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สร้างอัตลักษณ์การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน
ของสังคมและประเทศชาติสืบไป

ธนาคารกสิกรไทยดำาเนินธุรกิจ
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เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถ
อำานวยประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อันนำาไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน
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ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และกระทำาทุกวิถีทาง
เพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สร้างความยั่งยืน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นที่จะผสมผสาน
การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
ในการสร้างอย่างยั่งยืน บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดี
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ภารกิจ

ค่านิยมหลัก
• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• การทำางานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร
• ความเป็นมืออาชีพ
• การริเริ่มสิ่งใหม่
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 ในช่วงปทีีผ่า่นมาประเทศไทยเพิง่ผา่นพน้เหตกุารณแ์หง่ความสญูเสยีครัง้ใหญ ่จากการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณย่ิงของปวงชนชาวไทย ธนาคารกสิกรไทยน้อมรําลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
มาเป็นแนวทางการดําเนินงานให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
 ป ี2560 เปน็ปทีีธ่รุกจิการเงนิการธนาคารของประเทศไทยเผชญิกบัความทา้ทายหลายประการ ทัง้ในดา้นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีีม่บีทบาท
ในการการดาํเนนิธรุกจิ นโยบายภาครฐัและเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่ากบัดแูล ตลอดจนความคาดหวงัและพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป การทีธ่นาคาร
นําแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานจะช่วยรักษาสมดุล เพิ่มความยืดหยุ่น 
ในการปรับตัว ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้ธนาคารเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน และบรรลุผลตามเป้าหมายวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ  
(UN Sustainable Development Goals - SDGs) จากการดําเนินงานโดยยึดหลักแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจําปี 2560 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากบริษัท
ชั้นนําทั่วโลก โดยธนาคารกสิกรไทยยังคงเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก 
ท้ังในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน อันนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิง  
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนําความคิดเห็น และความคาดหวังมากําหนดประเด็นสาระสําคัญ 
ในการดําเนินงานของธนาคาร ขณะเดียวกัน คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาทบทวนนโยบายการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนใหม่ โดยเพ่ิม 
ประเด็นเร่ือง “การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า” เป็นหนึ่งในประเด็นสาระสําคัญเพ่ือให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
การดําเนินธุรกิจของธนาคารและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2560 ธนาคารมีผลการดําเนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ

 ธนาคารมุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีเป็นตัวนําการดําเนินธุรกิจ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถ 
ทาํธรุกรรมการเงนิไดท้กุทีท่กุเวลาบนโทรศพัทม์อืถอืหรอืโมบายแบงกิง้ สรา้งความเชือ่มัน่ในมาตรฐานและความปลอดภยัอนัสง่ผลใหล้กูคา้ไวว้างใจ 
ใช้บริการโมบายแบงกิ้งผ่านแอพพลิเคช่ันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) มากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ด้วยจํานวนธุรกรรมท่ีเพิ่มขึ้นกว่า 
รอ้ยละ 85 จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 และมลูคา่ธรุกรรมสงูขึน้กวา่รอ้ยละ 46 กา้วสูก่ารเปน็ผูน้าํในดา้นจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารจากการดาวนโ์หลด
สูงสุด นอกจากน้ี ธนาคารยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่นอื่นๆ อาทิ แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือสําหรับ
ร้านค้า (K PLUS SHOP) เพื่อรับชําระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบคิวอาร์โค้ดและเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ช่วยเพิ่มความสะดวก
สบายให้ทั้งร้านค้าและลูกค้า แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (K PLUS SME) เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริหารจัดการธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว การพัฒนาช่องทางรับชําระสินค้าและบริการผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด  
(QR Code) หรือบาร์โค้ด (Barcode) บริการพร้อมเพย์ และการขยายร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องอีดีซี (Electronic Data Capture: EDC) 
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Blockchain) เทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละ 
บุคคล (Biometric) เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนของลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC) การนําเทคโนโลยี 
Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ เป็นต้น ท้ังหมดน้ี 
มาจากรากฐานของการนํายุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลูกค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต  
(Customers’ Life Platform of Choice) การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุด รวดเร็วที่สุด และปลอดภัยที่สุด ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า โดยหาจุดสมดุลระหว่างการเพิ่มความสะดวกสบายกับ 
การรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถอํานวยประโยชน์สูงสุด เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมท่ีช่วย 
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และช่วยลดต้นทุนการจัดการเงินสดทั้งระบบอีกด้วย

สารประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สารประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

GRI 102-14, GRI 102-15
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 ในด้านยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3 เพ่ือให้บริการ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการรับชําระเงินและการลงทุน
แห่งภูมิภาค (Regional Settlement and Investment) ในปี 2560 ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงินทุกสกุลเงินท้องถิ่น (Exotic Currency Settlement 
Initiative) ในกลุ่มประเทศ AEC+3 ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยที่สามารถให้บริการครบทุกสกุลเงิน นอกจากนี้ ได้ขยายเครือข่ายการให้บริการ 
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเพิ่มสาขาแห่งที่ 2 ของธนาคารท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเพิ่มปริมาณธุรกิจของสาขา
กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา การเขา้รว่มลงทนุในธนาคารแมสเปีย้น (Bank Maspion) สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี และลา่สดุธนาคารไดร้บัอนมุตัิ
จากทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียน มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง พร้อมเปิดสาขา
เซี่ยงไฮ้เพื่อยกระดับเครือข่ายการบริการในจีน รองรับการเติบโตทางด้านการค้าและการลงทุนจากเศรษฐกิจจีนที่กําลังจะก้าวมาเป็นมหาอํานาจ 
ทางเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีการค้าการลงทุนระหว่างจีนและไทย รวมทั้งต่อยอดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและเชื่อมโยง
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคในฐานะธนาคารดิจิทัลแห่งภูมิภาค AEC+3

มิติสังคม

 ธนาคารให้ความสําคัญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นความท้าทายของธุรกิจในยุคปัจจุบัน จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลแบงกิ้ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร ล้วนเป็นปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน 
ทัง้ในเชงิกายภาพ โครงสรา้ง รปูแบบการทํางาน การสรรหา และการพฒันาความรูแ้ละทกัษะความสามารถของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบธรุกจิ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ธนาคารไดป้รบัตวัเขา้สูย่คุ HR Digitization โดยนาํขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พือ่ใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลในทกุกระบวนการ 
(Data Driven for HR Analytics) ทั้งในการสรรหา พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคลซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูลการลงทุนและมีการวัดผล พร้อมที่จะ
สนับสนุนอนาคตที่ดีในการทํางานให้แก่พนักงานบนพื้นฐานของสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ มีการเคารพในความแตกต่าง 
หลากหลายด้วยความเท่าเทียมบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในการทํางาน อีกท้ังฝึกฝนและพัฒนา 
ทักษะ สร้างศักยภาพเสริมจุดแข็งให้แก่พนักงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการในทางธุรกิจ จากความมุ่งมั่นในการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับ 
ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Score) สูงขึ้นถึงร้อยละ 68 จากเป้าที่ตั้งไว้ร้อยละ 66 และยังสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ของกลุม่ธรุกจิการเงนิในประเทศไทยและกลุม่ธรุกจิการเงนิในเอเชยีแปซฟิคิอกีดว้ย นอกจากนี ้จาํนวนและอตัราการลาออกของพนกังาน (Turnover  
Rate) ลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 9.95 โดยตํ่าท่ีสุดในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงธนาคารจะพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีความสุข 
กับการทํางานและพร้อมที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจของธนาคาร
 นอกจากนี ้ธนาคารไดด้าํเนนิงานดา้นชมุชนและสงัคมตามยทุธศาสตร ์Corporate Citizenship Strategy มุง่เนน้การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและเข้าใจความต้องการของชุมชน โดยได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินของธนาคารมาอํานวยประโยชน์แก่ชุมชน 
และสังคม อาทิ การส่งเสริมให้พนักงานถ่ายทอดทักษะความรู้และให้คําปรึกษาด้านการเงินผ่านโครงการจิตอาสา “50,000 ชั่วโมงทําดีทําได้”  
ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีพนักงานทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนกว่า 60,000 ชั่วโมง การให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มเยาวชนผ่านเว็บไซต์  
AFTERKLASS ชุมชนออนไลน์ที่ธนาคารสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านการเงิน การเรียน พร้อมทั้งการทําธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอด 
ทางอาชพีในอนาคต นอกจากนี ้ธนาคารยงัใหค้วามรว่มมอืกบัภาคสว่นตา่งๆ เพือ่ผสานความเชีย่วชาญของแตล่ะองคก์รและรว่มสรา้งคณุประโยชน์
ใหแ้กส่งัคม อาท ิโครงการเพาะพนัธุป์ญัญา ภายใตค้วามรว่มมอืกบัสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เพือ่ปฏริปูกระบวนการคดิของนกัเรยีน
ผา่นการทําโครงงานฐานวจิยั Research Based Learning (RBL) ใหรู้จ้กัการทําความเขา้ใจปญัหาดว้ยกระบวนการคดิอยา่งเปน็ระบบเชงิวทิยาศาสตร ์
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล การมอบสิ่งของ การให ้
ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน รวมถึงกิจกรรมภายในของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและส่ิงของให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ ซึ่งท้ังหมดน้ีสะท้อนถึง 
การเปน็กรนี ดเีอน็เอ ของพนกังานกสกิรไทยทกุคนทีม่เีจตนารมณร์ว่มกนัในการชว่ยแกไ้ขปญัหาและสรา้งการเปลีย่นแปลงทีด่ใีหแ้กส่งัคมอยา่งยัง่ยนื
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008

มิติสิ่งแวดล้อม

 ธนาคารให้ความสําคัญในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศ และเป็น 
เรื่องที่ทุกคนในโลกต้องร่วมกันรับผิดชอบ เห็นได้จากการที่สมาชิกรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกว่า  
196 ประเทศทั่วโลกร่วมมือกันหาแนวทางและข้อกําหนดในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนหรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทําหน้าที่เป็น Chief Environmental Officer เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของธนาคาร และกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของธนาคารลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563  
จากปีฐาน 2555 ซึ่งในเบื้องต้นธนาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 8 จากปีฐาน 2555 และจะพยายามดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ท้ังในมิติด้านกระบวนการจัดการ แนวปฏิบัติเชิงเทคนิค และความร่วมมือกันของพนักงานทุกคน นอกจากน้ี  
ยังมีการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างแพร่หลาย และผลักดันให้ผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้ม่ันใจว่า 
ทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนได้รับการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรอบคอบ
 ในส่วนของสิ่งแวดล้อมในชุมชน ธนาคารดําเนินงานโดยประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้การสนับสนุน 
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพป่าเส่ือมโทรมจากการบุกรุกปลูกพืชเชิงเดี่ยวในจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดต้นน้ําของแม่น้ํา
เจา้พระยาอนัเปน็แมน่ํา้สายหลกัของประเทศ ดว้ยความรว่มมอืของชมุชนในจงัหวดั ภาครฐั และภาคเีครอืขา่ยตา่งๆ โดยการรเิริม่ใชพ้ืน้ทีจ่งัหวดันา่น 
ค้นหาวิธีการทํางานใหม่ในการหยุดยั้งการทําลายและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูผืนป่าแห่งนี้ให้มีชีวิต เพ่ือเป็นอนาคตที่ดีสําหรับลูกหลานในการทํามาหากิน 
ภายใต้ผืนป่า ทําให้มีสถานะทางการเงินที่มีเสถียรภาพในการยังชีพ รักษาความย่ังยืนของธรรมชาติอันมีคุณูปการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืทีม่กีารปลอ่ยคารบ์อนตํา่ (Mitigation) และการเพิม่ภมูคิุม้กนัตอ่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Adaptation)  
หากรูปแบบนี้ประสบผลสําเร็จจะขยายบทเรียนไปสู่จังหวัดอื่นๆ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าและ 
มีความต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน
 ทั้งหมดน้ีคือหัวใจสําคัญในการดําเนินงานเพื่อการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้ง 3 มิติข้างต้น อันมีพื้นฐานมาจาก
การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ (Data-Driven Bank) มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล 
เชิงวิเคราะห์ (Data Analytic) และการสร้างวัฒนธรรม Data Driven Mindset ในองค์กร เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลตอบสนอง 
ตามยุทธศาสตร์ “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” สร้างความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการเพ่ิมรายได้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธนาคาร  
อันจะอํานวยประโยชน์ทั้งต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุดตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ”

(นายบัณฑูร ลํ่าซํา)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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010

 ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทย 
ดาํเนนิธรุกจิโดยนาํแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืมาเป็นหลกัการดาํเนนิ
งานอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
โดยมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอย่างสมดุล ภายใต้การกํากับดูแล
กจิการทีด่ ีและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมในทกุมติเิพือ่การเจรญิ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 ธนาคารกสิกรไทยก่อต้ังเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488 ดําเนินธุรกิจ
มากว่า 70 ปี ประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์ ธรุกจิหลกัทรพัย์ และธรุกจิ
เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการ
เงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อยจํานวน 36 บริษัท  มี
เครอืข่ายการให้บรกิารในประเทศ 1,026 สาขา กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาค
ของประเทศไทย และต่างประเทศ 17 แห่งใน 9 ประเทศ  โดยสํานักงาน
ใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รงุเทพมหานคร มพีนกังานจาํนวน 34,257 คน* มเีครอืข่าย

 
* จํานวนพนักงาน ประกอบด้วย พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย

ทางการเงินที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรสอดคล้องกับความ
ต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทั้งธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจจัดการ
กองทนุ การวจิยัเศรษฐกจิการเงนิ ธรุกจินายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์และ
ทีป่รกึษาทางการเงนิ รวมถงึธรุกจิเช่าซือ้รถยนต์และลสีซิง่ เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มผ่านการมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด 
ภายใต้ปณธิาน “บรกิารทกุระดบัประทบัใจ” บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 
ทีด่แีละการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพือ่ให้การดําเนนิธรุกจิเตบิโต
มั่นคงยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488
 • เป็นกลุ ่มธุรกิจทางการเงินที่สามารถให้บริการทางการเงิน 
  ได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร เพ่ือตอบสนองทุกความ 
  ต้องการของลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย
เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ 

ขนาดใหญ่ของไทย
ดําเนินธุรกิจโดยนําแนวคิด 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาเป็นหลักการดําเนินงาน 

อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-7, GRI 102-10
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535
 • เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุนของประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจ 
  ให้บริการครบวงจร ทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ 
  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจากลูกค้าประเภทบุคคล บริษัท กองทุน  
  มูลนิธิ  ธนาคารพาณิชย์ ภาครัฐ รวมถึงผู ้ลงทุนสถาบัน 
  ต่างประเทศขนาดใหญ่

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2537
 • ให้ความรูด้้านเศรษฐกจิ ธรุกจิ การเงนิการธนาคาร แก่พนกังาน  
  ลูกค้าของธนาคาร และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อสร้างข้อมูล 
  ทางวชิาการทีถ่กูต้องทนัสมยัและใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  
  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่ือเสียงทางวิชาการในฐานะ 
  บริษัทของธนาคารกสิกรไทย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548
 • ให้บริการด้านการลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์ 
  ครบวงจร ทั้งบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริการด้าน 
  วาณิชธนกจิและบรกิารบทวเิคราะห์การลงทนุเชงิลกึ ด้วยแหล่ง 
  ข้อมูลและทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548
 • ให้บรกิารทางการเงนิสําหรบัอตุสาหกรรมรถยนต์อย่างครบวงจร  
  และหลากหลาย ทัง้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์กบับคุคลทัว่ไป  
  และนิติบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สําหรับลูกค้าฟรีต และ 
  บรกิารทางการเงนิสําหรบัผูแ้ทนจําหน่ายรถยนต์ รวมทัง้บรกิาร 
  สินเชื่อรถยนต์เพื่อเงินสดสําหรับบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2533
 • ให้บริการทางการเงินในรูปแบบลีสซิ่งประเภทเครื่องจักร 
  และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจรทั้ง 3  
  บริการหลัก ได้แก่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสัญญาเช่าทาง 
  การเงิน และบริการสัญญาเช่าดําเนินการแก่ลูกค้านิติบุคคลที่ 
  ประกอบธุรกิจการค้าการพาณิชย์และการผลิตในอุตสาหกรรม 
  ทกุประเภท และเป็นตวักลางในการเชือ่มโยงระหว่างกลุม่ลกูค้า 
  ที่เป็นผู้จําหน่ายเครื่องจักรกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาแหล่ง 
  เงนิทนุเพือ่ใช้ในการซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในการดําเนนิธรุกจิ

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
 • เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเทคโนโลยีและความต้องการ 
  ของลูกค ้าที่ เป ล่ียนแปลงไปอย ่างมีนัยสําคัญจากการ 
  เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนําพาให้ธนาคาร 
  สามารถรับมือและแข่งขันในทุกมิติจากการเปลี่ยนแปลงของ 
  เทคโนโลยทีางการเงนิในตลาดโลก ประกอบด้วย 6 บรษิทั ได้แก่
 
  บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จํากัด
  ทําหน้าที่วางแผนและติดตามการทํางานของกลุ่มบริษัท กสิกร 
  บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป สนับสนุนการจัดการด้านการเงินและ 
  ด้านบุคลากร และประสานงานการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่ม 
  บริษัทและธนาคารกสิกรไทย

  บริษัท กสิกร แล็บส์ จํากัด 
  ทําหน้าที่ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ 
  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบธนาคารดิจิทัลและระบบเศรษฐกิจ 
  ดิจิทัล สร้างและทดลองระบบต้นแบบก่อนประยุกต์ใช้ใน 
  ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย 

  บริษัท กสิกร ซอฟต์ จํากัด 
  ทําหน้าที่ออกแบบและสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพ่ือรองรับความต้องการทางธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย และ 
  รองรับการนํานวัตกรรมมาใช้ในธนาคารให้มีความรวดเร็วและ 
  คุณภาพสูงสุด

  บริษัท กสิกร โปร จํากัด 
  ทําหน้าที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลย ี
  สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย ท้ังในส่วนท่ีมีการสร้าง 
  ขึน้ใหม่ ส่วนทีม่กีารเปลีย่นแปลง ตลอดจนดแูลรกัษาโครงสร้าง 
  พื้นฐานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

  บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จํากัด 
  ทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานของกลุ ่มบริษัท ท้ังทางด้าน 
  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบ และ 
  การปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  บริษัท กสิกร เอกซ์ จํากัด 
  ทําหน้าที่ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ 
  ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบธนาคารดิจิทัลและระบบเศรษฐกิจ 
  ดิจิทัล สร้างและทดลองระบบต้นแบบก่อนประยุกต์ใช้ใน 
  ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 GRI 102-2, GRI 102-10
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แนวทางการบริหารจัดการ 

ธนาคารได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 14 สายงาน 
และ World Business Group โดยมีสายงานบริหารยุทธศาสตร์ 
องค์การทําหน้าท่ีกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ 
ของธนาคารเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัต ิ
โดยคํานึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและการประสานงานในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งธนาคาร
ได้จัดการแถลงยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ผู ้มีส่วนได้เสียทราบในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี

สําหรับป ี  2561-2563 ธนาคารยังคงดําเนินธุรกิจภายใต ้ 
ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)  
หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีและสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ” พร้อมกําหนดเป้าหมายใหม่
ให้ธนาคารเป็นแพลตฟอร์มหนึง่เดยีวทีล่กูค้าเลอืกเพือ่ตอบโจทย์ทกุด้าน
ของชีวิต (Customers’ Life Platform of Choice) และสอดคล้องกับ 
ความต้องการ ความคาดหวงั และพฤตกิรรมของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
โดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาจุดแข็งจากการเป็นอันดับหนึ่ง 
ในดิจิทัลแบงกิ้ง และกําหนดกลยุทธ์การให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่  
การให้บริการที่เบ็ดเสร็จตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตลูกค้า การเป็นผู้ให้
บริการท่ีได้รับความไว้วางใจ และการให้บรกิารทีต่อบโจทย์ความต้องการ 
ของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุทกุทีท่กุเวลา ผ่านการประสานความร่วมมอื 
ระหว่างธนาคารกสกิรไทย บรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย 
และพันธมิตรหลักทางธุรกิจรวมถึงการขยายเครือข่ายพันธมิตรอย่าง 
ต่อเนือ่งเพือ่สามารถขยายขอบเขตของผลติภณัฑ์และบรกิารได้ตรงตาม
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็วและ 
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัประสบการณ์ใหม่จากผลติภณัฑ์และ
บริการของธนาคารกสิกรไทยที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของลกูค้า โดยมเีทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นสําคญั อนัจะ
นํามาซ่ึงการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าอย่างยั่งยืน และส่งผลสะท้อนต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป

การบรรลุยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางดังกล่าว ธนาคาร
ให้ความสําคัญกับการเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวท่ีลูกค้าเลือก 
เพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต (Customers’ Life Platform of Choice) 
เพ่ือให้บริการของธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันของลูกค้า 
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการจนสามารถ 
คาดการณ์ความต้องการของลกูค้าได้ล่วงหน้า เพือ่เสนอผลติภณัฑ์และ 
บริการได้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตลอดจนการส่งมอบ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นเลศิให้กบัลกูค้า โดยคาํนงึถงึความคาดหวงัของลกูค้า
ที่ต้องการใช้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวกสบาย รวดเร็ว  
และคํานึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นสาํคญั นอกจากนี ้ยงัให้ความสาํคญักบัการบรหิารความเสีย่งเชงิรกุ
แบบบูรณาการ โดยมีการกําหนดหลักการและนโยบายการบริหาร 
ความเส่ียงทุกด้าน การบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการสร้างวัฒนธรรมให้ตระหนักถึงความเส่ียงทั่วท้ังองค์กร ท้ังน้ี  
เพือ่รกัษาความมัน่คงในฐานะสถาบนัการเงนิชัน้นาํ และสามารถรบัมอื
กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ําเสมอ 
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ

ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ

GRI 103-2



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

013

TH
E 

W
AY

 W
E 

W
O

R
K

ST
R

AT
EG

IC
C

AP
AB

IL
IT

IE
S 

CUSTOMER CENTR IC ITY
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ยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย

ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ

 GRI 102-6, GRI 103-2



ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาขากรุงพนมเปญ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจดทะเบียน

ธนาคารพาณิชยไทยแหงแรกที่จดทะเบียนธนาคารพาณิชยทองถิ่นในสปป.ลาว

และใหบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ พรอมสาขาบริการ 2 สาขา

สำนักงานใหญถนนลานชาง
สาขาโพนสีนวน  

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
สำนักงานผูแทนกรุงยางกุง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สำนักงานผูแทนกรุงฮานอย
และนครโฮจิมินห

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สำนักงานผูแทนกรุงจาการตา

และเปนพันธมิตรทางยุทธศาสตรกับ
เครือขายการใหบริการภายในประเทศ 49 แหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจดทะเบียน

ธนาคารพาณิชยทองถิ่นในจีน

ใหบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ 

พรอมเครือขายบริการดังนี้

สาขา : เซินเจิ้น เฉิงตู เซี่ยงไฮ

ฮองกง  และสาขายอยหลงกั่ง
สำนักงานผูแทนกรุงปกกิ่งและเมืองคุนหมิง สาขาเฉิงตู

สาขายอยหลงกั่ง

สาขาเซินเจิ้น

สาขาฮองกง 

สำนักงานผูแทน
เมืองคุนหมิง

สำนักงานผูแทน
กรุงปกกิ่ง

สาขาเซี่ยงไฮ

ประเทศญี่ปุน
สำนักงานผูแทนกรุงโตเกียว

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

014

ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3 

ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ

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

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



ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาขากรุงพนมเปญ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจดทะเบียน

ธนาคารพาณิชยไทยแหงแรกที่จดทะเบียนธนาคารพาณิชยทองถิ่นในสปป.ลาว

และใหบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ พรอมสาขาบริการ 2 สาขา

สำนักงานใหญถนนลานชาง
สาขาโพนสีนวน  

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
สำนักงานผูแทนกรุงยางกุง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สำนักงานผูแทนกรุงฮานอย
และนครโฮจิมินห

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สำนักงานผูแทนกรุงจาการตา

และเปนพันธมิตรทางยุทธศาสตรกับ
เครือขายการใหบริการภายในประเทศ 49 แหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจดทะเบียน

ธนาคารพาณิชยทองถิ่นในจีน

ใหบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ 

พรอมเครือขายบริการดังนี้

สาขา : เซินเจิ้น เฉิงตู เซี่ยงไฮ

ฮองกง  และสาขายอยหลงกั่ง
สำนักงานผูแทนกรุงปกกิ่งและเมืองคุนหมิง สาขาเฉิงตู

สาขายอยหลงกั่ง

สาขาเซินเจิ้น

สาขาฮองกง 

สำนักงานผูแทน
เมืองคุนหมิง

สำนักงานผูแทน
กรุงปกกิ่ง

สาขาเซี่ยงไฮ

ประเทศญี่ปุน
สำนักงานผูแทนกรุงโตเกียว

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

015

ยทุธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภมูภิาค AEC+3 โดยมุง่สูก่ารเป็นธนาคารเพือ่การรบัชาํระเงนิและการลงทนุแห่งภมูภิาคด้วยการวาง 
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการโอนเงินและชําระเงินข้ามประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียน การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจไทย 
ที่ต้องการเข้าไปลงทุนใน CLMVI* การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนแห่งท่ี 2 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการทําการค้า 
ชายแดนสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งโรงไฟฟ้า ถนนและท่าเรือในกลุ่มประเทศ CLMV** รวมทั้ง 
การควบรวมกิจการโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทไทยและญี่ปุ่น 

ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายในต่างประเทศ ได้แก่ การยกระดับเป็นธนาคารท้องถิ่นในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนี การเพ่ิมสาขาแห่งที ่2 ของธนาคารท้องถ่ินในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว การเปิดสาขากรงุพนมเปญ  
ประเทศกัมพูชา การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับธนาคารแมสเปี้ยน (Bank Maspion) และหาแนวทางเปิดสาขาในประเทศ 
เวียดนาม ประเทศอินโดนีเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายในปี 2561

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

การประเมินผลการดำาเนินงาน 

ธนาคารมีการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของธนาคารบรรลุผล 
ตามเป้าหมายและประสบผลสําเร็จอย่างยั่งยืน โดยการนําบาลานซ์  
สกอร์การ์ดมาใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการจดัทาํแผนทีย่ทุธศาสตร์และกาํหนดตวัชีว้ดัทีมุ่ง่เน้นความสาํเรจ็ 
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวผ่านมิติสําคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย  
มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

ขณะเดียวกันได้ถ่ายทอดไปยังสายงานต่างๆ ของธนาคารเพ่ือให้ 
มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสายงานที่สอดคล้องกันทั่วทั้ง 
องค์กร โดยมีทีมบาลานซ์สกอร์การ์ดของส่วนกลางและตัวแทนของ 
แต่ละสายงานร่วมกันจัดทําและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละ 
มุมมอง และถ่ายทอดตัวชี้วัดความสําเร็จเป็นลําดับขั้นตั้งแต่ระดับ
กรรมการผู้จัดการจนถึงระดับผู้บริหารสายงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
พร้อมติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ

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



016

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

017	 ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
018	 ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
019	 นโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
020	 โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
021	 การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ
025	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน



จำานวนชั่วโมงจิตอาสา

66,182 
ชั่วโมง

เป้าที่กำาหนด	50,000	ชั่วโมง

มิติ
สังคม

มิติ
สิ่งแวดล้อม

มิติ
เศรษฐกิจ

มูลค่าสินเชื่ออนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

655.77 
ล้านบาท

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์
(ขอบเขตที	่1	และ	2)

104,805.85
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ลดลงร้อยละ	8	เทียบกับปีฐาน	2555

มูลค่าโครงการสินเชื่อ
พลังงานทดแทน

3,547 
เมกะวัตต์

จำานวนผู้ใช้บริการ 
K PLUS

7.3 
ล้านราย

จำานวนสินเชื่อโครงการ 
Project Finance 

ที่ผ่านกระบวนการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) 

คิดเป็นร้อยละ 100
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 59 
เมื่อเทียบกับปี 2559

อัตราการลาออก
ร้อยละ

 9.95
ร้อยละ

41ลด
ลง

จากปี	2559	
และตำ่าที่สุดในรอบ	5	ปี

ร้อยละ68
สูงที่สุดในรอบ	5	ปี

สูง
ขึ้น

ถึง
		

ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กร	

ผู้นำาในโลกดิจิทัลแบงกิ้ง
ของประเทศไทย 
จากผลการสำารวจ

แบรนด์อันดับ 1 
ในใจลูกค้า (Nielsen)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

017กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 017

GRI 103-3

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนป	ี2560



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

018กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารได้รับรางวัลประเภท Bronze 
Class ในกลุม่อตุสาหกรรมธนาคาร จากบรษิทั
จัดการกองทุนระดับโลก RobecoSAM ซึ่ง
ประเมินผลบริษัทที่มีผลการด�าเนินงานด้าน
ความย่ังยืนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทใน
กลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัในระดบัสากล ด้วย
ฐานข้อมูลเดียวกับการประเมิน Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI)  โดยมีการ
ประกาศรายชือ่บรษิทัผูไ้ด้รบัรางวลัในรายงาน 
RobecoSAM Sustainability Yearbook เป็น
ประจ�าทุกปี

ธนาคารได้รบัคดัเลอืกให้เป็นสมาชกิดชันี 
FTSE4Good Emerging Index ปี 2560 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยดัชนีกลุ่มนี้จะคัดเลือก
บริษัทที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี 
เพ่ือให้กองทุนต่างๆ และผลิตภัณฑ์ตราสาร
ทางการเงินที่มีโครงสร้างซับซ้อน ใช้เป็นดัชนี
อ้างอิงและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก 

จากมาตรฐานตัวชี้วัดในระดับสากลทั้งหมดนี้ ธนาคารเชื่อมั่นว่าการน�าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาเป็นหลักในการด�าเนินงานและการปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวลงไปในดีเอ็นเอของพนักงานทุกคนเป็นกรีนดีเอ็นเอ

ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคารในอนาคต 
แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันน�ามาซึ่งการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ขึน้ โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามเหน็ชอบใน 17 เป้าหมาย  
169 เป้าประสงค์ย่อย ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของธนาคารทีมุ่ง่มัน่ปฏบิตัิ
ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยธนาคารได้พจิารณาให้ความส�าคญักบัเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน จ�านวน 9 เป้าหมายหลักที่สอดคล้องตามประเด็นสาระส�าคัญของ 
ธนาคาร แต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้การสนับสนุนอีก 8 เป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าอย่าง 
ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

จากการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนของธนาคารที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคาร
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
ประจ�าปี 2560 ซ่ึงเป็นดัชนีชี้วัดการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ยนืท่ีได้รบัการยอมรบัจากบรษิทั
ชั้นน�าทั่วโลก โดยธนาคารกสิกรไทยยังคง 
เป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีนทีไ่ด้รบัเลอืก
เข้าเป็นสมาชกิทัง้ในกลุม่ดชันรีะดบัโลก DJSI 
World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI 
Emerging Markets เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GRI 102-12 



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

019กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารประกาศนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานน�าไปปฏิบัติโดยอาศัยประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญในการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้น�าเสนอ 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาทบทวนปรับนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก 15 ประการ เป็น 12 ประการ โดยมองว่า 
ในการด�าเนินงานของธนาคารและค่านิยมหลักของธนาคารได้ครอบคลุมในประเด็นการรักษาความเป็นมืออาชีพ การเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจ และการสร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมแล้ว ตลอดจนได้ควบรวมประเด็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพ 
เยาวชนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษากับการด�าเนินงานสาธารณประโยชน์ รวมเป็น “การด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ” นอกจากนั้น จากการด�าเนนิธรุกจิท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัที่มีเทคโนโลยเีปน็ตวัน�า ธนาคาร
จึงได้เพิ่มประเด็นเรื่อง “การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า” ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ใหม ่
และประเด็นสาระส�าคัญของธนาคารได้ชัดเจนมากขึ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน
ให้ธนาคารถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนสู่การปฏิบัติในสายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และช่วยบูรณาการแผนการด�าเนินงานให้มี 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออ�านวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

เจ้าหนี้

คู่แข่ง คู่ค้า

คณะกรรมการ
ธนาคาร

พนักงาน

ลูกค้า

ด้านเศรษฐกิจ

• การด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนอง
 ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
• การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม 
• การให้ความรู้ทางการเงินกับสาธารณชน
• การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
• การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ของข้อมูลลูกค้า

ด้านสังคม	

• การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน 
อย่างเป็นธรรม

• การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
• การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย 

ของพนักงาน
• การด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึง
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• การด�าเนินนโยบายอนุรักษ์และลดการใช้

ทรัพยากร และการลดของเสีย

นโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

เศรษฐกิจ

สังคม สิ่งแวดล้อม



คณะกรรมการธนาคาร นโยบายการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ทบทวนแนวปฏิบัติ/
 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
• ดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน
• ผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่วนบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

สายงานเลขาธิการองค์การ

สำานักเลขานุการบริษัท ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์

• รายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคาร

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

020กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารได้วางโครงสร้างการบรหิารงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารท�าหน้าทีผู่น้�าในการ
ขบัเคลือ่นองค์กรสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื และคณะกรรมการธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนิน
งานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงมีการจัดประชุมทุกๆ 3 เดือนเพ่ือ
ก�าหนดแนวทาง พิจารณาทบทวน ติดตามผลการด�าเนินงาน และ

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยมส่ีวนการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
ส�านักเลขานุการบริษัท ซึ่งอยู่ในสายงานเลขาธิการองค์การ ท�าหน้าที ่
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และประสานงานร่วมกบัคณะท�างานด้านการพฒันา
อย่างย่ังยืน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายงานต่างๆ ในธนาคารร่วมกันปฏิบัติ
หน้าที่ตามแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความยั่งยืน

ทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
แก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความยั่งยืน

ทางสังคม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน
และชุมชนอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ 
เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้มั่นคง 
แข็งแกร่ง และยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GRI 102-18, GRI 102-19



ขั้นตอนการประเมินประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน	

1.	 การระบุประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน	
 • น�าประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญในปี 2559 มาพิจารณา
  ทบทวน 
 • ศึกษาและพิจารณาเทียบเคียงกับประเด็นด้านความย่ังยืนระดับโลก  
  เช่น เกณฑ์ดัชนีการประเมินด้านความย่ังยืน Dow Jones  
  Sustainability Indices (DJSI) และประเด็นด้านความยั่งยืน 
  ที่ธนาคารต่างๆ ทั่วโลกให้ความส�าคัญตามที่ Sustainability  
  Accounting Standard Board (SASB) ก�าหนดไว้ เป็นต้น
 • น�าประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมดนี้มากล่ันกรองและน�าเสนอ 
  ให้แก่สายงานต่างๆ ของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
  ธนาคาร พจิารณาทบทวนและประเมนิประเดน็ดา้นความยัง่ยนื 
  ที่ส�าคัญต่อธนาคารและต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
  โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
  สายงานภายในธนาคาร
  ธนาคารระดมความคิดเห็นของทุกสายงาน โดยส�ารวจ 
  ความคิดเห็นทางแบบสอบถาม พูดคุยหารือ และจัดประชุม 
  ในประเด็นต่างๆ เพื่อน�าข้อมูลมาสอบทานกับยุทธศาสตร์ 
  และประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญของธนาคารทั้งในระยะส้ัน 
  และระยะยาว และร่วมกันก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
  เพื่อเข้าร่วมประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนและขอบข่าย 
  การเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
  ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร
  ธนาคารส�ารวจความคิดเห็นและความคาดหวังทั้งอย่างเป็น 
  ทางการและไม่เป็นทางการในรูปแบบการพูดคุยหารือ การ 
  ส�ารวจทางแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงลึก 
  แบบรายบุคคล ได้แก่ กลุ่มลูกค้า ผู้ลงทุน องค์กรด้านการ 
  ก�ากับดูแล และผู้ที่ท�างานในหน่วยงานด้านความย่ังยืนใน 
  องค์กรต่างๆ เพื่อให้ทราบประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความ 
  ส�าคัญและมีความคาดหวังว่าธนาคารจะให้ความส�าคัญ 
 

2.	 การจัดลำาดับประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน	
 • วิเคราะห์และพิจารณาทบทวนข้อมูลท่ีได้จากการสอบถาม 
  ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกธนาคาร 
 • จัดล�าดับความส�าคัญว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีมีความส�าคัญ 
  ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและเป็นประเด็นท่ีผู้มีส่วน 
  ได้เสียให้ความส�าคัญ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับความ 
  ส�าคัญน้อย ปานกลาง และมาก รวม 13 ประเด็น และให้ 
  ค่าคะแนนพิจารณาตามล�าดับความส�าคัญใน 2 แกนเพื่อ 
  ก�าหนดประเด็นลง Materiality Matrix คือ
  - แกนนอน : ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อธนาคาร
  - แกนตั้ง : ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ธนาคารมีการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนด้วยการรวบรวมและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก และประเด็นที่ธนาคารชั้นน�าระดับ 
โลกให้ความส�าคัญ ประเด็นที่ส�าคัญของธนาคารในปี 2559 ผนวกกับการประเมินความเส่ียงทั้งในปัจจุบันและความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะมีโอกาส 
เกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ อาทิ การส�ารวจความคิดเห็น 
การสมัภาษณเ์ชงิลกึ การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่น�ามมุมองและขอ้คดิเหน็มาวเิคราะหจ์ดัล�าดบัความส�าคญั ตลอดจนวางแนวทางในการด�าเนนิงาน 
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

ขอบ
ขา่ยภา

ยนอกองคก์ร ประกอบด้วย

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย

บริษัทให้บริการสนับสนุนงาน
ธนาคารกสิกรไทย

ขอบข่ายภายในองค์กร 
ประกอบด้วย

ชุมชน
และสังคม

เจ้าหนี้

ภาคประชาสังคม/
นักวิชาการ

หน่วยงาน
ราชการ

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

คู่แข่ง

GRI 102-45, GRI 102-46



4.	 การพิจารณาทบทวนประเด็นสาระสำาคัญ
	 ด้านความยั่งยืน	
 ธนาคารเตรียมด�าเนินการพิจารณาทบทวนข้อมูลหลังจาก 
 การเผยแพร่รายงานฉบับน้ีไปยังผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
 และข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุงและปรับเปล่ียนเน้ือหา 
 การรายงานในฉบับต่อไป

3.	 การพิจารณาตรวจสอบประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน	

 • ชี้แจงการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นด้านความย่ังยืน 
  ให้แก่ทุกสายงานของธนาคาร เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นของ 
  ผู้มีส่วนได้เสีย และน�าไปก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงาน 
  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
 • รายงานประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการ 
  ก�ากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและน�าเสนอต่อ 
  คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงาน 
  การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและเว็บไซต์ของธนาคาร 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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การเปลี่ยนแปลงการรายงานประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ 
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญตามแนวทาง GRI STANDARDS  

ที่มีการระบุในรายงานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงจากรายงานการพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2559 จาก 12 ประเด็น เป็น 13 ประเด็น โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อที่เป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญในรายงาน 
  การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2559 แต่ไม่ได้เป็นประเด็น 
  ด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
  ฉบับปี 2560 ได้แก่ ความร่วมมือทางธุรกิจ และการให้ความรู ้
  ทางการเงิน

2. ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญที่เพิ่มเติมใหม่ในรายงาน 
  การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับปี 2560 ได้แก่ การด�าเนินงาน 
  ด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน และ 
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน

3. การปรับเปลี่ยนชื่อประเด็นด้านความย่ังยืนที่สำาคัญ 
  ได้แก่ การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
  ภูมิอากาศ เปลี่ยนชื่อเป็น สินเชื่อเพื่อโครงการสิ่งแวดล้อม

GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-49, GRI 102-54

การจัดลำาดับประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อธนาคาร

ปร
ะเ
ด็น

ที่ม
ีคว

าม
สำา

คัญ
ต่อ

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ
สีย

9.สิทธิมนุษยชน 

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

การรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 

หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม 

การกำากับดูแลกิจการ 

 การพัฒนาเชิงดิจิทัล 

การบริหารความเสี่ยง 

  การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ

  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

  ความรับผิดชอบต่อชุมชน

สินเชื่อเพื่อโครงการ 
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

การสร้างการเข้าถึง 
บริการทางการเงิน 

  การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

GRI 102-47

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect

ขอบข่าย
ภายในองค์กร

ขอบข่าย
ภายนอกองค์กร	

หัวข้อที่นำาเสนอ
ในรายงาน

การกำากับดูแลกิจการ  
องค์กรธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแล /  
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การก่อการร้าย  
และการฟอกเงิน การสนับสนุนส่งเสริมระบบ
การตรวจสอบควบคุมภายใน รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลด้วยความโปร่งใส 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  
การป้องกันการฉ้อฉล

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น

• การก�ากับดูแลกิจการ
• มิติเศรษฐกิจ

หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมที่ถูกต้องและโปร่งใส

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น

• หลักจริยธรรมทาง  
 ธุรกิจและวัฒนธรรม
• มิติเศรษฐกิจ

การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงจากการด�าเนินงานและ
การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาต่างๆ / การวิเคราะห์
ความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล / การประเมินความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ
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
การใช้เทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการเข้าถึงทางการเงินได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึง และสอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า

สินค้าและบริการ ทุกธุรกิจ ลูกค้า • การพัฒนาเชิงดิจิทัล
• มิติเศรษฐกิจ 
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect

ขอบข่าย
ภายในองค์กร

ขอบข่าย
ภายนอกองค์กร	

หัวข้อที่นำาเสนอ
ในรายงาน

การรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
ความปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยี /  
การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การรักษาความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้า

ทุกธุรกิจ ลูกค้า • การรักษา
 ความปลอดภัย
 และความเป็นส่วนตัว
 ของข้อมูลลูกค้า
• มิติเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
• การปฏิบัติด้านแรงงาน
• การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

• การจ้างงาน / แรงงาน-ฝ่ายบริหาร
สัมพันธ์ / ความหลากหลายและ
โอกาสแห่งความเท่าเทียม /  
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่าง
หญิงและชาย / กลไกการร้องทุกข์
ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

• การดึงดูดและรักษาพนักงาน / 
ความผูกพันของพนักงาน

• การฝึกอบรมและการให้ความรู ้
แก่พนักงาน

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทุกธุรกิจ คู่ค้า • การบริหารจัดการ
 ทรัพยากรบุคคล 
• มิติสังคม

สิทธิมนุษยชน
การเคารพและจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า

การประเมินผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน

ทุกธุรกิจ ลูกค้า  
คู่ค้า

• การด�าเนินงาน
 ด้านสิทธิมนุษยชน
• มิติสังคม

การเข้าถึงบริการทางการเงิน 
การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก ่
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งการให้ความรู้
ทางการเงิน

สินค้าและบริการ /
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

ทุกธุรกิจ ลูกค้า  
ชุมชน
และสังคม

• การเข้าถึงบริการทาง 
 การเงิน และการให ้
 ความรู้ทางการเงิน
• มิติสังคม

ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
การท�ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือชุมชน / กิจกรรมจิตอาสา /  
การท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมกระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ชุมชนท้องถิ่น /  
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

ทุกธุรกิจ ชุมชน 
และสังคม

• การด�าเนินงานด้าน
 ชุมชนและสังคม
• มิติสังคม

สินเชื่อเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ
หรือธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สินค้าและบริการที่ส่งเสริม
การลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทุกธุรกิจ ลูกค้า • สินเชื่อพลังงาน
 ทดแทนและสินเชื่อ
 เพื่อการอนุรักษ ์
 พลังงาน และส่ิงแวดล้อม
• มิติสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก / การจัดการด้าน
พลังงาน / การจัดการน�้า / การจัดการของเสีย

มลอากาศ พลังงาน / น้�า / น้�าทิ้ง  
และของเสีย

ทุกธุรกิจ ชุมชน 
และสังคม

• การบริหารจัดการ
 ผลกระทบทาง
 สิ่งแวดล้อม 
• มิติสิ่งแวดล้อม
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้ธนาคาร
เข้าใจความต้องการและความคาดหวัง สามารถน�ามาวางแนวทาง 
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่เหมาะสม โดยธนาคารแบ่ง 
ผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคาร 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม และ
พจิารณาระดบัความสมัพนัธ์และความเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของ
ธนาคาร มีการน�ามาตรฐาน AA 1000 Stakeholders Engagement 

Standard (AA 1000SES) มาประยุกต์ใช้ โดยสร้างการมีส่วนร่วมผ่าน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและการจัดท�ากระบวนการเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การจัดประชุม การสัมมนา การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า 
และพนกังานผ่านแบบสอบถาม การสมัภาษณ์เชงิลกึรายบคุคล เพือ่น�า
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีช่วยลดผลกระทบ 
เชิงลบ และสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
* รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมและรูปแบบการเข้าพบกับผู้ถือหุ้นระบุในรายงานประจ�าปี 2560 หน้า 216

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง	 ความสนใจและความคาดหวัง	 การตอบสนอง

 ผู้ถือหุ้น • การจัดประชุมสามัญและวิสามัญ
   ผู้ถือหุ้น*
•  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
   ผ่านระบบ SET Portal Straight 

Through ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เว็บไซต์ของ
ธนาคารและสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร

•  การเข้าพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ทั้งแบบ
รายบุคคล และคณะ

• การจัดให้มีช่องทางการสอบถาม 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

• การตอบแบบสอบถาม

• ผลตอบแทนการลงทุนสูงและ
เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

• ผลการด�าเนินงานดีและเติบโต
อย่างสม�า่เสมอ

• การด�าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม

•  การบริหารความเสี่ยง
    ด้วยความรอบคอบ

• สร้างผลประกอบการที่ดีภายใต ้
การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

   และรอบคอบ
•  เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผ่านทางกิจกรรมหรือช่องทาง

  การสื่อสารอื่นๆ ด้วยความโปร่งใส   
และตรวจสอบได้

• เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

และร่วมแสดงความคิดเห็น
   ในที่ประชุม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44
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ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง	 ความสนใจและความคาดหวัง	 การตอบสนอง

คณะ      
กรรมการ
ธนาคาร

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

•  การด�าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

•  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
   ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
•  ผลการด�าเนินงานดีและเติบโต

อย่างสม�า่เสมอ

•  การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ  
ครบถ้วน ทันเวลา

•  การมีส่วนร่วม
   ในการก�ากับดูแลกิจการ

พนักงาน •  การจัดปฐมนิเทศส�าหรับพนักงาน 
ในทุกระดับ

•  การสอบถามความต้องการของ
พนักงานและหัวหน้างาน เพื่อจัด
เตรยีมหลกัสตูรการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 
ให้แก่พนักงานและสอดคล้องกับ 
การเติบโตของธนาคาร

• การจัดเตรียมช่องทางการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

• การส�ารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน

• การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน 
กับพนักงาน การสร้างขวัญและ 
ก�าลังใจให้พนักงาน เพื่อมุ่งสู่

    ความเป็นนายจ้างที่ดีที่สุด 
• การจัดให้มีการประชุมพูดคุย 

ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง  
เพื่อแสดงความคิดเห็น

    และข้อเสนอแนะแนวทาง
   ในการพัฒนาการท�างาน

• การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เป็นธรรมและเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ

•  การวางแผนเส้นทางอาชีพและ 
ความก้าวหน้าในงาน

• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง

• การดูแลอาชีวอนามัย 
    ความปลอดภัยในการท�างาน
• การจัดอุปกรณ์
    อ�านวยความสะดวก
   ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

• การก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
   ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
    การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
• การก�าหนดนโยบาย
  ด้านสิทธิมนุษยชน และแนวทาง
    ในการบริหารความหลากหลาย
• การก�าหนด Roadmap 
   เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
   ในเส้นทางอาชีพส�าหรับพนักงาน
• การส�ารวจการจ่ายผลตอบแทนของ

ตลาดอย่างสม�่าเสมอทุกปี 
  เพื่อให้ค่าตอบแทนและ
   ผลประโยชน์ที่เหมาะสม
•  จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้อง

กับพนักงานในสายงานและ
  ในระดับต่างๆ
•  การส�ารวจความพึงพอใจ
   ของพนักงานและประเมินผลงาน

ประจ�าปี
•  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 ในการท�างานให้ถูกต้องตามหลัก

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท�างาน

 
* รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคารระบุในรายงานประจ�าปี 2560 หน้า 222, 229

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

027กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง	 ความสนใจและความคาดหวัง	 การตอบสนอง

   ลูกค้า •  การจัดให้มีผู้ดูแลความสัมพันธ์
ลูกค้าเพื่ออ�านวยความสะดวกต่อ
ความต้องการของลูกค้า

•  การเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้าเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นประจ�า
ทุกเดือน

•  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการของธนาคาร ตลอดจนให้
ความรู้ในการป้องกันตนเองจาก 
ภัยทางไซเบอร์อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน 

•  การมีช่องทางให้ลูกค้าแสดง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ 
ข้อร้องเรียน

•  การจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้
และข้อแนะน�าทางการเงิน การค้า
และการลงทุน ตลอดจนการ
ป้องกันตนเองจากภัยทางไซเบอร์
ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

•  การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นประจ�าทุกปี

•  สินค้าและบริการที่หลากหลาย  
มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

•  ความสะดวกในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
รวมทั้งการให้ค�าแนะน�า 
และความรู้ทางการเงิน

•  การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า

•  ความพร้อมและความรวดเร็ว 
ในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

•  การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปณิธาน 
“บริการทุกระดับประทับใจ” 

•  การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ตรงตามความต้องการและ 
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

• การมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรม 
ธรรมาภิบาล จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่พนักงาน เพื่อส่งมอบบริการ 
ที่ถูกต้องซื่อตรงให้แก่ลูกค้า

•  การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
ที่หลากหลายและสะดวก  
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของลูกค้า

• การจดัอบรม สมัมนา เพือ่ให้ความรู ้
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การสร้าง
วินัยทางการเงิน และวิธีการป้องกัน
ภัยทางไซเบอร์ 

• การประกาศนโยบาย โครงสร้าง 
และมาตรการต่างๆ ในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การรักษาความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเพื่อให้
พนักงานยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

• การส�ารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของลูกค้าและตอบค�าถาม
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ 
เป็นประจ�า
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028กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง	 ความสนใจและความคาดหวัง	 การตอบสนอง

  คู่ค้า คู่ค้า
•  การจัดประชุมคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี 
•  การพูดคุยหารือเพื่อระดมความคิด 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการ
ท�างานรูปแบบใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์

•  การเยี่ยมเยียนคู่ค้าเพื่อรับฟัง
    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
•  การมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ
 หรือข้อร้องเรียน
•  การส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า 

เป็นประจ�าทุกปี

คู่ธุรกิจ
•  การประชุมเจรจาพบปะพูดคุย
    เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
•  การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
  ความสัมพันธ์เป็นประจ�าทุกปี

คู่ค้า
• จริยธรรม จรรยาบรรณ และ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
•  การท�าการค้าอย่างเป็นธรรม 

คู่ธุรกิจ
•  ความร่วมมือในการท�าธุรกิจ
   ตามหลักธรรมาภิบาล

คู่ค้า
•  การจัดท�าหลักเกณฑ์การคัดเลือก
   คู่ค้า โดยอาศัยปัจจัยด้าน 

สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล  
เป็นประเด็นในการประเมินคู่ค้า 

•  กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน
ตามที่ได้ระบุในจรรยาบรรณคู่ค้า

•  การทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

   และวิธีการสื่อสารเพื่อบรรลุ
   ความต้องการร่วมกัน
•  การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
   ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
•  การให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
   เพื่อพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน

คู่ธุรกิจ
• การจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน
   เพื่อก�าหนดกรอบความร่วมมือ
   กับพันธมิตรทางธุรกิจ

   คู่แข่ง •  การประชุมพบปะพูดคุย
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
    ความร่วมมือกันตามวาระต่างๆ

•  การด�าเนินธุรกิจและแข่งขัน
    ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี
และสุจริต

•  การสร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน 
ที่เป็นธรรม

  เจ้าหนี้ •  การจัดกิจกรรมและให้ความรู ้
ในรูปแบบต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี

•  การมีช่องทางในการรับฟัง
    ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

•  การจ่ายดอกเบี้ยและช�าระคืน 
ตามก�าหนด

•  การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง

•  การจ่ายดอกเบ้ียและช�าระคนื
    ตรงเวลา
•  การจัดกิจกรรมและมีการสื่อสาร

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
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029กสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีที่เริ่มเป็นสมาชิก  องค์กรหรือหน่วยงาน

2501      สมาคมธนาคารไทย

2532      ชมรม CSR 
       สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2536      องค์กรธุรกิจ
       เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2553      สมาคมจัดการธุรกิจ
       แห่งประเทศไทย

2555      ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย

2556      บริษัทที่แสดงเจตนารมณ์
       แนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
       ในการต่อต้านทุจริต

 ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ร่วมรับแนวนโยบาย 
มาปฏิบัติใช้ภายในองค์กร ร่วมพัฒนาระบบการท�างาน และแบ่งปัน 
ความรู้  ตลอดจนประสบการณ์และบทเรียนสู่ความส�าเร็จต่างๆ  
มาพัฒนาให้ เกิดการขับเคลื่อนภายในองค์กร อีกทั้ ง ผู้บริหาร 
ของธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการและสมาชิกในหน่วยงาน 
และองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสถาบันการเงินและ 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้แก่

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง	 ความสนใจและความคาดหวัง	 การตอบสนอง

ชุมชน  
สิ่งแวดล้อม 
และสังคม

•  การส�ารวจพูดคุยเพื่อรับฟัง
    ข้อคิดเห็นและความต้องการ
    ของชุมชนและสังคมเป็นประจ�า
   ทุกปี
•  การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
    ผ่านโครงการจิตอาสาของพนักงาน 

•  การให้ความรู้ทางการเงิน 
•  การมีผลิตภัณฑ์ บริการ 
   และช่องทางการเข้าถึงทางการเงิน

ที่ตรงกับความต้องการและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน

•  การพัฒนาและส่งเสริม
    การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
   ในชุมชน
•  การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
•  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
    เพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ

•  การให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขา
ของธนาคาร สื่อประชาสัมพันธ์ 
และการอบรมสัมมนา ตลอดจน
กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน

•  การให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน 
เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ 

    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม
•  การสนับสนุนงบประมาณ
    ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม 
   และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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มิติเศรษฐกิจ

032	 การกำากับดูแลกิจการ
035	 หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม
042	 การบริหารความเสี่ยง
046	 การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
052	 การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ

056	 การพัฒนาเชิงดิจิทัล
059	 การรักษาความปลอดภัย
		 และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
064	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

030มิติเศรษฐกิจ
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031มิติเศรษฐกิจ

บริษัท	ธนาคารกสิกรไทย
(ประเทศจีน)	จำากัด

ธนาคารแห่งเดียวจากภูมิภาค AEC 
ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น

จดทะเบียนเต็มรูปแบบในมณฑลกวางตุ้ง
ประเทศจีน

ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์

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

ธนาคารแห่งแรกในไทย
ที่ให้บริการครบทุกสกุลเงินท้องถิ่น
ในกลุ่มประเทศ AEC+3

จำานวนธุรกรรม
ผ่าน K PLUS

3,052
ล้านธุรกรรม

(เพิ่มขึ้นร้อยละ	85
เมื่อเทียบกับป	ี2559)
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032มิติเศรษฐกิจ

การกำากับดูแลกิจการ  

แนวทางการดำาเนินงาน	

 การกำากับดูแลกิจการมีความสำาคัญอย่างยิ่งและส่งผลที่ดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อธนาคาร  
ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ ผลประกอบการทางการเงิน และการเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว ธนาคารจึงยึดหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
เป็นรากฐานในการดำาเนินธุรกิจ โดยถือเป็นบทบาทและความรับผิดชอบที่สำาคัญของคณะกรรมการธนาคารในการกำากับดูแลการบริหารกิจการ 
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ธนาคาร 

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”  

เป้าหมายปี 2560 ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
   โดยหน่วยงานภายนอก 

ผลการดำาเนินงานปี 2560   • ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำารวจ 
       การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
       โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
       • ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมิน
         คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคม
          ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ
           กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
            และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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033มิติเศรษฐกิจ

การกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการธนาคารมบีทบาทสำาคัญในการกำากบัดแูลการบรหิาร 
งานของธนาคาร มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย และมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบต่อ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ซึ่งได้
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี และอนุมัติในประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง
และนโยบายการดำาเนนิงานของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย  
รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปี กำากับดูแลและติดตาม 
ให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์  
และแผนธุรกิจที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลให้มีระบบควบคุม
ภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและร่วมกับ 

ฝ่ายจัดการเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารมีผลการดำาเนินงาน 
ที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยง 
ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งธนาคารมีการประเมิน 
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยครอบคลุม 79 ฝ่ายงาน 5 เครือข่าย  
14 สายงาน และ World Business Group 
 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนทำาหน้าที่สรรหา พิจารณาคัดเลือก 
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกและเสนอ 
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร 
โดยคำานึงถึงสัดส่วน จำานวน ความหลากหลายขององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ทักษะ  
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารและเป็นไปตามข้อกำาหนดกฎหมาย  
ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกำาหนดอัตรา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

องค์การ

คณะจัดการ

คณะอนุกรรมการธนาคาร

คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
แก้ไข

และปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากำาหนด
ราคาผลิตภัณฑ์

ลูกค้าธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้านเครดิต

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา
การลงทุน

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินกองทุน

คณะอนุกรรมการ
บริหารกระบวนการ

เครดิต

คณะอนุกรรมการ
บริหาร

ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
บริหารกระบวนการ

ทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาจำาหน่าย

ทรัพย์สิน
รอการขาย

คณะอนุกรรมการ
กำากับการจัดการ

ข้อมูล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการ
กลยุทธ์แบรนดิ้ง
และการสื่อสาร

ธนาคารกสิกรไทย

คณะอนุกรรมการ
บริหารสินทรัพย์

และหนี้สิน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้านการตลาด

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากำาหนด
ราคาผลิตภัณฑ์

ลูกค้า

คณะอนุกรรมการ
จัดซื้อจัดหา

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้าน Digital
Oriented Risk,

Data and Cyber
Security and IT

Risk Management

แผนภูมิโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

GRI 102-18, GRI 102-19



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

034มิติเศรษฐกิจ

 ปัจจุบันประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อสานต่อภารกิจที่สำาคัญให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และสร้างผู้นำา
รุน่ใหมท่ี่มคีณุสมบตัเิหมาะสมและครบถว้นใหแ้กอ่งคก์รเพือ่ความมัน่คง
และยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการอิสระ 
เพื่อทำาหน้าที่ในการถ่วงดุลอำานาจและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำาคัญที่ต้องการ 
การดแูลอยา่งใกลชิ้ดในแตล่ะดา้นและเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน 
เจา้หน้าทีบ่ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ พนกังาน และบคุคลทีค่ณะกรรมการ 
เห็นสมควรเพื่อจัดการงานและดำาเนินกิจการของธนาคารตามที่  
คณะกรรมการกำาหนด

คณะกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการอสิระตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการทำางานของคณะกรรมการ
ธนาคารให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ 
ของธนาคารโปร่งใสและสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย 
ได้อย่างเป็นธรรม โดยมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร 
โดยรวม รวมทั้งถ่วงดุลอำานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  
และคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยการเสนอแนะและแสดงความคดิเหน็ 
ในเรื่องที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร นักลงทุน และผู้ถือหุ้น 
รายย่อย อย่างอิสระ โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ เพื่อให้ 
การทำางานของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น โดยได้กำาหนดให้จัดการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง  
ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำากับดูแลการจัดทำารายงาน
ทางการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายในและการตรวจสอบ 
ภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนดทางการ และ 
หลักจรรยาบรรณต่างๆ โดยได้กำาหนดให้จัดการประชุมไม่น้อยกว่า 
ปีละ 6 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีหน้าที่ดูแลให้การดำาเนินกิจการ
ของธนาคารและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไป 
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคาร
และหน่วยงานทางการที่กำากับดูแลธนาคารกำาหนด รวมทั้งสอดคล้อง
กับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยได้กำาหนดให้จัดการประชุม 
ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำาหนดอตัราคา่ตอบแทน
 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับผลประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการ การสรรหากรรมการโดยคำานึงถึงสัดส่วน 
จำานวน และความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ  
ให้ความเห็นเก่ียวกับผู้สืบทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ ทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่งงาน ติดตามดูแล
การดำาเนินการตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ทางด้านทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของธนาคาร โดยได้กำาหนดให้จัดการ
ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การมีหน้าท่ีสอดส่องดูแล
กระบวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม กำาหนด
นโยบายการบรหิารความเสีย่งและขอบเขตความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk 
Appetite) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย เพื่อนำาเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม  
ซึง่ตอ้งครอบคลมุความเสีย่งในเรือ่งตา่งๆ โดยไดก้ำาหนดใหจ้ดัการประชมุ 
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

คณะจัดการ
 คณะจัดการมีหน้าที่ดำาเนินธุรกิจประจำาวันของธนาคาร เพื่อให้ 
ธนาคารมีผลการดำาเนินงานที่ เป็นเลิศและเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยคำานงึถงึสภาวะความเสีย่งทัง้ในปจัจบุนัและทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำาหนดให้ 
จัดการประชุมไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำาเป็นหรือไม่มี 
กิจการงานที่จะประชุมกัน หรือมีเหตุสมควรที่จะไม่มีการประชุม 
ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 48 ครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ในรายงานประจำาปี 2560 หน้า 206-241
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หลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม		

แนวทางการดำาเนินงาน	

 “หลักจริยธรรมทางธุรกิจ” ถือเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินงาน
ของธนาคาร เนื่องจากเป็นบทบาทหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือ
ปฏิบัติในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอย่างถูกต้อง
โปร่งใสตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นได ้
จากแนวทางทีธ่นาคารปฏบิตัติอ่ลกูคา้ พนกังาน และคูค่า้ โดยพนกังาน
ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและ
จรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งมีการกำาหนดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
โดยทั่วกันทั้งพนักงานประจำา พนักงานจ้างชั่วคราว ครอบคลุมถึงกลุ่ม 
คู่ค้าของธนาคาร เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
และการดำาเนินงานของธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่
อุปทาน โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธรุกจิและจรรยาบรรณของพนกังาน สำาหรบักรรมการและพนกังานยดึถอื
ปฏบิตั ิโดยจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิจะครอบคลมุการดำาเนนิการ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อาท ิผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการธนาคาร พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ เจา้หนี้ 
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และสงัคม โดยถอืเปน็ภาระหนา้ทีร่ว่มกนัในการปฏบิตั ิ
ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร 
นอกจากน้ี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทำาหน้าที่
กำาหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติสำาคัญของกระบวนการกำากับดูแล
กิจการของธนาคารและจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานเป็นประจำาทุกปี 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ* 

 1.  มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำาเสนอสินค้าท่ีมี 
  คุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า 
 2.  มุ่งมั่นให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 3.  สรรหาและวา่จา้งบคุลากรทีม่คีวามสามารถและประสบการณ ์ 
  พัฒนาพนกังานอยา่งตอ่เนือ่งและใหเ้งนิเดอืนและผลประโยชน ์ 
  อื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาทั่วไป 
 4.  ทำาหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลาง มุ่งสร้าง  
  ความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.  ให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 
 6.  ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  
  สุจริต 
 7.  ปกป้องรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ภายใต้มาตรฐาน  
  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 8.  ดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 9.  พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
 10. ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเป็นไป 
  ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

ไม่มีคำาเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำาคัญจากหน่วยงานกำากับดูแล 
 

เป้าหมายปี 2560 ไม่มีคำาเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำาคัญจากหน่วยงานกำากับดูแล

ผลการดำาเนินงานปี 2560  ไม่มีคำาเตือนหรือผลการตรวจสอบท่ีมีนัยสำาคัญจากหน่วยงานกำากับดูแล

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

* ติดตามรายละเอียดของจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/ethics.aspx * ติดตามรายละเอียดของจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/ethics.aspx
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จรรยาบรรณของพนักงาน*

1. ความซ่ือสัตย์ : กระทำาในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ

2.  ความไว้วางใจ: ทุ่มเทความสามารถเต็มที่และทำาหน้าที่  
อย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

3. การรักษาความลบั: ปฏบิตัติอ่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากลกูคา้แตล่ะราย 
หรือแต่ละองค์กร เช่นผู้มีวิชาชีพพึงปฏิบัติอันจะนำามา 
ซึ่งความไว้วางใจธนาคาร

4.  ความยึดมัน่ในวชิาชพี : ปฏบิตัหินา้ทีต่ามหลกัวชิาชพีทีพ่งึปฏบิตั ิ
อย่างสมำ่าเสมอตลอดเวลา

5. บุคลากร: ปฏิบัติต่อเพื่อนพนักงานด้วยความเคารพใน 
เกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน

6. ความเป็นผู้นำา: มุ่งเน้นให้พนักงานบรรลุวัตถุประสงค์และ 
ยุทธศาสตร์ของการเป็นผู้นำา

7.  ความเป็นเจ้าของ: ร่วมกันดูแลจัดการทรัพย์สินของธนาคาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

8. การปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์: ยึดมั่นในการตัดสินใจ 
และการดำาเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย 
ข้อกำาหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 ธนาคารทบทวนจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ 
ของพนักงานเป็นประจำาทุกปี และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบต่างๆ โดยดำาเนินการหลายรูปแบบ  
อาทิ การจัดส่งจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติให้อ่านและลงนามรับ
ทราบ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในของธนาคาร การจัดอบรมและบรรยาย 
เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการจัดทำาวีดิทัศน์ละครสั้นจำาลอง
สถานการณ์เพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี และเรียนรู้ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรจรรยาบรรณ 
ของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่ 
โดยมิชอบอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ 
ในประเด็นด้านจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน หากมีการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงานอย่าง 
มีนัยสำาคัญ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย  
โดยธนาคารได้กำาหนดให้ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานทำาหน้าที่ติดตาม 
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน นอกจากนี้ ในส่วนของ 
กลุ่มคู่ค้า ธนาคารกำาหนดให้คู่ค้ารายใหม่ต้องลงนามรับทราบและ 
ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคารกสิกรไทยทุกราย

การกำากับดูแลของธนาคาร	

 ธนาคารดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง และพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
โดยธนาคารกำาหนดใหม้นีโยบาย/คูม่อื ใหพ้นกังานใชป้ฏบิตัติามเพือ่ให้
ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ได้แก่ นโยบายด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
ของฝา่ยกำากบัการปฏบิตังิาน แผนงานในการกำากบัดแูลการปฏบิตังิาน
ประจำาปี (Compliance Program) และระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือ 
ของหน่วยงานต่างๆ
 คณะกรรมการธนาคารอนมุตันิโยบายดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
และคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติข้อบังคับฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
โดยกำาหนดใหฝ้า่ยกำากบัการปฏบิตังิานมหีนา้ทีต่ดิตามการเปลีย่นแปลง
ของกฎเกณฑ์และแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการธนาคาร โดยฝ่ายกำากับ 
การปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ มีสายการรายงาน 
ตรงถึงรองกรรมการผู้จัดการซึ่งทำาหน้าที่ผู้บริหารสายงานกำากับ 
และตรวจสอบ และรองกรรมการผู้จัดการดังกล่าวจะรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
 ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานมีกระบวนการในการติดตามการเปล่ียนแปลง 
ของกฎเกณฑ์ โดยดูจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานทางการ วิเคราะห์
ผลกระทบต่อธนาคาร และสรุปส่ือความแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่านระบบฐานข้อมูลภายในของธนาคาร รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว กรณีที่กฎเกณฑ์เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ 
จะจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ทางการ รวมถึงจัดอบรมในเรื่องที่สำาคัญ นอกจากน้ี  
ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานยังสนับสนุนการจัดทำาทบทวน ปรับปรุง
นโยบายและระเบียบของธนาคารให้มีความสอดคล้องกับข้อกำาหนด 
ทางการปัจจุบัน และสอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำาหนดทางการ 
เพือ่ทำาใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทกุคนปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความถกูตอ้งครบถว้น

*   ติดตามรายละเอียดจรรยาบรรณของพนักงานได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/principles-core-values.aspx

GRI 102-16
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 ในปี 2560 ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานได้สื่อความกฎเกณฑ์ที่มี 
การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญต่างๆ ดังนี้ 

• แนวปฏิบัติในการจัดทำา Quick Response Code (QR Code)  
สำาหรับการชำาระเงินและการโอนเงิน และแนวปฏิบัติในการ 
ใหบ้รกิารพรอ้มเพยส์ำาหรบับรกิารเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Money) 
ตามโครงการภายใต้แผนการพัฒนา National e-Payment  

• แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมภายใน
ขอบเขตจำากัด หรือที่เรียกว่า Regulatory Sandbox หรือ 
กระบะทรายเพื่อการทดลอง ซึ่งจะช่วยให้ทั้งผู้กำากับดูแล และ 
ผู้ให้บริการได้เรียนรู้และร่วมหารือถึงรูปแบบของบริการและ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการดแูลและคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิาร 
ทีเ่หมาะสม รวมทัง้ชว่ยใหส้ามารถนำาบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีหม ่
ออกสู่ตลาดได้อย่างทันท่วงที

• หลักเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
• หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินและ

มาตรการป้องปรามการเก็งกำาไรค่าเงินบาท 
• หลักเกณฑ์การกำากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
• หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและหลักเกณฑ์ 

การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ เป็นต้น 

 โดยนอกจากการส่ือความแล้ว ธนาคารยังจัดการประชุม 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน พร้อมทั้งจัดอบรมพนักงานสาขา 
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง (Market Conduct) 
เช่น การซื้อขายกองทุน ประกัน รวมถึงทบทวน ปรับปรุง นโยบาย
และระเบียบของธนาคารให้สอดคล้อง และติดตามให้มีการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
 ธนาคารได้กำาหนดให้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอ 
ของการบรหิารความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑซ์ึง่มวีตัถปุระสงค ์
ในการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการรายงาน 
ผลการสอบทานและข้อเสนอแนะของฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานไปยัง 
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและติดตามเพ่ือให้ม่ันใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไข 
ในเวลาท่ีเหมาะสม สำาหรับข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญจะถูกรายงาน 
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงภายใน 
เวลาที่เหมาะสม อีกทั้ง ธนาคารจัดส่งข้อมูลผลการสอบทานไปยัง 
หน่วยงานของทางการ หากได้รับการร้องขอด้วย

* พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำานวนทั้งสิ้น 20,839 คน   
** คู่ค้าทั้งหมด หมายถึง คู่ค้าของธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทยเท่านั้น

จำานวนพนักงานหรือคู่ค้าที่ได้รับการอบรมหรือ
สื่อความนโยบายและกระบวนการในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น	ปี	2560

จำานวน 
(คน)

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
พนักงานหรือ
คู่ค้าทั้งหมด

พนักงานที่ได้รับการอบรมจนถึงป	ี2560 17,688 85

• พนักงานระดับผู้บริหาร 796 4

• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 16,892 81

พนักงานที่ได้รับการสื่อความ 20,839 100

• พนักงานระดับผู้บริหาร 908 4

• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 19,931 96

คู่ค้าที่ได้รับการอบรมหรือสื่อความ 1,147 100
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การสื่อความเกี่ยวกับจรรยาบรรณและนโยบาย
การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบ

การรณรงค์โครงการกสิกรไทยหัวใจสุจริต	
 ธนาคารยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและข้อกำาหนดกฎหมาย 
โดยในป ี2560 ไดด้ำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งภายใต ้“โครงการคนกสกิรไทย  
หัวใจสุจริต” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นพื้นฐานในการป้องกันการทุจริตทั้งภายใน
และภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำาเนินงาน 
ของธนาคาร โดยจัดให้มีการสื่อความแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

• รับผิดชอบ: รู้จริงในสิ่งที่ทำา ทำาอย่างเต็มความสามารถ  
ไม่ละเลย ต่อหน้าที่ และเป็นมืออาชีพ

• โปร่งใส: ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ตรวจสอบได้ เปิดเผย 
ข้อมูลครบถ้วน ไม่บิดเบือน

• ไม่เอาเปรียบ: ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้ 
อำานาจหรือหน้าที่ในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติ
งาน โดยคำานงึถงึแนวปฏบิตั ิ“รบัผดิชอบ โปรง่ใส ไมเ่อาเปรยีบ” ดงักลา่ว  
ธนาคารได้สื่อความในหลากหลายรูปแบบ ทั้งวีดิทัศน์ คลิปเสียง  
การสื่อความจากผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร 
 นอกจากนี้ ธนาคารได้กำาหนดให้มีการวัดผลโครงการจากจำานวน
พนักงานที่ทำาผิดระเบียบหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง

การสนับสนุนส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน	
และการตรวจสอบภายใน	
 
 ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพ่ือการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค์
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการกำากับดูแลกิจการ กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ง และระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล กำาหนดบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่พนักงานในทุกระดับในการรักษาไว ้
ซึ่งการกำากับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็น 
ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำากับดูแลการบริหารความเส่ียง 
การควบคมุภายใน และการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์มฝีา่ยจดัการทำาหนา้ที่
สง่เสรมิและผลกัดนัใหธ้นาคารสามารถบรรลตุามเปา้หมายทีก่ำาหนดไว ้
โดยกำาหนดจรรยาบรรณและนโยบายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ จรรยาบรรณ
พนักงาน หลักการกำากับดูแลกิจการ นโยบายแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน นโยบายการรับแจ้งข้อมูลและข้อร้องเรียนของฝ่าย
ตรวจสอบ นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ 
และคู่มือการปฏิบัติงานสำาหรับพนักงาน เป็นต้น ในส่วนของการตรวจสอบ 
ภายในมีฝ่ายตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม โปร่งใส รวมท้ัง 
มกีารประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการกำากบั 
ดแูลกจิการ ทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การดำาเนนิงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและลดความเสียหาย
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จากการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยผลการตรวจสอบและข้อ
เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบจะถูกรายงานไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
และมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม 
สำาหรับประเด็นที่มีนัยสำาคัญจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการของ
ธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง ภายใน
เวลาที่เหมาะสม อีกทั้งธนาคารมีการจัดส่งข้อมูลผลการตรวจสอบไป
ยังหน่วยงานของทางการหากได้รับการร้องขอด้วย 
 ในป ี2560 ธนาคารไดจ้ดัทำานโยบายและแนวปฏบิตั ิไดแ้ก ่นโยบาย
การขายและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct 
Policy) เป็นแนวทางในการกำาหนดกระบวนการขายและการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมไปถึง 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
ต้องกำาหนดกระบวนการควบคุมภายในและตรวจติดตามที่เพียงพอ
เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
รวมถงึจัดทำานโยบายการคุม้ครองขอ้มลูลกูคา้ (Customer Data Privacy 
Policy) เพื่อรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคารในการ
ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้า ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานั้นธนาคารได้ผลักดัน 
ให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนร่วม 
ทัง้ผูป้ฏบิตั ิผูบ้รหิาร และทมีงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตระหนกัและรว่มกนัจดัการ
และบริหารความเสีย่งจากการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบปฏบิตั ิ
ข้อกำาหนด จรรยาบรรณ และสามารถปฏิบัติงานได้จริงในสภาพการ
ทำางานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ธนาคารจัดอบรม 
หลักสูตร Governance, Risk Management and Compliance สำาหรับ
ผู้บริหารระดับกลางในการนำาไปปฏิบัติใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของ 
การปฏิบัติงาน สำาหรับพนักงานระดับปฏิบัติการกำาหนดให้พนักงาน 
ทุกคนอบรมผ่านช่องทาง e-Learning ในหลักสูตรแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 

การป้องกันการทุจริต	การฟอกเงิน	การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง	

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับกระบวนการป้องการทุจริต การฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง เนื่องจากประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิและสงัคมในวงกวา้ง จงึไดก้ำาหนดแนวปฏบิตัใินการดำาเนนิงาน  
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียม่ันใจได้ว่าการดำาเนินธุรกิจของธนาคารมีความโปร่งใส 
และเป็นธรรม

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	
 คณะกรรมการธนาคารได้กำาหนดนโยบายการป้องกันการหา
ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้การดำาเนินงาน ขั้นตอน 
การปฏิบัติงานทั้งหมดของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของหน่วยงานต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติของ
ธนาคาร ขอ้กำาหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ
และจรรยาบรรณของพนักงาน
 ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำากัด และ
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในคำา
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ ซึง่ดำาเนนิการโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลกัดนัใหเ้กดิ
การต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติตัง้แตป่ ี2556 และไดร้บัการรบัรองตอ่อายเุปน็สมาชกิแนวรว่ม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2559 

GRI 103-1, GRI 103-2
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 ธนาคารกำาหนดให้มีนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ใน
หน้าที่โดยมิชอบและจรรยาบรรณพนักงานให้พนักงานใช้ปฏิบัติตาม 
เพื่อให้ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ และทบทวนนโยบาย
เป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำาคัญในการสื่อความ
นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อนำาไปสู่ 
การปฏิบัติและดำาเนินการที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร และสื่อความพร้อมทั้งให้ความรู้ 
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านช่องทาง 
การสื่อสารภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จุลสารกำากับ ดูแล
กิจการ ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และกสิกรทีวี
 ในปี 2560 ธนาคารได้ขยายการสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนิน
ธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทคู่ค้าอย่าง 
ต่อเนื่อง นอกเหนือจากการสื่อความจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร 
กสิกรไทย ซ่ึงครอบคลุมเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยคู่ค้า
ต้องลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและคู่มือจัดซื้อจัดหา
สำาหรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยกำาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ขาย
หรอืผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ธนาคารไดม้ ี
การดำาเนินการ ดังนี้

• อบรมใหค้วามรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งเกีย่วกบัจรรยาบรรณของพนกังาน 
และนโยบายการปอ้งกนัการหาผลประโยชนใ์นหนา้ทีโ่ดยมชิอบ 
และประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานหลังการเรียนรู้ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

• สื่อความและให้ความรู้แก่กรรมการ ผ่านจุลสารการกำากับดูแล 
กิจการ

• จดัประชุมคูค่า้เพือ่เนน้ยำา้กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งของธนาคาร
และการสนับสนุนให้คู่ค้าดำาเนินนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

• จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน
• ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ ของกำานัล หรือผลประโยชน์ 

อื่นใดที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน และได้สื่อความนโยบายและ 
การดำาเนินการของธนาคารไปยังคู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอ

การป้องกันการฟอกเงิน	การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำาลายล้างสูง	
 ธนาคารมุง่มัน่ทีจ่ะเปน็ธนาคารทีม่รีะบบความปลอดภยัดา้นธรุกรรม 
ทางการเงนิทีไ่ดร้บัการยอมรบั รวมทัง้มกีลไกเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หใ้ชธ้นาคาร 
เปน็ชอ่งทางในการฟอกเงนิ การสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง คณะกรรมการธนาคาร 
อนุมัตินโยบายการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง  
(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation  
of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF) Policy)  
รวมถึงจัดให้มีระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง ระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยกำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึง 
ให้ผู้บริหารระดับสูงดูแลให้มีการปฏิบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ 
 นอกจากนี ้ธนาคารยงัมรีะบบตรวจทานและตดิตามความเคลือ่นไหว 
ทางการเงินหรือการทำาธุรกรรมของลูกค้าที่มีความน่าสงสัย หรือ 
มีพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ (AML Monitoring System) จัดอบรม
ส่ือความหลักเกณฑ์ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น 
รวมถึงมีระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่กำาหนด (Sanction List) และ 
รายงานธุรกรรมตามเกณฑ์ที่สำานักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ปปง.) กำาหนด

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

 ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Policy) โดยกำาหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ให้จำากัด 
เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาสั่งการและ 
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดตามสิทธิกฎหมาย ธนาคารได้กำาหนด 
มาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับธนาคารในกรณีที่มีคำาถามหรือข้อสงสัย ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยสามารถติดต่อธนาคารได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 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

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

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

สายด่วนร้องเรียน (Complaint Hotline)
กลุ่มลูกค้าบุคคล : 02-8888888  กด 9
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ : 02-8888822  กด 9

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำานักเลขานุการบริษัท 
• 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

GRI 102-3, GRI 103-2
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แนวทางการดำาเนินงาน	

 การดำาเนินธุรกิจธนาคารเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของต้นทางในการ 
สนบัสนนุหรอืปอ้งกนัการดำาเนนิธรุกจิทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และสังคม ดังน้ัน การมีความเข้าใจในการบริหารจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในการพิจารณา
เครดิต เน่ืองจากเป็นประเด็นที่ธนาคารต้องบริหารจัดการเพ่ือรักษา
สมดุลระหว่างความต้องการสินเชื่อและข้อพึงระวังด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารได้กำาหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทาง
และหลักปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีการ 
บูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการพิจาณาสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และ
บริการทางการเงิน ตลอดจนการลงทุนต่างๆ เพื่อป้องกันความเส่ียง 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำาเนินงานของธนาคาร 
ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้าง
ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว 

 ธนาคารกำาหนดโครงสรา้งนโยบายและกระบวนการการดำาเนนิงาน 
ด้านเครดิตที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล โดยแบ่งโครงสร้างการดำาเนินงานออกเป็นระดับบริหาร
และระดับธุรกรรม โดยมีฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต 
สายงานบริหารความเส่ียงองค์การเป็นหน่วยงานติดตาม ควบคุม
และรับผิดชอบในการรายงานโครงการที่ขอเครดิต Project Finance 
ที่ได้มีการนำาเสนอเพื่อพิจารณาเครดิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมตอ่คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทกุ 3 เดอืน 
เพื่อรับข้อเสนอแนะก่อนที่ธนาคารจะดำาเนินการพิจารณาเครดิตต่อไป

การบริหารความเสี่ยง	

เป้าหมายปี 2560

 
   
ผลการดำาเนินงานปี 2560   

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การรายงานเกี่ยวกับการติดตามด้านการบริหารและการระบุความเสี่ยง 
เป็นไปตามข้อกำาหนดทางกฎหมาย โดยมีการดำารงอัตราส่วนเงินกองทุน 

ชั้นที่ 1 ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยง* เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III 
และเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ  

การดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามกฎหมาย 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง* เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III  

และเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามกฎหมาย 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง* อยู่ที่ 15.66%  

(ข้ันตำา่การดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 อยู่ท่ี 7.25%)

GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-30, GRI 102-31

* ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย

เป้าหมายปี 2560

 
   
ผลการดำาเนินงานปี 2560   

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การนำาเสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100  
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยง 

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  

การนำาเสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100  
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยง 

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

การนำาเสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100  
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยง 

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
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 ในระดับธุรกรรม ธนาคารกำาหนดนโยบายการให้เครดิตแก่ธุรกรรม
ต่างๆ ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม ดังนี้ 

• กำาหนดใหม้กีระบวนการประเมนิโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มและ 
สังคม ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเครดิต เพื่อให้มั่นใจ 
ได้ว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจะได้รับการบริหาร 
จัดการ

• กำาหนดให้โครงการท่ีได้รับการประเมินว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำาคัญจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบโดยผู้บริหารของสายงานธุรกิจและผู้บริหาร 
สายงานบริหารความเส่ียงองค์การ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ 
พิจารณาเครดิต

• อาจกำาหนดเงื่อนไขการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม  
สำาหรับคำาขอเครดิตสำาหรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีอาจส่ง 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำาคัญได้ กรณี 
ที่ผู้ขอเครดิตไม่สามารถปฏิบัติตามหรือแก้ไขได้ ธนาคาร 
สามารถที่จะดำาเนินการตามความเหมาะสม

• กำาหนดให้มีการรายงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเครดิต 
จากธนาคารแก่คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้คำาแนะนำาและแนวทางการดำาเนินการต่อไป

• กำาหนดให้โครงการที่ดำาเนินการในต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำาคัญจะต้อง
มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของ 
ประเทศที่โครงการไปดำาเนินการ (Host Country) รวมถึง 
ข้อกำาหนดหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีเป็น 
ที่ยอมรับในระดับสากล

• อนุมัตินโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงต่างๆ  และการกำาหนด 
 Risk Limit & Risk Appetites
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
 • กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  (Risk Appetite) ด้านต่างๆ 
 • ดูแลและติดตามนโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ 
• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
 • ดูแลและติดตามการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• กำาหนดนโยบายและกระบวนการเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• กำาหนดให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 อย่างมีประสิทธิภาพ

• หน่วยธุรกิจ
 • ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• หน่วยงานติดตามและควบคุม
 • กำาหนดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามข้อตกลง
 • รายงานให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะอนุกรรมการนโยบาย
และบริหารความเสี่ยงเครดิต

หน่วยธุรกิจ
หน่วยงาน

ติดตามและควบคุม

ในระดับบริหาร ธนาคารกำาหนดโครงสร้างการดำาเนนิงานด้านเครดติทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล ดงันี้

 * ดูรายละเอียดภาพรวมการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำาปี 2560 หน้า 17-24

ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์

ความผิดเกี่ยวกับ
การพนัน

ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้าย

ความผิดเกี่ยวกับ
การยักยอก

ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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• กำาหนดให้มีนโยบายเครดิตที่กำาหนดประเภทเครดิตและผู้ขอ  
เครดิตที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน เนื่องจากอาจเป็นเครดิต 
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
• ผู้ขอเครดติทีม่ขีอ้มลูวา่เกีย่วขอ้ง หรอืคาดวา่จะเกีย่วขอ้งกบั 

การกระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเก่ียวกับ  
การยักยอกหรือฉ้อโกง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน หรือ  
กระทำาโดยทจุรติ ความผดิเกีย่วกบัการกอ่การรา้ย ความผดิ  
เกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
หรอืสิง่แวดลอ้ม โดยการใชย้ดึถอืหรอืครอบครองทรพัยากร  
ธรรมชาต ิหรอืกระบวนการแสวงหาประโยชนจ์ากทรพัยากร  
ธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า  
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ 

ที่ใช้ หรืออาจนำาไปใช้ในการรบหรือการสงคราม รวมถึง 
ความผิด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. 2551 เครดิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

• เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำาไร
• เครดิตเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ขัดแย้งกับศีลธรรม 

และบรรทัดฐานทางสังคม เช่น สถานบริการอาบ อบ นวด 
โรงแรมม่านรูด เป็นต้น

• เครดิตที่ผู้ขอเครดิตมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงาน 
ต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานทาส แรงงานเด็กที่ไม่เป็นไป  
ตามมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้อง

• เครดิตที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
• เครดิตที่เก่ียวข้องกับการบุกรุกป่าชายเลน หรือแผนงาน 

ที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของป่าชายเลน
• เครดิตใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของธนาคาร

01

02

04

05

03

จัดประเภทโครงการ Project Finance 
และประเมินด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมเบือ้งต้น 
โดยมแีบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการขั้นต้น 
เพื่อให้พนักงานประเมินระบบการบริหารจัดการ
โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้

•  ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ในประเด็นต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญ เช่น 

  ทำาเลสถานที่ตั้งโครงการ มลภาวะต่างๆ 
  จากโครงการ และผลกระทบต่อชุมชน 
•  ด้านนโยบาย กลไก ทรัพยากร (บุคลากรและ 

งบประมาณ) ในการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
และสงัคม เพือ่ลดผลกระทบความเสีย่ง

  ทีอ่าจเกิดขึ้น
•  ด้านแผนการดูแลความปลอดภัย
  และแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
•  ด้านกลไกการควบคุมและติดตามมาตรฐาน

กระบวนการทำางาน โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
ในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

•  ด้านกลไกการรับข้อร้องเรียน การจัดการ 
  และติดตามผล การบริหารจัดการประเด็น
  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
  กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

01

02

04

05

03

ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ของสายงานธุรกิจและสายงาน
บริหารความเสี่ยงองค์การ
เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ 
(หากไม่เหน็ชอบ จบขั้นตอน)

01

02

04

05

03 รายงานต่อคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ
เพื่อรับข้อเสนอแนะ

01

02

04

05

03

ศึกษารายละเอียด
และดำาเนินการเจรจาความเป็นไปได้
ของโครงการในเชิงเครดิต 
รวมถึงการจัดการผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

01

02

04

05

03

พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธ
ตามระดับอำานาจอนุมัติ 
พร้อมกำาหนดเงื่อนไข
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

GRI 102-30



โครงการทั้งหมด	จำานวน44	โครงการ

อนุมัติ	

33 
โครงการ

อนุมัติ
แบบมีเงื่อนไข	

3
โครงการ

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา	

2
โครงการ

ปฏิเสธ	6
โครงการ

ผลการพิจารณาสินเชื่อ 
โครงการ	Project Finance	ปี	2560
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 ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อจะไม่ 
สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม และเปน็ไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
ท่ีดี ธนาคารกำาหนดให้พนักงานงานที่เกี่ยวข้องจัดทำาแบบการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social 
Screening Tools) สำาหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำาคัญ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อมและ
สังคมของแต่ละธุรกิจ/อุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้พนักงานมีความรู้  
ความเข้าใจในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจน
รายงานประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างถูกต้อง 

โดยเฉพาะความเส่ียงบางอย่างที่มีความซับซ้อนซึ่งอาจจะปรากฎอยู่
ในหว่งโซอ่ปุทานของโครงการทีข่อสนิเชือ่ ดงันัน้ ความเขา้ใจในประเดน็
ความเส่ียงของแต่ละธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการประเมินความเสี่ยง 
ในแต่ละประเด็นสำาคัญจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่ง 
 อนึ่ง หากประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า โครงการท่ีขอสินเชื่อ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ธนาคารจะแจ้งประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง พร้อมท้ังเงื่อนไขและ 
ข้อจำากัดต่างๆ ให้ลูกค้านำาไปปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนจัดการประเด็น
ดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำาหนด และหากลูกค้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
ธนาคารอาจจะยุติการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวได้ 
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แนวทางการดำาเนินงาน	

 ความเปลีย่นแปลงของกระแสโลกและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการใช้บริการทางการเงิน 
ของลกูคา้ให้มคีวามหลากหลายและซบัซอ้นมากขึน้ และมคีวามคาดหวงั 
ที่จะใช้บริการทางการเงินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และ 
เชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดจนครอบคลุมความต้องการในทุกเรื่อง
ของชีวิตและตอบโจทยค์วามตอ้งการเฉพาะบคุคล จงึมลีกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร
ดิจิทัลแบงกิ้งเพิ่มมากชึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค
ดจิทิลันีก้ารใหบ้รกิารผา่นชอ่งทางสาขาและการขายยงัคงมคีวามสำาคญั
เชน่กนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรกิารทางการเงนิทีม่คีวามซบัซอ้น ซึง่ลกูคา้
ยังต้องการคำาแนะนำาและปรึกษาในการวางแผนทางการเงินได้ตรงกับ
ความต้องการอย่างแท้จริง
 ธนาคารมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม 
ในทุกช่องทางการให้บริการ โดยยังคงดำาเนินยุทธศาสตร์การยึดลูกค้า 
เป็นศูนย์กลาง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบโจทย์ความ 
ต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมในทุกเรื่องของชีวิต นำาไปสู่การบริหาร 
จดัการทีส่ามารถดแูลความเสีย่งทีเ่หมาะสม อาท ิการเปลีย่นแปลงดา้น
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค การดำาเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังคงสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนี้ ธนาคารได้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน 
ได้เสีย โดยนำาความคิดเห็นที่ได้รับมาพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ทัง้ดา้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการพฒันากระบวนการ เพือ่ใหบ้รกิาร 
ที่ตรงกับความต้องการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดีและ 
การบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้ยงัคงตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกค้าให้ดีที่สุด โดยการให้บริการมากกว่าความเป็นธนาคาร  
การเป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้าไว้วางใจ และการตอบโจทย์ความต้องการ 
ของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกที่ทุกเวลา ตามปณิธานบริการทุกระดับ 
ประทับใจ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

 ด้วยเป้าหมายที่จะผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทย 
พัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงให้ความสำาคัญในการส่งเสริมการเข้าถึง 
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเอื้อให้ระบบ
เศรษฐกิจการเงินปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งธนาคารได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม  
โดยมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการสำาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล 
 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการ 
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งจะเป็นการสร้าง 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคในปัจจุบัน 
มีรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่กับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านอุปกรณ์รูปแบบ
ต่างๆ กันมากขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารพัฒนาบริการดิจิทัล 
แบงกิง้อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ
ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ ทกุทีท่กุเวลา โดยปจัจบุนัธนาคารมบีรกิารดจิทิลั
แบงกิ้งสำาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ดังนี้ 

แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)  
 เพือ่ใหล้กูคา้สามารถทำาธรุกรรมทางการเงนิไดท้กุทีท่กุเวลา ธนาคาร
ได้พัฒนาบริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2559 ได้พัฒนาบริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนขึ้นโดยใช้ชื่อ K-Mobile Banking PLUS ซึ่งได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดี ต่อมาในปี 2560 ได้พัฒนาบริการและเปลี่ยนชื่อบริการ
เพ่ือให้เป็นที่จดจำาได้ง่ายขึ้นเป็น K PLUS เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกสบายย่ิงขึ้นเสมือนการไปทำาธุรกรรมด้วยตนเองท่ีสาขา ช่วย
ประหยัดเวลาการเดินทาง โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ภาย
ใตร้ะบบบรหิารจดัการความปลอดภยัทางสารสนเทศทีไ่ดร้บัการรบัรอง

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

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การบริการที่ดีเลิศ (พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า)

เป้าหมายปี 2560 การบริการที่ดีเลิศ โดยมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสาขา
   ที่ร้อยละ 91 

ผลการดำาเนินงานปี 2560   การบริการที่ดีเลิศ โดยมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสาขา 
     ท่ีร้อยละ 90* (Top Percentile of World all Industry 2015-2017)

* มีการปรับเพิ่มขยายขอบเขตปัจจัยการวัดความพึงพอใจในการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นคุณภาพบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
 และความรู้ของพนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสาขาธนาคาร
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ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ด้วยบริการที่หลากหลาย อันได้แก ่
การโอนเงนิ เตมิเงนิ ชำาระคา่สนิคา้และบรกิาร การขอออกบตัรเดบติแลว้
รอรับบตัรทีบ่า้นไดท้นัท ีการขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงัสงูสดุ 12 เดอืน 
การปรบัเปลีย่นวงเงนิบตัรเดบติ การถอน โอน และจา่ย อายดับตัรเดบติ 
ซ้ือ-ขายกองทุน ซื้อประกันภัยการเดินทาง การขอสินเชื่อส่วนบุคคล 
การเปดิใชบ้ตัรเครดติและบตัรกดเงนิสด พรอ้มทัง้ตรวจสอบยอดใชจ้า่ย
และคะแนนสะสม เป็นต้น 

บริการรูปแบบใหม่ของ K PLUS 
• คิวอาร์โค้ดเพื่อให้ลูกค้าจ่ายเงินให้กับร้านค้าต่างๆ ได้ง่าย 

และสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่าน K PLUS 
• การเปิดบัญชีกองทุนและบัญชีออมทรัพย์ เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าแบบเรียลไทม์ ซ่ึงช่วยเพ่ิมโอกาส 
ในการแข่งขันให้กับธนาคารมากยิ่งขึ้น 

ผลการดำาเนินงาน 
ดิจิทัลแบงกิ้ง*
• จำานวนธุรกรรม 3,742 ล้านธุรกรรม 
 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับปี 2559) 
• มูลค่าธุรกรรม 8.1 ล้านล้านบาท 
 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2559)

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

จำานวนการทำาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

4,705
ล้านธุรกรรม
คิดเป็นร้อยละ

96.27
ของจำานวน

ธุรกรรมทั้งหมด

จำานวนการทำาธุรกรรมของธนาคารทั้งหมด 

4,887
ล้านธุรกรรม

GRI 103-3

ธนาคารพร้อมให้บริการ K PLUS SHOP สำาหรับร้านค้ารับชำาระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด 
ทั่วประเทศ ด้วยจุดเด่นเป็นแอพพลิเคชั่นไทยหนึ่งเดียวที่ชำาระผ่านคิวอาร์โค้ดทุกธนาคาร 
ในไทย รวมทั้งคิวอาร์โค้ดอาลีเพย์ (Alipay) และคิวอาร์โค้ดวีแชท เพย์ (WeChat Pay)

K PLUS
• จำานวนผู้ใช้บริการ K PLUS 7.3 ล้านราย 
 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับปี 2559) 
• เป้าหมายจำานวนผู้ใช้บริการ K PLUS 8 ล้านราย
• จำานวนธุรกรรม 3,052 ล้านธุรกรรม 
 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับปี 2559)
• มูลค่าธุรกรรม  6.3 ล้านล้านบาท 
 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี 2559)

ธนาคารบนโทรศพัท์มอืถอืสำาหรบัร้าค้า (K PLUS SHOP) 
 เพ่ือส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมท่ีช่วย 
ขับเคล่ือนประเทศไทยให้เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)  
และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการจัดการเงินสดท้ังระบบ ธนาคาร 
ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น K PLUS SHOP บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็น 
แอพพลิเคชั่นแรกสำาหรับร้านค้าในประเทศไทย เพื่อเพิ่มช่องทาง 
ในการรับชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านคิวอาร์โค้ดและเพิ่มความ 
สะดวกสบายให้ร้านค้าและลูกค้า ตอกยำ้าศักยภาพของธนาคาร 
ในฐานะผู้นำาการให้บริการดิจิทัลแบงก้ิง โดยในช่วงแรกได้ทดลอง 
ระบบดว้ยการใหบ้รกิารในพืน้ทีส่ยามสแควร ์จตจุกัร และเดอะแพลทนิมั 
แฟช่ันมอลล์ ประตูนำ้าและขยายพ้ืนที่ให้บริการท่ัวประเทศ ในช่วง 
ปลายปี 2560 เพ่ือกระตุ้นการใช้งานคิวอาร์โค้ดในการชำาระค่าสินค้า 
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีนิยมทำาธุรกรรม 
การเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง

ผลการดำาเนินงาน  
• ร้านค้าที่ใช้บริการประมาณ 590,000 ราย 
• จำานวนธุรกรรมประมาณ 1.02 ล้านธุรกรรม
• มูลค่าธุรกรรม 562 ล้านบาท



ผู้ริเริ่มการชำาระเงินบนโทรศัพท์มือถือ
ด้วยการพัฒนา	K PLUS SHOP

แอพพลิเคชั่นแรก
สำาหรับร้านค้าในประเทศไทย
และการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด

จากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส	์(e-Wallet)
ของอาลีเพย์และวีแชท	เพย์
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การชำาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด 
 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำาระเงินให้แก่ร้านค้าในการรับ 
ชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคช่ันบนมือถือและเป็น 
การขยายฐานลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน โดยใช้การสแกนคิวอาร์โค้ดหรือ 
บาร์โค้ดจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของอาลีเพย์  
และวีแชทเพย์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาจับจ่าย 
ใช้สอยในประเทศไทย ซ่ึงนอกจากจะช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าชาวจีนแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ร้านค้าต่างๆ 
อีกด้วย  

ผลการดำาเนินงาน
• อาลีเพย์:  
 จำานวนธุรกรรมประมาณ 1.56 ล้านธุรกรรม
 มูลค่าการทำาธุรกรรมประมาณ 5,900 ล้านบาท
• วีแชทเพย์:  
  จำานวนธุรกรรมประมาณ 0.14 ล้านธุรกรรม 
 มูลค่าการทำาธุรกรรมประมาณ 320 ล้านบาท  

K-Speed Top Up  
 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ
แบบเติมเงิน บริการ K-Speed Top Up จึงช่วยอำานวยความสะดวก 
ในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นและ 
ทุกเครือข่ายผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการตัดเงินสดจากบัญชีเงินฝาก ง่าย 
สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชั่น 

K-CYBER  
 เพือ่ใหล้กูคา้สามารถบรหิารจดัการดา้นการเงนิไดใ้นทีเ่ดยีว ธนาคาร
ได้พัฒนาบริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ควบคู่กับ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ที่ใช้ยืนยันการทำา 
รายการสำาคญั ดว้ยรหสั QR-OTP (One-Time Password) เพือ่ใหล้กูคา้
มีความมั่นใจในการทำาธุรกรรม

บริการพร้อมเพย์สำาหรับบุคคล (PromptPay)  
 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างท่ัวถึง 
ธนาคารร่วมกับภาครัฐผลักดันแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ดังนี้

• การเปิดให้ลกูค้าลงทะเบยีนบรกิารพร้อมเพย์ผ่านช่องทางสาขา 
ตู้เอทีเอ็ม และแอพพลิเคชั่น K PLUS และ K-CYBER ของ
ธนาคาร

• การประชาสัมพันธ์บริการพร้อมเพย์ผ่านส่ือต่างๆ อาทิ สาขา 
ตู ้เอทีเอ็ม และเว็บไซต์ของธนาคาร เพ่ือสร้างการรับรู้และ 
ความเข้าใจ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ

• การจัดอบรมให้ความรู ้กับพนักงานสาขาและ K-Contact  
Center เพื่อตอบคำาถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

ผลการดำาเนินงาน 
• จำานวนรายการที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ประมาณ 5.8 ล้านรหัส

พร้อมเพย์ โดยเป็นการลงทะเบยีนด้วยหมายเลขโทรศพัท์คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ 53 ผ่านช่องทาง K PLUS 

• จำานวนรายการโอนเงนิผ่านพร้อมเพย์ประมาณ  400,000 รายการ 
ต่อวัน (ยอดเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อเนื่องทุกเดือน) 

บัตรเครดิตเจซีบี-กสิกรไทย (KBank-JCB Credit Card)
 ธนาคารร่วมกับ JCB ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเครือข่ายทั่วโลก  
พัฒนาบัตรเครดิตที่ตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบ 
ไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นและมอบสิทธิพิเศษ กิน ช้อป เที่ยว ไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น  
พร้อมรับคะแนนสะสมในการผ่อนชำาระค่าตั๋วเครื่องบิน บริการห้องพัก
รับรองที่สนามบิน การแลกเปล่ียนสกุลเงิน และส่วนลดท่ีร้านอาหาร 
และแหล่งช้อปปิ้งทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย

ผลการดำาเนินงาน  
• จำานวนบัตรใหม่ 27,000 ใบ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 144 ล้านบาท

GRI 103-3
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บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด (PTT Blue Credit Card)
 ธนาคารร่วมกับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) พัฒนาบัตรเครดิต
ใบแรกท่ีให้สิทธิพิเศษตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างครบวงจร 
พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเรื่องกิน เที่ยว ช้อป ให้ผู้ถือบัตรคุ้มค่า 
ในทุกการใช้จ่าย พร้อมรับคะแนนสะสมทั้งจาก PTT Blue Point และ 
KBank Reward Point ในบัตรเดียว 

ผลการดำาเนินงาน  
• จำานวนบัตรใหม่  5,650 ใบ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 90.9 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์และบริการสำาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
 กลุ่มลูกค้าธุรกิจนับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจไทย ธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุน 
ใหก้ลุม่ลกูคา้ธรุกจิสามารถเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิไดด้ขีึน้ และสามารถ
ทำาธุรกิจได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น โดยริเริ่มให้บริการต่างๆ ดังนี้

ธนาคารบนโทรศพัท์มอืถอืเพือ่ธรุกจิเอสเอม็อ ี(K PLUS SME)
 เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถ 
บริหารจัดการธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ธนาคาร 
ไดพ้ฒันาบรกิารทางการเงนิผา่นแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอืสำาหรบั 
กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบัญชีบุคคลธรรมดา  
บัญชีร่วม และบัญชีนิติบุคคล ในการโอนเงินและจ่ายบิล อีกทั้ง 
ยังสามารถเพิ่มบัญชีได้สูงสุดถึง 25 บัญชี นอกจากนี้ ยังสามารถ 
บริหารเงินและธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ อาทิ การจัดการกลุ่มบัญชีเพื่อดู
ภาพรวมของแต่ละธุรกิจ การตรวจสอบสถานะเช็คทั้งขารับและขาจ่าย 
พรอ้มการแจง้เตอืนในกรณทีีเ่ชค็มปีญัหา และรายงานสนิเชือ่ทีร่วบรวม
ข้อมูลรายงานสินเชื่อทุกประเภททั้งเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
เงินกู้ หรือหนังสือคำ้าประกัน รวมถึงสามารถดูการเคลื่อนไหวของบัญชี
และขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงัสงูสดุ 12 เดอืนแบบเรยีลไทมเ์พือ่ชว่ย
ให้ชีวิตธุรกิจง่ายขึ้นอย่างแท้จริง

ผลการดำาเนินงาน
 • จำานวนผู้ใช้บริการ K PLUS SME มากกว่า 40,000 คน 
  หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 
  ปี 2560

 K-CYBER FOR SME
 เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการมีความคล่องตัวในการดำาเนินธุรกิจ  
ธนาคารมี K-CYBER FOR SME ซ่ึงเป็นบริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต 
บนเว็บไซต์ของธนาคาร ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ประกอบการขนาดกลาง 
ขนาดเลก็และขนาดยอ่ม ทัง้ลกูคา้บคุคลและนติบิคุคล ในการทำาธรุกรรม 
โอนเงิน เติมเงิน และจ่ายบิล พร้อมระบบความปลอดภัยสูงสุดด้วย  
QR Scan OTP และสามารถตรวจสอบรายการเข้า-ออกของเงิน 
ในบัญชีได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทำาให้ลูกค้าไม่จำาเป็นต้องไปทำาธุรกรรม 

ที่สาขา ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำาธุรกรรม 
ที่สาขา ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ผลการดำาเนินงาน
• จำานวนผู้ใช้บริการ K-CYBER FOR SME เพิ่มขึ้นร้อยละ 70  

เมื่อเทียบกับปี 2559 

 บริการออกหนังสือคำ้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ (K Electronic Letter of  
 Guarantee for Electronic Government Procurement:  
 K e-LG for e-GP)
 บริการหนังสือคำ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของภาครัฐเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพัน
ต่างๆ ซึ่งลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อหนังสือคำ้าประกัน สามารถสมัครและ
ใช้บริการออกหนังสือคำ้าประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี
กลางได้

 บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย
 (Customer Document Delivery)
 เพ่ือใหล้กูคา้ใชบ้รกิารรบัเอกสารตา่งๆ จากธนาคารไดส้ะดวกรวดเรว็
มากยิ่งขึ้น ธนาคารได้พัฒนาบริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย 
(Customer Document Delivery) ให้ลูกค้าสามารถขอเอกสารและ 
รับเอกสารของลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถรองรับ 
เอกสารประเภทรายการเดินบัญชี ใบแจ้งหักบัญชี และใบเสร็จรับเงิน 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน 
เงินกู้เบิกเกินบัญชี เงินกู้เพื่อการพาณิชย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหนังสือ
คำ้าประกัน  

 บริการพร้อมเพย์สำาหรับนิติบุคคล   
 ธนาคารร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และ
สมาคมธนาคารไทย ผลักดันโครงการพร้อมเพย์สำาหรับนิติบุคคล  
อนัเปน็หนึง่ในแผนยทุธศาสตรข์องประเทศไทยในการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตั้งแต่ต้นปี 2560 ท่ีผ่านมา  
ซึ่งประกอบด้วย 

• การลงทะเบยีนพร้อมเพย์สำาหรบันติบิคุคล: เพือ่ลดภาระต้นทนุ
และเพิ่มความสะดวกในการโอนเงินให้แก่นิติบุคคล

• การให้บริการโอนเงินผา่นพร้อมเพย์แก่ลกูค้านติบิุคคล: ชว่ยให้
ลกูค้านติบิคุคลสามารถทำารายการโอนเงนิผ่านพร้อมเพย์ให้แก่
คู่ค้าทั้งจากบริการ K-CYBER for SME และ K PLUS SME  
รวมถึงสามารถส่งคำาส่ังโอนพร้อมเพย์เป็นไฟล์คำาสั่ง Bulk 
PromptPay Transfer ได้

GRI 103-1, GRI 103-3
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บริการรับชำาระบิลข้ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment)   

 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ธนาคารได้เพิ่มช่องทาง 
การรบัชำาระเงนิใหแ้กผู่ป้ระกอบการดว้ยบรกิารรบัชำาระบลิขา้มธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment) โดยผู้ประกอบการที่สมัครบริการ 
กับธนาคารสามารถให้ผู้ ชำ าระเงินทำารายการชำาระเงินให้แ ก่  
ผู้ประกอบการที่ธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำาเป็นต้องเปิดบัญชีและสมัคร
บริการชำาระบิลกับธนาคารนั้นๆ โดยเริ่มให้บริการปลายปี 2560 

 บริการให้คำาปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจลูกค้า   
 เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้ามีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ธนาคารได้ส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ อาทิ การจัดการภาษี การวางระบบบัญชี การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการจัดหาคู่ค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตร 
ของธนาคารท้ังในและต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ขยายธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการแนะนำา 
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ 
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารสำาหรบักลุม่ลกูคา้ธรุกจิระหวา่งประเทศ	
 จากยุทธศาสตร์การดำาเนินงานโดยการขยายธุรกิจและเครือข่าย
การใหบ้รกิารในตา่งประเทศ เพือ่รองรบัการเปดิเสรปีระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (AEC) ธนาคารมุ่งหวังที่จะเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3 
(The Bank of AEC+3) ในการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร 
แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศ AEC รวมถึงจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ เพ่ือ 
ผลักดันให้การทำาธุรกรรมทางการเงินกับประเทศไทยสะดวกขึ้นและ
ต้นทุนตำ่าลง ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นทางเลือกอันดับต้นสำาหรับ 
การใช้บริการทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการ 
ในต่างประเทศครอบคลุมกลุ่มประเทศ AEC+3 และประเทศอ่ืนๆ  
รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ธนาคารท้องถิ่น 2 แห่ง ต้ังอยู่ท่ี 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีสำานักงานใหญ่ท่ีเมืองเซินเจ้ิน และสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสำานักงานใหญ่ที่นครเวียงจันทน์  
สาขาต่างประเทศ 7 แห่ง ได้แก่สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาเฉิงตู สาขาฮ่องกง  
สาขาย่อยหลงกั่ง สาขาพนมเปญ สาขาบ้านโพนสีนวน และสาขา
หมู่เกาะเคย์แมน สำานักงานผู้แทน 8 แห่ง ได้แก่ สำานักงานผู้แทน 
ปกักิง่ สำานกังานผูแ้ทนคนุหมงิ สำานกังานผูแ้ทนยา่งกุง้ สำานกังานผูแ้ทน 
ฮานอย สำานักงานผู้แทนโฮจิมินห์ สำานักงานผู้แทนจาการ์ตา สำานัก 
ผู้แทนโตเกียว และสำานักงานผู้แทนลอสแอนเจลิส

ผลการดำาเนินงาน  

 จัดตั้งบริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำากัด  
 ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนในประเทศจีน
 ธนาคารกสกิรไทยถอืไดว้า่เปน็ธนาคารแหง่เดยีวจากภมูภิาค  AEC 
ทีไ่ดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการการกำากบัดแูลภาคธนาคารของจนี 
ให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนเต็มรูปแบบ ณ มณฑล 
กวางตุง้ ในนาม “ไคไทห่ยนิหาง (จงกัว๋)” หรอืบรษิทั ธนาคารกสกิรไทย 
(ประเทศจีน) จำากัด โดยมีสำานักงานใหญ่ ณ เมืองเซินเจิ้น พร้อม
เครือข่ายบริการ ได้แก่ สาขาเซินเจิ้น (และสาขาย่อยหลงก่ัง) 
สาขาเฉิงตู สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาฮ่องกง สำานักงานผู้แทน ณ นครปักกิ่ง 
และสำานักงานผู้แทน ณ เมืองคุนหมิง ซึ่งการได้รับใบอนุญาต 
ให้ตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนจะทำาให้ธนาคาร
สามารถให้บริการลูกค้าบรรษัทได้อย่างครบวงจร รวมถึงขยายสาขา 
หรือยกระดับสำานักงานตัวแทนเป็นสาขาในประเทศจีนได้  
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตยังสามารถให้บริการลูกค้าบุคคล 
ได้อีกด้วย จึงถือเป็นก้าวสำาคัญในการขยายธุรกิจของธนาคาร  
เนื่องจากตลาดจีนมีขนาดใหญ่และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และกำาลังซื้อในประเทศสูง อีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าบรรษัทและลูกค้าบุคคล 
ของธนาคารมากมาย เช่น แผนการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้น 
การสรา้งรายไดเ้พือ่สรา้งความมัง่คัง่ใหก้บัประชาชนจนี และนโยบาย 
“One Belt, One Road” ซ่ึงสามารถต่อยอดไปยังกลุ่มประเทศ 
อาเซียนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ในฐานะธนาคาร 
แห่งภูมิภาค AEC+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)
 นอกจากนี้  การที่สำานักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย  
(ประเทศจนี) อยูท่ีเ่มอืงเซนิเจิน้ซึง่ถกูขนานนามวา่เปน็ “ซลิคิอ่นวลัเลย ์
แห่งเอเชีย” และเป็นสถานที่ตั้ งของบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพ  
รวมถึงยูนิคอร์นต่างๆ ฉะนั้นธนาคารจึงอยู่ในจุดที่เอื้อต่อการพัฒนา 
ด้านนวัตกรรม โดยธนาคารวางแผนจะร่วมมือกับกลุ่มบริษัท 
เทคโนโลยีขนาดใหญ่ และ/หรือบริษัทฟินเทค ในการพัฒนา  
Digital Banking Platform ดังนั้น หากเชื่อมโยงบริการของธนาคาร 
กสิกรไทยในประเทศจีน และบริการของธนาคารกสิกรไทย 
ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะทำาให้ 
ธนาคารก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการชำาระเงินในภูมิภาค AEC+3

GRI 103-1, GRI 103-3



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

051มิติเศรษฐกิจ

 บริการรับโอนเงินระหว่างประเทศ 
 เพือ่ใหล้กูคา้ธรุกจิไดร้บัความสะดวกในการโอนเงนิระหวา่งประเทศ
มากยิ่งขึ้น ธนาคารได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับธุรกรรมการรับโอนเงิน
ระหว่างประเทศ ทำาให้สามารถรับคำาสั่งจากบริษัทฟินเทคที่ให้บริการ
โอนเงินของลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อกระจายเงินให้แก่บัญชีผู้รับเงิน
ในประเทศไทย ทำาให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำานวนจากระบบ
เดิมท่ีปลายทางได้รับเงินไม่เต็มจำานวน เนื่องจากการหักค่าธรรมเนียม
ด้วยอัตราที่แตกต่างกันตามข้อตกลงของบริษัทหรือธนาคารที่ทำาหน้าที่
เป็นตัวกลางในการโอนเงิน

ธนาคาร
แห่งแรกในไทย
ที่สามารถให้บริการ
ครบทุกสกุลเงิน
ท้องถิ่นในภูมิภาค
AEC+3

 การเป็นธนาคารศูนย์กลางการชำาระเงินในภูมิภาค 
 (Regional Settlement Bank) 
 เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้รับความสะดวกในการโอนเงินสกุลต่างๆ และ
ลดต้นทุนในการดำาเนินงาน ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงินทุกสกุลเงิน
ท้องถิ่น (Exotic Currency Settlement Initiative) ในกลุ่มประเทศ 
AEC+3 ซึ่งถือเป็นธนาคารแห่งแรกในไทยท่ีสามารถให้บริการครบ 
ทุกสกุลเงิน ช่วยให้ลูกค้าที่ทำาการค้ากับต่างประเทศในภูมิภาคไม่ต้อง
แลกเปลี่ยนเงินผ่านหลายสกุล และช่วยลดต้นทุนในการทำาธุรกรรม
ของลูกค้า พร้อมขยายโอกาสในการหาคู่ค้าได้มากขึ้น ซึ่งจากการเริ่ม 
ใหบ้รกิารตัง้แตไ่ตรมาส 1 ป ี2560 มยีอดการโอนเงนิกวา่ 50,531 ลา้นบาท  
และเตรยีมเชือ่มโยงบรกิารการชำาระเงนิของเครอืขา่ยธนาคารในภมูภิาค
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ธนาคารเป็นศูนย์กลางในการรับคำาส่ังเพ่ือชำาระเงิน 
ต่อไปยังประเทศปลายทางในภูมิภาค

 การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนมุกดาหาร 
 จากการที่ธนาคารได้เปิดให้บริการศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนไทย-
เมียนมา จังหวัดตาก เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ในปี 2560 ธนาคารได้เปิด
ศนูยธ์รุกจิการคา้ชายแดนในจงัหวดัมกุดาหารเปน็แหง่ที ่2 เพือ่สนบัสนนุ
การคา้ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และเพิม่ความสะดวกในการทำา
ธุรกรรมทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและ
จังหวัดใกล้เคียง โดยมีบริการหลัก ได้แก่ บริการเงินโอนต่างประเทศ 
และบริการให้คำาปรึกษาการค้าชายแดน 

ผลการดำาเนินงาน  
• ยอดเงินโอนต่างประเทศ 3,762 ล้านบาท

 การเข้าถือหุ้นในธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย  
 เพ่ือตอกยำ้ายุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3 
ธนาคารได้เข้าลงทุนในธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย จำานวน
ร้อยละ 9.99 เพ่ือร่วมกันพัฒนาบริการด้านการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ บริการเพ่ือลูกค้าผู้ประกอบการ และบริการดิจิทัลแบงกิ้ง 
และร่วมส่งเสริมศักยภาพการให้บริการระหว่างกัน โดยธนาคาร 
แมสเปี้ยนมีสาขา 49 แห่งในเมืองสำาคัญของประเทศอินโดนีเซีย  
จึงมั่นใจได้ว่าจะช่วยสนับสนุนให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้า 
ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย และลูกค้าของประเทศอินโดนีเซียที่เข้ามา
ทำาธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า 
 ธนาคารยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยมุ่งเน้น 
การจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เปน็สำาคญั และสรา้งกลไกอยา่งเปน็ระบบเพือ่ควบคมุมใิหม้ขีอ้รอ้งเรยีน 
ที่ค้างนาน ซึ่งในปี 2560 ธนาคารได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ระดับ 
ร้อยละ 90 และสามารถลดปริมาณข้อร้องเรียนลงไดร้อ้ยละ 7 จากป ี2559 
 นอกจากนี้  ธนาคารยังสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าในทุกๆ  
ช่องทาง ทั้งสาขา K-Contact Center และ Social Media เพื่อรวบรวม
ขอ้มลูจากประสบการณจ์รงิหลงัการใหบ้รกิาร เพือ่นำามาวเิคราะหเ์ชงิลกึ 
และพัฒนาการให้บริการให้ดีย่ิงขึ้นไป โดยมีคณะทำางาน Customer 
Experience Management Working Group (CXM) เป็นผู้รับผิดชอบ 
การดำาเนนิงาน เพือ่สรา้งความประทบัใจแกล่กูคา้จนแนะนำาและบอกตอ่ 
ให้ผู้อื่นมาใช้บริการกับธนาคาร

GRI 103-3

* ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 90 เนื่องจากธนาคารปรับเพิ่มขยายขอบเขตปัจจัย 
 การวัดความพึงพอใจในการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นคุณภาพบริการที่สะดวกรวดเร็ว  
 และความรู้ของพนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสาขาธนาคาร

 90 
ร้อยละ		

ปี	2560 
ระดับความพึงพอใจ
จากลูกค้า

ปี	2558	 ร้อยละ	17
ปี	2559	 ร้อยละ	10	
ปี	2560	 ร้อยละ	7	 

ปี	2560	
ปริมาณข้อร้องเรียน
ลดลง

		ร้อยละ			 77
ปี	2560	 ร้อยละ	90*	
ปี	2559	 ร้อยละ	91	
ปี	2558	 ร้อยละ	90
ปี	2557	 ร้อยละ	89



แนวทางการดำาเนินงาน

 ปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังให้ธนาคารมีบทบาทในการให้ 
สินเช่ือด้วยความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารตระหนักดีว่า  
ธนาคารเปรียบเสมือนต้นทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้บนพื้นฐาน
ของการมีความรู้และมีวินัยทางการเงิน เพื่อการวางแผนการใช้เงิน 
สินเชื่อที่ได้รับอย่างเหมาะสมและมีวินัยในการชำาระหนี้ ช่วยลดภาระ 
และปัญหาการพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบ้ียสูงและการติดตาม 
ทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ธนาคารไดร่้วมมอืกบัภาครฐัเพือ่ใหส้นิเชือ่ตามนโยบายมาตรการกระตุน้

เศรษฐกจิในหลายๆ โครงการ เพือ่สนบัสนนุใหธ้รุกจิเตบิโตเป็นฟนัเฟอืง
สำาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้จะทำาให้ส่วนต่าง
อตัราดอกเบีย้ของธนาคารลดลง แตถ่อืเปน็แนวทางทีจ่ะชว่ยใหธ้นาคาร
และสังคมเติบโตไปด้วยกันได้ในระยะยาว ซึ่งการให้สินเชื่อด้วยความ
รับผิดชอบนี้ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการพิจารณาสินเชื่อโดยคำานึงถึง 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
ทุกโครงการที่ธนาคารให้สินเชื่อจะไม่ส่งเสริมหรือช่วยเหลือธุรกิจท่ีขัด
ต่อศีลธรรมหรือมีการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันยังช่วย
สร้างระบบนิเวศและภูมิคุ้มกันที่ดีอันนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้
แก่สังคมและประเทศชาติ ดังตัวอย่างการพิจารณาเครดิตในโครงการ
ด้านสังคม ดังนี้

การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ		

หมายเหตุ ติดตามรายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลได้ในบท “การบริหารความเสี่ยง”

Controversial Lending

• ธนาคารในฐานะที่เป็นพลเมือง
 องค์กรดีของสังคมตระหนักถึง
 ความสำาคัญของปัญหาสิทธิมนุษยชน 

ได้แก่ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย 
 การบังคับใช้แรงงานสตรีและเด็ก 
 รวมทั้งการลักลอบค้ามนุษย์
• นโยบายการปล่อยกู้ของธนาคาร 

มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน 
การสนับสนุนทางการเงิน

 ให้แก่ลูกหนี้ที่เข้าข่ายว่า
 มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
 ที่ผิดกฎหมาย

• ธนาคารมั่นใจว่าลูกหนี้ของธนาคาร 
ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี และปฏิบัต ิ
ตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
แรงงานเข้มข้น

• ตัวอย่างของอุตสาหกรรมแรงงาน
เข้มข้น ได้แก่ อุตสาหกรรมประมง 
การแปรรูปอาหารทะเล เลี้ยงไก่ 
เสื้อผ้า ของเล่น รองเท้า ตัวแทน
จัดหางาน ก่อสร้าง ฟอกหนัง 
และเฟอร์นิเจอร์

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การนำาเสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100 ผ่านกระบวนการพิจารณา
เครดิตตามประเด็นความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เป้าหมายปี 2560 โครงการ Project Finance ร้อยละ 100 ผ่านกระบวนการ
   พิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG 

ผลการดำาเนินงานปี 2560   โครงการ Project Finance ร้อยละ 100 ผ่านกระบวนการ 
     พิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG

LABOR PRACTICESHUMAN RIGHTS

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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 ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและช่องทางการให้บริการต่าง ๆ  
มาอย่างต่อเนื่องดังนี้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการสำาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล 
 เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้บคุคลสามารถลดภาระคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ในภาวะ 
ที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน และ
สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ธนาคารจึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการต่างๆ สำาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล ดังนี้

 
สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan)

 ธนาคารคิดค้นนวัตกรรมและปรับปรุงบริการสินเชื่อบ้าน ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยพัฒนาเว็บไซต์ 
www.askkbank.com/khomesmilesclub ให้มีข้อมูลเรื่องบ้าน 
ท่ีครบครัน อาท ิการสบืคน้ขอ้มลูทำาเลโครงการหมูบ่า้นทัว่ประเทศ บรกิาร 
ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน ตรวจสอบวงเงิน ขออนุมัติสินเชื่อบ้าน
เบื้องต้นผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง (K-Home Loan Online)  
และข้อมูลการตกแต่งบ้าน รวมทั้งให้ข้อมูลช่องทางติดต่อร้านค้า 
พันธมิตรที่ให้บริการและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้าน พร้อมมอบ 
บัตรเครดิต K Home Smiles Club ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย  
เพื่อใช้รับสิทธิ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสนับสนุนให้ลูกค้าใช้จ่าย 
เงินอย่างคุ้มค่าในการซื้อสินค้าเงื่อนไขพิเศษจากร้านค้าช้ันนำาและ 
มีทีมขายสินเชื่อบ้านกสิกรไทย...สั่งได้ (K-Home Loan Delivery)  
ให้บริการปรึกษาสินเชื่อบ้านถึงที่หมายที่ลูกค้าสะดวกทุกวัน 

 

บัตรกดเงินสด (K-Express Cash)
 ธนาคารมีโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า  
โดยพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าตามความเหมาะสม กรณีท่ีต้องการ
เงินสดหมุนเวียนในช่วงระยะส้ันๆ ไม่เกิน 30 วัน เพื่อแบ่งเบาภาระ 
การเงินให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งธนาคารได้นำาเสนออัตราดอกเบี้ย
พเิศษรอ้ยละ 0 เปน็ระยะเวลา 30 วนั สำาหรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บับรกิารเงนิสด
โอนไว พร้อมสมัครบริการชำาระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ หรือหาก 
ลูกค้าใม่สะดวกจะใช้บริการชำาระเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติก็จะได้รับ
ส่วนลดร้อยละ 50 จากอัตราดอกเบี้ยปกตินาน 30 วัน ซึ่งโครงการน้ี 
จะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจตึงตัว 
ในขณะเดียวกันก็เป็นการควบคุมไม่ให้หนี้ครัวเรือนสูงเกินไป เนื่องจาก
ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่กำาหนดนี้เป็นระยะเวลาอันสั้น อีกท้ัง  
ยงัเพิม่โอกาสในการขยายฐานลกูคา้ทีย่งัไมไ่ดเ้ปน็ลกูคา้ของผลติภณัฑ์
บัตรกดเงินสด K-Express Cash ของธนาคารอีกด้วย

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) 
 เป็นสนิเชือ่ทีไ่ม่มหีลกัประกนัทีน่ำาเสนอให้กบัลกูค้าบคุคลทีต้่องการ
เงินไปทำาธุรกรรมต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยลูกค้าสามารถวางแผน
การเงนิได้ง่าย เนือ่งจากมกีำาหนดแผนการชำาระคนืทีแ่น่นอน ทัง้ยอดเงนิ 
ทีต้่องชำาระคนืต่อเดอืนและระยะเวลาในการชำาระคนื ซึง่ธนาคารนำาเสนอ
อัตราดอกเบี้ยที่ตำ่าเพียง 2.34 บาทต่อวันต่อวงเงินทุกๆ 10,000 บาท  
หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 16 ต่อปี

ยอดสินเชื่อบ้าน

253,000
ล้านบาท

ผลการดำาเนินงาน 

GRI 103-2, GRI 103-3 GRI 203-2, FS7
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ยอดปล่อยสินเชื่อ	

5,795.60 
ล้านบาท

ยอดปล่อยสินเชื่อ	

11.40 
ล้านบาท

 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าเพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร  
 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำาหรับผู้ประกอบกิจการ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินสินเชื่อรวม  
 30,000 ล้านบาท 
 สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าสำาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในลักษณะสินเชื่อระยะยาว เพ่ือใช้ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคารถาวรสำาหรับ
ตั้งเครื่องจักรใหม่ รวมถึงการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายหรือทำาให้ดีขึ้น
สำาหรบัทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการ ซึง่ชว่ยใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตำ่าได้
มากขึ้น เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนในประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย
มีวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท

โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย 
 ธนาคารร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน 
ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนไปใช้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจ  
โดยสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะ
เวลาหนึ่งให้แก่โครงการนวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสู่กระบวนการ 
ผลิตจริง และธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาสินเชื่อเงินกู้ที่ได้รับการประเมิน
ความเป็นนวัตกรรมจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติผ่าน K PLUS 
 สินเช่ือส่วนบุคคลที่ลูกค้าสามารถสมัครและทราบผลการอนุมัติ 
และวงเงินอนุมัติผ่านบริการ K PLUS ได้ทันที โดยธนาคารคัดเลือก 
กลุม่ลกูคา้ทีม่บีญัชเีงนิเดอืน ผา่นธนาคารและใชบ้รกิาร K PLUS ซึง่เปน็ 
ลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่งตำา่ในการผดินดัชำาระเงนิ ทัง้นี ้ธนาคารเนน้ใหล้กูคา้
ใช้วงเงินสินเชื่อนี้เพื่อเป็นเงินสำารองสำาหรับใช้จ่ายในกรณีที่จำาเป็น 
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงิน ตลอดจนลูกค้าสามารถบริหาร
จัดการเงนิสว่นบุคคลไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ในชว่งภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั  
ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการสำาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
 เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้ธรุกจิมสีภาพคลอ่งในการดำาเนนิธรุกจิ สามารถเขา้
ถงึแหลง่เงนิทนุไดง้า่ย และสรา้งโอกาสทางการแขง่ขนั เพือ่ใหธ้รุกจิเจรญิ
เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย ในปี 2560 ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อสำาหรับกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ ดังนี้

(เป็นโครงการต่อเนื่อง
โดยสิ้นสุดโครงการ

ในไตรมาส 3 ปี 2562)

ผลการดำาเนินงาน 

ผลการดำาเนินงาน 

ผลการดำาเนินงาน 

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-2, FS7

ยอดสินเชื่อบุคคล
ทั้ง	3	ประเภท

(บัตรกดเงินสด	K-Express Cash,  
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย	 

K-Personal Loan,  
สินเชื่อบุคคลอนุมัติผ่าน	K PLUS)

รวมกว่า

30,000
ล้านบาท
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SM
E

 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
 ในการเก็บสต็อกข้าว ปีการผลิต 2559-2560 
 โครงการที่รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว 
ในการเกบ็สต็อกข้าว ปีการผลิต 2559-2560 เพือ่ดูดซับปริมาณผลผลิต
ข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด คาดว่าจะส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือก 
มีเสถียรภาพมากขึ้น

 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
 ในการเก็บสต็อกข้าวนาปรังปี 2560
 โครงการที่รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว 
ในการเก็บสต็อกข้าวนาปรังปี 2560 เพื่อดูดซับปริมาณผลผลิต 
ข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด คาดว่าจะส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือก 
มีเสถียรภาพมากขึ้น

 

 โครงการคำ้าประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทวีทุน 
 โครงการที่ธนาคารร่วมกับรัฐบาลในการรับภาระค่าธรรมเนียม 
คำ้าประกันแทนลูกค้าเป็นระยะเวลา 4 ปี และลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ชำาระ
เฉพาะดอกเบี้ยนาน 6 เดือน เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของลูกค้าและ
เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าที่มีศักยภาพมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม

17,805 
ล้านบาท

ผลการดำาเนินงาน 

ผลการดำาเนินงาน 

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม	

71.65 
ล้านบาท

ผลการดำาเนินงาน 

ผลการดำาเนินงาน 

ผลการดำาเนินงาน 

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม

7,049 
ล้านบาท

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม

6,821 
ล้านบาท

 สินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจ 
 สินเชื่อหมุนเวียนสำาหรับลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ลูกค้า
สามารถทำาธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่ได้สะดวกย่ิงขึ้น โดยเน้นใน
อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การบริโภค การบริการ โครงสร้างพื้นฐาน 
พลังงาน และการขนส่ง

 สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว
 และย่านการค้าที่มีศักยภาพ
 สินเช่ือสำาหรับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ท่องเท่ียวและย่านการค้า 
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 
จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา สำาหรับในย่านการค้า ได้แก่ ตลาดนัด
สวนจตุจักร ประตูนำ้า แพลตินั่ม และสยามสแควร์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจที่กำาลังขยายตัว โดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อแบบ 
ปลอดดอกเบีย้เปน็ระยะเวลา 6 เดอืน เพือ่ใหล้กูคา้มเีงนิทนุในการขยาย
กิจการและรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่กำาลังเติบโต

GRI 103-3, GRI 203-2, FS7

ยอดปล่อยสินเชื่อรวม
ปีการผลิต 2559-2560 

11,769 
ล้านบาท
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แนวทางการดำาเนินงาน	

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ในขณะที่การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
ทางธรุกจิเป็นสิง่ทีจ่ำาเปน็อยา่งยิง่ สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นผา่นครัง้สำาคญั
ของรูปแบบการทำาธุรกิจและการแข่งขันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การเงินและการธนาคาร ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัวและ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
ในอนาคต  
 นอกจากนัน้ จากการทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยประกาศแผนพฒันา
ระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (ปี 2559-2563) ซึ่งได้ต้ังเป้าหมายให้ 
ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต และยุทธศาสตร์ 5 ปีของ 
สมาคมธนาคารไทยที่ต้องการผลักดันบริการด้านการเงินดิจิทัลด้วย 
การส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการให้บริการทางการเงิน (Digitization  
and Efficiency) และลดต้นทุนการจัดการเงินสดในระบบของประเทศ 
รวมท้ังเพิ่มความสะดวกและโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน  
ซึ่งธนาคารได้มีการดำาเนินงานหลายประการเพื่อตอบสนองนโยบาย 
ดังกล่าว อาทิ บริการพร้อมเพย์ การชำาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน 
และการขยายร้านค้ารับบัตรด้วยเครื่องอีดีซีเพื่อตอบสนองแผนการ
พัฒนา National e-Payment การเปลี่ยนบัตร ATM และบัตรเดบิตเป็น 
แบบชิปการ์ดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตร การใช้เทคโนโลยี 
ด้านการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Blockchain) และเทคโนโลยี
การยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล 
(Biometric) มาสร้างนวัตกรรมทางการเงิน เป็นต้น ทั้งหมดนี้มาจาก
รากฐานของการนำายุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ ตอบโจทย์และต่อยอด 
ความต้องการที่ครอบคลุมชีวิตประจำาวันของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 
รวดเร็วที่สุด และปลอดภัยที่สุด พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีและ 
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ”

การพัฒนาเชิงดิจิทัล	

 การดำาเนินงานพัฒนาเชิงดิจิทัล		
 นบัเป็นความท้าทายสำาหรบัธนาคารในการบรหิารจดัการโครงสร้าง
เทคโนโลยีพ้ืนฐานและการพัฒนาเชิงดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสร้าง
พันธมิตรให้เชื่อมโยงในระบบ Ecosystem เพ่ือคงความเป็นผู้นำาท่ี
สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาจุดสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเทคโนโลยีและความปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์และต่อยอดความ
ต้องการและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 
รวดเร็ว และปลอดภัยในยุคที่เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ธนาคารจึงพัฒนารูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองประสบการณ์ของลูกค้า
ด้วยแนวทางการดำาเนินงาน 2 ส่วน ได้แก่ 

 1. การตอบโจทย์ธุรกิจระยะสั้น
 เพื่อให้เกิดผลในทันทีและตอบสนองการเปล่ียนแปลงของตลาดที่
เกิดจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและพฤติกรรมผู้บริโภค
ในยุคดิจิทัล รวมถึงการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ทา่มกลางความทา้ทายจากการแขง่ขันรูปแบบใหม่ในธรุกจิการเงินการ
ธนาคาร โดยธนาคารมียุทธศาสตร์สำาคัญ 3 ประการ ได้แก่

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำาด้านดิจิทัลแบงกิ้ง 
 

เป้าหมายปี 2560 ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำาอันดับ 1 ด้านดิจิทัลแบงกิ้ง

ผลการดำาเนินงานปี 2560  ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำาอันดับ 1 ด้านดิจิทัลแบงกิ้ง

Ecosystem Partners

Tech
Giants

Startups &
FinTech

พันธมิตรทางธุรกิจดิจิทัล
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 3. แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือสำาหรับร้านค้า  
  (K PLUS SHOP)
  เพ่ือรับชำาระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบคิวอาร์โค้ดผ่านธนาคาร 
  บนมือถือของทุกธนาคาร และเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-Wallet) ซ่ึงช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้ท้ังร้านค้าและลูกค้า 
  อีกท้ังยังช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการยอดขายได้ด้วย 
  ตนเองผ่านแอพพลิเคช่ัน โดยในช่วงปลายปี 2560 ธนาคารได้ 
  พัฒนาฟังก์ช่ันการใช้งานของระบบการชำาระเงินท่ีไม่ใช้เงินสด 
   (Cashless Payment) ผ่านแอพพลิเคช่ัน K PLUS เพ่ือให้ 
  ตอบสนองความต้องการใช้งานท้ังของร้านค้าและลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึน
   โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ในแอพพลิเคช่ันเดียวด้วยการ 
  สแกนคิวอาร์โค้ดของ K PLUS Merchant เพ่ือชำาระค่าสินค้า 
  และบริการ

 พรวนฝัน (Pruanfun) เมนูตลาดนัดบนมือถือ
• พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพ่ือสร้างโอกาสในการนำาเสนอ

สนิค้าทีน่่าสนใจให้กบัฐานผูซ้ือ้ขนาดใหญ่อย่างมปีระสทิธภิาพ
ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมาก ผ่านแพลตฟอร์มบนมือถือท่ีสามารถ 
เข้าถงึลกูค้าได้ตลอดเวลา โดยลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สนิค้าได้ทนัที
และจดัส่งสนิค้าให้ตามทีอ่ยูท่ีล่กูค้าระบไุว้ เพือ่ให้ผูข้ายสามารถ
จำาหน่ายสนิค้าได้โดยตรงแก่ผูบ้รโิภค โดยในระยะแรก ธนาคาร
ได้ทดลองนำาเสนอสินค้าให้แก่พนักงานธนาคารผ่าน Machine 
Commerce Platform ได้แก่ นำาเสนอช่อดอกไม้ช่วงเทศกาล
วาเลนไทน์ สินค้าเกษตร และขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น เพื่อ
ตรวจสอบความพรอ้มก่อนนำาเสนอสนิค้าจริงให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

• ในช่วงปลายปี 2560 ธนาคารได้นำาเสนอสนิค้าให้กบัลกูค้าทัว่ไป
เพื่อเปิดจองและสั่งซื้อหนังสือแสงแห่งแผ่นดินท่ีถ่ายทอด 
เรือ่งราวของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพติร บนเมนตูลาดนดับนมอืถอืผ่านช่องทาง K PLUS 
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าทั่วไปจะได้สัมผัสกับการใช้งานจริง
ของ Machine Commerce Platform 

   •  การสร้างพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพและพันธมิตรต่างๆ 
ของธนาคาร เช่น บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

   •   รูปแบบธุรกิจที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน (Data-driven  
Business Model)

    •   การเป็นผู้ตอบสนองและนำาลูกค้าเข้าสู่การใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล อาทิ 
การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่าน K PLUS และ K-CYBER เพ่ือให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา

 2. การปฏิรูปองค์กรในระยะยาว
 เพือ่การวางรากฐานทีม่ัน่คงและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ในระยะยาว ธนาคารกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจในระยะยาว 
ใหค้รอบคลมุแผนการจดัการทรพัยากรในดา้นตา่งๆ และพฒันาศกัยภาพ 
ที่จำาเป็นต่อรูปแบบการทำาธุรกิจในอนาคต
 ผลการดำาเนินงาน 
 ในปี 2560 กสกิร บซิเินส-เทคโนโลย ีกรุป๊ (KASIKORN BUSINESS 
TECHNOLOGY GROUP – KBTG) ได้ดำาเนนิการศกึษาและพฒันาการ 
ใช ้งานเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร ์
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่มุ ่งสู ่การเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว 
ที่ลูกค ้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต (Customers’ Life  
Platform of Choice) เพือ่ให้ผลติภณัฑ์และบรกิารของธนาคารเข้าไป 
มส่ีวนร่วมในชวีติประจำาวนัของลกูค้า ด้วยการวเิคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรม 
และความต้องการตลอดจนสามารถคาดการณ์ความต้องการของลกูค้า 
ได้ล่วงหน้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการ 
ของลูกค้าแต่ละรายรักษาความสามารถด้านการแข่งขันและเป็นผู้นำา 
การให้บริการดิจิทัลแบงกิ้ง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ของพฤติกรรมผู้บริโภคและความท้าทายจากการแข่งขันที่มีเทคโนโลย ี
เป็นตวันำา โดยมกีารดำาเนนิงานทีส่ำาคญั ดงันี้

 K PLUS Platform แพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือของธนาคาร 
กสิกรไทย ประกอบด้วย 3 บริการ ได้แก่ 
 1. แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)
  • เพิ่มฟังก์ชั่นการสมัครใช้บริการ K PLUS SHOP เพื่อยืนยัน

ตัวตนผ่าน K PLUS โดยพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำาหรับรับ
ชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือ
ถือ K PLUS

  • ทดลองนำาเสนอสินค้าผ่าน Life PLUS เพื่อสั่งซื้อและจัดส่ง
สินค้า โดยมีการทดลองนำาร่องภายในธนาคาร 

 2. แอพพลิเคช่ันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือเพ่ือธุรกิจเอสเอ็มอี 
(K PLUS SME)

  เพิ่มฟังก์ชั่นการจ่ายบิล (Bill Payment) และการขอใบบันทึก
รายการเคลือ่นไหวของบญัช ี(Request Statement) ซึง่สามารถ
ทำาได้ทั้งบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
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 K PLUS Beacon แอพพลิเคชั่นธุรกรรมทางการเงิน
 ผ่านสมาร์ทโฟนให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น 
 ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท บีคอน อินเตอร์เฟส จำากัด  
ซ่ึงเป็นบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพภายใต้การร่วมทุนของธนาคาร พัฒนา
แอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon ขึ้น โดยต่อยอดจากผลงานฟินเทค 
ที่คว้า 2 รางวัลระดับโลก ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่จะเปล่ียนโลก 
ของผู้บกพร่องทางการเห็น (Visually Impaired) ให้ทำาธุรกรรมการเงิน 
ผ่านมือถือได้เป็นครั้งแรก โดยเป็นการผนวกความสามารถในการทำา 
ธรุกรรมทางการเงนิของแอพพลเิคชัน่ K PLUS เขา้กบั บคีอน อนิเตอรเ์ฟส  
ซ่ึงเปน็วิธกีารใหมใ่นการใชง้านโปรแกรมบนสมารท์โฟนเพือ่ใหผู้บ้กพรอ่ง
ทางการเห็นสามารถทำาธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกปลอดภัย
ด้วยตัวเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสเช่นเดียวกับผู้ที่สายตาปกติ โดยได้เปิด
ให้ทดลองใช้งานกับอาสาสมัคร 4 กลุ่ม ได้แก่ คนตาบอด ผู้มีสายตา
เลือนราง ผู้สูงวัย และบุคคลทั่วไป จำานวน 300 คนในช่วงปลายปี 2560 
ผ่านการให้อาสาสมัครทดลองใช้และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำาไป
พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคช่ัน K PLUS Beacon ให้มีคุณสมบัติ
เหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำาวันของผู้บกพร่องทางการเห็น 
ก่อนเปิดให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นทางการในปี 2561

 การศึกษาและพัฒนาระบบ Application Programming  
 Interface (API) Manager 
 ธนาคารกำาลังรวบรวมข้อมูลและศึกษาเพื่อวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของธุรกิจฟินเทค โดยพิจารณาทั้งในด้านความเหมาะสม
และความปลอดภยัเพือ่ใหฟ้นิเทคสามารถเชือ่มตอ่ API กบัแพลตฟอรม์
ของธนาคาร เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาบริการร่วมกัน สามารถตอบสนอง 
การใช้งานของลูกค้าอย่างดีที่สุด นอกเหนือจากการเปิดบริการเชื่อมต่อ 
API กับบริษัท Flow Account บนแอพพลิเคชั่น K PLUS SME

 การศึกษาการนำาเทคโนโลยี Machine Learning 
 มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของธนาคาร 
 ธนาคารได้นำาเทคโนโลยี Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อพัฒนาแนวทางการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยที่ผ่านมาได้ทดลองนำาเสนอ 
ผลิตภัณฑ์ให้แก่พนักงาน เพื่อนำาผลลัพธ์มาวิเคราะห์พฤติกรรม 
ไลฟ์สไตล์ของพนักงานที่สนใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อมาเป็นข้อมูล 
พืน้ฐานในการนำาไปกำาหนดรปูแบบและแนวทางการนำาเสนอผลติภณัฑ์
และบริการให้กับลูกค้าที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงกัน

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึกข้อมูลธุรกรรม 
 ทางการเงิน (Blockchain) 
 ธนาคารศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึกข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงิน (Blockchain) เพื่อหาแนวทางในการประยุกต์ใช้กับธุรกิจ 
ด้านการเงินเพ่ือให้ตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนา 
ต้นแบบ (Prototype) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ในนาม “ไฮเปอร์ 
เลจเจอร์” (Hyperledger) สำาหรับธุรกรรมการออกหนังสือคำ้าประกัน 
บน Blockchain ทีร่บัรองความถกูตอ้งและเชือ่มโยงเอกสารบนมาตรฐาน
เดียวกันให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดการเอกสาร 
รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการรู้จักลูกค้าด้วยวิธี 
 อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC) 
 ธนาคารร่วมกับสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) และธนาคารพาณิชย์อื่น ในการจัดตั้งคณะทำางาน
ออกแบบการให้ข้อมูลระหว่างธนาคาร เพ่ือสร้าง Digital Identity  
Platform ให้รองรับการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับแต่ละ
ธนาคารใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั โดยนำา Biometrics ซึง่เปน็เทคโนโลยี
ชีวภาพทางการแพทย์ร่วมกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้  
ในการระบุตัวตนของลูกค้า ด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือและข้อมูล 
บนบัตรประจำาตัวประชาชน ร่วมกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มั่นใจว่าบัตรและข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูล 
ปจัจบุนัและผูท้ีท่ำาธรุกรรมเปน็เจา้ของขอ้มลูตวัจรงิ โดยเปดิใชง้านระบบ 
การยืนยันตัวตนของลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนใช้บริการ K+ Wallet  
ดว้ยขอ้มลูหนา้บตัรประจำาตวัประชาชนของลกูคา้ นอกจากนี ้ไดร้ว่มมอื 
กับบริษัท ซัมซุง ประเทศไทย จำากัด จัดทำาต้นแบบในการรับรองตัวตน 
ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการจดจำาเสียง ใบหน้า และลายน้ิวมือ สำาหรับ 
การเข้าทำาธุรกรรมทางการเงินอีกด้วย
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การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า	

แนวทางการดำาเนินงาน	

 การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า ถือ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่สำาคัญต่อการให้บริการ
ของสถาบันการเงิน ตลอดจนต่อระบบการเงินและการธนาคารของ
ประเทศและในระดับโลก ด้วยเหตุที่การเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล
นี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสาร มีการนำาฐานข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้จึง
ถือเป็นท้ังโอกาสที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และอาจจะเป็น
หนึ่งในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล การจู่โจมและโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ 
เปน็ตน้ โดยความเสีย่งเหลา่นีม้แีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ไดส้งูและหากเกดิขึน้
จะมผีลกระทบรนุแรงในวงกวา้ง กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ทางดา้นการ
เงนิ ภาพลกัษณ ์ความนา่เชือ่ถอื ความไวว้างใจของลกูคา้ ความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจ และกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ
 ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับมาตรการควบคุม
และการรกัษาสมดลุในการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูตา่งๆ มกีารสรา้งระบบ
วเิคราะหค์วามเสีย่งแบบบรูณาการทีร่ดักมุมากขึน้ และกำาหนดแนวทาง
ป้องกัน ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนวิธีรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
รวมทั้งการวางมาตรการเยียวยาแก้ไขกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น เพ่ือสร้าง
เสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการเงนิของธนาคารและ
ภูมิทัศน์ทางการเงินไทยในปัจจุบันและอนาคต

โครงสร้างการบรหิารงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และความปลอดภัยของข้อมูล	

 คณะกรรมการธนาคารให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยและความเป็น 
ส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงองค์การทำาหน้าท่ีดูแลภาพรวมของการบริหารความเส่ียง 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเส่ียงทางไซเบอร์ โดยในปี 2560  
ธนาคารมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้าน Digital Oriented  
Risk, Data and Cyber Security and IT Risk Management (DCSC)  
โดยเฉพาะ เพือ่ทำาหนา้ทีบ่รหิารความเสีย่งดา้นดจิทิลั ความปลอดภยัของ
ข้อมูลทางไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด รวมถึงการระบุประเด็นความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ติดตามตรวจสอบ และจัดให้ทบทวนความเส่ียงอย่างสมำ่าเสมอ  
พร้อมให้คำาแนะนำาเพ่ือพัฒนากระบวนการให้มีการควบคุมความเสี่ยง 
และป้องกันความเสียหายอย่างต่อเน่ือง โดยจัดประชุมเป็นประจำาทุกเดือน  
และรายงานสถานะการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ธนาคารยังมีคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำาหน้าที่กำาหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวน อนุมัติ และ
กำากับดูแลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ระเบียบปฏิบัติ 
ตลอดจนมาตรฐานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี

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

เป้าหมาย 
ด้านความยั่งยืน

เพิ่มการให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าให้กับผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสูง 

และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน 
ลูกค้า และคู่ค้า
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สารสนเทศ โดยมนีายสมคดิ จริานนัตรตัน ์เปน็ผูร้บัผดิชอบและทำาหนา้ที ่ 
Chief Information Officer (CIO) และ Chief Information Security 
Officer (CISO) ในการบรหิารจดัการงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ความปลอดภัยของระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายงาน 
ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
องคก์ารเปน็รายไตรมาส และมฝีา่ย IT Risk & Security Assurance เพือ่
ดแูลงานดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบและมาตรการต่างๆ ได้จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสมและพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที 

นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

ในปี 2560 ธนาคารพิจารณาทบทวนชุดนโยบายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ตลอดจนกำาหนดนโยบายทีเ่กีย่วข้อง
เพิ่มเติม เพื่อกำากับดูแลและกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการป้องกันภัยคุกคามและ 
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุละเมิด
ความมั่นคงปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายสำาคัญได้แก่ 

1.  ชุดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมลูสารสนเทศ ซึง่ประกอบด้วยนโยบายสำาคญั อาท ินโยบาย
และมาตรฐานการจำาแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล 
นโยบายการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย นโยบาย
การบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย

2.  ชุดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูล

ลูกค้าและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ทั้งใน
มติกิารเข้าถงึ การใช้ การเปิดเผย และการรกัษาความปลอดภยั
ข้อมูลลูกค้าของธนาคาร อีกทั้งธนาคารได้กำาหนดระเบียบ 
การปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า 
ในด้านต่างๆ เช่น  

•  ด้านการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลลูกค้า 
  ธนาคารได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล

ลูกค้า โดยเป็นการกำาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าตาม
ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลลูกค้าได้ตามสิทธิ์ที่ตนเองได้รับเท่านั้น และตามหลัก
เกณฑ์ทีก่ำาหนดเพือ่การปฏบิตังิานเท่านัน้ โดยพนกังานต้องเกบ็
รักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัมกีระบวนการควบคมุและตรวจสอบผูใ้ช้
งานระบบ (User) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่านระบบต่างๆ 
ของธนาคารให้เป็นไปตามที่นโยบายกำาหนดไว้ 

• ด้านการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า 
  ธนาคารได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติว ่าด ้วยข้อมูลหรือ

เทคโนโลยทีีเ่ป็นความลบัหรอืพงึสงวนไว้เป็นความลบั โดยหาก
มีความจำาเป็นในการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า หน่วยงานนั้นจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจอนุมัติ รวมถึงธนาคารได้กำาหนด
กระบวนการในการขออนมุตัเิปิดเผยข้อมลูหรอืนำาข้อมลูออกนอก 
ธนาคารให้กับบริษัทหรือองค์กรภายนอก ซึ่งตามกระบวนการ 
ที่กำาหนดจะต้องดำาเนินการควบคุมรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมลู เช่น การจดัทำา Non-Disclosure Agreement (NDA) และ
ข้อตกลงในการใช้ข้อมูลกับบริษัทผู้รับข้อมูล และการนำาส่ง
ข้อมูลต้องนำาส่งด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่ธนาคารกำาหนด 
นอกจากนี้ บริษัทผู้รับข้อมูลต้องมีการควบคุมความปลอดภัย
ของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งทั้งหมดนี้มีการควบคุมดูแล
โดยคณะอนุกรรมการกำากับการจัดการข้อมูล

การดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยของข้อมูล	

ธนาคารพัฒนาทั้งด้านระบบการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มมาตรการ
ป้องกันเพ่ือรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมิติ ได้แก่ การป้องกัน 
การติดตามตรวจจับ การรับมือ และการเยียวยาฟื้นฟู เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการของธนาคาร โดยมีการดำาเนินงานดังนี้

การดำาเนินงานด้านมาตรการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้าตามหลักธรรมาภิบาล

1.  จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำากับการจัดการข้อมูลประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารทำาหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการข้อมูล รวมทั้งปกป้องข้อมูลขององค์กรและข้อมูลของ
ลูกค้าเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพและรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลสำาคัญของธนาคาร

GRI 103-2
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2.  กำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
ได้แก่ นโยบายการคุม้ครองข้อมลูลกูค้า นโยบายคณุภาพข้อมลู 
ระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า นโยบาย
และระเบยีบการปฏบิตังิานการบรหิารจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์  
และระเบียบปฏิบัติงานการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า

3.  จัดทำาแนวทางการดำาเนินงานในการขออนุมัติเปิดเผยข้อมูล
ลูกค้าหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าต่อบุคคลหรือองค์กร
ภายนอก เพือ่ให้การเปิดเผยข้อมลูลกูค้าหรอืการนำาข้อมลูลกูค้า
ออกนอกธนาคาร มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรัดกุมและ 
มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด

4.  ทบทวนปรับปรงุนโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานอย่างสมำา่เสมอ 
เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
ระบบเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างคล่องตัว รวมถึงการควบคุม ดูแล  
ตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติกำาหนด

การดำาเนนิงานด้านระบบความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ
1.  ในปี 2560 ธนาคารได้ดำาเนนิการตดิตัง้ระบบป้องกนัการรัว่ไหล

ของข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
สารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่เกิดจากการส่งผ่านของ
หน่วยงานบนระบบเครือข่ายของธนาคาร โดยให้ความสำาคัญ
ตัง้แต่การจำาแนกประเภทของข้อมลู การประเมนิความเสีย่งจาก
การใช้ข้อมลู โดยระบบป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลูนีเ้ป็นระบบ
ตามมาตรฐานสากลเพือ่ให้ธนาคารสามารถตรวจจบัและป้องกนั 
การรัว่ไหลของข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้ธนาคาร
ยังกำาหนดมาตรการปิดการใช้งาน USB Disk Drive ซึ่งเป็น 
ช่องทางที่ข้อมูลมีการรั่วไหลได้ง่ายที่สุด 

GRI 103-2

*   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำาปี 2560 หน้า 23-24
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2.  ธนาคารได้รบัการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 เป็นปีที ่4 
ซึ่งเป็นการรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล และยังให้
ความสำาคัญกับเรื่อง Check & Balance ที่เหมาะสมใน
กระบวนการสำาคัญต่างๆ มีการกำาหนดความต้องการด้าน 
ความปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การคัดเลือกผู้ให้บริการ การออกแบบโซลูชั่น การพัฒนาระบบ
งาน การทดสอบ ตลอดจนการนำาระบบขึ้นใช้งานจริง ธนาคาร
ได้ใช้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดหรือ Triple Lock Security 
ซึ่งผ่านการยอมรับจากธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัท 
ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี สำาหรับใช้ในการควบคุม
ความปลอดภยัในการทำาธรุกรรมทางการเงนิบนโทรศพัท์มอืถอื 
โดย Triple Lock Security ประกอบด้วยระบบป้องกันการเข้า
ใช้งาน (User Protection) ระบบป้องกันขณะทำาธุรกรรม  
(Transaction Protection) ระบบป้องกันการเข้าถึงและปกป้อง
ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า (High Security Customer Data 
Protection)

  ผลการดำาเนินงาน
  • ปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลความเป็น 
   ส่วนตัวของลูกค้า* 

3.  การรณรงค์และให้ความรูด้้านการป้องกนัการฉ้อฉลทางการเงนิ
และความเสี่ยงทางไซเบอร์ 

 1. การรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงาน
  • โครงการ “2 ต้อง 4 ไม่” 

 โครงการรณรงค์เพื่อให้พนักงานรับผิดชอบในการเก็บ
รกัษาข้อมลูสำาคญัของธนาคาร ได้แก่ ต้องได้รบัสทิธิใ์น
การเข้าถึงข้อมูลตามความจำาเป็น ต้องจัดเก็บเอกสาร
สำาคัญไว้ในที่ปลอดภัยเข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต 
ไม่เผยแพร่ ส่งต่อ โพสต์ข้อมลูสำาคัญของธนาคารลงบน
สื่อสังคมออนไลน์ ไม่เปิดเผยข้อมูลสำาคัญของธนาคาร
ต่อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่นำาข้อมูลออกนอก
ธนาคารก่อนได้รบัอนญุาต ไม่ถ่ายรปูหรอืบนัทกึหน้าจอ
ข้อมูลสำาคัญของธนาคาร

• การจัดทำาสื่อการสอนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านการ
บริหารความปลอดภัยข้อมูลในรูปแบบ e-Learning 
เพื่อให้พนักงานเรียนรู้หลักสูตรขั้นพื้นฐานในการดูแล
ความปลอดภัยของข้อมูล 

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 418-1

* ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หมายถึง การร้องเรียนที่มีการชี้แจง สอบถาม ตรวจสอบ และติดตามกับลูกค้าแล้ว พบว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าหรือเปิดเผย 
 ข้อมูลลูกค้าที่เป็นความผิดพลาดของธนาคารโดยตรง
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• การจัดทำา Security Tips และ Security Alert ในรปูแบบ  
IT Newsletter เป็นประจำาทกุเดอืน เพือ่ให้พนกังานเข้าใจ  
เข้าถึงได้ง่าย และรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอ 

• การจัดงาน “Security Day” ภายใต้หัวข้อ Information 
is our Asset เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการรักษา
ความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การจดัทดสอบ Phishing Drill โดยส่งอเีมลปลอมให้กบั
พนกังานบางกลุม่ เพือ่ทดสอบและสร้างความตระหนกั 
ตลอดจนเป็นการฝึกวิธีการรับมือ เมื่อพนักงานได้รับ 
Phishing Email จริง ซึ่งธนาคารมีการจัดทดสอบอย่าง
สมำ่าเสมอ

 2. การรณรงค์ให้ความรู้แก่ลูกค้า 
• ธนาคารให้ความรู้ด้านทจุรติทางการเงนิและการป้องกนัภยั 

ทางไซเบอร์แก่ลูกค้าผ่านทุกช่องทาง อาทิ K-Contact 
Center สาขา และสื่อ Social Media ต่างๆ และได้
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือป้องกันความเส่ียง 
ทางไซเบอร์ มีการบริหารข้อมูลที่เป็นระบบและมี
มาตรการ ระเบยีบการปฏบิตังิานเพือ่ดแูลป้องกนั รกัษา 
และตรวจตราเฝ้าระวังข้อมูลความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้าอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง เพื่อป ้องกันและ 
รู ้เท่าทันการฉ้อฉลทางการเงินและความเสี่ยงทาง
ไซเบอร์ที่อาจพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ที่อาจขึ้นในอนาคต 

• ธนาคารจัดสัมมนาการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น 
การให้ความรูเ้พือ่ป้องกนักลโกงรปูแบบต่างๆ ในหวัข้อ 
“อตัราแลกเปลีย่นและรูเ้ท่าทนั Fraud” แก่ผูป้ระกอบการ 
นำาเข้าและส่งออกกว่า 200 ราย เพื่อให้สามารถรับมือ
กับสถานการณ์โลกและค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ตลอดจนตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกัน 
ความเสียหายจากกลโกง (Fraud) ของการค้าระหว่าง
ประเทศในรปูแบบต่างๆ ซึง่ยงัคงใช้อเีมลเพือ่หลอกลวง
ให้ทำารายการโอนเงินเป็นหลัก แต่ได้วิวัฒนาการ 
ให้น่าเชื่อถือย่ิงขึ้น เช่น การอ้างถึงผู้ตรวจสอบบัญชี 
หรือมีหนังสือมอบอำานาจปลอม เป็นต้น 

 3. ความร่วมมอืกบัภาครฐั หน่วยงานกำากบัดแูล และภาคส่วน 
   ต่างๆ 

• ธนาคารกสิกรไทยในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในสมาชิกของ
สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ 
Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) เพือ่เป็น
ศนูย์กลางในการยกระดบัความมัน่คงปลอดภยัจากภยั
คุกคามทางไซเบอร์ โดยเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสำาคัญและสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการ
รบัมอืภยัคกุคามไซเบอร์ของภาคสถาบนัการเงนิ อกีทัง้ 
ยังมีการซักซ้อมวิธีการรับมือภัยไซเบอร์ร่วมกันในกลุ่ม
สมาชิกและธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง 
เป็นประจำาทุกปี

• คณะกรรมการธนาคารและผู ้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารเข้าร่วมงานสัมมนา “Cyber Resilience  
Leadership” ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนมุมมอง ประสบการณ์ กลยุทธ ์
การบริหารจัดการและกำากับดูแลความเสี่ยงด้านภัย 
ทางไซเบอร์ รวมทั้งกรณีศึกษาแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขและรับมือหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างทัน
ท่วงที อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นทั้งต่อการดำาเนินธุรกิจ 
การสร้างธรรมาภิบาลที่ดี และการสร้างวัฒนธรรม 
ภายในองค์กร เพือ่สร้างความยัง่ยนืให้แก่ธนาคารในยคุ 
ทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามามบีทบาทสำาคญัต่อการเปลีย่น
ผ่านอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในปัจจุบัน 

GRI 103-2
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	

แนวทางการดำาเนินงาน	

การบริหารความยัง่ยนืสำาหรบัธนาคารกสกิรไทย ไม่เพยีงแต่เป็นเรือ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคารเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง 
การบรหิารจัดการห่วงโซ่อปุทานด้วยหลกัธรรมาภบิาล คำานงึถงึผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อภาพลกัษณ์และการดำาเนนิงานของธนาคารทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ผ่านห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร โดยธนาคารถือว่า การเลือกคู่ค้าที่มี 
การดำาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นหนทางหนึ่ง
ในการช่วยสนับสนุนธุรกิจที่ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล ถือเป็นการสร้าง
งานสร้างโอกาสเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก 
ซึ่งไม่เพียงแต่ธนาคารจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว 
แต่ธนาคารยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอีกด้วย 

ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2560 ธนาคารมีคู่ค้าจำานวน 1,147 ราย ประกอบด้วยคู่ค้า 
ในประเทศ จำานวน 1,092 ราย และคู่ค้าต่างประเทศจำานวน 55 ราย 
โดยคูค้่าจำานวนร้อยละ 100 ของคูค้่าทัง้หมด ได้รบัทราบทำาความเข้าใจ
ถึงขอบเขตและแนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล ้องกับ 
ข ้อกำาหนดกฏหมายรวมถึงแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ระบุไว ้
ในจรรยาบรรณคู่ค้า และตอบรับก่อนการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าของธนาคาร 
โดยคู ่ค ้าทุกรายจะต้องไม่ทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการ 
จ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่จ้างงานผิดกฎหมาย มีการบริหารจัดการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดี  
มีจริยธรรมทางธุรกิจ ทำาการค้าด้วยความเป็นธรรม ซึ่งหากพบว่ามีคู่ค้า
รายใดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ธนาคารอาจจะต้องพูดคุยเพื่อ 
แจ้งเตอืนและกำาหนดระยะเวลาให้ปรบัปรงุในประเดน็ดงักล่าวหรอือาจ
ยกเลิกสัญญา และถอดรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ขายของธนาคาร 
ถาวร ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
และการดำาเนินงานของธนาคารในอนาคต 

จำานวนคู่ค้าที่พบว่า
มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม
โดยธนาคารมีการแจ้งเตือน	เพื่อปรับปรุง
ในประเด็นดังกล่าว	หลังจากการตรวจพบ
คิดเป็นร้อยละ	0	ของคู่ค้าทั้งหมด	

จำานวนคู่ค้าที่พบว่า
มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม
โดยธนาคารได้ทำาการยกเลิกสัญญาจ้าง
คิดเป็นจำานวนร้อยละ	0	ของคู่ค้าทั้งหมด	

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

จำานวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับทราบตามจรรยาบรรณคู่ค้าโดยระบุ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม แรงงาน และสิทธิมนุษยชน 

เป้าหมายปี 2560 จำานวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับทราบตามจรรยาบรรณคู่ค้า

ผลการดำาเนินงานปี 2560  จำานวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับทราบตามจรรยาบรรณคู่ค้า

GRI 102-9, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 414-1, GRI 414-2
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สำาหรับคู่ค้ารายใหม่ ธนาคารจะประเมินคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ 
จากผู้ที่ตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้า ที่ระบุให้คู่ค้ารายใหม่ทุกรายดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วย
ความเป็นธรรม ปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดำาเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
คูค้่าอย่างเคร่งครดั ซึง่ในปี 2560 ธนาคารมคีูค้่ารายใหม่ จำานวน 112 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำานวนคู่ค้าทั้งหมด 

นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการประชุมคู ่ค้าเพ่ือช้ีแจงนโยบาย 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และชี้แจงทำาความเข้าใจ
ระเบียบวิธีการจัดซ้ือสำาหรับคู่ค้าของธนาคาร เพ่ือให้คู่ค้าทุกรายเกิด
ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดหาได้อย่างถูก
ต้องและโปร่งใส ช่วยลดปัญหาการทำางานที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการ
มาตรฐานของธนาคาร ตลอดจนเป็นการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับ 
คู่ค้าในระยะยาว ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน
ที่ เพิ่มเ ง่ือนไขและบทลงโทษหากมีการละเมิดด ้านสิ่งแวดล้อม  
สทิธมินุษยชน การจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรม และการดูแล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคู่ค้าทุกราย
จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดได้อย่างถูกต้องเคร่งครัด นอกจากนี้ ธนาคาร 
ยังมุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและยกระดับคู ่ค้า 
ให้ดำาเนนิงานด้วยความถกูต้องโปร่งใสอนันำาไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื

กระบวนการในการติดตาม	ตรวจสอบ
และประเมินผลคู่ค้า

ธนาคารติดตามและประเมนิผลการปฏบิติังานของคูค้่าในหลายรปูแบบ 
อาทิ การส่งแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจในการ 
ใช้บริการของคู่ค้า และสร้างช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและ/หรือ 
ติชมคู่ค้า ตลอดจนสุ่มตัวอย่างเลือกคู่ค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าเยี่ยมชม 
ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดำาเนนิงานของคูค้่า เพือ่ให้มัน่ใจ
ได้ว่าธนาคารได้รบัสนิค้าและบรกิารผ่านกระบวนการจดัซือ้จดัหาอย่าง
ยัง่ยนื นอกจากนี ้ธนาคารยงัมทีมีกำากบัดแูลและบรหิารงานจดัซือ้จดัหา
ทีท่ำาหน้าที่รว่มกบัผู้เกีย่วข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรว่มกนัตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดำาเนนิการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้คำาแนะนำาคูค้่าในการ
ปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการผลติสนิค้าและการให้บรกิารให้ดยีิง่ขึน้ 
ทัง้นี ้หากคูค้่าไม่สามารถดำาเนนิการได้ตามมาตรฐานทีก่ำาหนด ธนาคาร
จะมีบทลงโทษคู่ค้าตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับให้คู่ค้าพัฒนาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน 

การสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนืร่วมกบัคูค้่า 

โครงการเปล่ียน “เครื่องถ่ายเอกสาร” เป็นแบบ Multi-Function 
Device (MFD) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน และเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมจากการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ลดขยะจากการใช้หมกึพมิพ์
หลายประเภทในเครื่องพิมพ์ที่แยกประเภทการใช้งาน (Standalone 
Printer) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอากาศลดลง 
อกีทัง้หมกึพมิพ์ในเครือ่งถ่ายเอกสารแบบ MFD ยงัไม่มสีารเคมอีนัตราย
ปนเปื ้อนตามข้อกำาหนดของระเบียบการจำากัดการใช้สารอันตราย 
บางชนดิในเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ (Restriction of Hazardous  
Substances - RoHs) 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัเลอืกใช้ Software Authentication เพือ่ช่วยให้ 
สามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละฝ่าย และเก็บข้อมูลการใช้งาน
นำามาวิเคราะห์และวางแผนในการจัดซื้อและเตรียมแผนการรณรงค์
ประหยดัทรพัยากรของธนาคารได้ในอนาคต ซึง่จากโครงการนี ้ธนาคาร
สามารถประหยัดค่าหมึกพิมพ์ เครื่อง standalone ได้ประมาณ  
1.3 ล้านบาทต่อเดือน 

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

จำานวน	13,408 คน

(คิดเป็นร้อยละ	39	ของพนักงานทั้งหมด*)

K PLUS Beacon
แอพพลิเคชั่นธุรกรรม
ทางการเงินแรกของไทย
ผ่านสมาร์ทโฟนให้แก่
ผู้บกพร่องทางการเห็น	

ส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการ

เพิ่มขึ้น 
เป็นจำานวน	210 คน
(เทียบปี	2559	จำานวน	45	คน)	

ภายใต้งบประมาณ 
23 ล้านบาท

Human Capital Return 
on Investment (HCROI)

4.31 

จำานวนผู้บริหารระดับสูง
(Female Top Management) 
เพศหญิงเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 27.42 
(เทียบปี	2559	ร้อยละ	20.75)

 
* พนกังานทัง้หมดในทีน่ี ้ประกอบด้วย พนกังานธนาคารกสิกรไทย บริษทัของธนาคารกสกิรไทย และกลุม่บริษทัให้บริการสนบัสนนุต่อธนาคารกสกิรไทย

GRI 103-3



เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

รักษาอัตรา Human Capital Return on Investment (HCROI)  
อย่างน้อย 4.05 เท่า

เป้าหมายปี 2560 อัตรา HCROI อย่างน้อย 4.05 เท่า

ผลการดำาเนินงานปี 2560  อัตรา HCROI ร้อยละ 4.31 เท่า

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และด้านสวัสดิการแรงงาน

เป้าหมายปี 2560 ธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

ผลการดำาเนินงานปี 2560  ธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

อัตราการขาดงานลดลงร้อยละ 10 จากฐานอัตราการขาดงานที่ร้อยละ 0.63

เป้าหมายปี 2560 อัตราการขาดงานอยู่ที่ร้อยละ 0.69 

ผลการดำาเนินงานปี 2560  อัตราการขาดงานอยู่ที่ร้อยละ 0.74*

* มีการระบาดของไข้หวัด

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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แนวทางการบริหารจัดการ

ปี 2560 เป็นปีที่พนักงานในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร 
ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้ง
โอกาสในการท�าธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ทีเ่ปลีย่นไปและอายขุยัของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ อนัน�ามาซึง่ความต้องการ
ผลติภณัฑ์และบรกิารทีห่ลากหลาย ซบัซ้อน และมคีวามเฉพาะตวัมากขึน้  
โดยธนาคารได้มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการด�าเนินงานของธนาคารทุกด้าน  
เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกที่ 
ทกุเวลา ซ่ึงปัจจัยต่างๆ ทีก่ล่าวมานี ้เป็นแรงผลกัดนัให้มกีารเปลีย่นแปลง
วธิกีารท�างานทัง้ในเชงิกายภาพ โครงสร้าง รปูแบบการท�างาน ตลอดจน
ความคาดหวังในพฤติกรรมและทักษะในการท�างาน

นยิามของค�าว่า “จดุสมดลุระหว่างชวีติและการท�างาน” (Work Life 
Balance) ถูกยกระดับขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการความยืดหยุ ่น 
ในการท�างาน ท้ังในเชิงชั่วโมงการท�างานและสถานที่ท�างาน ประกอบ
กบัปัจจบุนัคนหลากหลายรุน่ต้องท�างานอยูด้่วยกนั ซึง่เป็นความท้าทาย
ของธนาคารในการบริหารความคาดหวังและแนวทางการด�าเนินงาน 
กับคนหลากหลายรุ่นที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน 

ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารให้ความส�าคัญกับการเตรียม 
ความพร้อมด้านบุคลากรในทุกมิติเพ่ือรับมือกับความท้าทายในโลก 
แห่งการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ พร้อมทัง้ปรบัตวัเข้าสู ่HR Digitization  
เพ่ือรองรับการเคล่ือนตัวเข้าสู่ธนาคารในโลกยุคดิจิทัล โดยเร่ิมจาก 
การสรรหากลุ่มคนรุ่น Generation Y และ Z มาร่วมงานกับธนาคาร 
การเตรียมความพร้อม ทักษะ ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้อง
กบัรปูแบบธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การปรบัเปลีย่นระบบการสือ่สารภายใน 
องค์กรบนแพลตฟอร์มใหม่ การเตรียมอุปกรณ์และส่ิงแวดล้อมในการ
ท�างานทีส่่งเสรมิให้พนกังานสามารถท�างานได้ทกุที ่ทกุเวลา บนพืน้ฐาน
ของสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ การบริหาร 
แรงงานและเคารพในความแตกต่างหลากหลายด้วยความเท่าเทียม 
บนพืน้ฐานของสทิธมินษุยชน รวมทัง้การเคารพสทิธกิารรวมตวัของแรงงาน 
ในองค์กร การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในการท�างาน 
ตลอดจนการก�าหนดแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้าง 
ความพร้อมให้พนกังานสามารถเตบิโตในหน้าทีก่ารงานได้อย่างเหมาะสม  
เพ่ือให้พนักงานมีความสุขในการท�างาน และส่งมอบคุณค่าท่ีดีท่ีสุด 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ” 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

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

การเคารพสิทธิมนุษยชน	และส่งเสริมความแตกต่าง
หลากหลาย	

ธนาคารพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  
โดยครอบคลุมกระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์ตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลทีส่�าคญั ได้แก่ หลกัการชีแ้นะเรือ่งสทิธมินษุยชนส�าหรบั
ธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 
หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labor Organization - ILO) และข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global  
Compact – UNGC) เพื่อบริหารความแตกต่างหลากหลาย อาทิ เพศ 
อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สิทธิความเป็นพลเมือง 
วิถทีางเพศ หรอืความพกิาร โดยมแีนวทางการปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคน
อย่างเท่าเทียมตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน นอกจากนี้ 
ธนาคารยังประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Risk Assessment and Due Diligence) เพ่ือ 
ตรวจสอบกระบวนการท�างานและหาแนวทางในการลดความเส่ียง 
ที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่
พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการ
จัดการในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ธนาคารร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมด�าเนินการต่อยอด

แผนการส่งเสรมิอาชพีให้ผูพ้กิารต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา เพือ่สร้างอาชพี
ตามความถนัดและเพิ่มขีดความสามารถในการท�างานของผู้พิการให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถหารายได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ประกอบอาชีพ
อยูใ่นภูมลิ�าเนาของตน สร้างรายได้อย่างมัน่คงในระยะยาว โดยโครงการ
ในปีนี้มีผู้พิการเข้าร่วมโครงการจ�านวน 210 คน ภายใต้งบประมาณ  
23 ล้านบาท ได้แก่ กลุ่มผู้พิการในโครงการท�าปุ๋ยชีวภาพมูลไส้เดือน
จังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างอาชีพที่เหมาะสมและมีคุณค่าส�าหรับ
คนพิการ จังหวัดชัยนาท โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกข่าเหลือง 
ของกลุ่มคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้พิการในโครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรพอเพียงและช้อปเปอร์ประดิษฐ์ จังหวัดล�าปาง โครงการ
เลีย้งโคขนุ โครงการส่งเสรมิอาชพีร้านบรกิารซกัผ้า และโครงการส่งเสรมิ
การเพาะเหด็เพือ่คนพกิารและครอบครวั จงัหวดัล�าปาง ธนาคารเชือ่มัน่ว่า  
แนวทางนีจ้ะช่วยลดช่องว่างของความต้องการจ้างงานในสถานประกอบ
กิจการและความต้องการมีงานท�าของผู ้พิการ ซึ่งผู ้พิการจะได้รับ
ประโยชน์ในระยะยาวอย่างแท้จริง 

การบริหารแรงงานสัมพันธ	์และส่งเสริมสิทธิในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง	

ธนาคารส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง  
โดยมีการจัดประชุมในระบบทวิภาคีระหว่างผู ้บริหารของธนาคาร  
คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ และคณะกรรมการลูกจ้างอย่างเป็น
ทางการ ปีละ 4 ครั้ง และยังสามารถประชุมร่วมกันได้ตลอดเวลา เพื่อ
เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาอันเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกัน สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับธนาคาร 
และยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการจัดการ
ประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น ศูนย์ฮอทไลน์พนักงานสัมพันธ์ ซึ่งน�าไปสู ่
การปรับปรุงอันเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและธนาคารบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันโดยตั้งแต่ปี 2556 - 2560 ข้อเรียกร้อง 
และข้อเสนอแนะของพนักงานได้รับการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยทุกกรณี 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัร่วมประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ด้านการบรหิาร 
แรงงานสมัพนัธ์กบักลุม่ธนาคารพาณชิย์ไทยอืน่ๆ เพือ่ยกระดบัการบรหิาร 
แรงงานสัมพันธ์ทั้งอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
หมายเหตุ : ติดตามรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชนได้ในหัวข้อ “การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน”

2,000	อันดับ	จากการสำารวจพนักงานกว่า	
360,000	คน	ใน	58	ประเทศทั่วโลก	

ธนาคารกสิกรไทยจัดอยู่

ในอันดับที่ 16
เป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียว

ที่ติด	1	ใน	20	นายจ้างที่ดีที่สุดในโลก

นิตยสาร	Forbes 
ทำาการจัดอันดับสุดยอดนายจ้าง

ที่ดีที่สุดในโลก	(ปี	2560)	

GRI 103-1, GRI 103-2



2555 2556 2557 2558 2559 2560

จำานวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน 23 23 23 34 2 2

จำานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 23 23 23 34 2 2

จำานวนข้อร้องเรียนกำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการ 0 0 0 0 0 0

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย
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การกำาหนดและบริหารค่าตอบแทน	
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรม

เสมอภาคและสอดคล้องเหมาะสมทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจากการก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนภายใต้การดูแลของ 
คณะกรรมการธนาคาร
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและ
โปร่งใส ซึง่คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทน
ท�าหน้าทีท่บทวนโดยพจิารณาถงึความเหมาะสม สอดคล้องกบัขอบเขต
หน้าท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ และเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทน 
กรรมการในกลุม่ธนาคารพาณชิย์ทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนั ก่อนน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี ส�าหรับค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของ
ธนาคารและผลการปฏบิตังิานรายบคุคล โดยมคีณะกรรมการทรพัยากร
บคุคลและก�าหนดอตัราค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและน�าเสนอจ�านวน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ค่าตอบแทนพนักงาน
ธนาคารมุง่เน้นการจ่ายผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมและ

แข่งขนัได้ สอดคล้องเหมาะสมกบัคณุค่างานของพนกังานทีม่ต่ีอธนาคาร 
ซ่ึงธนาคารวัดเปรียบเทียบผลตอบแทนของพนักงานกับตลาดกลุ่ม
ธนาคาร (Compensation and Benefits Survey) อย่างสม�่าเสมอ  
รวมทั้งมีนโยบายการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปีและการจ่าย
โบนัสตามความสามารถของพนักงาน และปรับเพ่ิมเงินเดือนพิเศษ
ระหว่างปีตามความเหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้
ท�างานอยู่กับธนาคาร ร่วมสร้างความส�าเร็จเติบโตไปพร้อมกันเพื่อ 
ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ ธนาคาร 
ได้วางระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานประจ�าในต่างประเทศ (Expatriate Staff) และพนักงาน 
ท้องถิน่ในต่างประเทศ (Local Staff) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบงัคบั 
ของกฎหมายท้องถ่ิน และค�านึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้กับ
ตลาดท้องถิน่ โดยเปรยีบเทยีบข้อมลูผลตอบแทนและสวสัดกิารและดชันี
คา่ครองชพี (Cost of  Living / Price Index) ของแต่ละเมอืงในทกุประเทศ  
และจัดท�าเป็นคู่มือผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทั้งที่ปฏิบัติ
งานในประเทศไทย ต่างประเทศ และพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ

GRI 103-2
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การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน	
ธนาคารจัดสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคน* โดยมีประเภทของ 

สวสัดกิารทีไ่ด้รบัเหมอืนกนัและบางประเภททีจ่ะแตกต่างกนับ้างเฉพาะ
สิทธิ์ เช่น การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล อัตราค่าห้องพักกรณีเข้ารับ 
การรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารให้ความส�าคัญกับ
สวัสดกิารทีส่่งผลต่อการด�ารงชพีของพนกังานในด้านต่างๆ ทัง้ในระหว่าง
ที่เป็นพนักงานและเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานที่ลาออกจากการเป็น
พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริม
การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของพนักงาน (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) โดยยึด
หลักการตามหลักพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. 2530

• สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ
ประจ�าป ีการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลโดยแพทยป์ระจ�าธนาคาร 
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาภายนอก
ธนาคาร และสถานที่ออกก�าลังกาย เป็นต้น

• สวัสดิการเงินกู้ยืม ได้แก่ ที่อยู่อาศัย รถยนต์ การศึกษา  
การสมรส บรรเทาทุกข์ เป็นต้น

• เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ได้แก่ การศึกษาบุตร เกษียณอายุ  
ขอลาออกจากงาน ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ และประสบภัยพิบัติ  
เป็นต้น

นอกจากนี้ ส�าหรับพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ ตามกฎหมายแรงงาน
ระบุว่า พนกังานหญงิทีต่ัง้ครรภ์มสีทิธลิาคลอดก่อนและหลงัคลอดไม่เกนิ  
90 วันและได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาไม่เกิน 45 วัน แต่ธนาคาร
ได้ก�าหนดให้มกีารจ่ายค่าจ้างให้กบัพนกังานหญงิทีล่าคลอดตลอดระยะ
เวลา 90 วนั ซึง่เป็นสิทธิประโยชน์เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ นอกจากน้ี  
ยังอนุญาตให้พนักงานชายที่ภรรยาคลอดบุตรสามารถลาหยุดได้ 5 วัน 
ท�าการเพื่อไปดูแลภรรยา ด้วยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้พนักงานชาย 
มีโอกาสในการดูแลภรรยาหลังการคลอดบุตร ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และยังถือเป็นช่วงเวลา
ส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสามี ภรรยา และบุตร 

 
* พนักงานทุกคน หมายถึง พนักงานประจ�า (Full Time Employee) ภายใต้สัญญาการจ้างงานของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ส�าหรับพนักงานประจ�าภายในสัญญาจ้างของบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท 
 ให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย จะได้รับสวัสดิการ ดังนี้ ประกันชีวิต การรักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและพิการ ลาคลอด และเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ

การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถ
และการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ 

ในปีนี้ ธนาคารพัฒนาแพลตฟอร์มในการสมัครงานรูปแบบใหม่ 
ภายใต้แนวคิด Anywhere, Anytime, Any Device เพื่อให้สอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตของคนในโลกยุคดิจิทัล เพ่ิมความสะดวกและง่ายต่อการ 
สมคัรงาน อกีทัง้ยงัปรบัพืน้ทีร่บัรองใหม่ให้มรีปูแบบทีท่นัสมยัเหมาะกบั 
แนวทางของคนรุน่ใหม่และเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์การสมคัรงาน 
ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook, KBank Live, KBank  
LINE Official Account และ LinkedIn KASIKORNBANK รวมถึง 
การจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ มากมาย เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครงาน 
ที่หลากหลาย เช่น 

• KBank Campus Roadshow
• Get Inspired by K-Expert: การอบรมโดยวิทยากรจาก  

K-Expert เพื่อให้ความรู้และแนะน�าวิธีการลงทุน 
• Smart Career with Digital Life: กจิกรรมรบัสมคัรพนกังานเพือ่

เข้าร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย และกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
• 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: กิจกรรม
ประชาสมัพนัธใ์หน้กัศกึษาไทยในตา่งประเทศไดเ้ขา้รว่มงานกบั
ธนาคาร โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารและกสกิร บซิเินส-
เทคโนโลยี กรุ๊ป เดินทางไปพบปะกับกลุ่มนักศึกษาและคนไทย
ในซิลิคอนวัลเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

GRI 103-2, GRI 401-2
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การสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานถือเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนมุ่งหวัง 

โดยธนาคารจดัท�าเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ให้กบัพนกังาน
ทุกต�าแหน่งเพื่อให้มีโอกาสเติบโตตามศักยภาพและความสามารถ  
และมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโต 
ในต�าแหน่งงานของธนาคารได้ (Internal Promotion) และเปิดโอกาส 
ให้พนักงานสามารถโอนย้ายงานตามความถนัดและความสนใจ  
(Internal Job Transfer) นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการสรรหา
พนักงานภายในเพื่อทดแทนต�าแหน่งระดับบริหารที่ว่างลง (Internal 
Filling) โดยในปีนี้ธนาคารสามารถสรรหาพนักงานภายในมาเติมเต็ม
ต�าแหน่งระดับบริหารที่ว่างได้จ�านวน 83 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 81.92  

การสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
“พนักงาน” ถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ธนาคารจึงมุ่งเน้น

เรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยในปี 2560 ธนาคาร
เพิ่มช่องทางในการสื่อความภายในองค์กรที่หลากหลายและจัดให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในสายงานและระหว่าง 
สายงาน ตลอดจนในต�าแหน่งงานระดับต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างพนักงานกับธนาคารสร้างความสามัคคีและความร่วมมืออันดี
ในการท�างานของพนักงาน ที่ส�าคัญคือช่วยให้พนักงานมีโอกาส 
ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท�าให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของพนักงานมากยิ่งขึ้น 

GRI 103-2, GRI 103-3

สถานีโทรทัศน์กสิกรทีวี
ออกอากาศทั่วประเทศ

e-mail, Corporate Portal & Enterprise 
Social Media

วารสารกิจการสัมพันธ์
eMagazine Online

เสียงตามสาย 
ภายใน

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันในองค์กร 

และส่งเสริมธุรกิจ 
ของธนาคาร

Line Group

Command Center

Facebook
สื่อและช่องทาง
การสื่อสาร

ให้แก่พนักงาน

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ส�ารวจความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อ
องค์กรอย่างต่อเนือ่งทกุ 2 ปี ส�าหรบัการส�ารวจความผกูพนัของพนกังาน
ประจ�าปี 2560 ธนาคารก�าหนดให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ท�า 
การส�ารวจเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นกลางและปกป้องความเป็นส่วนตวัของ 
พนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงมีกระบวนการวัดผลและตัวชี้วัด 
ทีเ่ป็นมาตรฐานสามารถเทยีบเคยีงกบัตลาดได้ ผลทีไ่ด้รบัจากการส�ารวจ
ในภาพรวม ธนาคารมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นเกินกว่า 
เป้าหมายที่ธนาคารก�าหนด ทั้งนี้ในระหว่างปีที่ผ่านมาธนาคารจัด
กิจกรรมส่ือความและออกอากาศ Series-K LOVE DIY เพื่อกระตุ้น 
และเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อหัวหน้างานและต่อองค์กร 
โดยใช้หลักการ “ให้ใจ ให้รู้ ให้เกียรติ ให้โต”

(เทียบกับเป้าหมายที่ร้อยละ	66)
และสูงกว่าเมื่อเทียบกับ 
กลุ่มธุรกิจการเงินอื่นๆ
ในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจ
การเงินในประเทศไทย 
และเอเซียแปซิฟิค

ร้อยละ68สูง
ขึ้น

ถึง
		

ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กร	

ธนาคารจัดกิจกรรม K-Spirit Sport Night ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไปได้ใหม่ๆ  
เริ่มต้นจากการท�าไม่เหมือนเดิม” เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือร่วมใจ

สถานีโทรทัศน์กสิกรทีวี
ออกอากาศทั่วประเทศ

e-mail, Corporate Portal & Enterprise 
Social Media

วารสารกิจการสัมพันธ์
eMagazine Online

เสียงตามสาย 
ภายใน

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันในองค์กร 

และส่งเสริมธุรกิจ 
ของธนาคาร

Line Group

Command Center

Facebook
สื่อและช่องทาง
การสื่อสาร

ให้แก่พนักงาน
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในปี 2560 ธนาคารเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ก้าวเข้าสู ่
ยคุ “ธนาคารดจิทิลั” อย่างเตม็รปูแบบ การเตรยีมความพร้อมเรือ่งการพฒันา 
ทรัพยากรบุคคล จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้มีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติ ทักษะ และศักยภาพตรงตามความต้องการของธนาคารเพือ่
ให้ลกูค้าได้รบัประสบการณ์ทีป่ระทบัใจและมชีวีติทีด่ขีึน้ตามยทุธศาสตร์  
“การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” โดยมีการจัดการตามเส้นทางการเรียนรู้ 
(Training Roadmap) ให้แก่พนักงานทุกต�าแหน่งงาน เพื่อให้พนักงาน
มทีกัษะความรูใ้นสายอาชพี (Functional Competency) และยงัพฒันา
ศักยภาพของพนักงานในมิติต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผล
ส�าเรจ็ตามเป้าหมายและสามารถเตบิโตควบคูไ่ปพร้อมกบัธนาคาร ดงันี้ 

• การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพ 
ในการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล 

 ธนาคารตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเปน็ในการพฒันา
ด้าน Digital Capability โดยวางแผนและจัดหลักสูตรในทักษะ 
ทีส่�าคญัตอ่การปฏบิตังิานใหแ้กท่มีงานตา่งๆ ทัง้องคก์ร ในหวัขอ้ 
Digital Mindset/ Financial Technology/ Design Thinking/ 
Agile/ Data Analytics เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารเป็นต้นแบบในการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นถึงความส�าคัญของการปรับตัว
ในยุคดิจิทัล 

• การสนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ AEC+3 
 ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้

และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน อาทิ การเรียนภาษาของ
กลุ่มประเทศ AEC+3 (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมียนมา 
ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเชีย) และการเรียนรู้ภายใต้ 
“โครงการ K-Banker Academy” ซ่ึงเป็นหลักสูตรด้านธุรกิจการเงิน
การธนาคารที่ครบถ้วนต่อการท�างานให้แก่พนักงานต่างชาติ 

• การพัฒนาภาวะผู้นำา 
 ธนาคารให้ความส�าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น�าให้แก่ผู้บริหาร

ของธนาคารในทุกระดับ โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบผ่าน Management Development Program (MDP) 
เช่น การเรียนรู้กับสถาบันภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน รวมถึงการจัดสัมมนาพิเศษภายในธนาคารจากวิทยากร
และผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากองค์กรชั้นน�าทั้งภายในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ K-Coaching Academy 
ทีมุ่ง่เนน้การพฒันาทกัษะการโคช้ระดบัมอือาชพีตามมาตรฐาน
สากลให้แก่ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ทักษะการโค้ช
ในการดึงศักยภาพของพนักงานออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วย
ให้พนักงานท�างานได้บรรลุเป้าหมาย มีผลงานดี มีแรงจูงใจ 
ในการท�างาน และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาภาวะ
ผู้น�าให้แก่ผู้ที่เป็นโค้ชและผู้ที่ได้รับการโค้ชอีกด้วย 

• การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ธนาคารปรับปรุงระบบ e-Learning โดยการน�าเอาเทคโนโลยี 

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซ่ึงพนักงานสามารถ 
เรยีนรูไ้ดท้กุทีท่กุเวลา ผา่นทัง้ชอ่งทางคอมพวิเตอรแ์ละ Mobile  
Device นอกจากนี้ ยังมี Virtual Classroom ซึ่งเป็นการเรียนรู ้
ผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มโยงใหพ้นกังานทีอ่ยูต่า่ง 
สถานทีส่ามารถเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัได ้และถา่ยทอดแลกเปลีย่น
องคค์วามรูผ้า่นระบบการสือ่สารภายในองคก์ร ซึง่ท�าให้พนกังาน 
สามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกันในเวลาอันรวดเร็วทั่วทั้งองค์กร 

• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 ธนาคารจดักจิกรรม Executive Retreat: ONE FOR ALL, AND 

ALL FOR ONE ให้แก่กลุ่มผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทยและ
บริษัทของธนาคารกสิกรไทยระดับผู้อ�านวยการฝ่ายและระดับ
รองผูอ้�านวยการฝา่ย เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
และความร่วมมือร่วมใจกันตามค่านิยมหลักของธนาคารผ่าน
กิจกรรมที่ได้มีการออกแบบอย่างเหมาะสม 

• ทุนการศึกษา 
 ธนาคารให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลท่ัวไปและพนักงานของธนาคาร 

เปน็ประจ�าทกุป ีเพือ่สรา้งบคุลากรทีม่ศีกัยภาพทางดา้นการเงนิ
ให้แก่องค์กร สังคม และประเทศ โดยในปี 2560 ธนาคารได้ให้
ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้สิน้ 
13 ทุน และทุน Young Scholarship รวมทั้งสิ้น 4 ทุน โดยผู้ที่ 
ได้รับทุน Young Scholarship จะได้เข้ามาท�างานที่ธนาคาร 
เป็นระยะเวลา 3 ปีเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อนที่จะไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
ธนาคารก�าหนดแนวทางในการดูแลพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพ่ือ

เตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของธนาคารผ่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�า โดยพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ 
พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง โดยโครงการจะแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่ม Leadership Development Participant (LDP) 
คือ พนักงานระดับผู้บริหารงานที่มีศักยภาพเติบโตไปเป็น 
ผู้บริหารฝ่าย หรือผู้บริหารฝ่ายเติบโตไปเป็นผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ

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

3.  กลุ่ม Expert คอื กลุม่พนกังานของกสกิร บซิเินส-เทคโนโลย ีกรุป๊ 
(KBTG) ที่มีความช�านาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพเติบโตไป
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอพพลิเคชั่น

โดยพนักงานที่อยู่ในโครงการทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ภาวะผูน้�าและทกัษะต่างๆ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการท�างาน และ
ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิโครงการส�าคญัเพือ่ให้พนกังานสามารถแสดง
ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเตม็ที ่ โดยธนาคารเชือ่ว่าการวางแผนพฒันา 
พนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูงด้วยแนวทางนี้ จะท�าให้พนักงานสามารถ
เตบิโตในสายงานได้อย่างมัน่คงและอยูก่บัธนาคารได้ในระยะยาว ตลอดจน 
สามารถวางแผนผูส้บืทอดต�าแหน่งระดบัผูบ้รหิารของธนาคารได้ และช่วย 
ลดความเสีย่งในการขาดแคลนผูน้�าทีจ่ะผลกัดนัธรุกจิในอนาคตอกีด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	
 ธนาคารให้ความส�าคญัอย่างมากกบักระบวนการประเมนิและบรหิาร 
ผลการปฏบิติังานของพนกังาน เพือ่ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและแข่งขนัได้  
ในขณะทีม่ผีลการปฏบิตังิานสอดคล้องกบัเป้าหมายของธนาคาร โดยการ 
ประเมนิผลนีจ้ะเป็นขวญัก�าลงัใจทีด่ยีิง่ต่อพนกังาน ช่วยให้ท�างานได้อย่าง 
มีประสทิธภิาพสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยนืให้แก่ผูม้สีว่นได้เสยีของธนาคาร

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารได้น�าผลงานราย
บุคคลเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นล�าดับแรก และเพื่อป้องกัน 
ความเบีย่งเบนของการประเมนิ ธนาคารได้น�าผลการประเมนิรายบคุคล 
เปรยีบเทยีบกบังานหรอืต�าแหน่งงานในลกัษณะทีใ่กล้เคยีงกนั นอกจาก
จะพิจารณาจากผลงานเทียบกับเป้าหมายแล้ว ธนาคารยังพิจารณา 
ในมติอิืน่ๆ อกีด้วย เช่น การปฏบิตังิานตามความคาดหวงัอืน่ๆ พฤตกิรรม
ที่พนักงานแสดงออก การด�าเนินตามนโยบายที่ก�าหนด ระดับต�าแหน่ง
องค์กรและหน้าที่ รวมถึงเงินเดือนที่พนักงานได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการ
ประเมนิต้องมาจากการตัง้เป้าหมายทีด่ ีหลกัเกณฑ์การประเมนิทีช่ดัเจน 
และกระบวนการที่ยุติธรรม อีกทั้งมีการกระจายระดับของการประเมิน
ในสัดส่วนที่ธนาคารก�าหนดอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี ้ในการแจ้งผลการปฏบิตังิาน พนกังานทกุคนจะทราบผล
การปฏิบัติงานและได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงกลางปีและ
ปลายปี รวมถงึการให้ค�าแนะน�าแบบไม่เป็นทางการในรปูแบบ On Spot 
Coaching เพือ่กระตุน้ให้เกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการท�างาน
ระหว่างพนักงานและหัวหน้างานอย่างตรงไปตรงมาและทันการณ์ 
นอกจากนี้ ในทุกๆ ปีธนาคารจะมีการประเมินเรื่อง “ภาวะผู้น�า” ของ

การจัดหลักสูตรสำาหรับพนักงานในป	ี2560 จำานวนหลักสูตร จำานวนรุ่น จำานวนพนักงาน
ที่เข้ารับการเรียนรู้

2559 2560 2559 2560 2559 2560

การเรียนรู้ภายในธนาคาร 205 244 1,005 979 54,962 60,682

การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 347 307 416 374 1,297 1,178

การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 85 86 85 86 51,821 132,822

รวม 637 637 1,506 1,439 108,080 194,682

ประเภทของการประเมิน ระดับของพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน

ร้อยละของพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน

Management by Objective พนักงานทุกระดับ 100

Formal Comparative Ranking 
of Employees within One 
Employee Category

พนักงานทุกระดับ 100

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ	100
ของพนักงาน
ที่ได้รับการประเมิน

GRI 103-2, GRI 103-3
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Life+ 

พนกังานระดบัผูช่้วยผูอ้�านวยการขึน้ไป ผ่านแบบประเมนิ 360 Walk the 
Talk ซึง่จะได้รบัการประเมนิจากผูร่้วมงานในทกุระดบั ตัง้แต่หวัหน้างาน 
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าหรือผู้รับบริการของพนักงาน
โดยตรง เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาใช้ในการพฒันาภาวะผูน้�าของพนกังานต่อไป

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน

 ในปีนีธ้นาคารพจิารณาทบทวนนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยครอบคลุมการด�าเนินการใน
ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้
บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย โดยทุกกิจกรรมที่จัดท�า
ครอบคลุมสถานที่ที่อยู ่ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทยทั้ง
อาคารหลัก อาคารย่อย และสาขาทั่วประเทศ และบุคคลทั้งหมดที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการท�างานภายใต้ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของ
ธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคาร
กสิกรไทย เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง โดยมีคณะท�างานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมเป็นผูข้บัเคลือ่น พร้อมทัง้มกีารก�าหนดเป้าหมายจ�านวน
พนกังานทีไ่ด้รบับาดเจบ็หรอืประสบอนัตรายจากการท�างานให้เป็นศนูย์ 
โดยมแีนวทางการจดัการอย่างเข้มงวดตัง้แต่การออกแบบสถานทีท่�างาน 
การดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานการจัดอุปกรณ์และส่ิงอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย รวมถึง 
คณะท�างานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ประจ�า
อาคาร ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากทกุสายงานของธนาคารในอาคารนัน้ๆ  
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงและอันตรายในสถานที่
ท�างาน  พร้อมทัง้แนวทางป้องกนัเพือ่ให้อาคารทีท่�างานน้ันมคีวามปลอดภัย 
สูงสุด โดยก�าหนดให้มีจ�านวนสมาชิกคณะท�างานในแต่ละอาคาร 
อย่างน้อย 5 คนขึ้นไป และต้องมีการประชุมคณะท�างานเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมอย่างน้อยเดอืนละ 1 คร้ัง รวมถงึการจดัการฝึกอบรมให้ความรู ้
แก่พนกังานในการท�างานเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตตุ่างๆ อาท ิการซ้อมหนไีฟ  
การสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�างานทั่วทั้งธนาคาร 

การส่งเสริมให้พนักงานสามารถปรับสมดุลระหว่างชีวิต 
และการทำางาน	(Work Life Balance) 

ปัจจบุนั ความคาดหวงัในเรือ่งจดุสมดลุระหว่างชวีติและการท�างาน 
ถูกยกระดับขึ้น ซึ่งธนาคารให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถปรับสมดุลระหว่างการด�าเนินชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท�างาน 
ได้อย่างเหมาะสม โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน
ทีส่่งเสรมิให้พนกังานสามารถท�างานได้ทกุที ่ทกุเวลา จดัสรรเวลาท�างาน
และส่วนตัวได้อย่างลงตัวเหมาะสม 

โดยในปี 2560 ธนาคารได้ปรับเปล่ียนระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรบนแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและท�างานได้
จากทกุทีท่กุเวลาผ่านโครงการ Digital Workplace โดยยงัเพิม่ศกัยภาพ
ของเครื่องมือเพื่อให้การท�างานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
มกีารยกระดบัฐานข้อมลูทีจ่�าเป็นในการท�างานให้มรีะบบการค้นหาทีม่ี
ประสิทธิภาพและออกแบบฐานข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่าย อีกท้ังปรับปรุง
ระบบการบรกิารด้านทรพัยากรบคุคลภายในองค์กร (HR Service Portal)  
ให้เข้าถึงได้จากทั้งในและนอกธนาคาร ภายใต้คอนเซ็ปต์ Life+ ท�าให้
การท�างานมีความสะดวกและคล่องตัว นอกจากนี้ ธนาคารยังด�าเนิน
การสร้างสงัคมออนไลน์ในการท�างานเพือ่กระตุน้ให้เกดิการแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมของ
พนักงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ท�างานท่ีดีและ
สอดคล้องกับรูปแบบการท�างานของคนรุ่นใหม่บนโลกดิจิทัล

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

การเคารพในสทิธมินษุยชนถอืเป็นความรบัผดิชอบของธนาคารและ
เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์กรในการเคารพสทิธแิละความแตกต่าง
หลากหลาย ธนาคารในฐานะผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิมคีวามตระหนกัดว่ีา  
กจิกรรมทางธุรกจิของธนาคารอาจจะมส่ีวนในการสนบัสนนุ ส่งเสรมิ เชือ่มโยง  
หรอืระงบัยบัยัง้การละเมดิสทิธมินษุยชนทีอ่าจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ 
หรอืการด�าเนนิงานของธนาคารได้  ด้วยเหตนุี ้ ธนาคารจงึได้ประกาศนโยบาย 
สทิธมินษุยชนขึน้ในปี 2559 และในปี 2560 ธนาคารได้พจิารณาทบทวน
ปรับแนวนโยบายให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  
โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการได้พจิารณาทบทวนและน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติและประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติของ 
ธนาคาร โดยครอบคลมุธนาคารกสกิรไทย บรษิทัของธนาคารกสกิรไทย 
บรษิทัให้บรกิารสนับสนนุงานต่อธนาคารกสิกรไทย และพันธมติรทางธรุกจิ 

ขอบเขต	หน้าที่	ความรับผิดชอบ

ธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบโดยตรงต่อผลกระทบอันเกิด
จากกจิกรรมทางธรุกจิของธนาคารทีม่ต่ีอลกูค้า พนกังาน และคูค้่า ดงันี้

1.	 กลุ่มลูกค้า		
• การให้สินเชื่อ
 ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจหรือโครงการที่เกี่ยวข้องหรือมี

การเช่ือมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการ
ประเดน็ความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนไว้ในเกณฑ์การพจิารณา
สนิเชือ่ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environment, 
Social and Governance – ESG) ภายใต้กรอบกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับตามมาตรฐานสากล

• การลงทุน
 ธนาคารน�าประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนมาเป็นหนึง่ในเกณฑ์การ

พิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
ซึ่งจะน�าไปใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน ขั้นตอนการตัดสินใจ
และการสร้างพอร์ตในสินทรัพย์ทุกประเภท  

•  การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลลูกค้า 

 ธนาคารได้ให้ความส�าคัญและจัดการอย่างบูรณาการ ตั้งแต่ 
การจัดให้มีคณะอนุกรรมการในการก�ากับดูแล ได้แก่ คณะ
อนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้าน Digital Oriented Risk,  
Data and Cyber Security and IT Risk Management  
ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบการก�ากับดูแลที่ครอบคลุมการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดมาตรการในการ
ป้องกัน ตรวจ ติดตาม และตอบสนองอย่างเพียงพอเหมาะสม 
เช่น การด�าเนินการจัดท�า Data Leakage Prevention Tools 
(DLP tool) ซึง่เป็นการป้องกนัการน�าข้อมลูออกไปนอกธนาคาร 
ตลอดจนการติดตามการใช้ข้อมูล เป็นต้น

2.	 กลุ่มพนักงาน
 ธนาคารบรรจุเรือ่งการปกป้องสทิธมินษุยชนไว้ในจรรยาบรรณพนกังาน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง และจะไม่
ด�าเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสอดคล้องกับ 
หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
(International Labor Organization: ILO)  

2.	 กลุ่มคู่ค้า
 ธนาคารให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนด 
ไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่ค้าทุกราย 
รับทราบแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ก่อนการเข้า
ร่วมเป็นคู่ค้าของธนาคาร รวมถึงติดตามการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของ
ธนาคารที่ชัดเจนต่อคู่ค้าในการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
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การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	

ในป ี  2560 ธนาคารด�า เนินงานด ้านสิทธิมนุษยชนตาม 
หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN  
Guiding Principles) ดังนี้

1. คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการพจิารณาทบทวนนโยบายสทิธิ
มนุษยชนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ืออนุมัติ 
และประกาศเปน็แนวทางปฏบิตัทิัว่ทัง้ธนาคาร โดยปรบัเปลีย่น
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเพิ่มประเด็น “การรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า” เป็นประเด็นที่ธนาคาร
ตอ้งใหค้วามส�าคญัในการปอ้งกนัการละเมดิสทิธมินษุยชนตาม
ข้อเสนอแนะและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
โดยสามารถอ่านรายละเอียดของนโยบายสิทธิมนุษยชนได้ใน
เวบ็ไซตข์องธนาคารที ่https://www.kasikornbank.com/th/IR/
CorporateGovernance/Pages/transparency.aspx 

2. ธนาคารจัดท�ากระบวนการประเมินความเส่ียงและทะเบียน
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment  
and Risks Register) การวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน  
(Human Rights Due Diligence) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการท�างาน 
ที่อาจเช่ือมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหาแนวทาง 

ในการลดความเสีย่ง ตลอดจนวธิกีารปอ้งกนั เฝา้ระวงั ตรวจสอบ  
แก้ไข และเยียวยาหากมีกรณีการละเมิดเกิดขึ้น โดยมีผู้มีส่วน
ไดเ้สยีภายในธนาคารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุ คดิเปน็รอ้ยละ 
100 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่รับผิดชอบในกิจกรรมทางธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน อันได้แก่  
ส�านักเลขานุการบริษัท ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบาย 
และบริหารความเสี่ยงเครดิต ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการและจัดการทุจริต ฝ่ายบริหารข้อมูลสารสนเทศ  
ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ และฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา เพื่อร่วม 
กันวิเคราะห์ ประเมิน ระบุและจัดล�าดับประเด็นความเสี่ยง  
(Human Rights Risks Identification and Prioritization) ตลอดจน 
ทบทวนกระบวนการจัดการที่มีอยู่ของธนาคาร โดยพบว่า ในปี 
2560 ธนาคารให้ความส�าคัญและด�าเนินงานที่เข้มงวดมากขึ้น 
เพื่อปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
• ประเด็นการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 

ของข้อมูลลูกค้า 
• ประเด็นการปล่อยสินเชื่อโครงการ Project Finance ให้แก่

กลุม่ธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิการละเมดิสทิธมินษุยชน  
เช่น โครงการด้านโรงไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจประมง และกลุ่ม
การเกษตร

• ประเด็นการจัดจ้างผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างสาขาของ
ธนาคารและผู้ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

3. ธนาคารด�าเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจ 
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น (Review of Human Rights  
Mitigation Measure) ในประเด็นข้างต้น  ดังนี้
• การจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน Digital 

Oriented Risk, Data and Cyber Security and IT Risk 
Management 

• การเพิ่มการฝึกอบรมและการส่ือความให้กับพนักงาน 
เกีย่วกบัสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู การไมใ่ชข้อ้มลูในทางทีผ่ดิ  
การป้องกันภัยทางไซเบอร์ เช่น Phishing Email 

• การทบทวนนโยบายเครดติส�าหรบักลุม่ธรุกจิเฉพาะ (Sector- 
specific Credit Policy) 

• การทบทวนเกณฑ์การพิจารณาคู่ค้าและจรรยาบรรณคู่ค้า 
โดยเน้นประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าและข้อมูลธนาคารให้มาก 
ยิ่งขึ้น  

ธนาคารเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานต่างๆ ข้างต้นจะสามารถช่วย
ป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่าง
ยั่งยืน

การวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบ

ตลอดจนความเป็นไปได้
ที่อาจเกิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขึ้น

การประกาศ
นโยบาย

สิทธิมนุษยชน

การสรุป
ผลการประเมิน

เพื่อจัดท�าแนวทาง
การด�าเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เหมาะสม

การติดตามและ
สื่อความผลการด�าเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา
ผลกระทบ

ด้านการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-1



เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าทั้ง 8 กลุ่ม และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

เป้าหมายปี 2560 จ�านวนผู้เข้าร่วมรับการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าทั้ง 8 กลุ่ม
   และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 4,800,000 คน

ผลการดำาเนินงานปี 2560   จ�านวนผู้ได้รับความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าทั้ง 8 กลุ่ม 
     และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  6,290,000 คน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

078มิติสังคม

แนวทางการดำาเนินงาน	

การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัยถือเป็นหน้าที่ที่ธนาคาร 
ให้ความส�าคญัมาโดยตลอด เพือ่ช่วยให้ประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 
ส่งผลให้เศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมดขีึน้ ธนาคารจงึมุง่พฒันาศกัยภาพ
ทางการเงินของประชาชนในมิติต่างๆ ดังนี้

1. การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้สะดวกสบาย
ตรงกับความต้องการและเข้ากับวิถีชีวิตของคนในสังคมมาก 
ยิ่งขึ้น

2. การพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิเพือ่ชว่ยใหก้ลุม่ทีเ่ขา้ถงึบรกิาร
ทางการเงินยาก สามารถเข้าถึงได้ เช่น ผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
หา่งไกล ชนกลุม่นอ้ย คนตา่งดา้ว กลุม่ผูพ้กิาร กลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ย  
และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

3. การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้คนในสังคมรู้จักเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง มีความปลอดภัย 
และรู้จักที่จะตัดสินใจในการบริหารการเงินของตนเองได้อย่าง
ถกูตอ้งบนพืน้ฐานของความมวีนิยั ซึง่นอกจากจะเปน็การสรา้ง 
ศักยภาพทางการเงินแล้วยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ด�าเนินชีวิตอีกด้วย 

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

การเข้าถึงบริการทางการเงิน
สำาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ความทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัของคนในสงัคมถอืเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้น
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การช่วยให้ชีวิตของแต่ละ
บุคคลพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เช่น ผู้ท่ี 
อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าว กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้มี
รายได้น้อย และกลุม่ผูไ้ด้รบัผลกระทบทางเศรษฐกจิ เป็นต้น ให้สามารถ
เข้าถงึบรกิารทางการเงนิได้ พร้อมทัง้มคีวามรูพ้ืน้ฐานและมวีนิยัทางการเงนิ 
จะเป็นการช่วยยกระดบัชวีติของแต่ละบคุคลให้มคีณุภาพยิง่ขึน้ ซึง่เป็น 
แนวทางของการพัฒนาที่จะต้องยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกคน 
(Inclusive Development) โดยธนาคารมแีนวทางการด�าเนนิงานต่างๆ ดงันี้

การเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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K PLUS Beacon	แอพพลิเคชั่นธุรกรรมทางการเงิน 
ผ่านสมาร์ทโฟนให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น	

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงิน 
อย่างทั่วถึง (Financial Inclusion) โดยให้การสนับสนุนบริษัท บีคอน 
อินเตอร์เฟส ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพภายใต้การร่วมทุนของ
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon 
ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่การท�าธรุกรรมทางการเงนิผ่านสมาร์ทโฟนทีต่อบสนอง 
ด้วยระบบเสยีงและการสมัผสัส�าหรบัผูบ้กพร่องทางสายตาและผูส้งูอายุ
ให้สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกปลอดภัยเพียงปลาย
นิ้วสัมผัส ซึ่งถือเป็นแอพพลิเคชั่นแรกของไทยที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพ  
(Empower) ให้กบัผูบ้กพร่องทางการเหน็ ได้แก่ คนตาบอด (The Blind) 
ผู้มีสายตาเลือนราง (The Low Vision) และผู้สูงอายุ (The Elderly)  

รวมไปถงึคนทัว่ไป ให้สามารถท�าธรุกรรมการเงนิออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน 
ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องมองหน้าจอ มีความเป็นส่วนตัว 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยบริการหลักบนแอพพลิเคชั่น  
ประกอบด้วย การถามยอด โอนเงิน เติมเงิน และจ่ายบิล ภายใต้ระบบ
รักษาความปลอดภัยมาตรฐานเดียวกับ K PLUS

ในช่วงแรก K PLUS Beacon เปิดให้ทดลองใช้งานกับอาสาสมัคร 
4 กลุ่ม ได้แก่ คนตาบอด ผู้มีสายตาเลือนราง ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป 
จ�านวน 300 คน ในเดือนธันวาคม 2560 ถึงไตรมาส 2 ปี 2561 เพื่อให้
อาสาสมัครทดลองใช้และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อน�าไปพัฒนา 
และปรับปรุงแอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon ให้มคีณุสมบตัเิหมาะกบั
การใช้งานจริงในชีวิตประจ�าวันของผู้บกพร่องทางการเห็น ก่อนเปิด 
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นทางการในปี 2561

Technology 
Designed 
for All

GRI 103-3, FS13, FS14
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บริการโอนเงินรับปลายทางที่ไปรษณีย์จากกสิกรไทย
(K-Bank to Post)

เป็นบริการท่ีผู้โอนเงินท�ารายการผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย และผู้รับ
เงินโอนสามารถรับเงินได้ ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ โดยที่
ผู ้รับเงินโอนไม่จ�าเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

บริการส่งเงินกสิกรไทยรับที่เซเว่นอีเลฟเว่น	
(K-Bank to 7-Eleven) 

เป็นบริการท่ีผู้โอนเงินท�ารายการผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย และผู้รับ
เงินโอนสามารถรับเงินได้ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ 
โดยที่ผู ้รับเงินไม่จ�าเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกในการโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

บริการโอนเงินกลับบ้านทันใจ	รับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์	
(K-Bank to mPAY)  

ธนาคารร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด เพ่ือให้บริการ 
โอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย และรับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์กว่า  
3,000 สาขาท่ัวประเทศ ท�าให้ธนาคารสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  
ที่ต ้องการโอนเงินให้กับผู ้รับที่ไม่มีบัญชี ธนาคารได้เป็นการเพิ่ม 
ความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้รับเงินปลายทาง

mPAY  เซเว่นอีเลฟเว่น	

ไปรษณีย์

ปี	2560	
จำานวนรายการโอนเงิน

กว่า	9,500รายการ

มูลค่ากว่า 26 ล้านบาท

ผลการดำาเนินงานรวมทั้ง	3	บริการ
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บริการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอพพลิเคชั่น	K PLUS 
(ไม่มีจำานวนเงินขั้นตำ่าในการเปิดบัญชี)	

บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  
โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ด้วยตนเองทางโทรศัพท์มือถือ  
ไม่ต้องเดนิทางไปสาขา ไม่ต้องยืน่เอกสารใดๆ สะดวกในการท�ารายการ
เปิดบัญชี อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และที่ส�าคัญคือบัญชีใช้งานได ้
ทันทีโดยไม่มีจ�านวนเงินขั้นต�่าในการเปิด (0 บาท) นอกจากนี้ ลูกค้า 
ยังสามารถเลือกออกบัตรเดบิตผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS เพ่ือใช้ใน 
การเบิกถอนเงินสดจากบัญชีนี้ได้ 

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำานาญกสิกรไทย	
เป็นสนิเชือ่ทีเ่ปิดโอกาสให้กลุม่ลกูค้าวยัเกษยีณอายทุีเ่ป็นข้าราชการ

บ�านาญสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อการครองชีพของผู้รับ
บ�านาญ รัฐบาลจึงเข้ามาช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มนี้โดยแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ ก�าหนดให้ผู้รับบ�านาญสามารถ 
น�าสิทธิในบ�าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันการกู้เงินกับ
สถาบันการเงินได้ ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ที่ต้องการช่วยเหลือข้าราชการบ�านาญ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน ธนาคารจึงจัดท�าบริการสินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบ�านาญ
กสิกรไทย เพ่ือให้บริการส�าหรับกลุ่มผู้รับบ�านาญสามารถน�าเงินไปใช้
จ่ายเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวมีก�าหนดระยะเวลา 
ช�าระคนืทีแ่น่นอน โดยน�าสทิธใินบ�าเหนจ็ตกทอดของผูกู้เ้ป็นหลกัทรพัย์
ประกันการกู้เงินกับธนาคาร

บริการเงินฝากประจำาซูเปอร์	ซีเนียร์		
เป็นบริการเงินฝากประจ�าระยะเวลา 30 เดือน ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 

55 ปีขึน้ไป ลกูค้าจะได้รบัประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล (รบัประกนัโดย 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย) นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีโดยไม่ต้องช�าระ 
ค่าเบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครองชีวิตที่ได้รับเท่ากับยอดเงินฝากคงเหลือ 
ในบญัชีเงนิฝากประจ�าซเูปอร์ ซเีนยีร์ สงูสดุไม่เกนิ 3,000,000 บาทต่อราย  
นอกจากนี้ ลูกค้ายังไม่ต้องส�ารองจ่ายหากต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล 
กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุซ่ึงไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง และ 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักสูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง  
โดยความคุ้มครองที่ลูกค้าได้รับจะครอบคลุมจนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์ 
หรือจนกว่าลูกค้าจะปิดบัญชีเงินฝากประจ�าซูเปอร์ ซีเนียร์ 

ยอดเงินฝากเฉลี่ย	

760,000 
บาทต่อบัญชี

จำานวน
การเปิดบัญชี
เฉลี่ย	

56	ราย
ต่อเดือน

มูลค่าสินเชื่อ
จำานวนกว่า

500
ล้านบาท

จำานวนการเปิดบัญชี
เฉลี่ยวันละ

230 บัญชี
ยอดเงินฝากรวม

25 ล้านบาท

ผลการดำาเนินงาน 
(เริ่มให้บริการเดือนธันวาคม 2560)

ผลการดำาเนินงาน 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุหรือบุตรหลานของผู้สูงอาย	ุ
เพือ่เป็นการสนบัสนนุนโยบายรฐับาลตามแนวทางของคณะท�างาน

ประชารัฐ ด้วยการให้วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต�่าแก่ 
ผู ้ที่มีแผนจะซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู ่อาศัยเพื่ออยู ่ดูแลบิดามารดา 
อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและรองรับ 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยลูกค้าสินเชื่อจะได้รับอัตราดอกเบี้ย
พิเศษคงที่ต�่าสุดร้อยละ 4.25 ต่อปี เป็นระยะเวลานาน 3 ปี พร้อมยกเว้น
ค่าประเมินหลักประกัน ซึ่งลูกค้าจะต้องจดจ�านองหลักประกัน 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนินงาน 
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บัตรโอนเงินไทย-เมียนมาครั้งแรกในไทย	
ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับธนาคาร Kanbawza (KBZ) ซึ่งเป็น

ธนาคารพาณชิย์ทีม่เีครอืข่ายสาขาและมฐีานลกูค้ามากทีส่ดุในประเทศ
เมียนมา ออกบัตรโอนเงินไทย-เมียนมา (Myanmar Remit Card) เพื่อ
ให้บริการโอนเงินข้ามประเทศแก่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ท�างาน
ในประเทศไทยจ�านวนกว่า 4 ล้านคน ซึ่งเดิมนั้นแรงงานชาวเมียนมา 
ส่วนใหญ่โอนเงินกลับประเทศผ่านช่องทางที่มิใช่สถาบันการเงิน โดย
พึ่งพาคนกลางน�าเงินไปมอบให้กับทางญาติโดยตรง เนื่องจากมีความ
เคยชนิและง่ายต่อการเข้าถงึ แต่มคีวามเสีย่งทีป่ลายทางจะไม่ได้รบัเงนิ
หรือรับไม่เต็มจ�านวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้นเพ่ือช่วยแก้ปัญหา 
ดังกล่าว ธนาคารจึงได้ร่วมกับธนาคาร Kanbawza ออกบัตรโอนเงิน 
ไปประเทศเมียนมา (Myanmar Remit Card) เพียงลูกค้าสมัคร 
บัตรโอนเงินไทย-เมียนมา แล้วน�าบัตรมาสแกนเพื่อท�ารายการโอนเงิน 
ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศกว่า 9,000 ตู้ โดยสามารถ
โอนเงินได้สูงสุดวันละ 100,000 บาทต่อหนึ่งบัญชีรับโอนปลายทาง
สามารถรับเป็นเงินจ๊าดได้ภายใน 1 วัน ที่ธนาคาร Kanbawza 
ทุกสาขาในเมียนมากว่า 400 สาขา หรือเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มกว่า 
800 ตู้ โดยลูกค้าที่ท�าธุรกรรมโอนเงินไปเมียนมาจะได้รับการยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมการโอนตามระยะเวลาที่ก�าหนด โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง 
หลังจากนั้นธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการโอนตามอัตรามาตรฐาน 
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มาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ	
ป	ี2560		

1) มาตรการให้ความช่วยเหลอืลกูค้าบคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากอุทกภัยภาคใต้  

  เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับลูกค ้าบัตรเครดิต 
กสกิรไทย ในขณะทีย่งัรกัษาคุณภาพหนีข้องธนาคาร โดยธนาคาร 
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าบุคคลที่ประสบอุทกภัยภาคใต้รวม  
12 จังหวัด ด้วยการปรับลดดอกเบ้ียลงร้อยละ 50 ของยอด 
คงค้างเดิมและยอดใช้ใหม่ หรือเลือกปรับลดยอดผ่อนช�าระ 
ขั้นต�่าเป็นร้อยละ 0 - 10 เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 รอบบัญชี

 

3) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบ
ภัยพิบัติจากพายุเซินกา 

  จากสถานการณ์น�้าท่วมของพายุเซินกาเข้าขั้นวิกฤต 
กระทบหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ธนาคาร
จึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพ่ือช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
ฝ่าวิกฤตดังกล่าว ด้วยการช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบ พักช�าระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ขยายเทอม
ตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินต่างประเทศสูงสุด 6 เดือน พร้อม
สนับสนุนวงเงินซ่อมแซมสถานประกอบการ เคร่ืองจักร รวม
ถึงชดเชยสต็อกสินค้าที่เสียหายจากน�้าท่วม โดยพักช�าระ 
เงินต้นนานสูงสุด 6 เดือนและไม่ต้องประเมินราคาหลักประกัน 
พร้อมทั้งส่งทีมงานลงพ้ืนที่ดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่าง
ใกล้ชิด โดยหวังว่ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยบรรเทา
ภาระให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพียงพอในการด�าเนิน 
ธุรกิจต่อไปจนกว่าสถานการณ์น�้าท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ 
และสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุดเพื่อด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

 

2) โครงการแลกคะแนนเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 

  การจัดโครงการเพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบ 
อทุกภยัภาคใต้ผ่านกลุม่ผูถ้อืบตัรเครดติกสกิรไทย โดยผูถ้อืบตัร
สามารถใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนนแทนเงนิบรจิาค 100 บาท  
บรจิาคผ่านสภากาชาดไทย โดยมช่ีองทางการแลกคะแนนผ่าน 
K-Contact Center และ SMS ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2560

 

ธนาคารให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
วงเงินจำานวน

234
ล้านบาท

ผลการดำาเนินงาน 

ธนาคาร
ช่วยเหลือดอกเบี้ย

จำานวน	

1.9
ล้านบาท

ผลการดำาเนินงาน 

ลูกค้า
ที่ประสบอุทกภัย
เข้าร่วมโครงการ

1,086	ราย
ต่อเดือน

คิดเป็นยอดเงินบริจาค

560,000 
บาท

จำานวน
คะแนนที่แลก

5.6	ล้าน
คะแนน

ผลการดำาเนินงาน 
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การให้ความรู้ทางการเงิน	

การให้ความรู้ทางการเงินสำาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล		
ธนาคารให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในชีวิตอย่างมี

คุณภาพและเหมาะสมกับสุขภาพทางการเงินของตนเอง โดยในปัจจุบันธนาคารมีผู้ชี่ยวชาญทางการเงิน (K-Expert) ที่ผ่านการอบรมประมาณ  
5,744 คน เพื่อให้ค�าปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ดังนี้

1) การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ธนาคารให้ความส�าคัญกับการให้ความรู ้ทางการเงิน 

ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่รับข้อมูลข่าวสารผ่าน 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยธนาคารได้เผยแพร่ความรู้
ทางการเงนิผ่านเวบ็ไซต์ www.askkbank.com/k-expert ทัง้ใน
รูปแบบบทความ คู่มือและเกร็ดความรู้ทางการเงิน ตลอดจน
เครือ่งมอืค�านวณทางการเงนิตามเป้าหมายและสขุภาพการเงนิ
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  
จะหยบิยกประเดน็พดูคยุ พร้อมตอบค�าถามสดในรายการ และ 
เปิดกว้างให้ผูส้นใจรบัค�าปรกึษาทางการเงนิได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยสามารถส่งค�าถามไปที่ k-expert@kasikornbank.com  
หรือเว็บไซต์ www.pantip.com เพื่อรับค�าปรึกษาและความรู้ 
ในห้องสนทนาหลกั คลบัองค์กร หรอืข้อความส่วนตวัได้อกีด้วย

ผลการดำาเนินงานการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล

ผลการดำาเนินงานการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล เป้าหมาย	
(คน)

จำานวนผู้เข้าร่วมงาน	
(คน)

%	ของผู้เข้าร่วมกจิกรรม
K-Expert	ทีม่กีารลงทุนเพิม่
ในกองทนุรวมและประกนั

การให้ความรู้ 
ผ่านการจัดอบรม

จำานวนผู้เข้ารับคำาปรึกษาและร่วมอบรมที่	
K-Expert Center และ Corporate Roadshow

27,170 26,132 27% 

การให้ความรู้ 
ผ่านช่องทางดิจิทัล

จำานวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยต่อเดือน 400,000 521,715 -

จำานวนผู้ชมการให้ความรู้ผ่าน	K-Expert 
Facebook Live	เฉลี่ยต่อ	Live

- 15,396	คนต่อ	Live -

2) การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางอื่นๆ 
 การให้ความรู้ทางการเงินที่ศูนย์ K-Expert Center 
  K-Expert Center ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี 

เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม Workshop เพ่ือให้ความรู้ทาง 
การเงนิ เฉลีย่กว่า 300 กจิกรรมต่อปี ทัง้ยงัเป็นศนูย์ให้ค�าปรกึษา
ด้านการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินของธนาคารที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน 
การเงนิ (CFP : Certified Financial Planner) ผ่านการวเิคราะห์
โดยใช้เครือ่งมอืทางการเงนิประเภทต่างๆ เพือ่ช่วยให้เป้าหมาย
ในการด�าเนินชีวิตของลูกค้าเป็นจริง นอกจากน้ี ผู้ท่ีสนใจรับ 
ค�าปรึกษาสามารถติดต่อรับค�าปรึกษาได้ที่สาขาของธนาคาร 
ทั่วประเทศได้เช่นกัน

 การให้ความรู้ทางการเงินผ่าน Corporate Roadshow 
  ธนาคารมีการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรให้แก่องค์กรและ

หน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน และห้างร้านต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ทางการเงิน 
มาโดยตลอด  เพือ่ช่วยให้พนกังานและบคุลากรในองค์กรต่างๆ 
สามารถบริหารจัดการเงินได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
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การให้ความรู้ทางการเงินสำาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ 
ธนาคารให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มลูกค้าบรรษัท ทั้งกลุ่ม 

เอสเอ็มอี กลุ่มธุรกิจรายย่อย (Micro) สตาร์ทอัพ ที่ต้องการพัฒนา 
การด�าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยการให้
ความรู้เพื่อสร้างรากฐานในการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและ
สร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยในปี 2560 ธนาคารมีการด�าเนินงาน 
ดังนี้

 การให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี 
 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
เนื่องจากมากกว่าร้อยละ 90 ของจ�านวนผู้ประกอบการในประเทศเป็น
เอสเอ็มอี ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็นร้อยละ 30-50 
สร้างการจ้างงานประมาณร้อยละ 70 ของการจ้างงานในประเทศ 
 ในปี 2560 ธนาคารร่วมกบัภาครฐัของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 
จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Holistic Empowerment of SMEs” เพื่อ
ให้ความรู้ในการวางกลยุทธ์ และ Ecosystem ของการพัฒนาศักยภาพ
ธรุกจิเอสเอม็อแีก่สมาชกิรฐัสภาและข้าราชการระดบัสงูของสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมยีนมา จ�านวนกว่า 150 ราย โดยจดัสมัมนาทัง้หมด 4 ครัง้ 
ณ กรุงเนปิดอว์ (2 ครัง้) เมอืงย่างกุง้ และเมอืงมณัฑะเลย์ โดยการสมัมนา
คร้ังนี้มุ ่งเน้นการแบ่งปันประสบการณ์ของการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย 
ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัและการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุจากธนาคาร
พาณิชย์ 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้ร่วมกบั 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 
การจดัอบรมต่อเนือ่งจากปี 2559 โดยมุง่ให้ความรูเ้รือ่งการวางแผนธรุกจิ 
การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และการวางแผนทางการเงิน  
ซึ่งมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมอบรมจ�านวนกว่า 250 ราย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 35 (เมื่อเทียบกับการจัดงานในปี 2559)

 การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
ธนาคารจัดการบรรยายให้ความรู ้ด้านสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน Green Building ขึ้น ในงาน “Energy Efficiency Initiatives : 
Transforming Green Measures into Tangible Bottom-Line” 
มาตรการอนุรักษ์พลังงานกับผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม โดย
เชิญผู้ประกอบการโรงแรมในพัทยาและภาคตะวันออกเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย เพือ่เผยแพร่และโน้มน้าวให้ผูป้ระกอบการหนัมาสนใจแนวทาง
การอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอาคารให้มากยิ่งขึ้น

GRI 103-2, GRI 103-3
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 การจัดสัมมนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกฎระเบยีบและการป้องกนัความเสยีหาย
จากกลโกงรูปแบบต่างๆ    
• ธนาคารจดัสมัมนาการค้าระหว่างประเทศในหวัข้อ “ความรูเ้รือ่ง

อัตราแลกเปลี่ยนและรู้เท่าทัน Fraud” ให้แก่ผู้ประกอบการ 
น�าเข้าและส่งออกกว่า 200 ราย เพื่อให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์โลกและค่าเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนตระหนกั
ถึงความส�าคัญของการป้องกันความเสียหายจากกลโกง 
(Fraud) ของการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งยังคง 
ใช้อีเมลเพื่อหลอกลวงให้ท�ารายการโอนเงินเป็นหลัก แต่ได้
วิวัฒนาการให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เช่น การอ้างถึงผู้ตรวจสอบ
บัญชีหรือมีหนังสือมอบอ�านาจปลอม เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให ้
ผู้ประกอบการรู้วิธีป้องกันและจัดการรับมือได้หากต้องเผชิญ 
กับกลโกงต่างๆ 

• ธนาคารจัดอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจในการท�าธุรกรรม
ระหว่างประเทศเบื้องต้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท�าธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ รวมถึงกฎระเบียบสากลของการท�าธุรกรรมระหว่าง
ประเทศและการป้องกันความเสี่ยงของการท�าเอกสารน�าเข้า 
ส่งออก นอกจากนี้ ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าบรรษัทถึง
สถานที่ท�างานของลูกค้าเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มาเข้าฟัง
ความรู้ความเข้าใจในการท�าธุรกรรมระหว่างประเทศมากขึ้น

การแลกเปล่ียนองค์ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการและหน่วยงาน
ต่างประเทศ  
ในปีทีผ่่านมา ธนาคารจดัอบรมให้ความรูใ้นการท�าธรุกจิแก่ธนาคาร 

Kanbawza ของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา และธนาคารแมสเป้ียน 
ของประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการให้
บริการ (Service Model) ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย 
ท�าให้เกิดการต่อยอดพัฒนาระบบการเงินการธนาคารของทั้งสอง
ประเทศในอนาคต 

งาน “SME MATCHING DAY 2017”  
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังคู่ค้าเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจทั่วไทย

และต่างแดน เพื่อมุ่งหวังให้เอสเอ็มอีได้มีโอกาสในการหาช่องทางเพื่อ
สร้างการเติบโตด้านยอดขาย ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะสร้างธุรกิจ 
ให้มั่นคง โดยในปีนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 
ที่ผ่านมาเป็นจ�านวน 749 ราย โดยภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่  
การจับคู่ธุรกิจที่ได้พันธมิตรคู่ค้าจากผู้ประกอบการรายใหญ่ 13 กลุ่ม
บริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งหรือโมเดิร์นเทรดจ�านวน 7 แห่ง 
ธุรกิจออนไลน์จ�านวน 4 แห่ง และผู้ประกอบการต่างประเทศจ�านวน 
2 แห่ง การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการขยายตลาด 
ไปยงัต่างประเทศ  และการแบ่งปันประสบการณ์จากเอสเอม็อทีีป่ระสบ
ความส�าเร็จทางธุรกิจแล้ว นอกจากนี้ ยังให้ค�าปรึกษาเร่ืองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดการขาย การน�าเสนอนวัตกรรม 
Solution ใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู ่ยุคดิจิทัล เช่น ผู ้พัฒนา 
ซอฟต์แวร์ทางด้านบัญชี โลจิสติกส์ และออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้ 
ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

การจัดงานสัมมนา “เจาะตลาด UAE โอกาสเปิด 
เพิ่มยอดขาย” 
เป็นงานสัมมนาถ่ายทอดความรู้และแนะน�าช่องทางในการสร้าง

ตลาดใหม่ในรัฐดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 
เพ่ือน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าไปลงทุนใน
ประเทศเหล่านี้ และแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนถอดบทเรียนให้แก่
ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ เพ่ือเร่งสร้างศักยภาพการเข้าไปท�าธุรกิจ 
ในตลาด UAE ได้ในอนาคต

การจัดงานสัมนา “เตรียมรับมือ ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง”  
ธนาคารจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อ

เตรียมรับมือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รูปแบบใหม ่ที่จะมีผลบังคับใช ้ตั้ งแต ่วันที่  1  มกราคม 2562  
ซึ่ง พ.ร.บ. ใหม่นี้จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารและเกณฑ์ 
การประเมนิทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างใหม่ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเนือ้หาสาระหลกั
และส่วนที่มีการปรับเปล่ียนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถบริหารภาษีได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์  
แอนด์ แม็คแค็นซี่ จ�ากัด เป็นวิทยากรบรรยาย

GRI 103-2, GRI 103-3



เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

จ�านวนโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปีเพิ่มขึ้น 
(ทั้งภายในและภายนอกองค์กร) 

เป้าหมายปี 2560 จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20ผ
 
ผลการดำาเนินงานปี 2560  • โครงการทุนการศึกษาส�าหรับเยาวชนจังหวัดน่าน: จ�านวนผู้เข้าร่วม 
       โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.57
     • โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
        เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

จ�านวนชั่วโมงจิตอาสาเพิ่มขึ้น และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์  
Corporate Citizenship Strategy  

เป้าหมายปี 2560 จ�านวนชั่วโมงจิตอาสา: 50,000 ชั่วโมง

ผลการดำาเนินงานปี 2560  จ�านวนชั่วโมงจิตอาสา: 66,182 ชั่วโมง
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แนวทางการดำาเนินงาน

ธนาคารเช่ือมั่นว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนได้ ชุมชนและ
สังคมจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ธนาคารจึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่าง 
การเติบโตทางธุรกิจกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีและพร้อมที่จะมีส่วนร่วม 
ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ในชุมชน ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อ�านวย
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่ธนาคารด�าเนินงานอยู่ โดยใช้ความรู้
ความเช่ียวชาญที่ธนาคารมีในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย 
ได้แก่ การสนบัสนนุงบประมาณ การมอบสิง่ของ การให้ความช่วยเหลอื
ในยามฉุกเฉิน การท�าจิตอาสาของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมภายใน 
ของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ  
ตลอดจนการถ่ายทอดทักษะความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดย
ร่วมมือกับพันธมิตร ภาคีเครือข่าย กลุ่มลูกค้า และมูลนิธิกสิกรไทย  
ด้วยความมุ่งหวังว่าการด�าเนินงานด้านชุมชนและสังคมของธนาคาร 
จะช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมเพื่อช่วย
ให้เกิดการเจริญเติบโตขยายวงกว้างส่งผลต่อภาพรวมระดับประเทศได้
ในอนาคต

ผลการดำาเนินงานด้านชุมชนและสังคม

ธนาคารใช้มาตรฐานสากลในการรายงานการด�าเนนิงานด้านชมุชน
และสังคมตามแนวทาง London Benchmarking Group (LBG) 
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยในปีนี้มีผลการด�าเนินงานดังนี้ 

ยอดรวม 407.56 ล้านบาท

รูปแบบการสนับสนุน

เงินสด
294.84
ล้านบาท

สิ่งของและบริการ
13.33
ล้านบาท

ชั่วโมงการทำา
จิตอาสา

คิดเป็นมูลค่า
67.69
ล้านบาท

ค่าดำาเนิน
กิจกรรม
31.70
ล้านบาท

การดำาเนินงานด้านชุมชนและสังคม		

GRI 201-1
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โครงการจิตอาสา	50,000	ชั่วโมง	ทำาดี	ทำาได้
โครงการ “50,000 ชั่วโมง ท�าดี ท�าได้” เป็นโครงการต่อเนื่องจาก

โครงการ “20,000 ชั่วโมง ท�าดี ท�าได้” ในปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานธนาคารกสิกรไทย พนักงานในบริษัทของธนาคารกสิกรไทย 
และพนกังานในกลุม่บรษิทัให้บรกิารสนบัสนนุงานต่อธนาคารกสกิรไทย 
ร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสาหลากหลายรูปแบบ ตามเจตนารมณ์  
“กรีน ดีเอ็นเอ” โดยมุ่งเน้นการน�าความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน 
และการป้องกันภัยทางการเงินมาถ่ายทอดและแบ่งปันให้แก่ชุมชน  
ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรการกุศล และองค์กรส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให ้
ชุมชนมีความรู ้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนอง 

เป้าหมายในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังรู้เท่าทันภัยทางการเงิน 
ซึง่เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัทีด่ใีนยคุทีด่จิทิลัแบงกิง้ก�าลงัเข้ามามบีทบาท
ในชีวิตประจ�าวันมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ได้มีส่วนร่วมกับผู้บริโภค (Customer Engagement) ท�าให้เข้าใจ 
ความต้องการ รู้ถึงปัญหา เพ่ือน�ามาพัฒนาและแก้ไขผลิตภัณฑ์และ
บรกิารทางการเงนิให้ตรงตามความต้องการมากยิง่ขึน้ พนกังานมโีอกาส
ได้พัฒนาทักษะ ทบทวนความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการเงิน  
ตลอดจนเกดิความภาคภมูใิจ ในขณะทีช่มุชนเองกเ็กดิทศันคตใินเชงิบวก 
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารให้สิทธิ์พนักงาน
สามารถลาเพ่ือท�าจิตอาสาได้ 1 วันท�างาน ซ่ึงตลอดช่วงปี 2560  
มีผลการด�าเนินงานดังนี้

ประเภทการสนับสนุน

ด้านการศึกษา
47.5%

ด้านการช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน
3.3%

ด้านสิ่งแวดล้อม
24.3%

ด้านสาธารณสุข 
11.0%

ด้านสวัสดิการ
ทางสังคม

2.0%

ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

7.9%

ด้านการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ

5.0%

การบริจาค
48.4%

การลงทุน
เชิงพาณิชย์
เพื่อสังคม
33.1%การลงทุน

เพื่อชุมชน
และสังคม

18.5%

ธนาคารเปิดตัวโครงการ 50,000 ชั่วโมง ท�าดี ท�าได้ ให้พนักงานท�ากิจกรรมจิตอาสาในวันท�างานโดยไม่ถือเป็นวันลาจ�านวน 1 วันต่อปีเพื่อให้ความรู้ทางการเงิน
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศอันเป็นการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินในทุกภาคส่วนของสังคม

ลักษณะการสนับสนุน
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• พนักงานให้ความรู้ทางการเงินจ�านวน 2,171 คน 6,158 ชั่วโมง
• พนักงานชวนบุคคลภายนอกท�าจิตอาสาจ�านวน 504 คน 

 3,104 ชั่วโมง
• พนักงานด�าเนินโครงการจิตอาสาจ�านวน 130 โครงการ  

ประกอบด้วย 
 • โครงการด้านการพัฒนาการศึกษา 30%
 • โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 8%
 • โครงการด้านการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2%
 • โครงการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 29%
 • โครงการด้านการธ�ารงศิลปะและวัฒนธรรม 7%
 • โครงการด้านสวัสดิการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  

 16%
 • โครงการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2%
 • อื่นๆ 6%
• เงินที่ธนาคารสนับสนุนการท�าจิตอาสาจ�านวน 693,236 บาท
• งบประมาณที่พนักงานร่วมกันท�าจิตอาสา (นอกเหนือจาก 

งบประมาณที่ธนาคารสนับสนุน) จ�านวน 1,234,526 บาท
• เงินบริจาคในโครงการจ�านวน 1,162,041 บาท
• มูลค่าสิ่งของที่บริจาคในโครงการจ�านวน 288,959 บาท

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ธนาคารร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด�าเนิน

โครงการเพาะพนัธุปั์ญญา (พฒันายวุวจิยั) ตัง้แต่ปี 2555 โดยมเีป้าหมาย
เพือ่เปลีย่นแปลงปฏริปูกระบวนการคดิของนกัเรยีนผ่านการท�าโครงงาน
ฐานวิจัย Research Based Learning (RBL) ให้นักเรียนรู ้จัก 
การท�าความเข้าใจปัญหาอย่างมีเหตุและผล มีกระบวนการคิดอย่าง 
เป็นระบบเชงิวทิยาศาสตร์ ผ่านการเรยีนรูจ้ากการได้ปฏบิตันิอกห้องเรยีน 
ได้รับประสบการณ์จริง (Learning by Doing) 

ซึ่งในปี 2560 ธนาคารด�าเนินโครงการเป็นระยะที่ 2 โดยมุ่งสร้าง
โรงเรยีนต้นแบบจ�านวน 16 แห่ง ด้วยความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัเครอื
ข่ายจ�านวน 8 แห่ง หรือที่เรียกว่า “ศูนย์พี่เลี้ยง” ซึ่งประกอบด้วย 
มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล�าปาง มหาวทิยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ มหาวทิยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี 
โดยศูนย์พ่ีเล้ียงเหล่านี้จะเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า รวมท้ังติดตามผลการ
ด�าเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในปีน้ีได้มีการ 
ขบัเคลือ่นจากระดบันโยบายเพือ่ให้มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นศนูย์พีเ่ลีย้งเหล่านี ้
ก�าหนดโครงการเพาะพนัธุปั์ญญาเป็นภารกจิวชิาการเพือ่รบัใช้สงัคมของ
มหาวิทยาลัย ผนวกกับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ไว้ในโครงการอีกด้วย ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่ากระบวนการ
ของเพาะพันธุ์ปัญญาจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนของ
นักเรียนและครู พร้อมทั้งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำาเนินงาน

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด

จำานวน 129 โรงเรียน
ในพื้นที่นำาร่อง	18	จังหวัด

นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ

จำานวน

18,966		
คน

โครงงาน
จำานวน

4,065	
โครงงาน

ปี	2560
จำานวนพนักงานทำาจิตอาสา

จำานวน	13,408 คน
66,182 ชั่วโมง

จิตอาสาในเวลางาน 39,111 ชั่วโมง
และจิตอาสานอกเวลางาน 27,071 ชั่วโมง
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โครงการรักษ์ป่าน่าน
ธนาคารร่วมกับส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
กองทัพบก และจังหวัดน่าน จัดท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน ภายใต้
โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ตั้งแต่ปี 2557 โดยธนาคารวางแผนการพัฒนา
ระยะยาวด้วยการสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิงานเป็นระยะเวลา
กว่า 10 ปี และมีเป้าหมายในการลดการสูญเสียพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที ่
สเีขยีวในจงัหวดัน่าน  โดยเฉพาะอย่างยิง่พืน้ทีป่่าต้นน�า้ซ่ึงถอืเป็นต้นก�าเนดิ 
ของแม่น�า้น่าน ซึง่มคีวามส�าคญัเนือ่งจากปรมิาณน�า้กว่าร้อยละ 40 ของ
แม่น�า้เจ้าพระยาแม่น�า้สายหลกัของไทยไหลมาจากแม่น�า้น่าน  โครงการ
จงึเริม่จากการสร้างความตระหนกัรูถ้งึปัญหาของการสญูเสยีทรพัยากร
ป่าไม้ การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการรุกพื้นที่ป่าไม้ การฟื้นฟู
สภาพป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด
น่าน รวมทั้งการสร้างป่าสร้างอาชีพให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีพ 
ภายใต้ผืนป่าได้ และสร้างจิตส�านึกให้แก่เด็กและเยาวชนในรุ่นต่อไป

ปี 2560 ธนาคารจัดสมัมนา “รักษ์ป่าน่าน คร้ังที ่3” ณ ศนูย์การเรยีนรู ้
และบรกิารวชิาการ เครอืข่ายแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดน่าน เพื่อเป็นเวทีของการเผยแพร่ความรู้และระดมความคิด 
เพือ่หาแนวทางในการหยดุยัง้การตดัไม้ท�าลายป่า และเสนอแนะวธิกีาร
ที่จะท�าให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 

โครงการ AFTERKLASS
เป็นโครงการให้ความรู้ทางการเงินผ่านชุมชนออนไลน์ในเว็บไซต์ 

WWW.AFTERKLASS.COM ภายใต้แนวคิดสนุกกับชีวิต เพื่อนสนิท
ทางการเงิน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการออม การวางแผนการใช้จ่าย  
การลงทุน จนถึงการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ อันเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในการก้าวสู่โลกของการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 
15- 20 ปี โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร ซึ่งในปี 2560 ธนาคาร
มีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นใหม่ โดยแบ่งแพลตฟอร์มออกเป็น 2 ส่วน คือ 

• ส่วนพืน้ทีห่น้าเวบ็ไซต์ เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสารสาระความรูท้างการเงนิ  
เพือ่ให้เยาวชนแสดงความคดิเหน็ โพสต์ แชร์แบ่งปันความรูก้บั
เพือ่นๆ และมกีารสอดแทรกสาระความรูเ้รือ่งการเงนิการลงทนุ 

• เกม AFTERKLASS CITY ซึ่งเป็นเกมส์ที่มีตัวละครจ�าลองของ
โลกเสมอืนจริง โดยพลเมอืงของ AFTERKLASS CITY จะใช้ชวีติเป็น 
มนษุย์เงนิเดอืนทีต้่องท�างานเกบ็เงนิ มกีารลงทนุในหุน้และกองทนุ 
ต่างๆ เพื่อสร้างฐานะให้ประสบความส�าเร็จเสมือนในชีวิตจริง 

ผลการดำาเนินงาน

สมาชิกเว็บไซต์
จำานวนประมาณ

14,577คน
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091มิติสังคม

จำานวนผู้สมัครขอรับทุน	ป	ี2560

จำานวน 120 คน

จำานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน	ป	ี2560

จำานวน 60 คน

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเนชั่น	
ธนาคารกสิกรไทย	เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน

ธนาคารด�าเนนิโครงการทนุการศกึษาปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัเนชัน่ 
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดน่าน 
อันเป็นการเตรยีมความพร้อมด้านก�าลงัคนทีจ่ะรองรบัการขบัเคลือ่นทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และที่ส�าคัญเพ่ือส่งเสริม 
ให้นักเรียนที่ได้รับทุน ได้น�าความรู้กลับมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
ตลอดจนทรพัยากรสิง่แวดล้อมในบ้านเกดิของตนในอนาคต ซึง่นกัเรยีน
ส่วนใหญ่ที่มาขอรับทุน เป็นชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มี
ความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ โดยนอกจากธนาคารจะสนับสนุน 
ด้านทุนการศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการเงิน 
การธนาคารเป็นประจ�าทุกปี เช่น การบริหารเงินในรั้วมหาวิทยาลัย  
การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความส�าเร็จ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
เป็นต้น และสนับสนุนงบประมาณให้แก่นักเรียนทุน ที่ปรารถนาจะท�า
โครงการเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตนในระหว่างที่ก�าลังศึกษาอยู่ เช่น 
โครงการธนาคารกสกิรไทย และมหาวทิยาลยัเนชัน่ ร่วมใจต้านภยัหนาว 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้นักเรียนทุนฯ ได้มีโอกาสฝึกงานกับ 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในระหว่างปิดภาคเรียนเพ่ือฝึกทักษะและหา
ประสบการณ์จริงจากชีวิตการท�างาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่
โลกแห่งการท�างานในอนาคต

ผลการดำาเนินงาน 

ธนาคารสนับสนุนโครงการประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดน่าน
ปี 2560 ธนาคารให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เพื่อให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชผักเกษตร

อินทรีย์ โดยธนาคารจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้วยการเชิญกลุ่มลูกค้าของธนาคารผู้มีความช�านาญด้านการเพาะปลูก การท�าการตลาด  
และการบริหารจัดการด้านการเงินมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรต้นแบบเพ่ือให้เกษตรกรน�าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่สมาชิก 
ในกลุ่มต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดหาช่องทางจ�าหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร โดยแนะน�ากลุ่มลูกค้าของธนาคารที่ท�าธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้รู้จักและพูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง ท�าให้เกษตรกรมีแหล่งจ�าหน่ายสินค้า ในขณะที่กลุ่มลูกค้ามีแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ โดยในอนาคต ธนาคาร 
มีแผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และแนะน�าช่องทางจัดจ�าหน่ายใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรอย่างครบวงจร เพื่อให้แบรนด ์
ท้องถิ่นของจังหวัดน่านเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรและลูกค้าของธนาคารให้ด�าเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างยั่งยืน



มิติสิ่งแวดล้อม

094	 การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
098	 การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

092รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

มิติสิ่งแวดล้อม
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093มิติสิ่งแวดล้อม

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
(ขอบเขตที	่1	และ	2)	

ลดลงร้อยละ	7
(เทียบกับป	ี2559)

มูลค่าสินเชื่อพลังงานทดแทน	

16,051
ล้านบาท

มูลค่าสินเชื่อ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม	

655.77ล้านบาท

ปริมาณการใช้พลังงาน	

137,815.82
เมกะวัตต์-ชั่วโมง 
ลดลงร้อยละ 2 
(เทียบกับป	ี2559)

ปริมาณขยะ	4,870.38	
เมตริกตัน	

ลดลงร้อยละ	15 
(เทียบกับป	ี2559)

GRI 103-3, FS8



เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนโดยมีส่วนแบ่งการตลาด 
ของกำาลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 15 ของตลาดในประเทศ 

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย

เป้าหมายปี 2560 ส่วนแบ่งการตลาดด้านกำาลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 14

ผลการดำาเนินงานปี 2560  ส่วนแบ่งการตลาดด้านกำาลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 14.2

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอัตราการขยายตัว 10 เท่า  
จากปีฐาน 2558 

เป้าหมายปี 2560 อัตราการขยายตัว 4.5 เท่า จากปีฐาน 2558

ผลการดำาเนินงานปี 2560  อัตราการขยายตัว 6.1 เท่า จากปีฐาน 2558

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

094มิติสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำาเนินงาน
 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกอนัเกดิจากสภาวะเรอืนกระจก
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำารงชีพของสิ่งมีชีวิตและการอยู่รอด
ของมนุษย์ในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในโลก 
โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21)  
โดยร่วมกับนานาประเทศในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ลดระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้
อยู่ในระดับตำ่า (Low Emission) ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการปรับตัว
ให้มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ (Climate-Resilient Development) ทีจ่ะทำาใหเ้กดิการ
พัฒนาไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า (Low Carbon Economy) และ
ช่วยให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals)
 ธนาคารในฐานะทีเ่ปน็หนึง่ในสถาบนัการเงนิขนาดใหญข่องประเทศ
และถือเป็นส่วนหน่ึงของประชากรโลก มีความตระหนักดีถึงปัญหานี้ 
และพร้อมที่จะเป็นกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์ของประชาคมโลก ด้วยแนวทางการดำาเนินงานหลัก 
3 ประการ ดังนี้
 1. การสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
  และการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อดำาเนินธุรกิจ 
  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 2. การลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกและการปรบัตวัตอ่ผลกระทบ
  จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mitigation and 
  Adaptation of the Climate Change Impacts) เชน่ การสง่เสรมิ 

  ใหล้กูคา้ทำาธรุกรรมผา่นแอพพลเิคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทม์อืถอื 
   K PLUS เพื่อลดการเดินทางมาที่สาขาและลดการใช้กระดาษ 
  ในการทำาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ การลดการใช้พลังงาน 
  และทรัพยากร การใช้นำ้า การจัดการของเสีย การจัดการป่าไม ้
  และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นต้น
 3. การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศ เช่น การกำาหนดเป้าหมายการลดการปล่อย 
  ก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินงานของธนาคารลงให้ได้ 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ภายในปี 2563 (เทียบกับปีฐาน 2555)  
  การประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
  การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental  
  Management System-EMS) การตรวจวัด การรายงานผล  
  และการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MRV- 
   Measurement-Report-Verification) การจัดการฐานข้อมูล 
  ก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการลด 

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

สนิเชือ่พลงังานทดแทนและสนิเชือ่เพือ่การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม	

สินเชื่อพลังงานทดแทน	
 การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนถือเป็นแนวทาง
หนึ่งในการช่วยลดหรือจำากัดภาวะโลกร้อนไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 
2 องศาเซลเซยีส ตามขอ้ตกลงของภาคกีรอบอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่
ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เนือ่งจากพลงังานทดแทนเหลา่นี้ 
เป็นพลังงานท่ีสามารถนำามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำากัด  

การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

GRI 102-11, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, FS8



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

095มิติสิ่งแวดล้อม

ท้ังยงัหาไดจ้ากธรรมชาตแิละสามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ชว่ยลดปญัหา
การขาดแคลนพลังงาน และยังลดมลพิษอีกด้วย ธนาคารจึงพัฒนา 
โครงการสนิเชือ่พลงังานทดแทนขึน้ โดยสง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นหนัมาใช้ 
พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย  
เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทน 
จากของเสยี และอืน่ๆ โดยโครงการทีธ่นาคารสนบัสนนุสนิเชือ่จะตอ้งผา่น 
กระบวนการประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล  
(ESG) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนได้รับการ 
พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างรอบคอบ

 การประเมนิความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่พลงังานทดแทน 
 การให้สินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทนและ 
พลังงานหมุนเวียนต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลงังานลม โรงไฟฟา้พลงังานนำา้ และโรงไฟฟา้ชวีมวล จะมกีารประเมนิ
ความเสี่ยงโดยคำานึงถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้
 • ความเสี่ยงด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้า 
  บางประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนำ้าต้องใช้ระยะเวลา 
  การกอ่สรา้งคอ่นขา้งนานและตน้ทนุการกอ่สรา้งสงู จงึตอ้งมัน่ใจ 
  วา่โครงการจะมกีารควบคมุการกอ่สรา้งใหเ้ปน็ไปตามแผนงาน  
  อีกทั้งสามารถควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 •  ความเสี่ยงหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ ความเส่ียงจาก 
  วัตถุดิบในการผลิตทั้งด้านราคาและปริมาณ เนื่องจาก 

  ปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้ามีจำานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะท่ี 
  ปริมาณวัตถุดิบมีจำานวนจำากัด ประกอบกับมีอีกหลาย 
  อุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกัน 
  เป็นเชื้อเพลิง
 •  ความเส่ียงจากการผันผวนของสภาวะอากาศท่ีอาจส่งผล 
  ต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  โรงไฟฟ้าพลังงานลม  
  และโรงไฟฟ้าพลังงานนำ้า  ที่พึ่ งพิงทรัพยากรธรรมชาติ  
  เป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า
 •  ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีเครื่องจักร อาทิ Boiler, Turbine และ 
  Generator (ตรวจสอบเบื้องต้นจาก Initial Environmental  
  Report - IER จากวิศวกรอิสระ)
 •  ความเส่ียงจากปัญหาการประท้วงและมวลชน ซึ่งอาจทำาให้ 
  โรงไฟฟ้าไม่สามารถเปิดดำาเนินการได้ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า 
  ที่ถูกประท้วงในระหว่างการขอเครดิต
 •  ความเ ส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
  และความปลอดภัย อาทิ การมีระบบรักษาความปลอดภัย 
  มีการรับรองผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
  (IEE) มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) 
   มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (ESIA) 
  จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และการรับรองเป็นรายงาน 
  เ ก่ียวกับการศึกษามาตรฐานการป้องกันและการแก้ไข 
  ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตัวอย่างการนำาขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
มาพิจารณาโครงการคำาขอสินเชื่อด้านสิ่งแวดล้อม Project Finance

ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินต่อโครงการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายให้โครงการเหล่านั้น
ผ่านการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อ

โครงการเปลี่ยนของเสีย
ให้เป็นพลังงาน

หลุมขยะ (เนื่องจากประเด็น
ความกังวลเรื่องขยะ)

ของเสียจากเทศบาล
ของเสียจากอุตสาหกรรม

ชุมชน/ อุตสาหกรรม

โครงการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน โครงการพลังงานลม

เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นขยะของเสีย
จากชุมชนและอุตสาหกรรมในแต่ละวัน 
และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมกองขยะ
ของเสียที่อาจสร้างผลกระทบที่ไม่น่าพึงพอใจ
ต่อชุมชนรอบๆ ธนาคารทำาการพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจให้การสนับสนุน
โครงการที่ดำาเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

การให้สินเชื่อโครงการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน
และพลังงานลมในระดับท้องถิ่น ธนาคารให้ความสำาคัญ
ต่อประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

• กฏหมายและมาตรฐานอุตสากรรมที่เกี่ยวข้อง:
 โดยโครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
• การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม: 
 กำาหนดนโยบายและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร
 เพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 ที่อาจเกิดขึ้น
• สถานที่โครงการ: 
 ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมที่มีผลกระทบน้อยที่สุด
 ต่อชุมชนโดยรอบ ชุมชนมีส่วนร่วมกับโครงการ
 และมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม:  
 ทำาให้เกิดมลพิษในระดับตำ่ากว่าที่กฎหมายกำาหนด   
 และมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
• ประเด็นด้านสังคมและแรงงาน:  
 ปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ไม่มีการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็กในโครงการ

พลังงานลมเป็นแหล่งกำาเนิด
พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดที่สุด  

แต่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 
เช่น การติดตั้งเสากังหันลมต้องใช้พื้นที่
ครอบคลุมบริเวณกว้าง มีเสียงรบกวน
ความถี่ตำ่าจากการหมุนของใบพัดกังหัน 
และบดบังทัศนียภาพ 

ธนาคารทำาการพิจารณาอย่างจริงจังรอบด้าน
ก่อนที่จะสนับสนุนโครงการเหล่านี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ  รายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลได้ในบท “การบริหารความเสี่ยง”

GRI 103-1, GRI 103-2
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096มิติสิ่งแวดล้อม

 การติดตามและประเมินผล 
 เมื่อผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารจะ
ทำาการติดตามและควบคุมดูแลผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนกระทั่งถึง 1 ปี หลังจากเริ่มดำาเนินการผลิตไฟฟ้าขายเข้า
ระบบโดยวศิวกรอสิระและเครอืขา่ยทีป่รกึษาดา้นพลงังานของโครงการ 
ทั้งที่ปรึกษาไทยและต่างประเทศที่ธนาคารและผู้ประกอบการยอมรับ  

สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ
ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยพฒันาโครงการสนิเชือ่ต่างๆ 
เพือ่ส่งเสรมิให้ภาคประชาชนและผูป้ระกอบการตระหนกัถงึความจำาเป็น 
และหันมาใช้สินค้าและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อช่วยกัน
บรรเทาภาวะโลกร้อน ดังนี้  

  สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  สำาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล  
 
  โครงการสินเชื่อบ้านประหยัดพลังงานของเอสซีจี ไฮม์ 
  ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการบ้านประหยัดพลังงานของ
เอสซีจี ไฮม์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบ้านที่ผลิตด้วยนวัตกรรม 
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยในปี 2560 ธนาคารกำาหนดเป้าวงเงิน 
สนิเชือ่จำานวน 100  ล้านบาท และมยีอดปล่อยสนิเชือ่จำานวน 73 ล้านบาท

  สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  สำาหรับกลุ่มลูกค้าบรรษัท 
 
  ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยริเริ่มโครงการสินเชื่อเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อมขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการทำาธุรกิจ สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน โดยธนาคารจัดสรรวงเงินสินเชื่อจำานวน 
3,000 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานของผู้ประกอบการใน 
รูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
  •  โครงการปรบัปรงุระบบและกระบวนการเพือ่ลดการใช้พลงังาน 
   ในสถานประกอบการ
  • โครงการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED ในสถานประกอบการ 
   หรืออาคารธุรกิจ 
  • โครงการติดตั้ง Solar Rooftop เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน 
   ในการดำาเนินธุรกิจ
  •  โครงการปรับปรุงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตร 
   ต่อสิ่งแวดล้อม
  •  โครงการสินเชื่อเงินกู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

GRI 103-3, FS8

มูลค่าสินเชื่อพลังงานทดแทน

พลังงาน
แสงอาทิตย์  

พลังงาน
จากการเปลี่ยน
ของเสียให้เป็น
พลังงาน 

ก๊าซชีวภาพ

พลังงานนำ้า 

ยอดสินเชื่อ  6,094 ล้านบาท
กำาลังการผลิต 403 เมกะวัตต์

ยอดสินเชื่อ  466 ล้านบาท
กำาลังการผลิต 10 เมกะวัตต์

ยอดสินเชื่อ  244 ล้านบาท
กำาลังการผลิต 4 เมกะวัตต์

ยอดสินเชื่อ  9,247 ล้านบาท
กำาลังการผลิต 3,130 เมกะวัตต์

ยอดสินเชื่อ

16,051
ล้านบาท

กำาลังการผลิต

3,547
เมกะวัตต์

37.9% 11.4%

57.6%

88.2%

3.0% 0.3%

1.5% 0.1%



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

097มิติสิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุง
ระบบและกระบวนการ
เพื่อลดการใช้พลังงาน
ในสถานประกอบการ

28.79 
ล้านบาท

โครงการติดตั้ง
หลอดประหยัดไฟ LED 
ในสถานประกอบการ
หรืออาคารธุรกิจ 

0.00
ล้านบาท

โครงการติดตั้ง 
Solar Rooftop 
เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน
ในการดำาเนินธุรกิจ

 65.85
ล้านบาท

โครงการปรับปรุงอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 216.48
ล้านบาท

โครงการ
สินเชื่อเงินกู้เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน 

 344.65 
ล้านบาท

มูลค่าสินเชื่อ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5	โครงการ	รวม

655.77 
ล้านบาท

  นอกจากการสนบัสนนุสนิเชือ่ให้แก่ธรุกจิทีม่กีารจดัการด้านพลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว ธนาคารยงัร่วมกบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 
เพือ่ผลกัดนัและส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการหนัมาสนใจในการดำาเนนิธรุกจิ
ที่อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เช่น

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	
  • ธนาคารร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานและ 
   สมาชกิ (Thai Energy Services Company Association:  
   ESCO) โดยสมาคม บรษิทัจดัการพลงังานและสมาชกิ มหีน้าที ่
   ให้คำาปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร 
   ในการดำาเนนิโครงการให้กบัผูป้ระกอบการในมาตรการอนรุกัษ์ 
   พลังงาน ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญที่ทำาให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า  
   เม็ดเงินที่ได้จากการประหยัดพลังงานสามารถนำามาชำาระคืน 
   เงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Self-Financing Project) สร้าง 
   ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยประหยัด 
   พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 
  • ธนาคารเข้าร ่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
   สาธารณะต่อ (ร่าง) กรอบการพจิารณาขอรบัการสนบัสนนุ 
   ทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลง 
   สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country 
   Program: TCP) ซ่ึงจัดขึ้นโดยสำานักงานนโยบายและแผน 
   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงาน 
   หลกัของกองทนุ Green Climate Fund (GCF) ร่วมกบัสำานกังาน 
   เลขาธิการกองทุน Green Climate Fund (GCF Secretariat) 
   และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
   แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านองค์กรความร่วมมือ 

   ระหว่างประเทศของเยอรมนี เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงรูปแบบ 
   การดำาเนินงานและนำาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ  
   (ร่าง) กรอบการพจิารณาขอรบัการสนบัสนนุทางการเงนิดงักล่าว

ความร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ	
  • ธนาคารร ่วมกับสำานักงานเ พ่ือการพัฒนาแห ่ง 
   สาธารณรัฐฝรั่งเศส (The Agence Francaise de 
   Developpement: AFD) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาคาร 
   อนุรักษ์พลังงาน (Green Building) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให ้
   ผู ้ประกอบการปรับเปลี่ยนสำานักงานให้เป็นอาคารสีเขียว 
   เพื่อลดการใช้พลังงานและบรรเทาภาวะโลกร้อน ด้วยการ 
   สนับสนุนสินเชื่ออาคารสีเขียวกสิกรไทย (K-Green Building 
   Program) ให้แก่อาคารธรุกจิประเภทต่างๆ ในรปูแบบเงนิกูพ้เิศษ 
   นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมมนาให้ความรู้และให้คำาปรึกษา 
   ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอีกด้วย 
 
  • ธนาคารร่วมกบัองค์กรเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ 
   ของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for 
   International Development: USAID) ในโครงการ Private 
   Finance Advisory Network for Asia Program เพื่อถ่ายทอด 
   ความรูค้วามเชีย่วชาญด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 
   ตลอดจนโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการหันมาทำาธุรกิจท่ีเป็นมิตร 
   ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
  • ธนาคารร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   ของเยอรมนัน ีเพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละคำาปรกึษาแก่ภาคธรุกจิ 
   ในการลงทุนด้านการอนุรักษณ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

GRI 103-3, FS8



ใช้มาตรการและอุปกรณ์
ในการตรวจวัดควบคุมและ
จัดการด้านพลังงานอย่างเป็น
ระบบ มีมาตรการการติดตั้งและ
ควบคุมใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

ใช้ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด
พลังงาน และมีระบบบริหาร
จัดการด้านพลังงาน

ใช้พลังงานทางเลือก 
และอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
การทำาธุรกรรมที่ไม่มีผลเสีย
กับสิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ลดการใช้พลังงาน 
และลดการใช้ทรัพยากร
ในองค์กร

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
การใช้พลังงานขององค์กร

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

เป้าหมายระยะยาว
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 20 - 25 (เทียบกับปีฐาน 2555)

เป้าหมายปี 2560 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 6 (เทียบกับปีฐาน 2555)

ผลการดำาเนินงานปี 2560  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 8 (เทียบกับปีฐาน 2555)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

098มิติสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการ

 ธนาคารมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกำาหนดนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานไว้อย่างชัดเจน และวางยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็น 
แนวทางการดำาเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนิงานของธนาคารลงร้อยละ 20-25 
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555 ภายในปี 2563 โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

1.	 การกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

การบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

GRI 103-2, GRI 103-3



การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการนำ้า การบริหารจัดการขยะและของเสีย

• กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน 

การอนุรักษ์พลังงาน

• ให้การสนับสนุนที่จำาเป็นทั้งในด้าน

ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ  

การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการพลังงาน รวมถึงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร

อย่างต่อเนื่อง การใช้พลังงานทดแทน  

และการพัฒนาระบบการจัดการและ

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม

• กำาหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ทุกระดับและเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยต้อง 

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ

ที่กำาหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน

ต่อคณะทำางานด้านการจัดการพลังงาน

• ผู้บริหารและคณะทำางานด้านการจัดการ

พลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

เป้าหมายและแผนการดำาเนินงาน 

ด้านพลังงานเป็นประจำาทุกปี

• กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน 

การบริหารจัดการนำ้า

• กำาหนดรูปแบบ กระบวนการจัดการนำ้า 

ที่ใช้ในองค์กร ทั้งนำ้าประปา นำ้าฝน  

และนำ้าที่ผ่านการบำาบัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพื่อการอุปโภคและบริโภค

• กำาหนดให้นำ้าทิ้งที่ปล่อยออกจากอาคาร 

สู่ภายนอก จะต้องมีคุณภาพนำ้าทิ้ง 

ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมาย  

หรือข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ให้การสนับสนุนที่จำาเป็นทั้งในด้าน

ทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ รวมถึง

การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์

การใช้นำ้าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

และเหมาะสม

• กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน 

การบริหารจัดการขยะและของเสีย

• กำาหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล ตั้งแต่การเก็บกัก การเก็บขน 

และการกำาจัด

• ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในมาตรการ 

การบริหารจัดการขยะและของเสีย

การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการนำ้า การบริหารจัดการขยะและของเสีย

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

099มิติสิ่งแวดล้อม

2.	 การบรหิารจดัการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน	เพือ่พฒันาสูส่งัคมคาร์บอนตำา่ โดยการออกแบบและเลอืกใช้เทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน 
 และมรีะบบการบรหิารจดัการอาคารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูคำานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

GRI 103-2



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

100มิติสิ่งแวดล้อม

3.	 การจดัตัง้คณะทำางานประจำาอาคารด้านการอนรุกัษ์พลงังาน 
	 และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน โดยมีหน้าที ่
 รับผิดชอบในการดำาเนินงานจัดการพลังงาน ติดตาม ตรวจสอบ  
 และรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานภายในอาคารเพื่อพัฒนาและ 
 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายด้าน 
 การอนุรักษ์พลังงานของธนาคาร

4.	 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากร

 1. โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ 3 อาคารหลัก 
  ได้แก่ อาคารสำานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน  
  และศูนย์การเรียนรู ้กสิกรไทย ธนาคารดำาเนินการเปลี่ยน 
  เครือ่งทำาความเยน็ (Chiller) และเครือ่งสบูนำา้ระบายความร้อน 
  (Condenser Water Pump) เพื่อให้ระบบทำาความเย็นของ 
  เครื่องปรับอากาศทำางานอย ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้จำานวน 720,928 กโิลวตัต์-ชัว่โมง 
  หรือ 2,595,378 เมกะจูล
 2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้า 
  บริเวณตราสัญลักษณ์ของธนาคาร จำานวน 4 อาคาร 
  ได้แก่ อาคารสำานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน 
  ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย และบ้านพักสุขสามัคคี 
  โครงการนี้เป็นส่วนต่อขยายจากโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED  
  ในพืน้ทีส่ำานกังานทีไ่ด้ดำาเนนิการแล้วเสรจ็ในปีทีผ่่านมา ซึง่ช่วย 
  ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จำานวน 629,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
  หรือ 2,264,400 เมกะจูล

 3. โครงการถังขยะแยกประเภท  
  เป็นโครงการคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง โดยมีการจัดวาง 
  ถังขยะแยกประเภทตามชั้นต่างๆ ภายในอาคารสำานักงานหลัก 
  ของธนาคาร เพ่ือสร้างจิตสำานึกให้พนักงานทิ้งขยะให้ถูกต้อง 
  ตามการแยกขยะแต่ละประเภท เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร 
  จัดการขยะแก่หน่วยงานภายนอกผู้รับบริการจัดการขยะต่อไป  
  โดยในปี 2560 มีปริมาณขยะจำานวน 2,856 ตันต่อปี
 4. โครงการบริหารจัดการนำ้าฝนและนำ้าเสียเพ่ือนำากลับ 
  มาใช้ใหม่ 
  เป็นโครงการจัดการระบบเก็บกักนำ้าฝนเพ่ือนำานำ้าฝนกลับมา 
  ใช้ใหม่และการจัดการนำ้าทิ้งในอาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี  
  กรุ๊ป ที่ได้รับการบำาบัดแล้วกลับไปมาใช้ในระบบปรับอากาศ 
  ระบบสุขาภิบาล และระบบรดนำ้าต้นไม้ของอาคาร เพื่อการใช้ 
  ทรพัยากรนำา้อย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ โดยมปีรมิาณ 
  นำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่ 21,237 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 5. โครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลของอาคาร 
  กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 
  อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้มีการติดต้ังระบบ 
  โซลาร์เซลกำาลังการผลิต 350 กิโลวัตต์ ซึ่งจะสามารถผลิต 
  พลังงานได้ 452,518 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 1,629,064 เมกะจูล 
  ต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของพลังงานรวมท่ีใช้ 
  ภายในอาคารตามข้อกำาหนดของการรับรองตามมาตรฐาน  
  LEED-NC ระดับ Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานของอาคารเขียว 
  โดย United States Green Building Council (USGBC)  
  

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



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

101มิติสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงาน	
 ธนาคารกำาลังจัดทำาระบบบริหารข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ข้ึน เพื่อจัดการฐานข้อมูล 
ก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานของธนาคารให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

ผลการใช้พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของธนาคาร	

Per FTE (Full Time Employee)
* FTE = Full Time Employee ประกอบด้วยพนกังานของธนาคารกสกิรไทย บรษิทัของธนาคารกสกิรไทย กสกิร บซิเินส-เทคโนโลย ีกรุป๊ และบรษิทัให้บรกิารสนบัสนนุงานต่อธนาคารกสกิรไทย 
** ในปี 2560 ปริมาณการใช้นำ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัติโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการทดสอบระบบเพื่อชำาระล้างแนวท่อ 

 
หมายเหตุ: 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 ไม่นับรวมการรั่วไหลของสารทำาความเย็นในเครื่องปรับอากาศและการรั่วไหลของสารเคมีดับเพลิง
 2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2 ไม่นับรวมการใช้ไฟฟ้าของสาขาในห้างสรรพสินค้าซึ่งถือเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ธนาคารทั้งหมด 
  แนวทางการพัฒนา 
  ธนาคารมีแผนการรวบรวมข้อมูลการใช้สารทำาความเย็น 6 อาคารหลักในขอบเขตที่1โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2561  
 3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3 คำานวณเฉพาะการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจโดยภาคพ้ืนด้วยรถแท็กซี่เท่านั้น ยังไม่นับรวมการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และเครื่องบิน
 4. การรายงานปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ประเมนิจากปรมิาณขยะทีส่่งกำาจดัโดยเทศบาล ซึง่ไม่รวมปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนกิส์และกระดาษ ธนาคารมแีผนการรวบรวมข้อมลูและคาดว่าจะเปิดเผยในรายงาน 
  การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2561
 5. ธนาคารได้ปรับการคำานวณบญัชีรายการปริมาณก๊าซเรอืนกระจกใหม่ (Recalculation) เนือ่งจากในปีฐาน 2555 ธนาคารเกบ็ข้อมลูปรมิาณเชือ้เพลงิในการเดนิทางจากบตัรเตมินำา้มนั (Fleet card) เท่านัน้  
  (ไม่รวมการเบกิเป็นเงินสด) แต่ในปัจจุบันธนาคารได้ปรับแนวทางให้ลดการเบกิเงนิสดเปลีย่นมาเป็นการใช้บตัรเตมินำา้มนัเพิม่มากขึน้  ดัง้นัน้ ธนาคารจงึได้ทำาการปรับการคำานวณเป็นแบบใหม่ตัง้แต่ปีฐาน 2555
 6.  ปริมาณขยะที่ลดลง เนื่องจากธนาคารมีการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมกะวัตต์-ชั่วโมง กิโลเมตร ลูกบาศก์เมตร เมตริกตัน ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2560

2559

2558	

2557	

2556	

2555
(ปีฐาน)

137,815.82	

140,306.87

221,145.67

203,155.84	

188,686.18	

163,647.72

869,865.18	

1,248,284.14

1,745,954.57

1,875,466.21

1,607,367.61

1,822,754.55

789,099.00	

753,152.84

1,613,771.06

1,412,954.05

1,402,668.90

1,265,353.96

104,805.85	

112,929.95

121,223.00

112,152.06

106,106.13

113,509.32

4,870.38	

5,701.75

9,151.17

9,005.96

7,998.74

6,910.06

4.54 

4.62

6.39

5.97

6.24

7.29

28.67 

41.14

50.46

55.08

53.15

81.22

26.01 

24.82

46.64

41.50

46.38 

56.39

0.16 

0.17

0.26

0.26

0.26 

0.31

3.45 

3.72

3.50

3.29

3.51

5.06

การเดินทาง
ของพนักงาน

นำ้าพลังงานรวม ขยะ
การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขตที	่1	และ	2)

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



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

102ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ หน่วย
2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้* พันบาท 182,032,493 158,975,087

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ** พันบาท 30,371,858 30,209,683

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน*** พันบาท 31,007,961 23,020,704

เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน**** พันบาท 34,749,315 34,694,189

เงินภาษีที่ชำาระแก่รัฐ***** 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 รายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
** ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เงินบริจาค 
 เพื่อการกุศลและโครงการด้านการศึกษา
*** ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินบำาเหน็จ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผลประโยชน์ของพนักงาน เงินสบทบตามกฎหมายส่วนที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายให้ เงินช่วยเหลือ 
 เพื่อสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เช่น การประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำาปี เป็นต้น 
**** เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน  หมายถึง  เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
***** เงินภาษีชำาระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีโรงเรือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

GRI 102-7, GRI 201-1



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

103ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

* พนกังานทัง้หมด ในทีน่ีห้มายถึง พนกังานธนาคารกสิกรไทย  (เฉพาะธนาคาร) โดยกลุม่พนกังานดงักล่าวข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามประเภทสญัญาจ้าง คอื สญัญาจ้างแบบไม่มกีำาหนดเวลา (Permanent)  
 และสัญญาจ้างแบบมีกำาหนดระยะเวลา (Contract)

ข้อมูล

2556 2557 2558 2559 2560

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ    
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

  จำานวนพนักงาน*  19,303 21,614                               21,484                              21,029 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 11,917 61.74% 13,920 64.40% 14,107 65.66% 14,198 67.52%      14,260 68.43%

แยกตามเชื้อชาติ

• ชาวไทย 19,289 99.93% 21,601 99.94% 21,470 99.93% 20,995 99.84%      20,809 99.86%

• ชาวต่างชาติ       14 0.07%           13 0.06%          14 0.07% 34 0.16%            30 0.14%

แยกตามประเภทสัญญาจ้าง

• ไม่มีกำาหนดระยะเวลา 19,263 99.79% 21,548 99.69% 21,429 99.74% 20,978 99.76%      20,767 99.65%

• มีกำาหนดระยะเวลา          40 0.21%           66 0.31%         55 0.26% 51 0.24%            72 0.35%

แยกตามสถานที่ทำางาน 

• สำานักงานใหญ่และอาคารหลัก 10,093 52.29% 10,688 49.45% 10,537 49.05% 9,940 47.27%       9,787 46.96%

• นอกสำานักงานใหญ ่
 และอาคารหลัก

 9,210 47.71% 10,926 50.55% 10,947 50.95% 11,089 52.73%      11,052 53.04%

แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน

• ประเทศไทย 19,294 99.95% 21,606 99.96% 21,474 99.95% 21,008 99.90%      20,815 99.88%

• นอกประเทศไทย             9 0.05%              8 0.04%          10 0.05% 21 0.10%            24 0.12%

ผลการดำาเนินงาน

ด้านสังคม

GRI 102-8



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
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104ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล

2556 2557 2558 2559 2560

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ    
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

 แยกตามระดับการศึกษา 

• มัธยมศึกษา (ตำ่ากว่าปริญญาตรี)     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           33 0.17%           39 0.18%          40 0.19% 38 0.18%            34 0.16%

แยกตามระดับ

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 51 52 56 53 62

• 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%

• ตำ่ากว่า 30 ปี 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%

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 759 815 865 827 846  

• 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%

• ตำ่ากว่า 30 ปี 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 20,747 20,563 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%

• ตำ่ากว่า 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

105ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล

2556 2557 2558 2559 2560

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ    
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

คน
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

  จำานวนและอัตรา 
  การจ้างงานใหม่

3,994 20.69% 4,246 19.64% 3,578 16.65% 2,825 13.43% 2,346 11.26%

แยกตามอายุ

• ตำ่ากว่า 30 ปี 3,480 87.13% 3,567 84.01% 3,034 84.80% 2,515 89.03% 1,971 84.02%

• 30 - 50 ปี 511 12.79% 678 15.97% 542 15.15% 309 10.94% 373 15.90%

• มากกว่า 50 ปี 3 0.08% 1 0.02% 2 0.06% 1 0.04% 2 0.09%

แยกตามเพศ

• ชาย 893 22.36% 950 22.37% 762 21.30% 541 19.15% 498 21.23%

• หญิง 3,101 77.64% 3,296 77.63% 2,816 78.70% 2,284 80.85% 1,848 78.77%

แยกตามสถานที่ทำางาน

• สำานักงานใหญ่และอาคารหลัก 1,716 42.96% 1,809 42.60% 1,459 40.78% 880 31.15% 962 41.01%

• นอกสำานักงานใหญ่และอาคารหลัก 2,278 57.04% 2,437 57.40% 2,119 59.22% 1,945 68.85% 1,384 58.99%

แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน

• ประเทศไทย 3,994 100%  4,246 100% 3,578 100% 2,825 100% 2,346 100%

• นอกประเทศไทย 0   0.00% 0  0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

  จำานวนและอัตราการลาออก 
  (ไม่นับรวมคนเกษียณ 
  เกษียณก่อนกำาหนด 
  ถึงแก่กรรม ไม่บรรจุ สละสิทธิ์ 
  ไม่มาเร่ิมงาน ส้ินสุดสัญญาจ้าง  
  เลิกจ้างทุกกรณี)

   2,424 12.56%     2,465 11.40% 3,180 14.80% 3,562 16.94% 2,074 9.95%

แยกตามเพศ

• ชาย 690 28.47% 642 26.04% 821 25.82% 981 27.54% 541 26.08%

 หญิง 1,734 71.53% 1,823 73.96% 2,359 74.18% 2,581 72.46% 1,533 73.92%

แยกตามอายุ

• ตำ่ากว่า 30 ปี 1,619 66.79% 1,641 66.57% 2,118 66.60% 2,076 58.28% 1,250 60.27%

• 30 - 50 ปี 751 30.98% 776 31.48% 978 30.75% 1,372 38.52% 762 36.74%

• มากกว่า 50 ปี 54 2.23% 48 1.95% 84 2.64% 114 3.20% 62 2.99%

  จำานวนพนักงานที่เป็น 
  สมาชิกสหภาพแรงงาน 

7,180 37.20% 7,336 33.94% 7,115 33.12% 8,736 41.54% 8,687 41.69%

  จำานวนพนักงานที่ได้รับ 
  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

106ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560

 อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน 
 ระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง

สำานักงานใหญ่

• 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  

นอกสำานักงานใหญ่

• 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 

GRI 103-3, GRI 405-2



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

107ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล
2556 2557 2558 2559 2560

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

• จำานวนพนักงานที่ได้รับสิทธิ์ลางาน
 เพื่อเลี้ยงดูบุตร

19,303 21,614 21,484 21,029 20,839

7,386 11,917 7,694 13,920 7,377 14,107 6,831 14,198       6,579      14,260 

• จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางาน 
 เพื่อเลี้ยงดูบุตร  

394 536 677 691 766

 N/A  N/A           33      503 41 636 39 652            36          730 

• จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางาน 
 หลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด 
 เพื่อเลี้ยงดูบุตร 

369 519 626 629 727

 N/A  N/A             32     487       38     588 32 597            35          692 

• อัตราการกลับมาทำางาน 
 และการคงอยู่ของพนักงาน 
 ที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุด 
 ระยะการลาหยุด 

93.65% 96.83% 92.47% 91.03% 94.91%

 N/A  N/A 96.97% 96.82% 92.68% 92.45% 82.05% 91.56% 97.22% 94.79%

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560

ระดับความผูกพันต่อองค์กร*

• ระดับความผูกพันต่อองค์กร 62% 64% 61% 61% 68%

• ความครอบคลุมของข้อมูล (%) 99.99% 100% 100% 100% 100%

ระยะเวลาการแจ้งพนักงานล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตำาแหน่ง/ลักษณะการจ้างงาน  
เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขยายสาขา 

• การเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง 2 สัปดาห์

• การควบรวมกิจการ การขยายสาขา 60 วัน

• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อาทิ การปรับขยายหรือลดสายงาน 2 สัปดาห์

การร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน  

• จำานวนข้อร้องเรียนของพนักงาน 
 เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน

23 23 34 2 2

• จำานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 23 23 34 2 2

• จำานวนข้อร้องเรียนกำาลังอยู่ระหว่าง 
 ดำาเนินการ

- - - - -

* การประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กร Engagement Score : ธนาคารมีการประเมินผลทุกๆ 2 ปี

GRI 401-3, GRI 402-1



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

108ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

2556 2557 2558 2559 2560

จำานวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 1,070,326 1,045,128 1,359,209 1,186,243 1,094,591

จำานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 55.5 48.4 62.1 56.4 52.5

แยกตามระดับ

• พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป) 55.6 48.1 62.1 116.6 81.6

• พนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับเจ้าหน้าที่ 
 (ไม่เกินระดับผู้อำานวยการฝ่าย)

47.4 66.6 63.4 55.5 52.1

แยกตามเพศ

• ชาย             47.5          42.9            53.1 54.8 50.7

• หญิง            60.4            51.4         66.8 57.2 53.4

ข้อมูลด้านการฝึกอบรม

ข้อมูล
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด

2556 2557 2558 2559 2560

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานที่ได้รับการประเมินต่อพนักงานทั้งหมด 100% 100% 100% 100% 100%

แยกตามระดับ

• กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 100% 100% 100% 100% 100%

• กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง  100% 100% 100% 100% 100%

• กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับเจ้าหน้าที่  100% 100% 100% 100% 100%

แยกตามเพศ

• ชาย 100% 100% 100% 100% 100%

• หญิง 100% 100% 100% 100% 100%

แยกตามประเภทการประเมินผล

• Management by Objectives 100% 100% 100% 100% 100%

• Formal comparative ranking of employees within  
 one employee category

100% 100% 100% 100% 100%

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน (บาท)

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

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



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

109ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หมายเหตุ:
* ปี 2557-2559 มีการปรับแก้วิธีการคำานวนให้มีความถูกต้องโดยแยกตามเพศ 
** ปี 2559  มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลข เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและได้แจ้งผลให้ธนาคารทราบในเดือนมกราคม 2561 
*** มีการระบาดของไข้หวัด

ข้อมูล หน่วย
2556 2557 2558 2559 2560

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราการบาดเจ็บ (IR) จำานวนคนต่อชั่วโมงการทำางาน 
200,000 ชั่วโมง

0.02 0.01 0.01 0.01* 0.00

0.03* 0.01* 0.00 0.02* 0.03* 0.00 0.04* 0.00 0.00 0.00

อัตราการบาดเจ็บ 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIR) 

จำานวนคนต่อชั่วโมงการทำางาน 
200,000 ชั่วโมง

0.02 0.01 0.01 0.01* 0.00

0.03* 0.01* 0.00 0.02* 0.03* 0.00 0.04* 0.00 0.00 0.00

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (LDIR)

จำานวนวันที่สูญเสียไปต่อชั่วโมง
การทำางาน 200,000 ชั่วโมง

2.69 0.17 0.80 0.00 0.00

0.44* 4.08* 0.00 0.27* 2.34* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการเจ็บป่วย
จากการทำางาน (ODR) 

จำานวนคนต่อชั่วโมงการทำางาน 
200,000 ชั่วโมง

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราการขาดงาน (AR) ร้อยละ N/A 0.61 0.70 0.70 0.74***

N/A N/A 0.53 0.65 0.64 0.74 0.65 0.72 0.68 0.77

จำานวนผู้เสียชีวิต คน 0 0 0 0 0 0 1** 0 0 0

การลาป่วย

จำานวนวันลาป่วย วัน N/A N/A 10,001 22,037 11,442 25,335 10,887 25,027 10,990 26,638

แยกตามสถานที่ทำางาน

• สำานักงานใหญ่
 และอาคารหลัก 

วัน N/A N/A N/A 24,202 25,258

• นอกสำานักงานใหญ่ วัน N/A N/A N/A 11,712 12,370

จำานวนชั่วโมงที่หยุดงาน
เนื่องจากการเจ็บป่วย
ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน 

ชั่วโมง
(จำานวนวัน x 8 ชั่วโมงต่อวัน)

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

GRI 103-3, GRI 403-2



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

110ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

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

ผลการดำาเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

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
ธนาคารกสิกรไทย

111ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

Parameter
2555

(Baseline 
Year)

2556 2557 2558 2559 2560
% change 

2559  
vs 2560

% change 
2555 

vs 2560

 Greenhouse Gas Emission (GHG Emission)

Total Scope 1 emission 
(Tonnes CO2e)

18,249.98 19,646.22 24,180.32 29,765.00 31,257.32 24,583.26 -21% 35%

Total Scope 2 emission 
(Tonnes CO2e)

95,259.34 86,459.91 87,971.74 91,458.00 81,672.63 80,222.59 -2% -16%

Total Scopes 1&2 emission 
(Tonnes CO2e)

113,509.32 106,106.13 112,152.06 121,223.00 112,929.95 104,805.85 -7% -8%

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

5.06 3.51 3.29 3.50 3.72 3.45 -7% -32%

 Energy

Total energy consumption 
within organization (MWh)

163,647.72 188,686.18 203,155.84 221,145.67 140,306.87        137,815.82 -2% -16%

Total energy consumption 
intensity (MWh per FTE)

7.29 6.24 5.97 6.39 4.62 4.54 -2% -38%

 Water

Water consumption (mil m3) 1.27 1.40 1.41 1.61 0.75 0.79 5%* -38%

Water consumption  
intensity (m3 per FTE)

56.39 46.38 41.50 46.64 24.82 26.01 5%* -54%

 Waste

Total Waste generate  
(Metric Tonnes)

6,910.06 7,998.74 9,005.96 9,151.17 5,701.75 4,870.38 -15% -30%

Waste generated intensity 
(kg per FTE)

307.92 264.50 264.50 264.50 166.54 160.51 -4% -48%

 Travel

Total business travel from 
road (km)

1,822,754.55 1,607,367.61 1,875,466.21 1,745,954.57 1,248,284.14 869,865.18 -30% -52%

Total CO2 emission from 
road travel (Tonnes CO2)

262.84 297.55 347.18 323.20 180.00 159.35 -11% -39%

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

0.01 
(0.0117) 

0.01
(0.0098)

0.01
(0.0110)

0.01
(0.0093)

0.01
(0.0059)

0.01
(0.0053)

-11% -55%

Full Time Employee** (FTE) 22,441 30,241 34,049 34,598 30,339 30,344 0.02% 35%

หมายเหตุ:
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 ไม่นับรวมการรั่วไหลของสารทำาความเย็นในเครื่องปรับอากาศและการรั่วไหลของสารเคมีดับเพลิง
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2 ไม่นับรวมการใช้ไฟฟ้าสาขาในห้างสรรพสินค้าซึ่งถือเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ธนาคารทั้งหมด 
 แนวทางการพัฒนา 
 ธนาคารมีแผนการรวบรวมข้อมูลการใช้สารทำาความเย็น 6 อาคารหลักในขอบเขตที่1โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2561
3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3 คำานวณเฉพาะการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจโดยภาคพื้นด้วยรถแท็กซี่เท่านั้น ยังไม่นับรวมการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และเครื่องบิน
4. การรายงานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประเมินจากปริมาณขยะที่ส่งกำาจัดโดยเทศบาล ซึ่งไม่รวมปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ ธนาคารมีแผนการรวบรวมข้อมูลและคาดว่าจะเปิดเผยในรายงานการพัฒนา 
 เพื่อความยั่งยืน 2561
5. ธนาคารได้ปรับการคำานวณบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกใหม่ (Recalculation) เนื่องจากในปีฐาน 2555 ธนาคารเก็บข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงในการเดินทางจากบัตรเติมนำ้ามัน (Fleet card) เท่าน้ัน  
 (ไม่รวมการเบิกเป็นเงินสด) แต่ในปัจจุบันธนาคารได้ปรับแนวทางให้ลดการเบิกเงินสดเปลี่ยนมาเป็นการใช้บัตรเติมนำ้ามันเพิ่มมากขึ้น  ดั้งนั้น ธนาคารจึงได้ทำาการปรับการคำานวณเป็นแบบใหม่ตั้งแต่ปีฐาน 2555
6.  ปริมาณขยะที่ลดลง เนื่องจากธนาคารมีการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 

* ในปี 2560 ปริมาณการใช้นำ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัติโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการทดสอบระบบเพื่อชำาระล้างแนวท่อ 
** 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
ธนาคารกสิกรไทย

112เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 ธนาคารกสิกรไทยจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
เป ็นประจำาทุกปีตั้งแต่ป ี  2555 เพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงาน 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร โดยรายงานการพัฒนาเพ่ือ 
ความยัง่ยนืของธนาคารฉบบัปี 2559 เผยแพร่เมือ่เดอืนมนีาคม ปี 2560 
ทั้งนี้รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2560 มีขอบเขต 
การเปิดเผยข้อมลูทีค่รอบคลมุผลการดำาเนนิงานของธนาคาร บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 
หรือบริษัทที่ธนาคารมีอำานาจในการบริหาร รวมทั้งบริษัทที่ต้องการ 
เปิดเผยข้อมูล โดยแบ่งประเภทของข้อมูลและขอบเขตดังต่อไปนี้ 
 •  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   
  ครอบคลุมผลการดำาเนินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานประจำาปี  
  2560
 •  ข้อมูลด้านสังคม    
  ครอบคลุมผลการดำาเนินงานของธนาคารเท่านั้น 
 •  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม   
  ครอบคลุมผลการดำาเนินงานของธนาคาร บริษัทของธนาคาร 
  กสิกรไทย กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ ๊ป และกลุ่มบริษัท 
  ให้บรกิารสนบัสนนุงานต่อธนาคารกสิกรไทย  เฉพาะในประเทศไทย 
  ดังแสดงข้อมูลโดยละเอียดในหน้า 115

ขอบเขตการรายงาน

 ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาการดำาเนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยมีแนวทางการรายงาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI  
STANDARDS) ท่ีระดับ Core  และยังนำาเสนอแนวทางการปฏิบัติ 
ตามเกณฑ์ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UNGC) ด้วยความสมคัรใจ 
ในหน้า 122-123

การรับรองรายงาน
 ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจในรายงานฉบับนี้ ได้มาจาก
ระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกับรายงานประจำาปี 2560  
ของธนาคารกสกิรไทย ซึง่ได้รบัการสอบบญัชจีากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
และเพือ่ให้ข้อมลูผลการดำาเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม และสงัคมในเล่มนี้

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 โดยบรษิทั ลอยด์ รจีสิเตอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จำากัด ดังรายละเอียดในหน้า 126-127 
 ทั้งนี้ ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีนำาเสนอ 
ในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่อยู ่ในความรับผิดชอบของธนาคาร 
กสิกรไทย และผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความเกี่ยวข้องและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การควบคุมคุณภาพของการจัดทำารายงาน

 ส่วนการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน สำานักเลขานุการบริษัท สายงาน
เลขาธิการองค์การ เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมคุณภาพการ 
จัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ถูกต้องและสมบูรณ์  
โดยในการรวบรวมข้อมูลได้มีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑ์ และมกีารรายงานแนวทาง  รวมถงึขัน้ตอนการดำาเนนิงาน 
ทั้งหมดแก่คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน

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

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

GRI 102-32, GRI 102-50,GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54
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113เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

 ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมกิจกรรมที่ธนาคาร
พิจารณาแล้วว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำาคัญ  
และเป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทของธนาคารกสิกรไทยที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ การบันทึก
ค่าจากเครื่องวัด หลักฐานทางบัญชี ข้อมูลจากกระบวนการดำาเนินงาน 
และการประเมินค่าตัวเลขบนพื้นฐานที่มีหลักการ

พลังงาน
 การใช้พลงังานรวม ประกอบด้วย พลงังานจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิ 
และพลังงานไฟฟ้า  

ก๊าซเรือนกระจก
 หมายถงึ ปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการดำาเนนิงาน
ของธนาคาร หรือกิจกรรมต่างๆ ที่คำานวณตามแนวทางการรายงาน 
และคำานวณก๊าซเรือนกระจก ของ IPCC (Emission Factor อ้างอิง
มาตรฐาน IPCC Vol.2 และการคำานวณ Septic Tank อ้างองิการคำานวณ
ตามมาตรฐาน 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse  
Gas Inventories, Volume 5 Chapter 6 Wastewater Treatment  
and Discharge) โดยมีหลักการดังนี้
 1. ขอบเขตการรายงาน
  1.1 ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิข้ึนโดยตรง (ขอบเขตที ่1) โดยเกดิจาก 
   กระบวนการดำาเนนิงานและกจิกรรมต่างๆ ทีม่แีหล่งกำาเนดิ 
   อยู่ในความดูแล ควบคุม และบริหารจัดการของธนาคาร   
   ซึง่ในทีน่ีห้มายถงึการเผาไหม้ของนำา้มนัหรอืก๊าซธรรมชาติ  
   และการรั่วไหลจากก๊าซมีเทนของระบบ Septic Tank  
   เท่านั้น
  1.2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อม (ขอบเขตที่ 2) เกิดจาก 
   การซื้อพลังงานจากภายนอก ซึ่งการดำาเนินงานของ 
   ธนาคารในที่นี้ หมายถึง พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ไม่นับรวม 
   การใช้ไฟฟ้าของสาขาในห้างสรรพสินค้า
  1.3 ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้โดยอ้อมอืน่ๆ (ขอบเขตที ่3) เกิดจาก 
   การใช้พลังงานในการเดินทางของพนักงานโดยแท็กซี่  
   เท่านั้น
 2. การรายงานปริมาณ
  2.1 การคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวน 
   การผลติโดยตรง (ขอบเขตที ่1) จะรายงานจากกระบวนการ 
   เผาไหม้จากปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตามนำ้าหนักหรือ 
   ปริมาตร) อาทิ ปริมาณนำ้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ x ค่าการ 
   ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีอ้่างองิจาก Intergovernment  
   Panel on Climate Change 2006 (IPCC)

  2.2 การคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นทางอ้อม  
   (Scope 2) จะรายงานจากปริมาณการซื้อไฟฟ้า โดยจะ 
   อ้างอิงค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์การ 
   บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 3. การรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  จะครอบคลุมถึง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน  
  (CH4) ก๊าซไนตรสัออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลโูรคาร์บอน (HFCs)  
  เพอร์ฟลโูรคาร์บอน (PFCs) และซลัเฟอร์เฮกซาฟลอูอไรด์ (SF6)   
  โดยคำานวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
  เทียบเท่า จากค่าศักยภาพในการทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน  
  (Global Warming Potential: GWP) ที่กำาหนดโดย IPCC 
 4. Emission Factor 
  อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ 
  มหาชน): Thailand Greenhouse Gas Management  
  Organization (Public Organization)
 5. วิธีการประเมิน 
  อ้างอิงตาม The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate  
  Accounting and Reporting Standard Revised Edition  
  และแนวทางการประเมินคาร ์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร  
  โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ตุลาคม 2559
 6. การตั้งสมมติฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  จากการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ตามสัดส่วนปริมาณการใช้ 
  เชื้อเพลิงประเภท NGV และ LPG อ้างอิงจากจำานวนรถแท็กซี่ 
  ที่ขึ้นทะเบียนกรมการขนส่งทางบก

นำ้า
 การจัดการนำ้า ประกอบด้วย ปริมาณนำ้าจากภายนอก นำ้าท่ีผ่าน 
การบำาบัด นำ้าที่ปล่อยสู่ภายนอก และนำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่ มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้นำ้า และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบจาก
การนำานำ้าจากแหล่งต่างๆ มาใช้ 
 ปริมาณนำ้าจากภายนอก หมายถึง ปริมาณการนำานำ้าจากแหล่งนำ้า
ต่างๆ มาใช้ภายในกิจกรรมของธนาคาร ซึ่งได้ข้อมูลมาจากหลักฐาน 
ทางบัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์นำ้าประปา
 นำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง ปริมาณนำ้าที่นำากลับมาใช้หลังผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้ว โดยธนาคารได้ออกแบบระบบ 
การจัดการนำ้าในอาคารหลักของธนาคาร ได้แก่ อาคารราษฎร์บูรณะ 
อาคารแจ้งวัฒนะ - และอาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป โดยใช้
ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบตะกอนเร่ง ที่มีการเติมอากาศอย่างเพียงพอ  
ส่งผลให้นำานำ้าที่ผ่านการบำาบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ร้อยละ 12  
ของนำ้าเสียอาคาร และไม่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยของก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการจัดการนำ้า

GRI 302-1, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4
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ของเสีย

 การจดัการของเสยีเป็นการพจิารณาทีเ่กดิจากกระบวนการดำาเนนิงาน 
และกจิกรรมของธนาคาร โดยปรมิาณของเสยี หมายถงึ ปรมิาณของเสยี
ทีเ่กดิจากกระบวนการดำาเนนิงานและกจิกรรมของธนาคาร ซึง่การรายงาน 
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับนี้ได้จากข้อมูลปริมาณขยะ 
ทีส่่งกำาจัดโดยเทศบาลจากอาคารราษฎร์บรูณะ อาคารพหลโยธนิ อาคาร
แจ้งวัฒนะ อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และศูนย์การเรียนรู ้
กสิกรไทย โดยการประมาณตามหลักวิชาการสำาหรับของเสียที่เกิดขึ้น
นอกเหนอือาคารหลกัดงักล่าว ทัง้นี ้ปรมิาณของเสยีทีร่ายงานนัน้ ไม่นบั
รวมปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนกิส์และกระดาษทีจ่ดัการโดยบรษิทัภายนอก

ข้อมูลด้านสังคม

จำานวนพนักงานของธนาคาร
 พนักงานของธนาคาร คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างของ
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Top Management) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 
(Middle Management) และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ (Officer) ดังนี้
 • กลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงู (Top Management) ได้แก่ ผูด้ำารงตำาแหน่ง 
  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ จนถงึตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
 • กลุม่ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Management) ได้แก่ ผูบ้รหิาร 
  ฝ่าย (Department Head) และผู้บริหารงาน (Function Head) 
 • กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ (Officer)  ได้แก่ พนักงานในตำาแหน่ง 
  เจ้าหน้าท่ี (Officer) และเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer/ 
  Supervisor)
 โดยกลุ่มพนักงานดังกล่าวข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
ประเภทสญัญาจ้าง คอื สญัญาจ้างแบบไม่มกีำาหนดเวลา (Permanent) 
และสัญญาจ้างแบบมีกำาหนดระยะเวลา (Contract) 

การคำานวณชั่วโมงการทำางาน
 1. รวบรวมข้อมูลจากระบบการบันทึกเวลาและการเก็บบันทึก 
  ข้อมูลจากหน่วยงานการบุุคคล หน่วยงานบัญชี หรือหน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง
 2. ในกรณีท่ีบริษัทหรือโรงงานไม่มีระบบบันทึกเวลา จะใช้วิธีการ 
  ประมาณชั่วโมงการทำางานโดยใช้สูตรการคำานวณดังนี้
 จำานวนชั่วโมงการทำางาน (ช่ัวโมงคน) = จำานวนคน x จำานวนวัน
ทำางาน x จำานวนช่ัวโมงการทำางานปกติ (ต่อวัน) + จำานวนชั่วโมงล่วง
เวลารวม (เฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติการ)

การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย

 ธนาคารกสิกรไทยบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นจาก 
การทำางานโดยคำานวณและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยดังนี้ 

ค�านิยาม

จำานวนวัน (Day) คือ Scheduled Work Day

การบาดเจ็บ (Injury) คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 ในการทำางาน ตั้งแต่เล็กน้อย (First Aid)
 และหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

การบาดเจ็บ  คือ การบาดเจ็บที่ทำาให้หยุดงาน
ถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุด
 ถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)

ความรุนแรงการบาดเจ็บ  คือ นับจากวันทำางานที่หยุดจริง

การค�านวณ

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR)

= จำานวน (ราย) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในช่วงเวลาที่รายงาน) 
x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) 

จำานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR)

= จำานวน (ราย) ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(ในช่วงเวลาที่รายงาน)x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จำานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ (Lost Day Injury Rate: LDIR)

= จำานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จำานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

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

= จำานวน (ราย) การเจ็บป่วยจากการทำางาน 
(ในช่วงเวลาที่รายงานผล) x 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จำานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการขาดงาน (Absentee Rate: AR)

= จำานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำางาน 
รวมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การลาที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาที่รายงาน x 100

จำานวนวันทำางานทั้งหมดในรอบปี

GRI 306-2
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ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อเต็ม

สังคม สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติ
ด้าน

แรงงาน

การฝึก
อบรม

ความ
ปลอดภัย

เชื้อเพลิง ไฟฟ้า นำ้า ของเสีย 
(ขยะ)

1. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

3. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด

4. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

5. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด

6. บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด

7. บริษัท โพรเกรส พลัส จำากัด

8. บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำากัด

9. บริษัท โพรเกรส กันภัย จำากัด

10. บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำากัด

11. บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำากัด

12. บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส จำากัด

13. บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำากัด

14. บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำากัด

15. บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำากัด

16. บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำากัด

17. บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำากัด

18. บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด

19. บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำากัด*

20. บริษัท กสิกร แล็บส์ จำากัด*

21. บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำากัด*

22. บริษัท กสิกร โปร จำากัด*

23. บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำากัด

24. บริษัท กสิกร เอกซ์ จำากัด*

หมายเหตุ:
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครอบคลุมผลการดำาเนินของธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในรายงานประจำาปี 2560 

* เป็นบริษัทก่อตั้งใหม่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี และอยู่ระหว่างการจัดทำาข้อมูลในด้านสังคม

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



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

116ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI STANDARDS

GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)

OMISSION
EXTERNAL  

VERIFICATION
RELATION 
TO SDGSANNUAL

REPORT
SUSTAINABILITY 

REPORT

General Disclosures

GRI 102: General  
disclosures 2016

Organizational profile

102-1 Name of the organization Page 10

102-2 Activities, brands, products, and services Pages 10-11

102-3 Location of headquarters Page 41

102-4 Location of operations Pages 10,  
14-15

102-5 Ownership and legal form Page 10

102-6 Markets served Pages 13-15

102-7 Scale of the organization Pages 10, 102

102-8 Information on employees and other workers Page 103 SDG 8

102-9 Supply chain Pages 64-65

102-10 Significant changes to the organization  
and its supply chain

Pages 10-11, 
15, 115

102-11 Precautionary principle or approach Page 94

102-12 External Initiatives Pages 18, 
122-123

102-13 Membership of associations Page 29

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker Pages 6-8

102-15 Key impacts, risk, opportunities Pages 6-8

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards,  
and norms of behavior

Pages 35-36 SDG 16

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI STANDARDS 

GRI 102-54, GRI 102-55
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GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)

OMISSION
EXTERNAL  

VERIFICATION
RELATION 
TO SDGSANNUAL

REPORT
SUSTAINABILITY 

REPORT

Governance

102-18 Governance Structure Pages 20,  
33-34, 42-43

102-19 Deligating authority Pages 20,  
33-34, 42-43

102-30 Effectiveness of risk management processes Pages 42-45

102-31 Review of economic, environmental,  
and social topics

Page 42

102-32 Highest governance body’s role  
in sustainability reporting

Pages 22, 112

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups Pages 25-29

102-41 Collective bargaining agreements Page 105 SDG 8

102-42 Identifying and selecting stakeholders Pages 25-29

102-43 Approach to stakeholder engagement Pages 25-29

102-44 Key topics and concerns raised Pages 25-29

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated  
financial statements

Pages 21, 115

102-46 Defining report content and topic boundaries Pages 21-22

102-47 List of material topics Pages 22-24

102-48 Restatements of information Pages 101, 
111

102-49 Changes in reporting Pages 22, 115

102-50 Reporting period Page 112

102-51 Date of most recent report Page 112

102-52 Reporting cycle Page 112

102-53 Contact point for questions regarding the report Page 112

102-54 Claims of reporting in accordance with  
the GRI STANDARDS

Pages 22, 
112, 116-121

102-55 GRI content index Pages  
116-121

102-56 External assurance Pages  
126-127

GRI 102-54, GRI 102-55
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GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)

OMISSION
EXTERNAL  

VERIFICATION
RELATION 
TO SDGSANNUAL

REPORT
SUSTAINABILITY 

REPORT

Material topics

Economic performance

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Pages 46, 
49, 50

103-2 The management approach and its components Pages 12-15, 
46

103-3 Evaluation of the management approach Pages 17, 
46-51

GRI 201: Economic  
performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed Pages 87, 
102

SDG 5, SDG 8, 
SDG 9

Indirect economic impacts 2016

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 52

103-2 The management approach and its components Pages 52-54

103-3 Evaluation of the management approach Pages 52-55

GRI 203: Indirect  
economic impacts 2016

203-2 Significant indirect economic impacts Pages 53-55 SDG 1, SDG 3, 
SDG 8, SDG 10

Anti-corruption

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Pages 35, 
39-40

103-2 The management approach and its components Pages 35, 
39-41

103-3 Evaluation of the management approach Page 35

GRI 205: Anti-corruption 
2016

205-2 Communication and training about  
anti-corruption policies and procedures

Pages  
37-38, 40

SDG 16

Energy

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 94

103-2 The management approach and its components Pages 98-100

103-3 Evaluation of the management approach Pages 98, 
101, 110-111

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization Pages 101, 
110-111, 113

YES SDG 8,  
SDG 13

302-3 Energy intensity Pages 101, 
110-111

SDG 8,  
SDG 13

302-4 Reduction of energy consumption Page 100, 
110-111

SDG 8,  
SDG 13

Water

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 94

103-2 The management approach and its components Pages 98-100

103-3 Evaluation of the management approach Pages 101, 
110-111

GRI 303: Water 2016 303-1 Water withdrawal by source Pages 101, 
110-111, 113

YES

GRI 102-54, GRI 102-55
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GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)

OMISSION
EXTERNAL  

VERIFICATION
RELATION 
TO SDGSANNUAL

REPORT
SUSTAINABILITY 

REPORT

Emissions

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 94

103-2 The management approach and its components Pages 98-100

103-3 Evaluation of the management approach Pages 98, 
101, 110-111

GRI 305: Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1)  GHG emissions Pages 
110-111, 113

YES SDG 3,  
SDG 13

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Pages  
110-111, 113

YES SDG 3,  
SDG 13

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions Pages  
110-111, 113

YES SDG 3,  
SDG 13

305-4 GHG emissions intensity Pages  
110-111, 113

SDG 13

Effluent and Waste

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 94

103-2 The management approach and its components Pages  
98-100

103-3 Evaluation of the management approach Pages 93, 
100-101,  
110-111

GRI 306: Effluent  
and Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method Pages 101, 
110-111, 114

Information  
unavailable – the 
volume of waste 
did not include  
electronic waste 
and paper. KBank  
plans to compile 
the information 
and reports in 
the Sustainability 
Report 2018.

YES

Environmental assessment to suppliers

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 64

103-2 The management approach and its components Pages 64-65

103-3 Evaluation of the management approach Pages 64-65

GRI 308: Supplier  
environmental  
assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using  
environmental criteria

Page 65

Employment

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 68

103-2 The management approach and its components Pages 68-72

103-3 Evaluation of the management approach Pages 17, 
68, 72

GRI 401:  
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover Page 105 SDG 5, SDG 8

401-2 Benefits provided to full-time employees that are 
not provided to temporary or part-time employees

Page 71 SDG 8

401-3 Parental leave Page 107 SDG 5, SDG 8

GRI 102-54, GRI 102-55
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GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)

OMISSION
EXTERNAL  

VERIFICATION
RELATION 
TO SDGSANNUAL

REPORT
SUSTAINABILITY 

REPORT

Labor/Management relations

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 68

103-2 The management approach and its components Pages 68-72

103-3 Evaluation of the management approach Pages 17, 
68, 72

GRI 402:  
Labor/Management  
relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding  
operational changes

Page 107 SDG 8

Occupational health and safety

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Pages 68, 75

103-2 The management approach and its components Pages 68, 75

103-3 Evaluation of the management approach Pages 68, 75, 
109

GRI 403: Occupational 
health and safety 2016

403-2 Types of injury and rates of injury,  
occupational diseases, lost days, and absenteeism,  
and number of work-related fatalities

Page 109 YES SDG 3, 
SDG 8

Training and education

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Pages 68, 73

103-2 The management approach and its components Pages 68, 
73-74

103-3 Evaluation of the management approach Pages 67-68, 
73-74, 108

GRI 404: Training  
and education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee Page 108 SDG 4, SDG 5, 
SDG 8

404-3 Percentage of employees receiving regular  
performance and career development reviews

Page 108 SDG 5, SDG 8

Diversity and equal opportunity

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Pages 68-69

103-2 The management approach and its components Pages 68-70

103-3 Evaluation of the management approach Pages 67, 
104, 106

GRI 405: Diversity  
and equal opportunity  
2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees Page 104 SDG 5, SDG 8

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men

Page 106 SDG 5, SDG 8, 
SDG 10

Human rights assessment

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 76

103-2 The management approach and its components Pages 76-77

103-3 Evaluation of the management approach Page 77

GRI 412: Human rights 
assessment 2016

412-1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments

Pages 76-77

GRI 102-54, GRI 102-55
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GRI STANDARD DISCLOSURE

PAGE NUMBER (s)
and / or URL (s)

OMISSION
EXTERNAL  

VERIFICATION
RELATION 
TO SDGSANNUAL

REPORT
SUSTAINABILITY 

REPORT

Supplier social assessment

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 64

103-2 The management approach and its components Pages 64-65

103-3 Evaluation of the management approach Pages 64-65

GRI 414: Supplier social 
assessment 2016

414-1 New suppliers that were  screened using social 
criteria

Pages 64-65

414-2 Negative social impacts in the supply chain  
and actions taken

Page 64

Customer privacy

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 59

103-2 The management approach and its components Pages 59-63

103-3 Evaluation of the management approach Page 59, 62

GRI 418: Customer  
privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data

Page 62 SDG 16

Specific standard disclosures for the financial services sector

Product portfolio

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 52, 
94-95

103-2 The management approach and its components Pages 52-54, 
94-95

103-3 Evaluation of the management approach Pages 52-55, 
93-94, 96-97

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 

Pages 53-55 SDG 1, SDG 8,
SDG 9, SDG 10

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

Pages 93-94, 
96-97

Local communities

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Page 78

103-2 The management approach and its components Page 78

103-3 Evaluation of the management approach Pages 78-83

GRI G4 Local  
communities

FS13 Access points in low-populated or economically 
disadvantaged areas by types

Pages 79-83 SDG 1, SDG 8, 
SDG 10

FS14 Initiatives to improve access to financial services 
for disadvantaged people

Pages 79-83 SDG 1, SDG 8, 
SDG 10

Financial Literacy (Former FS16)

GRI 103: Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundaries Pages 78, 84

103-2 The management approach and its components Pages 78, 
84-86

103-3 Evaluation of the management approach Pages 78, 
84-86

YES

GRI 102-54, GRI 102-55
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ประเด็น หลักการสากล แนวทางการดำาเนินงาน

สิทธิมนุษยชน 1. สนับสนุนและเคารพในเรื่อง 
การปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ที่ประกาศในระดับสากล 
ตามขอบเขตอำานาจ 
ที่เอื้ออำานวย

2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ 
ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน

• คณะกรรมการธนาคารพิจารณาทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนโดยปรับเปลี่ยน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและขยายขอบเขตนโยบายเพื่อให้ครอบคลุมการดำาเนินงาน 
ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

• กำาหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
• ธนาคารจัดทำากระบวนการประเมินความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Risk Assessment and Risks Register) การวิเคราะห์สถานะ 
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) โดยการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย 
ภายในธนาคาร เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
ทางธุรกิจของธนาคาร 

• การจัดทำามาตรการเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน บรรเทาและจัดการประเด็นสำาคัญ 
ด้านสิทธิมนุษยชน

แรงงาน 3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มของแรงงาน 
และการรับรองสิทธิในการ
ร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง

4. ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์  
และแรงงานที่ใช้การบังคับ 
ในทุกรูปแบบ

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก 
อย่างจริงจัง

6. ขจัดการเลือกปฏิบัต ิ
ในเรื่องการจ้างแรงงาน 
และการประกอบอาชีพ

• กำาหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ 
ของพนักงาน ในการไม่เลือกปฏิบัติและกีดกันแรงงาน  การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
อย่างต่อเนื่อง และการให้ผลประโยชน์ที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำาทั่วไป  
รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี

• สนับสนุนและจัดให้มีสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทยและสหภาพแรงงาน 
ผู้บังคับบัญชาธนาคารกสิกรไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  
และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

• ธนาคารรักษาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างธนาคารกับสหภาพแรงงาน  
คณะกรรมการลูกจ้างและพนักงาน  ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี  
ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย และสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• มีนโยบายไม่บังคับแรงงานและไม่จ้างแรงงานเด็ก
• ธนาคารประกาศแนวทางการบริหารความแตกต่างหลากหลายเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัต ิ

ทั่วทั้งองค์กร
• สนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาสประกอบอาชีพ เพื่อดำารงอยู่ในสังคม 

ด้วยความภาคภูมิใจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
• จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน เช่น ศูนย์ฮอทไลน ์

พนักงานสัมพันธ์
• กำาหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข ์

ของพนักงาน 
• การร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ ์

กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยอื่นๆ เพื่อยกระดับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ทั้งอุตสาหกรรม 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

GRI 102-12



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
ธนาคารกสิกรไทย

123การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

ประเด็น หลักการสากล แนวทางการดำาเนินงาน

สิ่งแวดล้อม 7. สนับสนุนแนวทาง 
การระแวดระวัง 
ในการดำาเนินงานที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8. อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส่งเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

9. ส่งเสริมการพัฒนา 
และการเผยแพร่เทคโนโลย ี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ธนาคารประกาศนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
• ธนาคารกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินงาน 

ของธนาคารลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ในปี 2563
• ธนาคารกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแผนระยะยาว 5 ปี  

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• กำาหนดเรื่องการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำาเนิน

นโยบายอนุรักษ์และลดการใช้ทรัพยากรและการลดของเสีย และการสร้างจิตสำานึก 
และวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

• กำาหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่อาคารสำานักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
อาคารสถาปัตยกรรมสีเขียวซึ่งเน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• กำาหนดให้มีการใช้อุปกรณ์และระบบประกอบอาคารที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง  
เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการจัดทำาแผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้า 
สำาหรับใช้ภายในอาคาร 

• จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อให้ความรู้และเกิดการปฏิบัติให้แก่พนักงาน 
ทั่วทั้งองค์กร

• ส่งเสริมความรู้ด้านสถาปัตยกรรมสีเขียว ในเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรม ดูงาน แก่องค์กรและสถาบันการศึกษา 

• การจัดกิจกรรมจิตอาสา “50,000 ชั่วโมงทำาดีทำาได้” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทำาจิตอาสา 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างๆ ที่สาขาดำาเนินงานอยู่ทั่วประเทศ

• ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ 
ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ

• สนับสนุนการให้สินเชื่อพลังงานทดแทนและสินเชื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อสนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบดำาเนินธุรกิจ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้าน
การทุจริต
คอร์รัปชั่น

10. ดำาเนินงานในการต่อต้าน 
การทุจริต รวมทั้งการกรรโชก 
และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

• ร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)  
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

• ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และกำาหนด 
เรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

• กำาหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง  
และเบาะแสการกระทำาทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร

• สื่อความและให้ความรู้นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ 
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

• จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ  
หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระทำาไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการธนาคาร 
ได้โดยตรงรวมถึงมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล 

• จัดประชุมคู่ค้าเพื่อเน้นยำ้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารและการสนับสนุนให้คู่ค้า 
ดำาเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

• จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน
• ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ ของกำานัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน 

และได้สื่อความนโยบายและการดำาเนินการของธนาคารไปยังคู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอ
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ใบรับรอง ESG 100 Certificate 2560
ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 
บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
โดยสถาบันไทยพัฒน์

ระดับประเทศ

การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท
จดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
Thailand Sustainability Investment 
หรือ THSI ประจำาปี 2560 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล
รายงานความยั่งยืนปี 2560 
ระดับดีเด่น
จากสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
และสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น 

ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท

จากการประกวด รางวัล SET Sustainability
Awards ประจำาปี 2560 

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ”  
จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ในระดับ “ดีเลิศ” 
จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น จัดโดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นิตยสาร IR Magazine 
รางวัล IR Global Top 50

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)
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ระดับสากล

Carbon Disclosure Project (CDP) คอื ระบบการวดัผล
การเปิดเผยข้อมูล การบริหารจัดการ และการแบ่งปันข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำาไร 
โดยมุ่งหวังให้องค์กรธุรกิจลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการดำาเนินงาน ธนาคารกสกิรไทยได้เข้าร่วมการประเมนิ
ในโครงการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP 
ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีลำาดับผลคะแนนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

มาตรฐาน London Benchmarking Group (LBG) 
ซึ่งใช้ในการประเมินมูลค่าทางการเงินที่ใช้จ่าย
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเงินบริจาค 
ชั่วโมงการทำางานจิตอาสา และสัดส่วนการลงทุนเพื่อชุมชน
ธนาคารกสิกรไทยได้ใช้กรอบ LBG ในการประเมิน
และรายงานผลการดำาเนินงานด้านสังคมของธนาคาร
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ธนาคารได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นสมาชกิดชันี
แห่งความยัง่ยนื Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) ประจำาปี 2560 ทัง้ในระดบัโลก 
DJSI World และกลุม่ตลาดเกดิใหม่
DJSI Emerging Markets เป็นปีที ่2 ตดิต่อกนั 
ถอืเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดยีว
ในประเทศและภมูภิาคอาเซยีนทีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็น
สมาชกิดชันตีวัชีว้ดัด้านความยัง่ยนืระดบัโลก  

ธนาคารได้รบัรางวลัประเภท Bronze Class ในกลุม่อตุสาหกรรมธนาคาร 
จากบริษัทจดัการกองทนุระดบัโลก RobecoSAM ซึง่ประเมนิผลบรษิทัทีม่ี
ผลการดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนืทีโ่ดดเด่นเมือ่เทยีบกบับรษิทัในกลุม่
อุตสาหกรรมเดยีวกนัในระดบัสากล ด้วยฐานข้อมลูเดยีวกบัการประเมนิ 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยมกีารประกาศรายชือ่บรษิทัผูไ้ด้รบั
รางวัลในรายงาน RobecoSAM Sustainability Yearbook เป็นประจำาทกุปี

ONGOING ASSESSMENT 

ธนาคารได้รบัการคดัเลือกเป็นหนึง่ในสมาชิกดัชน ีFTSE4 
Good Emerging Index ประจำาปี 2560 เป็นปีท่ี 2 ตดิต่อกัน
กลุม่ดชัน ีFTSE4Good Series นี ้จดัทำาข้ึนเพือ่ช่วยให้นักลงทุนสามารถนำาเอา
ปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environment, Social and 
Governance - ESG) มาใช้ในการพจิารณาเพือ่ตดัสนิใจในการลงทนุ โดยกลุม่ดชันนีี้
ได้คดัเลอืกบรษิทัทีม่กีารบรหิารจดัการความเสีย่งด้าน ESG ทีด่ ีเพือ่ให้กองทนุ
ต่างๆ (Tracker Fund) และผลติภณัฑ์ตราสารทางการเงนิทีม่โีครงสร้างซบัซ้อน 
(Structured Products) ใช้เป็นดชันอ้ีางองิและเปรยีบเทยีบผลการดำาเนนิงาน 
โดยคะแนน ESG ถอืเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำาหรบันกัลงทนุทีต้่องการนำาเอาปัจจยั
ด้าน ESG มาใช้ในการพจิารณาการลงทนุ หรอืเป็นแนวทางให้บรษิทัสำาหรบั
พฒันามาตรฐานและสร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันาอย่างยัง่ยนื
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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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ระดับความเข้าใจ

O  เข้าใจมากที่สุด
O เข้าใจมาก
O เข้าใจปานกลาง
O เข้าใจน้อย
O เข้าใจน้อยที่สุด

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           
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากอ่าน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธนาคาร

หากมีข้อสงสัย
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
กรุณาติดต่อ

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

ท่านชอบเนื้อหาของรายงานฯ  
ส่วนใดมากที่สุด

O การพัฒนาอย่างยั่งยืน
O มิติเศรษฐกิจ
O มิติสังคม
O มิติสิ่งแวดล้อม
O ผลการดำาเนินงาน
 ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 และสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560

หลังจากอ่านรายงานฯ แล้ว 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

O ชื่นชอบมากขึ้น
O ชื่นชอบเท่าเดิม
O ชื่นชอบลดลง

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

……………………………………………

เรียน ผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารขอขอบคุณ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุน
การดำาเนินงานของธนาคารด้วยดีมาโดยตลอด 
และขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารได้จัดทำา
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหารายงาน
เป็นการรวบรวมการดำาเนินงานของธนาคาร
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมการดำาเนินโครงการ
และกิจกรรมของธนาคารที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมในปี 2560 ธนาคารขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่สละเวลาในการอ่าน
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำา
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งอยู่ใน
เอกสารฉบับนี้หรือในเว็บไซต์ของธนาคาร 
ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำาของท่านมีคุณค่ายิ่ง
ที่จะช่วยปรับปรุงการทำางานและการพัฒนา
การจัดทำารายงานของธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัทำา
รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื



บริการธุรกิจตอบรับ

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

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สำานักเลขานุการบริษัท
สายงานเลขาธิการองค์การ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ตู้ ปณ. 1399
ปณศ. ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
10140



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

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

ด้วยปณิธาน “กรีน ดีเอ็นเอ” รายงานฉบับนี้ใช้กระดาษจากต้นไม้ที่ปลูก

โดยการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และกระบวนการผลิตกระดาษ

ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้หมึกพิมพ์ที่ทำาจากถั่วเหลือง

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



รายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 2560

ธนาคารแห่งความยั่งยืน
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