
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

ธนาคารกสิกรไทย





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

วิสัยทัศน์
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด 
ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่และกระทำาทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

ค่านิยมหลัก
• การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• การทำางานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร
• ความเป็นมืออาชีพ
• การริเริ่มสิ่งใหม่



สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การปฏิบัติตามหลักการสากล
ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการจัดทำารายงาน
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูล
ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

การกำากับดูแลกิจการ 

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• การดำาเนินงานด้านธุรกิจ
• การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
• การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
• การดำาเนินงานด้านสังคม

ดัชนีข้อมูลตามกรอบ
การรายงาน GRI
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 ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นและให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ 

ที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้อง

ควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะธนาคารเชื่อว่า 

การแบ่งปัน การมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม จะนำาไปสู่ความแข็งแกร่ง 

และความยั่งยืนทางธุรกิจที่แท้จริง 

 ภายใต้ปณิธาน “หัวใจสีเขียว” ธนาคารได้กำาหนดแนวนโยบาย 

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล ้อมและสังคม 

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักของธนาคาร 

เพือ่ให้เป็นเสมอืนแนวทางการปฏบิตังิานทัง้องค์กรซึง่ผ่านความเหน็ชอบ 

โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและอนุมัติโดยคณะกรรมการ

ธนาคาร การดำาเนินธุรกิจของธนาคารจึงมีหลักเกณฑ์การพิจารณา

เพื่อสร้างความสมดุลและคำานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำาเนินงานทางธุรกิจมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ 

บริการที่ครบวงจรและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในทุก 

ช่วงชวีติของลกูค้าและเพิม่ศกัยภาพในการทำาธรุกรรมการเงนิ นอกจากนี้  

ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการส่งมอบองค์ความรู้ทางการเงิน และ

อื่นๆ แก่ลูกค้า ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ผ่านโครงการ

ต่างๆ อาทิ K-Expert, K SME Care, KFam Club และรายการโทรทัศน์ 

เรียลริตี้โชว์ “SME มีตังค์เยอะ” ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ 

นำาองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการประกอบ

ธุรกิจอย่างมั่นคง และลดความเสี่ยงทางด้านเครดิตลงได้ในระยะยาว  

ส่งผลให้ธนาคารมีฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลไปสู่การพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านสังคม

 ธนาคารมุง่มัน่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่สงัคมและชมุชน โดยเฉพาะ 

การพัฒนาเยาวชนไทย เนื่องจากธนาคารเล็งเห็นความสำาคัญของ 

การพฒันาเยาวชนให้เตบิโตมาเป็นประชากรทีม่คีณุภาพซึง่จะเป็นกำาลงั

สำาคญัในการพฒันาประเทศชาตต่ิอไป ธนาคารได้ร่วมมอืกบัสำานกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำาเนินการโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาและสร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบผ่าน

กระบวนการโครงงานฐานวิจัย ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีและความผูกพันใน

วิถีชีวิตของชุมชน และได้สนับสนุนโครงการทางการพัฒนาการศึกษา

อีกหลายโครงการที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำา

โครงการ K-Expert เพิม่พนูปัญญาต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 เพือ่พฒันาแนวคดิ

เชิงนวัตกรรมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษา และให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 ธนาคารยดึมัน่ในปณธิานการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมโดยมนีโยบายที่

ชดัเจนเกีย่วกบัเรือ่งการก่อสร้างอาคารสถานทีท่ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

และการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานในระยะยาว อาทิ 

อาคารศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทยซึ่งได้รับรางวัลสูงสุด Platinum ภายใต้

ระบบ LEED® จากสภาอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกาเป็นอาคารแรกใน

ประเทศไทย ส่วนด้านของธุรกิจ ธนาคารมีการกำาหนดหลักเกณฑ์การ

ปล่อยสนิเชือ่ทีค่ำานงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและดแูลโครงการให้เป็น

ไปตามมาตรฐานในการจดัการด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึให้การสนบัสนนุ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานนำ้า 

พลังงานแสงอาทิตย์ และชีวมวล และการจัดโครงการเพื่อให้พนักงาน

และชุมชนร่วมรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

 การจัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นการจัดทำา 

ภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล GRI (Global Reporting 

Initiative) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำาเนินงาน 

ด้านความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

และพัฒนาการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ ได ้มี ส ่ วนร ่ วมในการผลักดันและส ่ ง เสริมการดำ า เนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสนับสนุน

ให้พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

ตระหนกั และมจีติสำานกึในการมส่ีวนร่วมในความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

(นายบัณฑูร ล�่าซ�า)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 ประเด็น หลักการของ Global Compact แนวทางการด�าเนินงาน

สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิ 

 มนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขต 

 อำานาจที่เอื้ออำานวย

2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมี 

 ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ 

 แรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา 

 ต่อรองอย่างจริงจัง

4. ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้ 

 การบังคับในทุกรูปแบบ

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงาน 

 และการประกอบอาชีพ

• กำาหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว ้ใน 

 จรรยาบรรณของพนักงาน

• จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สาร เสนอแนะ ให้ข้อมลู 

 ที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ หรือข้อ 

 ร ้องเรียนที่ฝ ่าฝ ืนกฎหมายหรือการกระทำา 

 ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง 

 รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล

 

• กำ าหนดเรื่ องการปฏิบัติต ่ อพนักงานไว ้ ใน 

 จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิและจรรยาบรรณ 

 ของพนักงาน ในการไม่เลือกปฏิบัติและกีดกัน 

 แรงงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง 

 ต่อเนื่อง และการให้ผลประโยชน์ที่สามารถ 

 เทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้นำาทัว่ไป รวมถงึการจดัให้ 

 มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี

• ส่งเสริมให้มีสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทย 

 และสหภาพแรงงานผู ้บังคับบัญชาธนาคาร 

 กสิกรไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

 นายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

• สนับสนุนส่งเสริมคนพิการให้มีโอกาสประกอบ 

 อาชีพ เพื่อดำารงอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ 

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

 ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

• จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ 

 แนะของพนักงาน

• กำาหนดนโยบายการรบัแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน  

 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของ 

 พนักงาน 

การปฏบิตัติามหลกัการสากลว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม
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สิ่งแวดล้อม 7. สนบัสนนุแนวทางการระแวดระวงัในการดำาเนนิงาน 

 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8. อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส ่งเสริมการยกระดับ 

 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยี 

 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นหนึง่ใน 

 คุณลักษณะหลักของกระบวนการกำากับดูแล 

 กิจการที่ดีไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการของ 

 ธนาคาร จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและ 

 จรรยาบรรณของพนักงาน 

• กำาหนดเรื่องการมีส ่วนร ่วมดูแลและอนุรักษ์ 

 สิ่งแวดล้อมไว้ในแนวนโยบายการดำาเนินการ 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• กำาหนดเป็นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กรในการช่วยเหลอื 

 และอาสาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้าง 

 ความยัง่ยนืให้แก่ชมุชน สงัคม และต่อประเทศชาติ 

  รวมถึงการริเริ่ม สนับสนุน และมีส ่วนร่วม 

 ในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหาร 

 จัดการและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิด 

 ประโยชน์สูงสุด

• กำาหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่อาคารสำานักงาน

 ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสถาปัตยกรรม 

 สีเขียวซึ่งเน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตร 

 ต่อสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดให้มีการใช้อุปกรณ์และระบบประกอบ 

 อาคารที่มี เทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง 

 เพือ่อนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม เช่น โครงการ 

 จัดทำาแผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าสำาหรับใช้ 

 ภายในอาคาร (อยู่ระหว่างดำาเนินงานก่อสร้าง 

 และติดตั้ง) เป็นต้น 

• ส ่ง เสริมความรู ้ด ้านสถาป ัตยกรรมสี เขียว 

 ในเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ 

 สิง่แวดล้อม โดยจดัให้มกีารอบรม ดงูาน แก่องค์กร 

 และสถาบันการศึกษา

 ประเด็น หลักการของ Global Compact แนวทางการด�าเนินงาน
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การต่อต้านการทุจริต 10. ดำาเนินงานในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง 

 การกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

• ร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม 

 ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ 

 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

• ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิก 

 แนวร่วมปฏบิตัฯิ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิ 

 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

• ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ 

 ในหน้าที่โดยมิชอบ และกำาหนดเรื่องการต่อต้าน 

 การทุจริตทุกรูปแบบไว ้ในจรรยาบรรณของ 

 พนักงาน

• กำาหนดนโยบายการรบัแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน 

 ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระทำาทีไ่ม่ถกูต้อง และเบาะแส 

 การกระทำาทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร

• สื่อความนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ 

 ในหน้าที่โดยมิชอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 

 พนักงาน

• จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สาร เสนอแนะ ให้ข้อมลู 

 ทีเ่ป็นประโยชน์ในการดำาเนนิธรุกจิ หรอืข้อร้องเรยีน 

 ที่ฝ ่าฝ ืนกฎหมายหรือการกระทำาไม ่ถูกต ้อง 

 ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยตรง รวมถึงมี 

 มาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล

• ร่วมลงนามในโครงการ “การส่งเสริมการจัดจ้าง 

 สีเขียวในภาคเอกชน” ของสถาบันองค์กรธุรกิจ 

 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

 

 ประเด็น หลักการของ Global Compact แนวทางการด�าเนินงาน
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 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำารายงานการพัฒนา 

เพือ่ความยัง่ยนื ตัง้แต่ปี 2545 เป็นส่วนหนึง่ในรายงานประจำาปี และในปี 

2556 ได้จัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับที่สองโดยแยก 

ต่างหากจากรายงานประจำาปี เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ได้ทราบถงึแนวนโยบาย แนวทางการบรหิารจดัการ และผลการดำาเนนิงาน 

ด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างชดัเจน เทยีบเคยีงกบั

มาตรฐานสากล โดยแสดงผลการดำาเนนิงานในรอบปีบญัช ีระหว่างวนัที่ 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2556 และใช้แนวทางการรายงานของ Global  

Reporting Initiative (GRI) อ้างอิงแนวปฏิบัติ G3.1 โดยธนาคารมี

การเปิดเผยข้อมูลการรายงานอยู่ในระดับ B+ ซึ่งเป็นการยกระดับ 

การรายงานให้ชัดเจน ถูกต้อง ตามมาตรฐาน โดยขอบเขตเนื้อหา 

ของรายงานครอบคลุมกิจการของธนาคาร ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมลูหน่วยงานและสายงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง อาท ิสายงานเลขาธกิาร

องค์การ สายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ สายงานกำากับและ 

ตรวจสอบ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัท 

และผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจ

ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ สายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ 

สายงานการเงินและควบคุม สายงานระบบ สายงานทรัพยากรบุคคล

 ธนาคารกำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู ้มีส ่วนได้เสียไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

และจรรยาบรรณของพนักงาน และให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ 

ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม 

รวมถงึส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ทราบถงึความต้องการ 

และสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง  

โดยมีสาระสำาคัญสรุปดังนี้

 ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ
ธนาคาร

พนักงาน

• ผลการดำาเนินงานที่ดีและยั่งยืนภายใต้ 
 ความเสี่ยงที่เหมาะสม
• การดำาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
 เป็นธรรม 

• การดำาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
 เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 อย่างเป็นธรรม

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
 อย่างต่อเนื่อง
• สวัสดิภาพและความปลอดภัย
 ในการทำางาน

• ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี ปีละ 1 ครัง้ 
• เข้าพบและให้ข้อมลูแก่ผูถ้อืหุน้และ
 นกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
 246 ครัง้
• จดักจิกรรมผูถ้อืหุน้สญัจร จำานวน 3 ครัง้
• ให้ข้อมูลผ่านผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง 
 ครบถ้วน เท่าเทยีม โปร่งใส และทนัการณ์
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
• ให้ข้อมลูอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน ทนัเวลา
• มีส่วนร่วมในการกำากับดูแลกิจการ
• พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

• ปฐมนิเทศพนักงาน
• จัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแก่พนักงาน  
 รวม 781 หลักสูตร
• สำารวจความคิดเห็นของพนักงาน
 ปีละ 1 ครั้ง
• จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
 และข้อเสนอแนะ
• สำารวจการจ่ายผลตอบแทนของตลาด
 อย่างสมำ่าเสมอทุกปี

ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ของธนาคารและภายใต้กรอบความยั่งยืน

ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
• พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
•  ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ  

ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำา
ทั่วไป 

•      การจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มี
 ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อ 
 การทำางานอย่างมีประสิทธิผล



09 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

 ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

ลูกค้า

คู่ค้า

• ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
 ที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพและ 
 บริการที่เป็นเลิศ
• ความพร้อมในการรับฟังและตอบสนอง 
 ต่อความต้องการของลูกค้า
• การรักษาความลับของลูกค้า

ลูกค้าต่างชาติ
• ความสะดวกสบายในการทำาธุรกรรม 
 ทางการเงินในเมืองไทย
• คำาแนะนำาในด้านการค้าการลงทุนใน 
 ประเทศไทย
• การแนะนำาคู่ค้าที่มีศักยภาพและ 
 เชื่อถือได้

ลูกค้าไทยที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ
• ความพร้อมในการให้บริการ
 ทางด้านการเงินในต่างประเทศ
• คำาแนะนำาในด้านการค้าการลงทุน
 ในกลุ่มประเทศเอเชีย
• การแนะนำาคู่ค้าที่มีศักยภาพและ 
 เชื่อถือได้

• ทำาธุรกิจด้วยความโปร่งใส

กรอบความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตร 
ที่ต้องการคือ
1. Facility and Process Sharing:
 ส่งต่อลูกค้าระหว่างธนาคาร 
 และแบ่งปันสถานที่ในการดูแลลูกค้า
 ของเครือธนาคารพันธมิตร
2. Human Resource Collaboration:  
 การแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่าง
 ธนาคารพันธมิตร 
3. Information Sharing: การแลกเปลี่ยน 
 ข้อมูลการทำาธุรกิจ 
4. Network Extension: การขยาย

• ทำาความเข้าใจลูกค้าโดยพบปะลูกค้า 
 ผ่านการจดักจิกรรมเสรมิสร้าง
 ความสมัพนัธ์
• จัดกิจกรรม/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• เจรจาจับคู่ธุรกิจ
• พัฒนาศูนย์ส่งเสริมธุรกิจระหว่าง
 ประเทศ (K Global Business Center) 
• ให้คำาแนะนำาโดยทีมงานที่พูดภาษา
 ต่างชาติได้ดี
• จัดทำาหนังสือคู่มือการค้าการลงทุน
 ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเออีซี
• จัดตั้งศูนย์ธุรกิจไทย - จีน

• พบปะคู่ค้า
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 ในรูปแบบต่างๆ 
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• เซ็น MOU เพื่อสร้างกรอบ
 ความร่วมมือในการดูแลลูกค้าของ
 ธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารพันธมิตร
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
 ในรูปแบบต่างๆ เช่น สัมมนา โครงการ 
 จับคู่ธุรกิจ
• แลกเปลี่ยนพนักงาน

มุ่งเน้นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถ
นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ลูกค้าได้ในทุกด้าน ตลอดจนการกำาหนด
เรื่องการรักษาความลับของลูกค้าเป็นหนึ่งใน
จรรยาบรรณของพนักงานที่ต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และมีการสื่อไปยังพนักงาน
อย่างสมำ่าเสมอ

มุ่งมั่นในการเป็นเอเชียน แบงก์ 
(Asian Bank) ภายใต้การดำาเนินกลยุทธ์ 
“AEC+” ซึ่งมุ่งสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าของธนาคาร
และธนาคารพันธมิตร ทั้งด้านการเงิน
และมิใช่การเงิน อันเป็นการเสริมสร้าง
ความพร้อมให้กับลูกค้า เพื่อรับมือกับ
ตลาดเออีซีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ
ปฏิบัติตามสัญญา 

เดินหน้าสร้างพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่น
ในประเทศต่างๆ เพื่อขยายเครือข่าย
การให้บริการให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคและ
พร้อมที่จะรองรับการทำาธุรกรรมทั้งด้าน
การเงินและมิใช่การเงินของผู้ประกอบการ
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 ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

คู่ค้า

คู่แข่ง

เจ้าหนี้

ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

 เครือข่ายของธนาคารพันธมิตรและ
 ลูกค้าของธนาคารพันธมิตรผ่าน
 การแนะนำาหรือทำาการจับคู่ธุรกิจ

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
 เป็นธรรม

• จ่ายดอกเบี้ยและชำาระคืนตามกำาหนด

• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 
และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต 

ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ 
ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ 
ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ฝากเงิน

•  ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม 

•  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
แก่ชุมชน 

•   พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใ  นกิจกรรม
 ต่างๆ 

• ธนาคารพันธมิตร (Alliance
 Partnership)

• สร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 ร่วมกัน

• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม 
 ให้ความรู้
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

• สำารวจความต้องการของชุมชนและ 
 สังคม
• รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
 กิจกรรม จำานวน 71 ครั้ง

 การระบุและคัดเลือกผู ้มีส่วนได้เสีย จะพิจารณาจากการให้ 

ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผลกระทบของการดำาเนิน 

ธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและ 

เป็นธรรม โดยการกำาหนดเนื้อหารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

ให้ครบถ้วนทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมนัน้ ธนาคารได้ให้ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดเนื้อหาของรายงาน โดยจัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการแก่ผู ้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการจัดทำารายงาน 

ตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 

ฉบับ G3.1 เพื่อคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำาคัญและเกี่ยวเนื่องกับ 

องค์กรผ่านการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ตามกรอบ 

การรายงาน GRI ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้นำาประเด็นสำาหรับส่วนเพิ่มเติม

รายสาขาการบริการด้านการเงินมาพิจารณารวมอยู่ด้วย โดยรายงาน

ฉบับนี้ที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่มีสารัตถภาพและมีความพร้อม 

ไว้ในการรายงาน ดังนี้
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 หมวด ประเด็น

ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติด้านแรงงานและงานที่มีคุณค่า

สิทธิมนุษยชน

สังคม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

เนื้อหา

คุณภาพ

ขอบเขต

รายการที่เปิดเผย

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

ข้อมูลองค์กร

ตัวแปรเสริมการรายงาน

ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น
และข้อผูกพันร่วม

หลักการ

การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน

ส่วนเพิ่มเติมรายสาขา
ผูค้้าพลงังานไฟฟ้า การบรกิารด้านการเงนิ องค์กรพฒันาเอกชน การแปรรปูอาหาร 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะ ยานยนต์ โลจิสติกส์และการขนส่ง หน่วยงานราชการ 
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และโทรคมนาคม ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง : 
GRI 3.1 Guidelines

จะรายงานอย่างไร

อะไรที่จะรายงาน

การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการ
และตัวบ่งชี้การด�าเนินงาน

 เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

พลังงาน นำ้า มลอากาศ นำ้าทิ้งและของเสีย ผลิตภัณฑ์และบริการ

การจ้างงาน แรงงานหรือฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การฝึกอบรมและการให้ความรู้ ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา การไม่เลือกปฏิบัติ 
แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

การทุจริต นโยบายสาธารณะ

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ การสื่อสารการตลาด

 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

มากขึ้นและจัดทำาเป็นประจำาในปีต่อๆ ไป สำาหรับรายละเอียดของ 

ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI ซึ่งจะถูกใช้เป็นแนวทางใน 

การประเมินผลการดำาเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาการดำาเนินงาน

ให้ดียิ่งขึ้น

Global
Reporting
Initiative
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 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ 

ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมี 

 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  :  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ

   เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000315 (เดิมเลขที่ บมจ. 105)

 โทรศัพท์ : 02-2220000

 โทรสาร : 02-4701144

 อีเมล : info@kasikornbank.com

 K-Contact Center : 02-8888888 (ภาษาไทย)

   02-8888822 กด 2 (ภาษาจีนกลาง)

   02-8888800 (ภาษาอังกฤษ)

   02-8888826 (ภาษาญี่ปุ่น)

   02-8888888 กด *5 (ภาษาพม่า)

 K-BIZ Contact Center : 02-8888822 (ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น)

 เว็บไซต์ : www.kasikornbankgroup.com

 ธนาคารกสกิรไทยก่อตัง้เมือ่วนัที ่ 8 มถินุายน พ.ศ. 2488 และต่อมาได้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

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

ทุนชำาระแล้ว จำานวน 23,932,601,930 บาท จำานวนหุ ้นสามัญ 

2,393,260,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

 ธนาคารดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การดำาเนินงาน 

ด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ การให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้มี 

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจ 

อย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

 ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน

อย่างคุ ้มค่าในองค์กร จึงได้กำาหนดมาตรฐานด้านการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ 

การใช้พลังงาน และการบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ โดยยึดตามมาตรฐานทั้งในส่วนของต่าง

ประเทศที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก คือ Leadership in Energy and 

Environment Design (LEED) และกฏระเบียบข้อบังคับภายใน 

ประเทศของหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพลังงาน

 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร เครือข่าย และ

สมาชิกกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

และสังคมต่างๆ โดยได้ร่วมรับแนวนโยบายมาปฏิบัติใช้ภายในองค์กร 

ร่วมพัฒนาระบบการทำางาน และแบ่งปันความรู้ อีกทั้งผู้บริหารของ

ธนาคารยงัได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ และกรรมการในหน่วยงานและองค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืนด้านอื่นๆ อีก อาทิ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ CSR Club ของสมาคม

ธนาคารไทย 

ข้อมลู ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)
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 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นใน

ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)  

ที่มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม (Customer’s Main 

Bank) โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการทางการเงิน 

ที่ครบวงจร พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่มผ่าน  

3 องค์ประกอบ คอืด้านผลติภณัฑ์ (Product) ทีเ่น้นการสร้างนวตักรรม

ใหม่เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างทนัท่วงท ีด้านแบรนด์ 

และการตลาด (Branding and Marketing) ทีเ่น้นการสร้างความชดัเจน 

และความสอดคล้องของแบรนด์ในทกุระดบั และด้านคณุภาพการให้บรกิาร 

(Service Quality) ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ดีเลิศให้กับลูกค้า 

ในทุกช่องทาง โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความสามารถ 

เชิงยุทธศาสตร์ที่สำาคัญคือ

วัฒนธรรมองค์กร (K-Culture)

ยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย

 1. การทำาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Understanding  

  Customer Needs)

 2. การสร้างนวัตกรรมและบริหารผลิตภัณฑ์ (Innovative and  

  Managing Products)

 3. การขายและการให้บริการที่เป็นเลิศ (Sales & Services  

  Excellence )

 4. การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk Management)

 ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยมีการจัดการ

เพื่อการนำายุทธศาสตร์ไปปฎิบัติ โดยใช้ Balanced Scorecard เป็น

เครื่องมือ และมีการทบทวนยุทธศาสตร์และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเป็นประจำาอย่างน้อยปีละครั้ง

การท�างานร่วมกัน
เป็นทีมของทั้งองค์กร

• ไว้ใจกันและให้เกียรติ
 ซึ่งกันและกัน
• สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
• ร่วมแรง ร่วมใจ

ความเป็นมืออาชีพ
• มีทักษะ ความสามารถ
• มีจิตมุ่งมั่น ทุ่มเท และเป็นเดือด
 เป็นร้อนในงาน
• มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม
• มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การริเริ่มสิ่งใหม่
• กล้าคิด กล้าทำา
• พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• เป็นมิตร เข้าถึงได้ง่าย
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่
 เหนือความคาดหวังของลูกค้า
• มุ่งมั่นเพื่อความสำาเร็จ
 และความพึงพอใจของลูกค้า

สาขาและส�านักงานย่อยในประเทศ



นโยบายและโครงสร้างการก�ากับดูแล

การต่อต้านการทุจริตและการกระท�าผิดกฎหมาย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารกสิกรไทยเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดีที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบในทุกกระบวนการ 

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินงานมาโดยตลอด
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นโยบายและโครงสร้างการก�ากบัดแูล

 ธนาคารกสกิรไทยในฐานะสถาบนัการเงนิทีด่ำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐาน

การกำากบัดแูลกจิการ โดยคำานงึถงึความโปร่งใส เป็นธรรม และรบัผดิชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการธนาคารมีเจตนารมณ์อย่าง

แน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะ

มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ 

สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น คณะกรรมการธนาคารจึงกำาหนดหลักการและ 

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำากับดูแล

กิจการที่ดี อันประกอบด้วย

 • ความซื่อสัตย์ 

 • ความโปร่งใส 

 • ความเป็นอิสระ 

 • ความรับผิดรับชอบ 

 • ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 

 • ความเป็นธรรม 

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบภารกิจ วิสัยทัศน์ 

ค่านิยมหลัก กลยุทธ์ ซึ่งได้ทบทวนเป็นประจำาทุกปี และอนุมัติใน

ประเดน็สำาคญัเกีย่วกบัทศิทางและนโยบายการดำาเนนิงานของกลุม่ธรุกจิ

ทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย รวมถงึแผนธรุกจิและงบประมาณประจำาปี  

และมีอำานาจสูงสุดในการกำากับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการ

เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผล และ 

ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง 

และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผูม้ส่ีวนได้เสยี นอกจากนี ้คณะกรรมการ 

ธนาคารได้ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงที่เหมาะสม และร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคารก้าวไปสู่การมีผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง  

โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น 

 ฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจประจำาวันของ

ธนาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ

การก�ากบัดแูลกจิการ

เป็นไปในรูปแบบการทำางานร่วมกัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธนาคารในด้าน

การดำาเนินธุรกิจประจำาวันของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 

การดำาเนินการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการ

ธนาคารเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติและเสนอแนะกลยุทธ์ 

และติดตามดูแลการปฏิบัติการและผลการดำาเนินงาน

 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  

และประสบการณ์การทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ในปี 2556 

คณะกรรมการธนาคารมีจำานวน 17 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

9 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

3 คน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 30 - 50 ปี จำานวน 4 คน และช่วงอายุมากกว่า 

50 ปี จำานวน 13 คน โดยมีกรรมการเพศหญิง จำานวน 4 คน ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน  

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูถ้อืหุน้และ 

นักลงทุน อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

นอกเหนือจากคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระ

มากกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการธนาคาร 

ได ้แต ่งตั้ งรองประธานกรรมการเป ็นประธานกรรมการอิสระ 

เพื่อทำาหน้าที่ถ่วงดุลการบริหารงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ  

รวมทั้งกำาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนใน 

ข้อบังคับคณะกรรมการอิสระเพื่อการถ่วงดุลอำานาจและคุ ้มครอง 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้กรรมการทีม่คีวามรูค้วามชำานาญ

ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษา

และกลั่นกรองเรื่องสำาคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย 

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน และ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร

ได้ตั้งคณะจัดการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ และพนักงานของธนาคารจำานวนหนึ่ง เพื่อจัดการ

งานและดำาเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการกำาหนด 
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 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน ทำาหน้าที่ดำาเนินการตาม

กระบวนการสรรหาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารด้วย 

ความโปร่งใส เพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีณุสมบตั ิทกัษะ ความรูค้วามสามารถ 

และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธนาคาร มาดำารงตำาแหน่งกรรมการ  

โดยคำานึงถึงสัดส่วน จำานวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยไม่จำากัดเพศ และเป็นไป

ตามข้อกำาหนดกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคารและหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี 

 สำาหรับค่าตอบแทนของกรรมการ ธนาคารได้กำาหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนทำาหน้าที่ทบทวน 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน

กรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ก่อนนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่เสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจำาปี ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของ

ธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำาเสนอจำานวน

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 นอกจากนี ้ธนาคารจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเอง 

ของคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำาทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ

ธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ 

ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพิม่ประสทิธผิลการทำางานของคณะกรรมการ 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำาเป็น  

2 ลกัษณะ คอื การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคาร

ทัง้คณะ และการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองของกรรมการราย

บุคคล ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำาหนด จะสอดคล้องกับ 

หลกัการกำากบัดแูลกจิการและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ธนาคาร คณะกรรมการดำาเนนิการประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง 

ปีละ 1 ครัง้ โดยมกีารสรปุผลและนำาผลการประเมนิมาพจิารณา เพือ่ให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2556 ได้จัดให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการ

ชุดย่อยและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้  

ธนาคารได้กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ประเมนิการปฏบิตังิาน 

เปรียบเทียบกับเป ้าหมายและแผนงานประจำาป ีตามที่ร ่วมกัน 

กำาหนดไว้

 คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกัน 

เกี่ยวกับการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้

กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำาคัญที่กรรมการ

และพนกังานต้องยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย

มัน่ใจได้ว่าการทำารายการเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของธนาคารอย่างแท้จรงิ 

กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องกบั

ธรุกรรมทีท่ำากบัธนาคารหรอืบรษิทัย่อยของธนาคาร จะต้องไม่มส่ีวนร่วม 

ในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำาหนดราคา 

เป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรม ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือน 

การทำารายการกับบุคคลทั่วไป และเพื่อให้นโยบายมีผลในทางปฏิบัติ 

จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและ

ระเบียบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ การสื่อความให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณของพนักงานผ่านรายการโทรทัศน์ของกสิกรทีวี เช่น 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะเป็นตัวอย่างในเรื่อง 

การยื่นซองประมูล ความซื่อสัตย์จะเป็นตัวอย่างในเรื่องการฝากเงิน 

กรณีที่ลูกค้าฝากเงินเกิน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ในเรื่องการเปิดบัญชีของลูกค้า ฯลฯ 

 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการของธนาคาร  

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้อนุมัติ ประกาศใช้ และมีการทบทวนนโยบาย

และการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ  

และมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำาคัญของ 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้บริษัท 

ของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคาร 



17 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

กสิกรไทยมีการจัดทำาและทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการของ

บริษัท จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของพนักงาน 

รวมถึงระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ 

กำากบัดแูลกจิการทำาหน้าทีก่ำาหนดหลกัการและข้อพงึปฏบิตัทิีส่ำาคญัของ

กระบวนการกำากบัดแูลกจิการ เผยแพร่นโยบาย หลกัการ จรรยาบรรณที่

กำาหนดต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย และดแูลให้หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี 

มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร 

รวมถงึดแูลการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม

การต่อต้านการทจุรติและการกระท�าผดิกฎหมาย

 ธนาคารมีการบริหารจัดการที่อยู ่บนพื้นฐานของความโปร่งใส  

มีจริยธรรม โดยกำาหนดโครงสร้างองค์กรที่เสริมสร้างให้องค์กรมี 

ความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัเป้าหมาย ลกัษณะการดำาเนนิ

ธรุกจิ มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการทำางาน สายการ 

บังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำานาจ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารมี 

ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารอนุมัติหลักการ 

กำากับดูแลกิจการของธนาคาร จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกำาหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ สำาหรับกรรมการและพนักงานยึดถือ 

ปฏิบัติ  โดยถือ เป ็นภาระหน ้าที่ ร ่ วมกันในการปฏิบัติหน ้ าที่ 

ตามขอบเขตความรับผิดชอบต ่อธนาคารและผู ้มีส ่วนได ้ เสีย 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริต 

ทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ 

ตลอดจนธำารงไว้ซึ่งแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และ

เป็นธรรม รวมถึงกำาหนดบทลงโทษกรณีที่ฝ่าฝืน และเพื่อให้นโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 

ระเบียบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการ 

ทีเ่กีย่วโยงกนั ระเบยีบการกำากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน ระเบยีบปฏบิตัิ 

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 

การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ระเบยีบปฏบิตัใินการซือ้ขาย 

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แนวปฏิบัติในการรับของขวัญ 

หรือผลประโยชน์ของพนักงาน ฯลฯ 

 ธนาคารได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการ

การทุจริต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนดกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการการทุจริต เพื่อบริหารจัดการ

เรื่องทุจริตและการปฏิบัติงานผิดพลาดที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริต 

โดยประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และรวบรวมฐานะความเสี่ยง 

ในภาพรวมให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ตลอดจนดำาเนนิการ 

ตรวจจับกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยงที่จะกระทำาทุจริตผ่านทาง 

ระบบ รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเบื้องต้น และ

ประสานงานเพื่อบรรเทาความเสียหาย ปัจจุบันธนาคารมีการวิเคราะห์

ความเสีย่งด้านทจุรติครบถ้วนในทกุผลติภณัฑ์ของธนาคาร และในปี 2556 

ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารและจดัการการทจุรติได้ตดิตามให้ 

ทุกฝ่ายงานระบุและประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามมาตรฐาน  

ธนาคารเพื่อการชำาระหนี้ต่างประเทศ (BIS) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการ 

ทจุรติ เพือ่ให้สามารถกำาหนดแนวทางการจดัการความเสีย่ง และตดิตาม 

และประเมนิประสทิธภิาพมาตรการควบคมุอย่างต่อเนือ่งและรายงานผล 

ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ได้จัดอบรม 

ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ 

ดูแลหรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ธนาคารได้ส ่ง 

บุคลากรไปอบรมความรู ้ด ้านงานทุจริตกับหน่วยงานภายนอก 

อย่างต่อเนื่อง อาทิ VISA, MasterCard สมาคมสถาบันการศึกษา 

การธนาคารและการเงินไทย ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 

สมาคมธนาคารไทย สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในงานกำากับการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำากับดูแลการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายและข้อกำาหนดของธนาคาร 

รวมถงึหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วข้อง โดยธนาคารมนีโยบายให้การดำาเนนิ

ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีนโยบายด้านการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) อนมุตัโิดยคณะกรรมการธนาคาร  

ซึ่งได้กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร

ระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงาน รวมถึงมีการสื่อความ

ให้พนกังานได้ตระหนกัว่า พนกังานทกุคนมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
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ในการศึกษาทำาความเข้าใจในกฎหมายและข้อกำาหนดของทางการ  

รวมถงึกฎระเบยีบภายในของธนาคารในงานทีร่บัผดิชอบ และปฏบิตัใิห้

ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 

 ฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ใช้หลักการ

ตรวจสอบทีเ่น้นความเสีย่ง ซึง่รวมถงึความเสีย่งจากการทจุรติ และการหา 

ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ โดยได้มีการประเมินและตรวจสอบ

อย่างเหมาะสม รวมทัง้การให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการเพือ่ป้องกนั

การทุจริต

 นอกจากนี้ ส่วนธรรมาภิบาลองค์การ สำานักเลขานุการบริษัท 

ได้อบรมให้ความรู ้พนักงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

พนักงาน และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสื่อสารแก่ 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานอย่างต่อเนือ่งผ่านกจิกรรมส่งเสรมิ

การกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน

และพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างให้การกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำาหนดแนวการติดตามและ 

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ธนาคารให้ความสำาคญักบัการต่อต้านการทจุรติ ในปี 2556 ธนาคาร

ได้จดัอบรมหลกัสตูร “การปฏบิตังิานตามมาตรการ AML/CFT Module 

1: การปฏิบัติงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 

โดยมพีนกังานผ่านการอบรม จำานวน 4,202 คน แบ่งเป็นพนกังานระดบั

ผูบ้รหิาร (ตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการขึน้ไป) จำานวน 153 คน (ร้อยละ 59.30 

ของจำานวนผูบ้รหิารทัง้หมด) และพนกังานระดบัปฏบิตักิารหรอืพนกังาน

ระดับเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับรองผู้อำานวยการ) จำานวน 4,049 คน  

(ร้อยละ 21.53 ของจำานวนพนกังานระดบัปฏบิตักิารหรอืพนกังานระดบั

เจ้าหน้าทีท่ัง้หมด) คดิเป็นจำานวนชัว่โมงรวม 6,748 ชัว่โมง และหลกัสตูร 

“การปฏบิตังิานตามมาตรการ AML/CFT Module 2” ซึง่มพีนกังานผ่าน

การอบรม จำานวน 8,747 คน แบ่งเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่

ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป) จำานวน 225 คน (ร้อยละ 87.21 ของจำานวน

ผู้บริหารทั้งหมด) และพนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับ

เจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับรองผู้อำานวยการ) จำานวน 8,522 คน (ร้อยละ  

45.32 ของจำานวนพนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับ 

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด) คิดเป็นจำานวนชั่วโมงรวม 8,619 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่

ธนาคารจัดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามมาตรการ AML/CFT 

Module 1 ตัง้แต่ปี 2552 มพีนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีจ่นถงึปัจจบุนั ผ่านการ 

อบรม จำานวน 17,757 คน คิดเป็นร้อยละ 93.15 ของพนักงานทั้งหมด  

นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร “Governance, Risk 

Management and Compliance” รุ่นที่ 3/2556 ให้ครอบคลุมถึง 

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบด้วย  

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับรองผู้อำานวยการถึง 

ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส จำานวน 27 คน

 ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด 

และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนาม

ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทจุรติ ซึง่ดำาเนนิการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้

เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และในปี 2556 ธนาคาร บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด และบริษัทหลักทรัพย์  

กสกิรไทย จำากดั (มหาชน) ได้รบัประกาศนยีบตัรรบัรองฐานะเป็นสมาชกิ

แนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 

ไทยในการต่อต้านการทุจริต 

 ธนาคารได้กำาหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การห้าม

รบัหรอืให้สนิบนและสิง่จงูใจไว้ในจรรยาบรรณของพนกังาน ซึง่กรรมการ

และพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในปี 2556 

คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตันิโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์

ในหน้าทีโ่ดยมชิอบ ซึง่ครอบคลมุเรือ่งสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและ

ผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และ

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยได้มีการสื่อความและให้

ความรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ผ่านสือ่ภายในของธนาคาร

และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร และได้จัดให้มีการประเมินความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวในกลุ่มผู้บริหารและผู้จัดการ 

สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำาผลที่ได ้จากการประเมินมาจัดทำาแผน 

การสื่อความแก่ผู้บริหารและพนักงานต่อไป และสื่อความไปยังบริษัท 

ของธนาคารและบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารเพื่อให้มี 

การจัดทำานโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมลงนามใน

โครงการ “การส่งเสริมการจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน” ของสถาบัน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
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การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยี

 ธนาคารได้จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อ

สื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ K-Contact Center 

KBank Live สาขา ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนบริหารความสัมพันธ์ 

ผู้ถือหุ้น ฯลฯ และได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ 

ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการดำาเนนิธรุกจิของธนาคาร หรอืข้อร้องเรยีน 

ในกรณีที่เป็นการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการธนาคาร 

ได ้ โดยตรงตามหลักเกณฑ์ที่ เป ิดเผยบนเว็บไซต ์ของธนาคาร 

(www.kasikornbankgroup.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินงาน รวมถึงการเปิดให้มีช่องทาง 

การแจ้งข้อมูลโดยตรงมายังฝ่ายตรวจสอบ เพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือ 

ข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัการกระทำาทีไ่ม่ถกูต้องเหมาะสมของพนกังาน 

และรับแจ้งเบาะแสการกระทำาทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคารเป็นหนังสือ 

K-Contact Center:
อีเมล : info@kasikornbank.com

โทรศัพท์ : 02-8888888 (ภาษาไทย), 

  02-8888822 กด 2 (ภาษาจีนกลาง), 

  02-8888800 (ภาษาอังกฤษ), 

  02-8888826 (ภาษาญี่ปุ่น),

  02-8888888 กด *5 (ภาษาพม่า)

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบันไทย

และต่างประเทศ) :

อีเมล : IR@kasikornbank.com

โทรศัพท์ : 02-4706900-1, 02-4702659-62

โทรสาร : 02-4702690

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการคุ ้มครองสิทธิของ 

ผูใ้ห้ข้อมลู ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการรบัแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน 

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำาหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือ 

ข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 

มาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูใ้ห้ข้อมลู การรกัษาข้อมลูของผูร้้องเรยีนไว้ 

เป็นความลบั ให้จำากดัเฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบทีม่หีน้าทีต่รวจสอบประเดน็ 

ที่ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระจะเป็น 

ผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และในกรณีที่ 

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

ธนาคารได้กำาหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

 ทัง้นี ้ช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบัธนาคารในกรณทีีม่คีำาถามหรอื

ข้อสงสยั ตลอดจนข้อเสนอแนะ หรอืข้อร้องเรยีนสามารถตดิต่อธนาคาร

ได้ที่

ส่วนบริหารความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น (นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไทย) :

อีเมล : Shareholder_Relations@kasikornbank.com

โทรศัพท์ : 02-4706116

โทรสาร : 02-4702747

ที่อยู่ : ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

  สำานักงานใหญ่ ชั้น 33

  สำานักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ 

  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 

  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 

  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140

ฝ่ายตรวจสอบ :

อีเมล : InternalAudit@kasikornbank.com

ที่อยู่ : ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

   ฝ่ายตรวจสอบ สายงานกำากับและตรวจสอบ

   อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 31

   เลขที่ 252/40-41 ถนนรัชดาภิเษก

   แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320



ธนาคารกสกิรไทย เปน็กลุม่ธรุกจิทางการเงนิทีด่�าเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรม การก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี และการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ ภายใต้เจตนารมณ์ “หัวใจสีเขียว”

การด�าเนินงานด้านธุรกิจ

การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานด้านสังคม
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 ธนาคารกสิกรไทย เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ดำาเนินธุรกิจภาย

ใต้หลักจริยธรรม การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา

องค์กรที่ยั่งยืน โปร่งใส โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ “หัวใจสีเขียว”  

ที่มุ่งเน้นการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างจิตสำานึก 

ที่ดีทั้งด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ 

พนักงานในองค์กร ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำานึก 

ของการมีส่วนร่วม ให้เกิดการดำาเนินงานและปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ในทุกกระบวนการทำางาน ช่วยให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารเติบโต 

อย่างมั่นคง ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็น 

ปัจจัยสำาคัญในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งและนำาไปสู่การพัฒนาสังคม

และประเทศอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแนวนโยบายการดำาเนินการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้ 

 • การดำาเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมควบคูก่บัการมส่ีวนร่วมดแูล

  สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 •  บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการ 

  ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำานึงถึง 

  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 • การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและ 

  สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

การด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื 

 •  การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึง 

  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอำานวย  

  ความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้า 

 • การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม 

 ธนาคารได้ผนวกความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการ 

วางแผนทางธุรกิจอย่างผสมผสานกลมกลืนโดยนำาความรู้ที่ได้จากการ 

ดำาเนินงานดังกล่าวมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 

ที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน 

นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่ งแวดล ้อมต ่อเนื่อง โดยมุ ่งเน ้นการมีส ่วนร ่วมของพนักงาน 

พันธมิตร ลูกค้า สังคม และชุมชน และจัดสรรงบประมาณในการ 

ดำาเนินงานดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 1-1.5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี พร้อม 

รายงานการดำาเนินการต่างๆ ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ

 

 ทั้งนี้ การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

การดำาเนินงานด้านธุรกิจ การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการดำาเนินงานด้านสังคม 

เศรษฐกจิ

สิ่งแวดล้อม สงัคม

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

คู่ค้า

ลูกค้า

พนักงาน

คณะกรรมการ
ธนาคาร
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การสร้างวัฒนธรรมเครดิตและนโยบายเครดิตที่เข้มแข็ง

 ธนาคารกสกิรไทยมวีฒันธรรมและนโยบายด้านเครดติทีส่อดคล้อง

ตามระเบยีบปฏบิตัปิระเภทของธรุกจิทีธ่นาคารไม่ให้การสนบัสนนุ อาทิ 

กิจกรรมที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม การบุกรุกหรือ

การเปลี่ยนสภาพป่าชายเลน การฝ่าฝืนกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ ทั้งนี้ นโยบายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ 

ความสำาคัญอันดับแรก เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและการให้ 

ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารที่อาจส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาเครดิตให้แก่ลูกค้าต้องสอดคล้องกับ 

ข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมทางกฏหมาย ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของสังคมโดยรวม ดังนี้

 • การให้ความสำาคญักบัการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

และถือเป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเครดิต 

นอกเหนือจากความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

 • การกำาหนดให้คำาขอเครดติสำาหรบัอตุสาหกรรมหรอืธรุกจิทีม่ี

แนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกดิผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมหรอืทาง

สงัคม ต้องได้รบัการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด

การด�าเนนิงานด้านธรุกจิ

 ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ 

การให้การบริการที่ดีเยี่ยม มีมาตรฐานและคุณภาพ และมุ่งมั่นที่จะ 

คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ประชาชนทัง้บคุคลและภาคธรุกจิ และสงัคม เพือ่เพิม่ความสะดวกสบาย 

และมปีระสทิธภิาพ พร้อมคำานงึถงึการเป็นกลุม่ธรุกจิทางการเงนิชัน้นำา 

ของประเทศ ทีต้่องช่วยเสรมิสร้าง รกัษา และมส่ีวนร่วมพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศให้เติบโตแบบยั่งยืน จึงได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน 

ตั้งแต่การสร้างนโยบายและมาตรการเครดิตที่สอดคล้องกับแนวทาง 

การพฒันาประเทศ การต่อต้านการกระทำาผดิกฏหมาย รวมทัง้การพฒันา 

มาตรฐานและกระบวนการทำางานภายในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 

และมีส่วนช่วยพัฒนากระบวนการทำางานของลูกค้า เพื่อความรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพต่อการประกอบธรุกจิของลกูค้า การเข้าไปมส่ีวนร่วม 

ในการยกระดับความรู ้ความสามารถ ทักษะการบริหารจัดการ 

การวางแผนทางการเงินให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างศักยภาพการเป็น 

ผู้ประกอบการที่คุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 

การดำาเนินธุรกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี 

การดำาเนินงาน ดังนี้

เครดิต ผลิตภัณฑ์และบริการ พลังงานทดแทน
ความรู้ทางการเงิน

เพื่อสังคม
บริการและการเข้าถึง

การให้ค�าปรึกษา
ทางการเงินบุคคล

การด�าเนนิงานด้านธรุกจิ
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 • กรณีที่เป็นคำาขอเครดิตสำาหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมที่มีการดำาเนินโครงการในต่างประเทศ จะต้อง 

ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับระหว่างประเทศ  

(International Standard) ที่เป็นที่ยอมรับ

 ธนาคารกสิกรไทยได้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านเครดิตเพื่อสร้าง

วัฒนธรรมเครดิตที่เข้มแข็งมั่นคงและเป็นส่วนสำาคัญของวัฒนธรรม

องค์กรโดยมุง่สร้างผลตอบแทนทีต่่อเนือ่งด้วยการเตบิโตของสนิทรพัย์ที่

มคีณุภาพ โดยธนาคารได้กำาหนดนโยบายเครดติ หลกัเกณฑ์การทำางาน 

เงือ่นไขทีต้่องปฏบิตัแิละการพจิารณาอนมุตัเิครดติทีช่ดัเจน ภายใต้การ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ด้วยประสิทธิภาพของการทำางานและ 

การบริหารต้นทุนของการให้บริการผลิตภัณฑ์เครดิตแก่ลูกค้า รวมทั้ง

กำาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำางานด้านเครดิต

ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดกลไกการตรวจสอบและควบคุมที่เหมาะสมให้แก่ 

ผู ้ปฏิบัติงานด้านเครดิตทั้งหมด เช่น ฝ่ายนโยบายและบริหาร 

ความเสี่ยงเครดิต ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้พิจารณาเครดิต

อาวโุสและกลุม่ผูพ้จิารณาเครดติ เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์เครดติ ฝ่ายบรหิาร

ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 

ฝ่ายทบทวนสนิทรพัย์เสีย่ง ฯลฯ โดยมคีณะอนกุรรรมการนโยบายเครดติ

เป็นผู้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเครดิต สนับสนุนให้

เกิดการสื่อความด้านนโยบายและกระบวนการทำางานที่ถูกต้องต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับสภาพตลาดและความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้

 การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจมีความแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้าง

และปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อรักษาคุณภาพ

เครดิตและป้องกันการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ธนาคารไม่พึงประสงค์ 

นอกจากกำาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาทั่วไปแล้ว ยังมีการกำาหนดหลัก

เกณฑ์การคัดเลือกลูกค้า (Pre-Screening Criteria) สำาหรับแต่ละ

อุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากปัจจัยหลักที่จะทำาให้ธุรกิจประสบความ

สำาเร็จ (Key Success Factor) ของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม 

ค่าเฉลีย่ทางสถติขิองอตุสาหกรรม และกรณศีกึษาทีผ่่านมาของลกูค้าใน

อตุสาหกรรมนัน้ๆ มากำาหนดเป็นกรอบเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานร่วมกนั

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำาคัญในเรื่องการใช้พลังงานที่คุ้มค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการซึ่งจะเกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อม

และการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ โดยธนาคารให้สินเชื่อแก่ 

ผูป้ระกอบการภายใต้ชือ่ “สนิเชือ่สเีขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม” เพือ่สนบัสนนุ

ผูป้ระกอบการในการลงทนุพฒันาระบบการจดัการด้านพลงังาน ส่งเสรมิ 

การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนผ่านการให้คำาปรึกษา  

การสนับสนุนทางด้านการเงิน และการให้ความรู้ด้านพลังงาน

 การให้เครดิตสำาหรับผู้ประกอบการด้านพลังงานได้แก่ โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ โรงไฟฟ้าพลงังานลม และโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็ 

จะมีการประเมินความเสี่ยงโดยคำานึงถึงความเสี่ยงหลักของโรงไฟฟ้า

ได้แก่

 1. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบในการผลิตทั้งด้านราคาและปริมาณ

เนื่องจากปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้ามีจำานวนเพิ่มมากขึ้น 

ขณะทีป่รมิาณวตัถดุบิมจีำานวนจำากดั อกีทัง้มอีตุสาหกรรมอืน่

ใช้วัตถุดิบเดียวกันเป็นเชื้อเพลิง

 2. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี/เครื่องจักร เช่น Boiler Turbine  

และ Generator (ตรวจสอบเบื้องต้นจาก IE Report จาก

วิศวกรอิสระ)

 3. ความเสี่ยงจากปัญหาการประท้วงและมวลชน โดยจะทำาให้

โรงไฟฟ้าไม่สามารถเปิดดำาเนินการได้สำาหรับโรงไฟฟ้าที่มี 

การประท้วงระหว่างการขอเครดิต

 4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย อาทิ การมีระบบรักษาความปลอดภัย 

การรับรองผลวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(Initial Environmental Examination: IEE) จากหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบโดยตรง และการรับรองเป็นรายงานเกี่ยวกับ

การศึกษามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
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 นอกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์และ

พลังงานลมที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิงแล้ว ธนาคารยังได้มีการ

สนบัสนนุสนิเชือ่ให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงันำ้า ในประเทศสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึง่ถอืเป็นโครงการทีใ่ช้พลงังาน

สะอาดเป็นเชือ้เพลงิเช่นเดยีวกนั โดยธนาคารกสกิรไทย ร่วมกบัธนาคาร

เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral Development Banks: 

MDBs) และสถาบันการเงินในประเทศต่างๆ สนับสนุนการให้สินเชื่อ

เพื่อการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าใน สปป.ลาว ซึ่ง

ทุกโครงการได้ให้ความสำาคัญต่อการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตั้งแต่การประเมินผลกระทบก่อนการก่อสร้าง การติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างไปจนถงึเมือ่เดนิเครือ่งจ่ายไฟฟ้าแล้ว โดย

ยึดกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ประกอบ

กับการมีที่ปรึกษาอิสระด้านเทคนิคและด้านการจัดการสังคมและ 

สิง่แวดล้อมให้ความเหน็ต่อกลุม่ธนาคารถงึความพอเพยีงเหมาะสมของ

แผนการดำาเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ได้แก่

 1. โครงการนำ้าเทิน 2 (Nam Theun 2) เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 

  พลังนำ้าประเภทเขื่อน สำาหรับการจัดการด้านสังคมและ 

  สิ่งแวดล้อม ได้มีการยึดกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 

  ที่เป็นมาตรฐานสากล ดังนี้

  • The Equator Principles

  • The ADB Safeguard Policies

  • The Env i ronmenta l  Gu ide l i nes En t i t l ed  

   “Hydroelectric Power Station and Large Dams” 

   Published by Coface in July 2003

  • The World Bank Safeguard Policies

  • MIGA’s Environmental Assessment Policy

 2.  โครงการเทนิ-หนิบนู (Theun-Hinboun) เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 

พลังนำ้าประเภทเขื่อนทดนำ้า หรือฝายนำ้าล้น และมีเขื่อน 

ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นที่ต้นนำ้าเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็น 

โครงการส่วนขยายโครงการให้ความสำาคัญกับการจัดการ 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดกฎหมาย และแนวปฏิบัติ 

ทีเ่ป็นข้อบงัคบัภายใต้กฎหมายของ สปป. ลาว และมาตรฐาน

สากล ดังนี้

  • Equator Principles

    •  การทำา Environmental Impact Assessment หรือการ

ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  •  การทำา Envi ronmental Management and  

Monitoring Plan

  •  การทำา Social Impact Assessment หรือการศึกษา 

ผลกระทบด้านสังคม และ Resettlement Action Plan 

หรือแผนการรองรับและชดเชยผลกระทบต่อการย้าย

ถิ่นฐาน และ/หรือ ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ

และเพาะปลูก รวมถึงการดำาเนินการชดเชยผู้ที่ได้รับ 

ผลกระทบทั้งก่อนและหลังการย้ายถิ่นฐาน

 3.  โครงการไซยะบุรี (Xayaburi) ตั้งอยู่ในแขวงไซยะบุรีของ 

สปป. ลาว เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงันำ้าประเภทเขือ่นทดนำ้า 

เพื่อยกระดับนำ้าให้สูงขึ้นโดยไม่มีการผันนำ้าออกจากแม่นำ้า

และไม่มีการกักเก็บนำ้าเหมือนเขื่อนที่มีอ่างเก็บนำ้าทั่วไป และ

เป็นโครงการที่ให้ความสำาคัญต่อการจัดการด้านสังคมและ 

สิง่แวดล้อมเช่นกนั โดยมกีารดำาเนนิงานภายใต้แนวทาง ดงันี้ 

 

 ก.   แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่นำ้าโขง (Mekong 

River Commission) 

 •  ภายใต้ข้อตกลงการใช้ลุ ่มแม่นำ้าโขงตอนล่าง หรือ 1995  

Mekong Agreement แบ่งระดบัความสำาคญัทีโ่ครงการต่าง ๆ  

ต้องปฏิบัติตามกระบวนการได้ 3 ระดับ คือ 1) Notification 

2) Prior Consultation และ 3) Specific Agreement  โดย

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันำา้ไซยะบรุเีข้าข่ายทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม

กระบวนการ Prior Consultation ซึ่งทางโครงการก็ได้ปฏิบัติ

ตามกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และประเทศภาคี

สมาชิกในลุ่มแม่นำ้าโขง อันประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา 

ลาว เวียดนาม และไทย ได้ยอมรับและให้การสนับสนุน

โครงการดังกล่าว

 •  รัฐบาล สปป.ลาว ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรอิสระด้าน

เทคนิค 2 บริษัทเพิ่มเติม ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทที่มีความ

เชีย่วชาญและเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางในระดบันานาชาติ

สำาหรับการก่อสร้างและดำาเนินการเขื่อนทดนำ้า เพื่อเข้ามา
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ศึกษาและให้ความเห็นด้านเทคนิคของโครงการ เพื่อให้มี 

ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 •  โครงการได้ดำาเนนิการปรบัปรงุแบบการก่อสร้างของโครงการ 

ตามที่ที่ปรึกษาอิสระทั้ง 2 บริษัท ได้มีความเห็นเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับด้านเทคนิคของโครงการ 

 ข.  กฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ สปป.ลาว 

 •  โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของ สปป.ลาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ IFC 

Performance Standards และ IFC Environmental Health 

and Safety Guidelines รวมถึงมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการทำา Environmental Impact Assessment และ 

Environmental Management Plan 

 •  โครงการได้มจีดัทำา Resettlement Action Plan หรอืแผนการ

รองรับและชดเชยผลกระทบต่อการย้ายถิ่นฐาน และ/หรือ 

ผลกระทบด้านการประกอบอาชพีและการเพาะปลกู ซึง่ได้รบั

ความเหน็ชอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของ สปป.ลาว ตลอด

ช่วงการก่อสร้างและการดำาเนินการของโครงการ นอกจากนี้ 

ทางหน่วยงานของภาครฐัของ สปป.ลาว จะมกีารตดิตามและ

ตรวจสอบการปฏบิตัติามแผน Resettlement Action Plan เพือ่

ให้มั่นใจว่าโครงการได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้  

 ค.  การอนุมัติโครงการภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 

 •  โครงการอยู่ภายใต้แผนการพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (Power Development Plan: PDP) 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

 •  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และ

อัยการสูงสุด ได้มีมติอนุมัติร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าไซยะบุรี 

 •  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันมายัง

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพลังงานได้ยืนยันมายังการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่า  ทางโครงการโรงไฟฟ้า

พลงันำา้ไซยะบรุไีด้ปฏบิตัติามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

แล้ว จงึให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยสามารถลง

นามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโครงการได้ 

 ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยสนับสนุน

โครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม และชวีมวล 

ขนาดเล็กกว่า 30 โครงการ รวมทั้งมีการติดตามและควบคุมดูแล 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งถึง 1 ปี หลังจากเริ่มดำาเนิน

การผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบโดยวิศวกรอิสระ ภาคีเครือข่ายที่ปรึกษา 

ด้านพลงังานในโครงการ ได้แก่ บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด์ 

แมเนจเมนท์ จำากัด บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำากัด บริษัทเอ็กโก  

เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จำากัด มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  

บรษิทั ฟลุ แอดแวนเทจ จำากดับรษิทั เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอน็เนอร์ย ีอนิเตอร์

เนชัน่แนล จำากดั มลูนธิอินรุกัษ์พลงังานแห่งประเทศไทย บรษิทั มอทแมค 

โดนลัด์ (ประเทศไทย) จำากดั บรษิทั ซนิแคลร์ ไนท์ เมอร์ช (ประเทศไทย) 

จำากดั และทีป่รกึษาด้านพลงังานเฉพาะขององค์กร โดยจำาแนกออกเป็น  

3 ระยะ คือ



ช่วงก่อน

การก่อสร้าง และก่อนน�าเสนอ

ขอเงินกู้กับธนาคาร

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานข้อมูลด้านเทคนิค 

แผนการก่อสร้าง ประมวลข้อมูลด้านเทคนิคของ

โครงการ และจัดทำาสมมติฐานทางด้านเทคนิค 

และรายละเอียดคำาแนะนำาโดยรวมกรณีที่มี

ข้อควรแก้ไขและปรับปรุง

ช่วงการก่อสร้าง 

และเชื่อมต่อเข้า Grid

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานผลการติดตามและ 

ความคืบหน้าของการดำาเนินงานตามแผนที่วางไว้  

หลักฐานการเบิกเงินกู้ (Invoice) เพื่อแสดงถึงความ

เหมาะสมของการเบิกเงินกู้ในแต่ละงวดงาน ความถูกต้อง

ของการเชื่อมต่อกับ Grid คุณภาพไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

ค่าความร้อนที่ได้และประสิทธิภาพของ

เครื่องจักรทั้งระบบ

ช่วงด�าเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบ

ผู้ขอสินเชื่อต้องรายงานผลการดำาเนินงานโดยจัดทำารายงาน

ประจำาเดือนเป็นเวลา 6 เดือน และหลังจากนั้นอีก 6 เดือนจัดทำา

รายงานรายไตรมาสรวม 1 ปี โดยรายงานการผลิตไฟฟ้า

สรุปปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ ปัญหาที่เกิด

ระหว่างการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นถึง

ความเหมาะสมของการควบคุมดูแลระบบการผลิตไฟฟ้า การใช้

วัตถุดิบตรงตามที่ออกแบบ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

รวมถึงมั่นใจได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้

ตามแผนที่วางไว้
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 ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทางเลือกถือเป็นธุรกิจ 

ที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูง ด้วยนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ 

ในรปูแบบของ “ส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder)” และแผนการรบัซือ้ 

ไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่ผลิตจากพลังงานทางเลือกตามแผนการ

พัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555 - 2573 (Power 

Development Plan: PDP) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยตั้งแต่ปี 2554 

ถึง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ธนาคารกสิกรไทยได้ให้การสนับสนุน 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม ไบโอแก๊ซ และชีวมวล (ไม่รวมพลังงานนำ้า) 

กว่า 66 โครงการ คิดเป็นกำาลังการผลิตรวม 667 เมกะวัตต์ และ 

มูลค่าโครงการรวมประมาณ 68,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารมีการให้

วงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 

ดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 25,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

การให ้สินเชื่อแก ่ โครงการโรงไฟฟ ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ 

ในสัดส่วนร้อยละ 88 และโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมในสัดส่วน

ร้อยละ 11
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กระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
 ธนาคารกสิกรไทย ยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์

การดำาเนินงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดย

มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทาง 

การเงินที่ส่งเสริมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าในทุกด้าน  

ด้วยการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ เพือ่สร้างคณุค่าและตอบโจทย์ความต้องการ 

ในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า โดยกำาหนดกระบวนการจัดการไว้ ดังนี้

 1) การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองการทำา

ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่ครบวงจร และหลากหลาย  

อาทิ บริการ “สินเชื่อ SME กู ้ง ่าย หมดกังวลเรื่อง 

การเดนิบญัช”ี เพือ่ช่วยผูป้ระกอบการให้สามารถเข้าถงึแหล่ง

เงินทุนได้เต็มที่ การยกระดับสาขาให้เป็นไลฟ์สไตล์สเปซ  

โดยนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการให้บรกิารทางการเงนิและ

ไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบ 

 2) พฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์และบรกิาร เพือ่อำานวยความสะดวก 

และเพิ่มศักยภาพในการทำาธุรกิจให้แก่ลูกค้าของธนาคาร 

ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น หรือตอบสนองความต้องการ 

ของกลุ ่มลูกค ้าได ้หลากหลาย อาทิ การให ้บริการ  

K-CONNEX ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำาธุรกรรมทางการเงิน

โดยมองเห็นกระแสเงินสดของบริษัทในเครือข่ายทั้งหมด 

ได้อย่างง่ายดาย การพัฒนาบริการ K-PowerP@y (mPOS)  

ในการรับชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านสมาร์ทโฟนและ

แท็บเล็ต 

 3) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำาเนินงาน 

อาทิ การปรับปรุงกระบวนการขอสินเชื่อภายในธนาคารให้มี

ความรวดเรว็ขึน้และเพยีงพอต่อความต้องการ เพือ่ตอบสนอง 

การขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ ยังร่วมกับลูกค้า

ในการให้คำาปรึกษา วางแผนเพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้

ประสบความสำาเร็จ ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ 

ครบวงจร 

 4) การจดัทำาโครงการส่งเสรมิการขายและการตลาด เพือ่ให้สทิธิ 

ประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

อาทิ สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต พร้อมสร้างความเชื่อมั่น 

ในด้านความมั่นคง ปลอดภัยในการให้บริการ การสื่อความ 

แจ้งเตือน และให้คำาแนะนำาลูกค้าเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่ทำา 

ธุรกรรมทุจริตผ ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM Skimming) 

หรือเว็บไซต์ปลอม และมีกระบวนการเพื่อป้องกันเหตุการณ์

ต่างๆ อย่างดี

 ในด้านการจัดซื้อจัดหา ธนาคารได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการ

ดำาเนินงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา 

เป็นผู้จัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการเพื่อให้ธนาคารได้รับเงื่อนไขและ 

ราคาที่เป็นธรรม บริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย/ผู้ให้บริการ รวมถึง 

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่สนับสนุนการซื้อสินค้า/จัดจ้างงาน 

ที่ผิดกฎหมาย ไม่ทำาธุรกิจกับผู้ผลิตที่มีข้อมูลว่าทำาธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 

กำาหนดหลักเกณฑ์การสมัครเข้าอยู ่ในรายชื่อผู ้ผลิตของธนาคาร 

โดยต้องมีนโยบายรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่เป็นองค์กร 

ที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการคัดเลือกผู ้ขาย/ผู ้ให้บริการ 

เพื่อรับงานแต่ละครั้ง จะพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสงัคมเป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัในการให้คะแนน ในด้านการจดัการของ 

ผลิตภัณฑ์นั้น ได้จัดทำาข้อกำาหนดในการพิจารณาที่แตกต่างกันไป 

ตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการและความเสียหายของ 

สิ่ งแวดล ้อมที่ เกิดจากผลิตภัณฑ ์ ทั้ ง ในแง ่การผลิต การใช ้ 

การทิ้งทำาลาย โดยคำานึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

สูงสุด การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการผลิต 

การขนส่ง การใช้และการกำาจัดทิ้งหลังการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการนำาขยะกลับมาใช ้ (Reuse) และการแปรใช ้ใหม ่ 

(Recycle) ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทำา “คู่มือจัดซื้อจัดหาสำาหรับบริษัท 

ผู้ขาย (Supplier Manual)” สำาหรับบริษัทผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนเป็นราย

ชือ่ผูข้าย/ผูใ้ห้บรกิารของธนาคาร ได้รบัทราบถงึกระบวนการ วธิปีฏบิตัิ

ในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนข้อควรระวังเพื่อใช้เป็นแนวทางการทำางาน

 สำาหรับการดำาเนินงานด้านการสื่อสารการตลาด ธนาคาร 

มีการจัดทำาแผนงานด้านการสื่อสารการตลาดที่สอดคล้องและยึดตาม

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฏระเบียบ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ไปจนถงึ 

กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการให้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนให้แก่ลูกค้า 
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ประชาชน และได้กำาหนดนโยบายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยยึด

หลักการบริหารด้วยความโปร่งใส มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี และใช้

ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำาหนดทางการ 

ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และมาตรฐานการประกอบธุรกิจการค้า 

ที่เป็นธรรม ทั้งในด้านการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก 

และการใช้สือ่โฆษณา รวมถงึกลยทุธ์ส่งเสรมิการขาย ดงันัน้ ความสำาเรจ็

ในการให้บรกิารและผลติภณัฑ์ของธนาคารจงึมรีากฐานมาจากคณุภาพ

และผลการดำาเนินงาน รวมถึงชื่อเสียงของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ 

จัดตั้งคณะกรรมการด้านการสื่อสารการตลาด โดยมีคณะสมาชิกจาก

ตวัแทนสายงานธรุกจิและการสือ่สารเพือ่ร่วมระดมความคดิ และพฒันา

ทบทวนแผนงานการสื่อสารตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทั้งรายเดือน 

และรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของธนาคาร 

 ธนาคารให้ความสำาคญัเกีย่วกบัคณุภาพการให้บรกิารแก่ลกูค้าและ

ประชาชน จงึได้จดัทำาการสำารวจความพงึพอใจลกูค้าทกุปีตัง้แต่ปี 2549 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยการสุ่มสัมภาษณ์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

สาขาผ่านทางโทรศัพท์เป็นรายสาขาในทุกๆ เดือน เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสาขา และปัจจัยที่ส่งผล กระทบ

ต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยผลสำารวจจากบริษัท AC Nielsen 

พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับ 89 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุด 

จากการสำารวจในประเทศไทย (จากผลสำารวจล่าสดุสิน้ปี 2556) ซึง่ผลวจิยั 

ที่ได้จะนำามาใช้ในการบริหารจัดการ และหาแนวทางในการพัฒนา

มาตรฐานการบริการของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 

ธนาคารได้จัดทำาโครงการติดตามคุณภาพการให้บริการลูกค้า ผ่าน 

ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า

 นอกจากกระบวนการจัดการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ธนาคารยังให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  

การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก  

การพฒันาทรพัยากรบคุคล และการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ให้ 

มั่นใจได้ว่าธนาคารจะสามารถดำาเนินยุทธศาสตร์และบรรลุเป้าหมาย

ตามที่กำาหนดไว้ 

 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มธุรกิจของลูกค้า
 K-Value Chain Solutions เป็นโครงการที่ธนาคารจัดทำา

ขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) ให้แก่กลุ ่มธุรกิจของ

ลูกค ้าตั้ งแต ่ต ้นนำ้าถึงปลายนำ้า (Supply Chain) โดยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ เชื่อมโยงการทำาธุรกรรมของลูกค้า ทั้ง 

ในด ้านทางการเงินและไม ่ ใช ่การเงิน ที่ สามารถตอบโจทย ์ 

การดำาเนินธุรกิจทั้งวงจรธุรกิจของลูกค้าและคู ่ค้า ให้เชื่อมโยงใน

ทุกกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ในห่วงโซ่วงจรธุรกิจ (Value 

Chain) ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Sponsor) ลูกค้าผู้ประกอบการ SME 

(Dealer, Supplier) และลูกค้ารายย่อย (End User / Consumer) โดย

ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ อาทิ ลดต้นทุนสูงสุด ร้อยละ 30 

ลดเวลาการทำางานจากการทำางานเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เหลือ 2 ชั่วโมงต ่อวัน สามารถทำาธุรกรรมแบบ Real Time 

ออกรายงานต่าง ๆ ให้แก่คู ่ค้า พร้อมกับช่วยในเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงที่จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวคู่ค้า 

ของลูกค้า (Credit Control Management) โดยพัฒนาออกมาใน

รูปแบบของ Total Solutions ที่ใช้เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Single 

Industry Chain), ข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม (Cross Industry Chain) 

รวมถึงการพัฒนาต่อเนื่องไปในห่วงโซ่ธุรกิจที่ข้ามไปยังต่างประเทศ  

เชื่อมโยงความสำาเร็จให้ธุรกิจไทยตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า
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(Cross-Border Chain) เพือ่ความมุง่หวงัให้เกดิ win-win-win Situation 

ทั้งตัวลูกค้า คู่ค้าของลูกค้า และธนาคาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน

การเป็นผู้น�าอันดับหนึ่งด้านสินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนและสินเชื่อเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดท�าโครงการด้านเครดิต
 ธนาคารกสิกรไทยมีปณิธานในการเป็นองค์กรที่มีการดำาเนินงาน 

ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื และเหน็ความสำาคญัของผลกระทบจากภาวะ 

โลกร้อน จึงได้มีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

ทางการเงินของธนาคารที่ตอบสนองการพัฒนารูปแบบพลังงานที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการกระตุ้นจิตสำานึกในการรักษ์โลกและ 

ร่วมดูแลโลกให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำาคัญกับ 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency: EE) และ 

การใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy: RE) ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในการช่วยลดการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้สนับสนุนและ 

พัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ดังกล่าว โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสำานึกให้ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู ้ประกอบการหันมาประหยัดพลังงานและ 

ใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ 

และการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนให้กับลูกค้าประชาชน 

ภายใต้แนวคิด “Green Bank” โดยมีรูปแบบการดำาเนินงาน 

ที่หลากหลาย ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและสนับสนุน 

เงินกู ้ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2552 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ K-Energy Saving Guarantee Program 

หรือโปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย 

โดยร่วมเป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร

แก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนผู้ประกอบการในการลงทุนพัฒนา

ระบบการจัดการด้านพลังงานของบริษัทให้เกิดการประหยัดพลังงาน

สูงสุด เพื่อผลดีต่อสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานของประเทศ

โดยรวม และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งควบคู ่ไปกับการเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มกำาไรได้ในระยะยาว รวมถึง 

การได ้ เข ้ าร ่ วมงานเสวนาให ้ความรู ้ เกี่ ยวกับการให ้สิน เชื่ อ 

ประหยัดพลังงานและสินเชื่อพลังงานทดแทนในเวทีต่างๆ 

 จากการที่ธนาคารเป็นผู้นำาในการให้สินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้า 

ขนาดใหญ่ของประเทศ การให้การสนบัสนนุโครงการทีม่กีารใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จึงถือ

เป็นการต่อยอดการสนบัสนนุของธนาคารให้ธรุกจิไฟฟ้าอย่างครบวงจร

เพื่อรองรับธุรกิจตั้งแต่ต้นนำา้ คือ การจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้า (Supply 

Side Management) ไปจนถึงปลายนำ้า คือ การจัดการด้านการใช้

ไฟฟ้า (Demand Side Management หรือ DSM)

 จากการมุ ่ งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ตอบสนอง 

การพัฒนารูปแบบพลังงานให ้ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม ทำาให ้ 

ธนาคารกสิกรไทย นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการแสวงหา 

แหล่งเงินทุนที่หลากหลายตรงความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังเป็น 

สถาบันการเงินที่มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานมากที่สุด 

แห ่งหนึ่งในประเทศไทยภายใต ้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนา 

ด ้านพลังงานที่ธนาคารได ้ เข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการจัดการให ้ 

คำาปรึกษา และระดมทุนดังกล่าว

 ในปี 2556 ธนาคารได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Fund) สำาหรับกิจการไฟฟ้ากองแรกของประเทศซึ่งถือ

เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการระดมทุนสำาหรับธุรกิจที่

เกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยธนาคารได้รับการแต่งตั้งเป็น

ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด เพื่อ

ระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากองทุนรวมประมาณ 

6,300 ล้านบาท สำาหรบัลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า SPP 2 โรง ของบรษิทั 

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำากัด และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2  

จำากัด การออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนำาร่องด้วยโครงการโรงไฟฟ้า 

SPP ในครั้งนี้ ตอกยำ้าความเป็นผู้นำาของธนาคารในตลาดพลังงานของ

ธนาคารและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ

คิดริเริ่มและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อส่งมอบบริการ 

ด้านการเงินอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ขณะเดียวกัน ธนาคารเชื่อมั่น

ว่าการออกกองทุนรวมดังกล่าวจะเป็นแนวทางการระดมทุนที่จะขยาย

ตัวไปสู่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้อีกในอนาคตอันใกล้
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การให้ความรู้
 ในช่วงปีที่ผ่านมาธนาคารได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ 

ในงานสัมมนาทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจและเผยแพร่แนวคิดให้แก่โครงการด้านพลังงานต่างๆ 

แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจต่างๆ อีกด้วย 

อาทิเช่น

 • APEC Peer Review on Low - Carbon Energies (PRLCE) 

ในหัวข้อ Successful Renewable Financings จัดโดย  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 • Financial Schemes for Renewable Energy Projects 

ในหัวข้อ Challenges for Investing in Small Scale  

Renewables in Thailand - Barriers and Solutions จัดโดย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 • Clean Energy Expo Asia 2012 Conference ซึ่งเป็น Panel 

Discussion ในหัวข้อ Bridging the Finance Gap 

 • หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน  

(Fundamental Solar Farm Business: FSB) ในหัวข้อ  

การสนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจ Solar Farm จัดโดย 

สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)

 • Waste Management, Waste Recovery & Waste to  

Energy 2013 ในหัวข้อ Waste to Energy in Financial  

Perspective

 • Workshop on Renewable Energy Support Mechanisms 

for Bankable Projects: Best Practices from the Region 

and Options for Policy Makers จัดโดย Renewable  

Energy Support Programme for ASEAN (ASEAN-RESP)  

ที่ Johor Bahru, ประเทศมาเลเซีย

 • Sustainability Management Course for SASIN Centre 

for Sustainability Management (SCSM) ซึ่งเป็น Panel  

Discussion ในหัวข้อ Energy Efficiency จัดโดย Sasin  

Graduate School of Business Administration of  

Chulalongkorn University

 • Innovative Business Models for Distributed Solar  

Systems ในงาน Thailand’s Solar PV Roadmap Initiative  

จัดโดย Energy Research Institute ร่วมกับกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ British Embassy 

Bangkok

 • Solar Power - An Abundant Energy Resource in 

the Mekong Region: Prospects, Challenges and  

Opportunitiesat 4th EEP Mekong Annual Regional  

Forum จัดโดย The Energy and Environment Partnership 

- Mekong Region (EEP Mekong) ที ่Siem Reap, Kingdom 

of Cambodia

 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำา  

Solar PV Roadmap ของประเทศไทย ร่วมกบัผูท้รงคณุวฒุ ิอาจารย์ และ

นกัวชิาการในสาขาพลงังานและภาคอตุสาหกรรมอกีด้วย การมส่ีวนร่วม 

ดังกล่าวตอกยำ้าบทบาทความสำาคัญของธนาคารในธุรกิจไฟฟ้า

 สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐให้มีการรับซื้อ

ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

(Rooftop PV System) รวม 200 MW จำาแนกเป็นสำาหรบัอาคารประเภท

บ้านอยู่อาศัยจำานวน 100 MW และสำาหรับอาคารประเภทธุรกิจและ

โรงงานอีก 100 MW ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed - in  

Tariff ในอัตรา 6.16 - 6.96 บาทต่อหน่วย ขึ้นอยู่กับกำาลังการผลิต 

ตดิตัง้เป็นระยะเวลาการสนบัสนนุ 25 ปี นัน้ ธนาคารกไ็ด้ให้ความสนใจ

และอยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อ Project Finance ให้กับ 

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะติดตั้งรวมประมาณ 15 - 20 MW  

ทั้งนี้ ในส่วนของบ้านอยู่อาศัย ธนาคารได้ให้บริการแก่ผู้รับเหมาติดตั้ง

อุปกรณ์โดยให้ชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตของธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ย 

0% นาน 10 เดือน นอกจากนี้ ธนาคารยังอยู่ระหว่างการพิจารณาออก

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า

ที่สนใจติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการสนับสนุน 

ในรูปแบบของสินเชื่อลีสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

 นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ธนาคารยังได้จัดให้มี 

การส่งเสริมความรู้ในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็น

งานสัมมนา “ลดต้นทุนธุรกิจด้วยแนวคิดประหยัดพลังงาน” ซึ่งจัดขึ้น

เพือ่นำาเสนอข้อมลูความรูอ้นัเป็นประโยชน์เกีย่วกบัแนวทางการประหยดั

พลังงานและการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจด้วยการลดต้นทุน



31 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำาไรให้กับองค์กร ตลอดจนแสดงถึงความพร้อม

ของธนาคารในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่

โครงการที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 จากการที่ธนาคารมีบริการสินเชื่อพิเศษที่สนับสนุนบริษัทจัดการ

พลังงาน Energy Service Company (ESCO) สำาหรับโครงการ

ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นั้น ทำาให้ปี 2556 ธนาคารกสิกรไทยได้รับ 2 รางวัลใหญ่ คือ ESCO  

Excellence Supporting Bank Awards จากกรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนรุกัษ์พลงังาน และ Thailand Energy Awards จากนายกรฐัมนตรี

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การให้ความรู้ทางการเงิน

 ธนาคารกสิกรไทย มุ ่งมั่นให ้ความรู ้ทางการเงินแก่ลูกค ้า 

ผู ้ประกอบการ โดยเห็นว่าทักษะทางการเงินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

และช่วยส่งเสริมให้บุคคลรู ้จักการวางแผน จัดการการเงิน สร้าง 

ความมีวินัย และความพากเพียร ความมั่นคงทางธุรกิจ ช่วยลด

ความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างอนาคตที่ดีของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และนำาไปสู ่การพัฒนาประเทศชาติ 

การปิดโครงการ K SME Care เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการอบรม ณ สำานักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

ที่ยั่งยืน โดยธนาคารได้นำาศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางการเงินที่มี  

มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และส่งต่อให้แก่สังคม ลูกค้า ประชาชนและ

ชมุชนผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทำาให้ประชาชนเข้าถงึองค์ความ

รู้ทางการเงินได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ 

โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (K SME Care)
 โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ K SME Care เป็นโครงการที่ธนาคาร 

ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา 

องค์ความรูท้ีท่นัสมยั การให้ความรูก้ารบรหิารจดัการธรุกจิด้านการเงนิ 

และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไก

สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยรวม ผ่านการจัดสัมมนา

และกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์

ที่สามารถนำาไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ เปิดกว้างสำาหรับผู ้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจที่

สนใจ โดยไม่จำาเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร และไม่มีค่าใช้จ่าย 

ในการอบรม เนือ้หาครอบคลมุการดำาเนนิธรุกจิทีห่ลากหลาย โดยได้รบั 

การถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู ้ เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง 

ภายใต้ความร่วมมือกับคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำาหนดเนื้อหาให้มีความทันสมัยและ 

ทันเหตุการณ์อยู ่ เสมอ โดยมีการกำาหนดหัวข้อหลักที่ต ่างกันไป 

ในแต่ละปี เช่น Creative Economy AEC หรือ Fit & Firm รวมทั้ง

การจัดกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 

ในรุ ่นเดียวกัน (Business Network) การทัศนศึกษาทั้งในและ 

นอกประเทศ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการนำาเสนอแผนธุรกิจ 

เป็นต้น 

 ในด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเชื่อมโยงผู้เข้า

อบรมรุ่นปัจจุบันกับชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ K SME (K SME Network 

Club) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนนักธุรกิจรุ่นพี่

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการ K SME CARE ได้จัดขึ้นมากว่า 7 ปี  

มจีำานวนทัง้หมด 19 รุน่ ทัว่ประเทศ ได้แก่ กรงุเทพ นครปฐม เชยีงใหม่ 

เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ระยอง จันทบุรี 

ภเูกต็ หาดใหญ่ สรุาษฎร์ธาน ีและนครศรธีรรมราช มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ

ทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ซึ่งทุกคนคือสมาชิกชมรมเครือข่ายนัก

ธุรกิจ K SME (K SME Network Club) และสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนนักธุรกิจ เพื่อการเติบโต

ของธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการมือใหม่ - SME มีตังค์เยอะ 

 โครงการ SME มีตังค์เยอะ ถูกจัดทำาขึ้นมาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้

และสานฝันให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจให้เป็นจริง 

ซึ่งเพิ่มเติมมาจากการให้องค์ความรู้ในรูปแบบการอบรม สัมมนาทั่วไป

ทีธ่นาคารได้จดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้การทำาโครงการ SME มตีงัค์เยอะ 

ได้มีรูปแบบการให้ความรู้โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

 การจัดท�าแคมป์ SME มีตังค์เยอะ เป็นแคมป์ธุรกิจแนวใหม่ 

ที่ไม่เน้นการท่องจำา แต่เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยรับสมัคร 

ผู้เข้าร่วมแคมป์จากการส่งคลิปความยาว 2 นาที และคัดเลือกจำานวน 

30 คน จาก 1,200 คลิป เข้าร่วมอบรมในแคมป์ SME มีตังค์เยอะ  

ที่เรียนรู ้กับผู ้เชี่ยวชาญตลอด 7 วัน 7 คืน โดยผู ้เข้าร่วมแคมป์ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าแคมป์แต่อย่างใด ทั้งนี้ รูปแบบของแคมป์  

SME มีตังค์เยอะ เป็นการเรียนรู้การทำาธุรกิจเชิงปฏิบัติที่สนุกสนาน 

และเข้มข้น ในหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อการทำาธุรกิจ เช่น การนำาเสนอ 

การขาย การตลาด การเงิน เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง 

อาทิ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร 

มาให้ความรู ้แบบใกล้ชิด รวมทั้งนักธุรกิจที่มากประสบการณ์

จากชมรม K SME Network Club ของธนาคารกสิกรไทย 

การแถลงข่าวเปิดตัวรายการ SME มีตังค์เยอะ ที่สตูดิโอของบริษัทเจเอสแอลฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
ซึ่งเป็นการประกาศผู้เข้ารอบเพื่อเข้าไปแข่งขันในรายการทั้งหมด 9 คน
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มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และให้คำาแนะนำาแบบตัวต่อตัว โดยใช้ 

เวลาเรยีนจำานวน 6 วนั และปิดท้ายอกี 1 วนั ด้วยการให้ทนุแก่ผูเ้ข้าแคมป์ 

ทั้ง 30 คน ได้ทดลองเปิดร้านขายของจริงที่หน้าห้างสรรพสินค้า

มาบุญครองเซ็นเตอร์ เพื่อตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบ 9 สุดยอดธุรกิจ เข้าไป

ต่อในรายการ SME มีตังค์เยอะ ทั้งนี้ การจัดทำาแคมป์ SME มีตังค์เยอะ  

เป็นความสำาเร็จของธนาคารในการสนับสนุนองค์ความรู้ สร้างทักษะ 

ในการทำาธุรกิจ และยังช่วยสานฝันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหน้าใหม่ 

ในการทำาธุรกิจได้จริง และนำาความรู้ไปปรับใช้ในการทำาธุรกิจต่อไปใน

อนาคต 

 การจดัท�ารายการโทรทศัน์ SME มตีงัค์เยอะ หลงัจากการให้ความรู้ 

ผ ่ านแคมป ์  SME มีตั งค ์ เยอะ ผู ้ ร ่ วมแคมป ์ต ้ องลงมือทำ า 

ธรุกจิจรงิ มหีน้าร้าน ขายจรงิ ซือ้จรงิ วางแผนการทำาธรุกจิ และแก้เกมกนั 

วันต่อวัน ด้วยเงินทุนที่เท่ากัน เพื่อสร้างยอดขายและผลกำาไรสูงสุด  

โดยธนาคารได้สนับสนุนเงินทุนตั้งต้นให้แก่ผู ้เข้าแข่งขันทั้ง 9 คน 

โดยจะนำาเสนอผ่านรายการ SME มีตังค์เยอะ ซึ่งเป็นเรียลลิตี้เกมโชว์ 

ทางธรุกจิ โดยออกอากาศทกุวนัอาทติย์ เวลา 22.40 น. ทางททบ. 5 เริม่

ออกอากาศตัง้แต่ 6 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2556 รปูแบบรายการเป็นการแข่งขนั 

โดยเป็นการให้ความรู ้ควบคู ่กับสาระผ่านการนำาเสนอกลยุทธ์ของ 

ผู้เข้าแข่งขันและจากผู้เชี่ยวชาญประจำารายการจากธนาคารกสิกรไทย 

และผูเ้ชีย่วชาญภายนอกทีจ่ะมาให้คำาแนะนำาทางการเงนิ โดยการแข่งขนั 

แบ่งเป็น 3 ช่วง ผู้ชนะในแต่ละช่วง จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท 

เพื่อเป็นทุนไปทำาธุรกิจต่อ ประกอบด้วย

 ช่วงที่ 1 “ตั้งต้นใหม่ ใครจะแน่” เป็นการแข่งขันขายอาหารกล่อง

มื้อกลางวันให้คนออฟฟิศ ที่ลาวิลล่า อารีย์ 

 ช่วงที่ 2 “ จาก Online สู่ On Ground” เป็นการแข่งขันขายเสื้อผ้า

ออนไลน์และต้องมาขายของแบบมีหน้าร้านจริง

 ช่วงที่ 3 “มีตังค์เพิ่ม เริ่มขยับ” 3 ทีมกับธุรกิจที่พร้อมขยายตัว

เมื่อมีเงินเข้ามาให้ขยับขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มกำาไร 

 ทั้งนี้ รายการ SME มีตังค์เยอะ ได้นำาการแข่งขันทั้ง 5 วัน มา

วิเคราะห์เจาะลึกในสตูดิโอ ซึ่งคะแนนในการตัดสินจะมาจากยอดขาย

ประจำาสปัดาห์ของผูเ้ข้าแข่งขนัรวมกบัคะแนนของผูเ้ชีย่วชาญในรายการ 

 เป้าหมายของการจัดทำาโครงการ SME มีตังค์เยอะ เป็นการให้ 

องค์ความรู้แก่ผู้ชมทั่วไปและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่าการให้

ความรู้แค่การอบรมสัมมนาในห้องเรียนที่เป็นการจำากัดคนเข้าร่วมงาน 

โดยรายการ SME มีตังค์เยอะ สามารถตอบโจทย์การให้ความรู้โดยผ่าน

สือ่โทรทศัน์ทีเ่ข้าถงึได้ง่าย สะดวก และครอบคลมุ ทำาให้ผูป้ระกอบการ 

ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ได้มากขึ้นตามเป้าหมายของธนาคาร

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแห่งแรกของสถาบัน 

การเงิน (K SME Care Knowledge Center)

 ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้เพื่อผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี 

เป็นแห่งแรกของสถาบันการเงินไทย ณ ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์  

เพื่อสนับสนุนผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู ้ที่สนใจเริ่มทำาธุรกิจ 

ด้วยการให้องค์ความรู ้และคำาปรึกษาจากผู ้เชี่ยวชาญในแง่ต่างๆ 

โดยผู้สนใจสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับคำาปรึกษาได้ ทั้งนี้ 

การให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ มี 3 รูปแบบ คือ

 1. Bus iness Inte l l igence เป ็นคลังความรู ้ทางธุรกิจ 

ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเอสเอ็มอี 

เป็นผู้ให้คำาปรึกษาแบบตัวต่อตัว อาทิ การสร้างแบรนด์ 

การเข ้าตลาดหุ ้น การบัญชี รวมทั้งจัดทำามุมความรู ้ 

เพื่อค้นคว้าและหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ นิตยสาร 

และบทวเิคราะห์ต่างๆ และมมุอนิเทอร์เนต็สำาหรบัการค้นหา

ความรู้ ข้อมูล และบทวิจัยต่างๆ ผ่านฐานข้อมูลทั่วโลก

 2. Business Training เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

เอสเอม็อด้ีวยการจดัสมัมนา อบรม และกจิกรรมทีต่อบโจทย์ 

ความต้องการของทุกช่วงธุรกิจ ได้แก่ Start-up Business 

เป็นหลักสูตรอบรมสำาหรับผู ้ประกอบการที่ เพิ่งเริ่มต้น

ธุรกิจเพื่อเพิ่มความรู้ขั้นพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจใน

การทำาธุรกิจ Business Owner หลักสูตรอบรมสำาหรับผู้

ประกอบการที่ต้องการต่อยอดและขยายธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ
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มีความมั่นคงและยั่งยืน และไลฟ์สไตล์เป็นหลักสูตรอบรม 

เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตธุรกิจและชีวิตส่วนตัว 

ของผู้ประกอบการ

 3. Business Network คือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยเป็น 

ศูนย์รวมให้ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอีสร้างเครือข่ายทาง

ธุรกิจที่เข้มแข็ง ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้า

ร่วมพบปะและแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนนักธุรกิจใน

กิจกรรม SME Society และการรู้จักคู่ค้ารายใหม่ๆ กับ

กิจกรรม Business Matching อีกทั้งยังสามารถใช้เว็บไซต์  

www.ksmecare.com เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่าย 

ทางธุรกิจผ่านทาง Online Business Matching ได้ด้วย

 ทั้งนี้ ในปี 2556 มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าใช้บริการศูนย์ 

การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 10,000 ราย และมีผู้เข้าชม

เว็บไซต์ www.ksmecare.com เฉลี่ยถึงเดือนละกว่า 20,000 คน

ศนูย์ธรุกจิไทย-จนี แห่งแรกของสถาบนัการเงนิ เพือ่รองรบัการลงทนุ 

ข้ามชาติไทย-จีน (Chinese - Thai Business Center)

 ธนาคารให้การสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจระหว่างไทย-จีนมา

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ได้เปิดให้บริการศูนย์ธุรกิจไทย-จีน 

ธนาคารกสกิรไทย ทีช่ัน้ 16 อาคารจามจรุสีแควร์ เป็นศนูย์ธรุกจิไทย-จนี 

ครบวงจรแห่งแรกของธนาคารพาณิชย์ไทย ที่เป็นศูนย์กลางในการให้

ข้อมูลและคำาปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน สำาหรับนักลงทุนไทย

ที่สนใจไปลงทุนในประเทศจีนและนักธุรกิจจีนที่ต้องการเข้ามาลงทุน

ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการและพันธมิตรของธนาคาร ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทาง

ด้านการเงินและการจับคู่ทางธุรกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่คนไทยและคนจีน

ให้บริการ จึงช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนได้ทั้งสองประเทศ 

ผูป้ระกอบธรุกจิและนกัลงทนุผูส้นใจทัว่ไปเป็นอย่างด ีโดยการให้บรกิาร

ของศูนย์ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. การให้บรกิารด้านข้อมลู เกีย่วกบัประเทศไทยและประเทศจนี  

ที่ช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของนักลงทุน อาทิ ข้อมูล 

พื้นฐานประเทศไทย-จีน ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลเศรษฐกิจ ข่าวสาร ขั้นตอนกฎระเบียบ การลงทุน

ระหว่างประเทศไทย-จีน ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำางาน 

โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือ 

นักลงทุนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล 

ที่จัดเตรียมไว้ให้

 2. การให้บริการคำาปรึกษาการวางแผนธุรกิจและกฎระเบียบ 

การจดัตัง้บรษิทัและการดำาเนนิธรุกจิไทย-จนี โดยธนาคารได้

ร่วมมอืกบัพนัธมติรทีม่คีวามเชีย่วชาญ 4 กลุม่หลกั ในการให้ 

คำาปรึกษาตามความต้องการของนักลงทุน ประกอบด้วย 

ทีป่รกึษาด้านกฎหมายและการลงทนุ ทีป่รกึษาด้านการบญัชี

และภาษี ที่ปรึกษาด้านการเช่าและซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งบริษัท 

และนกัวชิาการทีท่รงคณุวฒุใินด้านไทย-จนี จากสถาบนัชัน้นำา

บรรยากาศภายในศูนย์ธุรกิจไทย-จีน
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 3. การให้บริการทางการเงินแก่นักลงทุนในประเทศไทย-จีน 

รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะมีเครือข่ายบริการ

ผ่านสาขาของธนาคารซึง่มมีากกว่า 900 สาขา ในประเทศไทย 

ธนาคารยังมีเครือข่ายการให้บริการในประเทศจีนทั้ง 6 แห่ง

ได้แก่ สาขาเซนิเจิน้ เฉงิต ูและฮ่องกง รวมทัง้สำานกังานผูแ้ทน

นครปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองคุนหมิง และผ่านธนาคาร

พันธมิตรจีนชั้นนำาที่ช่วยสนับสนุนให้การทำาธุรกรรมของ 

นักลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ทั้งนี้ 

ศูนย์ธุรกิจไทย-จีน จะให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคาร 

ซึ่งมีทั้งคนไทยและจีน จึงมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของทั้ง

สองชาติ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาจีน 

ได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน

ทั้งสองประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ (K Global Business Center)

 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศขึ้น ณ ธนาคาร

กสิกรไทย สำานักพหลโยธิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ การให้บริการ

จะครอบคลมุการให้คำาปรกึษาทางด้านการค้าและลงทนุในกลุม่ประเทศ

อาเซียน ข้อมูลอุตสาหกรรม ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

รวมทัง้บรกิารจบัคูธ่รุกจิระหว่างประเทศเพือ่ช่วยเชือ่มโยงธรุกจิระหว่าง

ผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ ผ่าน 

ความร่วมมือของเครือข่ายธนาคารพันธมิตรในประเทศต่างๆ

 ในปี 2556 มีจำานวนของผู้สอบถามเข้ามาที่ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจต่าง

ประเทศ ประมาณ 80 - 90 รายต่อเดือน โดยมีคำาถามจากกลุ่มลูกค้า

บรรษัทในระดับต่างๆ อาทิ ข้อมูลการค้าและการลงทุนในประเทศไทย

และประเทศในกลุ่มอาเซียน แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่กำาลังเติบโต

ในแต่ละภูมิภาค รูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ สิทธิประโยชน์ด้านการ 

ส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบในการโอนเงินลงทุนระหว่างประเทศ 

เอกสารที่จำาเป็นในการเปิดบัญชีเงินฝาก

KFam Club

 ธุรกิจครอบครัวถือเป็นธุรกิจที่เก ่าแก่ที่มีความสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่มักมีวัฎจักรที่เริ่มต้นด้วยการเติบโตและลงท้าย 

ด้วยการล้มหาย เนื่องด้วยความขัดแย้งระหว่างคนสองรุ่น ธนาคาร

กสิกรไทยเล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจครอบครัวไทย และ

การส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ ่นสู ่รุ ่นอย่างยั่งยืน จึงมีการก่อตั้ง 

KFam Club เพื่อรวมกลุ่มของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นธุรกิจ

ครอบครัวของธนาคารกว่า 250 ครอบครัว หรือกว่า 500 คน พร้อมจัด

กิจกรรมเชิงวิชาการและสันทนาการให้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์

ระหว่างกัน หนึ่งในหลักสูตรที่ธนาคารร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยคือ หลักสูตร The Professional Family Business  

Management Program ที่เสริมสร้างความรู้เครือข่ายระหว่างกัน และ

ยังเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนสองรุ่นให้กับธุรกิจ

ครอบครัวไทย 

บรรยากาศการจัดงาน KFam Club เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน ที่จังหวัดชลบุรี
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 นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อ 

จุดประกายให้ธุรกิจครอบครัวไทยเรียนรู ้เทคนิคการส่งต่อธุรกิจใน 

มมุมองระดบัโลก เช่น การพาลกูค้าไปเยีย่มชมธรุกจิครอบครวัทีเ่ก่าแก่ 

ที่สุดในโลกในประเทศญี่ปุ่น หรือการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก  

IMD Global Family Business Center สถาบันการศึกษาชื่อดัง 

ด้านธุรกิจครอบครัวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างหลักสูตรธุรกิจ

ครอบครวัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลก และเป็นทีป่รกึษาให้กบัธรุกจิและแบรนด์

ชั้นนำาระดับโลกมากมาย เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์ระดับสากล 

สู่ธุรกิจครอบครัวไทย ให้ส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน

การให้บริการทางการเงินที่ทุกคนเข้าถึงได้

 นอกจากการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทาง 

การเงนิเพือ่ตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า

ประชาชนแล้ว ธนาคารได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์และ

บรกิารทีอ่ำานวยความสะดวก รวดเรว็ให้ประชาชนทกุคนสามารถเข้าถงึ

บริการทางการเงินของธนาคารอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย

โครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคต

 ธนาคารจัดทำาโครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคตสำาหรับลูกค้าที่

ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่สามารถนำาเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจนมา

ประกอบการยื่นขอกู้กับธนาคารได้ สำาหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากและ/

หรอืบญัชกีองทนุกบัธนาคาร รวมทัง้สถาบนัการเงนิอืน่ ทีม่กีารฝากเงนิกบั

ธนาคารเพิม่ขึน้เป็นประจำาทกุเดอืน โดยพจิารณาจากยอดสนิทรพัย์รวม 

(Asset Under Management: AUM) เฉลีย่ของลกูค้า เป็นการสะท้อนให้

เหน็ถงึความสามารถในการชำาระหนีข้องลกูค้ารายนัน้ๆ และเมือ่ฝากเงนิ 

จนครบตามระยะเวลาทีโ่ครงการกำาหนด ลกูค้าจะมสีทิธิไ์ด้รบัการอนมุตัิ 

สินเชื่อสำาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สินเชื่อบ้าน

กสิกรไทย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย และ

สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย

บริการ KBank to Post

 ธนาคารร่วมกบับรษิทัไปรษณย์ีไทยให้บรกิาร KBank to Post ซึง่เป็น

บริการโอนเงินที่อำานวยความสะดวกแก่ผู้รับเงินปลายทาง โดยเฉพาะ 

ผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังไม่มีสาขาหรือเครื่องเอทีเอ็มให้

บริการในพื้นที่ โดยลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของ 

ธนาคารกสิกรไทย กว่า 8,700 เครื่องทั่วประเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

และผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 

โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ใช้เพียงบัตรประจำาตัวประชาชน

และรหัสรับเงิน 8 หลัก (Password) ที่ผู้โอนแจ้งให้ทราบจากสลิป 

การทำารายการโอนเงิน นอกจากให้บริการได้ครอบคลุมแล้ว ยังลด 

ค่าใช้จ่ายการเดินทางสำาหรับผู้รับเงินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

 ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ได้

รับผลกระทบจากนำ้าท่วม 27 จังหวัด ในปี 2556 เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

 1. ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย สามารถขอลดค่างวดผ่อนชำาระ

บ้านรายเดือนได้สูงสุด ร้อยละ 40 เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ

เลอืกผ่อนชำาระเฉพาะดอกเบีย้ โดยไม่ต้องผ่อนชำาระเงนิต้นได้

นานสงูสดุ 6 เดอืน และในกรณทีีพ่กัอาศยัได้รบัความเสยีหาย 

สามารถขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์กสิกรไทยเพื่อซ่อมแซม

บ้านได้สงูสดุ 100% ของยอดเงนิต้นของสนิเชือ่บ้านกสกิรไทย

ที่ผ่อนชำาระคืนไปแล้ว และผ่อนได้สูงสุด 15 ปี

 2. ลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย และลูกค้าสินเชื่อเงินสดทันใจ

กสกิรไทย ปรบัลดดอกเบีย้ลง ร้อยละ 50 ของดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ 

ในรอบบญัชทีีล่กูค้าประสบภยัเป็นระยะเวลา 3 รอบบญัช ีคอื 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 

 3. ลกูค้าเอสเอม็อแีละลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่ สามารถเลอืกชำาระ

เฉพาะดอกเบี้ย โดยพักการชำาระเงินต้นได้เป็นเวลา 3 เดือน 

เพื่อให้ลูกค้ามีเงินไปหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจได้

มากขึ้น สำาหรับลูกค้าที่มีวงเงินด้านต่างประเทศหรือวงเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เมื่อครบกำาหนด สามารถเลือกชำาระ

เฉพาะดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว และเลื่อนชำาระเงินต้นได้อีก 

3 เดือน
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 กรณทีีล่กูค้าและคูค้่าได้รบัผลกระทบจากภาวะนำา้ท่วมอย่างรนุแรง 

ทำาให้สต๊อกสินค้าเสียหายและไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 

ลูกค้าสามารถขอพักชำาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้  

หากลูกค้าต้องการวงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือซื้อสินค้าเป็น 

สต๊อกใหม่ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนวงเงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูกิจการเป็น

ระยะเวลา 3 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำาระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน

ศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร (K Home Smiles Club)

 ธนาคารเห็นความสำาคัญและเข้าใจความต้องการของผู้ที่กำาลัง

วางแผนจะซื้อบ้าน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร  

(K Home Smiles Club) เพื่อให้ข้อมูลที่ครบวงจรทั้ง 3 ด้านเกี่ยวกับ 

การซื้อบ้าน ได้แก่ 

 1) การให้คำาปรกึษาเรือ่งบ้าน (Home Advisory) ตัง้แต่ การเลอืก

ทำาเลทีเ่หมาะสม ประเภทและรปูแบบบ้านทีต้่องการ การเจรจา 

ต่อรองกับโครงการบ้านจัดสรร การตรวจรับมอบบ้าน 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การจดัทำาสญัญา และการประเมนิกำาลงั

ซื้อและวางแผนทางการเงินของตนเอง

 2) การสนับสนุนเงินกู้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน (Home Loan) 

โดยให้บริการตรวจสอบวงเงินขออนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้น 

(Pre-screening) ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต และล่าสุด

เว็บไซต์ Home Smiles Club ที่ให้บริการปรึกษาบ้านที่ครบวงจร

ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สะดวกกับการใช้งานในทุกที่ทุกเวลา 

ที่ต้องการ นอกจากนี้ ได้จัดแคมเปญสินเชื่อบ้าน อาทิ 

แคมเปญกู้บ้านแถมฮวงจุ้ย และกู้บ้านแถมแจ๋ว 

 3) การดูแลใส่ใจภายหลังการใช้ชีวิตในบ้าน (Home Care)  

บริการให้คำาแนะนำาข้อมูล ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ 

เรื่องบ้านตลอด 24 ชม. ตลอดจนการให้บริการพิเศษ 

ได้แก่ บริการผู้จัดการส่วนตัวเรื่องบ้าน เพื่อแนะนำา/ติดต่อ 

ประสานงานจัดหาช่างซ่อมบำารุงบ้าน ต่อเติมบ้าน นำ้าไม่ไหล 

ไฟดบั แอร์เสยี จดัสวน กำาจดัปลวกมดแมลง ทำาความสะอาด

บ้าน บรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิบนท้องถนน เพือ่แนะนำา/ตดิต่อ

ประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุบนท้องถนน 

อาทิ บริการลากรถ เปลี่ยนยางแบน แบตเตอรี่หมด รวมถึง 

สอบถามสภาพการจราจร สอบถามเส้นทางการเดนิทาง และ

บริการเลขาส่วนตัว ช่วยเหลือจัดการในเรื่องที่เป็นส่วนต้ว  

เช่น จองโรงแรม/สนามกอล์ฟ จัดส่งดอกไม้ ข้อมูลท่องเที่ยว 

โทรปลุก ช่วยสอนการบ้านลูก เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคาร

ยังได้ให้บริการ K-Home Loan Delivery (สินเชื่อบ้าน 

กสิกรไทย...สั่งได้) ที่ให้คำาปรึกษาสินเชื่อบ้านแก่ลูกค้า 

จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 
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บริการ K-Personal Loan for Pensioner (สินเชื่อบุคคลเพื่อ

ข้าราชการบ�านาญกสิกรไทย)

 ธนาคารได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือ

ข้าราชการบำานาญ ด้วยการจัดทำาโครงการสนับสนุนทางการเงินให้

กับกลุ่มข้าราชการบำานาญรายเดือน K-Personal Loan for Pensioner  

เพื่อนำาเงินไปใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยเป็นเงินกู้

ที่มีกำาหนดระยะเวลาชำาระคืนที่แน่นอน สามารถนำาสิทธิในบำาเหน็จ

ตกทอดของผูกู้เ้ป็นหลกัทรพัย์ประกนัการกูเ้งนิ ทัง้นี ้ข้าราชการบำานาญ 

ทีต้่องการใช้บรกิาร ต้องเป็นผูท้ีก่รมบญัชกีลางหรอืสำานกังานคลงัจงัหวดั

ได้ออกหนังสือรับรองสิทธิบำาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน 

การกู้เงินกับธนาคาร

โครงการ K-Payment Gateway Clinic

 ปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้รับความสนใจและมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 

ทุกปี ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ได้ให้ความสนใจ

ในการเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ประกอบกับตลาดให้ 

การตอบรบัทีด่ ีจงึทำาให้เจ้าของธรุกจิผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ ผูบ้รหิารต้องมี

ความรู ้ความเข้าใจในการทำาธรุกจิออนไลน์ รวมถงึระบบการรบัชำาระเงนิ 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการซื้อ - ขายสินค้าของลูกค้าที่จะเข้ามา

จากทุกมุมโลก ธนาคารจึงได้ให้บริการ K-Payment Gateway ซึ่งเป็น

ระบบรบัชำาระเงนิออนไลน์ด้วยบตัรเครดติและบตัรเดบติทางอนิเทอร์เนต็

ที่สามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์เข้ากับระบบการรับ 

ชำาระเงนิของธนาคาร ทำาให้การทำาธรุกรรมสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั 

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสัมมนาเพื่อให้บริการคำาปรึกษาเกี่ยวกับระบบ

การชำาระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทางอินเทอร์เน็ต  

แก่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายจาก 

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ลงทะเบียนเข้าฟัง 

เดือนละ 1 ครั้ง รอบละ 20 - 40 คน หัวข้อบรรยายในการให้ความ

รู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ เทรนด์การทำาธุรกิจ

อีคอมเมิร์ซ และรูปแบบในการรับชำาระเงินออนไลน์ที่เป็นประโยชน์

ต่อการทำาธุรกิจ มีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 400 ราย 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่าร้อยละ 80 ให้ความเห็นว่าการเข้าร่วม 

การสัมมนา มีประโยชน์ และสามารถนำาไปพิจารณาเลือกใช้ระบบได้

อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ ศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อยเพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อบุคคลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย (K-Express Credit Center)

 ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการสินเชื่อบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

รองรับความต้องการในตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์สินเชื่อ

ลูกค้ารายยอ่ย เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการสินเชือ่รายย่อยโดยเฉพาะ

กลุ่มบุคคลที่มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท ขึ้นไป โดยมีเจ้าหน้าที่ให้

บรกิารด้านการขายและคำาแนะนำา สำาหรบัผลติภณัฑ์สนิเชือ่เพือ่รายย่อย 

ครอบคลุม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home 

Loan) บัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) สินเชื่อเงินสดทันใจ

กสิกรไทย (K-Express Cash) และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย (K-Auto 

Finance [Refinance]) โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถทราบผลอนมุตัเิบือ้งต้น 

(Preliminary Approval) และสามารถใช้ผลดงักล่าวในการรบัคำาปรกึษา

การวางแผนสินเชื่อ นอกจากนี้ ยังทราบผลการพิจารณาอนุมัติเร็วกว่า

ปกติ กรณีสมัครขอสินเชื่อบ้านกสิกรไทย จะทราบผลอนุมัติเบื้องต้น  

ภายใน 1 วันทำาการ ขณะที่การดำาเนินการผ่านช่องทางปกติใช้เวลา  

3 วันทำาการ กรณีสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย และสินเชื่อเงินสดทันใจ 

กสิกรไทย จะทราบผลการอนุมัติภายใน 2 ชั่วโมง จากปกติใช้เวลา  

5 - 7 วันทำาการ โดยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเงินสด สามารถรับเงินสด 

ได้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากทราบผลอนุมัติ จากปกติต้องรับเงินในวัน 

ทำาการถดัไป ขณะทีล่กูค้าทีส่มคัรขอสนิเชือ่รถช่วยได้กสกิรไทย จะทราบ 

ผลการอนุมัติภายใน 90 นาที จากปกติใช้เวลา 1 วัน นอกจากนี้  

ศูนย์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย ยังให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า 

อาทิ การเตรียมตัวในการขอสินเชื่อ การเลือกสินเชื่อต่างๆ ให้บรรลุ 

เป้าหมายทางการเงิน การจัดการทางการเงินเพื่อไม่ให้มีภาระด้านหนี้

สินครัวเรือนมากเกินจำาเป็น
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เว็บไซต์ askKBank.com แหล่งรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

 ธนาคารเห็นความสำาคัญของการสร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อลูกค้า และประชาชน ให้สามารถเข้าถึงและนำาข้อมูลเหล่านั้น

ไปใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และชีวิตประจำาวัน จึงได้จัดทำาเว็บไซต์  

askKBank.com เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมความรูด้้านการเงนิและไลฟ์สไตล์

ต่างๆ อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจ ภาวะการเงินและตลาดทุน และข้อมูล

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกสิกรไทย โดยมีบริการค้นหาข้อมูล 

(Search Function) และจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่  Finance &  

Banking, Corporate Business, SME, What’s Hot, Investment,  

Smart Planning, Casual Lifestyle ซึ่งในแต่ละกลุ่มดังกล่าวจะมี 

ผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวแทนในการนำาเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ 

ยังมีบริการถาม - ตอบ กลับทางอีเมล เพื่อให้ผู้ใช้งานสอบถามข้อมูล

เชิงลึก

การให้ค�าปรึกษาทางการเงินบุคคล

บริการปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล

 ธนาคารได้ให้บริการปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (K-Expert)  

ภายใต้แนวคิดการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย โดยศึกษาความต้องการ

ทางการเงินของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม/ช่วงอายุ ว่าต้องการอะไร เพื่อ 

นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการนั้น ทั้งนี้ ธนาคาร

ได้จัดตั้งทีมงาน K-Expert กว่า 2,235 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่าง

เข้มข้น ประจำาอยู่ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งจัดทำา Need 

Base Guidebook ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์และตรงกับความต้องการของ

ลูกค้าแต่ละกลุ่มทั้งหมด 14 เล่ม และวางอยู่ที่สาขา เนื้อหาแบ่งเป็น 

3 เรื่อง คือ การจัดการเงินง่ายๆ ความฝันที่คุณเริ่มได้ ความมั่นคง 

เพื่ออนาคต 

การจัดท�าสมุดบันทึกรับ - จ่าย หรือ K-Expert Saving Memo

 เป็นเครื่องมือช่วยสำาหรับบันทึกรายรับ - รายจ่าย และการบันทึก

ข้อมลูการลงทนุส่วนบคุคล ซึง่เป็นโปรแกรม Excel ทีบ่คุคลทัว่ไปทีส่นใจ

สามารถติดต่อขอรับได้จากธนาคาร หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม

เองได้จากเว็บไซต์ของ K-Expert โดยมียอดดาวน์โหลดในปี 2556 กว่า 

70,000 ครัง้ และโปรแกรม Online โดยสามารถบนัทกึรายรบั - รายจ่าย 

ได้ทุกที่ ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ ทั้งเข้าผ่านเว็บไซต์ของ  

K-Expert โดยตรง หรือผ่าน Application “K-Mobile Banking Plus” 

ปัจจุบันมียอดผู้ใช้กว่า 24,590 คน

การจัดท�าเครื่องมือช่วยกรอก ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 หรือโปรแกรม 

K-Expert Tax Buddy

 เป็นเครื่องมือช่วยสำาหรับกรอกยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90  

และ ภ.ง.ด. 91 และแนะนำาการใช้สทิธลิดหย่อนเพือ่ประหยดัภาษ ีสำาหรบั 

ลูกค้าทั่วไป สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.askKBank/ 

K-Expert ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดกว่า 4,050 ครั้ง

การจัดท�าเครื่องมือช่วยกรอก ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 94 ส�าหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ หรือ K-Expert Tax Buddy for Doctor

 เป็นเครื่องมือช่วยสำาหรับกรอกยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90  

ในการยื่นภาษีปี 2555 และ ภ.ง.ด. 94 ในการยื่นภาษีกลางปี 2556 

สำาหรับลูกค้ากลุ ่มวิชาชีพแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ 

ผู ้ประกอบวิชาชีพแพทย์สามารถกรอกยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา  

กับกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และแนะนำาการใช้สิทธิลดหย่อนทาง

ภาษีผ่านกองทุน LTF, RMF, ประกันชีวิต และประกันบำานาญ ปัจจุบัน

มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น 3,000 ครั้ง 

เว็บไซต์ askKBank.com แหล่งข้อมูลด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ต่างๆ
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ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ได้แก่ วารสาร A Day Bulletin คอลัมน์ “The 

Save Zone” หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ “ตลาดนัดการเงิน” 

วารสารการเงินธนาคาร คอลัมน์ “Wealth Management” เว็บไซต์

เดลินิวส์ออนไลน์ เว็บไซต์ kapook.com คอลัมน์ Kapook Money 

และให้ความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์และวิทยุ 

ได้แก่วิทยุจุฬา FM 101.5 รายการ CEO Talk 

รายการ Money Plus FM 101.0 ร่วมตอบ

คำาถาม รายการ Money Biz และรายการ 

Smart Money ทางช่อง Money Channel 

การให้ความรู้และการให้ค�าปรึกษา

ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ธนาคารได้เห็นถึงความสำาคัญในการให้ความรู้ด้านการบริหาร

เงินส่วนบุคคลให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ที่ดีขึ้น สามารถ

จดัสรรเงนิได้อย่างเหมาะสม จงึได้จดัทำาแหล่งข้อมลูทางการเงนิ และให้ 

คำาปรึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้บุคคลทั่วไปสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

 1. การจัดทำาเว็บไซต์ www.askKBank.com/K-Expert เพื่อให้

ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน การลงทุน ภาษี ให้แก่

บุคคลทั่วไป ซึ่งในเว็บไซต์มีบทความ ความรู้ต่างๆ ข่าวสาร

ด้านการเงิน เครื่องมือคำานวณต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจ

การจัดท�าไดอารี่ทรัพย์สิน (K-Expert Wealth Diary)

 เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางการเงินและ 

การลงทนุอย่างเป็นระบบ พร้อมแนะนำาเกรด็ความรูใ้นการบรหิารเงนิให้

สามารถสร้าง ปกป้อง สะสม และส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างมั่นใจ ใน

รปูแบบดจิทิลัเพือ่การใช้งานทีง่่ายและทนัสมยั ปัจจบุนัมยีอดดาวน์โหลด 

15,913 ครั้ง

การจัดท�า K-Expert Cash Flow Memo

 เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการ ให้สามารถ

จดัการได้อย่างเป็นระบบ เริม่ให้ดาวน์โหลดตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2556 

ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลด 16,300 ครั้ง 

การจัดท�าโปรแกรมปลดหนี้ (K-Expert Debt Solution)

 ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการหนี้ได้อย่าง

เป็นระบบ ให้แก่ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน ทั้งในและนอกระบบ  

โดยแนะนำาแนวทางการลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายและลดระยะเวลา 

การเป็นหนี้ เริ่มให้ดาวน์โหลดตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 มียอด

ดาวน์โหลดแล้วกว่า 8,450 ครั้ง 

การให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆ

 ธนาคารได้เผยแพร่บทความ ความรู้ทางการบริหารจัดการเงิน  

การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เข้าถึงได้ตาม

การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆผู้บริหารของธนาคารและทีมงาน K-Expert ที่ปรึกษาด้านการเงินมืออาชีพ
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รายการโทรทัศน์ The Expert ปรากฏการณ์ปลุกฝัน เพื่อให้คนต้นฝันทำาฝันให้เป็นจริง Facebook KBank Live เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน

สามารถศึกษาข้อมูลด้วยตนเองและสามารถวางแผนการเงิน

ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ โดยมีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ในปี 2556 กว่า 

954,000 ครั้ง

 2. Twitter@KBank_Expert เพื่ออัพเดทข่าวสาร ข้อมูล  

ทิปการเงิน ปัจจุบันมี Follower 4,947 คน 

 3. การจัดทำา Facebook KBank Live เพื่อเผยแพร่เคล็ดลับ

ทางการเงินในรูปแบบที่ง ่ายเพื่อให้ความรู ้และข้อคิดใน 

การจดัการเงนิในชวีติประจำาวนั นอกจากนี ้ได้มกีารจดักจิกรรม 

ถาม - ตอบปัญหาด้านการเงนิต่างๆ โดยผูเ้ชีย่วชาญ K-Expert  

เป็นผูต้อบคำาถามให้กบัลกูค้า ซึง่จดัขึน้ประมาณปีละ 3 - 4 ครัง้  

เพื่อให้ลูกค้าสามารถขอคำาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง 

โดยปี 2556 มีการจัดกิจกรรม Live Chat จำานวน 3 ครั้ง  

ในหัวข้อคุยสดเรื่องภาษี เปิดอกมนุษย์เงินเดือน

 4. การจดัทำา Blog เพือ่แพร่บทความด้านการเงนิต่างๆ ใน Blog  

ของ OKNation และ Bloggang โดยมียอดเข้าชมกว่า 

140,000 ครั้ง และ 58,000 ครั้ง ตามลำาดับ

 5. การจัดทำา K-Expert Mini Series ในรูปแบบคลิปความยาว 

3 - 5 นาที เป็นเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับความฝัน 14 เรื่อง 

ฝันตามความต้องการของลูกค้า และแนวทางการทำาให้ 

บรรลุตามฝัน เพื่อเป ็นการให้ความรู ้ทางการเงินเชิง

สาระบันเทิง สามารถดูได้จาก YouTube และเว็บไซต์  

www.askkbank.com/k-expert

 6. เวบ็ไซต์ www.pantip.com โดยธนาคารได้มกีารให้คำาปรกึษา

และเผยแพร่ความรู้ทางการเงินในห้องสนทนา (ห้องสินธร, 

ห้องชายคา, ห้องชานเรือน, ห้องสีลม) และในคลับองค์กร 

K-Expert ในห้องสินธร 

การจัดท�ารายการโทรทัศน์ The Expert ปรากฏการณ์ปลุกฝัน

 เป็นรายการ Edutainment Reality Show ที่นำาเสนอเนื้อหา 

อันหลากหลาย พร้อมคำาแนะนำาทางการเงินที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของคนทัว่ไปในการเตมิฝันให้เป็นจรงิ นำาแสดงโดย “คนต้นฝัน”  

หรือคนทั่วไปที่มีฝันและอยากทำาให้เป็นจริงแต่ไม่รู ้ว่าจะเริ่มอย่างไร  

ในจุดนี้เองที่ The Expert ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากธนาคารกสิกรไทย

และ The Experience ซึ่งเป็นดารานักแสดงที่มีประสบการณ์ตรงกับ 

ฝันนั้นๆ ได้เข้ามาเพื่อช่วยให้คำาแนะนำาให้คนต้นฝันทำาฝันให้เป็นจริง

การจัดท�ารายการวิทยุ Money Shot FM 97 MHz

 เป็นรายการสนทนาให้สาระความรู ้ด้านเศรษฐกิจ เคล็ดลับ 

ทางการเงนิ การลงทนุ โดยเนือ้หารายการแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 

การพูดคุยเรื่องข่าวสารทางเศรษฐกิจทั่วไป ราคานำ้ามัน ทองคำา 

ตลาดหุน้ นโยบายภาครฐั การสนทนากบัวทิยากรของธนาคารกสกิรไทย 

ให้สาระความรู้ เคล็ดลับทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิต เน้นรูป

แบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายสอดแทรกโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ

การถามคำาถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ฟังร่วมตอบในช่วงท้ายรายการ
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การจดักจิกรรมส่งเสรมิความรูด้้านการบรหิารการเงนิส่วนบคุคล

แก่องค์กรต่างๆ

 ธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู ้ด ้านการบริหาร

เงินส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อเผย

แพร ่ความรู ้ความเข ้าใจและส่งเสริมให ้พนักงานในองค์กร 

ได้รู ้จักการบริหารเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีหัวข้อ 

ในการบรรยาย อาทิ รู้เรื่องเงินทอง...ในวัยเริ่มทำางาน วิธีการ 

บริหารเงินอย่างชาญฉลาด จัดกระเป๋า (ออม) เงินสู่วัยเกษียณ 

ลงทุนรูปแบบที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ แปลงภาษีอย่างไร ให้เป็น 

เงินออม บริหารเงินให้สุขใจ ในวัยเกษียณจัดการหนี้อย่างไร... 

ให้มีสุข โดยในปี 2556 ได้มีการจัดกิจกรรมให้แก่องค์กรต่างๆ 

กว่า 100 แห่ง ไปแล้ว 202 ครั้ง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง สำานัก 

ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นต้น มผีูเ้ข้าร่วมฟังแล้วกว่า 10,540 คน 

ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ K-Expert ที่สาขา 

ให้สามารถบรรยายให้ความรู้ได้ เพื่อขยายการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ความรู้ไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

การด�าเนนิงานด้านทรพัยากรบคุคล

 ธนาคารได้กำาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้

แนวคดิของการเสรมิสร้างโอกาสและศกัยภาพให้กบัพนกังานเพือ่ความ

เป็นเลิศในวิชาชีพ และให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและ

ยุทธศาสตร์ของธนาคารที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อนำาไปสู่การเป็น

สถาบันการเงินที่มั่นคง ริเริ่มในสิ่งใหม่ และตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • มุง่สรรหาพนกังานทีม่คีณุภาพและพฒันาทกัษะความสามารถ 

เพื่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในวิชาชีพ

 • ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนสร้างผลงาน มแีรงจงูใจ มส่ีวนร่วม  

และมีพันธะสัญญากับองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ

ความเป็นผู้นำาในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

 • จัดโครงสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มุ ่งเน ้น 

การทำางานเป็นทีม ให้ความสำาคัญกับลูกค้า 

 • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และดำาเนินงานร่วมกัน ภายใต้

แบรนด์ธนาคารกสิกรไทย 

 ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยมีพนักงานทั้งหมด 19,303 คน 

(พนักงานหญิง 11,917 คน พนักงานชาย 7,386 คน) โดยพนักงาน

ทั้งหมดของธนาคารเป็นพนักงานประจำา สามารถแยกจำานวนพนักงาน

ตามเพศ ช่วงอายุ ระดับพนักงาน วุฒิการศึกษา และจำาแนกตามพื้นที่

ได้ดังนี้

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

การพัฒนาบุคลากร

การด�าเนนิงาน
ด้านทรพัยากรบคุคล
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จ�านวนและอัตราการจ้างพนักงานใหม่และลาออกแยกตามเพศและอายุ ปี 2556

จ�านวนและอัตราส่วนของพนักงานใหม่ จ�านวนและอัตราส่วนของพนักงานที่พ้นสภาพ

  จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามระดับพนักงาน

พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการขึ้นไป)

พนักงานระดับปฏิบัติการ

หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่
(ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ)

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

  มัธยมศึกษา 
  (ตำ่ากว่าปริญญาตรี)

  ปริญญาตรี

  ปริญญาโท

  ปริญญาเอก

   จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

สำานักงานใหญ่
และอาคารหลัก

นอกสำานักงานใหญ่
และอาคารหลัก

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามเพศ

 เพศชาย  4.68 %

 เพศหญิง  9.84 %

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามช่วงอายุ

 น้อยกว่า 30 ปี  9.03 %

 ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี  4.22 %

 มากกว่า 50 ปี  1.27 %

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามพื้นที่

  สำานักงานใหญ่ และอาคารหลัก 7.65 %

 นอกสำานักงานใหญ่ และอาคารหลัก 6.87 %

19,303
น้อยกว่า 30 ปี 

ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี

มากกว่า 50 ปี

จ�านวนพนักงานทั้งหมด จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ

เพศชาย

เพศหญิง

7,386

11,917

7,774

8,932

2,597

266

19,037

702

12,678

5,890

33

10,093

9,210

จ�านวนพนักงานจ�าแยกตามช่วงอายุ

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามเพศ  

 เพศชาย  4.63 %

 เพศหญิง 16.06 %

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามช่วงอายุ

 น้อยกว่า 30 ปี 18.03 %

 ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี  2.65 %

 มากกว่า 50 ปี 0.02 %

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามพื้นที่  

 สำานักงานใหญ่ และอาคารหลัก 8.89 %

 นอกสำานักงานใหญ่ และอาคารหลัก 11.80 %

ข้อมูลพนักงานจ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับพนักงาน วุฒิการศึกษา และพื้นที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ลาป่วย  13.57  13.58  12.93 

ลาหยดุจากการท�างาน 0  0  0 

อืน่ๆ  86.43 86.42 87.07

จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน (ราย) 0 0 0

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างชาย หญิง จ�าแนกตามระดับพนักงานและพื้นที่

การกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ระดับพนักงาน

สัดส่วนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (%)

อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างหญิงและชาย

จ�านวน

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส�านกังานใหญ่

พนกังานระดบับรหิาร (ตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการขึน้ไป)

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร หรอื พนกังานระดบัเจ้าหน้าที่ 

(ไม่เกนิระดบัผูอ้ำานวยการ)

นอกส�านกังานใหญ่

พนกังานระดบับรหิาร (ตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการขึน้ไป)

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร หรอื พนกังานระดบัเจ้าหน้าที่

(ไม่เกนิระดบัผูอ้ำานวยการ)

ไม่มคีวามแตกต่างระหว่างชายหญงิ

1 : 1

จำานวนพนกังานทีม่สีทิธลิางานเพือ่เลีย้งดบูตุร 11,917 

จำานวนพนกังานทีใ่ช้สทิธลิางานเพือ่เลีย้งดบูตุร 394

จำานวนพนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจากสิน้สดุระยะการลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุร 369

จำานวนพนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจากสิน้สดุระยะการลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุรและยงัทำางานต่อหลงัจากนัน้ไปอกี 1 ปี 369

อตัราการกลบัมาทำางานและการคงอยูข่องพนกังานทีก่ลบัมาทำางานหลงัจากระยะการลาหยดุสิน้สดุลงแล้ว 93.65 %

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ผลตอบแทน และสวัสดิการ

 ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 

และยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ห้ามการเลือกปฏิบัติหรือ

กีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม อันเนื่องมาจาก 

ความแตกต่างด้านเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ อาย ุสญัชาต ิสทิธคิวามเป็น

พลเมอืง ความนยิมทางเพศ หรอืความพกิาร ทัง้นี ้ธนาคารไม่ใช้แรงงาน

ผิดกฎหมายและไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่มีการเลือกปฏิบัติด้านสิทธิ

มนุษยชนในด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 

การถกูถอนสญัชาต ิหรอืพืน้เพทางสงัคม หรอืการเลอืกปฏบิตัใินรปูแบบ 
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อื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทั้งปฏิบัติการ 

และเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว ธนาคารมมีาตรการในการ

รับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากกล่องความคิดเห็น การรับเรื่อง 

ร้องทุกข์ และการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างฝ่ายบริหาร

กับคณะกรรมการลูกจ้าง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้แทน 

ทางสหภาพแรงงานเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ และร้องเรียนกรณีที่มี

เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 ธนาคารมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์  

พ.ศ. 2518 พ.ร.บ. เงนิทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ร.บ. กองทนุสำารองเลีย้งชพี  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2553 และมี 

การดำาเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์โดยมีข้อกำาหนดทางกฎหมาย 

หลักมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชนตามแผนนโยบายการจ้างงาน 

ไม ่มี การจ ้ างแรงงานเด็ก และมีหน ่ วยงานรับผิดชอบดูแล 

ด้านแรงงานสัมพันธ์โดยตรงที่ตรวจสอบ จึงทำาให้มีความมั่นใจได้ว่า 

การดำาเนินงานของธนาคารไม่มีการบังคับแรงงานและไม่มีการจ้าง

แรงงานเด็ก

 นอกจากนี้ ธนาคารยึดมั่นในปรัชญาของการบริหารผลตอบแทน

และสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในตลาด

แรงงาน เหมาะสมกบัระดบัความสามารถและความเชีย่วชาญทีต้่องการ

ในงานนั้นๆ รักษาพนักงานที่มีความสามารถ ชักชวนและดึงดูดผู้ที่

มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับธนาคาร กระตุ้นและจูงใจให้

พนักงานทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล และยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคาร

 ในด้านสวสัดกิารของพนกังาน ธนาคารให้ความสำาคญักบัสวสัดกิาร

ทีส่่งผลต่อการดำารงชพีของพนกังาน ได้แก่ ทีอ่ยูอ่าศยั การรกัษาพยาบาล

สวสัดกิารด้านเกษยีณอาย ุเงนิสวสัดกิารด้านเงนิช่วยเหลอืการขอลาออก 

จากงาน การศึกษาบุตร - ธิดา โดยจะดูแลจัดสวัสดิการให้อยู่ในระดับ 

แนวหน้า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเงินกู้สวัสดิการอื่นๆ อาทิ ซื้อรถยนต์  

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การศึกษา สมรส บรรเทาทุกข์ เช่น รักษา

พยาบาลบิดามารดา คู่สมรส บุตร ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และประสบ

อุบัติเหตุ เป็นต้น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีแก่พนักงาน  

การรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งประจำาอยู่ที่สถานพยาบาล  

3 แห่ง คอื อาคารราษฎร์บรูณะ อาคารพหลโยธนิ และอาคารแจ้งวฒันะ 

โดยมีห้องพักชั่วคราว และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พนักงานสามารถเข้ารับ

การตรวจรักษาโรคทั่วไปได้ทุกวันทำาการ ซึ่งสวัสดิการหลักเหล่านี้ได้

ทำาข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานฯ เกี่ยวกับ 

สวัสดิการด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเนื้อหาในข้อตกลงครอบคลุมประเด็น

สำาคัญๆ ครบถ้วน ตลอดจนมีพันธะทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทแสดง 

ความรบัผดิชอบต่อลกูจ้าง โดยมกีารจดัทำาบนัทกึข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพ

การจ้างระหว่างธนาคาร และสหภาพแรงงานฯ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้

ดำาเนนิการเจรจากนับนพืน้ฐานของความเข้าใจและเป็นไปตามหลกัของ

แรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ โดยบันทึก 

ข้อตกลงดงักล่าวครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่งเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัว่ิาด้วย

การรกัษาพยาบาล ซึง่ระบสุทิธใินการเบกิเงนิเพือ่การรกัษาพยาบาลของ 

พนกังานระดบัต่างๆ และสทิธกิารเบกิค่ารกัษาพยาบาลด้านทนัตกรรม 

เป็นต้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้ง 

จดัทำาคูม่อืพนกังานเพือ่ให้พนกังานได้ศกึษาทำาความเข้าใจและรบัทราบ

ข้อมูลสวัสดิการดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว 

อีกด้วย

 นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร

ลูกจ้างภายในองค์กรแบบทวิภาคี โดยสหภาพแรงงานได้จัดตั้ง 

คณะกรรมการลูกจ้างเพื่อร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารทุก 3 เดือน 

และเสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรงุสวสัดกิาร รบัฟังปัญหาในการทำางาน 

และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ร่วมกำาหนดข้อตกลงต่างๆ 

และนำาไปปฏิบัติอย ่างเป ็นรูปธรรม โดยปัจจุบันมีสมาชิกของ 

สหภาพแรงงานฯ รวมคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด 

เพื่อให้เกิดการเจรจากันบนพื้นฐานของความเข้าใจ เป็นไปตามหลัก 

ของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

และสร้างความร่วมมือระหว่างกันอันจะนำาประโยชน์ให้กับองค์กร 

และสงัคม โดยข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้างทีเ่กดิขึน้จะมผีลประโยชน์

ครอบคลุมพนักงานทั้งหมดของธนาคาร
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 สำาหรับการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงานของพนักงาน ธนาคารมี 

การแจ้งให้พนักงานรับรู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การควบรวม

กิจการหรือการขยายสาขา มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และ 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อาทิ การปรับขยายหรือลดสายงาน/

ฝ่ายงาน จะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ กรณี

การพ้นสภาพของพนักงาน จะมีการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายแรงงาน  

ซึ่งแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ธนาคารสามารถเตรียม 

ความพร้อมในการปรบับคุลากรให้มคีวามเหมาะสมต่อการเปลีย่นแปลง

ที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ

 จากการที่ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบาย 

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าว ทำาให้ได้รับรางวัล “สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 

2556” ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลติดต่อกัน 8 ปี และเป็นธนาคารพาณิชย์ 

เพียงแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

 นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ของพนักงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ 

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม 

ผ่านการเข้าร่วมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา 

เป็นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงานและครอบครัว 

และเป็นหลักประกันสำาหรับการดำารงชีพในอนาคตเมื่อออกจากงาน 

ไปแล้วโดยยึดหลักการตาม พ.ร.บ. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 ซึ่งธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุน 

ที่แตกต่างกันไว้ให้พนักงานสามารถเลือกสมัครตามความสมัครใจ 

จำานวน 2 กองทุน คือ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ. ธนาคาร

กสิกรไทย และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสวัสดิการมั่นคง โดยพนักงาน 

ที่เป็นสมาชิกกองทุนจ่ายเงินสะสมส่วนหนึ่งและธนาคารสมทบให้ 

อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งพนักงานสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ 

ได้ 2 วิธี 

 ทางเลือกที่ 1 จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนตลอดไป หรือ

 ทางเลือกที่ 2 จ่ายในอัตราเท่ากับที่ธนาคารจ่ายสมทบฯ 

    ตามช่วงอายุงาน ดังนี้

 อายุงานสมาชิก ธนาคารจ่ายสมทบร้อยละ สมาชิกจ่ายสะสมร้อยละ

บรรจุ - 10  ปี  3.0 3.0

มากกว่า 10 ปี - 15 ปี 3.5 3.5

มากกว่า 15 ปี - 20 ปี 4.0 4.0

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 4.5 4.5

 ปัจจุบันกองทุนสำารองเลี้ยงชีพมีการสำารองเงินไว้อย่างเพียงพอ 

ที่จะจ่ายคืนให้แก่พนักงานทุกคนกรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 

โดยจะได ้รับเงินจากกองทุนเต็มทั้ งส ่วนที่ตนเองสะสมไว ้และ 

ส่วนทีธ่นาคารสมทบให้ รวมทัง้ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการลงทนุทัง้หมด 

เว้นแต่พนักงานที่พ้นสภาพด้วยเหตุถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  

จะได้รบัเฉพาะส่วนทีต่นเองสะสมรวมทัง้ผลประโยชน์จากส่วนทีส่ะสมไว้ 

เท่านั้น

การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับพนักงานในองค์กร 

 สำาหรับการสื่อสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรนั้น ธนาคารมี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและใช้ใน

ชีวิตประจำาวันของพนักงาน ผ่านช่องทางภายในต่างๆ ได้แก่ สถานี

โทรทศัน์กสกิรทวีทีีอ่อกอากาศให้พนกังานทัว่ประเทศได้รบัชมพร้อมกนั

วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. โดยจัดทำารายการต่างๆ 

ได้แก่ รายการข่าว กฏหมาย กิจกรรมการท่องเที่ยว ภาษา สุขภาพ 

รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อชี้แจงกรณีมีเหตุการณ์

สำาคัญต่างๆ เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตรงกัน ระบบ 

Lotus Notes เป็นระบบการสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในของธนาคาร
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ในการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ที่สะดวก รวดเร็ว 

กิจการสัมพันธ์ เป็นวารสารภายในของธนาคารที่ออกเป็นรายปักษ์  

ในวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือนโดยนำาเสนอข่าวสารภายในธนาคาร  

การดำาเนินธุรกิจ เศรษฐกิจการลงทุน ภาษา เกม และเสียงตามสาย 

ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เกร็ดความรู้ ให้แก่พนักงาน

ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำานักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน 

และอาคารแจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมของพนักงาน อาทิ จัดโครงการ “กรรมการผู้จัดการพบ

พนักงานในต่างจังหวัด”เพื่อรับฟังและเข้าถึงพนักงานและการดำาเนิน

ธุรกิจในท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย การจัดงานพิธี 

มอบรางวลัแก่พนกังานทีม่ผีลงานโดดเด่นประจำาปีผลงาน 2555 ภายใต้ 

ชื่องาน You are K Heroes Towards Excellence และ Star Award 

เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในองค์กร 

การจัดทำาแคมเปญ ยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ การจัดกิจกรรมโครงการ 

K LOVE ให ้คุณค ่ ากั นและกัน ให ้ เ กิ ดขึ้ น ในองค ์ กร จั ด

กิ จกรรม K-Cu l tu re :  Organ iza t ion-Wide Teamwork 

“Give Me 5 Project” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านการทำางานร่วมกนัเป็นทมีระหว่างผูด้แูลความสมัพนัธ์ลกูค้าบรรษทั/

ผู้ประกอบการและผู้พิจารณาเครดิต โดยส่งเสริมให้พนักงานทำางาน 

ร่วมกันในกระบวนการ end-to-end credit อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งจัดกิจกรรม K-Culture อย่างต่อเนื่อง เช่น K-Culture ON  

TOUR ไปยงัภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ กจิกรรม VALUE “U” ร่วมชืน่ชม

เพือ่นพนกังานทีม่พีฤตกิรรมตาม Core Values และกจิกรรม “ทะเล้นโชว์” 

สร้างรอยยิ้มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในองค์กร 

การพัฒนาบุคลากร

 ธนาคารให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร จึงได้

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคาร 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำาเนินงาน ดังนี้ 

 • การจัดทำาเส้นทางการเรียนรู้ (Training Roadmap) ให้แก่

พนักงานตำาแหน่งต่างๆ ของธนาคาร 

 • การจัดทำาโครงการพัฒนาผู ้บริหาร (Management  

Development Program: MDP) โดยได้จัดการเรียนรู้ให้แก่ 

ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างระบบวางแผนการเรียนรู้ 

ของพนกังานรายปี (Annual Training Plan) เพือ่ให้หวัหน้างาน 

และพนักงานได้วางแผนการเรียนรู้ได้ตามเส้นทางการเรียนรู้  

และตามโครงการพฒันาภาวะการเป็นผูน้ำาของพนกังานแต่ละ

สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงบประมาณ

ของฝ่ายงาน รวมถึงจัดทำาระบบการตอบรับเข้าเรียนรู ้  

In-House Acknowledge System for In-House Training) 

เพื่อช่วยให้หัวหน้างานสามารถจัดสรรเวลาและวางแผน 

การเรียนรู้ให้แก่พนักงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน

 • การจัดการเรียนรู ้หลักสูตรที่จำาเป็นในการปฏิบัติ และที่

เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดการ

เรียนรู้หลักสูตร “การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” สำาหรับ

พนักงานใหม่ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

การจดัทำาเป็นหลกัสตูรการเรยีนรูป้กต ิและการเรยีนรูผ่้านสือ่ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

 • การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นการเรียนรู้ผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าเรียนได้ตลอด

เวลาและได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต 

 ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัเกบ็ข้อมลูการฝึกอบรมของพนกังานรายบคุคล

ไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเรียกดูข้อมูลของ

ตนเองได้จากฐานข้อมูลในระบบ Lotus Notes และ intranet website 

ของ K-career 

 ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับจากองค์กร โดยพนักงานใหม่ทุกคน

จะต้องเข้ารับการเรียนรู้หลักสูตรปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 1 วัน เนื้อหา

ประกอบดว้ย ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑต์า่งๆ ของธนาคาร องคก์รและ

ธรุกจิของเรา หลกัการทำางานรว่มกนั คา่นยิมหลกัของธนาคารกสกิรไทย 

การปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน/ 

กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ 

การกอ่การรา้ย และเรือ่งนา่รูเ้มือ่อยูก่สกิรไทย จำานวน 6 ชัว่โมง โดยจะรวม

ถงึขอ้มลูเรือ่งสวสัดกิาร รวมทัง้กฏระเบยีบวนิยัของพนกังาน ทัง้นีพ้นกังาน
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 การจัดหลักสูตร ปี 2556 จ�านวนหลักสูตร จ�านวนรุ่น จ�านวนพนักงานที่เข้ารับการเรียนรู้

การเรียนรู้ภายในธนาคาร 232 842 39,622

การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 426 464 1,155

การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 54,626

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปีี 2556
จ�านวนหลักสูตร และพนักงาน

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน

ที่เข้ารับการเรียนรู้จะรับทราบข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ที่ตนเองพึงได้รับ 

เมือ่เขา้มาทำางานทีธ่นาคารกสกิรไทย รวมไปจนถงึเรือ่งกฎระเบยีบและ

วินัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีใน

การทำางานให้กับทุกคนที่อยู่ที่ธนาคาร รวมพนักงานที่เข้ารับการอบรม 

จำานวน 4,230 คน (จากพนักงานเข้าใหม่ในปี 2556 ทั้งสิ้น 4,732 คน 

คิดเป็นร้อยละ 89.39)

 นอกจากการจัดหลักสูตรแล้ว พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูล

สวสัดกิาร และสทิธติา่ง ๆ  ผา่นทางระบบการสือ่สารภายในธนาคาร ทัง้ทาง 

อินทราเน็ต และวารสารกิจการสัมพันธ์ รวมถึงมีฐานข้อมูลให้พนักงาน 

ไดส้บืคน้ สอบถามขอ้มลู และใชง้านผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิสต์ลอดเวลา 

 ชาย หญิง พนักงานระดับบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ

   (ระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป) หรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 

    (ไม่เกินระดับผู้อำานวยการ)

 47.46 60.40 47.44 55.55

 จ�านวนการฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนกตามเพศ จ�านวนฝึกอบรมเฉลี่ย  (วัน / คน / ปี)

การจัดกิจกรรม “ทะเล้นโชว์” เพื่อสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในธนาคาร
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การด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม

 ธนาคารกสกิรไทยยดึมัน่ในเจตนารมณ์การเป็นสถาบนัการเงนิทีใ่ห้

ความสำาคญักบัเรือ่งสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง และได้พฒันาปรบัปรงุ

กระบวนการทำางานและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้ 

ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าประชาชน และการเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะ

ร่วมดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมไปพร้อมๆ กนั โดยแนวความคดินีไ้ด้แสดงออก

อย่างเป็นรปูธรรมไม่ว่าจะเป็นอาคารเขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม อาท ิ อาคาร

พหลโยธนิ อาคารราษฎร์บรูณะ ศนูย์การเรยีนรูข้องธนาคาร ทัง้นี ้การจดัทำา 

อาคารเขยีว ใช้แนวทาง “อนรุกัษ์พลงังานและรกัษ์สิง่แวดล้อม” เป็นแนวทาง 

ในการออกแบบอาคาร ส่วนอาคารแจ้งวฒันะ เป็นการออกแบบโดยลด

การใช้ทรัพยากรด้วยการซื้ออาคารเก่าแทนการก่อสร้างใหม่ทั้งอาคาร 

การออกแบบโดยคำานงึถงึหลกัพอเพยีง การประหยดัพลงังานและเลอืกใช้

วสัดรุไีซเคลิ การปรบัปรงุอาคารทีม่อีายกุารใช้งานกว่า 18 ปี ด้วยแนวคดิ 

“คณุภาพชวีติ” และยดึมาตรฐานอาคารเขยีว ประเภทการตกแต่งภายใน 

(LEED-CI) สภาอาคารเขยีว USGBC สหรฐัอเมรกิา การเลอืกใช้บรษิทั

ที่ปรึกษาและวัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ และนำาแนวคิด “ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน” มาปรับใช้ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำาโครงการ K-ATM  

ลดภาวะโลกร้อน และการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 

ภายใต้โครงการ K-Cost Excellence ซึ่งได้ระดมความคิดจาก 

หน่วยงานทกุหน่วยเพือ่นำาเสนอแนวทางการลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

ของผลติภณัฑ์และบรกิารของธนาคาร 

การบริหารจัดการน�้า
การบริหารจัดการ

พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม
ภาวะโลกร้อน

การด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม  

 สำาหรบัการคดัเลอืกพนกังานเข้าทำางานกบัธนาคาร ผูส้มคัรจะต้อง 

เข้ารับการทดสอบ Intelligent Quotient (IQ) และ Emotional  

Quotient (EQ) และทักษะจำาเพาะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะ

ตำาแหน่ง เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความ

สามารถแตกต่างกัน ลงในตำาแหน่งงานที่ธนาคารมีได้อย่างเหมาะสม

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 นอกจากหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามเส้นทาง 

การเติบโตในอาชีพแล้ว ธนาคารได้ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานตาม

แนวนโยบายการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมของธนาคาร การจัดทำาคู่มือจรรยาบรรณพนักงานเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานการจัดทำาเส้นทางการเรียนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่

ในตำาแหน่งต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่

จำาเป็นในการทำางาน การส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน โดย

พนักงานจะได้รับการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติ

งาน ทั้งทักษะหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำางานโดยตรง และทักษะ

ในการทำางานร่วมกับผู้อื่น ไปจนถึงทักษะสำาหรับผู้นำาทีม ไม่ว่าจะ 

เป็นในรูปแบบการเรียนรู้ภายในธนาคาร การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 

และการเรยีนรูด้้วยตนเองผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ อาท ิหลกัสตูรกฎหมาย

ฟอกเงิน หลักสูตรการวิเคราะห์เครดิต การพัฒนาศักยภาพความรู้ 

ของพนักงานนอกเหนือจากการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ เพื่อดำาเนินงาน 

ตามแนวนโยบายและระเบยีบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม อาท ิหลกัสตูร 

Inspiration Inside-out เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจและกำาลังใจ 

ในการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ รวมถึงส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก 

ในการผลักดันตนเอง หลักสูตร Train the Trainer เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ 

บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะวิทยากร การเลือกเทคนิคการสอน 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และฝึกทักษะในการสื่อสารในการ 

ถ่ายทอดเนื้อหาที่สามารถโน้มน้าว และสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน
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อาคารศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอาคารเขียว
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับโลก ภายใต้ระบบ LEED

การออกแบบภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมคุณค่าของระบบนิเวศ
และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารอย่างแท้จริง

 ในด้านอาคารสำานกังาน ธนาคารกสกิรไทยตระหนกัดว่ีา การดแูล

ความปลอดภยั สขุลกัษณะและสภาพแวดล้อมทีด่ ีเป็นการเอือ้อำานวยให้

พนกังานสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลกูค้า ประชาชนได้

รบัความสะดวกในการตดิต่อธรุกจิกบัธนาคาร จงึได้มกีารจดัการบรหิาร

และการจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ระทรวงแรงงานกำาหนด และ

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ในเรือ่งดงัต่อไปนี้

 • ระบบสาธารณปูโภคทีต่ดิตัง้ภายในอาคาร ได้คำานงึสขุภาพของ 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานในอาคารเป็นสำาคญั อาท ิระบบปรบัอากาศ 

แบบกรอง 2 ชัน้ เพือ่ให้อากาศภายในอาคารมคีวามบรสิทุธิ์ 

ปราศจากมลพษิ ระบบแสงสว่างทีไ่ด้ค่าความส่องสว่างตาม

มาตรฐานและไม่ระคายเคอืงต่อสายตา ระบบกรองนำา้ดืม่โดย

ใช้โอโซน เพื่อให้ได้นำ้าดื่มที่สะอาดได้มาตรฐาน นอกจากนี้  

ยงัมกีารใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีป่ระหยดัพลงังาน

 • ด้านสภาพแวดล้อมในสงัคมและชมุชน ธนาคารได้ตดิตัง้เครือ่ง

กรองไอเสียเพื่อกำาจัดควัน กลิ่น เสียง ไม่ให้รบกวนชุมชน 

ใกล้เคยีง รวมถงึการสร้างระบบบำาบดันำา้เสยี นอกจากจะช่วย

บำาบดันำา้ภายในอาคารทีจ่ะทิง้ลงสูแ่ม่นำา้แล้ว ระบบบำาบดันำา้เสยี 

ดงักล่าวยงัมปีระสทิธภิาพสงู โดยสามารถนำานำา้ทีผ่่านการบำาบดั 

ไปใช้รดนำ้าต้นไม้และใช้ในระบบปรับอากาศ ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการประหยดัการใช้พลงังานแล้วยงัช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม

อกีด้วย

ศนูย์การเรยีนรูก้สกิรไทย อาคารอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม
ยอดเยีย่ม

 ธนาคารกสกิรไทยได้รเิริม่การก่อสร้างอาคารต่างๆ ภายใต้แนวคดิ

การประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง ศนูย์การเรยีนรู้ 

กสกิรไทย อำาเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา อาคาร 3 ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่7 

ไร่ มพีืน้ทีใ่ช้สอย 5,000 ตารางเมตร สงู 6 ชัน้ เป็นหนึง่ในอาคารทีไ่ด้รบัการ

ออกแบบภายใต้แนวคดิภายใต้แนวคดิการพฒันาอาคารอนรุกัษ์พลงังาน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ อาคารเขียว ที่ผ่านการรับรองตาม

มาตรฐานสากลระดบัโลก เป็นรางวลัสงูสดุ Platinum ภายใต้ระบบ LEED จาก 

สภาอาคารเขยีวของสหรฐัอเมรกิา หรอื USGBC นบัเป็นโครงการแรก

ในประเทศไทยที่ได้รางวัลระดับสูงสุดในสาขาอาคารใหม่ หรือ New  

Construction ทัง้นี ้ในการก่อสร้างและออกแบบอาคาร ได้คำานงึถงึ

 1. การใช้เทคโนโลยีและการออกแบบที่ใช้งานและก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริง ราคาสมเหตุสมผล และสอดคล้อง 

กบับรบิทของประเทศไทย

 2. การออกแบบอาคารสามารถใช้งานได้จรงิในระยะยาว เพือ่ให้ 

โครงการคงความเป็นอาคารเขียวตลอดอายุการใช้งาน 



 * การคำานวณอ้างอิงจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

51 
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556

โดยสามารถลดการใช้พลงังาน ร้อยละ 30 ลดการใช้นำา้ประปา 

ร้อยละ 60  ลดขยะจากก่อสร้าง ร้อยละ 80 ไม่มกีารปล่อยนำา้เสยี 

และใช้ประโยชน์จากนำา้ฝนอย่างเตม็ที ่นอกจากนี ้ยงัมรีะบบ 

บริหารจัดการของธนาคารร ่วมกับผู ้ ใช ้อาคารให ้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการดำาเนินการทั้งหมด สามารถ 

เป็นต้นแบบให้แก่อตุสาหกรรมอาคารเขยีวในอนาคต 

 3. การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเน้นการใช้ประโยชน์

สูงสุด ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 245 ล้านบาท  

และใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำาเนินการตามระบบ LEED 

เพยีง 8.4 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3 ของงบประมาณการ

ก่อสร้างรวม ซึ่งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ 

ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นการใช้ผลติภณัฑ์ต่างๆ ภายใน

ประเทศ รวมทัง้ทมีงาน และทีป่รกึษาทีเ่ป็นคนไทยทัง้หมด

 ทั้งนี้ ในการก่อสร้างอาคาร ได้มีการออกแบบภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่

เปิดโล่งเชิงนิเวศที่ส่งเสริมคุณค่าของระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของ 

ผูใ้ช้อาคารอย่างแท้จรงิ การลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั โดยจดัรถรบัส่งที่ 

ครบวงจรให้บรกิารผูใ้ช้อาคาร ทัง้พนกังานในพืน้ที ่พนกังานจากกรงุเทพ 

และแขกผูม้าเยีย่มชม การออกแบบระบบนำา้ยัง่ยนือย่างครบวงจร ไม่ว่า

จะเป็นนำา้ทิง้จากระบบสขุาภบิาล นำา้ฝนไหลล้น และนำา้สำาหรบังานภมูิ

สถาปัตยกรรม เป็นตัวอย่างการบริหารทรัพยากรนำา้อย่างสมบูรณ์และ

ราคาไม่แพง การใช้สุขภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสามารถลดการใช้นำ้ารวม 

ได้ถงึร้อยละ 58 การออกแบบประหยดัพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและ 

คุม้ค่า โดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยสามารถ

ลดการใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบกับอาคารประหยัดพลังงานทั่วไปกว่า  

ร้อยละ 30 ได้แก่

 1) การใช้กระจกชัน้เดยีวเบอร์ 5 ร่วมกบัแผงกนัแดด แทนทีก่ารใช้ 

ระบบกระจกฉนวนทีม่รีาคาแพง 

 2) ใช้ผนงัก่ออฐิมวลเบาแทนทีจ่ะใช้ผนงัฉนวนเนือ่งจากมรีาคาถกู

กว่ามากและมุง่หวงัการอนรุกัษ์พลงังานไปด้วยเทคโนโลยอีืน่ที่

มคีวามคุม้ทนุสงูกว่า 

 3) เลอืกใช้ระบบปรบัอากาศแบบรวมประสทิธภิาพสงูและระบาย

ความร้อนด้วยนำ้าแทนที่จะใช้ระบบ Split Type ที่ระบาย 

ความร้อนด้วยอากาศ 

 4) ใช้ระบบพดัลมปรบัเปลีย่นความเรว็ลมได้ ในส่วนของห้องเรยีน

ทีม่กีารใช้พลงังานพดัลมของระบบปรบัอากาศมาก

 5) ออกแบบให้อาคารมกีารใช้พลงังานไฟฟ้าส่องสว่างทีต่ำา่ ด้วย

การออกแบบด้วยเทคโนโลย ีT5 แทนระบบ LED ทีม่รีาคาแพง 

แต่สามารถประหยัดพลังงานได้เช่นเดียวกันด้วยวิธีการ 

การจัดวางหลอด และการเลือกสีอ่อนภายในเพื่อลดกำาลัง 

ส่องสว่างแต่ยงัสามารถคงความสว่างตามมาตรฐาน

 นอกจากนี ้ระหว่างการก่อสร้าง ได้มกีารวางมาตรการในการควบคมุ

ขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ด้วยการนำาขยะจาก 

การก่อสร้างไปใช้งานใหม่ การบรหิารจดัการขยะต่างๆ ทำาให้โครงการ 

สามารถลดขยะจากการก่อสร้างได้ถงึร้อยละ 80 การไม่ใช้วสัดทุีม่สีารพษิ 

การวางแผนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

การคำานงึถงึสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ได้แก่ ระบบปรบัอากาศทัง้ใน

ส่วนห้องเรยีนและห้องพกัถกูออกแบบให้สอดคล้องกบัผูใ้ช้งาน กจิกรรม 

โดยเลือกอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ผู้ใช้อาคารจะรู้สึกสบาย 

ควบคู ่ กั บประหยัดพลั ง งาน นอกจากนี้  ยั งมี การคำ านึ งถึ ง 

การใช้แสงธรรมชาต ิและววิในทกุห้องทีม่กีารใช้งานประจำา ทัง้ห้องเรยีน 

และห้องพัก เพื่อให้ผู ้ใช ้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ 

แม้ว่าจะอยูภ่ายในอาคารกต็าม

การบรหิารจดัการพลงังาน

 ในด้านการบริหารจัดการพลังงาน ธนาคารได้มีการดำาเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านไฟฟ้าและนำ้า เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ ้มค่า 

มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำาเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร

โครงการรณรงค์พนกังานร่วมประหยดัพลงังาน “ภารกจิ พชิติค่าไฟ ปี 2”

 ธนาคารได้จัดทำาโครงการ “ภารกิจ พิชิตค่าไฟปี 2” ต่อเนื่องจาก

ปี 2555 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแข่งขันประหยัดพลังงาน 

และในปี 2556 ผลจากการแข่งขันทำาให้ธนาคารลดปริมาณการใช้

พลงังานไฟฟ้า ได้ทัง้สิน้ 1,097,000.00 หน่วย (kWh) สามารถลดปรมิาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 637,576.40. kgCO2 ซึ่งเทียบเท่า 

กับการลดการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

57,961.49 ต้น/วัน*  



 เดือน อาคารราษฏร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน อาคารแจ้งวัฒนะ

 2554  2555  2556  2554  2555  2556  2554  2555  2556

ตารางแสดงการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานใหญ่ทั้ง 3 แห่งในปี 2556

ค่าการใช้พลังงาน (kWh/hr)

 ทัง้นีใ้นปี 2556 ธนาคารยงัได้ขยายขอบเขตของการทำาโครงการไปยงัอาคารศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสลีม อาคารเสอืป่า และอาคาร 

ศนูย์ปฏบิตักิารรามคำาแหงอกีด้วย โดยข้อมลูของการประหยดัพลงังานไฟฟ้าจะนำาเสนอต่อไปในรายงานฉบบัถดัไป

อาคารสำานักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ 27,797,000.00 26,354,000.00 -1,443,000.00 -838,671.60 -76,242.87
อาคารพหลโยธิน 13,856,000.00 13,470,000.00 -386,000.00 -224,343.20 -20,394.84
อาคารแจ้งวัฒนะ 14,396,000.00 15,128,000.00 732,000.00 425,438.40 38,676.22
รวม 56,049,000.00 54,952,000.00 -1,097,000.00 -637,576.40 -57,961.49
รวม (GJ)*** 201,776.40 197,827.20 -3,949.20

**

*

 ปี 2555 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) ลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าชเรือนกระจก (kgCO2)

ลดการปลูกต้นไม้ทดแทน 
เพื่อดูดซับ CO2 (ตัน/วัน)
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* การคำานวณอ้างอิงจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

**   ปรมิาณการใชพ้ลงังานของอาคารแจง้วฒันะมอีตัราเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากอาคารแจง้วฒันะเปน็ศนูยร์วมขอ้มลูการดำาเนนิงานทัง้หมดของธนาคาร จงึมกีารเพิม่ระบบคอมพวิเตอร์

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกปี

***   1 kWh = 0.0036GJ : การคำานวณอ้างอิงจาก Sustainability Reporting Guideline 2000 - 2011 version G3.1

มกราคม 2,105,000 2,237,000 2,123,000 1,126,000 1,138,000 1,172,000 1,062,000 1,142,000 1,203,000
กุมภาพันธ์ 2,028,000 2,307,000 2,089,000 1,109,000 1,144,000 1,064,000 1,022,000 1,154,000 1,138,000
มีนาคม 2,315,000 2,427,000 2,279,000 1,240,000 1,223,000 1,201,000 1,166,000 1,274,000 1,309,000
เมษายน 2,131,000 2,204,000 2,153,000 1,084,000 1,091,000 1,127,000 1,109,000 1,174,000 1,234,000
พฤษภาคม 2,268,000 2,438,000 2,274,000 1,175,000 1,222,000 1,189,000 1,187,000 1,248,000 1,304,000
มิถุนายน 2,339,000 2,280,000 2,234,000 1,254,000 1,164,000 1,127,000 1,228,000 1,201,000 1,253,000
กรกฎาคม 2,261,000 2,446,000 2,283,000 1,177,000 1,192,000 1,155,000 1,180,000 1,253,000 1,314,000
สิงหาคม 2,333,000 2,413,000 2,231,000 1,247,000 1,174,000 1,138,000 1,196,000 1,220,000 1,306,000
กันยายน 2,327,000 2,284,000 2,199,000 1,196,000 1,103,000 1,110,000 1,176,000 1,172,000 1,259,000
ตุลาคม 2,284,000 2,371,000 2,305,000 1,195,000 1,151,000 1,153,000 1,137,000 1,211,000 1,312,000
พฤศจิกายน 2,339,000 2,267,000 2,214,000 1,153,000 1,159,000 1,096,000 1,134,000 1,191,000 1,266,000
ธันวาคม 2,145,000 2,123,000 1,970,000 1,055,000 1,095,000 938,000 1,122,000 1,156,000 1,230,000
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ตารางแสดงการจัดการน�้าของอาคารต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย

ราษฎร์บูรณะ 2552 196,973 12,816 209,789 153,639 6,336 6,480 188 12.5
 2553 180,380 11,115 191,495 140,696 5,126 5,989 186 9.8
 2554 167,873 10,859 178,732 130,941 5,096 5,763 187 9.4
 2555 177,961 11,000 188,961 138,810 5,650 5,350 192 11.2
 2556 181,520 11,289 192,809 143,445 5,410 5,879 198 9.5

พหลโยธิน 2553 140,538 3,012 143,550 N/A - 3,012 N/A N/A
 2554 143,817 2,950 146,767 123,682 - 2,950 N/A N/A
 2555 149,924 2,873 152,797 128,934 - 2,873 N/A N/A
 2556 146,926 2,574 149,500 122,934 - 2,574 N/A N/A

แจ้งวัฒนะ 2553 87,708 45,360 133,068 73,674 41,400 3,960 N/A N/A
 2554 82,171 46,366 128,537 68,850 42,510 3,856 N/A N/A
 2555 89,289 46,210 135,499 74,520 42,260 3,950 N/A N/A
 2556 90,020 44,381 14,401 66,521 40,501 3,880 N/A N/A

 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

 ธนาคารมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนำา้ในองค์กรให้เกดิประโยชน์

สงูสดุเพือ่การอปุโภคบรโิภค ตลอดจนนำามาใช้ในระบบระบายความร้อน 

ของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Cooling Tower) สุขภัณฑ์

ของธนาคาร และนำามาใช้รดนำ้าต้นไม้โดยคำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อม และการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ทรพัยากรนำา้สำาหรบัอาคาร

ทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารราษฎร์บรูณะ อาคารพหลโยธนิ และอาคาร

แจ้งวฒันะ ได้จากแหล่งนำ้า 3 ประเภท คอื นำ้าประปา สำาหรบัใช้ใน

อาคาร นำ้าที่มีการปรับสภาพและนำามาใช้ใหม่ (Reused/Recycled)  

ทีผ่่านกระบวนการบำาบดันำา้เสยีของธนาคาร นำา้จากระบบกกัเกบ็นำา้ฝน 

สำาหรบันำา้ทิง้ทีป่ล่อยออกจากอาคาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื  

นำา้ทิง้จากครวั และนำา้ทิง้จากห้องนำา้ จากการล้างทำาความสะอาดต่างๆ 

โดยนำ้าทิ้งส่วนแรกจากครัว จะถูกส่งเข้าระบบบำาบัดเบื้องต้นเพื่อไป 

รวมกบันำา้เสยีส่วนทีส่อง จากนัน้จงึถกูส่งต่อเข้าระบบบำาบดันำา้เสยีแบบ

ตะกอนเร่ง (Activated-Sludge Process) ซึ่งเป็นกระบวนการบำาบัด 

นำา้เสยีทางชวีวทิยา อกีทัง้สามารถนำานำา้กลบัมาใช้ใหม่ได้ถงึร้อยละ 50 ของ 

นำ้าเสียอาคาร และด้วยการบำาบัดนำ้าเสียแบบตะกอนเร่งนี้ มีการเติม

อากาศอย่างเพยีงพอ ส่งผลให้ระบบบำาบดันำา้เสยีของธนาคารไม่ก่อให้เกดิ 

ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำาบัดดังกล่าว โดยการจัดการนำา้ในอาคาร

สำานกังานใหญ่ของธนาคารสามารถแสดงรปูได้ ดงันี้

การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

 ธนาคารให้ความสำาคญัเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและนำาไปใช้เป็นแนวทาง

ในการดำาเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง โดยพฒันาปรบัปรงุกระบวนการทำางาน

และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารให้สอดคล้องกับ

แนวทางดงักล่าว 

โครงการ “K-ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน” 

 ธนาคารได้ดำาเนนิโครงการ K-ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน มาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา 

สิ่งแวดล้อม ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าควบคูไ่ปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมให้สะอาดสดใส

อย่างยั่งยืนผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร โดยลดการใช้กระแสไฟฟ้า 

และแบบพิมพ์ใบบันทึกรายการลง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยปัจจบุนัธนาคารมเีครือ่งเอทเีอม็ประมาณ 

 ปริมาณการใช้น�้าตามประเภท (ลบ.ม/ปี) ปริมาณน�้าเสีย2 (ลบ.ม/ปี) ค่า BOD เฉลี่ย3

     น�้าประปา (M3) น�้าจากระบบบ�าบัด1  รวม เข้าระบบบ�าบัด เข้าระบบ
บ�าบัด

ออกจาก 
ระบบบ�าบัด

หลังระบบบ�าบัด

ใช้ใน Cooling
Tower

รดน�้าต้นไม้

 อาคาร ปี
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8,614 เครือ่ง มลีกูค้าทำาธรุกรรมทางการเงนิผ่านเครือ่งเอทเีอม็มากกว่า 

59.6 ล้านรายการต่อเดอืน นอกจากนี ้ยงัได้ดำาเนนิการต่างๆ ประกอบด้วย 

 1. การลดการใช้กระแสไฟฟ้าของเครือ่งเอทเีอม็บางส่วนโดยปรบั 

ลดเวลาเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ลง 8 ชั่วโมง คือ

จากเดิมที่เปิด 12 ชั่วโมงต่อวัน ลดเหลือ 4 ชั่วโมงต่อวัน  

ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของ K-Lobby จำานวน 872 แห่ง  

และเครื่องเอทีเอ็มแบบป้อมจำานวน 1,400 แห่ง โดยสามารถ

ลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้จำานวน 9,913,999 kWh/ ปี  

อกีทัง้ยงัลดการเปิด-ปิด ระบบปรบัอากาศของเครือ่งเอทเีอม็

ลง 8 ชั่วโมงต่อวัน จากการเปิด 18 ชั่วโมงต่อวันเหลือ  

10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้จำานวน 

3,126,356 kWh/ ปี โดยทั้งหมดนี้ สามารถลดปริมาณ 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ

การเกิดภาวะเรือนกระจกที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมได้ 

จำานวน 10,563 tonCO2e/ ปี และสามารถชดเชยพื้นที่ป่า 

ในการดูดซับปริมาณก๊าซ CO2  50,961 ไร่/ ปี 

 2. การลดการใช้กระดาษแบบพิมพ์บันทึกรายการ โดยลด

ขนาดกระดาษแบบพิมพ์ใบบันทึกรายการเครื่องเอทีเอ็มลง 

จากเดิมขนาด 8.0 x 11.2 เซนติเมตร เป็นขนาดใหม่ 

เหลือเพียง 8.0 x 8.5 เซนติเมตร เพื่อให้เหมาะสมกับ 

การใช้งานและย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นภาระให้กับโลก 

แต่ยังคงข้อมูลหลักฐานการทำาธุรกรรมทางการเงินสำาหรับ

ลูกค้าไว้อย่างครบถ้วน ทำาให้ลดการใช้กระดาษลงได้ 

ประมาณร้อยละ 30 

 3. การปรับเปลี่ยนคุณภาพอายุการใช ้งานกระดาษสลิป 

จาก 10 ปี เป็น 5 ปี นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกรับ

หรือไม่รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร 

ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการลดการใช้กระดาษของ

ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

โครงการสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย

 ธนาคารร่วมกบักระทรวงพลงังานและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เปิดตวั

บรกิารสนิเชือ่ประหยดัไฟกสกิรไทย (K-Top Up Loan for Energy Saving  

(Lighting Solution)) เพือ่ให้เงนิกู ้100% แก่ผูป้ระกอบการในการเปลีย่น

หลอดไฟที่ใช้ในธุรกิจ มาเป็นหลอดประหยัดไฟ FED โดยไม่ต้องมี 

หลกัประกนั ซึง่ช่วยลดต้นทนุค่าไฟฟ้าได้สงูสดุร้อยละ 80 เฉลีย่ทนุคนืภายใน  

2 ปี นอกจากนี ้ยงัได้รบับรกิารทีค่รบวงจรจากบรษิทัจดัการด้านพลงังาน 

(ESCO) อกีด้วย

โครงการ Combine KEC Statement and Receipt

 ธนาคารได้จัดทำาโครงการ Combine KEC Statement and  

Receipt โดยจดัทำารปูแบบของใบแจ้งหนี ้และใบเสรจ็ใหม่ และกำาหนด

ให้ระบบส่งข้อมูลของทั้งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จมาในรอบเดียวกัน 

และให้รวมการจดัพมิพ์เอกสารใบแจ้งหนีแ้ละใบเสรจ็ไว้ในแผ่นเดยีวกนั 

เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการต่างๆ ของธนาคาร 

ตัง้แต่ปรมิาณกระดาษทีล่ดลง ค่าดำาเนนิการต่างๆ ค่าการจดัส่งไปรษณย์ี 

ทีล่ดลง โดยส่งผลให้ธนาคารลดค่าใช้จ่ายลงปีละมากกว่า 20 ล้านบาท 

และยงัช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม ด้วยการลดการใช้กระดาษลงได้ประมาณ

ร้อยละ 50

การแถลงข่าวเปิดตัว
บริการสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย
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เพาะพันธ์ุปัญญา K-Expert
เพิ่มพูนปัญญา

Young Financial
Star

ความสัมพันธ์
ไทย-จีน

ท�าดี ท�าได้
ชมรม

น�้าใจไทยอาสา
แหล่งความรู้

สู่สังคม
มูลนิธิกสิกรไทย

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

การจัดทำาโครงการวิจัยของเด็กนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

 การพัฒนาด้านสังคม มุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาเยาวชน เพราะ 

เชื่อมั่นว ่า เยาวชนเป็นกำาลังหลักที่สำาคัญ ในการพัฒนาสังคม 

และประเทศชาติที่ยั่งยืนในอนาคต

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

 ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นการสืบสานปณิธานในการพัฒนา 

การศึกษาของประเทศ โดยร่วมมือกับสำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) ดำาเนินโครงการ “เพาะพันธุ ์ปัญญา” ต่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาและปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทย 

สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบ ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีและความผูกพัน 

ในวิถีชีวิตของชุมชน ผ ่านการจัดทำาโครงงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับ 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน และวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 

อันนำาไปสู ่การสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ 

ยั ง ไ ด ้ จั ดหลั กสู ต ร เ กี่ ย ว กั บทั กษะและความรู ้ ท า งก า ร เ งิ น 

ประกอบด้วย หลักสูตรทักษะทางการเงินสำาหรับครูและนักเรียน 

ที่เข้าร่วมโครงงานวิจัย เน้นการเป็นองค์ความรู้สำาหรับการสร้างรายได้ 

เพือ่ให้สามารถใช้ต่อยอดในโครงงานวจิยัได้ และการจดัการทางการเงนิ 

สำาหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงงานวิจัย เน้นเรื่องบริหารเงินส่วนบุคคล 

เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้ ธนาคารและสกว. เชื่อว่า 

กระบวนการวิจัยเหล่านี้ จะช่วยสร้างกระบวนการคิดที่ดี การสร้าง 

จิตสำานึกบนพื้นฐานประวิติศาสตร์และวิถีแห่งชุมชนควบคู ่ไปกับ 

คุณธรรมจะทำาให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่ความสำาเร็จการมีอนาคตที่ดี

อย่างยั่งยืน

การด�าเนนิงานด้านสงัคม
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โครงการ K-Expert เพิ่มพูนปัญญา

 ธนาคารได้จัดโครงการ “K-Expert เพิ่มพูนปัญญา” ในปี 2556 

เป็นปีที่ 2 รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Young Financial 

Star (YFS) จำานวน 50 คน และนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรปีีที ่3 - 4 จำานวน  

120 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง เพื่อส่งเสริมและเตรียมความ

พร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้นำาพาประเทศ

ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน กับ “สุด

ยอดโครงการสร้างผู้นำายุคใหม่ที่มีความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative 

Leadership)” ที่มีคุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่

 ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ที่กล้าคิด กล้าทำา กล้าตัดสินใจ 

 ด้านทักษะ (Skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมทั้ง 

 ทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน

 ด้านบทบาทหน้าที ่(Roles) มภีาวะการเป็นผูน้ำาทีด่ ีและการทำางาน 

 เป็นทีม 

 ด้านสังคม (Social) มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ ้าหลวง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การจัดโครงการ K-Expert เพิ่มพูนปัญญารุ่นที่ 2 ประจำาปี 2556 ให้แก่นักศึกษาจำานวน 200 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

 

โครงการ Young Financial Star

 ธนาคารร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทั เมอืงไทย

ประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) และบรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) สนบัสนนุ

ในโครงการ Young Financial Star (YFS) ซึ่งจัดให้แก่นิสิต นักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ปี 3 ถึงปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปี โดยดำาเนินการ 

มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการ

วางแผนการเงนิ การลงทนุ มเีวทใีนการพฒันาและฝึกฝนความสามารถ

ของตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างนักการเงินรุ ่นใหม่ที่มีทั้ง 

ความรู้ด้านการเงิน ทักษะในการวิเคราะห์และการให้บริการลูกค้า

เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Young 

Financial Star Networking โดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้าน

การเงนิการลงทนุทีท่นัสมยั มวีสิยัทศัน์และความเป็นผูน้ำา และมบีทบาท

ในการร่วมเผยแพร่ รวมทัง้เป็นกลุม่พลงัในการสร้างกระแสแนวคดิเรือ่ง

การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล
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การจัดสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน

 ธนาคารได้จัดการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2556 ได้จดัเป็นปีที ่10 ในหวัข้อ “วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบั 

การพฒันาชนบททีย่ัง่ยนื” โดยร่วมกบัสำานกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตัน- 

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(สสท.) สภาวทิยาศาสตร์และการเกษตร

แห่งชาติจีน และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) จัดขึ้น โดยธนาคารเป็นผู้สนับสนุนและอำานวยการสัมมนา 

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการนำาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนใน

ชนบท อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีน  

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงเป็นองค์ประธาน และทรงร่วมบรรยายเรื่อง “เสริม

สร้างศกัยภาพของเดก็ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีร้างรากฐานของ

การพฒันาชนบทอย่างยัง่ยนื” การสมัมนาครัง้นี ้ธนาคารได้เปิดให้ลกูค้า 

ประชาชน และผูส้นใจ สำารองทีน่ัง่เข้าร่วมการสมัมนา ซึง่ได้รบัความสนใจ 

เข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 500 คน และมีการถ่ายทอดสดทางสถานี 

โทรทัศน์ช่อง 11 ให้ประชาชนที่สนใจได้รับฟังร่วมกัน

โครงการท�าดี ท�าได้

 ธนาคารต้องการแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีส่วน 

รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำาโครงการ 

ทำาดี ทำาได้ ในโอกาสครบรอบ 68 ปี ของการดำาเนินงานของธนาคาร 

เพื่อปลุกจิตสำานึกของการทำาความดีของคนกสิกรไทย และกระตุ้น 

ให้เกิดพลังแห่งการทำาความดีร่วมกัน เพราะเชื่อว่าพนักงานทุกคน 

อยากทำาความดี และพร้อมที่จะทำาดีเมื่อมีโอกาส โดยธนาคารพร้อม 

สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ทุกคนออกไปทำาความดีกันให้ครบ 68 ความดี 

เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีกลับคืนสู ่สังคมและโลกใบนี้ไปด้วยกัน ความดี 

อะไรกไ็ด้ อาจจะเป็นเรือ่งง่ายๆ ใกล้ๆ ตวั ทีท่ำางาน เพือ่แสดงให้เหน็ว่า 

ถึง ‘หัวใจสีเขียว’ ของพนักงานกสิกรไทยทั่วประเทศ เป็นหัวใจ 

แห่งความมุ่งมั่นที่จะทำาความดีร่วมกัน โดยในปี 2556 มีโครงการ 

ที่ดำาเนินการไปแล้ว 68 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก 

การให้การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมเปิดโครงการทำาดีทำาได้ 7 มิถุนายน 2556 ณ อาคารสำานักงานใหญ่
ของธนาคาร และภาพการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ

การจัดสัมมนาไทย-จีน ครั้งที่ 10 ประจำาปี 2556 ในหัวข้อ
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”
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การด�าเนินงานชมรมน�้าใจไทยอาสา

 ธนาคารได้จดัตัง้ชมรมนำา้ใจไทยมาเป็นปีที ่2 ปัจจบุนัมสีมาชกิจาก

พนกังานธนาคาร บรษิทัของธนาคารฯ และบรษิทัทีใ่ห้การสนบัสนนุงาน

ของธนาคาร จำานวนทัง้สิน้ 1,278 คน เพือ่ร่วมกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์

แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นพลัง 

ที่เข้มแข็ง 

 ในรอบปีที่ผ่านมา ชมรมนำ้าใจไทยอาสาได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

 1. กิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล สมาชิกชมรมนำ้าใจไทยอาสา 

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลโดยปลูกป่าชายเลน เพื่อ

ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลไทย ณ บรเิวณวดัขนุสมทุรจนี  

ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวัน

เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 เพื่อร่วมสร้างจิตสำานึกและการมี

ส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้ยั่งยืน

 2. กจิกรรม Green at Heart ปีที ่4 จากใจคนกสกิรไทย สมาชกิ

ชมรมนำ้าใจไทยอาสา ร่วมกิจกรรม “หอบดนิ หม่ป่า รู้คุณค่า 

ภูมิปัญญาไทย” ในพื้นที่ ต.บางนำ้าผึ้ง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เพื่อร่วมสร้าง 

จิตสำานึกในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ซึ่งถือว่าเป็นปอดใหญ่

สำาหรบัคนกรงุเทพฯ โดยการปลกูไม้ยนืต้นควบคูพ่ชืสมนุไพร

ในพื้นที่ป่าชุมชนบางนำ้าผึ้ง พร้อมทั้งเรียนรู้การทำาธูปจาก

สมนุไพร ซึง่เป็นวตัถดุบิทีห่าได้ในท้องถิน่นี ้โดยไม่ต้องพึง่พา

สารเคมี

 3. ระดมนำ้าใจช่วยผู ้ประสบอุทกภัย จากเหตุการณ์อุทกภัย 

ในพืน้ทีห่ลายจงัหวดัทัว่ประเทศ สมาชกิชมรมนำา้ใจไทยอาสา 

ได้ร่วมจัดถุงยังชีพในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2556 และ

ได้ร่วมเดินทางนำาถุงยังชีพจำานวน 5,000 ถุง พร้อมนำ้าดื่ม 

60,000 ขวด ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ต่างๆ ได้แก่ อ.กบนิทร์บรุ ีจ.ปราจนีบรุ ีเมือ่วนัที ่28 กนัยายน 

2556 อ.ศรมีหาโพธิ ์อ.ประจนัตคาม และ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 นอกจากนี้ พนักงานสาขาในพื้นที่

ภาคอื่นๆ ของธนาคารยังได้ร่วมอาสานำาถุงยังชีพไปมอบแก่

ผู้ประสบอุทกภัยด้วย

การจัดท�าแหล่งความรู้ให้แก่สังคม

 ธนาคารได้จัดทำาเว็บไซต์ K Beautiful Life เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล 

ด้านการเงนิและข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจและวางแผน

การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ ด้านการศึกษา 

สุขภาพ และท่องเที่ยว พร้อมแนะนำาสาระน่ารู้ และสิทธิประโยชน์

แก่บุคคลทั่วไป ธนาคารได้ทำาการสำารวจเพื่อศึกษาหาข้อมูลหลักๆ 

ที่ลูกค้าสนใจค้นหาประกอบการตัดสินใจและวางแผนการใช้ชีวิต 

นอกเหนอืจากด้านการเงนิ โดยรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูสาธารณะ

การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนำ้าใจไทยอาสา ในปี 2556
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เว็บไซต์ K Beautiful Life แหล่งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจและวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ต่างๆ เช่น นิตยสาร ข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น หรือเป็นการแบ่งปัน 

ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์จากบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง ประสบความสำาเรจ็

และเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการนั้นๆ มาเป็นเวลานาน อาทิ แนะนำา 

สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร จากผู้จัดการสาขาในจังหวัดนั้นๆ หรือ 

ประสบการณ์ในการศึกษาทั้งในและนอกประเทศจากรุ่นพี่ หรือแนวคิด 

ในการใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุจากบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง รวมทัง้ยงัมคีอลมัน์

ข้อสอบออนไลน์ที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่

ต้องการฝึกซ้อมการทำาข้อสอบก่อนสอบจรงิ ปัจจบุนัมลีกูค้าและประชาชน

ทัว่ไปเข้าค้นหาความรูใ้นเวบ็ไซต์เฉลีย่ในหน้าต่างๆ 60,000 หน้า ต่อเดอืน  

มีผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์อยู่ประมาณ 13,000 คน

การด�าเนินงานมูลนิธิกสิกรไทย

 ธนาคารให้การสนบัสนนุการดำาเนนิงานเพือ่พฒันาเดก็และเยาวชน

ไทยผ่านมูลนิธิกสิกรไทยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำาเนินงานสาธารณกุศล

เพือ่สร้างเสรมิสตปัิญญาและสขุอนามยัให้แก่เดก็และเยาวชนไทยทีด้่อย

โอกาส 5 โครงการอย่างต่อเนื่องคือ

โครงการ “ห้องสมุดธนาคารความรู้”

 มลูนธิกิสกิรไทยจดัทำาห้องสมดุมาตรฐานมอบให้แก่โรงเรยีนในถิน่

ทรุกนัดารทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ เพือ่ให้เดก็ไทยทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลได้มี

โอกาสอ่านหนงัสอืดแีละฝึกทกัษะการพฒันาตนเองด้วยการค้นคว้าจาก

หนังสือ เพื่อสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองให้ทัดเทียมเด็กเมือง  

ให้สามารถพึง่พาตนเอง ช่วยเหลอืครอบครวั ชมุชน และเป็นกำาลงัสำาคญั 

ของประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยมูลนิธิฯ ได้จัดอบรมแนะนำา 

แนวการจัดกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัยรักการอ่านให้แก่คณะครู 

และจดัค่ายบรรณารกัษ์น้อยให้รูจ้กัการดแูลให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่ พร้อม

เข้าใจในบทบาทที่จะส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมและ

ถาวร นอกจากนี ้ยงัได้ผสมผสานเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ากบักระบวนการ

เรยีนรูข้องเดก็ โดยออกแบบฐานข้อมลูการจดัเกบ็หนงัสอื/สือ่และระบบ

การยืมคืนหนังสือให้เป็นมิตรและง่ายต่อการใช้งาน ตลอดจนการมี 

ส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื โครงการห้องสมดุธนาคารความรูเ้ริม่ดำาเนนิการมาตัง้แต่ปี 2552 

จนถึงสิ้นปี 2556 ได้จัดทำาห้องสมุดมาตรฐานให้แก่เด็กไทย ณ โรงเรียน

ในชนบทแล้วจำานวน 41 โรงเรียนใน 41 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการ “รถนักเรียนไทย”

 มูลนิธิกสิกรไทยเริ่มดำาเนินการในปี 2543 ภายใต้แนวคิดว่าการ 

เดนิทางไปกลบัโรงเรยีนและบ้านในชวีติประจำาวนัของเดก็ไทย ควรได้รบั 

บริการที่มีความปลอดภัยในชีวิตเป็นพื้นฐาน มิใช่ชีวิตต้องเสี่ยงอยู่บน

หลังรถมอเตอร์ไซด์หรือรถสองแถว จึงจัดให้มีบริการรถรับส่งนักเรียน

ชั้นอนุบาลและประถมต้นให้เด็กๆ ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน 

ความปลอดภยัทีพ่งึม ีโดยกำาหนดคณุภาพมาตรฐานรถ พนกังานขบัรถ 

และพนกังานประจำารถ คอยดแูลเอาใจใส่ในการเดนิทางจากบ้านจนถงึ 

โรงเรยีน โดยรบั - ส่งเดก็นกัเรยีนชัน้อนบุาลและประถมศกึษาในโรงเรยีน 

พืน้ทีเ่ขตราษฎร์บรูณะ และเดก็ทีอ่ยูใ่นความดแูลของมลูนธิคิุม้ครองเดก็ 

จังหวัดสมุทรสงคราม
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โครงการ “แคมป์รักเด็กไทย”

โครงการ “แคมป์รักเด็กไทย”

 เป็นโครงการทีเ่ริม่ดำาเนนิการมาตัง้แต่ปี 2538 จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้

เด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์และ/หรือสถานพินิจได้ใช้เวลาว่าง

ในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ด้วยการฝึกฝนทักษะดนตรี

กีฬาและศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจสร้างทัศนคติที่ดี 

ในการดำารงชีวิต และสร้างสุนทรีย์ให้เด็กได้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

การเคารพตนเองและผู้อื่นเพื่อเตรียมพร้อมให้มีชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป 

โดยทกุปีจะมเีดก็ด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์ต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 

จำานวนกว่า 280 คน

โครงการ “อาหารกลางวัน”

 ภายใต้แนวคิดว่าอาหารคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำาเป็นต่อมนุษย์ และ

เด็กและเยาวชนคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้

ได้รบัประทานอาหารครบ 3 มือ้ อย่างถกูหลกัอนามยัและครบหมวดหมู่  

เพื่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจ มูลนิธิฯ จึงได้จัดสรรเงิน

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน จำานวน 3 กลุ่ม 

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา คือ

 • เด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ ชุมชน

แออัดในเขตกรุงเทพ

 • เดก็นกัเรยีนชัน้อนบุาล - ประถมศกึษา ในโรงเรยีนทีอ่ยูห่่างไกล 

และถิ่นทุรกันดาร

 • เดก็และเยาวชนผูด้้อยโอกาส ได้แก่ เดก็พกิาร กำาพร้า ถกูทำาร้าย  

หรือล่วงละเมิด ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์

 นอกจากนี้ ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคมของทุกปี มูลนิธิฯ 

ได้การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีใหม่ให้แก่เด็กๆ สถานสงเคราะห์ต่างๆ 

ประมาณ 400 คน ณ สโมสรกสิกรไทย เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นเกม

สันทนาการ รับประทานอาหารและรับของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งความสุข

แก่เด็กด้อยโอกาสเป็นประจำาทุกปี

โครงการ “เมตตาธรรม”

 เริ่มดำาเนินการในปี 2549 เป็นโครงการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ 

ที่ไม่จำาเป็นแล้วของพนักงานธนาคารให้แก่ผู ้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ 

ในสงัคม เช่น เดก็ด้อยโอกาส คนพกิาร ผูส้งูอาย ุทัง้ทีอ่ยูอ่ย่างโดดเดีย่ว  

และอยู่ ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อเขาเหล่านั้นได้รับสิ่งของ 

บรรเทาทกุข์ หรอืดำารงชพีตามความจำาเป็น โดยมลูนธิฯิ ได้จดัทำาเวบ็ไซต์ 

“เมตตาธรรม” www.mettadham.org ให้พนักงานสามารถร่วม

บริจาคสิ่งของได้ตลอด 24 ชั่วโมง และในปี 2556 มูลนิธิฯ ได้จัด

โครงการ “ข้าวไทยเพื่อคนไทย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  

86 พรรษา โดยเชญิชวนพนกังานธนาคารร่วมบรจิาคเงนิซือ้ข้าวหอมมะลิ 

คณุภาพด ี8,600 ถงุ (ถงุละ 5 กโิลกรมั) มอบให้แก่เดก็ยากไร้ เดก็พกิาร 

และผู้สูงอายุ ในโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ จำานวน 86 แห่ง 

ทั่วประเทศ 
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 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ ได้มีการประเมินระดับของรายงานในระดับ B+ ตามกรอบการรายงาน GRI (Global Report  

Initiative) โดยตัวชี้วัดต่างๆ อ้างอิงจากแนวทางปฎิบัติ 3.1

1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์

1.1 ถ้อยแถลงจากผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร 

(อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ 

หรือตำาแหน่งที่เทียบเท่า) ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ

ความยั่งยืนและ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายละเอียดที่สำาคัญของผลกระทบ ความเสี่ยง 

และโอกาส

2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

2.1 ชื่อองค์กร

2.2 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการหลัก

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

 5 - 15 3

 61 - 73 

  ปกหน้า

 28 - 56 12

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล

ดชันขี้อมลูตามกรอบการรายงาน GRI
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2.3 โครงสร้างการดำาเนินงานขององค์กร หมายรวมถึง

ฝ่ายงานหลัก บริษัทที่ดำาเนินการ บริษัทย่อยหรือ

สาขา และกิจการร่วมค้า

2.4 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

2.5 จำานวนและชือ่ประเทศทีเ่ปน็หลกัฐานการดำาเนนิงาน 

หลักขององค์กรหรือมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับ

ประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน

2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย

2.7 ตลาดที่ให้บริการ

2.8 ขนาดขององค์กร (จำานวนพนักงาน จำานวนหน่วย

ปฏบิตักิาร ยอดขายสทุธ ิรายไดส้ทุธ ิทนุจดทะเบยีน 

จำานวนผลิตภัณฑ์และบริการ ฯลฯ) ที่จัดทำารายงาน

2.9 การเปลี่ ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในเรื่ องขนาด 

โครงสร้าง หรือความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของ

การรายงาน

2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน

3. ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน

 ข้อมูลทั่วไปของรายงาน

3.1 ช่วงเวลาของการรายงาน

3.2 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว

3.3 รอบของการรายงาน

3.4 ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับรายงาน

หรือเนื้อหาของรายงาน

 กรอบและขอบเขตของรายงาน

3.5 กรรมวิธีกำาหนดเนื้อหารายงาน

3.6 กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา 

สถานประกอบการเช่า กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ)  

ดูเกณฑ์วิธีการกำาหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม

3.7 การระบุถึงข้อจำากัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

 248 - 249,

 282 - 283,

 291 - 319

 285 - 291 12

 316

 285 12

 28 - 32

 80 - 83,  12, 43

 286, 291

 

 212, 274 - 275 

 286  

 14, 287 - 289

 

  8

   8/3/13 

  11 รายปี

 212 19

  10 -11

  8

 

  8, 10 - 11, 61

มีการ
เปลี่ยนแปลง

จำานวน 
คณะกรรมการ
และสัดส่วน 
การถือหุ้น
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3.8 หลักการที่ใช้ในการรายงานสำาหรับกิจการ ร่วมค้า 

สาขา สถานประกอบการเช่าหน่วยงานภายนอกที่

ทำางานให ้และหนว่ยงานอืน่ของกจิการทีม่ผีลกระทบ 

อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถในการเปรียบ

เทียบระหว่างช่วงเวลา และ/หรือ ระหว่างองค์กร

3.9 เทคนคิการวดัคา่และฐานทีใ่ชใ้นการคำานวณ รวมทัง้ 

ข้อสมมติฐานและเทคนิคที่พึงใช้ในการประมาณค่า

ซึ่งนำาไปสู่ตัวชี้วัดและข้อมูลอื่นในรายงาน

3.10 คำาอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูล

จากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ 

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การเปลี่ยนรอบ 

การรายงาน ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)

3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในกรอบและขอบเขต

การรายงานหรอืวธิกีารวดัผลทีต่า่งจากรายงานฉบบั

ที่แล้ว

 ดัชนีแสดงเนื้อหาตาม GRI

3.12 ตารางระบหุนา้ของเนือ้หาในรายงานทีม่กีารเปดิเผย

ตามมาตรฐานการรับประกัน

3.13 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบ

รายงานจากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่ได้ระบุ

ในรายงานการรบัประกนัทีแ่นบมาพรอ้มกบัรายงาน

ความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้ของ

ผู้รับประกันภายนอกนั้นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรที่จัดทำารายงานกับผู้รับประกัน

ภายนอกดังกล่าว

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  8

  51 - 54 การคำานวน

   คาร์บอนที่

   ลดลงได้,

   ค่ามาตรฐาน

   ในการตรวจวัด

   คุณภาพนำ้าทิ้ง

  8 

   

  8 

   

  61 - 72 

  74 มีการรับ

   ประกันแบบ

   รายงานจาก

   หน่วยงาน

   ภายนอก
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ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

4. ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น และข้อผูกพันร่วม

 ธรรมาภิบาล 

4.1 โครงสร้างการกำากับดูแลขององค์กร รวมถึง

คณะกรรมการที่อยู่ภายใต้ส่วนงานบริหารสูงสุดที่ 

รบัผดิชอบโดยตรง เชน่ การวางกลยทุธห์รอืควบคมุ

ดูแลองค์กร

4.2 ระบวุา่ประธานกรรมการผูม้อีำานาจสงูสดุขององคก์ร

ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารขององค์กรด้วยหรือไม่ (กรณี

ที่ดำารงตำาแหน่ง ให้ระบุเหตุผลของการแต่งตั้งและ

บทบาทการบริหารงานในองค์กร)

4.3 สำาหรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการเดียว  

ใหร้ะบจุำานวนและเพศของกรรมการอสิระ และ/หรอื 

มิได้เป็นกรรมการบริหาร ที่อยู่ในคณะกรรมการ

สูงสุดขององค์กร

4.4 ช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอ 

คำาแนะนำา หรือแนวทางการดำ า เนินงานต่อ 

คณะกรรมการสูงสุดขององค์กร

4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน (รวมถึงค่าตอบแทน 

หลังพ้นตำาแหน่ง) ของคณะกรรมการสูงสุด 

ผู้บริหารอาวุโส และผู้บริหารอื่นๆ กับผลประกอบ

การขององคก์ร (รวมถงึผลการดำาเนนิงานดา้นสงัคม 

และสิ่งแวดล้อม)

4.6 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำากับดูแล 

เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.7 กระบวนการกำาหนดองค์ประกอบคุณสมบัติและ 

ความรูค้วามชำานาญของกรรมการในสว่นงานบรหิาร

สูงสุดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคำานึงถึง

เพศและเกณฑ์ความหลากหลายด้านอื่นๆ 

4.8 การปรับปรุงพันธกิจหรือค่านิยม จรรยาบรรณ 

และหลักการที่มาจากการพัฒนาภายในองค์กรอัน 

เกีย่วเนือ่งกบัการดำาเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคืบหน้าของการนำาไป

ปฏิบัติ

  

 212 - 228, 15 - 17

 247 - 248,

 254 - 264

 215 - 216 15

 212, 215 15

  19

 235 - 238 15 - 19

 230 - 232 17 - 18

 216 - 217 15 - 16 

 228 - 230 1, 13, 16 - 19

  

  

http://www.
kasikornbank.com/
TH/Investors/Corpo-
rate Governance/
Disclousureand
Transparency/

Pages/Communi-
cationwiththe
Board.aspx
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4.9 ขั้นตอนการดำาเนินงานของคณะกรรมการสูงสุด

ในการกำากับดูแลตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้ 

การบริหารผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสและความเสี่ยง 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการเขา้รว่มเปน็ภาคหีรอืปฏบิตัิ

ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ และหลักการต่างๆ

 ที่สากลยอมรับ 

4.10 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของ 

คณะกรรมการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ข้อยึดมั่นต่อความริเริ่มภายนอกองค์กร

4.11 การอธิบายถึ งการนำ าหลักการหรือแนวทาง 

การระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม (ตามปฏิญญาริโอ 

มาตรา 15) มาใช้อ้างอิงในองค์กร

4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำาขึ้น

จากภายนอกในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิกหรือให้การรับรอง

4.13 การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า 

หรือสภาอุตสาหกรรม) และ/หรือหน่วยงานที่ให้ 

การสนับสนุน ท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

โดยที่องค์กร; มีตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  

มีบทบาทในโครงการหรือคณะกรรมการให้ 

ความช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจากค่าบำารุง 

สมาชิกภาพ หรือเข้าเป็นสมาชิกเพื่อหวังผล 

เชิงกลยุทธ์ 

 ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

4.14 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม

4.15 หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสียที่จะพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับองค์กร

4.16 แนวการพฒันาขอ้ผกูพนัรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้ 

ความถีใ่นการเขา้รว่ม ตามลกัษณะ และกลุม่ผูม้สีว่น 

ได้เสีย

 215 - 216 8, 12 - 16

 234 - 235 16 - 17

  49 - 54

  57 - 58

  12 LEED

  12 ICAS, CSR 

   Club

 205 - 206 8 - 10

 205 10

 207 - 211 8 - 10

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ
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4.17 เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่าง

การพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง

แนวทางที่องค์กรตอบสนอง ตลอดจนการรายงาน

การดำาเนินงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลักเหล่านั้น

ข้อมูลองค์กร บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ   AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  8 - 10

 243 22 -27

  29 - 31, 49

 243 22 - 27, 

  29 - 31 

  22 - 26 

  49 บางส่วน

 9, 68 - 70, 104  46

  29, 55 - 60

  

 243 - 244 6, 10, 49 - 50

 243 - 244 6, 10, 49 - 50

 243 - 244 6, 10, 49 - 50

 243 - 244 6, 10, 49 - 50

DMA FS การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการด้านผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการ

 กลุ่มผลิตภัณฑ์

FS1 นโยบายที่เกี่ยวกับเกณฑ์เฉพาะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สายงานธุรกิจใช้

พิจารณาประกอบการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สำาคัญ 

FS2 กระบวนงานในการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ที่สายงานธุรกิจใช้ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

FS4 กระบวนการพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อดำาเนินงานตามนโยบาย

 และระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสายงานธุรกิจ

DMA EC การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

 ผลเชิงเศรษฐกิจ

 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

DMA EN การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม   

 พลังงาน

 นำ้า

 มลอากาศ นำ้าทิ้ง และของเสีย

 ผลิตภัณฑ์และบริการ
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DMA LA การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน

 และงานที่มีคุณค่า

 การจ้างงาน

 แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์ 

 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 การฝึกอบรมและการให้ความรู้

 ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

DMA HR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

 แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา

 การไม่เลือกปฏิบัติ

 แรงงานเด็ก

 แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

DMA SO การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคม   

 การทุจริต

 นโยบายสาธารณะ

DMA PR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์

 การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

 การสื่อสารการตลาด

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ   AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  5, 8, 42,

  44 - 45

  5, 8, 42,

  44 - 45

  5, 8, 42,

  44 - 45

  5, 8, 42, 

  47 - 49

  5, 8, 42, 44

  5, 8, 44 - 46

  5, 8, 44 - 46

  5, 8, 44 - 46

  5, 8, 44 - 46

  7, 17 - 18

  7, 17 - 18

 243 27

 243 27 - 28

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

ผลเชิงเศรษฐกิจ

EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย

ดำาเนินงาน ผลตอบแทนพนักงาน การบริจาคและ

การลงทุนในชุมชน กำาไรสะสม เงินปันผล ดอกเบี้ย  

และภาษีนำาส่งรัฐ

 80 - 87
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พลังงาน

EN4 ปรมิาณการใช้พลงังานจากแหล่งปฐมภมูทิีก่่อให้เกดิ

ผลกระทบทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม

EN5 พลังงานที่ประหยัดได้จากการอนุรักษ์และปรับปรุง

ประสิทธิภาพ

น�้า

EN8 ยอดการใช้นำ้ารวมจากแหล่งต่างๆ (นำ้าประปา 

นำ้าบาดาล ฯลฯ)

EN9 แหล่งนำ้าที่ได้รับผลกระทบสูงจากการดึงนำ้าไปใช้

EC2 นัยทางการเงิน โอกาสและความเสี่ยงอื่นๆ ใน

กิจกรรมขององค์กรที่มีต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

EC3 ความคุ้มครองที่มีต่อภาระในโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของกิจการ

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

EC8 การพฒันาและผลกระทบจากการลงทนุในโครงสรา้ง

พื้นฐานรวมถึงบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะใน 

ช่องทางที่เป็นทั้งเชิงพาณิชย์ การให้ที่คำานวณเทียบ

เคียงเป็นจำานวนเงิน หรือการทำางานบริการสังคม

EC9 ความเข้าใจและการชี้แจงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ทางอ้อมที่สำาคัญ รวมทั้งขอบเขตของผลกระทบ 

ดังกล่าว

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  51 - 52

  51 - 54 

  53 

  53 ไม่ส่งผล
   กระทบต่อ
   ชุมชนโดยรอบ
   และแหล่งนำ้า

   ธรรมชาติ

 9, 68

 104, 160 46

  22 - 26,

  29 - 31

  55 - 60

  34 - 44,

  49 - 54

โครงการ Green
at Heart ภารกิจ

พิชิตค่าไฟ, 
K-ATM ร่วมลด
ภาวะโลกร้อน, 
สินเชื่อประหยัด
ไฟฟ้า, โครงการ 
Combine KEC 
Statement and 

Reciept



AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล
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ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงานและงานท่ีมีคุณค่า บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การจ้างงาน

LA1 ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง 

และภูมิภาค (จำาแนกตามเพศ)

LA2 จำานวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และ

พนักงานที่พ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และ

ภูมิภาค

LA15 การกลบัเข้าทำางานและอตัราการคงอยูข่องบคุลากร 

หลังการใช้สิทธิลาคลอด (จำาแนกตามเพศ)

แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์

LA4 อัตราร้อยละของพนักงานที่ได้รับความคุ้มครอง 

ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

LA5 ระยะเวลาขั้นตำ่าในการบอกกล่าวกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญ แม้ว่า

จะไม่ระบุในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็ตาม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  43

  43

  44

  45

  46

EN10 ร้อยละและปริมาณรวมของนำ้าที่ใช้ซำ้าและนำามา 

ปรับสภาพใช้ใหม่

มลอากาศ น�้าทิ้ง และของเสีย

EN21 ปรมิาณนำา้ทิง้ (จำาแนกตามคณุภาพนำา้และปลายทาง

ที่ทิ้งนำ้า)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

EN26 ความริเริ่มขององค์กรในการบรรเทาผลกระทบทาง

สิง่แวดล้อม และขอบเขตของการบรรเทาผลกระทบ 

อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

  53

  53

  49 - 54

มีเฉพาะ
พนักงานหญิง
ที่ได้รับสิทธิ์
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ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LA7 อัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางาน 

การหยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

จากการทำางาน การหยุดงานด้วยเหตุอื่น (ยกเว้น

การลาพักผ่อน ลาศึกษาต่อ ลาคลอด/ลา เพื่อดูแล

ภรรยาที่คลอดบุตร ลากิจ) จำานวนการเสียชีวิต 

จากการทำางานแยกตามภูมิภาคและเพศ 

LA8 แผนงานทีม่ไีว้ช่วยเหลอืแรงงานและครอบครวั ชมุชน  

ทั้งการให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้คำาปรึกษา 

การป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยงต่อโรค 

ร้ายแรงต่างๆ

การผึกอบรมและการให้ความรู้

LA10 จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี 

(จำาแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน)

LA11 โครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตที่เอื้อต่อการจ้างงานต่อเนื่อง และช่วยเหลือ

พนักงานในการจัดการเป้าหมายในการทำางาน

ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

LA14 อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่าง

หญิงและชาย จำาแนกตามประเภทพนักงาน และ

ถิ่นที่ตั้งสำาคัญของแหล่งดำาเนินงาน

  44

  44 - 47

  47 - 48

  47 - 49

  44

  47 - 48

แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา

HR3 จำานวนชัว่โมงการฝึกอบรมพนกังานเรือ่งนโยบายและ

วิธีดำาเนินการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยว

เนื่องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงร้อยละของพนักงาน

ที่ได้รับการฝึกอบรม

ตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงานและงานท่ีมีคุณค่า บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ



AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล
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การทุจริต

SO3 ร ้อยละของพนักงานที่ได ้รับการฝึกอบรมเรื่อง

นโยบายและวิธีดำาเนินการต้านทุจริตขององค์กร 

นโยบายสาธารณะ

SO5 จุดยืนต่อนโยบายสาธารณะ และการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและการผลักดัน (Lobbying) นโยบาย

สาธารณะ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสังคม บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

  17 - 18 นโยบาย

   สาธารณะ

   ด้านการ

   ต่อต้านทุจริต 

  

   

  18

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การไม่เลือกปฏิบัติ

HR4 จำานวนครั้งของกรณีการเลือกปฏิบัติและมาตรการ 

ที่ใช้ดำาเนินการแก้ไข

แรงงานเด็ก

HR6 แหล่งดำาเนินงานและผู้ส่งมอบรายสำาคัญที่บ่งชี้ว่า 

มคีวามเสีย่งอย่างมนียัสำาคญัต่อกรณกีารใช้แรงงาน

เดก็ รวมถงึระบมุาตรการทีใ่ช้เพือ่ยงัผลมใิห้มกีารใช้

แรงงานเด็กเกิดขึ้น

แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

HR7 แหล่งดำาเนินงานและผู้ส่งมอบรายสำาคัญที่บ่งชี้ว่า 

มคีวามเสีย่งอย่างมนียัสำาคญัต่อกรณกีารใช้แรงงาน

เกณฑ์และแรงงานบังคับรวมถึงระบุมาตรการที่ใช้

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับใน

ทุกรูปแบบ 

  47 - 48 ไม่พบแหล่ง

   ดำาเนินงานที่มี

   การเลอืกปฏบิตัิ

  45 ไม่พบแหล่ง

   ดำาเนินงานที่มี

   การใช้แรงงาน

   เด็ก

  45 ไม่พบแหล่ง

   ดำาเนินงานที่มี

   การใช้แรงงาน

   เกณฑ์และ

   แรงงานบังคับ
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  28

  31 - 42,

  56 - 57 

  27 - 28

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บางส่วน ครบถ้วน AR หน้า SD หน้า หมายเหตุ

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์แลบริการ

PR5 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า

รวมถึงผลการสำารวจระดับความพอใจของลูกค้า

FS16 การริเริ่มเพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน แยกตาม

ประเภทของผู้รับประโยชน์

การสื่อสารการตลาด

PR6 แผนงานการเข้าร่วมในการปฏิบัติที่เป็นไปตาม

กฎหมายมาตรฐาน และประมวลข้อปฏิบัติโดย 

สมัครใจ เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด รวมทั้ง

การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด และการเป็น 

ผู้อุปถัมภ์

AR - รายงานประจำาปี, SD - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, N/A - ไม่มีข้อมูล
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The Global Reporting Initiative (GRI) is a network-based organization that has pioneered the development of the world’s most widely used 
sustainability reporting framework and is committed to its continuous improvement and application worldwide. The GRI Guidelines set out 
the principles and indicators that organizations can use to measure and report their economic, environmental, and social performance.  
www.globalreporting.org

Disclaimer: Where the relevant sustainability reporting includes external links, including to audio visual material, this statement only 
concerns material submitted to GRI at the time of the Check on 3 March 2014. GRI explicitly excludes the statement being applied to any 
later changes to such material.

Statement
GRI Application Level Check 

GRI hereby states that KASIKORNBANK Public Company Limited has presented its report “ 
Sustainability Development Report 2013 KASIKORNBANK Public Company Limited” to GRI’s Report 
Services which have concluded that the report fulfills the requirement of Application Level B+.

GRI Application Levels communicate the extent to which the content of the G3.1 Guidelines has been 
used in the submitted sustainability reporting. The Check confirms that the required set and number of 
disclosures for that Application Level have been addressed in the reporting and that the GRI  
Content Index demonstrates a valid representation of the required disclosures, as described in the 
GRI G3.1 Guidelines. For methodology, see www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-
Methodology.pdf

Application Levels do not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter nor the 
quality of the information in the report.

Amsterdam, 10 March 2014

Nelmara Arbex
Deputy Chief Executive 
Global Reporting Initiative 
The “+” has been added to this Application Level because KASIKORNBANK Public Company Limited 
has submitted (part of) this report for external assurance. GRI accepts the reporter’s own criteria for 
choosing the relevant assurance provider.
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ธนาคารกสิกรไทย


