามารถของพนักงาน และปรับเพิ่มเงินเดือนพิเศษ
ระหว่างปีตามความเหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้
ท�ำงานอยู่กับธนาคาร ร่วมสร้างความส�ำเร็จเติบโตไปพร้อมกันเพื่อ
ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้ ว างระบบการจ่ า ยผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารส� ำ หรั บ พนั ก งาน
ที่ปฏิบัติงานประจ�ำในต่างประเทศ (Expatriate Staff) และพนักงาน
ท้องถิน่ ในต่างประเทศ (Local Staff) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับ
ของกฎหมายท้องถิ่น และค�ำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้กับ
ตลาดท้องถิน่ โดยเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนและสวัสดิการและดัชนี
ค่าครองชีพ (Cost of Living / Price Index) ของแต่ละเมืองในทุกประเทศ
และจัดท�ำเป็นคู่มือผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทั้งที่ปฏิบัติ
งานในประเทศไทย ต่างประเทศ และพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน

ธนาคารจัดสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคน* โดยมีประเภทของ
สวัสดิการทีไ่ ด้รบั เหมือนกันและบางประเภททีจ่ ะแตกต่างกันบ้างเฉพาะ
สิทธิ์ เช่น การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล อัตราค่าห้องพักกรณีเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญกับ
สวัสดิการทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำรงชีพของพนักงานในด้านต่างๆ ทัง้ ในระหว่าง
ที่เป็นพนักงานและเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานที่ลาออกจากการเป็น
พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริม
การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของพนักงาน (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) โดยยึด
หลักการตามหลักพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. 2530
• สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปี การให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ประจำ�ธนาคาร
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาภายนอก
ธนาคาร และสถานที่ออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
• สวั ส ดิ ก ารเงิ น กู้ ยื ม ได้ แ ก่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย รถยนต์ การศึ ก ษา
การสมรส บรรเทาทุกข์ เป็นต้น
• เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ได้แก่ การศึกษาบุตร เกษียณอายุ
ขอลาออกจากงาน ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ และประสบภัยพิบตั ิ
เป็นต้น
นอกจากนี้ ส�ำหรับพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ ตามกฎหมายแรงงาน
ระบุวา่ พนักงานหญิงทีต่ งั้ ครรภ์มสี ทิ ธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดไม่เกิน
90 วันและได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาไม่เกิน 45 วัน แต่ธนาคาร
ได้กำ� หนดให้มกี ารจ่ายค่าจ้างให้กบั พนักงานหญิงทีล่ าคลอดตลอดระยะ
เวลา 90 วัน ซึง่ เป็นสิทธิประโยชน์เกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ นอกจากนี้
ยังอนุญาตให้พนักงานชายที่ภรรยาคลอดบุตรสามารถลาหยุดได้ 5 วัน
ท�ำการเพื่อไปดูแลภรรยา ด้วยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้พนักงานชาย
มีโอกาสในการดูแลภรรยาหลังการคลอดบุตร ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และยังถือเป็นช่วงเวลา
ส�ำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสามี ภรรยา และบุตร
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การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถ
และการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
ในปีนี้ ธนาคารพัฒนาแพลตฟอร์มในการสมัครงานรูปแบบใหม่
ภายใต้แนวคิด Anywhere, Anytime, Any Device เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในโลกยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวกและง่ายต่อการ
สมัครงาน อีกทัง้ ยังปรับพืน้ ทีร่ บั รองใหม่ให้มรี ปู แบบทีท่ นั สมัยเหมาะกับ
แนวทางของคนรุน่ ใหม่และเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์การสมัครงาน
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook, KBank Live, KBank
LINE Official Account และ LinkedIn KASIKORNBANK รวมถึง
การจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครงาน
ที่หลากหลาย เช่น
• KBank Campus Roadshow
• Get Inspired by K-Expert: การอบรมโดยวิ ท ยากรจาก
K-Expert เพื่อให้ความรู้และแนะนำ�วิธีการลงทุน
• Smart Career with Digital Life: กิจกรรมรับสมัครพนักงานเพือ่
เข้าร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย และกสิกร บิซเิ นส-เทคโนโลยี กรุป๊
• Light up Your Career: กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ที่สนใจการวิเคราะห์ธุรกิจ SME โดยเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสินเชื่อของธนาคาร
• LET’S JOIN US: Grow Your Career with KBTG กิจกรรม
รับสมัครนิสิต นักศึกษา และผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเข้าร่วมงานกับกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
• K Career Connect: Strive for the Best กิจกรรมรับสมัคร
พนักงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธนาคารกสิกรไทย และกสิกร
บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
• KASIKORNTHAI TALENT ENGAGEMENT: กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาไทยในต่างประเทศได้เข้าร่วมงานกับ
ธนาคาร โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงของธนาคารและกสิกร บิซเิ นสเทคโนโลยี กรุ๊ป เดินทางไปพบปะกับกลุ่มนักศึกษาและคนไทย
ในซิลิคอนวัลเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

* พนักงานทุกคน หมายถึง พนักงานประจ�ำ (Full Time Employee) ภายใต้สัญญาการจ้างงานของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ส�ำหรับพนักงานประจ�ำภายในสัญญาจ้างของบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท
ให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย จะได้รับสวัสดิการ ดังนี้ ประกันชีวิต การรักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและพิการ ลาคลอด และเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ

GRI 103-2, GRI 401-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม

การสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

ความก้าวหน้าในอาชีพการงานถือเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนมุ่งหวัง
โดยธนาคารจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ให้กบั พนักงาน
ทุกต�ำแหน่งเพื่อให้มีโอกาสเติบโตตามศักยภาพและความสามารถ
และมี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพสามารถเติ บ โต
ในต�ำแหน่งงานของธนาคารได้ (Internal Promotion) และเปิดโอกาส
ให้ พ นั ก งานสามารถโอนย้ า ยงานตามความถนั ด และความสนใจ
(Internal Job Transfer) นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการสรรหา
พนักงานภายในเพื่อทดแทนต�ำแหน่งระดับบริหารที่ว่างลง (Internal
Filling) โดยในปีนี้ธนาคารสามารถสรรหาพนักงานภายในมาเติมเต็ม
ต�ำแหน่งระดับบริหารที่ว่างได้จ�ำนวน 83 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 81.92
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ส�ำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรอย่างต่อเนือ่ งทุก 2 ปี ส�ำหรับการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
ประจ�ำปี 2560 ธนาคารก�ำหนดให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ท�ำ
การส�ำรวจเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นกลางและปกป้องความเป็นส่วนตัวของ
พนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงมีกระบวนการวัดผลและตัวชี้วัด
ทีเ่ ป็นมาตรฐานสามารถเทียบเคียงกับตลาดได้ ผลทีไ่ ด้รบั จากการส�ำรวจ
ในภาพรวม ธนาคารมี ร ะดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รสู ง ขึ้ น เกิ น กว่ า
เป้าหมายที่ธนาคารก�ำหนด ทั้งนี้ในระหว่างปีที่ผ่านมาธนาคารจัด
กิจกรรมสื่อความและออกอากาศ Series-K LOVE DIY เพื่อกระตุ้น
และเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อหัวหน้างานและต่อองค์กร
โดยใช้หลักการ “ให้ใจ ให้รู้ ให้เกียรติ ให้โต”

การสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

“พนักงาน” ถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ ธนาคารจึงมุ่งเน้น
เรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยในปี 2560 ธนาคาร
เพิ่มช่องทางในการสื่อความภายในองค์กรที่หลากหลายและจัดให้มี
กิ จกรรมเสริ ม สร้ างความสัม พัน ธ์อันดีภ ายในสายงานและระหว่าง
สายงาน ตลอดจนในต�ำแหน่งงานระดับต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างพนักงานกับธนาคารสร้างความสามัคคีและความร่วมมืออันดี
ในการท� ำ งานของพนั ก งาน ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานมี โ อกาส
ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท�ำให้เกิด
การมีส่วนร่วมของพนักงานมากยิ่งขึ้น

สูงขึ้นถึง  

ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กร

68

ธนาคารจัดกิจกรรม K-Spirit Sport Night ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไปได้ใหม่ๆ
เริ่มต้นจากการท�ำไม่เหมือนเดิม” เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือร่วมใจ
e-mail, Corporate Portal & Enterprise
Social Media

ร้อยละ

(เทียบกับเป้าหมายที่ร้อยละ 66)
และสูงกว่าเมื่อเทียบกับ
กลุ่มธุรกิจการเงินอื่นๆ
ในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจ
การเงินในประเทศไทย
และเอเซียแปซิฟิค

วารสารกิจการสัมพันธ์
eMagazine Online

Line Group

Facebook

สื่อและช่องทาง
การสื่อสาร
ให้แก่พนักงาน

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันในองค์กร
และส่งเสริมธุรกิจ
ของธนาคาร

Command Center

สถานีโทรทัศน์กสิกรทีวี
ออกอากาศทั่วประเทศ
GRI 103-2, GRI 103-3

เสียงตามสาย
ภายใน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปี 2560 ธนาคารเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วก้าวเข้าสู่
ยุค “ธนาคารดิจทิ ลั ” อย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมเรือ่ งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติ ทักษะ และศักยภาพตรงตามความต้องการของธนาคารเพือ่
ให้ลกู ค้าได้รบั ประสบการณ์ทปี่ ระทับใจและมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ตามยุทธศาสตร์
“การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” โดยมีการจัดการตามเส้นทางการเรียนรู้
(Training Roadmap) ให้แก่พนักงานทุกต�ำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงาน
มีทกั ษะความรูใ้ นสายอาชีพ (Functional Competency) และยังพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในมิติต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผล
ส�ำเร็จตามเป้าหมายและสามารถเติบโตควบคูไ่ ปพร้อมกับธนาคาร ดังนี้
• การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นในการพัฒนา
ด้าน Digital Capability โดยวางแผนและจัดหลักสูตรในทักษะ
ทีส่ ำ�คัญต่อการปฏิบตั งิ านให้แก่ทมี งานต่างๆ ทัง้ องค์กร ในหัวข้อ
Digital Mindset/ Financial Technology/ Design Thinking/
Agile/ Data Analytics เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารเป็นต้นแบบในการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นถึงความสำ�คัญของการปรับตัว
ในยุคดิจิทัล
• การสนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ AEC+3
ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
และทักษะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน อาทิ การเรียนภาษาของ
กลุ่มประเทศ AEC+3 (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมียนมา
ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเชีย) และการเรียนรู้ภายใต้
“โครงการ K-Banker Academy” ซึง่ เป็นหลักสูตรด้านธุรกิจการเงิน
การธนาคารที่ครบถ้วนต่อการทำ�งานให้แก่พนักงานต่างชาติ

มิติสังคม
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• การพัฒนาภาวะผู้นำ�
ธนาคารให้ความสำ�คัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ�ให้แก่ผู้บริหาร
ของธนาคารในทุกระดับ โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบผ่าน Management Development Program (MDP)
เช่น การเรียนรู้กับสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน รวมถึงการจัดสัมมนาพิเศษภายในธนาคารจากวิทยากร
และผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำ�ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ K-Coaching Academy
ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาทักษะการโค้ชระดับมืออาชีพตามมาตรฐาน
สากลให้แก่ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะการโค้ช
ในการดึงศักยภาพของพนักงานออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วย
ให้พนักงานทำ�งานได้บรรลุเป้าหมาย มีผลงานดี มีแรงจูงใจ
ในการทำ�งาน และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�ให้แก่ผู้ที่เป็นโค้ชและผู้ที่ได้รับการโค้ชอีกด้วย
• การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ธนาคารปรับปรุงระบบ e-Learning โดยการนำ�เอาเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยมาใช้ในการเรียนรูผ้ า่ นอินเทอร์เน็ต ซึง่ พนักงานสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ผ่านทัง้ ช่องทางคอมพิวเตอร์และ Mobile
Device นอกจากนี้ ยังมี Virtual Classroom ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทเี่ ชือ่ มโยงให้พนักงานทีอ่ ยูต่ า่ ง
สถานทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ปพร้อมกันได้ และถ่ายทอดแลกเปลีย่ น
องค์ความรูผ้ า่ นระบบการสือ่ สารภายในองค์กร ซึง่ ทำ�ให้พนักงาน
สามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกันในเวลาอันรวดเร็วทั่วทั้งองค์กร
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ธนาคารจัดกิจกรรม Executive Retreat: ONE FOR ALL, AND
ALL FOR ONE ให้แก่กลุ่มผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทยและ
บริษัทของธนาคารกสิกรไทยระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายและระดับ
รองผูอ้ ำ�นวยการฝ่าย เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
และความร่วมมือร่วมใจกันตามค่านิยมหลักของธนาคารผ่าน
กิจกรรมที่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสม
• ทุนการศึกษา
ธนาคารให้ทนุ การศึกษาแก่บคุ คลทัว่ ไปและพนักงานของธนาคาร
เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ สร้างบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพทางด้านการเงิน
ให้แก่องค์กร สังคม และประเทศ โดยในปี 2560 ธนาคารได้ให้
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ สิน้
13 ทุน และทุน Young Scholarship รวมทั้งสิ้น 4 ทุน โดยผู้ที่
ได้รับทุน Young Scholarship จะได้เข้ามาทำ�งานที่ธนาคาร
เป็นระยะเวลา 3 ปีเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อนที่จะไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลก

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

การจัดหลักสูตรส�ำหรับพนักงานในปี 2560

จ�ำนวนหลักสูตร
2560

การเรียนรู้ภายในธนาคาร
การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

205
347
85

244
307
86

1,005
416
85

รวม

637

637

1,506

ธนาคารก�ำหนดแนวทางในการดูแลพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารผ่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ โดยพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ได้แก่
พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง โดยโครงการจะแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ ม Leadership Development Participant (LDP)
คื อ พนั ก งานระดั บ ผู้ บ ริ ห ารงานที่ มี ศั ก ยภาพเติ บ โตไปเป็ น
ผู้บริหารฝ่าย หรือผู้บริหารฝ่ายเติบโตไปเป็นผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
2. กลุ่ม Division High Potential (Division HiPo) คือ พนักงาน
ระดับผู้นำ�ทีมหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีศักยภาพเติบโตไปเป็น
ผู้บริหารงาน
3. กลุม่ Expert คือ กลุม่ พนักงานของกสิกร บิซเิ นส-เทคโนโลยี กรุป๊
(KBTG) ที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพเติบโตไป
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอพพลิเคชั่น
โดยพนักงานที่อยู่ในโครงการทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ภาวะผูน้ ำ� และทักษะต่างๆ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการท�ำงาน และ
ได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินโครงการส�ำคัญเพือ่ ให้พนักงานสามารถแสดง
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยธนาคารเชือ่ ว่าการวางแผนพัฒนา
พนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูงด้วยแนวทางนี้ จะท�ำให้พนักงานสามารถ
เติบโตในสายงานได้อย่างมัน่ คงและอยูก่ บั ธนาคารได้ในระยะยาว ตลอดจน
สามารถวางแผนผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งระดับผูบ้ ริหารของธนาคารได้ และช่วย
ลดความเสีย่ งในการขาดแคลนผูน้ ำ� ทีจ่ ะผลักดันธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

100

ร้อยละ
ของพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน
GRI 103-2, GRI 103-3

จ�ำนวนพนักงาน
ที่เข้ารับการเรียนรู้

จ�ำนวนรุ่น

2559

การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
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2559

2560

2559

2560

979
374
86

54,962
1,297
51,821

60,682
1,178
132,822

1,439

108,080

194,682

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างมากกับกระบวนการประเมินและบริหาร
ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพือ่ ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและแข่งขันได้
ในขณะทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคาร โดยการ
ประเมินผลนีจ้ ะเป็นขวัญก�ำลังใจทีด่ ยี งิ่ ต่อพนักงาน ช่วยให้ทำ� งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียของธนาคาร
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารได้น�ำผลงานราย
บุ ค คลเปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายเป็ น ล� ำ ดั บ แรก และเพื่ อ ป้ อ งกั น
ความเบีย่ งเบนของการประเมิน ธนาคารได้นำ� ผลการประเมินรายบุคคล
เปรียบเทียบกับงานหรือต�ำแหน่งงานในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกัน นอกจาก
จะพิจารณาจากผลงานเทียบกับเป้าหมายแล้ว ธนาคารยังพิจารณา
ในมิตอิ นื่ ๆ อีกด้วย เช่น การปฏิบตั งิ านตามความคาดหวังอืน่ ๆ พฤติกรรม
ที่พนักงานแสดงออก การด�ำเนินตามนโยบายที่ก�ำหนด ระดับต�ำแหน่ง
องค์กรและหน้าที่ รวมถึงเงินเดือนที่พนักงานได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินต้องมาจากการตัง้ เป้าหมายทีด่ ี หลักเกณฑ์การประเมินทีช่ ดั เจน
และกระบวนการที่ยุติธรรม อีกทั้งมีการกระจายระดับของการประเมิน
ในสัดส่วนที่ธนาคารก�ำหนดอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ในการแจ้งผลการปฏิบตั งิ าน พนักงานทุกคนจะทราบผล
การปฏิบัติงานและได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงกลางปีและ
ปลายปี รวมถึงการให้คำ� แนะน�ำแบบไม่เป็นทางการในรูปแบบ On Spot
Coaching เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการท�ำงาน
ระหว่างพนักงานและหัวหน้างานอย่างตรงไปตรงมาและทันการณ์
นอกจากนี้ ในทุกๆ ปีธนาคารจะมีการประเมินเรื่อง “ภาวะผู้น�ำ” ของ
ระดับของพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน

ร้อยละของพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน

Management by Objective

พนักงานทุกระดับ

100

Formal Comparative Ranking
of Employees within One
Employee Category

พนักงานทุกระดับ

100

ประเภทของการประเมิน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

พนักงานระดับผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการขึน้ ไป ผ่านแบบประเมิน 360 Walk the
Talk ซึง่ จะได้รบั การประเมินจากผูร้ ว่ มงานในทุกระดับ ตัง้ แต่หวั หน้างาน
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าหรือผู้รับบริการของพนักงาน
โดยตรง เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาใช้ในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของพนักงานต่อไป

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ในปีนธี้ นาคารพิจารณาทบทวนนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยครอบคลุมการด�ำเนินการใน
ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้
บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย โดยทุกกิจกรรมที่จัดท�ำ
ครอบคลุมสถานที่ที่อยู่ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทยทั้ง
อาคารหลัก อาคารย่อย และสาขาทั่วประเทศ และบุคคลทั้งหมดที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการท�ำงานภายใต้ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของ
ธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคาร
กสิกรไทย เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง โดยมีคณะท�ำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมเป็นผูข้ บั เคลือ่ น พร้อมทัง้ มีการก�ำหนดเป้าหมายจ�ำนวน
พนักงานทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์
โดยมีแนวทางการจัดการอย่างเข้มงวดตัง้ แต่การออกแบบสถานทีท่ ำ� งาน
การดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย รวมถึง
คณะท�ำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ประจ�ำ
อาคาร ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกสายงานของธนาคารในอาคารนัน้ ๆ
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงและอันตรายในสถานที่
ท�ำงาน พร้อมทัง้ แนวทางป้องกันเพือ่ ให้อาคารทีท่ ำ� งานนัน้ มีความปลอดภัย
สูงสุด โดยก�ำหนดให้มีจ�ำนวนสมาชิกคณะท�ำงานในแต่ละอาคาร
อย่างน้อย 5 คนขึ้นไป และต้องมีการประชุมคณะท�ำงานเพื่อเตรียม
ความพร้อมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานในการท�ำงานเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุตา่ งๆ อาทิ การซ้อมหนีไฟ
การสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงานทั่วทั้งธนาคาร

มิติสังคม
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การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานสามารถปรั บ สมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต
และการท�ำงาน (Work Life Balance)

ปัจจุบนั ความคาดหวังในเรือ่ งจุดสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงาน
ถูกยกระดับขึ้น ซึ่งธนาคารให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถปรับสมดุลระหว่างการด�ำเนินชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท�ำงาน
ได้อย่างเหมาะสม โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
ทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานสามารถท�ำงานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา จัดสรรเวลาท�ำงาน
และส่วนตัวได้อย่างลงตัวเหมาะสม
โดยในปี 2560 ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรบนแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและท�ำงานได้
จากทุกทีท่ กุ เวลาผ่านโครงการ Digital Workplace โดยยังเพิม่ ศักยภาพ
ของเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
มีการยกระดับฐานข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นในการท�ำงานให้มรี ะบบการค้นหาทีม่ ี
ประสิทธิภาพและออกแบบฐานข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งปรับปรุง
ระบบการบริการด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร (HR Service Portal)
ให้เข้าถึงได้จากทั้งในและนอกธนาคาร ภายใต้คอนเซ็ปต์ Life+ ท�ำให้
การท�ำงานมีความสะดวกและคล่องตัว นอกจากนี้ ธนาคารยังด�ำเนิน
การสร้างสังคมออนไลน์ในการท�ำงานเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมของ
พนั ก งานให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ท� ำ งานที่ ดี แ ละ
สอดคล้องกับรูปแบบการท�ำงานของคนรุ่นใหม่บนโลกดิจิทัล

Life+

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
เป้าหมาย
ด้านความยั่งยืน

ธนาคารยึดมั่นในการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากลที่สำ�คัญ 		

แนวทางการด�ำเนินงาน
การเคารพในสิทธิมนุษยชนถือเป็นความรับผิดชอบของธนาคารและ
เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กรในการเคารพสิทธิและความแตกต่าง
หลากหลาย ธนาคารในฐานะผูใ้ ห้บริการทางการเงินมีความตระหนักดีวา่
กิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารอาจจะมีสว่ นในการสนับสนุน ส่งเสริม เชือ่ มโยง
หรือระงับยับยัง้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
หรือการด�ำเนินงานของธนาคารได้ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงได้ประกาศนโยบาย
สิทธิมนุษยชนขึน้ ในปี 2559 และในปี 2560 ธนาคารได้พจิ ารณาทบทวน
ปรับแนวนโยบายให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้พจิ ารณาทบทวนและน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติและประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติของ
ธนาคาร โดยครอบคลุมธนาคารกสิกรไทย บริษทั ของธนาคารกสิกรไทย
บริษทั ให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบโดยตรงต่อผลกระทบอันเกิด
จากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารทีม่ ตี อ่ ลูกค้า พนักงาน และคูค่ า้ ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้า  

• การให้สินเชื่อ

ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจหรือโครงการที่เกี่ยวข้องหรือมี
การเชื่ อ มโยงกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยบู ร ณาการ
ประเด็นความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในเกณฑ์การพิจารณา
สินเชือ่ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment,
Social and Governance – ESG) ภายใต้กรอบกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับตามมาตรฐานสากล

• การลงทุน

ธนาคารน�ำประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นหนึง่ ในเกณฑ์การ
พิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ซึ่งจะน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน ขั้นตอนการตัดสินใจ
และการสร้างพอร์ตในสินทรัพย์ทุกประเภท
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• การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลลูกค้า
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและจัดการอย่างบูรณาการ ตั้งแต่
การจัดให้มีคณะอนุกรรมการในการก�ำกับดูแล ได้แก่ คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน Digital Oriented Risk,
Data and Cyber Security and IT Risk Management
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ค รอบคลุ ม การรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และได้ก�ำหนดนโยบายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดมาตรการในการ
ป้องกัน ตรวจ ติดตาม และตอบสนองอย่างเพียงพอเหมาะสม
เช่น การด�ำเนินการจัดท�ำ Data Leakage Prevention Tools
(DLP tool) ซึง่ เป็นการป้องกันการน�ำข้อมูลออกไปนอกธนาคาร
ตลอดจนการติดตามการใช้ข้อมูล เป็นต้น

2. กลุ่มพนักงาน

ธนาคารบรรจุเรือ่ งการปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง และจะไม่
ด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสอดคล้องกับ
หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labor Organization: ILO)

2. กลุ่มคู่ค้า

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชน โดยก�ำหนด
ไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่ค้าทุกราย
รับทราบแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ก่อนการเข้า
ร่วมเป็นคู่ค้าของธนาคาร รวมถึงติดตามการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของ
ธนาคารที่ชัดเจนต่อคู่ค้าในการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
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การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในการลดความเสีย่ ง ตลอดจนวิธกี ารป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
แก้ไข และเยียวยาหากมีกรณีการละเมิดเกิดขึ้น โดยมีผู้มีส่วน
ได้เสียภายในธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ
ในปี 2560 ธนาคารด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
100 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่รับผิดชอบในกิจกรรมทางธุรกิจ
หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN
ที
่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ�เนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อั น ได้ แ ก่
Guiding Principles) ดังนี้
สำ�นักเลขานุการบริษัท ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบาย
1. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนนโยบายสิทธิ
และบริ ห ารความเสี่ ย งเครดิ ต ฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
มนุษยชนและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
ปฏิ บั ติ ก ารและจั ด การทุ จ ริ ต ฝ่ า ยบริ ห ารข้ อ มู ล สารสนเทศ
และประกาศเป็นแนวทางปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ ธนาคาร โดยปรับเปลีย่ น
ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ และฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา เพื่อร่วม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเพิ่มประเด็น “การรักษาความปลอดภัย
กันวิเคราะห์ ประเมิน ระบุและจัดลำ�ดับประเด็นความเสี่ยง
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า” เป็นประเด็นที่ธนาคาร
(Human
Rights Risks Identification and Prioritization) ตลอดจน
ต้องให้ความสำ�คัญในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
ทบทวนกระบวนการจัดการที่มีอยู่ของธนาคาร โดยพบว่า ในปี
ข้อเสนอแนะและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
2560 ธนาคารให้ความสำ�คัญและดำ�เนินงานที่เข้มงวดมากขึ้น
โดยสามารถอ่านรายละเอียดของนโยบายสิทธิมนุษยชนได้ใน
เพื่อปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
เว็บไซต์ของธนาคารที่ https://www.kasikornbank.com/th/IR/
• ประเด็นการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
CorporateGovernance/Pages/transparency.aspx
ของข้อมูลลูกค้า
2. ธนาคารจัดทำ�กระบวนการประเมินความเสี่ยงและทะเบียน
ประเด็
นการปล่อยสินเชื่อโครงการ Project Finance ให้แก่
•
ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment
กลุม่ ธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งทีอ่ าจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
and Risks Register) การวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน
เช่น โครงการด้านโรงไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจประมง และกลุ่ม
(Human Rights Due Diligence) เพือ่ ตรวจสอบกระบวนการทำ�งาน
การเกษตร
ที่อาจเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหาแนวทาง
• ประเด็นการจัดจ้างผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างสาขาของ
ธนาคารและผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
3.
ธนาคารดำ�เนิ
นงานอย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
การวิเคราะห์และ
การประกาศ
ประเมิ
น
ผลกระทบ
นโยบาย
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น (Review of Human Rights
ตลอดจนความเป็นไปได้
สิทธิมนุษยชน
Mitigation Measure) ในประเด็นข้างต้น ดังนี้
ที่อาจเกิดการละเมิด
• การจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน Digital
สิทธิมนุษยชนขึ้น
Oriented Risk, Data and Cyber Security and IT Risk
Management
• การเพิ่ ม การฝึ ก อบรมและการสื่ อ ความให้ กั บ พนั ก งาน
การสรุป
เกีย่ วกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การไม่ใช้ขอ้ มูลในทางทีผ่ ดิ
การเยียวยา
ผลการประเมิน
การป้องกันภัยทางไซเบอร์ เช่น Phishing Email
ผลกระทบ
เพื่อจัดท�ำแนวทาง
ด้านการละเมิด
การทบทวนนโยบายเครดิ
ตสำ�หรับกลุม่ ธุรกิจเฉพาะ (Sector•
การด�ำเนินงาน
สิทธิมนุษยชน
ด้านสิทธิมนุษยชน
specific Credit Policy)
ที่เหมาะสม
• การทบทวนเกณฑ์การพิจารณาคู่ค้าและจรรยาบรรณคู่ค้า
โดยเน้นประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยและความ
เป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล ลู ก ค้ า และข้ อ มู ล ธนาคารให้ ม าก
การติดตามและ
ยิ่งขึ้น
สื่อความผลการด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงานต่างๆ ข้างต้นจะสามารถช่วย
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่าง
ยั่งยืน

1

2

5

4

3

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-1
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การเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน
เป้าหมายระยะยาว
การให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าทั้ง 8 กลุ่ม และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ด้านความยั่งยืน ปี 2563
เป้าหมายปี 2560
จำ�นวนผู้เข้าร่วมรับการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าทั้ง 8 กลุ่ม
			 และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำ�นวน 4,800,000 คน
ผลการดำ�เนินงานปี 2560			 จำ�นวนผู้ได้รับความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าทั้ง 8 กลุ่ม
					 และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 6,290,000 คน

แนวทางการด�ำเนินงาน
การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ที่ ห ลากหลายได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และปลอดภั ย ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ที่ ธ นาคาร
ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด เพือ่ ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดีขนึ้ ธนาคารจึงมุง่ พัฒนาศักยภาพ
ทางการเงินของประชาชนในมิติต่างๆ ดังนี้
1. การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้สะดวกสบาย
ตรงกับความต้องการและเข้ากับวิถีชีวิตของคนในสังคมมาก
ยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพือ่ ช่วยให้กลุม่ ทีเ่ ข้าถึงบริการ
ทางการเงินยาก สามารถเข้าถึงได้ เช่น ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ห่างไกล ชนกลุม่ น้อย คนต่างด้าว กลุม่ ผูพ้ กิ าร กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
3. การให้ ค วามรู้ ท างการเงิ น เพื่ อ ให้ ค นในสั ง คมรู้ จั ก เลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง มีความปลอดภัย
และรู้จักที่จะตัดสินใจในการบริหารการเงินของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องบนพืน้ ฐานของความมีวนิ ยั ซึง่ นอกจากจะเป็นการสร้าง
ศั กยภาพทางการเงิ นแล้ วยั ง เป็ น การสร้ างภู มิ คุ้ ม กั น ในการ
ดำ�เนินชีวิตอีกด้วย

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

ดังนั้น หากคนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้และ
มีความรู้ มีวินัยที่จะบริหารจัดการเงินของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
ก็จะเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี (Financial
Well-being) ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจน
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมในอนาคต

การเข้าถึงบริการทางการเงิน
ส�ำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ความทัว่ ถึงและเท่าเทียมกันของคนในสังคมถือเป็นพืน้ ฐานเบือ้ งต้น
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การช่วยให้ชีวิตของแต่ละ
บุคคลพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เช่น ผู้ที่
อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าว กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้มี
รายได้นอ้ ย และกลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ให้สามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินได้ พร้อมทัง้ มีความรูพ้ นื้ ฐานและมีวนิ ยั ทางการเงิน
ุ ภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็น
จะเป็นการช่วยยกระดับชีวติ ของแต่ละบุคคลให้มคี ณ
แนวทางของการพัฒนาที่จะต้องยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกคน
(Inclusive Development) โดยธนาคารมีแนวทางการด�ำเนินงานต่างๆ ดังนี้

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม
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Technology
Designed
for All

K PLUS Beacon แอพพลิเคชั่นธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านสมาร์ทโฟนให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึง (Financial Inclusion) โดยให้การสนับสนุนบริษัท บีคอน
อินเตอร์เฟส ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพภายใต้การร่วมทุนของ
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon
ซึง่ เป็นแอพพลิเคชัน่ การท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนทีต่ อบสนอง
ด้วยระบบเสียงและการสัมผัสส�ำหรับผูบ้ กพร่องทางสายตาและผูส้ งู อายุ
ให้สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกปลอดภัยเพียงปลาย
นิ้ ว สั ม ผั ส ซึ่ง ถือเป็น แอพพลิเคชั่น แรกของไทยที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ
(Empower) ให้กบั ผูบ้ กพร่องทางการเห็น ได้แก่ คนตาบอด (The Blind)
ผู้มีสายตาเลือนราง (The Low Vision) และผู้สูงอายุ (The Elderly)

รวมไปถึงคนทัว่ ไป ให้สามารถท�ำธุรกรรมการเงินออนไลน์ผา่ นสมาร์ทโฟน
ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องมองหน้าจอ มีความเป็นส่วนตัว
สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภั ย โดยบริ ก ารหลั ก บนแอพพลิ เ คชั่ น
ประกอบด้วย การถามยอด โอนเงิน เติมเงิน และจ่ายบิล ภายใต้ระบบ
รักษาความปลอดภัยมาตรฐานเดียวกับ K PLUS
ในช่วงแรก K PLUS Beacon เปิดให้ทดลองใช้งานกับอาสาสมัคร
4 กลุ่ม ได้แก่ คนตาบอด ผู้มีสายตาเลือนราง ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป
จ�ำนวน 300 คน ในเดือนธันวาคม 2560 ถึงไตรมาส 2 ปี 2561 เพื่อให้
อาสาสมัครทดลองใช้และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อน�ำไปพัฒนา
ุ สมบัตเิ หมาะกับ
และปรับปรุงแอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon ให้มคี ณ
การใช้งานจริงในชีวิตประจ�ำวันของผู้บกพร่องทางการเห็น ก่อนเปิด
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นทางการในปี 2561

GRI 103-3, FS13, FS14

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม

บริการโอนเงินรับปลายทางที่ไปรษณีย์จากกสิกรไทย
(K-Bank to Post)

เป็นบริการที่ผู้โอนเงินท�ำรายการผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย และผู้รับ
เงินโอนสามารถรับเงินได้ ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ โดยที่
ผู ้ รั บ เงิ น โอนไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี บั ญ ชี เ งิ น ฝากกั บ ธนาคาร เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกในการโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ผลการด�ำเนินงานรวมทั้ง 3 บริการ
mPAY

เซเว่นอีเลฟเว่น

ไปรษณีย์

บริการส่งเงินกสิกรไทยรับที่เซเว่นอีเลฟเว่น
(K-Bank to 7-Eleven)

เป็นบริการที่ผู้โอนเงินท�ำรายการผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย และผู้รับ
เงินโอนสามารถรับเงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ
โดยที่ผู้รับเงินไม่จ�ำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

บริการโอนเงินกลับบ้านทันใจ รับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์
(K-Bank to mPAY)

ธนาคารร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ำกัด เพื่อให้บริการ
โอนเงิ น จากธนาคารกสิ ก รไทย และรั บ เงิ น ที่ ตั ว แทนเอ็ ม เปย์ ก ว่ า
3,000 สาขาทั่วประเทศ ท�ำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
ที่ ต ้ อ งการโอนเงิ น ให้ กั บ ผู ้ รั บ ที่ ไ ม่ มี บั ญ ชี ธนาคารได้ เ ป็ น การเพิ่ ม
ความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้รับเงินปลายทาง

Transfer

GRI 103-3, FS13, FS14
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ปี 2560

จ�ำนวนรายการโอนเงิน

กว่า

9,500 รายการ
26 ล้านบาท

มูลค่ากว่า

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม

บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS
(ไม่มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำในการเปิดบัญชี)

บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS
โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ด้วยตนเองทางโทรศัพท์มือถือ
ไม่ตอ้ งเดินทางไปสาขา ไม่ตอ้ งยืน่ เอกสารใดๆ สะดวกในการท�ำรายการ
เปิดบัญชี อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และที่ส�ำคัญคือบัญชีใช้งานได้
ทันทีโดยไม่มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำในการเปิด (0 บาท) นอกจากนี้ ลูกค้า
ยังสามารถเลือกออกบัตรเดบิตผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS เพื่อใช้ใน
การเบิกถอนเงินสดจากบัญชีนี้ได้

ผลการด�ำเนินงาน

(เริ่มให้บริการเดือนธันวาคม 2560)

จ�ำนวนการเปิดบัญชี
เฉลี่ยวันละ

230 บัญชี
25 ล้านบาท
ยอดเงินฝากรวม

บริการเงินฝากประจ�ำซูเปอร์ ซีเนียร์  

เป็นบริการเงินฝากประจ�ำระยะเวลา 30 เดือน ส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
55 ปีขนึ้ ไป ลูกค้าจะได้รบั ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (รับประกันโดย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย) นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีโดยไม่ต้องช�ำระ
ค่าเบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครองชีวิตที่ได้รับเท่ากับยอดเงินฝากคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากประจ�ำซูเปอร์ ซีเนียร์ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย
นอกจากนี้ ลูกค้ายังไม่ต้องส�ำรองจ่ายหากต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุซึ่งไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง และ
ค่ า รั ก ษาพยาบาลกรณี ก ระดู ก แตกหั ก สู ง สุ ด 30,000 บาทต่ อ ครั้ ง
โดยความคุ้มครองที่ลูกค้าได้รับจะครอบคลุมจนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์
หรือจนกว่าลูกค้าจะปิดบัญชีเงินฝากประจ�ำซูเปอร์ ซีเนียร์

ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน
การเปิดบัญชี
เฉลี่ย

56 ราย

ต่อเดือน

081

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบ�ำนาญกสิกรไทย

เป็นสินเชือ่ ทีเ่ ปิดโอกาสให้กลุม่ ลูกค้าวัยเกษียณอายุทเี่ ป็นข้าราชการ
บ�ำนาญสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อการครองชีพของผู้รับ
บ�ำนาญ รัฐบาลจึงเข้ามาช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มนี้โดยแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ก�ำหนดให้ผู้รับบ�ำนาญสามารถ
น�ำสิทธิในบ�ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันการกู้เงินกับ
สถาบั น การเงิ น ได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บนโยบายของรัฐ บาล
ที่ต้องการช่วยเหลือข้าราชการบ�ำนาญ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน ธนาคารจึงจัดท�ำบริการสินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบ�ำนาญ
กสิกรไทย เพื่อให้บริการส�ำหรับกลุ่มผู้รับบ�ำนาญสามารถน�ำเงินไปใช้
จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวมีก�ำหนดระยะเวลา
ช�ำระคืนทีแ่ น่นอน โดยน�ำสิทธิในบ�ำเหน็จตกทอดของผูก้ เู้ ป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงินกับธนาคาร

ผลการด�ำเนินงาน
มูลค่าสินเชื่อ
จ�ำนวนกว่า

500
ล้านบาท
สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุหรือบุตรหลานของผู้สูงอายุ

เพือ่ เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแนวทางของคณะท�ำงาน
ประชารัฐ ด้วยการให้วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต�่ำแก่
ผู ้ ที่ มี แ ผนจะซื้ อ หรื อ ปลู ก สร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ อยู ่ ดู แ ลบิ ด ามารดา
อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ภ ายในครอบครั ว และรองรั บ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยลูกค้าสินเชื่อจะได้รับอัตราดอกเบี้ย
พิเศษคงที่ตำ�่ สุดร้อยละ 4.25 ต่อปี เป็นระยะเวลานาน 3 ปี พร้อมยกเว้น
ค่ า ประเมิ น หลั ก ประกั น ซึ่ ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งจดจ� ำ นองหลั ก ประกั น
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560

ยอดเงินฝากเฉลี่ย

760,000
บาทต่อบัญชี
GRI 103-3, FS13, FS14

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม

บัตรโอนเงินไทย-เมียนมาครั้งแรกในไทย

บัตรโอนเงินไทย-เมียนมา
Myanmar Remit Card

ครั้งแรก

ในไทย

GRI 103-3, FS13, FS14
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ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับธนาคาร Kanbawza (KBZ) ซึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ทมี่ เี ครือข่ายสาขาและมีฐานลูกค้ามากทีส่ ดุ ในประเทศ
เมียนมา ออกบัตรโอนเงินไทย-เมียนมา (Myanmar Remit Card) เพื่อ
ให้บริการโอนเงินข้ามประเทศแก่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ท�ำงาน
ในประเทศไทยจ�ำนวนกว่า 4 ล้านคน ซึ่งเดิมนั้นแรงงานชาวเมียนมา
ส่วนใหญ่โอนเงินกลับประเทศผ่านช่องทางที่มิใช่สถาบันการเงิน โดย
พึ่งพาคนกลางน�ำเงินไปมอบให้กับทางญาติโดยตรง เนื่องจากมีความ
เคยชินและง่ายต่อการเข้าถึง แต่มคี วามเสีย่ งทีป่ ลายทางจะไม่ได้รบั เงิน
หรือรับไม่เต็มจ�ำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าว ธนาคารจึงได้ร่วมกับธนาคาร Kanbawza ออกบัตรโอนเงิน
ไปประเทศเมี ย นมา (Myanmar Remit Card) เพี ย งลู ก ค้ า สมั ค ร
บัตรโอนเงินไทย-เมียนมา แล้วน�ำบัตรมาสแกนเพื่อท�ำรายการโอนเงิน
ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศกว่า 9,000 ตู้ โดยสามารถ
โอนเงินได้สูงสุดวันละ 100,000 บาทต่อหนึ่งบัญชีรับโอนปลายทาง
สามารถรั บ เป็ น เงิ น จ๊ า ดได้ ภ ายใน 1 วั น ที่ ธ นาคาร Kanbawza
ทุกสาขาในเมียนมากว่า 400 สาขา หรือเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มกว่า
800 ตู้ โดยลูกค้าที่ท�ำธุรกรรมโอนเงินไปเมียนมาจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
หลังจากนั้นธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนตามอัตรามาตรฐาน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม

มาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี 2560  
1) มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากอุทกภัยภาคใต้

		 เพื่ อ บรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ลู ก ค้ า บั ต รเครดิ ต
กสิกรไทย ในขณะทีย่ งั รักษาคุณภาพหนีข้ องธนาคาร โดยธนาคาร
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าบุคคลที่ประสบอุทกภัยภาคใต้รวม
12 จังหวัด ด้วยการปรับลดดอกเบี้ยลงร้อยละ 50 ของยอด
คงค้างเดิมและยอดใช้ใหม่ หรือเลือกปรับลดยอดผ่อนช�ำระ
ขั้นต�่ำเป็นร้อยละ 0 - 10 เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 รอบบัญชี

ผลการด�ำเนินงาน
ลูกค้า
ที่ประสบอุทกภัย
เข้าร่วมโครงการ

1,086 ราย
ต่อเดือน

ธนาคาร
ช่วยเหลือดอกเบี้ย
จ�ำนวน

1.9
ล้านบาท

2) โครงการแลกคะแนนเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

		 การจัดโครงการเพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยภาคใต้ผา่ นกลุม่ ผูถ้ อื บัตรเครดิตกสิกรไทย โดยผูถ้ อื บัตร
สามารถใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนนแทนเงินบริจาค 100 บาท
บริจาคผ่านสภากาชาดไทย โดยมีชอ่ งทางการแลกคะแนนผ่าน
K-Contact Center และ SMS ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2560
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3) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบ
ภัยพิบัติจากพายุเซินกา

		 จากสถานการณ์ นํ้ า ท่ ว มของพายุ เ ซิ น กาเข้ า ขั้ น วิ ก ฤต
กระทบหลายจั ง หวั ด โดยเฉพาะจั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ธนาคาร
จึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ฝ่ า วิ ก ฤตดั ง กล่ า ว ด้ ว ยการช่ ว ยลดภาระให้ ผู้ ป ระกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบ พักชำ�ระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ขยายเทอม
ตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินต่างประเทศสูงสุด 6 เดือน พร้อม
สนับสนุนวงเงินซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร รวม
ถึ ง ชดเชยสต็ อ กสิ น ค้ า ที่ เ สี ย หายจากนํ้ า ท่ ว ม โดยพั ก ชำ�ระ
เงินต้นนานสูงสุด 6 เดือนและไม่ต้องประเมินราคาหลักประกัน
พร้อมทั้งส่งทีมงานลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่าง
ใกล้ชิด โดยหวังว่ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยบรรเทา
ภาระให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปจนกว่ า สถานการณ์ นํ้ า ท่ ว มจะเข้ า สู่ ภ าวะปกติ
และสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุดเพื่อดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้

ผลการด�ำเนินงาน
ธนาคารให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
วงเงินจ�ำนวน

234
ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน
คะแนนที่แลก

5.6 ล้าน
คะแนน

คิดเป็นยอดเงินบริจาค

560,000
บาท
GRI 103-3, FS13, FS14

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม
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การให้ความรู้ทางการเงิน
การให้ความรู้ทางการเงินส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล  

ธนาคารให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในชีวิตอย่างมี
คุณภาพและเหมาะสมกับสุขภาพทางการเงินของตนเอง โดยในปัจจุบันธนาคารมีผู้ชี่ยวชาญทางการเงิน (K-Expert) ที่ผ่านการอบรมประมาณ
5,744 คน เพื่อให้คำ� ปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ดังนี้

1) การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

		 ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การให้ ค วามรู ้ ท างการเงิ น
ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่รับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยธนาคารได้เผยแพร่ความรู้
ทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.askkbank.com/k-expert ทัง้ ใน
รูปแบบบทความ คู่มือและเกร็ดความรู้ทางการเงิน ตลอดจน
เครือ่ งมือค�ำนวณทางการเงินตามเป้าหมายและสุขภาพการเงิน
ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่สาระความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารของ K-Expert ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
ได้แก่ Twitter (@KBank_Expert) Facebook (KBank Live)
และ LINE (KBank Live)
		 ในปี 2560 ธนาคารได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
แบบ Real Time ในรูปแบบ Facebook Live กับรายการ “ฟังดี
มีตังค์” ทุกวันพุธเว้นพุธ เวลา 20.00-21.00 น. ผ่านช่องทาง
Facebook (KBank Live) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก K-Expert
จะหยิบยกประเด็นพูดคุย พร้อมตอบค�ำถามสดในรายการ และ
เปิดกว้างให้ผสู้ นใจรับค�ำปรึกษาทางการเงินได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยสามารถส่งค�ำถามไปที่ k-expert@kasikornbank.com
หรือเว็บไซต์ www.pantip.com เพื่อรับค�ำปรึกษาและความรู้
ในห้องสนทนาหลัก คลับองค์กร หรือข้อความส่วนตัวได้อกี ด้วย

2) การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอื่นๆ

การให้ความรู้ทางการเงินที่ศูนย์ K-Expert Center
		 K-Expert Center ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี
เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้ทาง
การเงิน เฉลีย่ กว่า 300 กิจกรรมต่อปี ทัง้ ยังเป็นศูนย์ให้ค�ำปรึกษา
ด้านการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินของธนาคารที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน (CFP : Certified Financial Planner) ผ่านการวิเคราะห์
โดยใช้เครือ่ งมือทางการเงินประเภทต่างๆ เพือ่ ช่วยให้เป้าหมาย
ในการด�ำเนินชีวิตของลูกค้าเป็นจริง นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจรับ
ค�ำปรึกษาสามารถติดต่อรับค�ำปรึกษาได้ที่สาขาของธนาคาร
ทั่วประเทศได้เช่นกัน
การให้ความรู้ทางการเงินผ่าน Corporate Roadshow
		 ธนาคารมีการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรให้แก่องค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน และห้างร้านต่างๆ เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน
มาโดยตลอด เพือ่ ช่วยให้พนักงานและบุคลากรในองค์กรต่างๆ
สามารถบริหารจัดการเงินได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�ำเนินงานการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล
ผลการด�ำเนินงานการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล
การให้ความรู้
ผ่านการจัดอบรม
การให้ความรู้
ผ่านช่องทางดิจิทัล

จ�ำนวนผู้เข้ารับค�ำปรึกษาและร่วมอบรมที่
K-Expert Center และ Corporate Roadshow
จ�ำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยต่อเดือน
จ�ำนวนผู้ชมการให้ความรู้ผ่าน K-Expert
Facebook Live เฉลี่ยต่อ Live

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

เป้าหมาย
(คน)

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงาน
(คน)

% ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
K-Expert ทีม่ กี ารลงทุนเพิม่
ในกองทุนรวมและประกัน

27,170

26,132

27%

400,000
-

521,715
15,396 คนต่อ Live

-

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

การให้ความรู้ทางการเงินส�ำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มลูกค้าบรรษัท ทั้งกลุ่ม
เอสเอ็มอี กลุ่มธุรกิจรายย่อย (Micro) สตาร์ทอัพ ที่ต้องการพัฒนา
การด�ำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยการให้
ความรู้เพื่อสร้างรากฐานในการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและ
สร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยในปี 2560 ธนาคารมีการด�ำเนินงาน
ดังนี้

การให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา
เนื่องจากมากกว่าร้อยละ 90 ของจ�ำนวนผู้ประกอบการในประเทศเป็น
เอสเอ็มอี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็นร้อยละ 30-50
สร้างการจ้างงานประมาณร้อยละ 70 ของการจ้างงานในประเทศ
ในปี 2560 ธนาคารร่วมกับภาครัฐของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Holistic Empowerment of SMEs” เพื่อ
ให้ความรู้ในการวางกลยุทธ์ และ Ecosystem ของการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจเอสเอ็มอีแก่สมาชิกรัฐสภาและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา จ�ำนวนกว่า 150 ราย โดยจัดสัมมนาทัง้ หมด 4 ครัง้
ณ กรุงเนปิดอว์ (2 ครัง้ ) เมืองย่างกุง้ และเมืองมัณฑะเลย์ โดยการสัมมนา
ครั้งนี้มุ่งเน้นการแบ่งปันประสบการณ์ของการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคาร
พาณิชย์

มิติสังคม
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รว่ มกับ The Union of Myanmar Federation
of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) และ Department
of SME Development ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ภายใต้หัวข้อ “SME Capacity Building Program Series II” ซึ่งเป็น
การจัดอบรมต่อเนือ่ งจากปี 2559 โดยมุง่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการวางแผนธุรกิจ
การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และการวางแผนทางการเงิน
ซึ่งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมอบรมจ�ำนวนกว่า 250 ราย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 35 (เมื่อเทียบกับการจัดงานในปี 2559)

การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

ธนาคารจั ด การบรรยายให้ ค วามรู ้ ด ้ า นสิ น เชื่ อ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน Green Building ขึ้น ในงาน “Energy Efficiency Initiatives :
Transforming Green Measures into Tangible Bottom-Line”
มาตรการอนุรักษ์พลังงานกับผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม โดย
เชิญผู้ประกอบการโรงแรมในพัทยาและภาคตะวันออกเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย เพือ่ เผยแพร่และโน้มน้าวให้ผปู้ ระกอบการหันมาสนใจแนวทาง
การอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอาคารให้มากยิ่งขึ้น

GRI 103-2, GRI 103-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

การจัดสัมมนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและการป้องกันความเสียหาย
จากกลโกงรูปแบบต่างๆ

• ธนาคารจัดสัมมนาการค้าระหว่างประเทศในหัวข้อ “ความรูเ้ รือ่ ง
อัตราแลกเปลี่ยนและรู้เท่าทัน Fraud” ให้แก่ผู้ประกอบการ
น�ำเข้าและส่งออกกว่า 200 ราย เพื่อให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์โลกและค่าเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการป้ อ งกั น ความเสี ย หายจากกลโกง
(Fraud) ของการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งยังคง
ใช้อีเมลเพื่อหลอกลวงให้ท�ำรายการโอนเงินเป็นหลัก แต่ได้
วิวัฒนาการให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เช่น การอ้างถึงผู้ตรวจสอบ
บัญชีหรือมีหนังสือมอบอ�ำนาจปลอม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ประกอบการรู้วิธีป้องกันและจัดการรับมือได้หากต้องเผชิญ
กับกลโกงต่างๆ
• ธนาคารจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการท� ำ ธุ ร กรรม
ระหว่างประเทศเบื้องต้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท�ำธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ รวมถึงกฎระเบียบสากลของการท�ำธุรกรรมระหว่าง
ประเทศและการป้องกันความเสี่ยงของการท�ำเอกสารน�ำเข้า
ส่งออก นอกจากนี้ ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าบรรษัทถึง
สถานที่ท�ำงานของลูกค้าเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มาเข้าฟัง
ความรู้ความเข้าใจในการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศมากขึ้น

การแลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการและหน่วยงาน
ต่างประเทศ

ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารจัดอบรมให้ความรูใ้ นการท�ำธุรกิจแก่ธนาคาร
Kanbawza ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และธนาคารแมสเปีย้ น
ของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการให้
บริการ (Service Model) ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย
ท� ำ ให้ เ กิ ด การต่ อ ยอดพั ฒ นาระบบการเงิ น การธนาคารของทั้ ง สอง
ประเทศในอนาคต

GRI 103-2, GRI 103-3
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งาน “SME MATCHING DAY 2017”

จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังคู่ค้าเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจทั่วไทย
และต่างแดน เพื่อมุ่งหวังให้เอสเอ็มอีได้มีโอกาสในการหาช่องทางเพื่อ
สร้ า งการเติ บ โตด้ า นยอดขาย ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะสร้ า งธุ ร กิ จ
ให้มั่นคง โดยในปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี
ที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวน 749 ราย โดยภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่
การจับคู่ธุรกิจที่ได้พันธมิตรคู่ค้าจากผู้ประกอบการรายใหญ่ 13 กลุ่ม
บริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งหรือโมเดิร์นเทรดจ�ำนวน 7 แห่ง
ธุรกิจออนไลน์จ�ำนวน 4 แห่ง และผู้ประกอบการต่างประเทศจ�ำนวน
2 แห่ง การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ และการแบ่งปันประสบการณ์จากเอสเอ็มอีทปี่ ระสบ
ความส�ำเร็จทางธุรกิจแล้ว นอกจากนี้ ยังให้ค�ำปรึกษาเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดการขาย การน�ำเสนอนวัตกรรม
Solution ใหม่ ๆ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มเข้ า สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล เช่ น ผู ้ พั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ทางด้านบัญชี โลจิสติกส์ และออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้
ผู ้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ไ ทยมี โ อกาสพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ เ จริ ญ เติ บ โต
อย่างยั่งยืน

การจัดงานสัมมนา “เจาะตลาด UAE โอกาสเปิด
เพิ่มยอดขาย”

เป็นงานสัมมนาถ่ายทอดความรู้และแนะน�ำช่องทางในการสร้าง
ตลาดใหม่ในรัฐดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าไปลงทุนใน
ประเทศเหล่านี้ และแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนถอดบทเรียนให้แก่
ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ เพื่อเร่งสร้างศักยภาพการเข้าไปท�ำธุรกิจ
ในตลาด UAE ได้ในอนาคต

การจัดงานสัมนา “เตรียมรับมือ ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง”

ธนาคารจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อ
เตรียมรับมือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รู ป แบบใหม่ ที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2562
ซึ่ง พ.ร.บ. ใหม่นี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารและเกณฑ์
การประเมินทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างใหม่ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ หาสาระหลัก
และส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถบริหารภาษีได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คแค็นซี่ จ�ำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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การดำ�เนินงานด้านชุมชนและสังคม  
เป้าหมายระยะยาว
จำ�นวนโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปีเพิ่มขึ้น
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
เป้าหมายปี 2560

จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20ผ

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 • โครงการทุนการศึกษาสำ�หรับเยาวชนจังหวัดน่าน: จำ�นวนผู้เข้าร่วม
				 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.57
					 • โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ
						 เพิ่มขึ้นร้อยละ 43

เป้าหมายระยะยาว
จำ�นวนชั่วโมงจิตอาสาเพิ่มขึ้น และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 Corporate Citizenship Strategy
เป้าหมายปี 2560

จำ�นวนชั่วโมงจิตอาสา: 50,000 ชั่วโมง

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 จำ�นวนชั่วโมงจิตอาสา: 66,182 ชั่วโมง

แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานด้านชุมชนและสังคม

ธนาคารเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ชุมชนและ
สังคมจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ธนาคารจึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่าง
การเติบโตทางธุรกิจกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีและพร้อมที่จะมีส่วนร่วม
ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ในชุมชน ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อ�ำนวย
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่ธนาคารด�ำเนินงานอยู่ โดยใช้ความรู้
ความเชี่ ย วชาญที่ ธ นาคารมี ใ นการสร้ า งผลกระทบเชิ ง บวกให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย
ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ การมอบสิง่ ของ การให้ความช่วยเหลือ
ในยามฉุกเฉิน การท�ำจิตอาสาของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมภายใน
ของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ
ตลอดจนการถ่ายทอดทักษะความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดย
ร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่าย กลุ่มลูกค้า และมูลนิธิกสิกรไทย
ด้วยความมุ่งหวังว่าการด�ำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของธนาคาร
จะช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมเพื่อช่วย
ให้เกิดการเจริญเติบโตขยายวงกว้างส่งผลต่อภาพรวมระดับประเทศได้
ในอนาคต

ธนาคารใช้มาตรฐานสากลในการรายงานการด�ำเนินงานด้านชุมชน
และสังคมตามแนวทาง London Benchmarking Group (LBG)
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยในปีนี้มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
รูปแบบการสนับสนุน

ยอดรวม

เงินสด

294.84
ล้านบาท

407.56

ล้านบาท

สิ่งของและบริการ ค่าด�ำเนิน ชั่วโมงการท�ำ
กิจกรรม
จิตอาสา
ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่า
ล้านบาท
ล้านบาท

13.33

31.70

67.69

GRI 201-1
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ธนาคารเปิดตัวโครงการ 50,000 ชั่วโมง ท�ำดี ท�ำได้ ให้พนักงานท�ำกิจกรรมจิตอาสาในวันท�ำงานโดยไม่ถือเป็นวันลาจ�ำนวน 1 วันต่อปีเพื่อให้ความรู้ทางการเงิน
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศอันเป็นการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินในทุกภาคส่วนของสังคม

ลักษณะการสนับสนุน

ประเภทการสนับสนุน
47.5%

48.4%

การลงทุน
เพื่อชุมชน
และสังคม

การลงทุน
เชิงพาณิชย์
เพื่อสังคม

33.1%

18.5%

โครงการ “50,000 ชั่วโมง ท�ำดี ท�ำได้” เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการ “20,000 ชั่วโมง ท�ำดี ท�ำได้” ในปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานธนาคารกสิกรไทย พนักงานในบริษัทของธนาคารกสิกรไทย
และพนักงานในกลุม่ บริษทั ให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย
ร่ ว มกั น ท� ำ กิ จ กรรมจิ ต อาสาหลากหลายรู ป แบบ ตามเจตนารมณ์
“กรีน ดีเอ็นเอ” โดยมุ่งเน้นการน�ำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
และการป้องกันภัยทางการเงินมาถ่ายทอดและแบ่งปันให้แก่ชุมชน
ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรการกุศล และองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ชุ ม ชนมี ค วามรู ้ ใ นการเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ให้ ต อบสนอง

3.3%

ด้านการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ

5.0%

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

24.3%

7.9%

ด้านสวัสดิการ
ทางสังคม

2.0%

โครงการจิตอาสา 50,000 ชั่วโมง ท�ำดี ท�ำได้

ด้านการช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน

ด้านการศึกษา

การบริจาค

ด้านสาธารณสุข

11.0%

เป้าหมายในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังรู้เท่าทันภัยทางการเงิน
ซึง่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นยุคทีด่ จิ ทิ ลั แบงกิง้ ก�ำลังเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�ำวันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วมกับผู้บริโภค (Customer Engagement) ท�ำให้เข้าใจ
ความต้องการ รู้ถึงปัญหา เพื่อน�ำมาพัฒนาและแก้ไขผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินให้ตรงตามความต้องการมากยิง่ ขึน้ พนักงานมีโอกาส
ได้พัฒนาทักษะ ทบทวนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการเงิน
ตลอดจนเกิดความภาคภูมใิ จ ในขณะทีช่ มุ ชนเองก็เกิดทัศนคติในเชิงบวก
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารให้สิทธิ์พนักงาน
สามารถลาเพื่อท�ำจิตอาสาได้ 1 วันท�ำงาน ซึ่งตลอดช่วงปี 2560
มีผลการด�ำเนินงานดังนี้

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสังคม

089

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ปี 2560
จ�ำนวนพนักงานท�ำจิตอาสา

13,408 คน
66,182 ชั่วโมง

จ�ำนวน

จิตอาสาในเวลางาน 39,111 ชั่วโมง
และจิตอาสานอกเวลางาน 27,071 ชั่วโมง
• พนักงานให้ความรู้ทางการเงินจ�ำนวน 2,171 คน 6,158 ชั่วโมง
• พนั ก งานชวนบุ ค คลภายนอกท� ำ จิ ต อาสาจ� ำ นวน 504 คน
3,104 ชั่วโมง
• พนั ก งานด� ำ เนิ น โครงการจิ ต อาสาจ� ำ นวน 130 โครงการ
ประกอบด้วย
• โครงการด้านการพัฒนาการศึกษา 30%
• โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 8%
• โครงการด้านการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2%
• โครงการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 29%
• โครงการด้านการธ�ำรงศิลปะและวัฒนธรรม 7%
• โครงการด้านสวัสดิการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
16%
• โครงการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2%
• อื่นๆ 6%
• เงินที่ธนาคารสนับสนุนการท�ำจิตอาสาจ�ำนวน 693,236 บาท
• งบประมาณที่พนักงานร่วมกันท�ำจิตอาสา (นอกเหนือจาก
งบประมาณที่ธนาคารสนับสนุน) จ�ำนวน 1,234,526 บาท
• เงินบริจาคในโครงการจ�ำนวน 1,162,041 บาท
• มูลค่าสิ่งของที่บริจาคในโครงการจ�ำนวน 288,959 บาท

ธนาคารร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด�ำเนิน
โครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญา (พัฒนายุววิจยั ) ตัง้ แต่ปี 2555 โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ เปลีย่ นแปลงปฏิรปู กระบวนการคิดของนักเรียนผ่านการท�ำโครงงาน
ฐานวิ จั ย Research Based Learning (RBL) ให้ นั ก เรี ย นรู ้ จั ก
การท�ำความเข้าใจปัญหาอย่างมีเหตุและผล มีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรูจ้ ากการได้ปฏิบตั นิ อกห้องเรียน
ได้รับประสบการณ์จริง (Learning by Doing)
ซึ่งในปี 2560 ธนาคารด�ำเนินโครงการเป็นระยะที่ 2 โดยมุ่งสร้าง
โรงเรียนต้นแบบจ�ำนวน 16 แห่ง ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือ
ข่ายจ�ำนวน 8 แห่ง หรือที่เรียกว่า “ศูนย์พี่เลี้ยง” ซึ่งประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล�ำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โดยศูนย์พี่เลี้ยงเหล่านี้จะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ รวมทั้งติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในปีนี้ได้มีการ
ขับเคลือ่ นจากระดับนโยบายเพือ่ ให้มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นศูนย์พเี่ ลีย้ งเหล่านี้
ก�ำหนดโครงการเพาะพันธุป์ ญ
ั ญาเป็นภารกิจวิชาการเพือ่ รับใช้สงั คมของ
มหาวิทยาลัย ผนวกกับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ไว้ในโครงการอีกด้วย ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่ากระบวนการ
ของเพาะพันธุ์ปัญญาจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนของ
นักเรียนและครู พร้อมทั้งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการด�ำเนินงาน

129 โรงเรียน

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด

จ�ำนวน

ในพื้นที่น�ำร่อง 18 จังหวัด

นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน

18,966  
คน

โครงงาน
จ�ำนวน

4,065
โครงงาน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

โครงการรักษ์ป่าน่าน

ธนาคารร่วมกับส�ำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
กองทั พ บก และจั ง หวั ด น่ า น จั ด ท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน ภายใต้
โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ตั้งแต่ปี 2557 โดยธนาคารวางแผนการพัฒนา
ระยะยาวด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานเป็นระยะเวลา
กว่า 10 ปี และมีเป้าหมายในการลดการสูญเสียพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ซึง่ ถือเป็นต้นก�ำเนิด
ของแม่นำ�้ น่าน ซึง่ มีความส�ำคัญเนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ กว่าร้อยละ 40 ของ
แม่นำ�้ เจ้าพระยาแม่นำ�้ สายหลักของไทยไหลมาจากแม่นำ�้ น่าน โครงการ
จึงเริม่ จากการสร้างความตระหนักรูถ้ งึ ปัญหาของการสูญเสียทรัพยากร
ป่าไม้ การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการรุกพื้นที่ป่าไม้ การฟื้นฟู
สภาพป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด
น่ า น รวมทั้ ง การสร้า งป่า สร้า งอาชีพให้เกษตรกรสามารถด�ำรงชีพ
ภายใต้ผืนป่าได้ และสร้างจิตส�ำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนในรุ่นต่อไป
ปี 2560 ธนาคารจัดสัมมนา “รักษ์ปา่ น่าน ครัง้ ที่ 3” ณ ศูนย์การเรียนรู้
และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดน่าน เพื่อเป็นเวทีของการเผยแพร่ความรู้และระดมความคิด
เพือ่ หาแนวทางในการหยุดยัง้ การตัดไม้ทำ� ลายป่า และเสนอแนะวิธกี าร
ที่จะท�ำให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

มิติสังคม

โครงการ AFTERKLASS

090

เป็นโครงการให้ความรู้ทางการเงินผ่านชุมชนออนไลน์ในเว็บไซต์
WWW.AFTERKLASS.COM ภายใต้แนวคิดสนุกกับชีวิต เพื่อนสนิท
ทางการเงิน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออม การวางแผนการใช้จ่าย
การลงทุน จนถึงการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ อันเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่โลกของการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง
15- 20 ปี โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร ซึ่งในปี 2560 ธนาคาร
มีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นใหม่ โดยแบ่งแพลตฟอร์มออกเป็น 2 ส่วน คือ
• ส่วนพืน้ ทีห่ น้าเว็บไซต์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารสาระความรูท้ างการเงิน
เพือ่ ให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น โพสต์ แชร์แบ่งปันความรูก้ บั
เพือ่ นๆ และมีการสอดแทรกสาระความรูเ้ รือ่ งการเงินการลงทุน
• เกม AFTERKLASS CITY ซึ่งเป็นเกมส์ที่มีตัวละครจ�ำลองของ
โลกเสมือนจริง โดยพลเมืองของ AFTERKLASS CITY จะใช้ชวี ติ เป็น
มนุษย์เงินเดือนทีต่ อ้ งท�ำงานเก็บเงิน มีการลงทุนในหุน้ และกองทุน
ต่างๆ เพื่อสร้างฐานะให้ประสบความส�ำเร็จเสมือนในชีวิตจริง

ผลการด�ำเนินงาน
สมาชิกเว็บไซต์
จ�ำนวนประมาณ

14,577คน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเนชั่น
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน

ธนาคารด�ำเนินโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเนชัน่
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดน่าน
อันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านก�ำลังคนทีจ่ ะรองรับการขับเคลือ่ นทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และที่ส�ำคัญเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนที่ได้รับทุน ได้น�ำความรู้กลับมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ตลอดจนทรัพยากรสิง่ แวดล้อมในบ้านเกิดของตนในอนาคต ซึง่ นักเรียน
ส่วนใหญ่ที่มาขอรับทุน เป็นชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มี
ความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ โดยนอกจากธนาคารจะสนับสนุน
ด้านทุนการศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเงิน
การธนาคารเป็นประจ�ำทุกปี เช่น การบริหารเงินในรั้วมหาวิทยาลัย
การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความส�ำเร็จ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
เป็นต้น และสนับสนุนงบประมาณให้แก่นักเรียนทุน ที่ปรารถนาจะท�ำ
โครงการเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตนในระหว่างที่ก�ำลังศึกษาอยู่ เช่น
โครงการธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยเนชัน่ ร่วมใจต้านภัยหนาว
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง จั ด ให้ นั ก เรี ย นทุ น ฯ ได้ มี โ อกาสฝึ ก งานกั บ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อฝึกทักษะและหา
ประสบการณ์จริงจากชีวิตการท�ำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่
โลกแห่งการท�ำงานในอนาคต

ธนาคารสนับสนุนโครงการประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดน่าน

มิติสังคม
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ผลการด�ำเนินงาน

120 คน

จ�ำนวนผู้สมัครขอรับทุน ปี 2560

จ�ำนวน

60 คน

จ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน ปี 2560

จ�ำนวน

ปี 2560 ธนาคารให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เพื่อให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชผักเกษตร
อินทรีย์ โดยธนาคารจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้วยการเชิญกลุ่มลูกค้าของธนาคารผู้มีความช�ำนาญด้านการเพาะปลูก การท�ำการตลาด
และการบริหารจัดการด้านการเงินมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรน�ำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่สมาชิก
ในกลุ่มต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดหาช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร โดยแนะน�ำกลุ่มลูกค้าของธนาคารที่ท�ำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้รู้จักและพูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง ท�ำให้เกษตรกรมีแหล่งจ�ำหน่ายสินค้า ในขณะที่กลุ่มลูกค้ามีแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ โดยในอนาคต ธนาคาร
มีแผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และแนะน�ำช่องทางจัดจ�ำหน่ายใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรอย่างครบวงจร เพื่อให้แบรนด์
ท้องถิ่นของจังหวัดน่านเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรและลูกค้าของธนาคารให้ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
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มิติสิ่งแวดล้อม
094 การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
098 การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

มิติสิ่งแวดล้อม
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มิติสิ่งแวดล้อม

093

137,815.82
ปริมาณการใช้พลังงาน

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขตที่ 1 และ 2)

7

ลดลงร้อยละ
(เทียบกับปี 2559)

2

เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ลดลงร้อยละ
(เทียบกับปี 2559)

4,870.38
ปริมาณขยะ
เมตริกตัน

655.77

15

ลดลงร้อยละ
(เทียบกับปี 2559)

มูลค่าสินเชื่อ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

ล้านบาท

16,051

มูลค่าสินเชื่อพลังงานทดแทน

ล้านบาท

GRI 103-3, FS8

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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มิติสิ่งแวดล้อม

094

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายระยะยาว
การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนโดยมีส่วนแบ่งการตลาด
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 ของกำ�ลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 15 ของตลาดในประเทศ
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
เป้าหมายปี 2560

ส่วนแบ่งการตลาดด้านกำ�ลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 14

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 ส่วนแบ่งการตลาดด้านกำ�ลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 14.2

เป้าหมายระยะยาว
การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอัตราการขยายตัว 10 เท่า
ด้านความยั่งยืน ปี 2563 จากปีฐาน 2558
เป้าหมายปี 2560

อัตราการขยายตัว 4.5 เท่า จากปีฐาน 2558

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 อัตราการขยายตัว 6.1 เท่า จากปีฐาน 2558

แนวทางการดำ�เนินงาน

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกอันเกิดจากสภาวะเรือนกระจก
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำ�รงชีพของสิ่งมีชีวิตและการอยู่รอด
ของมนุษย์ในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในโลก
โดยประเทศไทยได้ เ ข้ า เป็ น ภาคี ก รอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21)
โดยร่วมกับนานาประเทศในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ลดระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้
อยู่ในระดับตํ่า (Low Emission) ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการปรับตัว
ให้มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate-Resilient Development) ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Economy) และ
ช่วยให้บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals)
ธนาคารในฐานะทีเ่ ป็นหนึง่ ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของประเทศ
และถือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก มีความตระหนักดีถึงปัญหานี้
และพร้ อ มที่ จ ะเป็ น กลไกทางการเงิน เพื่อสนับสนุน การปรับเปลี่ยน
กระบวนทั ศน์ ข องประชาคมโลก ด้ว ยแนวทางการดำ�เนินงานหลัก
3 ประการ ดังนี้
1. การสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
		 และการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อดำ�เนินธุรกิจ
		 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบ
		 จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Mitigation and
		 Adaptation of the Climate Change Impacts) เช่น การส่งเสริม
GRI 102-11, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, FS8

		 ให้ลกู ค้าทำ�ธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ ธนาคารบนโทรศัพท์มอื ถือ
		 K PLUS เพื่อลดการเดินทางมาที่สาขาและลดการใช้กระดาษ
		 ในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ การลดการใช้พลังงาน
		 และทรัพยากร การใช้นํ้า การจัดการของเสีย การจัดการป่าไม้
		 และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นต้น
3. การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
		 สภาพภูมิอากาศ เช่น การกำ�หนดเป้าหมายการลดการปล่อย
		 ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการดำ � เนิ น งานของธนาคารลงให้ ไ ด้
		 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 (เทียบกับปีฐาน 2555)
		 การประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
		 การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental
		 Management System-EMS) การตรวจวัด การรายงานผล
		 และการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MRV			Measurement-Report-Verification) การจัดการฐานข้อมูล
		 ก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการลด
		 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

สินเชือ่ พลังงานทดแทนและสินเชือ่ เพือ่ การอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สินเชื่อพลังงานทดแทน

การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนถือเป็นแนวทาง
หนึ่งในการช่วยลดหรือจำ�กัดภาวะโลกร้อนไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน
2 องศาเซลเซียส ตามข้อตกลงของภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่
ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เนือ่ งจากพลังงานทดแทนเหล่านี้
เป็นพลังงานทีส่ ามารถนำ�มาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จ�ำ กัด

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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มิติสิ่งแวดล้อม

ทัง้ ยังหาได้จากธรรมชาติและสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดปัญหา
การขาดแคลนพลังงาน และยังลดมลพิษอีกด้วย ธนาคารจึงพัฒนา
โครงการสินเชือ่ พลังงานทดแทนขึน้ โดยส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนหันมาใช้
พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย
เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทน
จากของเสีย และอืน่ ๆ โดยโครงการทีธ่ นาคารสนับสนุนสินเชือ่ จะต้องผ่าน
กระบวนการประเมินความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนได้รับการ
พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างรอบคอบ

การประเมินความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ พลังงานทดแทน

การให้ สิ น เชื่ อ สำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบการด้ า นพลั ง งานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียนต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานนํา้ และโรงไฟฟ้าชีวมวล จะมีการประเมิน
ความเสี่ยงโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้
• ความเสี่ ย งด้ า นการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า เนื่ อ งจากโรงไฟฟ้ า
		 บางประเภท เช่ น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานนํ้ า ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา
		 การก่อสร้างค่อนข้างนานและต้นทุนการก่อสร้างสูง จึงต้องมัน่ ใจ
		 ว่าโครงการจะมีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
		 อีกทั้งสามารถควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
• ความเสี่ยงหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ ความเสี่ยงจาก
		 วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ทั้ ง ด้ า นราคาและปริ ม าณ เนื่ อ งจาก

		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
•
		
		
•
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ปริ ม าณการสร้ า งโรงไฟฟ้ า มี จำ � นวนเพิ่ ม มากขึ้ น ในขณะที่
ปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ มี จำ � นวนจำ � กั ด ประกอบกั บ มี อี ก หลาย
อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ วั ต ถุ ดิ บ ประเภทเดี ย วกั น
เป็นเชื้อเพลิง
ความเสี่ย งจากการผั น ผวนของสภาวะอากาศที่อ าจส่ ง ผล
ต่ อ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม
และโรงไฟฟ้ า พลั ง งานนํ้ า ที่ พึ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ
เป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า
ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีเครื่องจักร อาทิ Boiler, Turbine และ
Generator (ตรวจสอบเบื้องต้นจาก Initial Environmental
Report - IER จากวิศวกรอิสระ)
ความเสี่ยงจากปัญหาการประท้วงและมวลชน ซึ่งอาจทำ�ให้
โรงไฟฟ้าไม่สามารถเปิดดำ�เนินการได้ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
ที่ถูกประท้วงในระหว่างการขอเครดิต
ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
และความปลอดภัย อาทิ การมีระบบรักษาความปลอดภัย
มีการรับรองผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(IEE) มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม (ESIA)
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และการรับรองเป็นรายงาน
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษามาตรฐานการป้ อ งกั น และการแก้ ไ ข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตัวอย่างการนำ�ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
มาพิจารณาโครงการคำ�ขอสินเชื่อด้านสิ่งแวดล้อม Project Finance
ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินต่อโครงการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายให้โครงการเหล่านั้น
ผ่านการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อ

โครงการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน

โครงการพลังงานลม

โครงการเปลี่ยนของเสีย
ให้เป็นพลังงาน
หลุมขยะ (เนื่องจากประเด็น
ความกังวลเรื่องขยะ)
ของเสียจากเทศบาล
ของเสียจากอุตสาหกรรม

พลังงานลมเป็นแหล่งกำ�เนิด
พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดที่สุด

ชุมชน/ อุตสาหกรรม

แต่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
เช่น การติดตั้งเสากังหันลมต้องใช้พื้นที่
ครอบคลุมบริเวณกว้าง มีเสียงรบกวน
ความถี่ตํ่าจากการหมุนของใบพัดกังหัน
และบดบังทัศนียภาพ

เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นขยะของเสีย
จากชุมชนและอุตสาหกรรมในแต่ละวัน
และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมกองขยะ
ของเสียที่อาจสร้างผลกระทบที่ไม่น่าพึงพอใจ
ต่อชุมชนรอบๆ ธนาคารทำ�การพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจให้การสนับสนุน
โครงการที่ด�ำ เนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ธนาคารทำ�การพิจารณาอย่างจริงจังรอบด้าน
ก่อนที่จะสนับสนุนโครงการเหล่านี้
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสม

การให้สินเชื่อโครงการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน
และพลังงานลมในระดับท้องถิ่น ธนาคารให้ความสำ�คัญ
ต่อประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้
• กฏหมายและมาตรฐานอุตสากรรมที่เกี่ยวข้อง:
โดยโครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
• การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม:
กำ�หนดนโยบายและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร
เพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่อาจเกิดขึ้น
• สถานที่โครงการ:
ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมที่มีผลกระทบน้อยที่สุด
ต่อชุมชนโดยรอบ ชุมชนมีส่วนร่วมกับโครงการ
และมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม:
ทำ�ให้เกิดมลพิษในระดับตํ่ากว่าที่กฎหมายกำ�หนด 		
และมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
• ประเด็นด้านสังคมและแรงงาน:
ปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไม่มีการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็กในโครงการ

หมายเหตุ รายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลได้ในบท “การบริหารความเสี่ยง”

GRI 103-1, GRI 103-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผล

มูลค่าสินเชื่อพลังงานทดแทน
ยอดสินเชื่อ

เมื่อผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารจะ
ทำ�การติดตามและควบคุมดูแลผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนกระทั่งถึง 1 ปี หลังจากเริ่มดำ�เนินการผลิตไฟฟ้าขายเข้า
ระบบโดยวิศวกรอิสระและเครือข่ายทีป่ รึกษาด้านพลังงานของโครงการ
ทั้งที่ปรึกษาไทยและต่างประเทศที่ธนาคารและผู้ประกอบการยอมรับ

ก�ำลังการผลิต

16,051
ล้านบาท

3,547
เมกะวัตต์

37.9%

096

สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

		

11.4%
88.2%
57.6%

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยพัฒนาโครงการสินเชือ่ ต่างๆ
เพือ่ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผูป้ ระกอบการตระหนักถึงความจ�ำเป็น
และหันมาใช้สินค้าและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกัน
บรรเทาภาวะโลกร้อน ดังนี้

		 สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
		 ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล
		 โครงการสินเชื่อบ้านประหยัดพลังงานของเอสซีจี ไฮม์
		 ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการบ้านประหยัดพลังงานของ
เอสซีจี ไฮม์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบ้านที่ผลิตด้วยนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 ธนาคารก�ำหนดเป้าวงเงิน
สินเชือ่ จ�ำนวน 100 ล้านบาท และมียอดปล่อยสินเชือ่ จ�ำนวน 73 ล้านบาท

3.0%

GRI 103-3, FS8

1.5%

0.3%

0.1%

พลังงาน
แสงอาทิตย์

ยอดสินเชื่อ 6,094 ล้านบาท
กำ�ลังการผลิต 403 เมกะวัตต์

พลังงานนํ้า

ยอดสินเชื่อ 9,247 ล้านบาท
กำ�ลังการผลิต 3,130 เมกะวัตต์

พลังงาน
จากการเปลี่ยน
ของเสียให้เป็น
พลังงาน

ยอดสินเชื่อ
466 ล้านบาท
กำ�ลังการผลิต 10 เมกะวัตต์

ก๊าซชีวภาพ

ยอดสินเชื่อ
244 ล้านบาท
กำ�ลังการผลิต
4 เมกะวัตต์

		 สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
		 ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าบรรษัท
		 ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยริเริ่มโครงการสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการท�ำธุรกิจ สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยธนาคารจัดสรรวงเงินสินเชื่อจ�ำนวน
3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้
		 • โครงการปรับปรุงระบบและกระบวนการเพือ่ ลดการใช้พลังงาน
			 ในสถานประกอบการ
		 • โครงการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED ในสถานประกอบการ
			 หรืออาคารธุรกิจ
		 • โครงการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
			 ในการด�ำเนินธุรกิจ
		 • โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตร
			 ต่อสิ่งแวดล้อม
		 • โครงการสินเชื่อเงินกู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มูลค่าสินเชื่อ

โครงการปรับปรุง
ระบบและกระบวนการ
เพื่อลดการใช้พลังงาน
ในสถานประกอบการ

28.79
ล้านบาท
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มิติสิ่งแวดล้อม

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5 โครงการ รวม
โครงการติดตั้ง
หลอดประหยัดไฟ LED
ในสถานประกอบการ
หรืออาคารธุรกิจ

655.77

ล้านบาท

โครงการติดตั้ง
Solar Rooftop
เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน
ในการด�ำเนินธุรกิจ

65.85
ล้านบาท

		

216.48
ล้านบาท

ล้านบาท

0.00

โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ
สินเชื่อเงินกู้เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน

344.65
ล้านบาท

นอกจากการสนับสนุนสินเชือ่ ให้แก่ธรุ กิจทีม่ กี ารจัดการด้านพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ธนาคารยังร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
เพือ่ ผลักดันและส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการหันมาสนใจในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เช่น

			 ระหว่างประเทศของเยอรมนี เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงรูปแบบ
			 การด�ำเนินงานและน�ำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
			 (ร่าง) กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

		 • ธนาคารร่ ว มกั บ ส�ำนั ก งานเพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง
			 สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส (The Agence Francaise de
			 Developpement: AFD) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาคาร

		 • ธนาคารร่ ว มกั บ สมาคมบริ ษั ท จั ด การพลั ง งานและ
			 สมาชิก (Thai Energy Services Company Association:
			 ESCO) โดยสมาคม บริษทั จัดการพลังงานและสมาชิก มีหน้าที่
			
			
			
			
			
			
			

ให้ค�ำปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร
ในการด�ำเนินโครงการให้กบั ผูป้ ระกอบการในมาตรการอนุรกั ษ์
พลังงาน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า
เม็ดเงินที่ได้จากการประหยัดพลังงานสามารถน�ำมาช�ำระคืน
เงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Self-Financing Project) สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

		 • ธนาคารเข้ า ร่ ว มการประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น

			
			
			
			
			
			
			
			
			

สาธารณะต่อ (ร่าง) กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินระหว่า งประเทศด้า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country
Program: TCP) ซึ่งจัดขึ้นโดยส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงาน
หลักของกองทุน Green Climate Fund (GCF) ร่วมกับส�ำนักงาน
เลขาธิการกองทุน Green Climate Fund (GCF Secretariat)
และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านองค์กรความร่วมมือ

ความร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

			
			
			
			
			
			
			

อนุรักษ์พลังงาน (Green Building) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้
ผู ้ ป ระกอบการปรั บ เปลี่ ย นส�ำนั ก งานให้ เ ป็ น อาคารสี เ ขี ย ว
เพื่อลดการใช้พลังงานและบรรเทาภาวะโลกร้อน ด้วยการ
สนับสนุนสินเชื่ออาคารสีเขียวกสิกรไทย (K-Green Building
Program) ให้แก่อาคารธุรกิจประเภทต่างๆ ในรูปแบบเงินกูพ้ เิ ศษ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมมนาให้ความรู้และให้ค�ำปรึกษา
ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอีกด้วย

• ธนาคารร่วมกับองค์กรเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
			 ของสหรั ฐ อเมริ ก า (United States Agency for
			 International Development: USAID) ในโครงการ Private
			
			
			
			
		 •

Finance Advisory Network for Asia Program เพื่อถ่ายทอด
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการหันมาท�ำธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ธนาคารร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
			 ของเยอรมันนี เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละค�ำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจ
			 ในการลงทุนด้านการอนุรักษณ์พลังงาน และพลังงานทดแทน
GRI 103-3, FS8
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มิติสิ่งแวดล้อม
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การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายระยะยาว
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 20 - 25 (เทียบกับปีฐาน 2555)
ด้านความยั่งยืน ปี 2563
เป้าหมายปี 2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 6 (เทียบกับปีฐาน 2555)

ผลการดำ�เนินงานปี 2560		 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 8 (เทียบกับปีฐาน 2555)

แนวทางการบริหารจัดการ
ธนาคารมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยก�ำหนดนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานไว้อย่างชัดเจน และวางยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็น
แนวทางการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนิงานของธนาคารลงร้อยละ 20-25
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555 ภายในปี 2563 โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. การก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
ใช้มาตรการและอุปกรณ์
ในการตรวจวัดควบคุมและ
จัดการด้านพลังงานอย่างเป็น
ระบบ มีมาตรการการติดตั้งและ
ควบคุมใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

ใช้ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด
พลังงาน และมีระบบบริหาร
จัดการด้านพลังงาน

ใช้พลังงานทางเลือก
และอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
การท�ำธุรกรรมที่ไม่มีผลเสีย
กับสิ่งแวดล้อม

GRI 103-2, GRI 103-3

ลดการใช้พลังงาน
และลดการใช้ทรัพยากร
ในองค์กร
ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
การใช้พลังงานขององค์กร

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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2. การบริหารจัดการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและพลังงาน เพือ่ พัฒนาสูส่ งั คมคาร์บอนตำ�่ โดยการออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
และมีระบบการบริหารจัดการอาคารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงค�ำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การอนุรักษ์พลังงาน

การบริหารจัดการนํ้า

การบริหารจัดการขยะและของเสีย

• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน
การอนุรักษ์พลังงาน
• ให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็นทั้งในด้าน
ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ
การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการพลังงาน รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง การใช้พลังงานทดแทน
และการพัฒนาระบบการจัดการและ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม
• ก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ทุกระดับและเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยต้อง
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
ษ์พลังงานและรายงาน
ที่ก�ำหนดการอนุ
ติดตามรักตรวจสอบ
ต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
• ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการ
พลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน
ด้านพลังงานเป็นประจ�ำทุกปี

• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน
การบริหารจัดการน�้ำ
• ก�ำหนดรูปแบบ กระบวนการจัดการน�้ำ
ที่ใช้ในองค์กร ทั้งน�้ำประปา น�้ำฝน
และน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อการอุปโภคและบริโภค
• ก�ำหนดให้น�้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากอาคาร
สู่ภายนอก จะต้องมีคุณภาพน�้ำทิ้ง
ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็นทั้งในด้าน
ทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ รวมถึง
การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์
การใช้น�้ำขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการน�้ำ
และเหมาะสม

• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน
การบริหารจัดการขยะและของเสีย
• ก�ำหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ตั้งแต่การเก็บกัก การเก็บขน
และการก�ำจัด
• ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในมาตรการ
การบริหารจัดการขยะและของเสีย

การบริหารจัดการขยะและของเสีย

GRI 103-2
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3. การจัดตัง้ คณะท�ำงานประจ�ำอาคารด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน โดยมีหน้าที่

รับผิดชอบในการด�ำเนินงานจัดการพลังงาน ติดตาม ตรวจสอบ
และรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานภายในอาคารเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายด้าน
การอนุรักษ์พลังงานของธนาคาร

4. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากร
1. โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ 3 อาคารหลัก
		ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน
		
		
		
		
		
		

และศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ก สิ ก รไทย ธนาคารด�ำเนิ น การเปลี่ ย น
เครือ่ งท�ำความเย็น (Chiller) และเครือ่ งสูบนำ�้ ระบายความร้อน
(Condenser Water Pump) เพื่อให้ระบบท�ำความเย็นของ
เครื่ อ งปรั บ อากาศท�ำงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จ�ำนวน 720,928 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
หรือ 2,595,378 เมกะจูล

		
		
		
		
		

ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย และบ้านพักสุขสามัคคี
โครงการนี้เป็นส่วนต่อขยายจากโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED
ในพืน้ ทีส่ �ำนักงานทีไ่ ด้ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จ�ำนวน 629,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
หรือ 2,264,400 เมกะจูล

2. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งและไฟฟ้ า
		 บริเวณตราสัญลักษณ์ของธนาคาร จ�ำนวน 4 อาคาร
		ได้แก่ อาคารส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-4
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3. โครงการถังขยะแยกประเภท

		
		
		
		
		
		

เป็นโครงการคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง โดยมีการจัดวาง
ถังขยะแยกประเภทตามชั้นต่างๆ ภายในอาคารส�ำนักงานหลัก
ของธนาคาร เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทิ้งขยะให้ถูกต้อง
ตามการแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการขยะแก่หน่วยงานภายนอกผู้รับบริการจัดการขยะต่อไป
โดยในปี 2560 มีปริมาณขยะจ�ำนวน 2,856 ตันต่อปี

		
		
		
		
		
		

เป็นโครงการจัดการระบบเก็บกักน�้ำฝนเพื่อน�ำน�้ำฝนกลับมา
ใช้ใหม่และการจัดการน�้ำทิ้งในอาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี
กรุ๊ป ที่ได้รับการบ�ำบัดแล้วกลับไปมาใช้ในระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล และระบบรดน�้ำต้นไม้ของอาคาร เพื่อการใช้
ทรัพยากรนำ�้ อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีปริมาณ
น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ 21,237 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

		
		
		
		
		
		
		
		

อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้มีการติดตั้งระบบ
โซลาร์เซลก�ำลังการผลิต 350 กิโลวัตต์ ซึ่งจะสามารถผลิต
พลังงานได้ 452,518 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 1,629,064 เมกะจูล
ต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของพลังงานรวมที่ใช้
ภายในอาคารตามข้อก�ำหนดของการรับรองตามมาตรฐาน
LEED-NC ระดับ Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานของอาคารเขียว
โดย United States Green Building Council (USGBC)

4. โครงการบริหารจัดการน�้ำฝนและน�้ำเสียเพื่อน�ำกลับ
		 มาใช้ใหม่

5. โครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลของอาคาร
		 กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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101

มิติสิ่งแวดล้อม

ผลการด�ำเนินงาน

ธนาคารกำ � ลั ง จั ด ทำ � ระบบบริ ห ารข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Management System: EMS) ขึ้ น เพื่ อ จั ด การฐานข้ อ มู ล
ก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานของธนาคารให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

ผลการใช้พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

พลังงานรวม

การเดินทาง
ของพนักงาน

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

2560

2559

2558

2557

2556

2555
(ปีฐาน)

137,815.82

4.54

140,306.87

4.62

221,145.67

6.39

203,155.84

5.97

188,686.18

6.24

163,647.72

7.29

กิโลเมตร

869,865.18

28.67

1,248,284.14

น�้ำ
ลูกบาศก์เมตร

789,099.00

26.01

753,152.84

41.14

24.82

1,745,954.57

1,613,771.06

50.46

46.64

1,875,466.21

1,412,954.05

55.08

41.50

1,607,367.61

1,402,668.90

1,822,754.55

1,265,353.96

53.15

81.22

46.38
56.39

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ขยะ

(ขอบเขตที่ 1 และ 2)

เมตริกตัน

4,870.38

0.16

5,701.75

0.17

9,151.17

0.26

9,005.96

0.26

7,998.74

0.26

6,910.06

0.31

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

104,805.85

3.45

112,929.95

3.72

121,223.00

3.50

112,152.06

3.29

106,106.13

3.51

113,509.32

5.06

Per FTE (Full Time Employee)
* FTE = Full Time Employee ประกอบด้วยพนักงานของธนาคารกสิกรไทย บริษทั ของธนาคารกสิกรไทย กสิกร บิซเิ นส-เทคโนโลยี กรุป๊ และบริษทั ให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย
** ในปี 2560 ปริมาณการใช้น�้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัติโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการทดสอบระบบเพื่อช�ำระล้างแนวท่อ
หมายเหตุ: 1.
2.
		
		
3.
4.
		
5.
		
6.

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 ไม่นับรวมการรั่วไหลของสารท�ำความเย็นในเครื่องปรับอากาศและการรั่วไหลของสารเคมีดับเพลิง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2 ไม่นับรวมการใช้ไฟฟ้าของสาขาในห้างสรรพสินค้าซึ่งถือเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ธนาคารทั้งหมด
แนวทางการพัฒนา
ธนาคารมีแผนการรวบรวมข้อมูลการใช้สารท�ำความเย็น 6 อาคารหลักในขอบเขตที่1โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2561
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3 ค�ำนวณเฉพาะการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจโดยภาคพื้นด้วยรถแท็กซี่เท่านั้น ยังไม่นับรวมการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และเครื่องบิน
การรายงานปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ ประเมินจากปริมาณขยะทีส่ ง่ ก�ำจัดโดยเทศบาล ซึง่ ไม่รวมปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ ธนาคารมีแผนการรวบรวมข้อมูลและคาดว่าจะเปิดเผยในรายงาน
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2561
ธนาคารได้ปรับการค�ำนวณบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกใหม่ (Recalculation) เนือ่ งจากในปีฐาน 2555 ธนาคารเก็บข้อมูลปริมาณเชือ้ เพลิงในการเดินทางจากบัตรเติมนำ�้ มัน (Fleet card) เท่านัน้
(ไม่รวมการเบิกเป็นเงินสด) แต่ในปัจจุบนั ธนาคารได้ปรับแนวทางให้ลดการเบิกเงินสดเปลีย่ นมาเป็นการใช้บตั รเติมนำ�้ มันเพิม่ มากขึน้ ดัง้ นัน้ ธนาคารจึงได้ท�ำการปรับการค�ำนวณเป็นแบบใหม่ตงั้ แต่ปฐี าน 2555
ปริมาณขยะที่ลดลง เนื่องจากธนาคารมีการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

GRI 102-48, GRI 103-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 303-1, GRI 306-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลการดำ�เนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

หน่วย

2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้*
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ**

พันบาท
พันบาท

182,032,493
30,371,858

158,975,087
30,209,683

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน***

พันบาท

31,007,961

23,020,704

เงินที่ชำ�ระแก่เจ้าของเงินทุน****

พันบาท

34,749,315

34,694,189

เงินภาษีที่ชำ�ระแก่รัฐ*****

พันบาท

13,552,479

9,919,253

เงินบริจาคเพื่อการกุศลและโครงการด้านการศึกษา

พันบาท

467,406

416,300

มูลค่าเศรษฐกิจเชิงสะสม

พันบาท

71,883,474

60,714,958

สินทรัพย์รวม

พันบาท

2,900,840,774

2,444,824,063

หนี้สินรวม

พันบาท

2,513,018,479

2,130,506,043

ส่วนของเจ้าของ

พันบาท

387,822,295

314,318,020

*
**

รายได้ ประกอบด้วย รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เงินบริจาค
เพื่อการกุศลและโครงการด้านการศึกษา
*** ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินบ�ำเหน็จ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผลประโยชน์ของพนักงาน เงินสบทบตามกฎหมายส่วนที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายให้ เงินช่วยเหลือ
เพื่อสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เช่น การประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น
**** เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน หมายถึง เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
***** เงินภาษีช�ำระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีโรงเรือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

GRI 102-7, GRI 201-1

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลการดำ�เนินงาน

ด้านสังคม

2556
ข้อมูล

		

จำ�นวนพนักงาน*

2557

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

2558

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
21,614

19,303

2559

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
21,484

2560

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
21,029

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
20,839

แยกตามเพศ
• ชาย

7,386

38.26%

7,694

35.60%

7,377

34.34%

6,831

32.48%

6,579

31.57%

• หญิง
แยกตามเชื้อชาติ

11,917

61.74%

13,920

64.40%

14,107

65.66%

14,198

67.52%

14,260

68.43%

• ชาวไทย

19,289

99.93%

21,601

99.94%

21,470

99.93%

20,995

99.84%

20,809

99.86%

14

0.07%

13

0.06%

14

0.07%

34

0.16%

30

0.14%

• ไม่มีก�ำ หนดระยะเวลา

19,263

99.79%

21,548

99.69%

21,429

99.74%

20,978

99.76%

20,767

99.65%

• มีกำ�หนดระยะเวลา
แยกตามสถานที่ทำ�งาน

40

0.21%

66

0.31%

55

0.26%

51

0.24%

72

0.35%

10,093

52.29%

10,688

49.45%

10,537

49.05%

9,940

47.27%

9,787

46.96%

9,210

47.71%

10,926

50.55%

10,947

50.95%

11,089

52.73%

11,052

53.04%

19,294

99.95%

21,606

99.96%

21,474

99.95%

21,008

99.90%

20,815

99.88%

9

0.05%

8

0.04%

10

0.05%

21

0.10%

24

0.12%

• ชาวต่างชาติ
แยกตามประเภทสัญญาจ้าง

• สำ�นักงานใหญ่และอาคารหลัก
• นอกสำ�นักงานใหญ่
และอาคารหลัก
แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน
• ประเทศไทย
• นอกประเทศไทย

* พนักงานทัง้ หมด ในทีน่ หี้ มายถึง พนักงานธนาคารกสิกรไทย (เฉพาะธนาคาร) โดยกลุม่ พนักงานดังกล่าวข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามประเภทสัญญาจ้าง คือ สัญญาจ้างแบบไม่มกี �ำหนดเวลา (Permanent)
และสัญญาจ้างแบบมีก�ำหนดระยะเวลา (Contract)

GRI 102-8

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

2556
ข้อมูล

104

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2557

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

2558

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

2559

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

2560

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

แยกตามระดับการศึกษา
• มัธยมศึกษา (ตํ่ากว่าปริญญาตรี)

702

3.64%

633

2.93%

554

2.58%

469

2.23%

401

1.92%

• ปริญญาตรี

12,678

65.68%

14,653

67.79%

14,568

67.81%

14,512

69.01%

14,358

68.90%

• ปริญญาโท

5,890

30.51%

6,289

29.10%

6,322

29.43%

6,010

28.58%

6,046

29.01%

• ปริญญาเอก
แยกตามระดับ

33

0.17%

39

0.18%

40

0.19%

38

0.18%

34

0.16%

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

51

• ชาย

39

76.47%

40

76.92%

44

78.57%

42

79.25%

45

72.58%

• หญิง

12

23.53%

12

23.08%

12

21.43%

11

20.75%

17

27.42%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

• 30 - 50 ปี

31

60.78%

29

55.77%

27

48.21%

28

52.83%

32

51.61%

• มากกว่า 50 ปี

20

39.22%

23

44.23%

29

51.79%

25

47.17%

30

48.39%

• ตํ่ากว่า 30 ปี

52

56

759

• ชาย

458

60.34%

478

58.65%

501

57.92%

466

56.35%

462

54.61%

• หญิง

301

39.66%

337

41.35%

364

42.08%

361

43.65%

384

45.39%

1

0.13%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

• 30 - 50 ปี

492

64.82%

524

64.29%

536

61.97%

487

58.89%

493

58.27%

• มากกว่า 50 ปี

266

35.05%

291

35.71%

329

38.03%

340

41.11%

353

41.73%

กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
หรือระดับเจ้าหน้าที่

18,493

865

62

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง

• ตํ่ากว่า 30 ปี

815

53

20,747

827

20,563

846

20,149

19,931

• ชาย

6,889

37.25%

7,176

34.59%

6,832

33.22%

6,323

31.38%

6,072

30.47%

• หญิง

11,604

62.75%

13,571

65.41%

13,731

66.78%

13,826

68.62%

13,859

69.53%

• ตํ่ากว่า 30 ปี

7,773

42.03%

9,345

45.04%

8,853

43.05%

8,662

42.99%

8,260

41.44%

• 30 - 50 ปี

8,409

45.47%

8,978

43.27%

9,189

44.69%

8,947

44.40%

9,013

45.22%

• มากกว่า 50 ปี

2,311

12.50%

2,424

11.68%

2,521

12.26%

2,540

12.61%

2,658

13.34%

GRI 103-3, GRI 405-1

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

2556
ข้อมูล
		
		

จำ�นวนและอัตรา
การจ้างงานใหม่

105

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2557

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

2558

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

2559

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

2560

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน

3,994

20.69%

4,246

19.64%

3,578

16.65%

2,825

13.43%

2,346

11.26%

3,480

87.13%

3,567

84.01%

3,034

84.80%

2,515

89.03%

1,971

84.02%

511

12.79%

678

15.97%

542

15.15%

309

10.94%

373

15.90%

3

0.08%

1

0.02%

2

0.06%

1

0.04%

2

0.09%

893

22.36%

950

22.37%

762

21.30%

541

19.15%

498

21.23%

• หญิง
แยกตามสถานที่ทำ�งาน

3,101

77.64%

3,296

77.63%

2,816

78.70%

2,284

80.85%

1,848

78.77%

• สำ�นักงานใหญ่และอาคารหลัก

1,716

42.96%

1,809

42.60%

1,459

40.78%

880

31.15%

962

41.01%

• นอกสำ�นักงานใหญ่และอาคารหลัก
แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน

2,278

57.04%

2,437

57.40%

2,119

59.22%

1,945

68.85%

1,384

58.99%

• ประเทศไทย

3,994

100%

4,246

100%

3,578

100%

2,825

100%

2,346

100%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

2,424

12.56%

2,465

11.40%

3,180

14.80%

3,562

16.94%

2,074

9.95%

690

28.47%

642

26.04%

821

25.82%

981

27.54%

541

26.08%

หญิง
แยกตามอายุ

1,734

71.53%

1,823

73.96%

2,359

74.18%

2,581

72.46%

1,533

73.92%

• ตํ่ากว่า 30 ปี

1,619

66.79%

1,641

66.57%

2,118

66.60%

2,076

58.28%

1,250

60.27%

751

30.98%

776

31.48%

978

30.75%

1,372

38.52%

762

36.74%

54

2.23%

48

1.95%

84

2.64%

114

3.20%

62

2.99%

แยกตามอายุ
• ตํ่ากว่า 30 ปี
• 30 - 50 ปี
• มากกว่า 50 ปี
แยกตามเพศ
• ชาย

• นอกประเทศไทย
		
		
		
		
		
		

จำ�นวนและอัตราการลาออก
(ไม่นับรวมคนเกษียณ
เกษียณก่อนกำ�หนด
ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์
ไม่มาเริม่ งาน สิน้ สุดสัญญาจ้าง
เลิกจ้างทุกกรณี)

แยกตามเพศ
• ชาย

• 30 - 50 ปี
• มากกว่า 50 ปี
		
		

จำ�นวนพนักงานที่เป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน

7,180

37.20%

7,336

33.94%

7,115

33.12%

8,736

41.54%

8,687

41.69%

		
		
		

จำ�นวนพนักงานที่ได้รับ
การดูแลภายใต้คณะกรรมการ
สวัสดิการและสหภาพแรงงาน

19,303

100%

21,614

100%

21,484

100%

21,029

100%

20,839

100%

GRI 102-41, GRI 401-1

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูล

106

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2556

2557

2558

2559

2560

• กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

1:1

1:1

1 : 0.84

1 : 0.84

1:0.76

• กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง

1:1

1:1

1:1

1 : 1.06

1:1.04

• กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
หรือระดับเจ้าหน้าที่

1:1

1:1

1 : 0.75

1 : 0.76

1:0.75

• กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

1:1

1:1

-

-

-

• กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง

1:1

1:1

1 : 1.61

1 : 1.73

ไม่มีเพศหญิง

• กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
หรือระดับเจ้าหน้าที่

1:1

1:1

1 : 0.69

1 : 0.69

1:0.69

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน
ระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง
สำ�นักงานใหญ่

นอกสำ�นักงานใหญ่

GRI 103-3, GRI 405-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูล
• จำ�นวนพนักงานที่ได้รับสิทธิ์ลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
• จำ�นวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
• จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งาน
หลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
• อัตราการกลับมาทำ�งาน
และการคงอยู่ของพนักงาน
ที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุด
ระยะการลาหยุด

ข้อมูล
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2556

2557

ชาย

หญิง

ชาย

19,303
7,386

หญิง
21,614

11,917

7,694

394
N/A

13,920
503

519

N/A

N/A

487

96.83%
N/A

96.97%

หญิง

7,377

14,107

41

636

หญิง

6,831

588

14,198

39

652

6,579

14,260

36

730

727

32
82.05%

หญิง

766

597

91.03%

92.45%

ชาย
20,839

629

38
92.68%

ชาย

691

92.47%

96.82%

2560

21,029

626

32

93.65%

ชาย

677

33

369

2559

21,484

536

N/A

N/A

2558

35

692

94.91%

91.56%

97.22%

94.79%

2556

2557

2558

2559

2560

62%

64%

61%

61%

68%

99.99%

100%

100%

100%

100%

ระดับความผูกพันต่อองค์กร*
• ระดับความผูกพันต่อองค์กร
• ความครอบคลุมของข้อมูล (%)

ระยะเวลาการแจ้งพนักงานล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตำ�แหน่ง/ลักษณะการจ้างงาน
เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขยายสาขา
• การเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่ง

2 สัปดาห์

• การควบรวมกิจการ การขยายสาขา

60 วัน

• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อาทิ การปรับขยายหรือลดสายงาน
การร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน

2 สัปดาห์

• จำ�นวนข้อร้องเรียนของพนักงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน

23

23

34

2

2

• จำ�นวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

23

23

34

2

2

-

-

-

-

-

• จำ�นวนข้อร้องเรียนกำ�ลังอยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ

* การประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กร Engagement Score : ธนาคารมีการประเมินผลทุกๆ 2 ปี

GRI 401-3, GRI 402-1

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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ข้อมูลด้านการฝึกอบรม
ข้อมูล

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
2556

2557

2558

2559

2560

1,070,326
55.5

1,045,128
48.4

1,359,209
62.1

1,186,243
56.4

1,094,591
52.5

• พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อ�ำ นวยการฝ่ายขึ้นไป)

55.6

48.1

62.1

116.6

81.6

• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับเจ้าหน้าที่
(ไม่เกินระดับผู้อ�ำ นวยการฝ่าย)

47.4

66.6

63.4

55.5

52.1

• ชาย

47.5

42.9

53.1

54.8

50.7

• หญิง

60.4

51.4

66.8

57.2

53.4

จำ�นวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด
จำ�นวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
แยกตามระดับ

แยกตามเพศ

ข้อมูล

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
2556

2557

2558

2559

2560

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานที่ได้รับการประเมินต่อพนักงานทั้งหมด
แยกตามระดับ

100%

100%

100%

100%

100%

• กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

100%

100%

100%

100%

100%

• กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง

100%

100%

100%

100%

100%

• กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับเจ้าหน้าที่
แยกตามเพศ

100%

100%

100%

100%

100%

• ชาย

100%

100%

100%

100%

100%

• หญิง
แยกตามประเภทการประเมินผล

100%

100%

100%

100%

100%

• Management by Objectives

100%

100%

100%

100%

100%

• Formal comparative ranking of employees within
one employee category

100%

100%

100%

100%

100%

Staff Productivity

5.78

5.45

5.69

5.90

5.81

Human Capital Return on Investment

4.21

4.01

4.05

4.39

4.31

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน (บาท)

GRI 103-3, GRI 404-1, GRI 404-3

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อมูล
อัตราการบาดเจ็บ (IR)

หน่วย
จำ�นวนคนต่อชั่วโมงการทำ�งาน
200,000 ชั่วโมง

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIR)

จำ�นวนคนต่อชั่วโมงการทำ�งาน
200,000 ชั่วโมง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (LDIR)

จำ�นวนวันที่สูญเสียไปต่อชั่วโมง
การทำ�งาน 200,000 ชั่วโมง

อัตราการเจ็บป่วย
จากการทำ�งาน (ODR)

จำ�นวนคนต่อชั่วโมงการทำ�งาน
200,000 ชั่วโมง

อัตราการขาดงาน (AR)

ร้อยละ

2556
ชาย

2557
หญิง

ชาย

0.02
0.03*

0.00

0.02

0
0

N/A

0

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

0

0

0.70

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

หญิง
0.00

0.00

0.04*

0
0

ชาย

0.01*
0.00

2.34*

หญิง

0.04*

0.80
0.27*

2560

0.01*
0.00

0.03*

0
0

ชาย

0.01
0.02*

0.00

หญิง

0.03*

0.17
4.08*

2559

0.01
0.02*

0.00

2.69

0

ชาย

0.01
0.01*

0.44*

หญิง
0.01

0.01*

0.03*

2558

0

0.70

0
0.74***

N/A

N/A

0.53

0.65

0.64

0.74

0.65

0.72

0.68

0.77

0

0

0

0

1**

0

0

0

จำ�นวนผู้เสียชีวิต
การลาป่วย

คน

0

0

จำ�นวนวันลาป่วย
แยกตามสถานที่ทำ�งาน

วัน

N/A

N/A

• สำ�นักงานใหญ่
และอาคารหลัก

วัน

N/A

N/A

N/A

24,202

25,258

• นอกสำ�นักงานใหญ่

วัน

N/A

N/A

N/A

11,712

12,370

จำ�นวนชั่วโมงที่หยุดงาน
เนื่องจากการเจ็บป่วย
ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน

ชั่วโมง
(จำ�นวนวัน x 8 ชั่วโมงต่อวัน)

N/A

N/A

10,001 22,037 11,442 25,335 10,887 25,027 10,990 26,638

80,008 176,292 91,532 202,680 87,092 200,216 87,916 213,100

หมายเหตุ:
* ปี 2557-2559
มีการปรับแก้วิธีการค�ำนวนให้มีความถูกต้องโดยแยกตามเพศ
** ปี 2559
มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลข เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและได้แจ้งผลให้ธนาคารทราบในเดือนมกราคม 2561
*** มีการระบาดของไข้หวัด

GRI 103-3, GRI 403-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลการดำ�เนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

Assessment Parameter
Baseline year

2012

Consolidation approach

Operation controls

Boundary summary

All entities and facilities either owned or under operation control

Emission factor data source

IPCC 2006, DEDE 2010 and TGO update Jan2017

Materiality threshold

10%

Intensity ratio

per FTE

Independent assurance

YES

GRI 103-3, 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 306-2
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Parameter

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2555
(Baseline
Year)

2556

2557

2558

2559

2560

% change
2559
vs 2560

111

% change
2555
vs 2560

Greenhouse Gas Emission (GHG Emission)
Total Scope 1 emission
(Tonnes CO2e)
Total Scope 2 emission
(Tonnes CO2e)
Total Scopes 1&2 emission
(Tonnes CO2e)
Total Scopes 1&2
emission intensity
(Tonnes CO2e per FTE)

18,249.98

19,646.22

24,180.32

29,765.00

31,257.32

24,583.26

-21%

35%

95,259.34

86,459.91

87,971.74

91,458.00

81,672.63

80,222.59

-2%

-16%

113,509.32

106,106.13

112,152.06

121,223.00

112,929.95

104,805.85

-7%

-8%

5.06

3.51

3.29

3.50

3.72

3.45

-7%

-32%

163,647.72

188,686.18

203,155.84

221,145.67

140,306.87

137,815.82

-2%

-16%

7.29

6.24

5.97

6.39

4.62

4.54

-2%

-38%

1.27
56.39

1.40
46.38

1.41
41.50

1.61
46.64

0.75
24.82

0.79
26.01

5%*
5%*

-38%
-54%

6,910.06

7,998.74

9,005.96

9,151.17

5,701.75

4,870.38

-15%

-30%

307.92

264.50

264.50

264.50

166.54

160.51

-4%

-48%

Total business travel from 1,822,754.55 1,607,367.61 1,875,466.21 1,745,954.57 1,248,284.14
road (km)
Total CO2 emission from
262.84
297.55
347.18
323.20
180.00
road travel (Tonnes CO2)
Total CO2 emission from
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
road travel per FTE
(0.0117)
(0.0098)
(0.0110)
(0.0093)
(0.0059)
(Tonnes CO2 per FTE)
Full Time Employee** (FTE)
22,441
30,241
34,049
34,598
30,339

869,865.18

-30%

-52%

159.35

-11%

-39%

0.01
(0.0053)

-11%

-55%

30,344

0.02%

35%

Energy
Total energy consumption
within organization (MWh)
Total energy consumption
intensity (MWh per FTE)
Water
Water consumption (mil m3)
Water consumption
intensity (m3 per FTE)
Waste
Total Waste generate
(Metric Tonnes)
Waste generated intensity
(kg per FTE)
Travel

หมายเหตุ:
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 ไม่นับรวมการรั่วไหลของสารท�ำความเย็นในเครื่องปรับอากาศและการรั่วไหลของสารเคมีดับเพลิง
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2 ไม่นับรวมการใช้ไฟฟ้าสาขาในห้างสรรพสินค้าซึ่งถือเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ธนาคารทั้งหมด
แนวทางการพัฒนา
ธนาคารมีแผนการรวบรวมข้อมูลการใช้สารท�ำความเย็น 6 อาคารหลักในขอบเขตที่1โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2561
3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3 ค�ำนวณเฉพาะการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจโดยภาคพื้นด้วยรถแท็กซี่เท่านั้น ยังไม่นับรวมการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และเครื่องบิน
4. การรายงานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประเมินจากปริมาณขยะที่ส่งก�ำจัดโดยเทศบาล ซึ่งไม่รวมปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ ธนาคารมีแผนการรวบรวมข้อมูลและคาดว่าจะเปิดเผยในรายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 2561
5. ธนาคารได้ปรับการค�ำนวณบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกใหม่ (Recalculation) เนื่องจากในปีฐาน 2555 ธนาคารเก็บข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงในการเดินทางจากบัตรเติมน �้ำมัน (Fleet card) เท่านั้น
(ไม่รวมการเบิกเป็นเงินสด) แต่ในปัจจุบันธนาคารได้ปรับแนวทางให้ลดการเบิกเงินสดเปลี่ยนมาเป็นการใช้บัตรเติมน�้ำมันเพิ่มมากขึ้น ดั้งนั้น ธนาคารจึงได้ท�ำการปรับการค�ำนวณเป็นแบบใหม่ตั้งแต่ปีฐาน 2555
6. ปริมาณขยะที่ลดลง เนื่องจากธนาคารมีการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
* ในปี 2560 ปริมาณการใช้น�้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัติโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการทดสอบระบบเพื่อช�ำระล้างแนวท่อ
** Full Time Employee ประกอบด้วยพนักงานของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทยกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัทให้บริการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย

GRI 102-48, GRI 103-3, 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 306-2

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารกสิ ก รไทยจั ด ท�ำรายงานการพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
เป็ น ประจ�ำทุ ก ปี ตั้ ง แต่ ป ี 2555 เพื่ อ น�ำเสนอผลการด�ำเนิ น งาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร โดยรายงานการพัฒนาเพื่อ
ความยัง่ ยืนของธนาคารฉบับปี 2559 เผยแพร่เมือ่ เดือนมีนาคม ปี 2560
ทั้งนี้รายงานการพัฒ นาเพื่อความยั่งยืนประจ�ำปี 2560 มีขอบเขต
การเปิดเผยข้อมูลทีค่ รอบคลุมผลการด�ำเนินงานของธนาคาร บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50
หรือบริษัทที่ธนาคารมีอ�ำนาจในการบริหาร รวมทั้งบริษัทที่ต้องการ
เปิดเผยข้อมูล โดยแบ่งประเภทของข้อมูลและขอบเขตดังต่อไปนี้
• ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
		 ครอบคลุมผลการด�ำเนินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม
		 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานประจ�ำปี
		 2560
• ข้อมูลด้านสังคม 		
		 ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานของธนาคารเท่านั้น
• ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
		 ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานของธนาคาร บริษัทของธนาคาร
		 กสิกรไทย กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และกลุ่มบริษัท
		 ให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย เฉพาะในประเทศไทย
		 ดังแสดงข้อมูลโดยละเอียดในหน้า 115

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการด�ำเนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยมีแนวทางการรายงาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI
STANDARDS) ที่ระดับ Core และยังน�ำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ขอ้ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ด้วยความสมัครใจ
ในหน้า 122-123

การรับรองรายงาน

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี้ ได้มาจาก
ระบบการเก็ บ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี เ ช่ น เดี ย วกั บ รายงานประจ�ำปี 2560
ของธนาคารกสิกรไทย ซึง่ ได้รบั การสอบบัญชีจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และเพือ่ ให้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม และสังคมในเล่มนี้

GRI 102-32, GRI 102-50,GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54

มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ธนาคารกสิกรไทยได้จัดให้มีการรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล energy consumption (GRI 302-1), water
withdraw by source (GRI 303-1), 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 only), waste
by type and disposal method (GRI 306-2) and total employees’
absenteeism (GRI 403-2), share of online users (% of total
transactions), initiatives to enhance financial literacy by type
of beneficiaries (former FS16) ตามมาตรฐานการรายงาน GRI
Standards โดยบริษทั ลอยด์ รีจสิ เตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ดังรายละเอียดในหน้า 126-127
ทั้ ง นี้ ผลการด�ำเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ น�ำเสนอ
ในรายงานฉบั บ นี้ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของธนาคาร
กสิกรไทย และผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความเกี่ยวข้องและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การควบคุมคุณภาพของการจัดท�ำรายงาน
ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส�ำนักเลขานุการบริษัท สายงาน
เลขาธิการองค์การ เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมคุณภาพการ
จั ด ท�ำรายงานการพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ให้ ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์
โดยในการรวบรวมข้อมูลได้มีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และมีการรายงานแนวทาง รวมถึงขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
ทั้งหมดแก่คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ส�ำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-4702984

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมกิจกรรมที่ธนาคาร
พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ
และเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ การบันทึก
ค่าจากเครื่องวัด หลักฐานทางบัญชี ข้อมูลจากกระบวนการด�ำเนินงาน
และการประเมินค่าตัวเลขบนพื้นฐานที่มีหลักการ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

		 2.2
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การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อม
(Scope 2) จะรายงานจากปริมาณการซื้อไฟฟ้า โดยจะ
อ้างอิงค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3. การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
		จะครอบคลุมถึง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน

พลังงาน

		
		
		
		
		

ก๊าซเรือนกระจก

		 มหาชน): Thailand Greenhouse Gas Management
		 Organization (Public Organization)

การใช้พลังงานรวม ประกอบด้วย พลังงานจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง
และพลังงานไฟฟ้า
หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ค�ำนวณตามแนวทางการรายงาน
และค�ำนวณก๊าซเรือนกระจก ของ IPCC (Emission Factor อ้างอิง
มาตรฐาน IPCC Vol.2 และการค�ำนวณ Septic Tank อ้างอิงการค�ำนวณ
ตามมาตรฐาน 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse
Gas Inventories, Volume 5 Chapter 6 Wastewater Treatment
and Discharge) โดยมีหลักการดังนี้

1. ขอบเขตการรายงาน

		 1.1
			
			
			
			
			
		 1.2
			
			
			
		 1.3
			
			

ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง (ขอบเขตที่ 1) โดยเกิดจาก
กระบวนการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ทีม่ แี หล่งก�ำเนิด
อยู่ในความดูแล ควบคุม และบริหารจัดการของธนาคาร
ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึงการเผาไหม้ของน�ำ้ มันหรือก๊าซธรรมชาติ
และการรั่วไหลจากก๊าซมีเทนของระบบ Septic Tank
เท่านั้น
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (ขอบเขตที่ 2) เกิดจาก
การซื้ อ พลั ง งานจากภายนอก ซึ่ ง การด�ำเนิ น งานของ
ธนาคารในที่นี้ หมายถึง พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ไม่นับรวม
การใช้ไฟฟ้าของสาขาในห้างสรรพสินค้า
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ โดยอ้อมอืน่ ๆ (ขอบเขตที่ 3) เกิดจาก
การใช้พลังงานในการเดินทางของพนักงานโดยแท็กซี่
เท่านั้น

		 2.1
			
			
			
			
			

การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวน
การผลิตโดยตรง (ขอบเขตที่ 1) จะรายงานจากกระบวนการ
เผาไหม้จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตามน�้ำหนักหรือ
ปริมาตร) อาทิ ปริมาณน�้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ x ค่าการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีอ่ า้ งอิงจาก Intergovernment
Panel on Climate Change 2006 (IPCC)

2. การรายงานปริมาณ

(CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอน (HFCs)
เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6)
โดยค�ำนวณและแสดงผลในรู ป ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
เที ย บเท่ า จากค่ า ศั ก ยภาพในการท�ำให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ น
(Global Warming Potential: GWP) ที่ก�ำหนดโดย IPCC

4. Emission Factor
		อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
5. วิธีการประเมิน

		
		
		
		
		

อ้างอิงตาม The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate
Accounting and Reporting Standard Revised Edition
และแนวทางการประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ตุลาคม 2559

6. การตั้งสมมติฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

		 จากการเดิ น ทางด้ ว ยรถแท็ ก ซี่ ต ามสั ด ส่ ว นปริ ม าณการใช้
		 เชื้อเพลิงประเภท NGV และ LPG อ้างอิงจากจ�ำนวนรถแท็กซี่
		 ที่ขึ้นทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

น�้ำ

การจัดการน�้ำ ประกอบด้วย ปริมาณน�้ำจากภายนอก น�้ำที่ผ่าน
การบ�ำบัด น�้ำที่ปล่อยสู่ภายนอก และน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้น�้ำ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบจาก
การน�ำน�้ำจากแหล่งต่างๆ มาใช้
ปริมาณน�้ำจากภายนอก หมายถึง ปริมาณการน�ำน�้ำจากแหล่งน�้ำ
ต่างๆ มาใช้ภายในกิจกรรมของธนาคาร ซึ่งได้ข้อมูลมาจากหลักฐาน
ทางบัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์น�้ำประปา
น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ หมายถึง ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้หลังผ่าน
กระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพแล้ ว โดยธนาคารได้ อ อกแบบระบบ
การจัดการน�้ำในอาคารหลักของธนาคาร ได้แก่ อาคารราษฎร์บูรณะ
อาคารแจ้งวัฒนะ - และอาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป โดยใช้
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่มีการเติมอากาศอย่างเพียงพอ
ส่ ง ผลให้ น�ำน�้ ำ ที่ ผ ่ า นการบ�ำบั ด แล้ ว กลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ร้ อ ยละ 12
ของน�้ำเสียอาคาร และไม่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยของก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการจัดการน�้ำ
GRI 302-1, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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ของเสีย

การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย

การจัดการของเสียเป็นการพิจารณาทีเ่ กิดจากกระบวนการด�ำเนินงาน
และกิจกรรมของธนาคาร โดยปริมาณของเสีย หมายถึง ปริมาณของเสีย
ทีเ่ กิดจากกระบวนการด�ำเนินงานและกิจกรรมของธนาคาร ซึง่ การรายงาน
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับนี้ได้จากข้อมูลปริมาณขยะ
ทีส่ ง่ ก�ำจัดโดยเทศบาลจากอาคารราษฎร์บรู ณะ อาคารพหลโยธิน อาคาร
แจ้งวัฒนะ อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และศูนย์การเรียนรู้
กสิกรไทย โดยการประมาณตามหลักวิชาการส�ำหรับของเสียที่เกิดขึ้น
นอกเหนืออาคารหลักดังกล่าว ทัง้ นี้ ปริมาณของเสียทีร่ ายงานนัน้ ไม่นบั
รวมปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษทีจ่ ดั การโดยบริษทั ภายนอก

ธนาคารกสิกรไทยบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจาก
การท�ำงานโดยค�ำนวณและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยดังนี้

ข้อมูลด้านสังคม
จ�ำนวนพนักงานของธนาคาร

พนักงานของธนาคาร คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างของ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Top Management) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
(Middle Management) และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ (Officer) ดังนี้
• กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูง (Top Management) ได้แก่ ผูด้ �ำรงต�ำแหน่ง
		 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ จนถึงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
• กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับกลาง (Middle Management) ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
		 ฝ่าย (Department Head) และผู้บริหารงาน (Function Head)
• กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ (Officer) ได้แก่ พนักงานในต�ำแหน่ง
		 เจ้าหน้าที่ (Officer) และเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer/
		 Supervisor)
โดยกลุ่มพนักงานดังกล่าวข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
ประเภทสัญญาจ้าง คือ สัญญาจ้างแบบไม่มกี �ำหนดเวลา (Permanent)
และสัญญาจ้างแบบมีก�ำหนดระยะเวลา (Contract)

การค�ำนวณชั่วโมงการท�ำงาน

1. รวบรวมข้อมูลจากระบบการบันทึกเวลาและการเก็บบันทึก
		 ข้อมูลจากหน่วยงานการบุุคคล หน่วยงานบัญชี หรือหน่วยงาน
		 ที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่บริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบบันทึกเวลา จะใช้วิธีการ
		 ประมาณชั่วโมงการท�ำงานโดยใช้สูตรการค�ำนวณดังนี้
จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน (ชั่วโมงคน) = จ�ำนวนคน x จ�ำนวนวัน
ท�ำงาน x จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานปกติ (ต่อวัน) + จ�ำนวนชั่วโมงล่วง
เวลารวม (เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการ)

GRI 306-2

ค�ำนิยาม
จ�ำนวนวัน (Day)
การบาดเจ็บ (Injury)
การบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน
ความรุนแรงการบาดเจ็บ

คือ Scheduled Work Day
คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ในการท�ำงาน ตั้งแต่เล็กน้อย (First Aid)
และหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
คือ การบาดเจ็บที่ท�ำให้หยุดงาน
ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุด
ถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)
คือ นับจากวันท�ำงานที่หยุดจริง

การค�ำนวณ
อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR)
= จ�ำนวน (ราย) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)
จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR)
= จ�ำนวน (ราย) ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(ในช่วงเวลาที่รายงาน)x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)
จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR)
= จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)
จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
อัตราการเจ็บป่วย/โรคจากการท�ำงาน
(Occupational Disease Rate: ODR)
= จ�ำนวน (ราย) การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
(ในช่วงเวลาที่รายงานผล) x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)
จ�ำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
อัตราการขาดงาน (Absentee Rate: AR)
= จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
รวมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การลาที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาที่รายงาน x 100
จ�ำนวนวันท�ำงานทั้งหมดในรอบปี

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
สังคม
ชื่อเต็ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

การปฏิบัติ การฝึก ความ เชื้อเพลิง
ด้าน
อบรม ปลอดภัย
แรงงาน

สิ่งแวดล้อม
ไฟฟ้า

น�้ำ

ของเสีย
(ขยะ)

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด
บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส พลัส จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส กันภัย จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จ�ำกัด
บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จ�ำกัด*
บริษัท กสิกร แล็บส์ จ�ำกัด*
บริษัท กสิกร ซอฟต์ จ�ำกัด*
บริษัท กสิกร โปร จ�ำกัด*
บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จ�ำกัด
บริษัท กสิกร เอกซ์ จ�ำกัด*

หมายเหตุ:
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครอบคลุมผลการด�ำเนินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในรายงานประจ�ำปี 2560

* เป็นบริษัทก่อตั้งใหม่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี และอยู่ระหว่างการจัดท�ำข้อมูลในด้านสังคม

GRI 102-10, GRI 102-45, GRI 102-49
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GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)
ANNUAL SUSTAINABILITY
REPORT
REPORT

OMISSION

EXTERNAL
VERIFICATION

RELATION
TO SDGS

General Disclosures
GRI 102: General
disclosures 2016

Organizational profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization
and its supply chain
102-11 Precautionary principle or approach
102-12 External Initiatives
102-13 Membership of associations
Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risk, opportunities
Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards,
and norms of behavior

GRI 102-54, GRI 102-55

Page 10
Pages 10-11
Page 41
Pages 10,
14-15
Page 10
Pages 13-15
Pages 10, 102
Page 103
Pages 64-65
Pages 10-11,
15, 115
Page 94
Pages 18,
122-123
Page 29

SDG 8

Pages 6-8
Pages 6-8
Pages 35-36

SDG 16
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DISCLOSURE

Governance
102-18 Governance Structure
102-19 Deligating authority
102-30 Effectiveness of risk management processes
102-31 Review of economic, environmental,
and social topics
102-32 Highest governance body’s role
in sustainability reporting
Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated
financial statements
102-46 Defining report content and topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with
the GRI STANDARDS
102-55 GRI content index
102-56 External assurance

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)
ANNUAL SUSTAINABILITY
REPORT
REPORT

OMISSION

EXTERNAL
VERIFICATION
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RELATION
TO SDGS

Pages 20,
33-34, 42-43
Pages 20,
33-34, 42-43
Pages 42-45
Page 42
Pages 22, 112

Pages 25-29
Page 105
Pages 25-29
Pages 25-29
Pages 25-29

SDG 8

Pages 21, 115
Pages 21-22
Pages 22-24
Pages 101,
111
Pages 22, 115
Page 112
Page 112
Page 112
Page 112
Pages 22,
112, 116-121
Pages
116-121
Pages
126-127

GRI 102-54, GRI 102-55
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GRI STANDARD

Material topics
Economic performance
GRI 103: Management
approach 2016

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI STANDARDS

DISCLOSURE

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 201: Economic
201-1 Direct economic value generated and distributed
performance 2016
Indirect economic impacts 2016
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 203: Indirect
203-2 Significant indirect economic impacts
economic impacts 2016
Anti-corruption
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components

GRI 205: Anti-corruption
2016
Energy
GRI 103: Management
approach 2016

GRI 302: Energy 2016

103-3 Evaluation of the management approach
205-2 Communication and training about
anti-corruption policies and procedures
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
302-1 Energy consumption within the organization
302-3 Energy intensity
302-4 Reduction of energy consumption

Water
GRI 103: Management
approach 2016

GRI 303: Water 2016
GRI 102-54, GRI 102-55

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
303-1 Water withdrawal by source

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)
ANNUAL SUSTAINABILITY
REPORT
REPORT

OMISSION

EXTERNAL
VERIFICATION

Pages 46,
49, 50
Pages 12-15,
46
Pages 17,
46-51
Pages 87,
102

SDG 1, SDG 3,
SDG 8, SDG 10

Pages 35,
39-40
Pages 35,
39-41
Page 35
Pages
37-38, 40

Page 94
Pages 98-100
Pages 101,
110-111
Pages 101,
110-111, 113

RELATION
TO SDGS

SDG 5, SDG 8,
SDG 9

Page 52
Pages 52-54
Pages 52-55
Pages 53-55

Page 94
Pages 98-100
Pages 98,
101, 110-111
Pages 101,
110-111, 113
Pages 101,
110-111
Page 100,
110-111
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SDG 16

YES

YES

SDG 8,
SDG 13
SDG 8,
SDG 13
SDG 8,
SDG 13
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Emissions
GRI 103: Management
approach 2016

GRI 305: Emissions 2016
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DISCLOSURE

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-4 GHG emissions intensity

Effluent and Waste
GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 306: Effluent
and Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method

OMISSION

Page 94
Pages 98-100
Pages 98,
101, 110-111
Pages
110-111, 113
Pages
110-111, 113
Pages
110-111, 113
Pages
110-111, 113

EXTERNAL
VERIFICATION

RELATION
TO SDGS

YES

SDG 3,
SDG 13
SDG 3,
SDG 13
SDG 3,
SDG 13
SDG 13

YES
YES

Page 94
Pages
98-100
Pages 93,
100-101,
110-111
Pages 101, Information
unavailable – the
110-111, 114 volume of waste

YES

did not include
electronic waste
and paper. KBank
plans to compile
the information
and reports in
the Sustainability
Report 2018.

Environmental assessment to suppliers
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 308: Supplier
308-1 New suppliers that were screened using
environmental
environmental criteria
assessment 2016
Employment
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 401:
Employment 2016

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)
ANNUAL SUSTAINABILITY
REPORT
REPORT
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401-1 New employee hires and employee turnover
401-2 Benefits provided to full-time employees that are
not provided to temporary or part-time employees
401-3 Parental leave

Page 64
Pages 64-65
Pages 64-65
Page 65

Page 68
Pages 68-72
Pages 17,
68, 72
Page 105
Page 71

SDG 5, SDG 8
SDG 8

Page 107

SDG 5, SDG 8
GRI 102-54, GRI 102-55
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Labor/Management relations
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 402:
402-1 Minimum notice periods regarding
Labor/Management
operational changes
relations 2016
Occupational health and safety
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 403: Occupational
health and safety 2016
Training and education
GRI 103: Management
approach 2016

403-2 Types of injury and rates of injury,
occupational diseases, lost days, and absenteeism,
and number of work-related fatalities
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 404: Training
and education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee

404-3 Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews
Diversity and equal opportunity
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 405: Diversity
and equal opportunity
2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women
to men

Human rights assessment
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 412: Human rights
412-1 Operations that have been subject to human rights
assessment 2016
reviews or impact assessments

GRI 102-54, GRI 102-55

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)
ANNUAL SUSTAINABILITY
REPORT
REPORT

OMISSION

EXTERNAL
VERIFICATION

Page 68
Pages 68-72
Pages 17,
68, 72
Page 107

Pages 68, 75
Pages 68, 75
Pages 68, 75,
109
Page 109

Pages 68, 73
Pages 68,
73-74
Pages 67-68,
73-74, 108
Page 108
Page 108

Pages 68-69
Pages 68-70
Pages 67,
104, 106
Page 104
Page 106

Page 76
Pages 76-77
Page 77
Pages 76-77

120

RELATION
TO SDGS

SDG 8

YES

SDG 3,
SDG 8

SDG 4, SDG 5,
SDG 8
SDG 5, SDG 8

SDG 5, SDG 8
SDG 5, SDG 8,
SDG 10
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Supplier social assessment
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 414: Supplier social 414-1 New suppliers that were screened using social
assessment 2016
criteria
414-2 Negative social impacts in the supply chain
and actions taken
Customer privacy
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 418: Customer
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of
privacy 2016
customer privacy and losses of customer data
Specific standard disclosures for the financial services sector
Product portfolio
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI G4 Product portfolio

FS7 Monetary value of products and services designed
to deliver a specific social business for each business
line broken down by purpose
FS8 Monetary value of products and services designed
to deliver a specific environmental business
for each business line broken down by purpose

Local communities
GRI 103: Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI G4 Local
FS13 Access points in low-populated or economically
communities
disadvantaged areas by types
FS14 Initiatives to improve access to financial services
for disadvantaged people
Financial Literacy (Former FS16)
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its boundaries
approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)
ANNUAL SUSTAINABILITY
REPORT
REPORT

OMISSION

EXTERNAL
VERIFICATION
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RELATION
TO SDGS

Page 64
Pages 64-65
Pages 64-65
Pages 64-65
Page 64

Page 59
Pages 59-63
Page 59, 62
Page 62

SDG 16

Page 52,
94-95
Pages 52-54,
94-95
Pages 52-55,
93-94, 96-97
Pages 53-55

SDG 1, SDG 8,
SDG 9, SDG 10

Pages 93-94,
96-97

Page 78
Page 78
Pages 78-83
Pages 79-83

SDG 1, SDG 8,
SDG 10
SDG 1, SDG 8,
SDG 10

Pages 79-83

Pages 78, 84
Pages 78,
84-86
Pages 78,
84-86

YES
GRI 102-54, GRI 102-55
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ประเด็น

หลักการสากล

สิทธิมนุษยชน 1. สนับสนุนและเคารพในเรื่อง
การปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่ประกาศในระดับสากล
ตามขอบเขตอ�ำนาจ
ที่เอื้ออ�ำนวย
2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้
ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

GRI 102-12

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่มของแรงงาน
และการรับรองสิทธิในการ
ร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
4. ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์
และแรงงานที่ใช้การบังคับ
ในทุกรูปแบบ
5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
อย่างจริงจัง
6. ขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในเรื่องการจ้างแรงงาน
และการประกอบอาชีพ

แนวทางการด�ำเนินงาน
• คณะกรรมการธนาคารพิจารณาทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนโดยปรับเปลี่ยน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและขยายขอบเขตนโยบายเพื่อให้ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
• ก�ำหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
• ธนาคารจัดท�ำกระบวนการประเมินความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Risk Assessment and Risks Register) การวิเคราะห์สถานะ
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) โดยการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในธนาคาร เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางธุรกิจของธนาคาร
• การจัดท�ำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน บรรเทาและจัดการประเด็นส�ำคัญ
ด้านสิทธิมนุษยชน
• ก�ำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน ในการไม่เลือกปฏิบัติและกีดกันแรงงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง และการให้ผลประโยชน์ที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน�ำทั่วไป
รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
• สนับสนุนและจัดให้มีสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทยและสหภาพแรงงาน
ผู้บังคับบัญชาธนาคารกสิกรไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
• ธนาคารรักษาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างธนาคารกับสหภาพแรงงาน
คณะกรรมการลูกจ้างและพนักงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย และสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• มีนโยบายไม่บังคับแรงงานและไม่จ้างแรงงานเด็ก
• ธนาคารประกาศแนวทางการบริหารความแตกต่างหลากหลายเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กร
• สนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาสประกอบอาชีพ เพื่อด�ำรงอยู่ในสังคม
ด้วยความภาคภูมิใจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
• จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน เช่น ศูนย์ฮอทไลน์
พนักงานสัมพันธ์
• ก�ำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์
ของพนักงาน
• การร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์
กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ เพื่อยกระดับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ทั้งอุตสาหกรรม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ประเด็น
สิ่งแวดล้อม

หลักการสากล
7. สนับสนุนแนวทาง
การระแวดระวัง
ในการด�ำเนินงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. อาสาจัดท�ำกิจกรรมที่ส่งเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

9. ส่งเสริมการพัฒนา
และการเผยแพร่เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้าน
การทุจริต
คอร์รัปชั่น
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แนวทางการด�ำเนินงาน
• ธนาคารประกาศนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
• ธนาคารก�ำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงาน
ของธนาคารลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ในปี 2563
• ธนาคารก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแผนระยะยาว 5 ปี
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ก�ำหนดเรื่องการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การด�ำเนิน
นโยบายอนุรักษ์และลดการใช้ทรัพยากรและการลดของเสีย และการสร้างจิตส�ำนึก
และวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
• ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่อาคารส�ำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อาคารสถาปัตยกรรมสีเขียวซึ่งเน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ก�ำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์และระบบประกอบอาคารที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง
เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการจัดท�ำแผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้า
ส�ำหรับใช้ภายในอาคาร
• จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติให้แก่พนักงาน
ทั่วทั้งองค์กร
• ส่งเสริมความรู้ด้านสถาปัตยกรรมสีเขียว ในเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรม ดูงาน แก่องค์กรและสถาบันการศึกษา
• การจัดกิจกรรมจิตอาสา “50,000 ชั่วโมงท�ำดีท�ำได้” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานท�ำจิตอาสา
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างๆ ที่สาขาด�ำเนินงานอยู่ทั่วประเทศ
• ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ
ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
• สนับสนุนการให้สินเชื่อพลังงานทดแทนและสินเชื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10. ด�ำเนินงานในการต่อต้าน
• ร่วมลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
การทุจริต รวมทั้งการกรรโชก
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และการให้สินบนในทุกรูปแบบ • ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และก�ำหนด
เรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
• ก�ำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
และเบาะแสการกระท�ำทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร
• สื่อความและให้ความรู้นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
• จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระท�ำไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการธนาคาร
ได้โดยตรงรวมถึงมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล
• จัดประชุมคู่ค้าเพื่อเน้นย�้ำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารและการสนับสนุนให้คู่ค้า
ด�ำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
• จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน
• ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ ของก�ำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน
และได้สื่อความนโยบายและการด�ำเนินการของธนาคารไปยังคู่ค้าอย่างสม�่ำเสมอ
GRI 102-12
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รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระดับประเทศ
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น

ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท
จากการประกวด รางวัล SET Sustainability
Awards ประจ�ำปี 2560
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท
จดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
Thailand Sustainability Investment
หรือ THSI ประจ�ำปี 2560
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล
รายงานความยั่งยืนปี 2560
ระดับดีเด่น

จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสถาบันไทยพัฒน์

ใบรับรอง ESG 100 Certificate 2560
ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100
บริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
โดยสถาบันไทยพัฒน์

ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ”

จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในระดับ “ดีเลิศ”

จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น จัดโดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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ระดับสากล
ธนาคารได้รบั รางวัลประเภท Bronze Class ในกลุม่ อุตสาหกรรมธนาคาร
จากบริษทั จัดการกองทุนระดับโลก RobecoSAM ซึง่ ประเมินผลบริษทั ทีม่ ี
ผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนทีโ่ ดดเด่นเมือ่ เทียบกับบริษทั ในกลุม่
อุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล ด้วยฐานข้อมูลเดียวกับการประเมิน
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยมีการประกาศรายชือ่ บริษทั ผูไ้ ด้รบั
รางวัลในรายงาน RobecoSAM Sustainability Yearbook เป็นประจ�ำทุกปี

ธนาคารได้รบั การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี
แห่งความยัง่ ยืน Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) ประจ�ำปี 2560 ทัง้ ในระดับโลก
DJSI World และกลุม่ ตลาดเกิดใหม่
DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
ถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศและภูมภิ าคอาเซียนทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็น
สมาชิกดัชนีตวั ชีว้ ดั ด้านความยัง่ ยืนระดับโลก

นิตยสาร IR Magazine
รางวัล IR Global Top 50

ธนาคารได้รบั การคัดเลือกเป็นหนึง่ ในสมาชิกดัชนี FTSE4
Good Emerging Index ประจ�ำปี 2560 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

กลุม่ ดัชนี FTSE4Good Series นี้ จัดทาํ ขึน้ เพือ่ ช่วยให้นกั ลงทุนสามารถนําเอา
ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and
Governance - ESG) มาใช้ในการพิจารณาเพือ่ ตัดสินใจในการลงทุน โดยกลุม่ ดัชนีนี้
ได้คดั เลือกบริษทั ทีม่ กี ารบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน ESG ทีด่ ี เพือ่ ให้กองทุน
ต่างๆ (Tracker Fund) และผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินทีม่ โี ครงสร้างซับซ้อน
(Structured Products) ใช้เป็นดัชนีอา้ งอิงและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
โดยคะแนน ESG ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งการนําเอาปัจจัย
ด้าน ESG มาใช้ในการพิจารณาการลงทุน หรือเป็นแนวทางให้บริษทั สําหรับ
พัฒนามาตรฐานและสร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

นิตยสาร Institutional Investor Magazine
Best IR Companies Emerging

นิตยสาร Corporate Governance Asia
Magazine

• Asia Best CEO (Investor Relations)
• Best Investor Relations Company (Thailand)
• Best Investor Relations Professional (Thailand)

ONGOING ASSESSMENT
Carbon Disclosure Project (CDP) คือ ระบบการวัดผล
การเปิดเผยข้อมูล การบริหารจัดการ และการแบ่งปันข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ซึ่งไม่มุ่งหวังผลก�ำไร
โดยมุ่งหวังให้องค์กรธุรกิจลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการด�ำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าร่วมการประเมิน
ในโครงการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP
ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีล�ำดับผลคะแนนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

มาตรฐาน London Benchmarking Group (LBG)
ซึ่งใช้ในการประเมินมูลค่าทางการเงินที่ใช้จ่าย
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเงินบริจาค
ชั่วโมงการท�ำงานจิตอาสา และสัดส่วนการลงทุนเพื่อชุมชน
ธนาคารกสิกรไทยได้ใช้กรอบ LBG ในการประเมิน
และรายงานผลการด�ำเนินงานด้านสังคมของธนาคาร
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

LRQA Assurance Statement
Relating to Kasikornbank Public Company Limited’s Sustainability Report for
the calendar year 2017
This Assurance Statement has been prepared for Kasikornbank Public Company Limited in accordance with our
contract but is intended for the readers of this Report.

Terms of Engagement
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Kasikornbank Public Company Limited
(KBANK) to provide independent assurance on its ‘Sustainability Report 2017’ (“the Report”) against the
assurance criteria below to a moderate level of assurance and at the materiality of the professional judgement of
the verifier, using AccountAbility’s AA1000AS (2008), where the scope was a Type 2 engagement.
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 AA1000 AccountAbility Principles of Inclusivity,
Materiality and Responsiveness.
• Confirming that the report is in accordance with:
GRI Standard and core option, and
GRI Financial Services Sector Disclosure.
• Evaluating the reliability of data and information for the selected indicators listed below:
Environmental: energy consumption (GRI302-1), water withdraw by source (GRI 303-1), direct GHG
emissions (Scope 1) (GRI305-1), energy indirect GHG emissions (Scope 2) (GRI305-2), other indirect
GHG emissions (Scope 3) (GRI305-3) : Category 6 - business travel by taxicab only), waste by type and
disposal method (GRI 306-2) and
Social: total employees’ absenteeism (GRI403-2), share of online users (% of total transactions),
initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiaries (former FS16).
Our assurance engagement excluded all of KBANK’s operation outside of Thailand.
LRQA’s responsibility is only to KBANK. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the
end footnote. KBANK’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and
information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report
is derived. Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of KBANK.

LRQA’s Opinion
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that KBANK has not:
• Met the requirements above
• Disclosed reliable performance data and information for the selected environmental and social indicators as
no errors or omissions were detected
• 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 moderate level of assurance and at the materiality of the
professional judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.

LRQA’s approach
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with Accountability’s AA1000AS (2008) Type 2
approach. 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 interviewing the 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
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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. We also spoke with those key peoples responsible for compiling the data and
writing the report.
Sampling the consolidated data and information at KBANK’s head office in Bangkok.

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.
• Materiality:
We are not aware of any material issues concerning KBANK’s sustainability performance that have been
excluded from the report. KBANK reviews regularly their material issues, against their established and
extensive criteria for determining material issues, to reconfirm that their material issues are still relevant. The
criteria for determining materiality are not biased to KBANK. However, we believe that KBANK would continue
its efforts for assessing emerging issues in Thailand such as sustainable land use and online banking security.
• Responsiveness:
KBANK has processes for responding to various stakeholder groups. Principally the report is prepared with
the aim of providing performance data and information to investors. However, we believe that the report will
•

also be used by other stakeholders, i.e., NGOs, agricultural sector, and its clients.
Reliability: Whilst KBANK has improved its centralized data management system for energy consumption and
associated GHG data, we believe that similar systems and controls should be employed on other
environmental indicators, which include but are not limited to waste disposal.

LRQA’s competence and independence
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent.
This verification is the only work undertaken by LRQA for KBANK and as such does not compromise our
independence or impartiality.
Signed

Dated: 30 January 2018

Opart Charuratana
LRQA Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LRQA reference: BGK000000155
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their
respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information
or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for
the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out
in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for
versions translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2016. A member of the Lloyd’s Register Group.
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เรียน ผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารขอขอบคุณ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานของธนาคารด้วยดีมาโดยตลอด
และขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารได้จัดท�ำ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหารายงาน
เป็นการรวบรวมการด�ำเนินงานของธนาคาร
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมการด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมของธนาคารที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมในปี 2560 ธนาคารขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่สละเวลาในการอ่าน
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งอยู่ใน
เอกสารฉบับนี้หรือในเว็บไซต์ของธนาคาร
ข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำของท่านมีคุณค่ายิ่ง
ที่จะช่วยปรับปรุงการท�ำงานและการพัฒนา
การจัดท�ำรายงานของธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หากมีข้อสงสัย
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
กรุณาติดต่อ
ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ส�ำนักเลขานุการบริษัท
สายงานเลขาธิการองค์การ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 02-4702984
โทรสาร : 02-4702690

แบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดท�ำ
รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากอ่าน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธนาคาร

2560

ระดับความเข้าใจ
O เข้าใจมากที่สุด
O เข้าใจมาก
O เข้าใจปานกลาง
O เข้าใจน้อย
O เข้าใจน้อยที่สุด

หลังจากอ่านรายงานฯ แล้ว
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย
O ชื่นชอบมากขึ้น
O ชื่นชอบเท่าเดิม
O ชื่นชอบลดลง

ความพึงพอใจโดยรวม
O พอใจมากที่สุด
O พอใจมาก
O พอใจปานกลาง
O พอใจเล็กน้อย
O พอใจน้อยที่สุด

ท่านเกี่ยวข้องกับธนาคาร
ในรูปแบบใด
O ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ
O ผู้รับบริการ
O ผู้ดูแลงานด้าน SD/CSR ของหน่วยงาน
O ผู้ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
O ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
O สื่อมวลชน
O พนักงาน/หน่วยงานราชการ
O พนักงานธนาคารกสิกรไทย
O คู่ธุรกิจธนาคารกสิกรไทย
O ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
O หน่วยงานเอกชน
O นักเรียน/นักศึกษา
O อื่นๆ
		
……………………………………………

ท่านชอบเนื้อหาของรายงานฯ
ส่วนใดมากที่สุด
O การพัฒนาอย่างยั่งยืน
O มิติเศรษฐกิจ
O มิติสังคม
O มิติสิ่งแวดล้อม
O ผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

บริการธุรกิจตอบรับ

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

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

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

ด้วยปณิธาน “กรีน ดีเอ็นเอ” รายงานฉบับนี้ใช้กระดาษจากต้นไม้ที่ปลูก
โดยการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และกระบวนการผลิตกระดาษ
ที่ค�ำ นึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้หมึกพิมพ์ที่ท�ำ จากถั่วเหลือง
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

