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ธนาคารแห่งความยั่งยืน
ธนาคารกสิกรไทยดำาเนินธุรกิจตามหลักการ 

ธนาคารแห่งความยั่งยืน ภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม

เพื่อเสริมสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยยุทธศาสตร์ในการดำาเนินธุรกิจที่ทำาให้บรรลุเป้าหมาย

ในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว
การดำาเนินงานตามแนวทางของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้

ได้ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมในทุกกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
จนเป็นกรีน ดีเอ็นเอ ขององค์กรที่อำานวยประโยชน์สูงสุด 

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 

และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์
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รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น

2 ปีติดต่อกัน
(2561 - 2562)

หุ้นยั่งยืน
ได้รับเป็นปีที่ 5

(2558, 2560 - 2563)

ใบรับรอง 100 Certif icate
ได้รับคัดเลือก

เป็นหนึ่งใน 100 บริษัท
ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล

5 ปีติดต่อกัน
(2559 - 2563)

การรับรองการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ 

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรก
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

3 ปีติดต่อกัน
(2561 - 2563)

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
Carbon Disclosure Project

(CDP)
ได้รับการประเมินผล

ในระดับ B (Management Level)
(2563)

รางวัล Sustainability Award
ประเภท Silver Class

ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร
(2564)

Bronze Class
(2561 - 2563)

ดัชนี FTSE4Good
Emerging Index

ได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิก 5 ปีติดต่อกัน

(2559 - 2563)

MSCI ESG Ratings ที่ระดับ AA
ซึ่งถือว่าเป็นระดับผู้นํา 

ในการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล

ในกลุ่มธนาคารของตลาดเกิดใหม่
(2563)

Bloomberg
Gender-Equality Index (GEI)

บริษัทไทยแห่งแรก
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก

3 ปีติดต่อกัน
(2562 - 2564)

ดัชนีแห่งความยั่งยืน
Dow Jones Sustainability

Indices (DJSI)
ธนาคารไทยแห่งแรกในประเทศไทย

และอาเซียนที่ได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิก 5 ปีติดต่อกัน

(2559 - 2563)



006 สารจากคณะกรรมการธนาคาร

008 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

010 เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย
010 ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย
012 ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ

018 ธนาคารกสิกรไทย
 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
020 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย
030 การกําหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สําคัญ
036 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย    

042 มิติเศรษฐกิจ
044 การกํากับดูแลกิจการ 
047 หลักจริยธรรมทางธุรกิจ
054 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
060 นวัตกรรมและบริการทางการเงิน 
074 การให้สินเชื่อและการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ

ตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
และการรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) 

090 การรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

096 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
อย่างยั่งยืน

สารบัญ

100 มิติสังคม
102 การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน

และการให้ความรู้ทางการเงิน 
111 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
126 การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
130 การดําเนินงานด้านสังคม 

146 มิติสิ่งแวดล้อม
148 การสนับสนุนทางการเงิน

เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า
156 การบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

164 ผลการดำาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

178 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
183 ดัชนีข้อมูล

ตามกรอบการรายงาน
GRI STANDARDS

190 การรายงานตามหลักการ 
ธนาคารที่รับผิดชอบ 
(UN Principles for  
Responsible Banking)

198 การปฏิบัติตามข้อตกลงโลก
 แห่งสหประชาชาติ
202 รางวัลและการประเมิน
 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
204 การรับรอง

จากหน่วยงานภายนอก



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 006สารจากคณะกรรมการธนาคาร

   

สารจากคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร 
ที่มีความเป็นมืออาชีพและได้ทำาหน้าที่ 
กำากับดูแลกิจการของธนาคารกสิกรไทย
ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง
เพื่อประโยชน์ในระยะยาว 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 007สารจากคณะกรรมการธนาคาร

   GRI 102-14, GRI 102-15

(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
ประธานกรรมการ

การดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันท่ีต้องเผชิญกับความผันผวนและความเสี่ยงใหม่ๆ นั้น นอกจากการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจแล้ว  
ธนาคารยังต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อห่วงโซ่ธุรกิจเพ่ือนําพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน ดังเช่นในปีท่ีผ่านมา  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม  
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิต 
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโจทย์อันท้าทายอย่างยิ่งต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวในปีท่ีผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความย่ังยืน 
ด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนในระยะยาว อํานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างสรรค์ประโยชน์ 
ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสําคัญ 

คณะกรรมการได้อนุมัติยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ ทิศทางและนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และกํากับดูแล 
ให้ฝ่ายจัดการทําหน้าที่บริหารจัดการให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  
และมีเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแล
กิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของทางการและมาตรฐาน
สากล นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนและอนุมัติกรอบและนโยบายการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ด้านความย่ังยืนในระดับสากล ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ และความตกลงปารีส โดยมีเป้าหมายสําคัญ 
ในแต่ละมิติ อันได้แก่ มิติเศรษฐกิจคือการเป็นธนาคารที่รับผิดชอบเพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน มิติสังคมคือการเป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือสร้างสังคมที่ย่ังยืน และมิติสิ่งแวดล้อมคือการเป็นผู้พิทักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ ตลอดจนพิจารณาทบทวน
นโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานของธนาคารรวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย คู่ค้า และกิจการ
ร่วมค้า นําไปปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการธนาคารทกุท่าน คณะกรรมการมคีวามภูมใิจทีไ่ดเ้ขา้มารว่มงานกับองคก์รทีม่คีวามเปน็มอือาชพี ไดทํ้าหนา้ท่ี
กํากับดูแลกิจการของธนาคารกสิกรไทยด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพ่ือ 
ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคารและตามมติของท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น รวมถึงจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อธนาคารกสิกรไทยด้วยดีเสมอมา



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 008สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   GRI 102-14, GRI 102-15

ธนาคารกสิกรไทยดำาเนินธุรกิจ 
ตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน
ควบคู่กับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการ 
ต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ในการเจริญเติบโตและสร้าง 
ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยดําเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน ควบคู่กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนในระยะยาวให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นสถาบันการเงินชั้นนําของไทยที่มีความแข็งแกร่ง และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
มาอย่างยาวนานกว่า 7 ทศวรรษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต 
ของคนในสงัคม ธนาคารมคีวามห่วงใยตอ่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยไดใ้ห้ความชว่ยเหลอืลกูคา้กลุม่ตา่งๆ ผา่นหลากหลายมาตรการเพ่ือประคบัประคอง 
ให้ลูกค้าท้ังกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจสามารถนําพาองค์กรและดูแลพนักงานของตนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง 
ในการช่วยประคองเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวลงในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจโลก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ธนาคาร 
ยังคงดําเนินงานตามหลักการธนาคารแห่งความย่ังยืน สานต่อปณิธานบริการทุกระดับประทับใจ และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดําเนินธุรกิจ  
ด้วยจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมอํานาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า (To Empower Every Customer’s Life and Business) อีกท้ังได้พัฒนา 
ยุทธศาสตร์เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์ลกูค้า ซึง่ครอบคลมุการเปน็ผูน้าํในการให้บรกิารชาํระเงินทางดจิทิลั การยกระดบัการปลอ่ยสนิเชือ่ 
ทั้งด้านธุรกิจและบุคคล การกระจายการให้บริการลงทุนและประกันไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย และการขยายฐานลูกค้าในตลาดภูมิภาค AEC+3  
พร้อมด้วยการยกระดับประสบการณ์บริการและการขาย และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือสร้างคุณค่าท่ีมากขึ้นจากการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังประสานการทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจสตาร์ทอัพ 
และพันธมิตรทางธุรกิจ และร่วมกับกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีนําความสุข 
และความสะดวกสบายใหทุ้กชวิีตและธุรกิจของลกูคา้ รวมทัง้สรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนัและความเปน็ผูน้าํ 
ในการให้บริการด้านดิจิทัลแบงก้ิง ควบคู่กับการบริหารจัดการความเส่ียงและความปลอดภัยด้านดิจิทัล รวมท้ังการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนําแห่งภูมิภาค

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 009สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   GRI 102-14, GRI 102-15, GRI 102-20

สําหรับบทบาทของการเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน ธนาคารได้กําหนดเป้าหมายความย่ังยืนในแต่ละมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจมีเป้าหมาย 
ในการเป็นธนาคารที่รับผิดชอบเพ่ือสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน โดยได้ร่วมกับบริษัทในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ตอบสนองวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน ผ่านการพัฒนาฟังก์ชั่นบน K PLUS อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายทุกท่ีทุกเวลา  
การเปิดตัวแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ขุนทอง, MAKE by KBank, Eatable, FinVest และ LINE BK การพัฒนาช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุม
ลูกค้าทุกกลุ่ม และการเดินหน้ายุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค อีกทั้งการให้สินเชื่อและการลงทุนยังคงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในมิติสังคมมีเป้าหมาย 
การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบเพ่ือสร้างสังคมท่ีย่ังยืน ผ่านการดําเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ การให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน 
ผา่นเว็บไซต ์AFTERKLASS โครงการนา่นเพาะพันธ์ุปญัญา การให้ความชว่ยเหลอืลกูคา้ในสถานการณ์โรคโควิด 19 การสนับสนนุให้พนกังานรว่มทาํ
กิจกรรมจติอาสาในโครงการทําทุกวนั เปน็วันทําดทํีาได ้ตามเจตนารมณ์กรนี ดเีอน็เอ การดแูลดา้นชวีอนามยัตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสขุ 
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขามีความปลอดภัย การจัดการดูแลชีวอนามัยภายในสํานักงาน รวมทั้งการจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอ
ตอ่การปฏบิตังิานจากท่ีอยู่อาศยัของพนักงาน เพ่ือให้พนกังานทกุคนมคีวามปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดของโรค สาํหรบัมติสิิง่แวดลอ้ม ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารในบทบาทของการเป็น Chief Environmental Officer มีเป้าหมายให้ธนาคารเป็นผู้พิทักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างสังคม
คาร์บอนเป็นศูนย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารและแนวโน้มความย่ังยืนระดับโลก โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกและแห่งเดียว 
ทีไ่ดเ้ขา้รว่มลงนามรบัในหลกัการธนาคารทีร่บัผดิชอบของสาํนกังานโครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาตว่ิาดว้ยขอ้รเิริม่ดา้นการเงนิ (UNEP FI)  
และร่วมเป็นผู้สนับสนุนกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD Supporter) อีกท้ังยังสนับสนุนการดําเนิน
โครงการรักษ์ป่าน่านร่วมกับชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําน่านของไทย และร่วมขับเคลื่อนโครงการน่านแซนด์บอกซ์ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ในฐานะตัวแทนของภาคเอกชน

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 29,487 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.86 ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้หลัก 
ความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อนจํานวน 9,536 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.04 เน่ืองจากความไม่แน่นอนในระดับสูงจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ขณะท่ีอัตราส่วน 
เงนิกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรพัย์เสีย่งของกลุม่ธุรกิจทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยตามหลกัเกณฑ์ Basel III อยู่ท่ีรอ้ยละ 18.80 และอตัราสว่นกองทุนชัน้ท่ี 1  
อยู่ท่ีรอ้ยละ 16.13 ซึง่สงูกว่าท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด สะทอ้นถึงสถานะเงินกองทุนของธนาคารท่ีแข็งแกรง่และเพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ภายใต้การบริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนท่ีได้รับ 
คัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good 
Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้รับการประเมินผลด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน 
Carbon Disclosure Project (CDP) ปี 2563 ในระดับ B (ระดับ Management) อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืนประจําปี 2563  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีท่ี 5 รวมถึงได้รับรางวัลในด้านอื่นๆ อย่างมากมาย อันสะท้อนให้ประจักษ์ถึงการเป็นธนาคาร 
แห่งความยั่งยืนในทุกกระบวนการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกสิกรไทย

ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับธนาคารกสิกรไทยด้วยดีเสมอมา

(นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 010

 ธนาคารกสิกรไทยเป็นหน่ึงในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทย  
ดําเนินธุรกิจโดยนําแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาเป็นหลักการ 
ดาํเนินงานอย่างเปน็รปูธรรม ภายใตก้ารกาํกับดแูลกิจการท่ีด ีการบรหิาร 
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการต้นทุนท่ีเหมาะสม โดยดําเนิน
ยุทธศาสตรก์ารยึดลกูคา้เปน็ศนูย์กลาง และมผีลการดาํเนนิงานทีเ่ตบิโต
อย่างสมดลุในทกุมติเิพ่ือการเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง สรา้งผลตอบแทน
และความเป็นผู้นําธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
 ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488 ประกอบธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองตามท่ีได้รับ 
อนญุาตไว้ในพระราชบญัญัตธุิรกิจสถาบนัการเงนิฯ และพระราชบญัญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศท่ีเก่ียวข้อง ปัจจุบัน 
ธนาคารมีบริษัทย่อยจํานวน 41 บริษัท มีเครือข่ายการให้บริการ 
ในประเทศ 860 สาขากระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
และต่างประเทศ 16 แห่ง ใน 8 ประเทศโดยสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี 
กรุงเทพมหานคร มีพนักงานจํานวน 33,034 คน* มีเครือข่าย 
ทางการเงินท่ีสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรสอดคล้องกับ 
ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ท้ังธุรกิจการธนาคาร  
ธุรกิจจัดการกองทุน การวิจัยเศรษฐกิจการเงิน ธุรกิจนายหน้าซื้อขาย 
หลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 
และลสีซิง่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุม่ผา่นการมอบ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดภายใต้ปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ” 

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488 
 • เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สามารถให้บริการทางการเงิน 

ได้อ ย่างสมบู รณ์แบบและครบวงจร  เ พ่ือตอบสนอง 
ทุกความต้องการของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 
 • เปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการกองทุนของประเทศไทยทีดํ่าเนิน 

ธุรกิจให้บริการครบวงจร ทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล 
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกค้าประเภทบุคคล บริษัท 
กองทุน มูลนิธิ ธนาคารพาณิชย์ ภาครัฐ รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศขนาดใหญ่

 
* จํานวนพนักงานประกอบด้วย พนักงานกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย
  และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ของไทย
ด�าเนินธุรกิจตามหลักการของ
การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน 
ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

   GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7
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บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัดบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2537 
 • ให้ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ  ธุร กิจ  การเ งินการธนาคาร  

แก่พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป รวมท้ังสร้างข้อมูล 
ทางวิชาการที่ ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
กว้างขวาง  เพ่ือประชาสมัพันธ์และเผยแพรช่ือ่เสยีงทางวิชาการ
ในฐานะบริษัทของธนาคารกสิกรไทย 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545
 • ใหบ้รกิารดา้นการลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์ 

ครบวงจร ท้ังบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริการ 
ด้านวาณิชธนกิจและบทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก ด้วยแหล่ง
ข้อมูลและทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัดบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547
 • ใหบ้ริการทางการเงนิสําหรบัอตุสาหกรรมรถยนตอ์ย่างครบวงจร 

และหลากหลาย ต้ังแต่การบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถกับบุคคล
ทั่วไปและนิติบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถเพ่ือการพาณิชย์สําหรับ
ลูกค้าฟลีท เพ่ือใช้ในกิจการและบริการทางการเงิน สินเชื่อ 
เพ่ือผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ เพ่ือจัดหารถยนต์สําหรับการจําหน่าย  
อีกท้ังยังมีบริการสินเชื่อรถช่วยได้ (แบบโอนเล่มทะเบียนและ
แบบจํานําทะเบียนรถ) สําหรับบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล 
ที่ครอบครองรถที่ปลอดภาระและต้องการเงินสดเพ่ือเสริม 
สภาพคล่อง โดยผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทกําลังเติบโต
ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง 

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัดบริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำากัด
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2533 
 • ให้บริการทางการเงินในรูปแบบลีสซิ่งประเภทเครื่องจักร 

และอุปกรณ์ต่างๆ  โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจรท้ัง 3 บริการ
หลัก ได้แก่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสัญญาเช่าทางการเงิน 
และบริการสัญญาเช่าดําเนินการแก่ลูกค้านิติบุคคลและกลุ่ม 
ผูป้ระกอบการทีป่ระกอบธุรกิจการคา้การพาณิชย์และการผลติ
ในอุตสาหกรรมทุกประเภท และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จําหน่ายเครื่องจักรกับกลุ่มลูกค้า 
ที่ต้องการหาแหล่ง เงินทุนเ พ่ือใช้ ในการซื้อ เครื่ องจักร 
และอุปกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ปกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
 • เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเทคโนโลยีและความต้องการ 

ของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากการเปล่ียนแปลง 
ทางเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนําพาให้ธนาคารสามารถ
รบัมอืและแข่งขนัในทกุมติจิากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
ทางการเงินในตลาดโลก ประกอบด้วย 6 บริษัท ได้แก่

 
  บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จ�ากัด
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
  • ทําหน้าท่ีวางแผนและติดตามการทํางานของกลุ่มบริษัท 

กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ ๊ป สนับสนุนการจัดการ 
ด้านการเงนิและด้านบคุลากร และประสานงานการทาํงาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทและธนาคารกสิกรไทย 

  บริษัท กสิกร แล็บส์ จ�ากัด 
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
  • ทําหน้าที่ค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อระบบธนาคารและเศรษฐกิจแบบดิจิทัล  
สร้างและทดลองระบบต้นแบบก่อนประยุกต์ใช้ เพ่ือ 
การขยายผลบนผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย

  บริษัท กสิกร ซอฟต์ จ�ากัด 
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
  • ทําหน้าท่ีออกแบบและสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือรองรับความต้องการทางธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย 
และรองรับการนํานวัตกรรมมาใช ้ในธนาคารให ้มี 
ความรวดเร็วและคุณภาพสูงสุด 

  บริษัท กสิกร โปร จ�ากัด 
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
  • ทําหน้าท่ีบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย ท้ังในส่วน 
ที่มีการสร้างขึ้นใหม่ ส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลง ตลอดจน 
ดูแลรักษาโครงสร ้างพ้ืนฐานให้มีความทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

  บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จ�ากัด 
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536
  • ทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานของกลุ่มบริษัทท้ังทางด้าน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบ และ
การปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  บริษัท กสิกร เอกซ์ จ�ากัด 
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
  • ทาํหน้าท่ีดําเนนิธุรกิจแบบนอกกรอบ (Divergent Business 

Model) เพ่ือค้นหาแหล่งรายได้ใหม่จากอตุสาหกรรมอนาคต  
(New S-Curve) ทีแ่ตกต่างไปจากธุรกรรมดัง้เดมิของธนาคาร

   GRI 102-2
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 ธนาคารจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 16 สายงาน  
โดยมีสายงานการเงินและควบคุมทําหน้าที่กําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การดาํเนนิธุรกิจของธนาคาร เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
และการประสานงานในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้แถลงยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบเป็นประจําทุกปี
 
ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ (The K-Strategy)

 ธนาคารดําเนินธุรกิจตามหลักการของการเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน  
ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสมดุลทั้ง 3 มิติ อันได้แก่  
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ืออํานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคก์ารสหประชาชาต ิ 
โดยยังคงสานต่อปณิธานบริการทุกระดับประทับใจ และยึดลูกค้า 
เป็นศูนย์กลางในการดําเนินธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มอํานาจ 
ให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม (To Empower Every  
Customer’s Life and Business) ผา่นการสง่มอบประสบการณ์ท่ีดท่ีีสดุ 
ให้กับลูกค้า และการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างธนาคารกสิกรไทย  
บรษิทัในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิ ธุรกิจสตารท์อพั และพันธมติรทางธุรกิจ 
ภายใต้แบรนด์หนึ่งเดียวในชื่อ ธนาคารกสิกรไทย (KASIKORNBANK)

 ธนาคารมีแนวทางการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 • เป็นผู้นําในการให้บริการชําระเงินทางดิจิทัล (Dominate  

Consumer Digital Payment) เพื่อเข้าถึงและให้บริการลูกค้า
ในสถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

 • ยกระดบัการปล่อยสนิเชือ่ท้ังด้านธุรกิจและบคุคล (Reimagine 
Commercial and Consumer Lending) เพื่อช่วยเหลือลูกค้า 
ในการดําเนนิชวิีตและธุรกิจ รวมถึงสร้างรายได้เพ่ิมแก่ธนาคาร 
บนความเสี่ยงที่คุ้มค่า

 • กระจายการให้บริการลงทุนและประกันไปยังกลุ ่มลูกค้า 
รายย่อยและกลุ่มลูกค้าที่ยังเข้าไม่ถึงการลงทุนและประกัน 
(Democratize Investment and Insurance)

 • เจาะตลาดภูมิภาค AEC+3 (Penetrate Regional Market)  
ด้วยการให้บริการชําระเงินกับลูกค้าทุกกลุ่ม และปล่อยสินเชื่อ 
Digital Lending ร่วมกับพันธมิตร

 • ยกระดับประสบการณ์บริการและการขาย (Strengthen 
Sales and Service Channel Experience) ผ่านการประสาน 
การให้บริการของช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

 • เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือสร้างคุณค่าที่มากขึ้น 
จากการใช้ทรพัยากรทีม่ปีระสทิธิภาพทัง้ทรพัยากรบคุคล ข้อมลู 
การเงนิ และเทคโนโลยี (Improve Value-Based Productivity)

 ธนาคารให้ความสําคัญกับความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ท้ัง 8 ข้อ 
ได้แก่
 • Ecosystem Partnership and Harmonized Channel:  

การร่วมมอืกับพันธมติรทางธุรกิจในการสร้างระบบนิเวศควบคู่
กับการพัฒนาช่องทางการขายและให้บริการของธนาคาร  
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

 • Intelligent Lending: การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอสินเชื่อ  
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

 • Proactive Risk and Compliance Management: การระบุ 
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทาง 
การป้องกันในเชิงรุก

 • Regional Payment and Settlement: การเป็นตัวแทนการ 
ชําระเงินในระดับภูมิภาค

 • Data Analytics: การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และประสิทธิภาพการดําเนินงาน

 • Cyber Security: การยกระดบัศกัยภาพด้านไอที และการรกัษา 
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์

 • Performing Talent and Agile Organization: การพัฒนา 
ศักยภาพของพนักงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Agile Organization

 • Modern World Class Technology Capability: การใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือให้ธนาคารเป็นผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ 
ชั้นนําในระดับภูมิภาค

   GRI 102-26, GRI 103-1, GRI 103-2
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ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ (The K-Strategy)

Vision

Purpose      
Customer
Promise        

K-Culture       

To Empower Every Customer’s Life and Business
 Total Solution  Attentive & Inclusive Any Time & Any Where Trustworthy

A PIONEER FOR THE BETTER, A STEP AHEAD FOREVER

Customer at Heart  /  Agility  /  Collaboration  /  Innovativeness 

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

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

KASIKORNBANK Vision, Purpose and Culture

8 TRANSFORMATION JOURNEYS

Purpose      
Strong 
Brand

       

Growth 
Strategy

Key
Capabilities

To Empower Every Customer’s Life and Business

K-Strategy is reimagined to drive growth and empower customer

STRONG TRUSTWORTHY BRAND

Strengthen Harmonized Sales and Service Experience

Improve Value-Based Productivity

Dominate Digital 
Payment

1. Ecosystem Partnership 
& Harmonized Channel

5. Data Analytics

Reimagine Commercial 
& Consumer Lending

2. Intelligent Lending

6. Cyber Security

Democratize 
Investment & Insurance

3. Proactive Risk & 
Compliance Management

7. Performing Talent and 
Agile Organization

Penetrate 
Regional Market

4. Regional Payment & 
Settlement

8. Modern World Class 
Technology Capability

   GRI 102-6, GRI 103-1, GRI 103-2



Financial Capital 
• Total Equity (attributable to KBank): 

Baht 439,670 million 
• Deposits: Baht 2,344,999 million 

Manufactured Capital 
• Premises and Equipment - net: 

Baht 57,630 million

Intellectual Capital 
• Goodwill and Other Intangible 

Assets - net: Baht 23,834 million

Human Capital 
• Total Employee: 33,034(1)

• Employee Expenses: 
Baht 32,143 million 

Social and Relationship Capital 
• Contribution to Social: 

Baht 2,211 million

Natural Capital
• Green Loan (Outstanding): 

Baht 15,483 million 
• Green Investment: Baht 8.16 million
• Energy Consumption: 213,092 MWh 
• Water Withdrawal: 781,862 m3 

Sustainable Development 
Framework and Policy

(Please see details in page 20 - 21)

The K-Strategy
(Please see details in page 12 - 13)

Business Activities
KBank has conducted commercial 

banking business, securities business 
and other related businesses under 

the Financial Institution Business Act, 
Securities and Exchange Act and other 

related notifications. Our financial network 
provides service solutions in response to all 

financial requirements of customers, 
with respect to banking, fund management, 

economic and financial analyses, 
securities brokerage and financial advisory, 

as well as auto financing and leasing 
services. KBank endeavors to deliver

 excellent  experience for our customers.
(Please see details in page 10 - 11)

“KASIKORNBANK aims to be  
the most innovative, proactive,  

and customer centric financial institution, 
delivering world class financial services 

and sustainable value for 
all stakeholders by harmoniously 
combining technology and talent”

BANK OF SUSTAINABILITY

Vision

KBank Value Creation Model 

Products and Services
• K PLUS, digital banking products, 

and other financial products 
and services as part of relief 
measures to ease the impact of 
COVID-19

Channels
• Branch: 860 branches
• Self-Service Channel: 10,981

• CSR Projects: (Please see details 
in page 133 - 145)

• Credit Requests approved with ESG 
Assessment: Baht 119,275 million 

• Green Loan Products: (Please see 
details in page 150 - 152)

• Green Investment Products: (Please 
see details in page 152 - 155)

• Waste: 5,851 metric tonnes
• GHG Emissions (Scope 1 

and Scope 2): 97,786 tCO2e 
• Water Discharge: 511,935 m3 

OUTPUTINPUT BUSINESS ACTIVITIES

Notes:
(1) Number of employees includes employees of KBank, the wholly-owned subsidiaries of KBank and support service providers of KBank.
(2) Return on average equity (ROE) = Net profit (attributable to equity holders of the Bank) deduct dividend from other equity instruments after income tax divided by average equity 
 of equity excluded other equity instruments
(3) Loans market share is based on C.B.1.1 (monthly statement of assets and liabilities) of 14 Thai commercial banks as of December 2020.
(4) Annual performance
(5) Transaction includes only cash deposit, cash withdrawal, payment and transfer.
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KBank Value Creation Model 

 ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการจัดการและการสร้างคุณค่าจากทุนทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ ทุนด้านการเงิน ทุนด้านการผลิต ทุนด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ ทุนด้านสังคมและความสัมพันธ์ และทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยระบุประเด็นสําคัญและมีอิทธิพล 
ต่อการประเมินผลกระทบต่อความสามารถของธนาคารในการสร้างคุณค่าท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งการวิเคราะห์น้ีนํามา 
ซ่ึงประเด็นที่มีนัยสําคัญทางการเงิน (Financially Material Topics) เพ่ือการบริหารจัดการทุนท่ีมีอยู่ผ่านกรอบและนโยบายการดําเนินงาน 
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน และยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจของ K-Strategy เพ่ือให้บรรลุผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร และยังสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

   GRI 201-1, GRI 203-2, GRI 302-1, GRI 303-3, GRI 303-4, FS 8



OUTCOME

Financial Capital
• Dividend (Baht per share): 2.50

Manufactured Capital
• Transactions: 3.8 billion(5) 
• Approved Projects (ESG Assessment): 50 projects
• Customers: 17.9 million 

Intellectual Capital
• People and customers have a better 
 understanding on financial literacy. 

Human Capital 
• Middle Female Management who Advance 
 to Top Management: 76.35%
• Internal Fill Rate: 84.62%
• Employees have higher competency and skill  
 developments

Social and Relationship Capital
• People Benefit from Social Service Activities:  
 355,136 people

Natural Capital
• Reduction on environmental footprint of green  
 products and green process
• Reduction on GHG emission
• Increasing source of renewable energy

StakeholdersKBank

Financial Capital
• Total Operating Income - net: Baht 154,891 million
• Cost to Income Ratio: 45.19%
• Return on Average Equity (ROE): 7.10%(2)

Manufactured Capital 
• Market share (Loans): 16.4%(3)

Intellectual Capital 
• New platforms e.g. Eatable, KhunThong, 
 MAKE by KBank, LINE BK, etc.

Human Capital 
• Employee Engagement Score: 75%
• Turnover Rate: 3.16% 
• Absentee Rate: 0.69%
• HCROI: 4.15 

Social and Relationship Capital
• Overall evaluation of KBank: NPS at 35 
• NPS in mobile banking channel at 67
• Employee Volunteer Hours: 349,108 hours
• PR Value: Baht 98.78 million

Natural Capital 
• New revenue stream of green finance
• New business opportunities of green finance
• Mitigation to climate risks
• Reduction of GHG emissions: 5.97%(4)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 015เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

 การเปิดเผยข้อมูลการจัดการและการสร้างคุณค่านี้ยังสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนยกระดับการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจ 
โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากย่ิงขึ้น รวมถึงการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจตั้งแต่ต้นนํ้า 
ถึงปลายน้ํา โดยมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นการปิดความเส่ียงและเพ่ิมโอกาส 
ทางธุรกิจให้แก่ธนาคารได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากลอีกด้วย 

   GRI 201-1, GRI 401-1
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* CCLMVI คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 3. การขยายธุรกิจธนาคารผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของ 3. การขยายธุรกิจธนาคารผ่านการเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศระบบนิเวศทางธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศ  
เป้าหมาย เป้าหมาย CCLMVI* (Industry Solutions and CCLMVI* (Industry Solutions and   
Ecosystem Expansion)Ecosystem Expansion)

      ธนาคารมองหาโอกาสสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 
เป้าหมายใหม่ ได้แก่ กลุ่ม Tech Partner เพ่ือผลักดันให้ 
ธุรกิจไทยและธุรกิจท้องถ่ินสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ได้มากขึ้น โดยในปี 2563 ธนาคารร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจ 
อีคอมเมิร์ซของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และพันธมิตร 
ในธุรกิจรบัชาํระเงนิของสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ซึง่ถือเป็นโครงการ 
นําร่องเพ่ือผลักดันธุรกิจไทยและสินค้าไทยสู่เวทีแห่งภูมิภาค 
ในอนาคต อาทิ โครงการสินเชื่อดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ 
ที่ดําเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

   เพ่ือเปา้หมายทางยุทธศาสตรก์ารเปน็ธนาคารแห่งภูมภิาค 
AEC+3 และการมุ่งเป็น Regional Life Platform of Choice 
ของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคผ่านช่องทางดิจิทัล
และโมบายโซลชูัน่ บรษิทั กสกิร วิชัน่ จาํกดั (ก่อตัง้เมือ่ป ี2561) 
ในฐานะที่เป็น Investment Holding Company ภายใต้ 
ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นผู้จัดหา หรือ Scouting Innovation,  
Tech Partner และบุคลากรท่ีมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือนาํมาพัฒนาและยกระดบัการให้บรกิารของธนาคารในกลุม่
ประเทศ CCLMVI โดยปัจจุบันได้จัดตั้ง Innovation Lab แล้ว
ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศอสิราเอล สาธารณรฐั
ประชาชนจนี สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และสาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม 

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

ยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3 
(The Bank of AEC+3) 

 ธนาคารเดินหน้ายุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับการเป็นธนาคารแห่ง
ภูมิภาค AEC+3 (The Bank of AEC+3) ผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจ
สู่ภูมิภาค 3-Track Regional Digital Expansion โดยแบ่งการดําเนิน
ธุรกิจออกเป็น 3 แนวทาง คือ 

 1. การขยายธุรกิจธนาคารทั่วไป 1. การขยายธุรกิจธนาคารทั่วไป
      (Conventional Expansion)(Conventional Expansion)
    ธนาคารขยายเครือข ่ายและการให้บริการของธนาคาร 

ในภูมภิาค AEC+3 มแีผนขยายธุรกิจในสาธารณรฐัประชาชนจนี  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
และราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดจนปรับแผนในการยกระดับ 
เครอืข่ายบรกิารในเมอืงโฮจมินิส์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  
จากสํานักงานผู้แทนเป็นสาขาต่างประเทศ รวมถึงมีแผนเพ่ิม 
สัดส่วนการลงทุนในธนาคารท้องถ่ินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
และมแีผนการลงทุนในธนาคารท้องถ่ินในสาธารณรฐัแห่งสหภาพ 
เมียนมา ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและคาดว่าจะเสร็จสิ้นปี 2564

 2. การขยายธุรกิจธนาคารดิจิทัล  2. การขยายธุรกิจธนาคารดิจิทัล (Digital Expansion)(Digital Expansion)    
ธนาคารให้บริการในรูปแบบโมบายดิจิทัล (Mobile Digital)  
ในกลุ่มประเทศเป้าหมาย CCLMVI* ได้แก่

  • โครงการแอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินบนโทรศัพท์มือถือ 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (QR KBank) 
โดยมุง่ยกระดบัการให้บรกิารและเพ่ิมฟังก์ชัน่ให้ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าและร้านค้ามากขึ้น

  • โครงการสนิเชือ่สว่นบคุคล (Salary Advance) ผา่นชอ่งทาง
โมบายแอพพลิเคชั่นของพันธมิตร Wing ในราชอาณาจักร
กัมพูชา

  • การโอนเงินและชําระเงินอย่างไร้ขอบเขตสําหรับทุกกลุ่ม
ลูกค้าในภูมิภาค (Borderless Payments for All) โดย
ให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างประเทศ (Low Value 
Transaction) ท่ีเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมต่ําและเพ่ิม
ความสะดวกในการทําธุรกรรม

  • การจดัตัง้บรษิทั กสกิร วิชัน่ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจํากัด 
(KTECH) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อค้นคว้า ทดลอง 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงรูปแบบ 
การดําเนินธุรกิจที่เอื้อต่อการให้บริการธนาคารดิจิทัล 
และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

   GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-10
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ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน)  

 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จํากัด หรือ ไคไท่หยินหาง 
(จงก๋ัว) ธนาคารพาณิชย์ทอ้งถ่ินจดทะเบยีนในสาธารณรฐัประชาชนจนี  
ยังคงยึดมั่นในการให้บริการลูกค้าท้ังลูกค้าบรรษัทและลูกค้าบุคคล 
อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นในการบริการทั้งในรูปแบบ ออนไลน์และ 
ออฟไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนไปในยุคภาวะ 
ปกตแิบบใหม ่(New Normal) ในสว่นของลกูคา้บรรษทัธนาคารให้บรกิาร 
Value Chain Financing ให้แก่บริษัทชั้นนําของท้ังประเทศไทย 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากน้ี ธนาคารได้พัฒนาระบบคู่ค้า 
แบบออนไลน์ (Online Supply Chain) ร่วมกับธนาคารคู่ค้าเพื่ออํานวย 
ความสะดวกให้แก่ลกูคา้ในเรือ่งการจดัการเอกสารและการบนัทึกลกูหนี ้
รวมถึงการขอเบิกเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์ 
 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าบุคคล 
มากขึ้น โดยได้ร่วมกับธนาคารคู่ค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าบุคคล 
เพ่ือใหล้กูคา้บคุคลสามารถเขา้ถึงแหลง่เงนิทุนไดง้า่ยขึน้เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าอย่างครบวงจร อีกทั้ง 
ธนาคารอยู่ในช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือให้เหมาะสม 
กับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาระบบการให้สินเชื่อ 
แบบออนไลน์ (Online Lending) และโมบายแบงก้ิงของตนเอง 
เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการของธนาคารในรูปแบบออนไลน์ 
ไดอ้ย่างเต็มรปูแบบ โดยธนาคารรว่มกับบรษิทัไอทีชัน้นําของสาธารณรฐั 
ประชาชนจีนในการออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้ธนาคาร 
สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ และสามารถเข้าถึงลูกค้า 
ได้อย่างทั่วถึง 

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

การประเมินผลการดำาเนินงาน

 ธนาคารกําหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors KPIs) โดยใช้บาลานซส์กอร์การด์ 
เป็นเครื่องมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นความสําเร็จ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สําคัญท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน  
และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างย่ังยืน และถ่ายทอดตัวชี้วัดน้ีไปยังผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติการของ 
สายงานตา่งๆ ของธนาคาร เพ่ือให้ยุทธศาสตรก์ารดําเนนิธรุกิจทีคํ่านงึถึงปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลมคีวามสอดคลอ้ง 
และถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรโดยมีทีมบาลานซ์สกอร์การ์ดของส่วนกลางและตัวแทนของแต่ละสายงานร่วมกัน 
จัดทําและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละมุมมอง และการถ่ายทอดตัวช้ีวัดความสําเร็จเป็นลําดับข้ัน ต้ังแต่ระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ระดับกรรมการผู้จัดการ ระดับผู้บริหารสายงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

   GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 103-3



ธนาคารกสิกรไทย 
กับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

020 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย
030 การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ
036 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย





รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 020

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย

 ธนาคารดําเนินธุรกิจตามหลักการของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกาศ
นโยบายการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตัง้แต่ปี 2557 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของธนาคารนําไปปฏิบตัใินการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นรปูธรรม  
โดยมีโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนและถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
สู่การปฏิบัติในสายงานต่างๆ อย่างถูกต้อง และช่วยบูรณาการแผนการดําเนินงานให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เพื่ออํานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 ในปี 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้นําเสนอนโยบายการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อคณะกรรมการธนาคาร 
เพ่ือพิจารณาทบทวนและอนมุตั ิโดยปรบัเปลีย่นนโยบายให้มคีวามเป็นปัจจบุนั สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และมาตรฐานด้านความย่ังยืนในระดบัสากล 
และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และความตกลงปารีส  
(Paris Agreement) นอกจากนี้ ยังปรับนโยบายให้มีความชัดเจนมากขึ้นจากเดิม 13 ประเด็น เป็น 10 ประเด็น ดังนี้

กรอบและนโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ธนาคารให้ความสําคัญกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
โดยลําดับความสําคัญตามประเด็น
สาระสําคัญของธนาคาร เพื่อสร้างคุณค่า
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

   GRI 102-12, GRI 102-26

การดําเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การสร้างการเข้าถึง
บริการทางการเงิน
และการให้ความรู้

ทางการเงิน

การดําเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การยึดลูกค้า 
เป็นศูนย์กลาง 
โดยสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมทางการเงิน
ที่ตอบโจทย์ทุกด้าน

ของลูกค้า

การบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และพิจารณาประเด็น

ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล

การให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม 

และรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว

ของข้อมูลลูกค้า

การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ธุรกิจที่เป็นมิตร

และคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การดําเนินงาน
ของธนาคารที่เป็นมิตร

และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การเคารพ
สิทธิมนุษยชน

และความแตกต่าง
หลากหลาย 

การพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน 

และดําเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

สังคม และ
สาธารณประโยชน์

การสร้างการเข้าถึง
บริการทางการเงิน
และการให้ความรู้

ทางการเงิน

การปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรม
การพัฒนาทักษะความรู้
และดูแลความเป็นอยู่ที่ดี

แก่พนักงาน

นโยบายการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิติ
สัง

คม
   

   
   

   
   

   

    
    

    
     

      
          

                                                              มติเิศรษ
ฐกจิ

มติสิิง่แวดล้อม



นโยบายการดำาเนินงานนโยบายการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

เป้าหมายเป้าหมาย

ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่น

การเป็นธนาคาร
ที่รับผิดชอบเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

การเป็นพลเมือง
ที่รับผิดชอบ 

เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

กรอบและนโยบายกรอบและนโยบาย
การดำาเนินงานการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

• การดําเนินธุรกิจ
 ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
•  การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
 โดยสร้างสรรค์นวัตกรรม
 ทางการเงินที่ตอบโจทย์
 ทุกด้านของลูกค้า
•  การบริหารความเสี่ยง
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และพิจารณาประเด็น
 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
 และธรรมาภิบาล
•  การให้บริการแก่ลูกค้า 
 อย่างเป็นธรรม
 และรักษาความปลอดภัย
 และความเป็นส่วนตัว
 ของข้อมูลลูกค้า

• การสร้างการเข้าถึงบริการ 
 ทางการเงิน และการให้
 ความรู้ทางการเงิน
• การปฏิบัติต่อพนักงาน
 อย่างเป็นธรรม การพัฒนา 
 ทักษะความรู้ และดูแล
 ความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
 และความแตกต่างหลากหลาย 
• การพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
 และดําเนินกิจกรรม
 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
 และสาธารณประโยชน์

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุหลักการ 
ESG เพื่อเป็นธนาคาร

ที่มีสำานึกรับผิดชอบในหน้าที่

เรามุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์
อันดีกับพนักงานและชุมชน 
เพื่อสร้างความมั่งคั่งผาสุก

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สังคม 

การเป็นผู้พิทักษ์
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างสังคม
คาร์บอนเป็นศูนย์

เรามุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษา
และลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การสนับสนุนทางการเงิน
 แก่ธุรกิจที่เป็นมิตร
 และคํานึงถึงผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม
•  การดําเนินงานของธนาคาร
 ที่เป็นมิตรและลดผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 021ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 022

นโยบายการดำาเนินงานนโยบายการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะยาว
ปี 2564 - 2568ปี 2564 - 2568 เป้าหมายปี 2563เป้าหมายปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563ผลการดำาเนินงานปี 2563

มิติเศรษฐกิจ: การเป็นธนาคารที่รับผิดชอบเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

การด�าเนินธุรกิจ 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี

•  ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ” โดยหน่วยงาน
ภายนอก

•  ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ” โดยหน่วยงาน
ภายนอก

• ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” จาก 
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

•  ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ”  
จากโครงการประเมินคุณภาพ 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• ไม่มีคําเตือนหรือผลการตรวจสอบ 
ท่ีมนียัสําคญัจากหน่วยงานกํากับดแูล

•  ไม่มีคําเตือนหรือผลการตรวจสอบ 
ท่ีมนียัสาํคญัจากหน่วยงานกํากับดแูล

•  ไม่มีคําเตือนหรือผลการตรวจสอบ 
ที่มีนัยสําคัญจากหน่วยงานกํากับดูแล

การยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง 
โดยสร้างสรรค์
นวัตกรรม
ทางการเงิน
ที่ตอบโจทย์
ทุกด้านของลูกค้า

•  ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า  
(Net Promoter Score: NPS)*  
ระดับภาพรวมธนาคารเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและสูงที่สุด 
ของกลุม่ธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

•  ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า 
(Net Promoter Score: NPS)  
ระดับภาพรวมธนาคารอยู่ที่ระดับ 33 

•  ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า  
(Net Promoter Score: NPS)  
ระดับภาพรวมธนาคาร  
อยู่ที่ระดับ 35  

• ความเป็นผู้นําด้านดิจิทัลแบงกิ้ง 
(NPS ช่องทางโมบายแบงกิ้ง)  
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงที่สุด  
ของกลุม่ธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

•  ความเป็นผู้นําด้านดิจิทัลแบงกิ้ง 
(NPS ช่องทางโมบายแบงกิ้ง)  
สูงที่สุดของกลุ่มธุรกิจธนาคาร 
ในประเทศไทย 

•  ความเป็นผู้นําด้านดิจิทัลแบงกิ้ง 
(NPS ช่องทางโมบายแบงกิ้ง)  
อยู่ที่ระดับ 67 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้นํา 
ที่มีคะแนน NPS สูงสุดของธุรกิจ
ธนาคารในประเทศไทย**

• จํานวนผู้ใช้บริการ K PLUS  
28.70 ล้านคน

•  จํานวนผู้ใช้บริการ K PLUS  
15 ล้านคน

•  จํานวนผู้ใช้บริการ K PLUS  
14.40 ล้านคน

• การรักษาสัดส่วนปริมาณเรื่อง 
ร้องเรยีนต่อจํานวนธุรกรรม 
ของธนาคารท่ีเตบิโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง

•  การรักษาสัดส่วนปริมาณเรื่อง 
ร้องเรยีนต่อจํานวนธุรกรรม 
ของธนาคาร อยู่ที่ร้อยละ 0.0020

•  สัดส่วนปริมาณเรื่องร้องเรียน 
ต่อจํานวนธุรกรรมของธนาคาร 
ร้อยละ 0.0015

เป้าหมายและผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายและผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ธนาคารกําหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors KPIs) โดยใชบ้าลานซส์กอรก์ารด์เปน็เครือ่งมอื 
ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และกําหนดตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นความสําเร็จทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึงปัจจัย 
ด้านสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาลมคีวามสอดคลอ้งและถูกขบัเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกันทัว่ท้ังองคก์ร โดยมกีารถ่ายทอดตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปน็ลาํดบัขัน้ ตัง้แตร่ะดบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ระดบักรรมการผูจ้ดัการ ระดบัผูบ้รหิารสายงาน และผูม้สีว่นเก่ียวขอ้งพรอ้มตดิตามผลการดาํเนนิงาน 
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

 
* ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (Net Promoter Score: NPS) ของภาพรวมธนาคารได้มาจากการทําวิจัยโดยว่าจ้างบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าให้คะแนน โดยเกิดความอคติ (Bias) กับธนาคาร ซึ่งการเก็บข้อมูลลูกค้าได้มีการกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรจริง เพื่อให้สะท้อนภาพตลาดของลูกค้าสถาบันการเงิน
 ในประเทศไทยให้มากที่สุด รวมไปถึงยังเก็บข้อมูลในจํานวนตัวอย่าง ที่เพียงพอต่อการอ่านผลตามหลักทางสถิติ
** การเก็บข้อมูลลูกค้าบน Online Survey Platform เพื่อวัดผล NPS ช่องทางโมบายแบงกิ้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับลูกค้าผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนและใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถืออยู่เป็นประจํา 
 โดยได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความชํานาญในการเก็บข้อมูลลูกค้าบนแอพพลิเคชั่นต่างๆ แล้วนําผลมาวิเคราะห์ภายในธนาคารเพื่อความรวดเร็วในการรายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 103-2, GRI 103-3



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 023

นโยบายการดำาเนินงานนโยบายการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะยาว
ปี 2564 - 2568ปี 2564 - 2568 เป้าหมายปี 2563เป้าหมายปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563ผลการดำาเนินงานปี 2563

• ภาพลกัษณ์ของธนาคารในระดบั
ภูมภิาค (KBank Regional 

 Branding): จาํนวนผูต้ดิตาม
 ในโซเชยีลมเีดีย 1,750,000 คน***
• ปรมิาณธุรกรรมของลกูค้าบรษิทั
 บนระบบ K-Cash Connect Plus 

จาํนวน 78.2 ล้านธุรกรรม***

การบริหาร 
ความเสี่ยง 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และพิจารณาประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล

• การรายงานเกี่ยวกับการติดตาม 
ด้านการบริหารและการระบ ุ
ความเสี่ยงเป็นไปตามข้อกําหนด 
ทางกฎหมาย โดยมีการดํารง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1  
ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยง*  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III  
และเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ

• การดาํรงอตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 
ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยง* 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III  
และเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ

• อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1  
ตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยง*  
อยู่ที่ร้อยละ 16.13  
(อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่า 
รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ต้องดํารง
สําหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1  
อยู่ที่ร้อยละ 9.5)

• การนําเสนอโครงการ  
Project Finance และคําขอสินเชื่อ 
เชิงพาณิชย์ของลูกค้าผู้ประกอบการ
ขนาดกลางขึ้นไป ร้อยละ 100  
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิต  
ตามประเด็นความเสี่ยง  
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล (ESG)

• การนําเสนอโครงการ  
Project Finance ร้อยละ 100  
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิต 
ตามประเด็นความเสี่ยง  
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล (ESG)

• การนําเสนอโครงการ  
Project Finance ร้อยละ 100  
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิต 
ตามประเด็นความเสี่ยง  
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล (ESG)

• ธนาคารประเมินความเสี่ยง 
ด้าน ESG ครอบคลุมร้อยละ 100  
ของการบริหารงานห่วงโซ่อุปทาน  
(กลุ่มคู่ค้า 1 และ Tier 2)

• จํานวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับทราบ 
ตามจรรยาบรรณคู่ค้า โดยระบุ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

•  จํานวนคู่ค้ากลุ่ม Tier 1 และ 2  
ร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน 
ความเสี่ยงคู่ค้ารายปี

• จํานวนคู่ค้าร้อยละ 100 รับทราบ 
ตามจรรยาบรรณคู่ค้า โดยระบุ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

•  จํานวนคู่ค้ากลุ่ม Tier 1 และ 2  
ร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน 
ความเสี่ยงคู่ค้ารายปี

การให้บริการ 
แก่ลูกค้า 
อย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct)  
และรักษา 
ความปลอดภัย 
และความเป็นส่วนตัว 
ของข้อมูลลูกค้า

•  ไม่มกีารปฏิบตัทิีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ทางการ (Non-compliance)  
อย่างมีนัยสําคัญ** ที่เกี่ยวข้องกับ 
ด้าน Market Conduct***

•  เพิ่มการให้ความรู้และความเข้าใจ 
เรื่องการรักษาความปลอดภัย 
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสูง 
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน 
ลูกค้า และคู่ค้า นอกจากนี ้
ยังเน้นการสร้างพฤติกรรมและ

 ปลูกฝังพนักงานด้านความปลอดภัย
ไซเบอร์ เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กร 
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ดี 

•  เพิ่มการให้ความรู้และความเข้าใจ 
เรื่องการรักษาความปลอดภัย 
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสูง 
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน 
ลูกค้า และคู่ค้า นอกจากนี ้
ยังเน้นในเรื่องของการสร้าง 
พฤติกรรมและปลูกฝังพนักงาน 
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์  
เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กร 
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ดี 

• ธนาคารให้ความรู้และความเข้าใจ
เรื่องการรักษาความปลอดภัย 
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสูง 
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน  
ลูกค้า และคู่ค้า นอกจากนี้  
ยังเน้นการสร้างพฤติกรรมและปลูกฝัง
พนักงานด้านความปลอดภัยไซเบอร ์
เพิ่มมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรม 
องค์กรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ดี 

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
* ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
** นัยสําคัญ หมายถึง การถูกเปรียบเทียบปรับหรือกล่าวโทษจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ Market Conduct
*** เป้าหมายใหม่

   GRI 103-2, GRI 103-3



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 024ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการดำาเนินงานนโยบายการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะยาว
ปี 2564 - 2568ปี 2564 - 2568 เป้าหมายปี 2563เป้าหมายปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563ผลการดำาเนินงานปี 2563

มิติสังคม: การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน  

การสร้างการเข้าถึง
บริการทางการเงิน 
และการให้ความรู้
ทางการเงิน

 • ระดับความพึงพอใจของลูกค้าบุคคล 
ที่ได้รับความรู้ทางการเงินไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 90

• ระดับความพึงพอใจของลูกค้าบุคคล 
ที่ได้รับความรู้ทางการเงินไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 90

•  ระดับความพึงพอใจของลูกค้าบุคคล
ที่ได้รับความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับ
ร้อยละ 94

• การให้ความรู้ทางการเงิน 
แก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 6,500 คน

• การให้ความรู้ทางการเงิน 
แก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 4,300 คน

•  การให้ความรู้ทางการเงิน 
แก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 5,870 คน

• การเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ของลูกค้าบุคคล 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
เติบโตไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5

•  การเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ของลูกค้าบุคคล 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
เติบโตร้อยละ 153*

การปฏิบัติ 
ต่อพนักงาน 
อย่างเป็นธรรม  
การพัฒนาทักษะ 
ความรู้และดูแล 
ความเป็นอยู่ที่ดี 
แก่พนักงาน

•  ธนาคารได้รับรางวัลความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

•  ธนาคารได้รับรางวัลความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

• รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบ
กิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวง
แรงงานเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน

 • รางวัลยอดเยี่ยม ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลจาก Brandon Hall 
Group

•  ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือก
 ปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง 

ขึ้นสู่กระบวนการศาล

•  ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง 
ขึ้นสู่กระบวนการศาล

• ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือก
 ปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง 

ขึ้นสู่กระบวนการศาล

•  จํานวนพนักงานภายในที่เติมเต็ม 
เพื่อทดแทนตําแหน่งงานที่ว่าง 
ในองค์กรร้อยละ 80

•  จํานวนพนักงานภายในที่เติมเต็ม 
เพื่อทดแทนตําแหน่งงานที่ว่าง 
ในองค์กรร้อยละ 80

• จํานวนพนักงานภายในที่เติมเต็ม 
เพื่อทดแทนตําแหน่งงานที่ว่าง 
ในองค์กรร้อยละ 84.62

•  อัตราส่วนผู้บริหารเพศหญิง 
ในองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45

•  อัตราส่วนผู้บริหารเพศหญิง 
ในองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45

• อัตราส่วนผู้บริหารเพศหญิง
 ในองค์กรร้อยละ 47

•  ระดับความผูกพันต่อธนาคาร 
ร้อยละ 77

•  ระดับความผูกพันต่อธนาคาร
 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 73

• ระดับความผูกพันต่อธนาคาร 
ร้อยละ 75

• รกัษาระดบัของ HCROI** ให้เท่ากับ
หรอืมากกว่า 4.05

• ค่าเฉลีย่การพัฒนาและฝึกอบรม 
ของพนกังานต่อคน = 40 ชัว่โมง 
ต่อปีต่อคน

• รกัษาระดบัของ HCROI ให้เท่ากับ
หรอืมากกว่า 4.05

• ค่าเฉลีย่การพัฒนาและฝึกอบรม 
ของพนกังานต่อคน = 40 ชัว่โมง 
ต่อปีต่อคน

• ระดับของ HCROI เท่ากับ 4.15
• ค่าเฉลี่ยการพัฒนาและฝึกอบรม 

ของพนักงานต่อคน = 42.80 ชั่วโมง
ต่อปีต่อคน

•  จํานวนการขาดงานของพนักงาน
ธนาคารไม่เกิน 1 วัน

•  จํานวนการขาดงานของพนักงาน
ธนาคารไม่เกิน 1 วัน

•  จํานวนการขาดงานของพนักงาน
เท่ากับ 0.69 วัน

 
* ธนาคารได้แต่งตั้งพันธมิตรที่ให้บริการเคแบงก์เซอร์วิสเพิ่มขึ้น และขยายขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางการเงินครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
** HCROI = Human Capital Return on Investment

   GRI 103-2, GRI 103-3
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นโยบายการดำาเนินงานนโยบายการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะยาว
ปี 2564 - 2568ปี 2564 - 2568 เป้าหมายปี 2563เป้าหมายปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563ผลการดำาเนินงานปี 2563

การเคารพ 
สิทธิมนุษยชน
และความแตกต่าง
หลากหลาย 

•  ธนาคารจัดให้มีการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกกิจกรรมคิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของธนาคารกสิกรไทย
และกิจการร่วมค้าของธนาคาร

•  ธนาคารจัดให้มีการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมทุกกิจกรรมคิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของธนาคารกสิกรไทย 
และกิจการร่วมค้าของธนาคาร

•  ธนาคารจัดประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม 
ทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100  
ของธนาคารกสิกรไทย 
และกิจการร่วมค้าของธนาคาร

การพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน 
และด�าเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และ
สาธารณประโยชน์

•  จํานวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 
300,000 ชั่วโมงต่อปี

•  จํานวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 
300,000 ชั่วโมง

•  จํานวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 
349,108 ชั่วโมง

•  จํานวนบุคคลที่ได้รับประโยชน์ 
จากการทํากิจกรรมเพื่อสังคม  
800,000 คน

•  จํานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จากโครงการเพื่อสังคม 
ของธนาคาร 300,000 คน

•  จํานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จากโครงการเพื่อสังคมของธนาคาร 
355,136 คน

มิติสิ่งแวดล้อม: การเป็นผู้พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนเป็นศูนย ์  

การสนับสนุน
ทางการเงินแก่ธุรกิจ
ที่เป็นมิตร
และค�านึงถึง
ผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

• การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทน
โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกําลัง
การผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 15  
ของตลาดในประเทศตามแผน 
พัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก 
ของประเทศไทย

• การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทน
โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกําลัง
การผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 15  
ของตลาดในประเทศตามแผน 
พัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก 
ของประเทศไทย 

•  การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทน
โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกําลัง 
การผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 14.80 
ของตลาดในประเทศตามแผน 
พัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก 
ของประเทศไทย 

• อัตราการเติบโตของสินเชื่อ 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เติบโตร้อยละ 10 ต่อปี

• การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มีอัตราการเติบโต 1.60 เท่า 
จากปีฐาน 2561

• การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มีอัตราการเติบโต 1.26 เท่า 
จากปีฐาน 2561 

• ธนาคารสนับสนุนกิจกรรม 
เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม  
และความยั่งยืนในด้านต่างๆ  
ผ่านการให้สินเชื่อ และ/หรือผ่าน
การออกและเสนอขายตราสาร/หุ้นกู้
(Bond) เพื่อนําเงินที่ได้จาก 
การเสนอขายมาสนับสนุนธุรกิจ 
ที่สอดคล้องกันตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ในแต่ละช่วงเวลา*

การด�าเนินงาน
ของธนาคาร
ที่เป็นมิตร
และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 - 2563
•  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

ร้อยละ 20 (เทียบกับปีฐาน 2555)
ปี 2562 - 2566
•  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

ร้อยละ 6.1 (เทียบกับปีฐาน 2561)

•  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดลงร้อยละ 20 
(เทียบกับปีฐาน 2555)

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดลงร้อยละ 4.8 
(เป้าหมายประจําปี)

•  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ลดลงร้อยละ 21.34  
(เทียบกับปีฐาน 2555)

•  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดลงร้อยละ 5.97  
(ผลการดําเนินงานประจําปี)

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
* เป้าหมายใหม่

   GRI 103-2, GRI 103-3
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โครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ธนาคารวางโครงสร้างการบรหิารงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยคณะกรรมการธนาคารดแูลกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ซึง่ครอบคลมุถึงเรือ่งความย่ังยืน  
รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหน้าที่ดูแลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งมีการจัดประชุมทุกไตรมาส 
เพ่ือกําหนดแนวทางพิจารณาทบทวน ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้นํา 
ในการขบัเคลือ่นธนาคารสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน และมส่ีวนการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน สาํนกัเลขานกุารบรษิทั ซึง่อยู่ในสายงานเลขาธิการองค์การ  
ทําหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับคณะทํางานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนจากฝ่ายงานต่างๆ ภายในธนาคารเพ่ือร่วมกัน 
ดําเนินงานตามแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด ให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สายงาน
เลขาธิการองค์การ

นโยบายการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
ธนาคาร 

สำานักเลขานุการบริษัท

ส่วนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์

ส่วนบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

• ทบทวนแนวปฏิบัติ/ ให้ความเห็น
 และข้อเสนอแนะ
• ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน
• ผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน
• ดูแลการดําเนินงาน
 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-26
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ในปี 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) ที่สําคัญเพ่ือตอบสนองเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบกรอบและนโยบายการดําเนินงานด้าน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังปรากฏในแผนภาพหน้า 20-21
 2. อนุมัติแผนการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจําปี  

2563 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู ้และการปฏิบัติตามเกณฑ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Compliance)  
ในระดบัประเทศและระดบัสากล รวมท้ังวเิคราะห์ เปรยีบเทียบ  
และประเมนิผลการดําเนินงานของธนาคารกับหลกัเกณฑ์สากล 
ต่างๆ

 3. อนุมัติการลงนามเข้าร่วม “หลักการธนาคารท่ีรับผิดชอบ”  
(UN Principles for Responsible Banking) ของสํานักงาน 
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว ่าด้วยข้อริเริ่ม 
ด้านการเงิน (United Nations Environment Programme 
Finance Initiative: UNEP FI) โดยเป็นธนาคารสัญชาติไทย 
แห่งแรกและแห่งเดยีวในธนาคารกว่า 170 แห่งท่ัวโลกท่ีเข้าร่วม 
รับหลักการดังกล่าว เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของธนาคาร 
ตามมาตรฐานสากลและกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 4. อนุมัติการเป็นสมาชิกของสํานักงานโครงการสิ่งแวดล้อม 
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อรเิริม่ด้านการเงนิ (United Nations 
Environment Programme Finance Initiative: UNEP FI) 

 5. อนุมัติการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) โดย
เป็นธนาคารสัญชาติไทยแห่งแรกและแห่งเดียวท่ีร่วมเป็น 
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ เพ่ือพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล 
ผลประกอบการของธนาคารที่ เ ก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ 
อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ธนาคารมีการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานกํากับดูแล  
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร และภาคประชาสังคม เพื่อดําเนินงาน 
ตอบสนองตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่คณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้  
ดังนี้
 1. เป็นหนึ่งในคณะทํางานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

และสมาคมธนาคารไทย เ พ่ือศึกษาความเป็นไปได้  
ในการจัดทํานิยามการเงินสีเขียว (Taxonomy) เพื่อช่วย 
ให้ภาคการเงินสามารถออกนโยบาย/พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
การเติบโตอย่างย่ังยืนของเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2563  
ธนาคารได้ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบทิศทางแผนพัฒนา 
นโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม 
และพลังงานของประเทศไทย และยังร่วมรับฟังความคิดเห็น 
เก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดท่ีภาคการเงินควรสนับสนุน 
ให้เกิดกิจกรรมสีเขียวอย่างเร่งด่วน (Priority Sector) ตลอดจน 
รับข้อเสนอแนะที่มีต่อการกําหนดนิยามการเงินสีเขียว  
(Taxonomy) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 2. เป็นหน่ึงในคณะทํางานของ UNEP FI ร่วมกับธนาคารจาก 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามหลักการ 
ธนาคารที่รับผิดชอบ (UN Principles for Responsible  
Banking)

 3. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Compliance) 
แก่พนักงานในสายงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรท้ังในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 
สํานักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
ข้อริเริ่มด้านการเงิน (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) 
แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide 
International: FFGI) องค์กรอิสระคาร์บอนทรัสต์ (Carbon 
Trust) กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for 
Nature: WWF) ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน 
ในการบรหิารจดัการความเสีย่งและโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-12, GRI 102-26
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การสื่อความเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

 ธนาคารสื่อความและให้ความรู้เรื่องการดําเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือถ่ายทอด แบ่งปัน  
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ช่องทางการสื่อความช่องทางการสื่อความ

ช่องทางการสื่อความ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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เว็บไซต์ธนาคาร • • • • • • • • •

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: 
MD&A)

• • • • • • • • •

รายงานประจําปี • • • • • • • • •

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • • • • • • • • •

Investor Presentation • • • • • • • • •

สารสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น •

ธรรมาภิบาลสาร •

กสิกรทีวี
Office 365
LINE Official และ KONNECT+

•

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

การเข้าพบและให้ข้อมูลในรูปแบบการประชุม
ออนไลน์ และพบปะรายบุคคล*

• • •

 
* รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เช่น UNICEF, UNEP FI, WWF, Fair Finance Thailand, ป่าสาละ เป็นต้น

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมการสื่อความกิจกรรมการสื่อความ

กิจกรรมการสื่อความ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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ร่วมงาน “Sustainability Bond Forum”  
โดยร่วมเสวนาในหัวข้อ ศักยภาพในการออก 
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม/สังคม  
(Green Bond, Social Bond และ Sustainability 
Bond) ของประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้สถาบัน
การเงินและบริษัทต่างๆ ให้ความสนใจในการออก
หุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพิ่มมากขึ้น

• • • • •

จัดงาน “Sustainability Revolution:  
A Call for Action” เพื่อผลักดันการลงทุนที่ยั่งยืน  
และเผยแพร่แนวคิด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ภาวะโลกร้อน (Climate Change) และผลกระทบ 
จากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง  
และการทําลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

• • • • • • • • •

ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารร่วมเสวนาในหัวข้อ  
Leaders on Sustainability in Action 
ในงาน Circular Living Symposium 2020: 
Tomorrow Together

• • • • • •

จัดงานสัมมนาคู่ค้าประจําปี 2563 
และสื่อความการดําเนินงานด้านการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนให้แก่คู่ค้า

•

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารจัดงาน Sustainability Revolution: A Call for Action เพื่อผลักดันการลงทุนที่ยั่งยืน 
และการตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (Climate Change) ให้แก่ลูกค้าไพรเวทแบงก์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเสวนาในหัวข้อ Leaders on 
Sustainability in Action ในงาน Circular Living Symposium 
2020 จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
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ขั้นตอนการประเมินประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน 

การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

 ธนาคารมีกระบวนการประเมินประเด็นด้านความย่ังยืนโดยการรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของธนาคาร และประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านความย่ังยืน 
ระดับโลก ประเด็นที่หน่วยงานกํากับดูแลของประเทศไทยให้ความสําคัญ ประเด็นท่ีธนาคารชั้นนําในระดับประเทศและระดับโลกให้ความสําคัญ 
และประเด็นที่สําคัญของธนาคารในปี 2562 ซึ่งครอบคลุมทุกประเด็น ผนวกกับการประเมินความเส่ียงท้ังในปัจจุบันและความเส่ียงท่ีคาดว่า 
จะมีโอกาสเกิดขึ้น และอาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/คู่ธุรกิจ คู่แข่ง เจ้าหน้ี หน่วยงานกํากับดูแล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิ  
การสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามและการพูดคุย เพ่ือนํามุมมองและข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ ตลอดจนวางแนวทาง 
ในการดําเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1

การจัดลำาดับ
ประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน  

• นําประเด็นด้านความยั่งยืนที่สําคัญ 
 ในปี 2562 มาพิจารณาทบทวน
• ศึกษาและพิจารณาเทียบเคียงกับ 
 ประเด็นด้านความยั่งยืนระดับประเทศ 
 และระดับโลก อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย (SET), 
 GRI Standards,  
 Dow Jones Sustainability Indices  
 (DJSI), Sustainability Accounting  
 Standard Board (SASB)
• ศึกษาและพิจารณาประเด็น
 ความยั่งยืนที่ธนาคารชั้นนําในระดับ 
 ประเทศและระดับโลกให้ความสําคัญ 
• ศึกษาและพิจารณาเทียบเคียงกับ
 ผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนา 
 ที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจการเงิน 
 (SDGs Impact by Financial 
 Sectors) 
• กลั่นกรองและนําเสนอให้แก่
 คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ 
 กํากับดูแลกิจการ ผู้บริหารสายงาน  
 และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร

• วิเคราะห์และพิจารณาทบทวน 
 ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม
 ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ 
 ภายนอกธนาคาร ผ่านการสํารวจ 
 ความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 
 และการพูดคุยแบบพบหน้า 
• นําประเด็นสาระสําคัญ
 ด้านความยั่งยืนมาจัดลําดับ
 ความสําคัญ 

การพิจารณาตรวจสอบ
ประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน 

การพิจารณาทบทวน
ประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

• ชี้แจงการจัดลําดับความสําคัญ
 ของประเด็นสาระสําคัญ
 ด้านความยั่งยืนให้แก่ทุกสายงาน
 ของธนาคาร เพื่อนําไปกําหนด 
 แนวทางในการดําเนินงาน
 ของธนาคาร
• รายงานต่อคณะกรรมการ
 กํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณา  
 และนําเสนอต่อคณะกรรมการ 
 ธนาคารเพื่อทราบและเปิดเผย
 ในรายงานการพัฒนา
 เพื่อความยั่งยืนและเว็บไซต์
 ของธนาคาร

• รับฟังความคิดเห็น 
 และข้อเสนอแนะ 
 จากผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
 เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน 
 ของธนาคารและการเปิดเผย 
 ข้อมูลในรายงานฉบับต่อไป 

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2 3 4

การระบุ
ประเด็นสาระสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

   GRI 102-32, GRI 102-45, GRI 102-46
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกธนาคาร 

การเปลี่ยนแปลงการรายงานประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

 ประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืนปี 2563 ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืนปี 2562 

การจัดลำาดับประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน 2563
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สิน
ใจ

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

  มิติเศรษฐกิจ      มิติสังคม      มิติสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

การก�ากับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการด้านแรงงาน ความหลากหลาย
การให้โอกาส และความเท่าเทียมกัน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การให้สินเชื่อ
และการลงทุนตามเกณฑ์
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

การให้โอกาสในการเข้าถึงทางการเงิน
และการให้ความรู้ทางการเงิน

โอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สินเชื่อเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

การท�ากิจกรรมเพื่อสังคม และลดผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานสิทธิมนุษยชน

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

หลักจริยธรรมและความโปร่งใส

การยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง

การสร้างนวัตกรรมเชิงดิจิทัล

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คู่ค้า/คู่ธุรกิจ

ขอบ
ข่ายภายนอกองคก์ร ประกอบดว้ย

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทของธนาคารกสิกรไทย

บริษัทให้บริการสนับสนุนงาน
ต่อธนาคารกสิกรไทย

ขอบข่ายภายในองค์กร 
ประกอบด้วย

ลูกค้า
ชุมชน สิ่งแวดล้อม

และสังคม

คู่แข่งเจ้าหนี้

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

ผู้ถือหุ้น

   GRI 102-42, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-49



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 032

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

ประเด็นประเด็น  
ด้านความยั่งยืนด้านความยั่งยืน  
ตามแนวทาง ตามแนวทาง   

GRIGRI

ขอบข่ายขอบข่าย  
ภายในภายใน
องค์กร องค์กร 

ขอบข่ายขอบข่าย  
ภายนอกภายนอก
องค์กร องค์กร 

หัวข้อที่นำาเสนอหัวข้อที่นำาเสนอ  
ในรายงานในรายงาน

เป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนที่ยั่งยืน

(Sustainable (Sustainable 
Development Goals)Development Goals)

การก�ากับดูแลกิจการ 
การกํากับดูแลองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
มีนโยบายและกระบวนการกํากับดูแล 
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถดําเนินงาน 
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

Governance 
(GRI 102-18, 
GRI 102-19)  

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น 
หน่วยงาน
กํากับดูแล

การกํากับ 
ดูแลกิจการ
มิติเศรษฐกิจ

หลักจริยธรรมและความโปร่งใส
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ 
ของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมที่ถูกต้องและโปร่งใส 
การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น การป้องกันการฉ้อฉล 

Ethics and Integrity 
(GRI 102-16) 
Anti-Corruption 
(GRI 205) 

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น 
หน่วยงาน
กํากับดูแล

หลักจริยธรรม
ทางธุรกิจ 
มิติเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ การประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

Product 
and Services 
(GRI 103) 

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น 
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
หน่วยงาน
กํากับดูแล

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  
มิติเศรษฐกิจ 

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
การมีสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความพึงพอใจ 
และความคาดหวังของลูกค้า 

Product 
and Services 
(GRI 103) 

ทุกธุรกิจ ลูกค้า นวัตกรรม
และบริการ
ทางการเงิน
มิติเศรษฐกิจ 

การให้สินเชื่อและการลงทุนตามเกณฑ์ 
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล
การให้สนิเชือ่และการลงทุนโดยคาํนงึถึงผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าทุกโครงการทีธ่นาคารสนับสนุน
จะไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม 
และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลทีด่ี 

Governance 
(GRI 102-30, 
GRI 102-31) 

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น 
หน่วยงาน
กํากับดูแล

การให้สินเชื่อและ
การลงทุนด้วย
ความรับผิดชอบ           
ตามเกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และ
ธรรมาภิบาล และ
การรายงานตาม
กรอบการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ (TCFD)
มิติเศรษฐกิจ

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน 

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-47



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 033

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

ประเด็นประเด็น  
ด้านความยั่งยืนด้านความยั่งยืน  
ตามแนวทาง ตามแนวทาง   

GRIGRI

ขอบข่ายขอบข่าย  
ภายในภายใน
องค์กร องค์กร 

ขอบข่ายขอบข่าย  
ภายนอกภายนอก
องค์กร องค์กร 

หัวข้อที่นำาเสนอหัวข้อที่นำาเสนอ  
ในรายงานในรายงาน

เป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนที่ยั่งยืน

(Sustainable (Sustainable 
Development Goals)Development Goals)

การสร้างนวัตกรรมเชิงดิจิทัล 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ 
ให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 
และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

Product 
and Services 
(GRI 103)

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ

นวัตกรรม
และบริการ
ทางการเงิน
มิติเศรษฐกิจ 

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการป้องกันความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลลูกค้า  
การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
และการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ 
โดยมีนโยบาย โครงสร้าง กระบวนการประเมิน 
ระบุประเด็นความเสี่ยง การติดตาม ป้องกัน 
ตรวจสอบ แก้ไขและเยียวยาในกรณี 
ที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น

Governance 
(GRI 102-30) 
Customer Privacy 
(GRI 103, GRI 418)

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น 
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
คู่แข่ง

การรักษา 
ความปลอดภัย 
และความเป็น 
ส่วนตัวของข้อมูล 
มิติเศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน  
การบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยพิจารณาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าที่ธนาคารดําเนินธุรกิจด้วย  
จะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

Supply Chain
(GRI 102-9) 
Environmental 
and Social 
Assessment to 
Suppliers 
(GRI 103, GRI 308, 
GRI 414) 

ทุกธุรกิจ คู่ค้า/คู่ธุรกิจ การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน 
อย่างยั่งยืน 
มิติเศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการด้านแรงงาน  
ความหลากหลาย การให้โอกาส  
และความเท่าเทียมกัน
การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการเคารพ
ในความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
มีกลไกและช่องทางรับข้อร้องเรียนด้านแรงงาน 

Employment 
(GRI 103, GRI 401) 
Labor / Management 
Relations 
(GRI 103, GRI 402) 
Diversity and 
Equality Opportunity 
(GRI 103, GRI 405) 

ทุกธุรกิจ คู่ค้า/คู่ธุรกิจ การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
มิติสังคม 

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-47



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 034

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

ประเด็นประเด็น  
ด้านความยั่งยืนด้านความยั่งยืน  
ตามแนวทาง ตามแนวทาง   

GRIGRI

ขอบข่ายขอบข่าย  
ภายในภายใน
องค์กร องค์กร 

ขอบข่ายขอบข่าย  
ภายนอกภายนอก
องค์กร องค์กร 

หัวข้อที่นำาเสนอหัวข้อที่นำาเสนอ  
ในรายงานในรายงาน

เป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนที่ยั่งยืน

(Sustainable (Sustainable 
Development Goals)Development Goals)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

Training 
and Education 
(GRI 103, GRI 404) 

ทุกธุรกิจ คู่ค้า/คู่ธุรกิจ การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
มิติสังคม 

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 
การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การจัดสรรสถานที่ 
และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการทํางาน 
ตลอดจนให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

Occupational Health 
and Safety 
(GRI 103, GRI 403) 

ทุกธุรกิจ คู่ค้า/คู่ธุรกิจ การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
มิติสังคม 

สิทธิมนุษยชน 
การเคารพและจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 

Human Rights 
Assessment 
(GRI 103, GRI 412) 

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ   

การดําเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
มิติสังคม 

การให้โอกาสในการเข้าถึงทางการเงิน
และการให้ความรู้ทางการเงิน 
การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ให้แก่ลูกค้าและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
รวมถึงการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการเงินให้แก่ลูกค้า 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

Indirect Economic 
Impacts 
(GRI 103, GRI 203) 
GRI G4  
Product Portfolio 
(GRI 103, FS 7) 
GRI G4 
Local Communities 
(GRI 103, FS 13, 
FS 14) 
Financial Literacy 
(GRI 103, 
Former FS 16)

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ชุมชน สังคม
และ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน
กํากับดูแล

การสร้าง 
การเข้าถึงบริการ 
ทางการเงิน 
และการให้ความรู้
ทางการเงิน 
มิติสังคม 

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-47



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 035

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

ประเด็นประเด็น  
ด้านความยั่งยืนด้านความยั่งยืน  
ตามแนวทาง ตามแนวทาง   

GRIGRI

ขอบข่ายขอบข่าย  
ภายในภายใน
องค์กร องค์กร 

ขอบข่ายขอบข่าย  
ภายนอกภายนอก
องค์กร องค์กร 

หัวข้อที่นำาเสนอหัวข้อที่นำาเสนอ  
ในรายงานในรายงาน

เป้าหมายการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนที่ยั่งยืน

(Sustainable (Sustainable 
Development Goals)Development Goals)

การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและลดผลกระทบ 
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  
การทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน 
กิจกรรมจิตอาสา และการทํากิจกรรมที่ส่งเสริม 
กระตุ้นการเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจชุมชน 

Economic 
Performance 
(GRI 103, GRI 201) 

ทุกธุรกิจ ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
และสังคม

การดําเนินงาน 
ด้านสังคม 
มิติสังคม 

สินเชื่อเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ  
หรือธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

GRI G4  
Product Portfolio 
(GRI 103, FS 8) 

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
และ
หน่วยงาน
กํากับดูแล

การสนับสนุน
ทางการเงิน
เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนตํ่า
มิติสิ่งแวดล้อม 

การลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
ของธนาคาร
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การจัดการด้านพลังงาน การจัดการนํ้า
และการจัดการของเสีย 

Energy, Water, 
Emissions, 
Effluent and Waste 
(GRI 302, GRI 303, 
GRI 305, GRI 306) 

ทุกธุรกิจ ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม
และสังคม 

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของธนาคาร 
มิติสิ่งแวดล้อม 

โอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การวิเคราะห์ประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Emissions 
(GRI 103, GRI 305) 

ทุกธุรกิจ ลูกค้า 
ชมุชน
สิ่งแวดล้อม 
และสังคม

การให้สินเชื่อและ
การลงทุนด้วย
ความรับผิดชอบ           
ตามเกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และ
ธรรมาภิบาล และ
การรายงานตาม
กรอบการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ (TCFD)
มิติเศรษฐกิจ

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-47
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ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและช่องทางการสื่อสารรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
ความสนใจความสนใจ

และความคาดหวังและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคารแนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียดรายละเอียด
ของการดำาเนินงานของการดำาเนินงาน

เพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย

 ผู้ถือหุ้น •  การจัดประชุมสามัญ 
และวิสามัญผู้ถือหุ้น* 

•  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ผ่านระบบ SETLink  
ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ 
ของธนาคาร และสื่อสิ่งพิมพ์
ทั้งภายในและภายนอก
ธนาคาร 

•  การเข้าพบและให้ข้อมูล 
แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
และบุคคลทั่วไป  
ทั้งแบบรายบุคคล 
และแบบกลุ่มทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

• การจัดให้มีช่องทาง 
การสอบถามข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ 

•  การตอบแบบสอบถาม 

•  ผลตอบแทนการลงทุนสูง 
และเติบโตอย่างมั่นคง 
ยั่งยืน 

•  ผลการดําเนินงานด ี
และเติบโตอย่างสมํ่าเสมอ 

•  การดําเนินงาน 
เป็นไปอย่างโปร่งใส  
และเป็นธรรม 

•  การบริหารความเสี่ยง 
ด้วยความรอบคอบ

•  การดําเนินงาน 
อย่างมีจริยธรรม  
และมีการพิจารณา
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล

•  การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ  
ของหน่วยงานกํากับดูแล

•  การสื่อสารเรื่องมาตรการ
ต่างๆ ของธนาคาร 
ในการรับมือกับ
สถานการณ์โรคโควิด 19

 

• การสร้างผลประกอบการที่ยั่งยืน 
และสมดุล ภายใต้การบริหารความเสี่ยง 
ที่รัดกุมและรอบคอบ 

•  การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผ่านกิจกรรมหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ 
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

•  การเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และร่วมแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม 

•  การประกาศนโยบาย โครงสร้าง  
และมาตรการต่างๆ ในการพิจารณา

 การปล่อยสินเชื่อ เพื่อให้พนักงาน
 ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง
•  การติดตามและให้ความรู้เกี่ยวกับ 

กฎระเบียบใหม่ๆ ให้เป็นไปตาม 
หลักมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9  
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)

•  การกําหนดมาตรการในการตรวจสอบ
ติดตาม และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  
เพื่อสร้างความโปร่งใส

•  การสื่อสารเรื่องมาตรการต่างๆ ของธนาคาร
ในการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด 19 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

• ทุกบท 
ของรายงาน 
การพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

 
* รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมและรูปแบบการเข้าพบกับผู้ถือหุ้นระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 one Report) หน้า 129 - 137

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน หน่วยงานกํากับดูแล ลูกค้า  
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม นับเป็นกลไกสําคัญท่ีทําให้ธนาคารเข้าใจความต้องการและความคาดหวัง เพ่ือนํามา 
วางแนวทางการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ซึ่งธนาคารได้พิจารณาตามระดับความสัมพันธ์และความเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยนํามาตรฐาน AA 1000 Stakeholders 
Engagement Standard (AA 1000SES) มาประยุกต์ใช้ และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํากระบวนการเพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสําคัญในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44
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ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและช่องทางการสื่อสารรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
ความสนใจความสนใจ

และความคาดหวังและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคารแนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียดรายละเอียด
ของการดำาเนินงานของการดำาเนินงาน

เพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

•  การจัดประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจําทุกเดือน  
(เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง) 

•  การจัดประชุมคณะกรรมการ
อิสระเพื่อให้ความเห็น 
และข้อเสนอแนะ 
ก่อนการประชุม 
คณะกรรมการธนาคาร

•  การให้ข้อมูลข่าวสาร  
ผ่านช่องทางต่างๆ  
ของธนาคาร

•  การดําเนินงาน 
เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

•  การปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อย่างเป็นธรรม 

•  ผลการดําเนินงานเติบโต
อย่างยั่งยืน 

•  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และตรวจสอบได้ตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•  การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม 

•  ทุกบท 
ของรายงาน 
การพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

•  การเข้าร่วมประชุม รับฟัง 
แนวนโยบายและแนวทาง 
การกํากับดูแล

•  การติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานทางการ 
ที่กํากับดูแลโดยหน่วยงาน
กํากับการปฏิบัติงาน 
ของธนาคาร

• การดําเนินธุรกิจ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

•  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้อง 

•  การพัฒนากระบวนการทํางาน 
ของธนาคารตามข้อกําหนด ข้อเสนอแนะ 
และข้อสังเกตที่ได้รับจากหน่วยงาน 
กํากับดูแล 

•  ทุกบท 
ของรายงาน 
การพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน 
ประจําปี 2563

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44
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ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและช่องทางการสื่อสารรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
ความสนใจความสนใจ

และความคาดหวังและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคารแนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียดรายละเอียด
ของการดำาเนินงานของการดำาเนินงาน

เพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน •  การจัดปฐมนิเทศสําหรับ
พนักงานในทุกระดับ 

•  การสอบถามความต้องการ
ของพนักงานและหัวหน้างาน  
เพื่อจัดเตรียมหลักสูตร 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่
พนักงานและสอดคล้องกับ
การเติบโตของธนาคาร 

•  การจัดเตรียมช่องทาง 
การรับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

•  การสํารวจความพึงพอใจ 
ของพนักงาน 

•  การจัดกิจกรรม 
สร้างความผูกพันกับพนักงาน 
การสร้างขวัญและกําลังใจ 
ให้พนักงาน เพื่อมุ่งสู ่
การเป็นนายจ้างที่ดีที่สุด

• การบริหารการสื่อความ 
เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในการดําเนินธุรกิจ 
และการส่งเสริมให้เกิด 
ความผูกพันในองค์กร  
ภายใต้วัฒนธรรมแบบ 
กสิกรไทยผ่านช่องทาง 
การสื่อสารที่หลากหลาย 
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
เพื่อเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึง อาทิ Office 365  
อีเมล, Yammer,  
MS Teams, LINE  
และ Facebook 

• การจัดให้มีการประชุม 
พูดคุยระหว่าง 
หัวหน้างานและลูกน้อง  
เพื่อแสดงความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะแนวทาง 
ในการพัฒนาการทํางาน 

•  การจัดค่าตอบแทน 
และสวัสดิการที่เป็นธรรม
และเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ 

• การวางแผนเส้นทางอาชีพ
และความก้าวหน้าในงาน 

•  การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ในการดําเนินชีวิตอื่นๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

•  การดูแลอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
ในการทํางาน 

•  การจัดอุปกรณ์ 
อํานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
อย่างเหมาะสม 

•  การเปิดโอกาส 
ให้พนักงานจัดสรรเวลา
เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทํางานและชีวิต
ส่วนตัว 

•  การจัดเตรียมสถานที่
ทํางานที่ปลอดภัย  
มีสุขอนามัย และปลอดภัย
จากโรคโควิด 19 

•  การทํางานจากที่บ้าน  
เพื่อลดระยะห่าง 
ระหว่างกัน มีอุปกรณ ์
ที่สามารถปฏิบัติงาน 
จากบ้านได้

• การช่วยเหลือภาระ 
ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น 
อันเนื่องมาจากปัญหา
สภาพคล่องของบุคคล 
ในครอบครัว

•  การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัต ิ
ของฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

•  การกําหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
และแนวทางในการบริหาร 
ความหลากหลาย 

•  การกําหนด Roadmap เพื่อส่งเสริม 
ความก้าวหน้า ในเส้นทางอาชีพ 
สําหรับพนักงาน 

•  การสํารวจการจ่ายผลตอบแทนของตลาด 
อย่างสมํ่าเสมอทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

•  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ 
พนักงานในสายงานและในระดับต่างๆ 

•  การสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
และประเมนิผลงานเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 

•  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย  
และความปลอดภัยในการทํางาน 

•  การตอบคําถามผ่านช่องทางการติดต่อ
สื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

•  การออกมาตรการรักษาสุขอนามัย 
แก่พนักงาน และมาตรการการเข้า 
ปฏิบัติงานในอาคารสํานักงาน  
และการปฏิบัติงานในที่พักอาศัย รวมถึง
การกําหนดการเหลื่อมเวลาเข้างาน

•  การออกมาตรการช่วยเหลือพนักงาน 
และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ 
จากโรคโควิด 19

•  บทการบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคล

•  บทการดาํเนนิงาน 
ด้านสทิธิมนุษยชน

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 039

ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและช่องทางการสื่อสารรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
ความสนใจความสนใจ

และความคาดหวังและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคารแนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียดรายละเอียด
ของการดำาเนินงานของการดำาเนินงาน

เพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า •  การจัดให้มีผู้ดูแล 
ความสัมพันธ์ลูกค้า  
เพื่ออํานวยความสะดวก 
ต่อความต้องการของลูกค้า 

•  การเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้า 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
เป็นประจําทุกเดือน 

•  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ชัดเจน และโปร่งใส 

•  การจัดให้มีช่องทาง 
ให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 

•  การจัดอบรม สัมมนา  
ให้ความรู้ และข้อแนะนํา
ทางการเงิน การค้า  
และการลงทุน ตลอดจน 
การป้องกันตนเองจากภัย 
ทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

•  การสํารวจความพึงพอใจ 
ของลูกค้าเป็นประจํา 
อย่างต่อเนื่อง 

•  การใช้ช่องทางดิจิทัล 
ที่หลากหลาย เพื่อสื่อสาร 
กับลูกค้าได้อย่างคล่องตัว 
และรวดเร็ว ผ่านช่องทาง 
โซเชียลมีเดีย เพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของลูกค้าในปัจจุบัน ได้แก่ 
LINE Group, Facebook, 
Twitter, YouTube และตอบ
คําถามด้านบริการบนเว็บไซต์  
Pantip เป็นต้น

•  การให้บริการผ่านช่องทาง
สาขาและจุดให้บริการ 
ของธนาคาร เช่น แบงกิ้ง 
เอเย่นต์

•  การให้บริการลูกค้า 
อย่างรับผิดชอบ 
และเป็นธรรม

•  สินค้าและบริการ 
ที่หลากหลาย มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 

•  ความสะดวกในการเข้าถึง 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน

•  การให้คําแนะนํา 
และความรู้ทางการเงิน 

•  การรักษาข้อมูลความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า 

•  ความพร้อม 
และความรวดเร็ว 
ในการตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า 

•  ความพร้อม 
และเสถียรภาพของระบบ 
แอพพลิเคชั่นธนาคาร 
บนโทรศัพท์มือถือ 
ให้สามารถให้บริการ 
ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว 
และราบรื่น 

•  มาตรการช่วยเหลือ 
เพื่อลดผลกระทบ 
จากโรคโควิด 19

•  การกําหนดหลักการและมาตรฐาน 
ขั้นพื้นฐานด้านการบริการลูกค้า 
อย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม  
(Market Conduct) 

•  การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการ 
อย่างมีประสิทธิภาพตามปณิธาน 
บริการทุกระดับประทับใจ 

•  การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ตรงตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ 
ของลูกค้า 

•  การมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรม  
ธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน  
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง 
ซื่อตรง และโปร่งใสให้แก่ลูกค้า 

•  การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินที่หลากหลาย 
และสะดวก เหมาะสมกับวิถีชีวิตของลูกค้า 

•  การจัดอบรม สัมมนาเพื่อให้ความรู้ 
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การสร้างวินัย
ทางการเงิน และวิธีการป้องกันภัย 
ทางไซเบอร์ 

•  การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ 
•  การประกาศนโยบาย โครงสร้าง  

และมาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษา 
ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว 
ของข้อมูลลูกค้าเพื่อให้พนักงานยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

•  การสํารวจความคิดเห็น  
และความพึงพอใจของลูกค้า  
และตอบคําถามผ่านช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารต่างๆ เป็นประจํา

•  การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

•  การออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด 19

•  บทนวัตกรรม 
และบริการ
ทางการเงิน

•  บทการรักษา
ความปลอดภัย
และความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล

•  บทการสร้าง 
การเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน 
และการให้ความรู้ 
ทางการเงิน

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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



รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 040

ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและช่องทางการสื่อสารรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
ความสนใจความสนใจ

และความคาดหวังและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคารแนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียดรายละเอียด
ของการดำาเนินงานของการดำาเนินงาน

เพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า/คู่ธุรกิจ คู่ค้า
• การสือ่ความคูม่อืคู่ค้าประจาํปี 
• การจัดประชุมสื่อความ 

สัมมนาคู่ค้าประจําทุกปี  
เพื่อชี้แจงนโยบาย  
แนวปฏิบัติ และทิศทาง 
การดําเนินงานอย่างยั่งยืน 
ของธนาคาร การให้ข้อมูล 
ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์

•  การพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เพื่อระดม 
ความคิดในการสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมหรือ 
วิธีการทํางานรูปแบบใหม่ๆ

•  การเยี่ยมเยียนคู่ค้าเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

•  การมีช่องทางการรับ 
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 

•  การประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล (ESG) 
ของคู่ค้าเป็นประจําทุกปี 

คู่ธุรกิจ
• การประชมุเจรจาพบปะ 

พูดคุย เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดเห็น 

•  การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์เป็นประจําทุกปี

คู่ค้า
• นโยบายและระเบียบ

วิธีการจัดซื้อจัดหา และ
แนวทางการบริหารคู่ค้า 
รวมถึงข่าวสารต่างๆ 

•  จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และความโปร่งใส 
ในการดําเนินธุรกิจ 

•  การทําการค้า 
อย่างเป็นธรรม  
(Fair Trade)

•  การสร้างสรรค์ 
และพัฒนานวัตกรรม
ร่วมกัน

•   มาตรการช่วยเหลือ 
เพื่อลดผลกระทบ 
จากโรคโควิด 19

 
 
 

คู่ธุรกิจ
• ความร่วมมือในการทํา

ธุรกิจตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

คู่ค้า
•  การจัดทําหลักเกณฑ์การสรรหา 
 และการคัดเลือกคู่ค้า โดยอาศัยปัจจัย 

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) เป็นประเด็นในการประเมินคู่ค้า 

•  กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน  
ตามที่ได้ระบุในจรรยาบรรณคู่ค้า 

• การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการสื่อสาร 
เพื่อบรรลุความต้องการร่วมกัน 

•  การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม อีกทั้ง 
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

•  การให้ข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ  
เพื่อพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน 

•  การออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด 19

คู่ธุรกิจ
• การจัดทําข้อตกลงร่วมกัน เพื่อกําหนด

กรอบความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

• บทการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
อย่างยั่งยืน

•  บทการดาํเนนิงาน 
ด้านสทิธิมนุษยชน

คู่แข่ง • การประชุมพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และความร่วมมือกัน  
ตามวาระต่างๆ 

• การดําเนินธุรกิจ 
และแข่งขัน  
ด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม ปฏิบัติตาม
กรอบการแข่งขันที่ดี  
และสุจริต

• การสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม • บทหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจ

เจ้าหนี้ • การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และให้ความรู้
ในรปูแบบต่างๆ เป็นประจาํทกุปี 

•  การจัดให้มีช่องทาง 
ในการรับฟังข้อเสนอแนะ 
หรือข้อร้องเรียน 

•  การจ่ายดอกเบี้ย 
และชําระคืนตามกําหนด 

•  การสื่อสาร 
และการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างต่อเนื่อง 

•  การจ่ายดอกเบี้ยและชําระคืนตามกําหนด 
•  การจัดกิจกรรมและมีการสื่อสาร 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารความรู ้
ที่ถูกต้องครบถ้วน 

•  บทผลการ 
ดําเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจ 

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44
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ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบและช่องทางการสื่อสารรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
ความสนใจความสนใจ

และความคาดหวังและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางการตอบสนองของธนาคารแนวทางการตอบสนองของธนาคาร

รายละเอียดรายละเอียด
ของการดำาเนินงานของการดำาเนินงาน

เพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน
สิ่งแวดล้อม 
และสังคม

•  การสํารวจพูดคุยเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 
เป็นประจําทุกปี 

•  การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ผ่านโครงการจิตอาสา 
ของพนักงานและโครงการ 
เพื่อสังคมของธนาคาร

• การให้ความรู้ทางการเงิน 
•  การมีผลิตภัณฑ์ บริการ 

และช่องทางการเข้าถึง
ทางการเงินที่ตรงกับ 
ความต้องการและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

•  การพัฒนาและส่งเสริม 
การเจริญเติบโต 
ของเศรษฐกิจ และการดูแล 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

•  การส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม 
และชุมชนต่างๆ 

•  การช่วยเหลอืเมือ่ชมุชน 
ได้รับความเสียหายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•  การช่วยเหลือสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบ 
จากโรคโควิด 19

•  การให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
สาขาของธนาคาร สื่อประชาสัมพันธ์  
และการอบรมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรม 
จิตอาสาของพนักงาน 

•  การให้ความรู้ ส่งเสริม ช่วยเหลือ
 และสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ 
 ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 
•  การสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนา

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
•  การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์

แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากโรคโควิด 19 และผลกระทบ 
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผ่านช่องทาง 
การรับบริจาค การช่วยเหลือในรูปแบบ 
ตัวเงินและสิ่งของที่จําเป็น รวมถึง 
การฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ

•  บทการดําเนนิงาน 
ด้านสังคม

การเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ

 ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิกับองค์กรหรอืหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยร่วมรบัแนวนโยบายมาปฏบิตัภิายใน
องค์กร ร่วมพัฒนาระบบการทํางานและแบ่งปันความรู้ ตลอดจนประสบการณ์และบทเรียนสู่ความสําเร็จ เพ่ือนํามาพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อน
ภายในองค์กร อีกทั้งผู้บริหารของธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการและสมาชิกในองค์กร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้แก่

ธนาคารกสิกรไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีที่เริ่มเป็นสมาชิก

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน 
แห่งประเทศไทย 
(Thailand Responsible
Business Network: TRBN) 

สมาคมจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย

บริษัทที่แสดงเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต

2532 2553 2556

สมาคมธนาคารไทย องค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย

ส�านักงานโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่ม
ด้านการเงิน หรือ UNEP FI

2501 2536 2555 2563

   GRI 102-13, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44



044	 การกำากับดูแลกิจการ
047	 หลักจริยธรรมทางธุรกิจ
054	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
060	 นวัตกรรมและบริการทางการเงิน
074 การให้สินเชื่อและการลงทุน
	 ด้วยความรับผิดชอบตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม		 	
	 สังคม	และธรรมาภิบาล	และการรายงาน
	 ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
	 ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ	(TCFD)
090	 การรักษาความปลอดภัย
	 และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
096	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การเป็นธนาคารที่รับผิดชอบ
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ
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บริการรับโอนเงิน
จากต่างประเทศ
แบบเรียลไทม์ 
มูลค่ารวมกว่า 

2.8	ล้านบาท

 จำานวนผู้ใช้บริการ
 K PLUS
 14.4	ล้านราย	

	เติบโตร้อยละ	19
	จากปี	2562

ธนาคารยกระดับ
การดำาเนินงานด้าน ESG 
โดยในการพิจารณาสินเชื่อ Project Finance 
และลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางขึ้นไป

ร้อยละ100
ผ่านการพิจารณาเครดิต 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ธนาคารเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 
ของการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD Supporter)

คะแนนดัชนี
วัดความภักดีของลูกค้า 
(Net Promoter Score: NPS)
ระดับภาพรวมธนาคาร

ที่ 35 สูงที่สุดในธุรกิจธนาคาร
ในประเทศไทย

ตัวอย่างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน 
ในปี 2563

ขุนทอง 
บริการเรียกเก็บเงิน
และจ่ายเงินผ่าน LINE

MAKE by KBank 
โมบายแบงกิ้ง
ที่ตอบโจทย์
การบริหารเงิน
ของคนรุ่นใหม่

Eatable 
แพลตฟอร์ม
บรกิารสัง่อาหาร
รูปแบบใหม่
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 คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีสำาคัญในการกำากับดูแลการบริหารงานของธนาคาร มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผูม้สีว่นไดเ้สยี และมหีนา้ท่ีใหค้วามเหน็ชอบตอ่วิสยัทศัน์ คา่นยิมหลกัและยุทธศาสตรก์ารดำาเนินงาน ซึง่ไดท้บทวน 
เป็นประจำาทุกปี และอนุมัติในประเด็นสำาคัญที่เก่ียวกับทิศทางและนโยบายการดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย รวมถึง 
แผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปี กำากับดูแลและติดตามให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจ  
ที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้องและตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้  
คณะกรรมการธนาคารได้ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และร่วมกับฝ่ายจัดการเพ่ือให้การดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคารมีผลการดำาเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงทั้งองค์กรโดยครอบคลุม 87 ฝ่ายงาน 7 เครือข่าย 16 สายงาน 

โอกาส
การดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรม 
เป็นกลไกสำาคัญที่ทำาให้ธนาคารก้าวไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ความเสี่ยง
หากธนาคารดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว 
ไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม จะไม่สามารถสร้างคุณค่า
แก่ธนาคารอย่างยั่งยืนได้  

การกำากับดูแลกิจการ
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

คณะอนุกรรมการ
กำากับการจัดการ

ข้อมูล

คณะอนุกรรมการ
บริหารสินทรัพย์

และหนี้สิน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้านตลาด

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้าน Digital
Oriented Risk,

Data and Cyber
Security and IT

Risk Management
(DCSC)

คณะอนุกรรมการ
จัดซื้อจัดหา

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาจำาหน่าย

ทรัพย์สิน
รอการขาย

คณะอนุกรรมการ
บริหารกระบวนการ

ทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
บริหาร

ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
บริหารกระบวนการ

เครดิต

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินกองทุน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา
การลงทุน

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้านเครดิต

คณะอนุกรรมการ
แก้ไข

และปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
กลยุทธ์แบรนดิ้ง
และการสื่อสาร

ธนาคารกสิกรไทย

คณะอนุกรรมการ
พิจารณากำาหนด
ราคาผลิตภัณฑ์

คณะจัดการคณะปฏิบัติการ

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำาหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

   GRI 102-18, GRI 102-19
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 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากร
บคุคลและกำาหนดอตัราคา่ตอบแทนทำาหน้าทีส่รรหา พิจารณาคดัเลอืก 
และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกและเสนอแต่งต้ัง  
ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร โดย
คำานึงถึงสัดส่วน จำานวน และความหลากหลายขององค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ 
อายุ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ 
สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรใ์นการดำาเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ของธนาคารและเป็นไปตามข้อกำาหนดกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร  
และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย 

คณะกรรมการอิสระคณะกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการอิสระตัง้ข้ึนเพ่ือสง่เสรมิการทำางานของคณะกรรมการ
ธนาคารให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของ
ธนาคารโปร่งใสและสามารถดแูลรกัษาผลประโยชน์ของทกุฝา่ยไดอ้ย่าง 
เป็นธรรม ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของธนาคารโดยรวม  
รวมท้ังถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น โดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำาคัญ
และเปน็ประโยชนต์อ่ธนาคาร นกัลงทุน และผูถื้อหุน้รายย่อยอย่างอสิระ  
โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ เพ่ือให้การทำางานของคณะกรรมการ
ธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยได้กำาหนดให้จัดการ
ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น  
12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน  
กำากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และหลักจรรยาบรรณ โดยได้กำาหนดให้จัดการ
ประชมุไมน่อ้ยกวา่ปลีะ 6 ครัง้ ซึง่ในป ี2563 ไดจ้ดัประชมุท้ังสิน้ 12 ครัง้ 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีดูแลให้การดำาเนินกิจการ
ของธนาคารและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งธนาคาร 
และหน่วยงานทางการท่ีกำากับดแูลธนาคารกำาหนด รวมทัง้สอดคลอ้งกับ 
หลักการท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยได้กำาหนดให้จัดการประชุม 
ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำาหนดอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและกำาหนดอตัราคา่ตอบแทน
 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  
มีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ  
การสรรหากรรมการโดยคำานงึถงึสดัสว่น จำานวนและความหลากหลาย 
ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ผู้สืบทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี 
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ การทบทวนแผนการสบืทอดตำาแหนง่งาน  
การติดตามดูแลการดำาเนินการตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ทางด้านทรัพยากรบุคคล รวมท้ังแผนงานพัฒนาผู้บริหารของธนาคาร  
โดยได้กำาหนดให้จัดการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง ซึ่งในปี 2563  
ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 

คณะกรรมการกำากับความเสี่ยงคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง
  คณะกรรมการกำากับความเส่ียงมีหน้าท่ีทบทวน  สอบทานความเพียงพอ 
และประสทิธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบรหิารความเสีย่งโดยรวม  
และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
และดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูปฏบิตัติามนโยบายและกลยุทธ์การบรหิาร 
ความเส่ียง  รวมถึงดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง 
มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยได้กำาหนด 
ให้จัดการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ได้จัด
ประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง 

คณะจัดการคณะจัดการ
 คณะจดัการมหีน้าท่ีจดัการงานและดำาเนนิกิจการของธนาคารตามท่ี 
คณะกรรมการกำาหนด เพ่ือก้าวไปสู่การมีผลการดำาเนินงานท่ีย่ังยืน 
และเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง โดยคำานึงถึงสภาวะความเส่ียงท้ังในปัจจุบัน 
และท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ รวมทั้งหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำาหนดให้จัด 
การประชมุไมน้่อยกว่าเดอืนละ 1 ครัง้ เว้นแตจ่ำาเปน็หรอืไมม่กิีจการงาน
ที่จะประชุมกันหรือมีเหตุสมควรที่ว่าจะไม่มีการประชุม ซึ่งในปี 2563  
ได้จัดประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

   GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-24
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* รายละเอียดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/ethics.aspx
** รายละเอียดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
  https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/principles-core-values/Pages/Principles-and-Guidelines.aspx

โอกาส
หากธนาคารประกอบธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมเป็นพื้นฐาน 
จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความเสี่ยง
หากธนาคารไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมจะส่งผลให้ธนาคาร
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด และอาจส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง 

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

 หลักจริยธรรมทางธุรกิจถือเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากเป็นบทบาทหน้าท่ีที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ 
ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สะท้อนให้เห็นได้จากแนวทางที่ธนาคารปฏิบัติ
ต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ 
ของพนักงาน ซึ่งกำาหนดให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกันทั้งพนักงานประจำา พนักงานจ้างชั่วคราว ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อกลุ่มคู่ค้าของธนาคาร  
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของธนาคาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทาน โดยคณะกรรมการธนาคาร 
ได้อนุมัติจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานสำาหรับกรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการดำาเนินการ 
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน  
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ทำาหนา้ท่ีกำาหนดหลกัการและขอ้พึงปฏบิตัสิำาคญัของกระบวนการกำากับดแูลกิจการของธนาคารและจดัให้มกีารทบทวนจรรยาบรรณในการดำาเนนิ
ธุรกิจ* และจรรยาบรรณของพนักงาน** เป็นประจำาทุกปี

การกำากับดูแลของธนาคาร	

 ธนาคารมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง โดยมีคณะกรรมการธนาคาร 
ทำาหน้าท่ีในการกำากับดแูลการบรหิารความเสีย่งด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ 
กำากับความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบจัดให้มีการดำาเนินงานด้านการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิผลและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดให้มีฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน 
ซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำาหน้าที่กำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีสายการรายงานไปยังผู้บริหารสายงานบริหารความเส่ียงองค์การ 
และคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง

   GRI 102-16, GRI 103-1, GRI 103-2
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  ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร  
มีการกำากับดูแลให้มีการจัดทำาและทบทวนนโยบายและระเบียบ 
เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดทางการ 
ในปัจจุบัน ดำาเนินการสื่อความให้ความรู้พนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
กับการดูแลตัวแทนในเรื่องเ ก่ียวกับการปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ 
และการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
หรือปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่อพนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการดูแลตัวแทน ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการธนาคาร  
ให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  
แก่ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลตัวแทน  
โดยมุ่งเน้นให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

ผู้ได้รับการสื่อความและอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน	นโยบายการป้องกันผู้ได้รับการสื่อความและอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน	นโยบายการป้องกัน
และหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกระบวนการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ปี	2563และหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกระบวนการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ปี	2563

จำานวน	จำานวน	
(คน)(คน)

ร้อยละของพนักงานร้อยละของพนักงาน
หรือคู่ค้าทั้งหมด*หรือคู่ค้าทั้งหมด*

พนักงานที่ได้รับการอบรมจนถึงปี 2563 19,626 99.03

•  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
•  กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
•  พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่

44
909

18,673

0.22
4.59

94.22

พนักงานที่ได้รับการสื่อความ 19,819 100

•  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
•  กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
•  พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานระดับเจ้าหน้าที่่

81
938

18,800

0.41
4.73

94.86

คู่ค้าที่ได้รับการสื่อความ 1,333 100

* พนักงานทั้งหมด หมายถึง พนักงานธนาคารกสิกรไทย  

  คู่ค้าทั้งหมด หมายถึง คู่ค้าของธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทย

รวมถึงติดตามและวิเคราะห์รายการทางบัญชีและธุรกรรมของลูกค้า  
เ พ่ื อป้ อง กันไม่ ใ ห้มี การปฏิ บัติ ผิดกฎหมายด้ านการป้อง กัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
และการแพรข่ยายอาวุธทีม่อีานุภาพทำาลายลา้งสงู สอบทานการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ พร้อมท้ังเสนอแนวทางการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขการปฏิบัติงาน 
ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และรายงานผลการประเมินความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
การเปล่ียนแปลงความเสี่ยง สรุปผลและสาเหตุการไม่ปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขที่ได้ดำาเนินการต่อผู้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการกำากับความเส่ียง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงรายงานต่อหน่วยงานทางการตามหลักเกณฑ์
ที่กำาหนด

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-2
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 ทัง้น้ี เพ่ือให้พนักงานธนาคารตระหนกัถึงความสำาคญัในการปฏิบตัิ
งาน โดยคำานงึถึงแนวปฏิบตั ิ“รบัผดิชอบ โปร่งใส ไม่เอาเปรยีบ” ธนาคาร 
ได้สือ่ความในหลากหลายรปูแบบ ท้ังวีดทิศัน์ คลปิเสยีง และการสือ่ความ 
จากผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2563 เพ่ือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กรตามโครงการคนกสิกรไทยหัวใจสุจริตอย่างต่อเน่ือง ธนาคาร 
ได้จดัทำาโครงการเรยีลลติี ้โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารสวมบทบาท 
เป็นพนกังานสาขานำาเสนอขายผลติภณัฑ์ให้กับลกูค้าจรงิ ตามหลกัการ
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และสื่อความ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร 
 นอกจากน้ี ธนาคารได้กำาหนดให้มีการวัดผลโครงการจากจำานวน
พนักงานที่ทำาผิดระเบียบหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง

ธนาคารจัดทำาโครงการเรียลลิตี้ โดยผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
สวมบทบาทเป็นพนักงานสาขานำาเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าจริง  
ตามหลักการการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  

และสื่อความผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร

ธนาคารจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมในเรื่องจรรยาบรรณของพนักงาน

การสื่อความเกี่ยวกับจรรยาบรรณและนโยบาย
การป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบ
 
การรณรงค์โครงการคนกสิกรไทยหัวใจสุจริต	การรณรงค์โครงการคนกสิกรไทยหัวใจสุจริต	
 ธนาคารยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและข้อกำาหนดกฎหมาย  
โดยในปี 2563 ได้ดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่งภายใต้โครงการคนกสกิรไทย  
หัวใจสุจริต เพ่ือมุ ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการลูกค้า 
อย่างเป็นธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้
หลักการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) อันเป็น 
พ้ืนฐานในการเติบโตอย่างย่ังยืนและเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
โดยจัดให้มีการสื่อความแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

• รับผิดชอบ: เข้าใจข้อกำาหนด กฎเกณฑ์ และปฏิบัติต่อลูกค้า 
อย่างเป็นธรรมภายใต้หลกัการให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม  
(Market Conduct)

• โปร่งใส: แจ้งข้อมูลสำาคัญให้ครบถ้วน ถูกต้อง บอกทั้งข้อดี  
ข้อจำากัด ข้อยกเว้น ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย สิทธิที่ลูกค้า
ควรทราบให้ชัดเจน รวมทั้งนำาเสนอทางเลือกให้ลูกค้า

• ไม่เอาเปรียบ: ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ไม่ใช้
อำานาจหรือหน้าที่ในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่กำาหนด
เงื่อนไขการขาย 

 

   GRI 103-2
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การสนับสนุนส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน	

 ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย เพ่ือการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค ์
ในระยะยาวอย่างย่ังยืน จงึได้จดัโครงสร้างการบรหิารจดัการเพ่ือสนบัสนนุ 
ส่งเสริมให้มีการกำากับดูแลกิจการ กระบวนการบริหารความเส่ียง  
และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล กำาหนดบทบาท หน้าท่ี  
และความรบัผดิชอบให้แก่พนักงานในทุกระดบัในการรกัษาไว้ซึง่การกำากับ 
ดแูลกิจการ โดยแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบ 
เก่ียวกับการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ มฝ่ีายจดัการทำาหน้าทีส่่งเสรมิและผลกัดนั 
ให้ธนาคารสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยกำาหนด 
จรรยาบรรณและนโยบายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ จรรยาบรรณพนักงาน  
หลักการกำากับดูแลกิจการ นโยบายการควบคุมภายในที่ดี นโยบาย 
การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์
ในหน้าที่โดยมิชอบ และคู่มือการปฏิบัติงานสำาหรับพนักงาน
 ธนาคารมีการระบุและประเมินความเสี่ยง และกำาหนดให้กิจกรรม
การควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน มีโครงสร้าง 
การควบคมุทีเ่หมาะสม โดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีเ่พ่ือให้เกิดการควบคมุ 
และการตรวจสอบระหว่างกัน นอกจากนี ้ธนาคารกำาหนดให้มกีารตดิตาม 
และประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม 
ภายในยังคงดำาเนนิไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามท่ีได้ออกแบบไว้  
และสามารถจัดการกับความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้ 
สำาหรับการตรวจสอบภายในมีฝ่ายตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ เท่ียงธรรม 
โปร่งใส รวมทั้งมีการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
และการกำากับดูแลกิจการท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ 
นโยบายและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางการที่เก่ียวข้อง  
ป้องกันและลดความเสียหายจากการทุจริตและการประพฤติมิชอบ  
โดยผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบจะถูกรายงาน 
ไปยงัผูท้ีม่หีน้าท่ีรบัผดิชอบ และมกีารตดิตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าได้ปรบัปรงุ 
แก้ไขในเวลาท่ีเหมาะสม สำาหรับประเด็นที่มีนัยสำาคัญจะถูกรายงาน
ไปยังคณะกรรมการของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
ผู้บริหารระดับสูงภายในเวลาท่ีเหมาะสม อีกท้ังธนาคารมีการจัดส่ง
ข้อมลูผลการตรวจสอบไปยงัหน่วยงานทางการหากได้รบัการร้องขอด้วย  
การตรวจสอบภายในยังคำานึงถึงความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และได้นำา
หลักการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง (Continuous Audit) การวิเคราะห์

ข้อมูล (Data Analytics) การตรวจสอบเชิงบูรณาการ (Integrated 
Audit) มาประยุกต์ใช้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธนาคาร
 ธนาคารยังคงให้ความสำาคัญกับการขายและการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ 
(Asset Quality) ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง 
การคุ้มครองข้อมูลลูกค้า (Customer Data Privacy) เพ่ือรักษาไว้ 
ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคาร ในการปกป้องรักษาข้อมูล
ลูกค้า การให้ความสำาคัญกับมาตรการในการป้องกันภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์ (Cyber Threat) และการจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้ลกูค้าใช้บรกิารได้อย่างมัน่ใจและปลอดภัย นอกจากนี้  
ธนาคารได้จัดอบรมหลักสูตร Governance, Risk Management 
and Compliance สำาหรับผู้บริหารของธนาคารและสำาหรับพนักงาน 
ได้กำาหนดให้พนกังานทกุคนอบรมผ่านช่องทาง e-Learning ในหลกัสตูร
การควบคุมภายใน

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น		

 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายการป้องกันการหา 
ผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบเพ่ือให้การดำาเนินงานและขั้นตอน 
การปฏิบัติงานทั้งหมดของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของหน่วยงานต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการทำาหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  
เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ของธนาคาร ข้อกำาหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการดำาเนนิ
ธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน และจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
เป็นประจำาทุกปี
 ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด  
และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนาม 
ในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาตแิห่งประเทศไทย  
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย  
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดัน 
ให้เกิดการต่อต้านการทุจรติในวงกว้าง โดยได้รบัประกาศนียบตัรรบัรอง 
ฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2556 
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 นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำาคัญในการสื่อความนโยบาย 
การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ดยมชิอบเพ่ือนำาไปสูก่ารปฏิบตัิ
และดำาเนินการที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเปิดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร และสือ่ความพร้อมท้ังให้ความรูแ้ก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน
ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธรรมาภิบาลสาร ระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ และกสิกรทีวี 
 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ทีเ่ข้มแขง็ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
ทกุรปูแบบ และให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนนิงาน ตลอดจนส่งเสรมิ
ให้เกิดธรรมาภิบาลท่ีด ีจงึได้กำาหนดนโยบายการงดรบัของขวัญสำาหรบั
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารยึดถือปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจ 
ที่จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นไปยังคู ่ค้าอย่างต่อเน่ือง  
โดยในปี 2563 มีการดำาเนินการ ดังนี้ 

• สือ่ความคู่มอืคู่ค้าในเรือ่งจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคารกสกิรไทย  
ซึง่ครอบคลมุเรือ่งจรยิธรรมทางธุรกิจ สทิธิมนุษยชนและแรงงาน 
การป้องกันการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้คู่ค้ารับทราบและเป็น
แนวทางในการปฏิบตั ิรวมถึงสนบัสนุนให้คูค้่าเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต 

• สื่อความนโยบายการงดรับของขวัญในทุกเทศกาลไปยังลูกค้า
และคู่ค้า

• จดัสมัมนาคูค้่าเพ่ือเน้นยำา้นโยบาย แนวปฏบิตักิารจดัซือ้จดัหา
ของธนาคาร และการสนับสนุนให้คู่ค้าดำาเนินนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

• จดัประชมุให้ความรูเ้รือ่งจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบาย
การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเน้นยำ้า
ความเข้าใจ การรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด

• จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน 
หรือเบาะแส

การป้องกันการฟอกเงิน	การสนับสนุนทางการเงินการป้องกันการฟอกเงิน	การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำาลายล้างสูง	ทำาลายล้างสูง	
 ธนาคารมุ่งม่ันท่ีจะเป็นธนาคารท่ีมีระบบความปลอดภัยด้านธุรกรรม 
ทางการเงินซึ่งได้รับการยอมรับ รวมทั้งมีกลไกเพ่ือป้องกันไม่ให้ใช้ 
ธนาคารเป็นช่องทางในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง  
คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินโยบายการป้องกันการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and  
Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass  
Destruction Financing (AML/CTPF) Policy) รวมถึงจัดให้มีระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง 
โดยกำาหนดให้พนกังานตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั รวมถึงให้ผูบ้รหิาร
ระดับสูงดูแลให้มีการปฏิบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ 
 นอกจากน้ี ธนาคารยังมรีะบบตรวจทานและตดิตามความเคลือ่นไหว 
ทางการเงินหรือการทำาธุรกรรมของลูกค้าที่มีความน่าสงสัย หรือ 
มีพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ (AML Monitoring System) มีการจัด
อบรม ส่ือความหลักเกณฑ์ให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือให้มีความเข้าใจ
มากขึ้น รวมถึงมีระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำาหนด (Sanction  
List) และมีการรายงานธุรกรรมตามเกณฑ์ที่สำานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำาหนด

ธนาคารจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการงดรับของขวัญในทุกเทศกาล
และในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีและการดำาเนินงาน

ตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน
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ผู้แจ้งส่งข้อมูลหรือเบาะแส
ผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
หรืออีเมล

หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
ดำาเนินการกลั่นกรอง 
รวบรวม และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง โดยข้อมูล
ของผู้แจ้งจะถูกเก็บไว้
เป็นความลับ

หากตรวจสอบพบว่า
มีการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เหมาะสม 
จะดำาเนินการลงโทษทางวินัย
ตามระเบียบของธนาคาร

มาตรการการป้องกันการฟอกเงิน	
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือเบาะแส

การรับแจ้งข้อมูล	ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการรับแจ้งข้อมูล	ข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
 ธนาคารกำาหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส (Whistle-Blowing Policy) โดยมีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส กระบวนการ
จัดการเก่ียวกับข้อมูลหรือเบาะแส มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับให้จำากัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบ 
และมีหน้าที่ตรวจสอบเท่าน้ันท่ีจะเข้าถึงข้อมูลได้ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาส่ังการและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร  
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดตามสิทธิกฎหมาย ธนาคารได้กำาหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
ธนาคารได้มีการสื่อความเก่ียวกับนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้พนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึง 
ความสำาคัญ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และวิธีปฏิบัติ รวมท้ังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีช่องทางในการแจ้งข้อมูล 
หรือเบาะแสด้วย 

* KYC: Know Your Customer/CDD: Customer Due Dilligence  
** AML/CTPF: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing 

ธนาคารกำาหนดนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องตามที่  
กฎหมายไทย
และมาตรฐานสากลกำาหนด
เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้แก่  
สาขา สำานักงานใหญ่  
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

ธนาคารกำาหนด 
กระบวนการการรู้จักลูกค้า  
และการตรวจสอบ  
เพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) 
และการบริหารความเสี่ยง 
แก่ลูกค้าของธนาคาร  
รวมทั้งมีมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเข้มข้น 
แก่กลุ่มลูกค้าความเสี่ยงสูง

ธนาคารพัฒนา 
ระบบการตรวจสอบ  
Sanction List กับผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคาร  
และมีการจัดหา รายชื่อ 
Sanction List จาก 
ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ 
เพิ่มเติมเพื่อมาตรวจสอบ 
ธุรกรรมที่ทำาขึ้น ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ

ธนาคารพัฒนาระบบ 
ติดตามความเคลื่อนไหว
ทางการเงินของลูกค้า  
เพื่อตรวจทานธุรกรรม 
ที่ผิดปกติหรือธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
นอกจากนี้ มีการนำาเทคนิค  
Data Analytics มาประยุกต ์
ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรม
และพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ธนาคารพัฒนาระบบ
สำาหรับการรายงานธุรกรรม  
เพื่อให้การรายงานธุรกรรม
ของธนาคารดำาเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และถูกต้องตามที่ 
กฎหมายกำาหนด

ธนาคารมีหลักสูตรอบรม 
ด้าน AML/CTPF**  
และการสื่อความให้แก่  
พนักงานที่เกี่ยวข้อง  
หลากหลายช่องทาง  
ได้แก่ Class Room,  
e-Leaning, อีเมล  
และจัดให้มีการประเมินผล  
ความรู้ด้าน AML/CTPF 
ของพนักงาน

นโยบายนโยบาย  
และระเบียบปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติ

การรู้จักลูกค้าการรู้จักลูกค้า
และการตรวจสอบและการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า เกี่ยวกับลูกค้า 
(KYC/CDD)*(KYC/CDD)*

การตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล
บุคคลที่ถูกกำาหนด บุคคลที่ถูกกำาหนด 

(Sanction List)(Sanction List)

การตรวจสอบการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว

ทางการเงินทางการเงิน

การรายงานการรายงาน
การทำาธุรกรรมการทำาธุรกรรม
ตามกฎหมายตามกฎหมาย

การฝึกอบรมบุคลากรการฝึกอบรมบุคลากร
และการสื่อความและการสื่อความ
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คณะกรรมการธนาคาร

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

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 
   เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล : info@kasikornbank.com
โทรศัพท์ : 02-2220000
โทรสาร : 02-4701144
K-Contact Center : 02-8888888 กด 1 ภาษาไทย, กด 2 ภาษาอังกฤษ, 
(กลุ่มลูกค้าบุคคล)   กด 877 ภาษาญี่ปุ่น, กด 878 ภาษาจีน, 
    กด 879 ภาษาพม่า 
K-BIZ Contact Center : 02-8888822 กด 1 ภาษาไทย, กด 2 ภาษาอังกฤษ, 
(กลุ่มลูกค้าธุรกิจ)   กด 3 ภาษาจีน, กด 4 ภาษาญี่ปุ่น

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร

ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส

  นอกจากน้ี ธนาคารยังจดัให้มชีอ่งทางสำาหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการตดิตอ่สือ่สารกับธนาคารในกรณีทีม่คีำาถามหรอืขอ้สงสยั ตลอดจนขอ้เสนอแนะ  
หรือข้อร้องเรียน โดยสามารถติดต่อธนาคารได้ที่

สายด่วนร้องเรียน (Complaint Hotline)

กลุ่มลูกค้าบุคคล : 02-8888888  กด 9
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ : 02-8888822  กด 9

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำานักเลขานุการบริษัท 

• นักลงทุนและผู้ถือหุ้นบุคคล
 อีเมล : Shareholder_IR@kasikornbank.com   
 โทรศัพท์ : 02-4706116 
 โทรสาร : 02-4702690 
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสถาบัน
 อีเมล : IR@kasikornbank.com
 โทรศัพท์ : 02-4706900-1 
   และ 02-4702660-1   
 โทรสาร : 02-4702690

ฝ่ายตรวจสอบ สายงานตรวจสอบ

อีเมล : InternalAudit@kasikornbank.com
ที่อยู่ : ผู้ร่วมบริหารฝ่ายตรวจสอบ
   อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 
   ชั้น 32 เลขที่ 252/40-41 ถนนรัชดาภิเษก 
   แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพมหานคร 10310

   GRI 102-3
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย นำามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ และสร้างผลตอบแทน
ให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

ความเสี่ยง
ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ธนาคารตระหนักดีว่าหากไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
จะส่งผลให้การดำาเนินงานของธนาคารได้รับความเสียหาย
และอาจกระทบต่อเสถียรภาพของธนาคารและระบบสถาบันการเงิน
ในระยะยาว 

การป้องกันความเสี่ยง	3	ระดับ	
(3 Lines of Defenses) 

 ธนาคารได้นำาแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (3 Lines  
of Defenses) มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารในระดับ 
โครงสร้างการบริหารจัดการตั้งแต่คณะกรรมการธนาคารจนถึง 
ระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการบริหารความเส่ียง 
ของธนาคารมีหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิผล

การประเมินความเสี่ยง
เป็นขั้นตอนที่จะมีการนำาเครื่องมือ
และวิธีการต่างๆ	ที่เหมาะสมมาใช้
ประเมินความเสี่ยง	ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ	 
อนุมัติ	และทบทวน	ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม

การระบุความเสี่ยง
เป็นขั้นตอนที่จะมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยง 
ทั้งในแง่ของประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง	
ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก	
ตลอดจนมีการพิจารณาหรือคาดการณ์
ถึงความเสี่ยงที่ธนาคารกำาลัง
ประสบอยู่	หรือความเสี่ยงใหม่
ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต

การประเมิน
ความเสี่ยง

การระบุ
ความเสี่ยง

การติดตาม
และควบคุม
ความเสี่ยง

การรายงาน
ความเสี่ยง

กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

การติดตาม
และควบคุมความเสี่ยง
เป็นขั้นตอนที่จะมีการติดตาม
และควบคุมการดำาเนินการ
ตามนโยบายความเสี่ยง	ระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและขอบเขต
ของความเสี่ยง	เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยง 
ดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง

การรายงานความเสี่ยง
เป็นขั้นตอนของการรายงานความเสี่ยง	
ประเภทต่างๆ	อย่างครอบคลุม	
ทันเวลาและเพียงพอในหลายมุมมอง	
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

 ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการระบุ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง  
และการรายงานความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้มี 
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและ 
มาตรฐานสากล นอกจากน้ี  ธนาคารให้ความสำาคญักับสญัญาณเตอืนภัย 
ล่วงหน้า (Early Warning) และการติดตามสถานะและการกระจุกตัว 
ของความเส่ียงที่สำาคัญในภาพรวม รวมถึงมีการพิจารณาทบทวน 
ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผล 
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ ผ่านการประเมินโดย 
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผลการประเมินพบว่า การบริหารความเส่ียง
ของธนาคารในภาพรวมมีความเหมาะสม

   GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-30 
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

• สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท
• สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ
• สายงานวาณิชธนกิจ
• สายงานธุรกิจตลาดทุน
• Private Banking Group
• World Business Group
• สายงาน Integrated Channels 
 and Business Solutions
• สายงาน Market Management
• สายงาน Transaction 
 and Wealth Banking
• สายงานผลิตภัณฑ์เครดิต
• สายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร
• Central Treasury Department - 
 สายงานการเงินและควบคุม
• กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

• สายงานบริหาร
 ความเสี่ยงองค์การ

• สายงานตรวจสอบ

• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
• คณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการเครดิต
• คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
• คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน 
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
• คณะอนุกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน Digital Oriented Risk,  
 Data and Cyber Security and IT Risk Management (DCSC) 

คณะปฏิบัติการ

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
ที่ทำาหน้าที่บริหาร

และควบคุมความเสี่ยง
หน่วยธุรกิจ • หน่วยธุรกิจซึ่งดำาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 มีหนา้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่างๆ 
 ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราผลตอบแทน 
 และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• หน่วยงานที่ทำาหน้าที่บริหารความเสี่ยง 
 ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
 ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระ
 และเชื่อถือได้ รวมทั้งควบคุมความเสี่ยง 
 ให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 มีความเป็นอิสระ ทำาหน้าที่ประเมินเพื่อเพิ่มมูลค่า
 และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
 บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
 และการกำากับดูแลกิจการ 

• อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง
 และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 (Risk Appetite) 
• กำากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยง
 ในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการ
กำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

• บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ
 ทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
• กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขอบเขต 
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงกำาหนดวงเงินสูงสุด  
 ตามขอบเขตความเสี่ยงที่กำาหนด (Risk Limit) 
 ในมิติต่างๆ ที่มีความสำาคัญ   
• กำาหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรและทรัพยากร
 ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
 กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ  
 ทางการเงิน โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล   
 และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้
 อย่างมีประสิทธิผล
• ดูแลการให้บริการสินเชื่อโครงการ 
 (Project Finance) ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 และสังคม โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ด้านเครดิต ร่วมกับคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

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



มิติเศรษฐกิจ

RESPONSE
Set up dedicated team to cope with COVID-19 infection incidents e.g. 
• Building - deep cleaning
• Communication - internal and external via related channels 
• People - provide medical support for infected staff, self quarantine for staff at risk with health report

MONITOR

BUSINESS 
CONTINUITY 
PLAN (BCP)

Internal
Provide Contact Channels for Staff

to inform suspected cases

External
Closely monitor situation, impacts, 

and key actions: daily reports to executives

Define Key criteria with actions
- Workmode (Lean, Critical, Barebone)
-  Key Scenarios and Actions for COVID-19

- Update Barebone & Key Activities with Key Staff
- Split Site and Provide VPN for key staff
- Secure Accommodation/Transportation for Key Staff

PROTECT

Provide
Protective 
Equipment

e.g. mask, gel, 
face shield

Launch Staff 
Measures 
& K-Tips

e.g. protective 
measures

Maintain 
Social Distance 
e.g. workspace,
work from home

Increase 
Cleaning Cycle

at frequently 
touched areas 
e.g. lifts, doors

Install 
Thermo 

Scan at Key 
Buildings

Restrict or 
Screen 

Vendors/
Visitors

COVID-19 Incident     Management

• Activate Executive Team (IRT)
 to manage overall situation/indidents

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

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 056

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากโรคโควิด	19

 ธนาคารตระหนักถึงความเสีย่งและผลกระทบจากโรคโควดิ 19 ต่อชวิีตความปลอดภัยของลกูคา้และพนักงาน  รวมทัง้ความตอ่เนือ่งในการดำาเนนิ
ธุรกิจ และการใหบ้ริการของธนาคาร การดำาเนินธุรกิจของลกูคา้ คูค่า้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง ธนาคารจงึมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเชงิรกุ 
ทั้งในด้านการป้องกัน การติดตามและการรับมือด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องนับจากช่วงแรกท่ีเกิดโรคระบาดนี้ จนสามารถจัดการสถานการณ์ได้ 
อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งคุณภาพชีวิต และสุขอนามัย
ของพนักงานของธนาคาร   
 ธนาคารมีการดำาเนินการหลายส่วนทั้งในเชิงป้องกัน ติดตาม และรับมือสถานการณ์ โดยสรุปดังนี้  

   GRI 102-30, GRI 103-2, GRI 103-3
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	(Protect)(Protect)
 • จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อให้พนักงานกลุ่มเสี่ยง เช่น 

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น
 • ประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยท่ีดีตามแนวทาง 

ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง 
เน้นยำ้าการเว้นระยะห่างทางสังคม  

 • เพิ่มรอบการทำาความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อ   
 • มีการติดต้ังเครื่อง Thermo Scan ประจำาทุกอาคารหลัก  

เพ่ือคัดกรองอุณหภูมิของผู้บริหารและพนักงานทุกรายก่อน
ขึ้นอาคารและจำากัดช่องทางในการเข้า-ออกพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคัดกรอง

 • ปรับรูปแบบการทำางานเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย  
เช่น การทำางานจากที่บ้านผ่านระบบไอทีของธนาคาร  
และการปรบัศกัยภาพงานบรกิารตา่งๆ ให้เหมาะสมกับปรมิาณ
งานและการให้บริการลูกค้า       

  • จัดทำากระบวนการคัดกรองบุคคลภายนอกท่ีต้องเข้าพ้ืนท่ี 
ของอาคารหลักอย่างเข้มงวด

 • ห้ามพนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยหากมี 
ความจำาเป็นต้องทำาเรื่องขออนุญาตจากผู้บริหารที่เก่ียวข้อง  
และงดการเดินทางระหว่างอาคารในช่วงที่มีสถานการณ์ 
แพร่ระบาดรุนแรง 

การติดตามสถานการณ์ต่างๆ	อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	การติดตามสถานการณ์ต่างๆ	อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	
(Monitor) (Monitor) 
 • มีหน่วยงานที่ทำาหน้าท่ีติดตามข่าวสารและสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น เพ่ือประเมินแนวโน้มของผลกระทบ
ที่อาจส่งผลต่อพนักงานและธนาคาร และรายงานต่อผู้บริหาร 
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยหากสถานการณ์ช่วงใดมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงขึ้น จะมีการเรียกประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง  
เพ่ือประเมินสถานการณ์และตัดสินใจสั่งการด้านต่างๆ  
อย่างทันท่วงที

 • มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเหตุเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เช่น อีเมล 
เบอร์โทรศัพท์กลาง รวมถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการ Call 
Tree เพ่ือสื่อความคำาสั่งการของผู้บริหารระดับสูง และเรื่อง
สำาคัญต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  

การรับมือเมื่อเกิดเหตุ	การรับมือเมื่อเกิดเหตุ	(Response)(Response)
 • มีคณะ Incident Response Team (IRT) ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากหลายส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง  
ทำาหน้าที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอก 

อย่างใกล้ชิด ตัดสินใจเพ่ือบริหารจัดการภาพรวมของสถานการณ์ 
และการดำาเนินการต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  
โดยอาศยัเทคโนโลยีการสือ่สารทีท่ำาให้ผูท่ี้เก่ียวข้องไดร้บัขอ้มลู 
และสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 

 • มีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจและกำาหนดมาตรการดำาเนินการ 
เมือ่พบลกูคา้หรอืพนักงานทีเ่ขา้กลุม่เสีย่งตดิเชือ้ หรอืเปน็ผูป้ว่ย
ติดเชื้อโควิด 19 ครอบคลุมการจัดการทั้งด้านบุคลากร สถานที่  
และการสื่อความทั้งภายในและภายนอก 

 • จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้คำาปรึกษาในการจัดทำา
มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

 • พิจารณาและทบทวน Trigger Point ที่ได้กำาหนดไว้ในแผน
รองรับเหตุการณ์โรคระบาด เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ 
และคำาสั่งการของภาครัฐ ทำาให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็วและมีการจัดการเชิงรุกมากขึ้น 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
(Business Continuity Plan: BCP)(Business Continuity Plan: BCP)
 หน่วยงานทางธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ประเมิน
สถานการณ์และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และ
การดำาเนินงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เพ่ือเตรียมพร้อมหากสถานการณ์
มีความรุนแรง อีกทั้งทบทวน ปรับปรุงผลกระทบทางธุรกิจ (Business 
Impact Assessment) และแผนฉุกเฉินทางธุรกิจ (BCP) ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
 • การกำาหนดธุรกรรมงานสำาคัญของธนาคาร รวมถึงธุรกรรม

จำาเปน็บางสว่นท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดใหด้ำาเนินการ
เพ่ิมเติมในสถานการณ์โรคโควิด 19 เช่น มาตรการช่วยเหลือ 
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

 • การลดความเส่ียงของการแพร่กระจายโรคท่ีอาจกระทบต่อ
พนักงานกลุ่มธุรกรรมงานท่ีสำาคัญ โดยการแบ่งกลุ่มพนักงาน
เพ่ือแยกการปฏิบัติงานให้ได้อย่างน้อย 2 อาคาร (Split Site) 
โดยหากอาคารใดโดนปดิ หรอืพนกังานถูกกักตัว ก็จะมพีนักงาน
อีกอาคารสามารถดำาเนินงานหรือให้บริการธุรกรรมสำาคัญ 
ต่อลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  

 • การปรับรูปแบบและวิธีการเพ่ือช่วยเหลือลูกค้าท่ีไม่สามารถ 
มาทำาธุรกรรมตามกระบวนการเดิมได้ โดยมีการควบคุม 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 • การจัดหาสถานท่ีพักใกล้เคียงอาคารปฏิบัติงานหรือสำารวจ 
รถรบัสง่พนกังานสำาคญั เพ่ือรองรบักรณีหากภาครฐัมกีารจำากัด
การเดินทางระหว่างอาคารหรือจังหวัดต่างๆ 

   GRI 403-2, GRI 403-4
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ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย มาตรการเยียวยามาตรการเยียวยา

ลูกค้า • พักชำาระเงินต้นแต่จ่ายดอกเบี้ย หรือเลื่อนการชำาระสินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
• การให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ
• การชะลอการชำาระหนี้แก่ผู้ประกอบการ
• การปรับลดดอกเบี้ย
• การปรับลดยอดผ่อนชำาระต่อเดือน หรือปรับลดอัตราผ่อนชำาระขั้นตำ่า

พนักงาน • จัดทำาแบบสำารวจผลกระทบต่อพนักงานในสถานการณ์โรคโควิด 19
• จัดทำามาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและครอบครัว ดังนี้

- จัดหาเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มรอบการทำาความสะอาดพื้นผิวและมาตรการด้านสุขอนามัย 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ

- ให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว โดยไม่มีดอกเบี้ยตามระยะเวลาผ่อนชำาระที่กำาหนด  
- ให้พนักงานสามารถขอชะลอการชำาระหนี้เงินกู้สวัสดิการที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำาระในปัจจุบันได้ตามระยะผ่อนปรน 

ที่กำาหนด 

คู่ค้า • กรณีที่มีพนักงานของผู้ให้บริการมาปฏิบัติหน้าที่ On-site ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้ว ธนาคารจัดสรรมาตรการ 
เรื่องสุขอนามัยให้เท่าเทียมหรือเทียบเคียงกับพนักงานของธนาคาร 

• มีกระบวนการรองรับในการร่นระยะเวลาในการจ่ายเงินให้คู่ค้า หากได้รับผลกระทบ
• มีการประเมินสัญญาการให้บริการในช่วงที่มีการปิดทำาการของสาขาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

โดยพิจารณาการจ่ายเงินที่เหมาะสมและยังคงดูแลพนักงานผู้ให้บริการให้พร้อมกลับมาทำางานได้โดยไม่มีผลกระทบ  
หรือพิจารณาจ่ายบางส่วนแทนการงดจ่ายเพื่อให้คู่ค้าทำาธุรกิจต่อไปได้ 

• มีการดำาเนินการเพื่อช่วยเหลือพนักงานต่างชาติของผู้ให้บริการ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ เช่น ประสานงาน 
เพื่อต่อวีซ่าชั่วคราว จัดหาที่พักให้ หรือหาโครงการเพิ่มเติมกรณีใกล้หมดสัญญาเดิม

ผู้ถือหุ้น • สื่อสารมาตรการต่างๆ ของธนาคารในการรับมือกับสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น  
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ Facebook LINE Official การประชุมผู้ถือหุ้นฯ คำาอธิบายและการวิเคราะห ์
ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส เป็นต้น

• จัดให้มีช่องทางรับฟังความเห็นจากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

สังคมและชุมชน ธนาคารให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยงานหรือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดทำาโครงการ ดังนี้ 
• โครงการเถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ (ติดตามรายละเอียดในบทการสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน)
• โครงการสินเชื่อ 0% เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี (ติดตามรายละเอียดในบทการสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน
 และการให้ความรู้ทางการเงิน)
• โครงการเบี้ยรบพิเศษสำาหรับนักรบเสื้อกาวน์ (ติดตามรายละเอียดในบทการดำาเนินงานด้านสังคม)

มาตรการเยียวยากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด	19	

   GRI 403-7
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การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ที่คำานึงถึงความเสี่ยง
   
 ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำานึงถึง
ความเสี่ยงตั้งแต่การกำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ขอบเขต
ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มี  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร และ 
สือ่ความให้พนักงานในองคก์รทราบ โดยธนาคารมกีารกำาหนดโครงสรา้ง
การกำากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและเหมาะสม  
มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่ทำาหน้าที่ควบคุมดูแลความเสี่ยง 
อย่างเป็นอิสระ และหน่วยธุรกิจมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียง 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ 
ทีเ่หมาะสมกับอตัราผลตอบแทนและอยู่ในระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้ 
  นอกจากน้ี ธนาคารยังปลกูฝงัวัฒนธรรมองคก์รท่ีคำานึงถึงความเสีย่ง
ให้พนักงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสื่อความ การอบรม การกำาหนด 
ตัววัดผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้พนักงานที่พบ
เหตุต้องสงสัยสามารถแจ้งเรื่องมายังธนาคารเพ่ือหาแนวทางติดตาม  
ป้องกัน หรือจัดการได้อย่างทันท่วงที โดยการแจ้งเร่ืองไปยังฝ่ายตรวจสอบ 
หรือตามช่องทาง “เสียงจากสายลับ” ที่ธนาคารกำาหนด
 ในปี 2563 ธนาคารส่ือความแก่พนักงานภายใต้โครงการคนกสิกรไทย 
หัวใจสุจริตอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ภายใต้หลักการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 
อนัเปน็พ้ืนฐานของการเตบิโตอย่างย่ังยืนและเปน็การปลกูฝงัวัฒนธรรม
องคก์รทีค่ำานึงถงึความเสีย่ง (Risk Culture) ใหกั้บพนกังานในทกุระดบัชัน้  
โดยธนาคารจัดให้มีการสื่อความแนวปฏิบัติ ดังนี้
 • รับผิดชอบ: เข้าใจข้อกำาหนด กฎเกณฑ์ และปฏิบัติต่อลูกค้า

อย่างเป็นธรรมภายใต้หลักการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct)

 • โปร่งใส: แจ้งข้อมูลสำาคัญให้ครบถ้วน ถูกต้อง บอกทั้งข้อดี  
ข้อจำากัด ข้อยกเว้น ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย สิทธิที่ลูกค้า
ควรทราบให้ชัดเจน รวมทั้งนำาเสนอทางเลือกให้ลูกค้า

 • ไม่เอาเปรียบ: ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ใช้
อำานาจหรือหน้าที่ในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่กำาหนด
เงื่อนไขการขาย

 ท้ังน้ี  เพ่ือให้พนักงานธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติงาน  
โดยคำานึงถึงแนวปฏิบัติ “รับผิดชอบ โปร่งใส ไม่เอาเปรียบ” ธนาคารได้ 
สือ่ความในหลากหลายรปูแบบ ทัง้วดีทิศัน์ คลปิเสยีง และการสือ่ความ 
จากผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร ทั้งกสิกรทีวี  
Office 365 และช่องทางสื่อความเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ รวมถึง 
มีการวัดผล เพื่อทดสอบความเข้าใจของพนักงาน 

 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ที่คำานึงถึงความเสี่ยง คณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร รวมไปถึง
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการไปจนถึงระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการได้ผลักดันการดำาเนินการ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการคนกสิกรไทยหัวใจสุจริต เพ่ือให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่คำานึงถึงความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสื่อสาร 
ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและตระหนักถึงความสำาคัญของการมี 
วัฒนธรรมองค์กรท่ีคำานึงถึงความเส่ียง โดยปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
ที่คำานึงถึงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานเร่ิมเข้าทำางาน 
ไปจนถึงตลอดระยะเวลาการทำางานผ่านกระบวนการสื่อความ อบรม  
รวมถึงการกำาหนดตัววัดผล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ 
การปลกูฝงัวัฒนธรรมการให้บรกิารลกูคา้อย่างเปน็ธรรมมปีระสทิธิภาพ 
และผลักดันให้พนักงานแสดงพฤติกรรมที่ธนาคารคาดหวัง 
 ธนาคารจัดตั้งและผลักดันให้มีการดำาเนินการตามนโยบาย 
การบริหารความเส่ียง รวมท้ังความเส่ียงจากการปฏิบัติงานท่ีผิดไป
จากระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด จรรยาบรรณ เพื่อให้ครอบคลุมภาพรวม 
ของธนาคารท้ังกระบวนการต้ังแต่ต้นจนจบ อันเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรที่คำานึงถึงความเสี่ยง โดยได้กำาหนดแนวทางและ 
กระบวนการเพ่ือให้พนักงานรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย ทำาให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำา
ช่องทางรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนสำาหรับพนักงานเพ่ือรายงาน
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตภายใน ผ่านช่องทางอีเมล 
จดหมาย และโทรศัพท์ 
 ด้านการปฏิบัติงานเครดิต ธนาคารมีการกำาหนดโครงสร้าง 
การจัดการด้านเครดิตท่ีคำานึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างส่วนงานต่างๆ 
รวมถึงนโยบายและกระบวนการเครดติ แนวทางการประพฤตดิา้นเครดติ 
ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ที่ชัดเจนและช่องทางการสื่อความ 
ของธนาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้งาน 
เครดิต เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานเครดิตมีความรู้และเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานท่ีเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ี ธนาคารยังกำาหนดกระบวนการ
ตดิตามรายงานเหตกุารณ ์และนำาสง่ใหค้ณะทำางานพิจารณาการปฏบิตัิ
งานเครดิต เพ่ือดำาเนินการจัดการอย่างเหมาะสม รวมถึงนำามาเป็น 
ขอ้พิจารณาสำาหรบัการปรบัปรงุนโยบายและกระบวนการเครดติ รวมถึง
เสนอแนวทางการจดัการท่ีไมป่ฏบิตัติามเกณฑ์ท่ีกำาหนด เพ่ือเสรมิสรา้ง
วินัยและวัฒนธรรมในการทำางานด้านเครดิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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โอกาส
หากธนาคารเข้าใจพฤติกรรมและสามารถคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้าได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
อันนำามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของผลประกอบการ
ของธนาคารในระยะยาว

ความเสี่ยง
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว หากธนาคารไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า 
จะทำาให้ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาความสามารถ 
ในการแข่งขันได้ อันนำามาซึ่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน 
และการดำาเนินงานในท้ายที่สุด 

นวัตกรรมและบริการทางการเงิน

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน	

 ธนาคารกำาหนดกรอบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ และระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Management  
Procedure) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมประเด็นสำาคัญต่างๆ ตลอด Product Life Cycle ต้ังแต่การริเริ่ม
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การประเมิน/ทบทวน/ตรวจสอบภายหลังออกผลิตภัณฑ์ และการยกเลิกผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง 
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง ภายใต้ความร่วมมืออย่างมีนัยสำาคัญจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตามโครงสร้าง 
การกำากับดูแลแบบถ่วงดุล (3 Lines of Defense) โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่มที่สำาคัญ และทำาให้มั่นใจว่า 
การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสอดคล้องกับ 
ข้อกำาหนดกฎเกณฑ์สำาคัญของทางการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการควบคุมความเสี่ยงสำาคัญภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

Product 
Assessment

Product
 Audit

Regular 
Review

Product 
RetirementIdea

Formulation
Test Before 

Launch
Process 
Approval Commercial

Conceptual Design & Impact 
Analysis & Endorsement

PRODUCT DEVELOPMENT STAGE

   GRI 103-1, GRI 103-2
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 ด้วยกลยุทธ์ The K-Strategy ท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมอำานาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า ธนาคารจึงได้ออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบรกิารทางการเงินโดยให้มกีารจดัทำา Customer Deep Listening หรอืการจดั Workshop รว่มกบัลกูคา้และพนักงานผูด้แูลความสมัพันธ์ลกูคา้
ผู้ประกอบการ (Relationship Manager) เพื่อให้เข้าใจ Pain Point และความต้องการ (Needs) ของลูกค้า เพื่อนำามาวิเคราะห์และพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม	
 
 คณะกรรมการธนาคารประกาศนโยบายการบรหิารจดัการดา้นการให้บรกิารแก่ลกูคา้อย่างเปน็ธรรม (Market Conduct Policy) และมอบหมาย 
ให้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารพิจารณาทบทวนอย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ เพ่ือใหเ้ปน็กรอบแนวทางในการกำาหนดกระบวนการขาย 
และการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนการจัดการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ โดยถือเป็น 
ส่วนหน่ึงในการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยธนาคารมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
และการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจัดให้มีการสื่อความแนวปฏิบัติให้กับพนักงาน ดังต่อไปนี้
 

 ท้ังน้ี ธนาคารมีเป้าหมายในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าเพ่ือให้ได้รับบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ภายใต้บริการของธนาคาร 
ที่สอดคล้องกับหลักการการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ข้างต้น รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
หลักเกณฑ์ใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

รับผิดชอบ

เข้าใจข้อกำาหนด 
กฎเกณฑ์ และปฏิบัติต่อลูกค้า

อย่างเป็นธรรม  
ภายใต้หลักการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

โปร่งใส 

แจ้งข้อมูลสำาคัญให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง บอกทั้งข้อดี ข้อจำากัด 

ข้อยกเว้น ค่าธรรมเนียม 
อัตราดอกเบี้ย  

สิทธิที่ลูกค้าควรทราบให้ชัดเจน  
รวมทั้งนำาเสนอทางเลือกให้ลูกค้า

ไม่เอาเปรียบ 

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้อำานาจ

หรือหน้าที่ในการหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

ไม่กำาหนดเงื่อนไขการขาย 

   GRI 103-2
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตแอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์/บริการผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงินรายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงานผลการดำาเนินงาน

แอพพลิเคชั่นธนาคาร
บนโทรศัพท์มือถือ K PLUS 

ธนาคารพัฒนา K PLUS อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเทคโนโลยีรูปแบบโอเพ่นแพลตฟอร์มเพื่อให้ง่าย 
ต่อการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ  
และผลักดันแพลตฟอร์มของธนาคารให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำาวันของ
ลูกค้าในทุกวัน (Everyday Use) 
 
โดยในปี 2563 K PLUS ได้พัฒนาบริการใหม่ อาทิ  
บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน  
บริการเรียกเก็บเงิน ซึ่งรวมทั้งจ่ายเงินผ่าน LINE ด้วยขุนทอง  
และ Share to K PLUS และบริการจัดการพอร์ตการลงทุน 
อัตโนมัติ Wealth PLUS 

• จำานวนธุรกรรม 14,516 ล้านธุรกรรม  
เติบโตร้อยละ 71 จากปี 2562

• มูลค่าธุรกรรม 13.9 ล้านล้านบาท  
เติบโตร้อยละ 22 จากปี 2562

• จำานวนผู้ใช้บริการ K PLUS 14.4 ล้านราย 
เติบโตร้อยละ 19 จากปี 2562

แอพพลิเคชั่นธนาคาร
บนโทรศัพท์มือถือสำาหรับ
ร้านค้า K PLUS SHOP 

บริการชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านคิวอาร์โค้ดตามมาตรฐาน  
Thai QR Payment พร้อมเพย์ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนียนเพย์  
และคิวอาร์โค้ดของอาลีเพย์ และวีแชทเพย์ เพื่อรองรับ 
นักท่องเที่ยวชาวจีน นอกจากนี้ ยังรองรับการชำาระ 
ด้วยบัตรผ่านอุปกรณ์รับบัตร mPOS (Mobile Point of Sale)  
ตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัตรระดับสากล  
Payment Card Industry Software-based PIN Entry on COTS 
(PCI SPoC)

• จำานวนธุรกรรมกว่า 53.4 ล้านธุรกรรม
• มูลค่าธุรกรรมกว่า 70,000 ล้านบาท
• จำานวนร้านค้าที่ให้บริการประมาณ  

1.84 ล้านร้านค้า

แอพพลิเคชั่นธนาคาร 
บนโทรศัพท์มือถือ  
K PLUS SME 

บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ 
ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)  
ได้อย่างคล่องตัว  โดยสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชี  
จัดกลุ่มบัญชี จัดการเช็ค รายงานสินเชื่อ และทำาธุรกรรมโอนเงิน 
จ่ายบิลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

• จำานวนธุรกรรมกว่า 292 ล้านธุรกรรม
• มูลค่าธุรกรรมกว่า 0.78 ล้านล้านบาท
• จำานวนผู้ใช้งาน 0.63 ล้านคน

บริการธุรกรรมด้านการเงิน 
ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน 
K-Cyber  

บริการธุรกรรมโอนเงิน เติมเงิน และจ่ายบิลในที่เดียว 
ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน K-Cyber ที่พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
ให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทำาธุรกรรมบนระบบที่ปลอดภัย 
และมีเสถียรภาพ

• จำานวนธุรกรรมกว่า 52 ล้านธุรกรรม 
(เฉพาะธุรกรรมการเงิน)

• มูลค่าธุรกรรมกว่า 0.75 ล้านล้านบาท
• จำานวนผู้ใช้งาน 2.2 ล้านคน
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• บริการแบ่งชำาระ (Smart Pay)  
และบริการเปลี่ยนวงเงินบัตรเข้าบัญชี  
(Smart Cash) สำาหรับบัตรเครดิต 
และบัตรเงินด่วนกสิกรไทย   

ตัวอย่างบริการใหม่
ของ	K PLUS	ปี	2563

• บริการโอนเงินต่างประเทศ 
ขยายการให้บริการอีก 6 สกุลเงิน

 รวมเป็น 12 สกุลเงิน 30 ประเทศ  

• บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรเครดิต 
และบัตรเงินด่วน 

• บริการเติมเงินและจ่ายเงิน 
แบบ Switch App  
จากแอพพลิเคชั่น

 ของพันธมิตรอื่น 
  
 

• บริการเรียกเก็บเงินและจ่ายเงิน 
ผ่าน LINE ด้วยขุนทอง  
และ Share to K PLUS 

• บริการชำาระ
 สินเชื่อกสิกรไทย  

• บริการจัดการพอร์ตการลงทุน 
อัตโนมัติ Wealth PLUS  

• สร้าง QR Code เพื่อรับเงิน 
• รองรับการชำาระด้วย QR Code พร้อมเพย์ / 
 วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด / ยูเนียนเพย์
• รองรับการชำาระด้วยบัตร
 ผ่านอุปกรณ์รับบัตร mPOS 
 (Mobile Point of Sale)

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของร้านค้า 
ด้วยช่องทางการรับชำาระเงินที่หลากหลาย
• ใช้งานผ่านแอป K PLUS SHOP
• ใช้งานด้วยเครื่องรูดบัตร EDC 
• ใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ QR API

K PLUS SHOP
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บริการหนังสือค้ำาประกันผ่านระบบบล็อกเชนบริการหนังสือค้ำาประกันผ่านระบบบล็อกเชน

ผลิตภัณฑ์/บริการผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงินรายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงานผลการดำาเนินงาน

บริการหนังสือคำ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ 
งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(K e-LG via e-GP)  
ผ่านระบบบล็อกเชน 

ธนาคารให้บริการหนังสือคำ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับงาน
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบบล็อกเชน (e-GP on Blockchain)  
ปัจจุบันธนาคารและกรมบัญชีกลาง ได้เชื่อมต่อระบบ 
ผ่านแพลตฟอร์มบล็อกเชนของบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำามาใช้กับการให้บริการหนังสือคำ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกของโลก ทำาให้สามารถออกหนังสือ
คำ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยื่นต่อกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ได้รวดเร็ว โดยรู้ผลตอบรับภายใน 10 นาที 
นอกจากนี้ ธนาคารร่วมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด 
เชื่อมต่อระบบบล็อกเชนกับผู้รับหนังสือคำ้าประกันที่เป็น 
บริษัทชั้นนำาในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง  
พลังงาน สื่อสาร-โทรคมนาคม ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้บริการหนังสือ 
คำ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมถึง 
มีความปลอดภัยของระบบและข้อมูลตามมาตรฐานสากล

• จำานวนลูกค้าที่ออกหนังสือคำ้าประกัน  
และต่อหนังสือคำ้าประกันผ่านระบบ 
บล็อกเชน 4,310 ราย

บริการหนังสือรับรอง 
ทางการเงิน  
(Bank Confirmation)  
ผ่านระบบบล็อกเชน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สำานักงานสอบบัญชี และธนาคารพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท บีซีไอ 
(ประเทศไทย) จำากัด นำาเทคโนโลยีบลอ็กเชนต่อยอดบรกิารทางการเงิน  
ให้บริการหนังสือรับรองทางการเงินผ่านระบบบล็อกเชน เพื่อลด
อุปสรรคและลดขั้นตอนการขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 

สำาหรับธนาคาร
• ลดต้นทุนในการจัดการเอกสาร
 และการดูแลข้อมูล ลดปัญหาเรื่องเอกสารหาย
• ลดขั้นตอนการทำางาน
 ภายใต้ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
 

สำาหรับลูกค้า
• ช่วยอำานวยความสะดวก ลดเวลาและลดขั้นตอนการทำาธุรกรรม
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
• ช่วยป้องกันการปลอมแปลงหนังสือคำ้าประกัน

ธนาคารร่วมกับกรมบัญชีกลาง เชื่อมต่อระบบผ่านแพลตฟอร์มบล็อกเชนของบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำามาใช้กับการให้บริการหนังสือคำ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกของโลก
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์/บริการผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงินรายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงานผลการดำาเนินงาน

การนำาเทคโนโลยี 
เปรียบเทียบใบหน้า  
(Face Recognition)  
ช่วยพิสูจน์ตัวตนลูกค้า

การนำาเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า (Face Recognition)  
ช่วยพิสูจน์ตัวตนลูกค้าที่มาเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคาร  
เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยและความแม่นยำาในการพิสจูน์ตวัตน 
ลูกค้า อีกทั้งเพ่ือสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยในยุคดิจิทัล
และช่วยลดความเสี่ยงการสวมตัวตนเพื่อเปิดบัญชีของอาชญากร
อีกทั้งธนาคารได้เตรียมต่อยอดเชื่อมโยงข้อมูลข้ามธนาคารให้ลูกค้า
สามารถทำาธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
ทั้งการขอสินเชื่อและการเปิดบัญชีใหม่ข้ามธนาคาร  
โดยมี National Digital ID เป็นหน่วยงานกลางดูแลให้การส่งข้อมูล
ระหว่างกันเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และธนาคารมีแผนต่อยอด 
กับภาครัฐ ช่วยให้ลูกค้าที่ติดต่อรับบริการจากหน่วยงานราชการ 
สามารถยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า

• จำานวนลูกค้าที่มาเปิดบัญชีผ่านระบบ  
Face Recognition 2.4 ล้านบัญชี

บริการระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

การบริจาคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยรับบริจาค เช่น วัด  
โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ตามเกณฑ์
ของกรมสรรพากร โดยผู้บริจาคสามารถบริจาคผ่านโมบายแบงกิ้ง 
ของธนาคารที่ร่วมโครงการ และสามารถรับการลดหย่อนภาษีได ้
โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี

• มูลค่าธุรกรรมกว่า 60 ล้านบาท
• หน่วยรับบริจาคที่ใช้งาน 286 หน่วย

บริการใบกำากับภาษี 
แบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Tax Invoice)

ใบกำากับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งให้ร้านค้าทางอีเมล  
และธนาคารนำาส่งภาษีให้กรมสรรพากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อลดการใช้กระดาษในการพิมพ์ใบกำากับภาษี และเพิ่ม 
ความสะดวกให้ร้านค้าในการรับใบกำากับภาษีทางอีเมล 
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้ประกอบการยื่นภาษีได้ทันที

• จำานวนร้านค้าใช้บริการใบกำากับภาษ ี
แบบอิเล็กทรอนิกส์กว่า 133,700 ร้านค้า

บริการจัดทำาและนำาส่งข้อมูล
ใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice)  
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Receipt)  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของกรมสรรพากร  

ธนาคารร่วมกับสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 
และกรมสรรพากร เพื่อพัฒนาระบบการชำาระเงินของไทย 
ให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการจัดทำา
และนำาส่งข้อมูลใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)  
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receipt) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมสรรพากร

KBank Open API ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบ Self Service ผ่าน API Portal  
ของธนาคาร ซึ่งเปิดโอกาสให้กับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
สามารถเข้ามาเลือกใช้ ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ 
ของตนเองหรือลูกค้าของตนเองได้ ตลอดจนสามารถสร้าง 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ได้มากยิ่งขึ้น อาทิ ชำาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ตรวจสอบรายละเอียด
รายการของสลิป ชำาระบิลออนไลน์ และการใช้ข้อมูลร่วมกัน

• จำานวนผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ  
จำานวน 7 ผลิตภัณฑ์
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บริการยืนยันตัวตน 
ผ่านเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (e-KYC via 
self-service machine) 

ธนาคารเปิดให้บริการยืนยันตัวตน (e-KYC) ผ่านเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ ประมาณ 4,800 เครื่อง ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด  
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี  
โดยไม่ต้องไปที่สาขาในเวลาทำาการ

• จำานวนธุรกรรมกว่า 576,000 ธุรกรรม 

เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศอัตโนมัติ 

ธนาคารขยายช่องทางบริการเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตโนมัติเป็น 9 เครื่อง ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง 
และอาคารคิงพาวเวอร์มหานคร นับเป็นทางเลือก
ของช่องทางบริการที่ตอบรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 หลังจากธนาคารปิดให้บริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่สาขาและสำานักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

• จำานวนธุรกรรมกว่า 25,000 ธุรกรรม
• มูลค่าธุรกรรมกว่า 206 ล้านบาท
• จำานวนผู้ใช้บริการประมาณ 17,300 ราย

บริการสำาหรับการชำาระเงิน
ข้ามธนาคาร (Cross-Bank  
Bill Payment) 

บริการสำาหรับการชำาระเงินข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill 
Payment) ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย ์
เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจมีช่องทางในการรับชำาระบิลแบบข้ามธนาคาร
และลดขั้นตอนในการทำาข้อตกลงชำาระบิลกับธนาคารแต่ละแห่ง 
อำานวยความสะดวกกับลกูค้าผูช้ำาระบลิให้มช่ีองทางมากขึน้ 
นอกจากนี้ ธนาคารได้เพ่ิมบริการระบบเรียกชำาระเงิน 
(Request to Pay) ให้ภาคธุรกิจสามารถส่งข้อความไปยังผู้ซื้อ 
เพื่อแจ้งขอให้ชำาระเงิน

• จำานวนบริษัทที่ลงทะเบียนใช้บริการ 
ชำาระบิลข้ามธนาคาร 675 บริษัท  
(ตามหมายเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี)

บริการหนังสือคำ้าประกัน 
บนอินเทอร์เน็ต  
(K CONNECT-LG) 

บริการธุรกรรมด้านหนังสือคำ้าประกัน ในรูปแบบ Web Application 
โดยสามารถขอออก ต่ออายุ แก้ไขหนังสือคำ้าประกัน รวมไปถึง 
การตรวจสอบยอดภาระ ยอดวงเงิน จัดพิมพ์ใบเสร็จ และรายงาน
การดำาเนินการหนังสือคำ้าประกันต่างๆ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ซึ่งการใช้บริการออกหนังสือคำ้าประกัน 
บน K CONNECT-LG จะได้รับหนังสือคำ้าประกันภายในวันเดียวกัน  
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วกว่าการไปใช้บริการที่สาขา

• จำานวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการผ่านช่องทาง 
K CONNECT-LG  เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562

ธนาคารขยายช่องทางบริการโดยเพิ่มเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ
เป็น 9 เครื่อง ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง 

และอาคารคิงพาวเวอร์มหานคร เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า

ธนาคารเปิดให้บริการยืนยันตัวตน (e-KYC) 
ผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร
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บริการออกหนังสือคำ้าประกัน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับ 
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  
(K e-LG via e-GP) 

บริการออกหนังสือคำ้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับการจัดซื้อ 
จัดจ้างของภาครัฐ เป็นหลักประกันการยื่นซอง การปฏิบัติตามสัญญา
หรือภาระผูกพันต่างๆ ซึ่งลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อสามารถสมัคร
และใช้บริการออกหนังสือคำ้าประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางได้

• จำานวนธุรกรรมของบริการออกหนังสือ 
คำ้าประกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สำาหรับจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22  
ของจำานวนธุรกรรมการออกหนังสือ 
คำ้าประกันทั้งหมด

บริการธุรกรรมด้านสินเชื่อ 
เงินกู้หมุนเวียนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(K CONNECT - Supply 
Chain)

ระบบ K CONNECT - Supply Chain ให้บริการธุรกรรมด้านสินเชื่อ
เงินกู้หมุนเวียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริการรับแสดง 
ใบแจ้งหนี้การค้า เบิกถอนเงินกู้ และชำาระเงินให้กับคู่ค้า  
โดยสามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินและผู้กู้ที่มีบัญชีรับเงินกับธนาคาร
กสิกรไทยและต่างธนาคาร อีกทั้งยังสามารถทำารายการชำาระคืนเงินกู้
ธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยลักษณะของบริการดังกล่าว
เป็นการให้บริการด้านธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้า
ได้ครบวงจร ทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Supplier)

• จำานวนลูกค้าที่ใช้บริการ  
K CONNECT - Supply Chain 4,146 ราย

บรกิารด้านการเงนิ 
บนแพลตฟอร์ม LINE 
ด้วยขนุทอง (KhunThong)

ธนาคารเปิดตัวขุนทอง โซเชียล แชทบอท (Social Chatbot)  
บนแพลตฟอร์ม LINE ด้วยคอนเซปต์ ขุนทองเหรัญญิกพันธุ์ใหม่  
เก็บเก่ง ที่ให้บริการด้านการเงินที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่  
เช่น เรียกเก็บเงิน ชำาระเงิน และหารบิลโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยสแกน
ข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน (Optical Character Recognition: OCR) 
นอกจากนี้ ยังได้ออกฟีเจอร์ใหม่ที่ให้ผู้ใช้สามารถหารบิล 
แบบรายเดือนที่ต้องแบ่งชำาระภายในกลุ่ม เช่น ค่าบริการ Netflix  
และแบ่งยอดชำาระหลายบิล (Multiple Bills)

• จำานวนผู้ใช้งานต่อเดือน 81,000 ราย
• จำานวนสมาชิก 0.68 ล้านราย

แอพพลเิคชัน่ธนาคาร 
บนโทรศพัท์มือถือ  
MAKE by KBank

ธนาคารเปิดตัวแอพพลิเคชั่นธนาคาร MAKE by KBank  
ที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตเชื่อมโยงกันผ่านเทคโนโลยี  
ผ่าน 3 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ โอนเงินผ่านบลูทูธ (Pop Pay)  
บันทึกประวัติการทำาธุรกรรมในรูปแบบโซเชียลแชท (Chat Banking)  
และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค ์
การใช้งานโดยไม่ต้องเปิดหลายบัญชี (Cloud Pocket)

• MAKE by KBank เปิดให้ผู้ใช้งานสาธารณะ 
ในไตรมาส 4/2563

แพลตฟอร์มบรกิาร
สัง่อาหารรปูแบบใหม่
Eatable

บริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เปิดตัว Eatable 
แพลตฟอร์มบริการสั่งอาหารรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรม 
การสั่งอาหารและการชำาระเงินแบบไร้การสัมผัส (Contactless)  
ของผู้บริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ รองรับการรับประทานอาหารที่ร้าน  
(Dine-in) การซื้อกลับ (Dine-out) และการจัดส่งถึงบ้าน (Delivery) 
โดยร้านค้าสามารถจัดการระบบหลังบ้านได้ทันที

• Eatable เปิดให้ผู้ใช้งานสาธารณะ 
ในไตรมาส 3/2563
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บัตร Xpress Cash ผู้ถือบัตรได้รับความสะดวก รวดเร็วทุกครั้งที่จะใช้เงินสด 24 ชั่วโมง 
โอนผ่าน K PLUS ได้ไม่จำากัดครั้ง ไม่ต้องใช้บัตรและฟรีค่าธรรมเนียม  
อีกทั้งลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำาระเพื่อเพิ่มสภาพคล่องโดยเลือกได้
ตั้งแต่ 3 - 36 เดือนที่ร้านค้าร่วมรายการทั่วประเทศ และรูดซื้อสินค้า
และบริการที่ร้านค้าร่วมรายการทั่วประเทศ

• จำานวนการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร 
Xpress Cash กว่า 70,000 รายการ

• ยอดการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร 
Xpress Cash กว่า 220 ล้านบาท

บัตรเดบิต LINE BK การร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด เปิดตัว
บรกิารธนาคารบนแพลตฟอร์ม LINE เป็นครัง้แรก บตัรเดบติ LINE BK 
มใีห้เลอืก 3 ประเภท ได้แก่ บตัรเดบติออนไลน์ บตัรเดบติ และบตัรเดบติ 
คู่วงเงิน รับเงินคืนร้อยละ 0.5 ทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์

• จำานวนธุรกรรมกว่า 42,500 ธุรกรรม
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรกว่า 22.2 ล้านบาท
• จำานวนบัตรเดบิต LINE BK  

รวมทุกประเภทประมาณ 486,300 ใบ

การประกันด้านสุขภาพการประกันด้านสุขภาพ
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ประกันโควิด 19 บรรเทาความวิตกกังวล ภาระ และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
จากโรคโควิด 19 เป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง
ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ โดยให้ความคุ้มครองหลากหลาย 
ทั้งการเสียชีวิต การตรวจพบโรค และช่วงรักษาพยาบาล

• จำานวนกรมธรรม์กว่า 245,000 กรมธรรม์
• ค่าเบี้ยประกันประมาณ 190 ล้านบาท

ประกันชีวิตและสุขภาพ 
Delight Health

เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าระดับกลาง ทั้งกลุ่มพนักงาน บริษัท  
หรือกลุ่มที่มีประกันและต้องการคุ้มครองที่สูงขึ้น หรือกลุ่มเจ้าของ
ธุรกิจ หรืออาชีพอิสระที่ไม่มีสวัสดิการ (วงเงินค่ารักษา 5 ล้านบาท) 
โดยมีค่าเบี้ยประกันที่สมเหตุสมผล 

• จำานวนกรมธรรม์กว่า 4,100 กรมธรรม์
• ค่าเบี้ยประกันประมาณ 140 ล้านบาท

ประกันภัย หายห่วง 
ไข้เลือดออก

ตอบโจทย์ผู้ปกครองและผู้ที่กังวลเรื่องการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูง  

• จำานวนกรมธรรม์กว่า 6,000 กรมธรรม์
• ค่าเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาท

ธนาคารออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ 
Delight Health เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า

ที่ต้องการความคุ้มครองที่สูงขึ้น

ธนาคารออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก 
เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของผู้ปกครองและ

ผู้ที่กังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ธนาคารออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต COVID-19 
เพื่อบรรเทาความวิตกกังวล ภาระและ

ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากโรคโควิด 19
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การร่วมมือกับพันธมิตรการร่วมมือกับพันธมิตร

ผลิตภัณฑ์/บริการผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงินรายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงานผลการดำาเนินงาน

บริการรับโอนเงินจาก 
ต่างประเทศแบบเรียลไทม์ 

การร่วมมือกับธนาคารดีบีเอสสิงคโปร์ (DBS Bank) เปิดบริการ 
รับโอนเงินจากประเทศสิงคโปร์ผ่านธนาคารกสิกรไทย โดยผู้โอน
สามารถส่งคำาสั่งให้โอนเข้าบัญชีที่ธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย 
ได้แบบเรียลไทม์จากสิงคโปร์ ยุโรป อเมริกา และเอเชีย ไปยังบัญช ี
ประเภทต่างๆ จำานวน 21 ธนาคารในประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งแรก 
ของธนาคารไทยที่ผู้โอนในต่างประเทศสามารถตรวจสอบสถานะ 
ของบัญชีปลายทางที่ประเทศไทยได้ก่อนทำารายการ พร้อมทราบ 
ค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนชัดเจน และผู้รับได้รับเงิน 
เต็มจำานวน ในวงเงินสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาทต่อครั้ง ทำาให้ผู้ใช้บริการ
ทั้งสองฝ่ายได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ธนาคารได้ขยายการให้บริการในรูปแบบเดียวกันกับพันธมิตร 
จากหลายประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย โดยในปี 2563  
ได้เปิดให้บริการที่ธนาคารกสิกรไทยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา  
เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารในประเทศดังกล่าวสามารถโอนเงิน 
เข้าบัญชีให้ผู้รับเงินในประเทศไทยสามารถรับโอนเงินเต็มจำานวน 
แบบเรียลไทม์ได้ด้วย

• มูลค่าธุรกรรมรวมกว่า 2.8 ล้านบาท

บริการโอนเงินต่างประเทศ
แบบเต็มจำานวน  
ผ่าน K PLUS  

ในปี 2562 ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับ NIUM ผู้ให้บริการโอนเงิน
ข้ามประเทศชั้นนำาจากสิงคโปร์ พัฒนาเทคโนโลยีการโอนเงิน 
ระหว่างประเทศผ่าน Application Programming Interface (API) 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถโอนเงินไปต่างประเทศไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 
ต่อรายการ ได้แบบเต็มจำานวน ภายในเวลาที่รวดเร็ว ด้วยราคา 
ที่ถูกลง โดยไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงแค่ทำารายการผ่าน K PLUS

ปัจจุบันธนาคารขยายประเทศปลายทางเพิ่มจาก 6 สกุล  
รวมเป็น 12 สกุล ซึ่งประกอบด้วย เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง เงินปอนด์ ยูโร เปโซฟิลิปปินส์  
รูปีอินเดีย รูเปียอินโดนีเซีย ดองเวียดนาม วอนเกาหลีใต้  
และริงกิตของมาเลเซีย ครอบคลุมถึง 30 ประเทศ

• จำานวนธุรกรรม 47,000 รายการ 
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ผลิตภัณฑ์/บริการผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงินรายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงานผลการดำาเนินงาน

แอพพลิเคชั่นเพื่อการลงทุน
ฟินเวสท์ (FinVest)

แอพพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคาร
กสิกรไทย บริษัท ลู อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัท 
ในเครือของผิงอันกรุ๊ป (Ping An Group) ที่ให้บริการการลงทุน 
ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ประเทศสิงคโปร์ และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำากัด (Robowealth Mutual Fund 
Brokerage Securities) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้า 
ซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ  
Robo-advisory และเป็นเจ้าของแอพพลิเคชั่นการลงทุนโอดินี่ (Odini) 
โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเพื่อลงทุนได้โดยไม่จำาเป็นต้องใช้บัญชี 
ของธนาคารกสิกรไทย รวมถึงยังสามารถซื้อขายกองทุนรวม  
นอกเหนือจากที่ บลจ. กสิกรไทยมีอยู่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าว

FinVest เปิดให้ผู้ใช้งานสาธารณะ
ในไตรมาส 4/2563

แอพพลิเคชั่นดอลฟิน 
วอลเล็ท (Dolfin Wallet)

บริการของบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างเซ็นทรัล กรุ๊ป และเจดีดอทคอม ยักษ์ใหญ่
ด้านซัพพลายเชนครบวงจรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยในปี 2563 ธนาคารขยายขอบเขตบริการต่างๆ เพิ่มเติม  
อาทิ การเป็นออนไลน์แบงกิ้งเอเย่นต์ในการรับชำาระค่าบริการ 
อุปโภคบริโภค การให้บริการ Payment Gateway รวมไปถึง 
การให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคล Co-brand แบบดิจิทัล

• จำานวนลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  
2.2 ล้านราย

• จำานวนลูกค้าที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น 
อย่างต่อเนื่อง 1 ล้านราย

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ 
มือถือ CBH PLUS

ธนาคารพัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคชั่น โดยสร้างระบบตรวจสอบ
สิทธิการรักษาได้โดยตรงกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(สปสช.) ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาโรงพยาบาล  รวมถึงการขอคิว 
การรักษาได้ทันทีที่มาถึงโรงพยาบาล พร้อมระบบแจ้งเตือน 
เมื่อใกล้ถึงคิวการรักษา และสามารถชำาระเงินค่ารักษาพยาบาล
ผ่านแอพพลิเคชั่น

• จำานวนลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  
กว่า 41,000 ราย

ธนาคารเปิดตัวแอพพลิเคชั่นเพื่อการลงทุนฟินเวสท์ (FinVest) โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเพื่อลงทุนได้โดย
ไม่จำาเป็นต้องใช้บัญชีของธนาคารกสิกรไทย และสามารถซื้อขายกองทุนรวมนอกเหนือจากที่ บลจ. กสิกรไทยมีอยู่
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บริการสินเชื่อธุรกิจ 
ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม
ช้อปปี้ (Shopee)  
และลาซาด้า (Lazada) 

ธนาคารร่วมกับช้อปปี้และลาซาด้า แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำา 
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการผนวกบริการสินเชื่อเงินด่วน 
Xpress Loan เข้ากับแพลตฟอร์มของพันธมิตร เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ค้าออนไลน์สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย สามารถขอสินเชื่อ
ได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร ดอกเบี้ยตำ่า ไม่ต้องมีหลักประกัน

บริการกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ แกร็บเพย์ 
วอลเล็ท (GrabPay Wallet 
Powered by KBank)

ธนาคารร่วมกับแกร็บ (Grab) พัฒนากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
GrabPay Wallet Powered by KBank ให้บริการสมัครและเติมเงิน
ด้วย K PLUS โดยไม่ต้องเปลี่ยนแอพพลิเคชั่น ช่วยเพิ่มความสะดวก
ในการจ่ายค่าบริการแกร็บ เติมเงินโทรศัพท์มือถือ และชำาระเงิน
ผ่านการสแกน QR Code ของร้านค้า ได้สะดวกรวดเร็ว 
และตอบสนองสังคมไร้เงินสดตามนโยบายภาครัฐ

• จำานวนผู้ใช้งานกว่า 1.4 ล้านราย

แอพพลิเคชั่น YouTrip 
และบัตร YouTrip

ธนาคารร่วมกับ YouTrip ผู้นำาด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
หลายสกุลเงิน (Multi-Currency Travel Wallet) จากประเทศสิงคโปร์ 
ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ลูกค้าสามารถ
ใช้แอพพลิเคชั่น YouTrip และบัตร YouTrip โดยเติมเงินเข้า Wallet 
ผ่าน K PLUS และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า
ได้ถึง 10 สกุลเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น YouTrip รวมถึงรองรับ
การใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC สามารถซื้อของออนไลน์ได้ทั่วโลก  
และกดเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศ

• จำานวนธุรกรรมกว่า 0.39 ล้านธุรกรรม
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรกว่า 634 ล้านบาท
• จำานวนธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา  

4.5 ล้านบาท
• มูลค่าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงิน  

6,700 ล้านบาท
• จำานวนผู้ใช้บริการกว่า 83,400 คน

ธนาคารร่วมกับ Grab พัฒนากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
GrabPay Wallet Powered by KBank

ธนาคารร่วมกับช้อปปี้และลาซาด้า ในการผนวกบริการสินเชื่อ
เงินด่วน Xpress Loan เข้ากับแพลตฟอร์มของพันธมิตร

   GRI 103-3



มิติเศรษฐกิจรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 072

บริษัทในประเทศ บริษัทต่างประเทศ

ความร่วมมือ
กับพันธมิตรปี	2563

บริษัท	บีคอน	เวนเจอร์	แคปิทัล	จำากัด	

บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำากัด
• ธนาคารร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนาเทคโนโลยี
 การทำาธุรกรรมทางการเงิน (Payment Technology Solution)  
 ให้ธนาคารและบริษัทชั้นนำาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
บริษัท Horganice Co., Ltd.* 
• ธนาคารร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนา
 แพลตฟอร์มการบริหารจัดการหอพักสำาหรับผู้ประกอบการ
 หอพักในประเทศไทย
บริษัท Event Pop Holding Pte. Ltd.* 
• ธนาคารร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการการลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
บริษัท Robowealth Security Brokerage Co., Ltd.
• ธนาคารร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนาระบบ 
 ช่วยเลือกกองทุนอัตโนมัติสำาหรับนักลงทุนรายย่อย

บริษัทร่วมทุน Citigo Software
• ธนาคารร่วมลงทุนในบริษัทให้บริการในด้านซอฟต์แวร์  
 (Service-as-a-Service) ผู้ให้บริการระบบการชำาระเงิน 
 ของร้านค้า (Point of Sale: POS) แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
 และขนาดกลางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บริษัท Xintairuan (Shanghai) Technology Development 
จำากัด
• ธนาคารร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพสัญชาติจีน ผู้ให้บริการ 
 ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือน  
 การสรรหาทรัพยากรบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การดำาเนินงานภายในองค์กร
บริษัท Aspire Financial Technologies Holding, Inc.*
• ธนาคารร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกา  
 ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อทางเลือกสำาหรับ SMEs 

ความร่วมมือกับพันธมิตรผ่านบริษัท	บีคอน	เวนเจอร์	แคปิทัล	จำากัด	ความร่วมมือกับพันธมิตรผ่านบริษัท	บีคอน	เวนเจอร์	แคปิทัล	จำากัด	(Digital Partnership) (Digital Partnership) 

 ด้วยยุทธศาสตร์การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินและการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือให้ธนาคารเป็นผู้ให้ 
บริการทางการเงินชั้นนำาในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2563 ธนาคารได้ร่วมมือกับหลายพันธมิตรโดยการเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทท้ังในประเทศ 
และตา่งประเทศ ผา่นบริษทั บคีอน เวนเจอร ์แคปทัิล จำากัด ซึง่เปน็บรษิทัเงนิรว่มลงทนุของธนาคารกสกิรไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงนิใหม่ๆ  
ให้ลกูคา้ของธนาคารไดร้บัความสะดวกสงูสดุในการเขา้ถึงผลติภัณฑ์และบรกิารทางการเงนิผา่นแพลตฟอรม์ของพันธมติร เพ่ือนำาไปสูก่ารตอบโจทย์ 
ความต้องการและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับลูกค้า

 
* ธนาคารร่วมลงทุนมาตั้งแต่ปี 2562
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* รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานข้อมูลการแก้ไขปัญหาบริการทางการเงิน และระยะเวลาการจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามมาตรฐานของธุรกิจ (Service Level Agreement: SLA) 
 สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/Solving-financial-service.aspx

การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า	ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า	(Net Promoter Score: NPS) (Net Promoter Score: NPS) 
 • การประเมินผลระดับภาพรวมธนาคาร: ผลดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (Net Promoter Score: NPS) อยู่ที่ระดับ 35 ซึ่งสูงสุดของกลุ่ม

ธุรกิจธนาคารในประเทศไทย และเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร
 • การประเมินผลภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำาด้านดิจิทัลแบงกิ้ง (NPS ช่องทางโมบายแบงกิ้ง): อยู่ที่ระดับ 67 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำาที่มีคะแนน 

NPS สูงสุดของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า	คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า	(Customer Satisfaction)(Customer Satisfaction)
 • การใช้บริการช่องทาง K-Contact Center คิดเป็นคะแนนรวม 96.90 คะแนน จากการทำาแบบสอบถาม End Call Survey

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า	
 
 ธนาคารมุ่งเน้นการจัดการปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงได้กำาหนดกลไกบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน และกลไกการพิจารณาเยียวยาความเสียหายให้กับลูกค้าอย่างเป็นระบบผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคาร (Complaint  
Resolution Center) อีกท้ังยังมีหน่วยงานจัดการเหตุการณ์ Customer Incident เพ่ือติดตามสถานการณ์การให้บริการของธนาคารอย่างใกล้ชิด 
ควบคูกั่บการรวบรวมขอ้มลูบนโซเชยีลมเีดยี ผา่นเครือ่งมอื Social Listener ธนาคารจงึรบัทราบปญัหาหรอืความต้องการของลกูคา้ สามารถจดัการ
และให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 นอกจากน้ี ธนาคารยังให้ความสำาคัญถึงคุณภาพการให้บริการจึงได้กำาหนดระยะเวลาการจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน 
ของธุรกิจ (Service Level Agreement: SLA)* พร้อมมีหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้า 
ได้ตามเป้าหมาย และไม่เกิดข้อร้องเรียนที่ค้างนาน (Tail Management) ซึ่งในปี 2563 ธนาคารสามารถจัดการแก้ไขปัญหาและส่งมอบ 
ผลการดำาเนินการให้กับลูกค้าได้ตามมาตรฐานของธุรกิจ อีกทั้งมีสัดส่วนข้อร้องเรียนต่อจำานวนธุรกรรมของธนาคารที่ดีกว่าเป้าหมาย 
 อีกทั้งธนาคารมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมข้อมูลปัญหาของลูกค้า
มาวิเคราะห์สาเหตุ และนำาไปปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้การบริการของธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 
ยิ่งขึ้น และสามารถลดปริมาณข้อร้องเรียนไม่ให้เพิ่มขึ้นในขณะที่ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนจำานวน
ข้อร้องเรียน*	

เป้าหมาย	
ไม่เกินร้อยละ	
0.0020 
ผลการดำาเนินงาน	
ร้อยละ 0.0015
 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของธนาคาร	ปี	2563
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 ปัญหาการให้ข้อมูลสำาคัญไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง/บังคับขาย
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* สัดส่วนจำานวนข้อร้องเรียนทั้งหมดต่อจำานวนธุรกรรมทั้งหมดของธนาคาร

สาขา
ร้อยละ	0.10

K-Buddy
ร้อยละ	0.16
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การให้สินเชื่อและการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ
ตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล
และการรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ	(TCFD)

โอกาส
หากธนาคารพิจารณาสินเชื่อและการลงทุนโดยนำาประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and 
Governance: ESG) มาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา จะช่วยให้ธนาคาร
ลดความเสี่ยงในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ และช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
ให้แก่ธนาคารผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มโอกาส
ในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างฐานรายได้ใหม่ให้แก่ธนาคารในอนาคต

ความเสี่ยง
หากธนาคารพิจารณาสินเชื่อโดยไม่นำาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance: ESG) 
มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา อาจทำาให้โครงการที่ธนาคารอนุมัติ 
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ เกิดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
ทั้งของลูกค้าและธนาคาร อันจะนำามาซึ่งความเสี่ยงทางการเงินในท้ายที่สุด

 สถาบันการเงินเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของต้นทางในการสนับสนุนหรือป้องกันการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า (Low-carbon Economy) เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชงิบวกและลดผลกระทบเชงิลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดำาเนนิกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร และยังเป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินท่ีช่วยสร้างรายได้ และความน่าเชื่อถือให้แก่ธนาคาร ความเข้าใจในการบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมจึงเป็น 
สิง่จำาเป็นอย่างย่ิงในการพิจารณาเครดติและการลงทนุให้แก่ลกูค้าในแต่ละกลุม่ธุรกิจ อาท ิกลุม่ลกูค้าบคุคล กลุม่ลกูค้าธุรกิจ กลุม่ธุรกิจการจดัการ
สินทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการธนาคารส่วนบุคคล (Private Banking) ธนาคารได้นำาประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
มาเป็นปัจจัยหน่ึงในการพิจารณา ตั้งแต่กระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) โดยมีปัจจัยต่างๆ ประกอบการพิจารณาเครดิต ได้แก่ คุณลักษณะของลูกค้า (Customer Characters) 
วัตถุประสงค์การกู้ยืมท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ ที่มาของรายได้และความสมำ่าเสมอ ความสามารถในการชำาระหน้ีท่ีเหมาะสมกับรายได้ 
โดยคำานึงถึงภาระหนี้และค่าใช้จ่ายของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคล เพ่ือเป็นการป้องกันภาระหน้ีเกินตัวและให้ลูกค้าสามารถดำารงชีพได ้
อย่างเหมาะสม และเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการพิสูจน์ข้อมูลลูกค้า (Validation Process) เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าลูกค้าได้รับอนุมัติ
วงเงนิเครดติทีเ่หมาะสม และไม่ส่งผลเสยีต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้ภายหลงัการอนุมตัเิครดติแล้ว (Post Approval) ธนาคาร 
ได้กำาหนดให้มกีารตดิตามให้ลกูค้าใช้วงเงนิเครดติตามวัตถุประสงค์ทีแ่จ้งไว้กับธนาคารจนถึงการชำาระเงนิตามกำาหนด ตลอดจนตดิตามผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อลูกค้าและความสามารถในการชำาระหนี้ อีกทั้งจัดเตรียมแนวทางในการให้ 
ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย
  ธนาคารเห็นความสำาคัญของการบริหารจัดการผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสังคม จึงได้กำาหนดนโยบายการให้สินเชื่อและการลงทุน 
อย่างรับผิดชอบ โดยนำาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตามหลักปฏิบัติสากลมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อและ 
การลงทุนผ่านโครงสร้างการจัดการทั้งในระดับบริหารและระดับธุรกรรม มีการกำาหนดประเภทของสินเชื่อท่ีธนาคารจะไม่สนับสนุน (Exclusion 
List) และกำาหนดแนวปฏบิตัใินการพิจารณาสนิเชือ่สำาหรบัอตุสาหกรรมเฉพาะ (Sector-Specific Guidelines) รวมท้ังมมีาตรการบรหิารความเสีย่ง 
ท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนจะได้รับการจัดการด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำาเนินงานของธนาคารเอง ในขณะเดียวกัน 
ยังช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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 นอกจากนี้ การท่ีธนาคารได้เข้าร่วมลงนามรับใน “หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ” ของสำานักงานโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
ว่าด้วยข้อริเริ่ม ด้านการเงิน หรือ UNEP FI และการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
กับสภาพภูมิอากาศ  (Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Supporter) จะส่งผลทำาให้ในระยะยาว ธนาคารจะมีการ
ดำาเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการกำาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและข้อตกลง
ปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้สอดคล้องตามหลักสากล  

การรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ	(TCFD) 

 ธนาคารจัดทำารายงานตามข้อเสนอแนะของกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task-Force on Climate-related 
Financial Disclosures: TCFD)* ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

Metrics
and 

Targets

Risk
Management

Strategy

Governance
การกำากับดูแลการกำากับดูแล
การกำากับดูแลขององค์กรในประเด็นความเสี่ยงและโอกาส
ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์กลยุทธ์
ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
ต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจและการวางแผนทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการที่องค์กรใช้ในการระบุประเมิน
และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ประเมินและบริหารความเสี่ยง
และโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 

 
*  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (June 2017)

   GRI 102-11, GRI 102-12
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คณะกรรมการธนาคาร
• อนุมัตินโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงต่างๆ 
 และการกำาหนด Risk Limit & Risk Appetites

คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง
• ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์
 การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ประเมินนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง    
 ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทและความเสี่ยง
 ที่เกิดขึ้นใหม่

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
• ดูแลและติดตามการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
 ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
• กำาหนดนโยบายและกระบวนการเครดิตด้านสิ่งแวดล้อม  
 สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับปรุงนโยบาย 
 และกระบวนการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยธุรกิจ
หน่วยงาน

ติดตามและควบคุม

หน่วยธุรกิจ
• ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

หน่วยงานติดตามและควบคุม
• กำาหนดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามข้อตกลง
• รายงานให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 * ดูรายละเอียดภาพรวมการบริหารความเสี่ยง หน้า 54 - 59

คณะกรรมการ
กำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้านเครดิต

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

Governance
โครงสร้างการดำาเนินงานด้านเครดิตที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(ESG Governance)

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

 ธนาคารกำาหนดโครงสร้างนโยบายและกระบวนการดำาเนินงานด้านเครดิตท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็นระดับบริหารและระดับธุรกรรม

ระดับบริหาร	ระดับบริหาร	
 ธนาคารกำาหนดโครงสร้างการดำาเนินงานด้านเครดิตที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้ 

คณะกรรมการ
ธนาคาร	

   GRI 102-11, GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-29, GRI 102-30
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 คณะกรรมการธนาคารมีหน้าท่ีกำาหนดหรืออนุมัติกรอบการกำากับ
ดแูลความเสีย่งทีด่ ีและดแูลให้มกีารปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีคำานึงถึง 
ความเสีย่ง ตลอดจนนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ซึง่รวมถึงความเสีย่ง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อีกทั้งมีหน้าที่ดูแล 
ให้มีเงินกองทุนในระดับท่ีเพียงพอ รวมถึงกระบวนการการประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับการดำาเนินธุรกิจ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง มีหน้าท่ีให้คำาแนะนำาคณะ
กรรมการธนาคารเก่ียวกับกรอบการกำากับดูแลความเสีย่งของกลุม่ธุรกิจ 
ทางการเงิน ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหาร 
ความเสี่ยงให้ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง  
และทบทวน สอบทานความเพียงพอของนโยบายและกลยุทธ์การบรหิาร
ความเสี่ยงโดยรวม เพ่ือประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหาร 
ความเสีย่งครอบคลมุความเสีย่งทุกประเภทและความเสีย่งท่ีเกิดขึน้ใหม่  
รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีดูแลการดำาเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
โดยทบทวนและให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและเสนอแนะเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงตามความเหมาะสมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

ระดับธุรกรรม	ระดับธุรกรรม	
  ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 
การดำาเนินกิจกรรมด้านเครดิตของธนาคาร โดยนโยบายเครดิต 
ของธนาคารให้ความสำาคัญต่อการจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ท่ีอาจเกิดข้ึนจากลูกค้าหรือโครงการท่ีได้รับ
การสนับสนุนเครดิตจากธนาคาร ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม
 การพิจารณาเครดิตให้แก่ผู้ขอเครดิตหรือกิจการเพ่ือดำาเนินธุรกิจ
หรอืโครงการทีอ่าจมคีวามเสีย่งและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งนำ้า ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความเป็นอยู่ของชุมชน 

ด้านสังคม
 การพิจารณาเครดิตให้แก่ผู ้ขอเครดิตหรือกิจการเพ่ือดำาเนิน
ธุรกิจหรือโครงการท่ีอาจมีความเสี่ยงทางสังคม เช่น การใช้แรงงาน 
ผดิกฎหมาย รวมถงึการดำาเนินโครงการทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดำารงชพี 
และวิถีชีวิตของชุมชน

ด้านธรรมาภิบาล
 การพิจารณาเครดติให้แก่ผูข้อเครดติหรอืกิจการทีอ่าจมกีารดำาเนนิ 
ธุรกิจที่ไม ่เป ็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ซึ่งต ้องพิจารณาถึง 
การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมถึงการไม่เก่ียวข้องกับ 
เรื่องทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
 ทัง้นี ้ธนาคารกำาหนดให้มกีารพิจารณาตัง้แต่ลกัษณะของผูข้อเครดติ 
ประเภทธุรกิจท่ีลูกค้าดำาเนินการอยู่ โดยธนาคารไม่ให้การสนับสนุน 
การขอเครดิตของประเภทธุรกิจต่างๆ (Exclusion List) ดังนี้
 1. ผู้ขอเครดิตที่มีข้อมูลว่าเก่ียวข้องหรือคาดว่าจะเก่ียวข้องกับ 

การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงนิ เชน่ ความผดิเก่ียวกับยาเสพตดิ ความผดิเก่ียวกับ
การฉอ้โกงประชาชน ความผดิเก่ียวกบัการก่อการรา้ย ความผดิ 
เก่ียวกับการพนัน ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
ส่ิงแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง หรือกระบวนการ 
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ ความผิด 
เก่ียวกับอาวุธ หรืออาจนำาไปใช้ในการรบ หรือการสงคราม  
รวมถึงความผิดเกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ 

 2. เครดิตท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ผิด หรือเส่ียงต่อการละเมิด
กฎหมาย โดยครอบคลมุกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มของประเทศ
และข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ทำาไว้ เช่น
• การค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora: CITES)

• การส่งออกและนำาเข้ากากของเสยีท่ีขดัต่ออนสุญัญาบาเซล 
ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย
อนัตรายและการกำาจดั (Basel Convention on the Control 
of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 
and Their Disposal: Basel Convention) หรอืกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง 

• การผลติ การใช ้หรอืการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับเวชภณัฑ์ สารเคม ี 
ยาฆ่าแมลง สารที่ทำาลายชั้นบรรยากาศ และสารอันตราย 
อื่นๆ ที่อยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศหรือกฎหมาย 
ของประเทศที่อยู่ระหว่างการยกเลิกการใช้หรือท่ีได้ยกเลิก 
ไปแล้ว อาทิ การนำาเข้าและการส่งออกสารเคมีท่ีเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ  
(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent  
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and 
Pesticides in International Trade) หรือสารเคมีท่ีผล
มลพิษตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ 
ทีต่กคา้งยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants: POPs) 

   GRI 102-11, GRI 102-29, GRI 102-30



มิติเศรษฐกิจรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 078

 3. เครดิตท่ีเก่ียวข้องกับการทำาลายหรือบุกรุกระบบนิเวศที่สำาคัญ 
เช่น ป่าชายเลน พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ เช่น 
• พ้ืนท่ีอทุยาน พ้ืนท่ีอนรุกัษ์ เขตรกัษาพันธ์ุสตัว์ ตามประกาศ

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
• พ้ืนที่แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO 

World Heritage Sites)
• พ้ืนที่อนุรักษ์ตามอนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ ่มนำ้า 

ที่มีความสำาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Convention 
on Wetlands)

• พื้นที่คุ้มครองของ International Union for Conservation 
of Nature: IUCN (IUCN Protected Area Category) 
และพ้ืนทีท่ีม่คีณุค่าสงูต่อการอนุรกัษ์ (High Conservation 
Value Area: HCV) 

 4. เครดิตที่ เกี่ยวข้องกับการทำาลายหรือบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม

 5. เครดิตท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการใช้ 
แรงงานจากการค้ามนุษย์ แรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก หรือสภาพการทำางานที่ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 6. เครดิตเพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีขัดแย้งกับศีลธรรม 
และบรรทัดฐานทางสังคม เช่น สถานบริการอาบ อบ นวด 
โรงแรมม่านรูด การค้าประเวณี การผลิตสื่ออนาจาร การพนัน 
สื่อที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดผิว 

 7. ธุรกิจท่ีมีเหตุอันเชื่อว่าได้รับอนุมัติงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
การไดร้บัสมัปทานหรอืใบอนญุาต โดยมกีารใชอ้ำานาจตำาแหนง่
ทางราชการหรือการเมืองเพื่อเอื้อต่อธุรกิจ หรือการเรียกรับเงิน
สินบน ค่านายหน้า หรือการตอบแทนในรูปแบบต่างๆ

 8. หนังสือคำ้าประกันย่ืนซองประกวดราคาที่เอื้ออำานวยให้ลูกค้า 
นำาไปประมูลงานของภาครัฐ ซึ่งผู้ประมูลงานตกลงสมยอมกัน
เพื่อให้ผู้ประมูลรายหนึ่งรายใดเป็นผู้ชนะ

 9. เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำาไร 

 10. เครดติท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้อาวุธและยุทโธปกรณ์ ทีม่กีารนำาเขา้ 
หรือส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชน
อาหรับลิเบีย

 11. เครดิตที่เก่ียวข้องกับการผลิตหรือค้าอาวุธที่มีอานุภาพทำาลาย
ล้างสูง เช่น
• ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-personal land mines)
• ระเบิดลูกปราย (Cluster Munition)
• อาวุธนิวเคลียร์
• อาวุธชีวภาพและเคมี

 12. เครดิตสำาหรับโครงการท่ีต้องมีการดำาเนินการโครงการ 
ในต่างประเทศท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และสังคมในวงกว้าง ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้าน 
สิง่แวดลอ้มของประเทศทีโ่ครงการไปดำาเนนิการ (Host Country)  
รวมถึงหนว่ยงานระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และไมไ่ดป้ฏิบตัติาม 
ข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
ในระดับสากล เช่น Equator Principle, IFC Performance 
Standards & Environmental, Health, and Safety Guidelines  
(EHS Guidelines), ADB Safe Guard Policy, JBIC’s 
Guidelines for Confirmation of Environmental and Social 
Considerations, EBRD Performance Requirements -  
Environmental and Social Sustainability (European 
Standard)

 13. เครดิตสำาหรับโครงการเขื่อนที่ ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำาคัญ ที่ไม่ได้มีมาตรการ
จัดการและแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง Equator Principles 
และไม่มีสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
หรือสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563)

 14. เครดิตใดๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางลบ 
ต่อธนาคาร 

ความผิดเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน

ความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์

ความผิดเกี่ยวกับ
การพนัน

ความผิดเกี่ยวกับ
ทรพัยากรธรรมชาติ

ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้าย

ประเภทเครดิตและผู้ขอเครดิตที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ	(Exclusion List)
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 เนื่องจากธนาคารมีสัดส่วนการให้สินเชื่อที่กระจายตัวในหลาย
อุตสาหกรรม โดยบางธุรกิจอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอาจมี 
การใช้ปริมาณทรัพยากรและพลังงานเป็นจำานวนมากในการดำาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งธนาคารตระหนักและเห็นความสำาคัญท่ีจะต้องเริ่มกำาหนด
แนวทางการจดัการเพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชงิบวกและลดผลกระทบเชงิลบ 
ในด้านดงักล่าว เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ธนาคาร
จึงได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ 
ที่เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศภายใต้สมมติฐานต่างๆ (Climate-Related  
Scenario Analysis)* ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามข้อเสนอแนะ 
ในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภมูอิากาศ (TCFD)  
โดยกำาหนดสถานการณ์ (Scenario) ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประเมิน 
ผลกระทบ ดังนี้
 1. สถานการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ท่ีจะควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 
2 องศาเซลเซียส (2 Degrees Celsius Scenario) 

 2. สถานการณ์ท่ีแสดงถึงการดำาเนินธุรกิจตามปกติ (Business  
As Usual) โดยการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกอยู่ท่ี  
3.7 องศาเซลเซียส 

 ท้ังน้ี ธนาคารใช้เครื่องมือท่ีได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสท่ีเกิดจากการออกกฎ
ระเบียบหรือนโยบายใหม่ของทางการเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการตลาดต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า  
Transition Risk โดยเริ่มต้นจากการระบุการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น เช่น นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพ
ตลาด ภายใต้สมมติฐานที่กำาหนด หลังจากน้ันจึงหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยเหล่าน้ีเชื่อมโยงไปยังปัจจัยทางการเงินของอุตสาหกรรม 

ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่าน้ี  
และทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือนำาผลที่ได้มาเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเสี่ยง
และโอกาสที่เกิดต่อธุรกิจพลังงานประเภทต่างๆ ในเครดิตพอร์ตโฟลิโอ
ของธนาคาร โดยกำาหนดการประเมนิออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ระยะสัน้ 
ระยะกลาง และระยะยาว (ปี 2568, 2573 และ 2583) จากนั้น ธนาคาร
จะนำาผลวิเคราะห์มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำาหนดกลยุทธ์การบริหาร
ความเส่ียง การบริหารจัดการเครดิตพอร์ตโฟลิโอ รวมถึงการวางแผน
ทางการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารได้วางแผนการดำาเนินงานในอนาคต  
เช่น การวิเคราะห์ในรายละเอียดเชิงลึกไปถึงระดับรายลูกค้า และ 
การขยายขอบเขตการประเมินให้ครอบคลุมประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆ  
เพ่ือวางแผนในการปรบัพอร์ตโฟลโิอ และสนับสนุนเป้าหมายการชะลอ 
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส  
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
 นอกจากน้ี ธนาคารอยู่ระหว่างทำาการประเมินผลกระทบ (Impact 
Analysis) จากการให้สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในระดับพอร์ต
โฟลิโอ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Impact 
Analysis Tool) ของสำานักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน (UNEP FI) เพื่อประเมินผลกระทบจากการ
ให้สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนแก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนประเมิน
ความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจได้รับผลกระทบสูงสุด (Most Significant 
Impact Areas) โดยคำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจุบัน 
รวมไปถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม สังคมและทรัพยากรของประเทศ  
ธนาคารเริ่มกำาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบจากการสนับสนุน 
สินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมสัดส่วน 
มากกว่าร้อยละ 50 ของเครดิตพอร์ตโฟลิโอท้ังหมดของธนาคาร 
จากการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย เน่ืองจากมีสัดส่วนท่ีค่อนข้างมาก 
และเป็นกลุ ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีจะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ 

 
* รายละเอยีดเพ่ิมเตมิสามารถศึกษาในรายงานการวเิคราะห์สถานการณ์ทีเ่ก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate-Related Scenario Analysis Report)  
 บนเวบ็ไซต์ธนาคาร: https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/sustainable-development/pdf/Climate-RelatedScenarioAnalysis2019_TH.pdf 

กลยุทธ์การให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ	
(Responsible Lending Strategy)

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

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

Strategy
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โดยธนาคารจะขยายขอบเขตการประเมินผลกระทบเพ่ิมเติมให้
ครอบคลมุเครดติพอร์ตโฟลโิอทัง้หมดของธนาคารจากการดำาเนนิธุรกิจ 
ในประเทศไทยและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ UNEP FI ต่อไป 
ในอนาคต ในขณะที่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนค่อนข้างมาก 
ในเครดิตพอร์ตโฟลิโอแต่ค่อนข้างกระจายตัวในหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า อสงัหารมิทรพัย์ การก่อสร้าง การผลติ การค้าส่งและค้าปลกี 
รวมถึงการคมนาคมสือ่สาร ธนาคารจงึได้ทำาการศกึษาหาความสมัพันธ์
ระหว่างธุรกิจที่ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อกับผลกระทบจากธุรกิจนั้นๆ  
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยใช้แผนผังข้อมูลที่แสดง 
ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบของแต่ละธุรกิจ (Sector Impact Map) 
ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ในเครือ่งมอืการวเิคราะห์พอร์ตโฟลโิอ (Portfolio 
Impact Analysis Tool) ตัวอย่างเช่น การผลิตไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี
ด้ังเดิมท่ีนำาไปสู ่การสร้างผลกระทบเชิงลบจากปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีค่อนข้างสูง ในขณะท่ีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึง 
การใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่สามารถลดผลกระทบเชิงลบ 
ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ สำาหรับกลุ่มโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ซึง่อาจใช้พลงังานและทรัพยากรต่างๆ เป็นจำานวนมากนัน้ ธนาคารก็ควร 
จะมุ่งเน้นไปกลุ่มผู้พัฒนาที่เน้นการออกแบบโครงการท่ีได้คำานึงถึง 
การใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ขัน้ตอนการวิเคราะห์
อีกขั้นตอนจะเป็นการระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Impact 
Areas of the UNEP FI Impact Radar) ที่สำาคัญของประเทศไทย 
ซึ่งธนาคารควรให้ความสำาคัญในการหาแนวทางเพ่ือจัดการผลกระทบ
เป็นอันดบัแรก ธนาคารใช้เครือ่งมอืการวิเคราะห์พอร์ตโฟลโิอ (Portfolio 
Impact Analysis Tool) ในการระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ที่สำาคัญของประเทศไทย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ปริมาณการใช้ทรัพยากร/พลังงาน (Resource/ 
Energy Intensive) ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) เก่ียวกับด้านการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมุ่งเน้นที่จะลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า ภาคขนส่ง ภาคอตุสาหกรรม 
รวมถึงท่ีพักอาศัยและอาคาร ซึ่งยังสอดคล้องกับโครงการเมืองสีเขียว 
ทีม่วัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมัน่คงทางพลงังาน และเพ่ิมประสทิธิภาพ
การใช้พลงังาน ในภาคการคมนาคมขนส่ง ทีพั่กอาศยัและอาคาร รวมถึง 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ท้ังนี้ ธนาคารยังอยู่ระหว่าง
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละธุรกิจที่จะสร้างผลกระทบอย่างม ี

   

นัยสำาคัญเพิ่มเติม เพื่อที่จะระบุถึงเทคโนโลยีการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก กฎระเบียบหรือนโยบายใหม่ของทางการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดล้อม รวมถึงตวัชีวั้ดต่างๆ ทีใ่ช้ในการประเมนิค่าผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะนำาไปสู่การกำาหนดตัวชี้วัด 
เป้าหมาย และการจัดการเครดิตพอร์ตโฟลิโอของธนาคาร เพ่ือท่ีจะ
ลดผลกระทบเชงิลบของกลุม่ธุรกิจท่ีกล่าวถึงก่อนหน้า ซึง่ธนาคารจะนำา 
ผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการกำาหนดกลยุทธ์ 
ในการบริหารสินเชื่อและการบริหารจัดการเครดิตพอร์ตโฟลิโอของ
ธนาคาร โดยกลยุทธ์เหล่านี้จะครอบคลุมการจัดการทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือนำาไปสูก่ารตัง้เป้าหมาย (Target Setting) 
และกำาหนดสดัส่วนการปล่อยสนิเชือ่ในแต่ละอตุสาหกรรม รวมถึงตวัชีวั้ด 
และการติดตามผลกระทบจากการปล่อยสินเชื่อ เพ่ือให้การดำาเนิน 
ธุรกิจของธนาคารสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศลงร้อยละ 20 (จากกรณีปกติ: BAU) ภายในปี 2573 ตามท่ี
ประเทศไทยได้ย่ืนข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซ 
เรือนกระจกและการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Thailand’s Nationally Determined Contribution: NDC) ท่ี 
ประเทศได้ให้สตัยาบนัเข้าร่วมเป็นภาคคีวามตกลงปารสีในการควบคมุ 
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และเพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN 
Sustainable Development Goals) และกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง  
 ตามท่ีธนาคารเข้าร่วม “หลักการธนาคารท่ีรับผิดชอบ” (UN Principles  
for Responsible Banking) ของสำานักงานโครงการสิ่งแวดล้อม 
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน (United Nations  
Environmental Program Finance Initiative) หรือ UNEP FI ธนาคาร
ไดจ้ดัตัง้คณะทำางานข้ึน ซึง่ประกอบดว้ยสว่นการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน  
สำานักเลขานุการบริษัท ฝ่ายนโยบายและบริหารความเส่ียงเครดิต  
ฝ่ายบริหารเครดิตพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก และหน่วยงานธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือร่วมกันทบทวนนโยบาย กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ ศึกษา 
เครื่องมือในการตรวจวัดและบริหารจัดการผลกระทบเรื่องสภาพ 
ภูมิอากาศท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจในการให้สินเชื่อ รวบรวมข้อมูล 
เพ่ือกำาหนดตัวชี้วัด แผนการดำาเนินงาน ตลอดจนหารือแนวทางกับ 
หน่วยงานธุรกิจถึงแนวทางในการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพ่ือขับเคลื่อน 
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการธนาคารที่รับผิดชอบ 
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 ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของผลกระทบจากการให้สินเชื่อ
แก่ธุรกิจท่ีอาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะกลาย 
เป็นความเสี่ยงด้านสินเชื่อกลับมากระทบกับธนาคาร อย่างไรก็ตาม 
หากธนาคารร่วมมือกับลูกค้าเพ่ือปิดและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 
ทัง้ของลกูค้าและธนาคารได้ และช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
สังคม โดยได้แบ่งความเสี่ยงตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. ความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงนโยบายและกฎระเบยีบ 

ของทางการ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการตลาด  
(Transition Risk) เพ่ือปรับตัวเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนตำา่ เชน่ ผลกระทบตอ่ภาคธุรกจิจากนโยบายการจดัเก็บ 
ภาษีคาร์บอน เป็นต้น 

 2. ความเสีย่งทางกายภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
(Physical Risk) เช่น ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
จากภัยแล้ง เป็นต้น

ขั้นตอนการพิจารณาเครดิตตามประเด็น
ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภบิาล

 เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ธนาคารจึงกำาหนด 
ให้ผู ้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าจัดทำาแบบการประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social Screening 
Tools) สำาหรับเครดิตเชิงพาณิชย์ โดยกำาหนดให้มีการตรวจสอบคำาขอ
เครดิตให้เป็นไปตามนโยบายเครดิต ดังนี้

กรณีคำาขอเครดิตเชิงพาณิชย์กรณีคำาขอเครดิตเชิงพาณิชย์
 1. ตรวจสอบประเภทอุตสาหกรรมท่ีธนาคารไม่ให้การสนับสนุน 

(Exclusion List)
 2. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  

(ESG) ผ่านการจัดทำา General ESG Screening Form เพื่อ
พิจารณาปัจจัยผลกระทบด้าน ESG ในประเด็นต่างๆ เช่น

• ความเสี่ยงท่ีอาจจะทำาให้สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีและ
บริเวณใกล้เคียงเสื่อมโทรม

• ความเส่ียงจากการใช้ กักเก็บ หรือขนส่ง วัตถุดิบท่ีเป็น 
สารเคมี วัตถุอันตราย ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชุมชน

• ความเสี่ยงจากการใช้พื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
 ต่อการดำาเนินชีวิตของชุมชน
• ความเสี่ยงการใช้แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย หรือ

แรงงานที่ถูกบังคับให้ทำางาน
 โดยกรณีทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสำาคญั ให้นำาเสนอแนวทางจดัการ
เพื่อประกอบการพิจารณาเครดิต และกำาหนดประเด็นติดตาม

กรณีคำาขอเครดิตประเภทสินเชื่อโครงการ	กรณีคำาขอเครดิตประเภทสินเชื่อโครงการ	Project FinanceProject Finance
 ธนาคารแบ่งประเภทคำาขอเครดิตสำาหรับโครงการท่ีอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมหรือสังคมโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงจาก 
หลักการสากลและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทโครงการดังนี้
 1. โครงการประเภท A คือ โครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง
 2. โครงการประเภท B คือ โครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 3. โครงการประเภท C คือ โครงการท่ีไม่ส่งผลกระทบหรือ 

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเล็กน้อย

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

Risk Management การบริหารจัดการความเสี่ยง	
(Risk Management)

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

โครงการ
ประเภท	A

จำานวน
4	โครงการ

โครงการ
ประเภท	B

จำานวน
21	โครงการ

โครงการ
ประเภท	C

จำานวน
29	โครงการ

โครงการทั้งหมดในปี	2563
จำานวน	54	โครงการ

ประเภทคำาขอเครดิตอ้างอิงจากหลักการสากล
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
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ขั้นตอนการพิจารณาเครดิตประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล
 

 สำาหรับคำาขอสนับสนุนเครดิตประเภทโครงการ Project Finance ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สายงานบริหาร 
ความเสีย่งองค์การจะดำาเนนิการตดิตาม ควบคมุ และรบัผดิชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการทุก 3 เดอืน เพ่ือรบัข้อเสนอแนะ
ก่อนการพิจารณาเครดิต
 อนึ่ง หากประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า โครงการที่ขอสินเชื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ธนาคาร
จะแจ้งประเด็นท่ีต้องการให้ปรับปรุงพร้อมเงื่อนไขและข้อจำากัดต่างๆ ให้ลูกค้านำาไปปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาท่ีกำาหนด และหากลูกค้า 
ไม่เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม ธนาคารอาจจะยุติการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าว
 นอกจากการกำาหนดขั้นตอนการพิจารณาเครดิตในประเด็นความเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลตามกระบวนการข้างต้นแล้ว 
ธนาคารได้มีการกำาหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำาหรับอุตสาหกรรมเฉพาะเพิ่มเติมด้วย 

ศึกษารายละเอียดและดำาเนินการเจรจา
ความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงเครดิต

รวมถึงการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธตามระดับ
อำานาจอนุมัติ พร้อมกำาหนดเงื่อนไข

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

รายงานต่อคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการเพื่อรับข้อเสนอแนะ

ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารของสายงานธุรกิจ
และสายงานบริหารความเสีย่งองค์การ เพ่ือศกึษา

รายละเอยีดโครงการ (หากไม่เห็นชอบ จบขั้นตอน)

จัดประเภทโครงการ Project Finance 
และประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเบื้องต้น 
โดยมีแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการขั้นต้น 
เพื่อให้พนักงานประเมินระบบการบริหารจัดการ
โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้
• ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 ในประเด็นต่างๆ  ที่มีนัยสำาคัญ เช่น 
 ทำาเลสถานที่ตั้งโครงการ มลภาวะต่างๆ 
 จากโครงการและผลกระทบต่อชุมชน
• ด้านนโยบาย กลไก ทรัพยากร 
 (บุคลากรและงบประมาณ) ในการบริหาร
 จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
• ด้านแผนการดแูลความปลอดภัย 
 และแผนการรองรับเหตฉุกุเฉนิท่ีอาจเกิดข้ึน
• ด้านกลไกการควบคุมและติดตามมาตรฐาน
 กระบวนการทำางานโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
 ในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
• ด้านกลไกการรับข้อร้องเรียน การจัดการ 
 และติดตามผลการบริหารจัดการ
 ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

1
2

3

4

5

   GRI 102-11, GRI 102-30, GRI 102-31
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แนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อ
สำาหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ	
(Sector-Specific Guidelines) 
 
 ธนาคารได้ดำาเนินการพัฒนาแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำาหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะตามนัยสำาคัญของผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสงัคม โดยกำาหนดให้มกีารพิจารณาปัจจยัด้าน ESG ในการพิจารณา 
เครดิตสำาหรับแต่ละอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมจากปัจจัยด้านอื่นๆ เพ่ือให ้
การบรหิารความเสีย่งทัง้ในระดบัเครดติพอร์ตโฟลโิอและระดบัธุรกรรม 
ของธนาคารเป็นไปในทศิทางท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีจะมุง่สูเ่ศรษฐกิจ 
คาร์บอนตำ่า โดยเฉพาะสำาหรับอุตสาหกรรมที่มีความเส่ียงท่ีอาจก่อ 
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร
ธุรกิจการเกษตร
 • ธนาคารไมส่นับสนนุผูป้ระกอบการทีม่กีารบกุรกุทำาลายพ้ืนท่ีปา่  

หรือมีการเผาพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยว โดยต้องมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ์ที่ดินประกอบการพิจารณาเครดิต

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 
 ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ (ไม่รวมสัตว์นำ้า) ดังนี้ 
 •  มีท่ีตั้งฟาร์มอยู่ห่างไกลจากชุมชน และมีระบบการจัดการ 

ของเสยีท่ีด ีโดยเนน้สนบัสนนุฟารม์เลีย้งสตัว์ทีม่รีะบบการผลติ
แก๊สชวีภาพ (Biogas) เพ่ือบำาบดันำา้เสยีและลดปญัหาดา้นกลิน่

 •  ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือ
มาตรฐานฟารม์เลีย้งสตัว์ (Good Agricultural Practice: GAP)  
ตามท่ีกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นท่ีทางกรมปศุสัตว์ให้ 
การรับรอง 

 ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์นำ้าท่ีมีการบริหารจัดการ 
ดังนี้ 
 •  มีการบริหารจัดการฟาร์มท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 •  มีระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์นำา้ตามมาตรฐานการเพาะเล้ียง 

สัตว์นำ้า (Good Aquaculture Practice: GAP) ที่ดี 

ธุรกิจประมง
 •  ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการทำาประมงอย่างย่ังยืน

ตามมาตรฐานการประมงสากลของสำานักงานคณะกรรมการ
รบัรองมาตรฐานสนิคา้ประมง (Marine Stewardship Council: 
MSC) และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน

 •  ธนาคารไม่สนับสนุนผู้ประกอบการประมงทางทะเลท่ีไม่มี 
การดำาเนินการตามกฎหมาย ไม่มีการรายงานและการควบคุม 
(Illegal, Unreported Unregulated Fishing: IUU Fishing) 
หรือมีการใช้เครื่องมือจับสัตว์นำ้าท่ีผิดกฎหมาย การจับ 
สัตว์สงวน หรือสัตว์ที่ขึ้นบัญชีตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ 
(Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 

ป่าไม้
 ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำาป่าไม้อย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นไป
ตามข้อกำาหนดของ Forest Stewardship Council (FSC) และมาตรฐาน
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	อาหาร	เครื่องดื่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	อาหาร	เครื่องดื่ม
 ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจัดการ ดังนี้
 •  มกีารจดัหาวัตถุดบิโดยคำานึงถงึผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและ

เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 
 •  มีมาตรฐานการบำาบัดนำ้าเสีย การกำาจัดของเสีย และกลิ่น 

อย่างถูกต้องตามกฎหมายกำาหนด
 •  ปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง 

การปฏิบัติที่ดีสำาหรับโรงฆ่าสัตว์ และมีการดำาเนินงานเกี่ยวกับ
โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 •  มีการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมตามที่กฎหมายกำาหนด  
เช่น ระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001 และมีระบบด้าน
ความปลอดภัยและชีวอนามัย เช่น OHSAS18001 ตลอดจน
มีมาตรการด้านแรงงานขั้นตำ่าตามที่กฎหมายกำาหนด

 •  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนำ้ามันปาล์มทั้งห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ผู้ปลูก  
ผู้ค้า โรงสกัด และโรงกล่ัน ท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต
ปาล์มนำ้ามันอย่างยั่งยืน (Roundtable for Sustainable Palm 
Oil: RSPO) 

 •  ธุรกิจแปรรปูอาหารทะเลสง่ออกท่ีผา่นมาตรฐานการเพาะเลีย้ง 
สัตว์นำ้าอย่างย่ังยืนที่เป็นท่ียอมรับในประเทศผู้นำาเข้า เช่น 
Aquaculture Stewardship Council (ASC)

 ธนาคารไม่สนบัสนนุผูป้ระกอบการทีร่บัซือ้สนิค้าเกษตรท่ีมกีารปลกู 
ในพื้นที่บุกรุกป่า หรือการเผาเพื่อการเตรียมพื้นที่ปลูก 

      GRI 102-11   
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อุตสาหกรรมเคมี	ฟอกหนัง	ฟอกย้อม	และการผลิตอื่นๆอุตสาหกรรมเคมี	ฟอกหนัง	ฟอกย้อม	และการผลิตอื่นๆ
 •  ธนาคารสนับสนนุผูป้ระกอบการทีม่กีารจดัการ ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

โดยควรผ่านมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001  
และมีมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยและ 
ชีวอนามัย โดยควรผ่านมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย OHSAS18001 ตลอดจนมีมาตรการ 
ด้านแรงงานขั้นตำ่าตามที่กฎหมายระบุ

อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า
 ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการ ดังนี้
 • โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลม
 • โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น ชีวมวล ขยะ ที่มีการจัดทำา

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามความเหมาะสมของ
ประเภทกิจการ มกีารเปดิเผยและมแีผนการลดก๊าซเรอืนกระจก  
มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า
และชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า  

 ธนาคารไม่สนับสนุนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

อุตสาหกรรมโรงถลุง	/	หลอมแร่	โลหะและอโลหะอุตสาหกรรมโรงถลุง	/	หลอมแร่	โลหะและอโลหะ
 ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจัดการ ดังนี้
 • มีการจัดการส่ิงปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว โดยมีการจัดการ 

เศษโลหะอย่างย่ังยืน และนำากลับมาผลิตในรูปแบบใหม่ท่ี 
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 • มีการจัดการมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต อาทิ  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) รวมถึงมลพิษอื่นๆ เช่น ความร้อน 

เสียง การสั่นสะเทือน 
 • มีแผนที่จะดำาเนินการหรือได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001 ระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาตรฐาน 
แรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม SA8000

อุตสาหกรรมเหมืองแร่	อุตสาหกรรมเหมืองแร่	
 ธนาคารสนบัสนนุผูป้ระกอบการเหมอืงแร่ทีผ่่านหลกัเกณฑ์มาตรฐาน 
เหมืองแร่สีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการทำาเหมืองแร ่
ที่จำากัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน
 ธนาคารไม่สนับสนุนผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีลักษณะดังนี้ 
 • ทำาเหมืองแร่ใยหิน (Asbestos) รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ 

การผลิตหรือการค้าแร่ใยหินที่ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในวัสดุอ่ืน  
(Unbounded Asbestos Fibers)

 • ทำาเหมืองที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อทรัพยากรนำ้าท้ังทางแหล่งนำ้า
และทางทะเล

 • ทำาเหมอืงทีม่กีารระเบดิเปดิหนา้ภเูขา (Mountaintop Removal 
Mining)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

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

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

Metrics and Targets

   GRI 102-11



มิติเศรษฐกิจรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 085

ผลการดำาเนินงานปี	2563

 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนโดยมีส่วนแบ่งการตลาด 
ของกำาลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 14.8 ของตลาด 
ในประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 
ทางเลือกของประเทศไทย

 • การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีอัตราการขยายตัว 1.26 เท่าจากปีฐาน 2561 (ทั้งนี้ ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมายเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้ผู้ประกอบการชะลอ 
การลงทุนในวงกว้าง) 

 • การนำาเสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100  
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิต ตามประเด็นความเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 • การลดก๊าซเรือนกระจกจากผลการดำาเนินงานของธนาคาร
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 21.34 
   (เทียบกับปีฐาน 2555)
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 5.97 
   (ผลการดำาเนินงานประจำาปี)

ผลการพิจารณาสินเชื่อ
โครงการ	Project Finance ปี	2563

 เมือ่ธนาคารสามารถระบผุลกระทบของเครดติพอร์ตโฟลโิอทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมและสงัคมในด้านต่างๆ ทัง้ความเสีย่งและโอกาส โดยใช้เครือ่งมอื 
Portfolio Impact Analysis Tool ของ UNEP FI ได้แล้วนั้น ธนาคารทำาการศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับแต่ละประเด็น 
ด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมทีส่ำาคญัรวมถึงธุรกิจท่ีอาจสร้างผลกระทบต่อประเดน็ด้านต่างๆ อย่างมนียัสำาคญัซึง่นำาไปสูก่ารตัง้เป้าหมาย (Target Setting)  
การกำาหนดตัวชี้วัดและแนวทางการบริหารจัดการเครดิตพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือท่ีจะลดผลกระทบเชิงลบหรือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก ธนาคารจัดลำาดับ 
ความสำาคัญในการกำาหนดเป้าหมาย โดยเริ่มต้นกำาหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมด้วยการสนับสนุน 
สินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืนปี	2564	-	2568

 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนโดยมีส่วนแบ่งการตลาด
ของกำาลงัการผลติ (เมกะวัตต)์ รอ้ยละ 15 ของตลาดในประเทศ
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของ
ประเทศไทย 

 • อัตราการเตบิโตของสนิเชือ่การอนุรกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม
เติบโตร้อยละ 10 ต่อปี

 • การนำาเสนอโครงการ Project Finance และคำาขอสินเชื่อ 
เชิงพาณิชย์ของลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางข้ึนไปร้อยละ 100  
ผ่านกระบวนการพิจารณาเครดิต ตามประเด็นความเส่ียง 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 • การลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินงานของธนาคาร
  • ปี 2559 - 2563: การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลดลงรอ้ยละ 20  

 (เทียบกับปีฐาน 2555)
  • ปี 2562 - 2566: การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลดลงรอ้ยละ 6.1  

 (เทียบกับปีฐาน 2561)

เป้าหมายปี	2563

 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนโดยมีส่วนแบ่งการตลาด
ของกำาลงัการผลติ (เมกะวัตต)์ รอ้ยละ 15 ของตลาดในประเทศ
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของ
ประเทศไทย 

 • การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มีอัตราการเติบโต 1.6 เท่า จากปีฐาน 2561

 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 4.8 
  (เทียบกับปีฐาน 2562) 
 • การนำาเสนอโครงการ Project Finance ร้อยละ 100 ผ่านกระบวนการ 

พิจารณาเครดติ ตามประเดน็ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม  
และธรรมาภิบาล (ESG)

 • การลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินงานของธนาคาร
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 20 
   (เทียบกับปีฐาน 2555)
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 4.8 
   (เป้าหมายประจำาปี)

โครงการทั้งหมด
จำานวน

54 โครงการ

อนุมัติ 
50 โครงการ 

อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา 
4 โครงการ 

ปฏิเสธ
0 โครงการ 

อนุมัติ
โดยมีเงื่อนไข 
0 โครงการ 

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



มิติเศรษฐกิจ

ตัวอย่างการพิจารณาสนับสนุนทางการเงิน
ต่อโครงการ	Project Finance

 ธนาคารพิจารณาสินเชื่อโครงการโดยนำาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG) และนโยบายเครดิตของธนาคารมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ โดยตัวอย่าง 
รายละเอียดโครงการมีดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานแสงอาทิตย์	

(Solar Farm)(Solar Farm)

การขยายตัวของเศรษฐกิจและการทำาข้อตกลง
ด้านการค้ากับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN)
ส่งผลให้ภาคการค้าและอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม

การขยายตัวมากและทำาให้ความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้

สนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทางเลือก เพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า  

(Low-Carbon Economy) โดยธนาคาร
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน 

ภาคเอกชนไทยที่มีประสบการณ์ 
และความชำานาญด้านการผลิตไฟฟ้า

ชั้นนำาของประเทศในโครงการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)  

ขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบของประเทศ  
ซึ่งโครงการได้มีการดูแลจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามมาตรฐาน
ระดับสากล และสามารถลดปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 
100,000 ตันต่อปี

โครงการติดตั้งโครงการติดตั้ง
แผงพลังงานแสงอาทิตย์	แผงพลังงานแสงอาทิตย์	

(Solar Rooftop)(Solar Rooftop)

ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนโครงการ 
Solar Rooftop ตามที่พักอาศัยและกลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรม เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ในระยะยาว และหันมาลงทุนในแหล่ง

พลังงานทางเลือกนี้เพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา
ธนาคารได้ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ ในการเปลี่ยนมาใช้
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
ในการติดตั้งอุปกรณ์ Solar Rooftop 

เพื่อใช้ในกิจการอย่างต่อเนื่อง 

สินเชื่อที่เชื่อมโยงสินเชื่อที่เชื่อมโยง
กับการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนกับการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน

(Sustainability Linked Credit Facility)(Sustainability Linked Credit Facility)

การร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน
ในการพัฒนาหลักการ Sustainability 

Linked Loan Principles เชื่อมโยงเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนของผู้ประกอบการ 

กับการสนับสนุนทางการเงินของธนาคาร
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ

ดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม ทั้งนี้ ธนาคารมีแนวทาง

ในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ตระหนักถึง
ความสำาคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการดำาเนินงานของสถานประกอบการ 
ทั้งในส่วนของมลภาวะที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด 

ตลอดจนผลกระทบต่อผู้อาศัยในชุมชน
จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน

ผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่
ของประเทศที่มีธุรกิจด้านการผลิตสินค้า

หลากหลาย และมีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินการ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability 

Indicators) เช่น การลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)  

การลดปริมาณการใช้พลังงาน การลดปริมาณ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ธนาคาร

จะให้สิทธิพิเศษหากผู้ประกอบการ
สามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมาย

ที่กำาหนดไว้ 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 086
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสื่อความ
เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

 ธนาคารให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายเครดิตและกระบวนการเครดิต
ที่พิจารณาตามเกณฑ์ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้แก่
พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านเครดิตและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให ้
ความรู้และตระหนักในประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตลอดกระบวนการให้สินเชื่อและการลงทุน โดยพนักงานจะต้องผ่าน 
การทดสอบนโยบายเครดิต นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการฝึกอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
และสงัคมของแต่ละธุรกิจและอตุสาหกรรมเพ่ือช่วยให้พนกังานมคีวามรู้ 
ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจน 
สามารถรายงานประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได ้
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะความเสีย่งบางอย่างทีม่คีวามซบัซ้อนซึง่อาจจะ 
ปรากฏอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโครงการท่ีขอสินเชื่อ ซึ่งความเข้าใจ 
ในประเดน็ความเสีย่งของแต่ละธุรกิจและอตุสาหกรรม และการประเมนิ
ความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างย่ิง ส่งผลให้พนักงาน 
มคีวามชำานาญ (Internal Expert) ในการวิเคราะห์ธุรกิจลกูค้า เพ่ือสามารถ
ช่วยเหลอืลกูค้าของธนาคาร โดยให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแแนะแก่ลกูค้า 
ได้อย่างถูกต้อง 
 ท้ังนี้ ธนาคารได้กำาหนดตัวชี้วัดของพนักงานทั้งในระดับผู้บริหาร 
และระดับปฏิบัติงานในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 
ทั้งในมุมธุรกิจและการดำาเนินงาน โดยในด้านธุรกิจธนาคารได้พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนตำ่าและสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพ่ือส่ิงแวดล้อม  
โดยกำาหนดเป็น KPI ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่วนในด้านการดำาเนินงาน  
ธนาคารไดก้ำาหนดเปา้หมายระยะยาวเพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
จากการดำาเนินงานของธนาคาร ตลอดจนธนาคารได้สร้างแรงจูงใจ 
ต่อพนักงานโดยการให้รางวัลแก่พนักงานทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ 
ตัวเงิน เช่น รางวัล Star Award ซึ่งเป็นรางวัลเพ่ือสร้างกำาลังใจ 
แก่พนักงานในการพัฒนาโครงการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับพนักงานเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ
เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	
สังคม	และธรรมาภิบาล	

 ธนาคารจัดให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร ่วมอบรมสัมมนากับ 
หน่วยงานวิชาการ ภาครัฐ และหน่วยงานกำากับดูแล เพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อาทิ 
 1. การสัมมนาเรื่อง “กลไกตลาดระหว่างประเทศ (Article 6)  

ภายใต้ความตกลงปารีส” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

 2. การสัมมนาซึ่งจัดโดยแนวปฏิบัติการเงินท่ีเป็นธรรมนานาชาติ 
(Fair Finance Guide International) 
• การสัมมนาหัวข้อ Using the FFGI Methodology for  

Developing Responsible Credit and Investment  
Policies

• การสัมมนาหัวข้อ Fair Finance Asia Follow-up training 
for Thai bankers - power generation & mining

 3. การสัมมนาโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย
• การสัมมนา Capacity Building Workshop ครั้งที่ 1 หัวข้อ 

Impact of Climate Change
• การสัมมนา Capacity Building Workshop ครั้งที่ 2 หัวข้อ 

Climate-Related Finance Risks
 4. การสัมมนาหัวข้อ E&S Risk Management and Science 

Based Target Initiative (SBTi) ซึ่งจัดโดยองค์การกองทุน 
สัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) 

 5. การสัมมนา Webinar Raising business ambition for 1.5°C: 
practical guidance for setting science-based targets for 
corporates and financial institutions in Southeast Asia 

 6. การประชุมสัมมนาคณะทำางานของสำานักงานโครงการ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเร่ิมด้านการเงิน
(UNEP FI) 

 7. การประชุมหารือเรื่อง Taxonomy ในส่วนของนิยามการเงิน 
สีเขียว และโครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ในหมวดการเงินสีเขียว  
จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย 
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ธนาคารจัดสัมมนาหัวข้อ Sustainability Revolution: A Call for Action 
และเปิดตัวกองทุน K-Climate Transition ซึ่งเป็นกองทุนที่คำานึงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศกองทุนแรกและหนึ่งเดียวของไทย ให้แก่ลูกค้า Private Wealth

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเสวนาในหัวข้อ Leaders on Sustainability in Action 
ในงาน Circular Living Symposium 2020 จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ
เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	
สังคม	และธรรมาภิบาล

 1. ธนาคารจัดสัมมนาหัวข้อ Sustainability Revolution: A Call  
for Action โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นายอัล กอร์ อดีต
รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนท่ี 45 และเจ้าของรางวัล 
โนเบลสาขาสันติภาพปี 2550 มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และร่วมกันขับเคลื่อนโลกเพ่ือความย่ังยืน  
นอกจากนี้ ได้เปิดตัวกองทุน K-Climate Transition ซึ่งเป็น 
กองทุนที่คำานึงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กองทุนแรกและหน่ึงเดียวของไทย ท่ีมุ่งเน้นการลดปัญหา 
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
เพ่ือสร้างโอกาสรับผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวจากธุรกิจ 
หลากหลายทั่วโลก 

 2. การเสวนาหัวข้อ  Symposium 2020 Leaders on  
Sustainability in Action ในงาน Circular Living ท่ีจัดโดย 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) โดยมีประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมเป็นวิทยากร

 3. ธนาคารร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวด 
การออกแบบอาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างต้นแบบอาคารเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Building) ที่มีความสมดุลในทุกมิติ  
โดยธนาคารให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนคำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยภายใน 
ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพ่ือดึงดูด 
ความสนใจให้บุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการ  
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การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ
เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	
สังคม	และธรรมาภิบาล

 1. ธนาคารจัดงานสัมมนาคู่ ค้าประจำาปี  2563 ในหัวข้อ  
Procurement insights and strategy 2021 in the Post-
COVID pandemic world ในรปูแบบถ่ายทอดสด (Live Event) 
ซึ่งนำาเสนอข้อมูลผลกระทบจากโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจ 
ภาพรวม และกลยุทธ์การจดัซือ้ รวมถึงนโยบายการดำาเนนิงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการด้าน ESG การดำาเนิน
ธุรกิจกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำากับดูแลท่ีดีและการจัดซื้อ
อย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคู่ค้า เพ่ือนำามาปรับปรุง
กระบวนการทำางานให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

 2. ธนาคารติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การดำาเนินธุรกิจและตรวจสอบคู่ค้า ธนาคารได้จัดให้คู่ค้า
ประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยทำาการประเมิน 
ความเสีย่งคูค่า้รายป ีและการประเมนิผลดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม  
และธรรมาภิบาล (ESG Assesment) จำานวนร้อยละ 100 ของ
คู่ค้ากลุ่ม Tier 1 และ 2 และเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ 
ของคู่ค้ารายสำาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่า 
คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า โดยบูรณาการประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพ่ือช่วยส่งเสริม 
และพัฒนาการดำาเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืนของคู่คา้ตลอดทัง้ห่วงโซ่
อุปทานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับธนาคาร  

การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกำากับดูแล	ภาครัฐ	
ภาคเอกชน	หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำาไร	
และภาคประชาสังคมเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ
เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	
สังคม	และธรรมาภิบาล	
 
 1. ธนาคารลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องกำาหนดแนวทาง 

การดำาเนินกิจการธนาคารอย่างย่ังยืนด้านการให้สินเชื่อ 
อย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines -  Responsible  
Lending) ร่วมกับธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย 
ตามแนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทย เพ่ือยกระดบัแนวทาง
การให้สินเชื่ออย่างย่ังยืนของระบบธนาคารไทยให้เป็นไป 
อย่างยั่งยืน

 2. ธนาคารเป็นคณะทำางานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
และสมาคมธนาคารไทย เพ่ือศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการจดัทำา  
Taxonomy เพ่ือช่วยให้ภาคการเงินสามารถออกนโยบาย/
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย 

 3. ธนาคารเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(รา่ง) กรอบการพิจารณาขอรบัการสนับสนุนทางการเงนิระหว่าง 
ประเทศดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทย  
(Thailand Country Program: TCP) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำานักงาน 
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในฐานะ
หน่วยประสานงานหลักของกองทุน Green Climate Fund 
(GCF) ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการกองทุน Green Climate 
Fund (GCF Secretariat) และกระทรวงเพ่ือความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผ่านองค์กรความร่วมมือ

 4. ธนาคารร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานและสมาชิก 
(Thai Energy Services Company Association: ESCO) โดย
สมาคมบรษิทัจดัการพลงังานและสมาชกิมหีน้าทีใ่หค้ำาปรกึษา
และบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจรในการดำาเนิน
โครงการให้กับผู้ประกอบการในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  
ซึง่เปน็กลไกสำาคัญท่ีทำาใหผู้ป้ระกอบการมัน่ใจไดว่้าเมด็เงนิทีไ่ด้
จากการประหยัดพลังงานสามารถนำามาชำาระคืนเงินกู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ (Self-Financing Project) สร้างความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ พร้อมท้ังช่วยประหยัดพลังงาน 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 5. ธนาคารร่วมกับสำานักงานเพ่ือการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส (The Agence Francaise de Developpement: 
AFD) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Green 
Building) เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน 
สำานักงานให้เป็นอาคารสีเขียว เ พ่ือลดการใช้พลังงาน 
และบรรเทาภาวะโลกร้อน ด้วยการสนับสนุนสินเชื่ออาคาร 
สีเขียวกสิกรไทย (K-Green Building Program) ให้แก่อาคาร 
ท่ีประกอบธุรกิจในรูปแบบเงินกู้พิเศษ นอกจากน้ี ยังจัดงาน 
สมัมนาใหค้วามรูแ้ละให้คำาปรกึษาด้านอาคารอนรุกัษพ์ลงังาน
ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ
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ความเสี่ยง
หากระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ของธนาคารไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร  
โดยกระทบกับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงเกิดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ  
ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ  
ซึ่งหากควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวไม่เหมาะสมก็อาจนำาความเสี่ยงมาสู่ธุรกิจ  
ทั้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล การจู่โจม 
และโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน 
และผลดำาเนินงานในท้ายที่สุด

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 ธนาคารมีเป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ควบคู่กับการรักษาความเป็นผู้นำาการให้บริการ
ดิจิทัลแบงก้ิงของไทย ธนาคารจึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเส่ียงด้านไซเบอร์ และกำาหนดให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน่ึง 
ในเป้าหมายหลักในการดำาเนินงานของธนาคาร และนำาประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นหน่ึงในประเด็น
ความเสีย่งของการบรหิารความเสีย่งแบบรวมศนูย์ของธนาคาร (Group-Wide Risk Management) โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาและอนมุตัิ
กลยุทธ์ โครงสร้าง และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคำานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ความมั่นคงของระบบของธนาคาร และพฤติกรรม 
ของผู้ใช้บริการทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง มีมาตรการควบคุมและการรักษาสมดุลในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลของลูกค้า  
และจัดทำาแผนพัฒนาระบบการควบคุมความเสี่ยงด้านไซเบอร์ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยง 
ทั้งในเชิงการป้องกัน การตรวจจับและการตอบสนองที่ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและระบบงานที่สำาคัญของธนาคาร มีมาตรการรองรับ 
ในกรณีท่ีมข้ีอร้องเรยีนหรอืเหตกุารณ์ความเสยีหายเก่ียวกับภัยคกุคามทางไซเบอร์ เพ่ือสร้างเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงนิ
ของธนาคารและภูมิทัศน์ทางการเงินไทยในปัจจุบันและอนาคต
  ธนาคารจดัโครงสร้างองค์กรภายในให้มกีารแบ่งแยกหน้าที ่การป้องกันความเสีย่งระดับที ่1 (1st Line of Defense) ได้แก่ หน่วยงานผูป้ฏิบตังิาน 
ในแต่ละส่วน ระดบัท่ี 2 (2nd Line of Defense) ได้แก่ หน่วยงานท่ีทำาหน้าทีใ่นการบรหิารความเสีย่ง และระดบัท่ี 3 (3rd Line of  Defense) ได้แก่ หน่วยงาน 
ท่ีทำาหน้าท่ีตรวจสอบ ตามแนวทางการป้องกันความเสีย่ง 3 ระดบั (3 Lines of Defense) อกีท้ังยังกำาหนดตัววัดเก่ียวกับเหตุการณ์ความเสีย่งทางไซเบอร์ 
ทั้งจำานวนและระยะเวลาในการบริหารจัดการเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำาเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำาเนินงานของธนาคาร

โครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล

 คณะกรรมการธนาคารให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยทำาหน้าท่ีอนุมัตินโยบาย 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Limit) และมอบหมายให้คณะทำางานต่างๆ ปฏิบัติงาน ดังนี้
 1. คณะกรรมการกำากับความเส่ียง ทำาหน้าท่ีดูแลให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง สอดคล้อง 

กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทบทวน สอบทาน ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม  
ทั้งนี้ เพื่อให้ความเสี่ยงด้านนี้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 

 2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน Digital Oriented Risk, Data and Cyber Security and IT Risk Management (DCSC)  
ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล ความปลอดภัยของข้อมูลทางไซเบอร์และการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยจัดให้มีการวิเคราะห์และระบุประเด็นความเส่ียง ติดตามตรวจสอบ พร้อมท้ังให้แนวทางและคำาแนะนำาเพ่ือพัฒนา 
กระบวนการให้มีการควบคุมความเส่ียง และป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยจัดประชุมเป็นประจำาทุกเดือนและรายงาน 
ต่อคณะกรรมการกำากับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 

โอกาส
หากธนาคารสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสร้างความเชื่อมั่น
ให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของธนาคาร ความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน และส่งผลให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 

   GRI 102-19, GRI 103-1, GRI 103-2
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 3. ระดับปฏิบัติการ ธนาคารมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
ซ่ึงทำาหน้าท่ีบริหารความเส่ียงเก่ียวกับเทคโนโลยีและข้อมูล รวมท้ัง 
ติดตามให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านดิจิทัล ไซเบอร์  
เทคโนโลยี และขอ้มลู โดยประเมนิความเสีย่งและใหค้ำาปรกึษา 
กับหน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุนต่างๆ เก่ียวกับมาตรการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และรายงานความเส่ียงต่อผู้บริหาร 
สายงานบริหารความเส่ียงองค์การและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

 4. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทำาหน้าท่ี
กำาหนดยุทธศาสตรแ์ละนโยบายภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทบทวน อนุมัติ และกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐาน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และควบคุมดูแลระบบ รักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป  
ซึ่งทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวม และม ีChief Information  Officer (CIO)  
และ Chief Information Security Officer (CISO) ทำา
หน้าที่ในการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความปลอดภัยของระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และรายงานตรงต่อประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 

 5. หน่วยงานบรหิารความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรท์ำาหนา้ท่ีกำาหนด
มาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ติดตามให้มี 
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เฝ้าระวัง รับมือภัยไซเบอร์  
ให้คำาปรึกษากับหน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุนเก่ียวกับมาตรการ 
บริหารความปลอดภัยที่เหมาะสม และรายงานความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ต่อ CISO ผู้บริหารสายงานบริหาร 
ความเส่ียงองค์การ และคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง โดยหน่วยงานน้ี 
ประกอบดว้ยสว่นงานหลกั คอื สว่นงานทีร่บัผดิชอบงานกำาหนด 

นโยบาย ตดิตามและกำากับการปฏบิตัติามดา้นความปลอดภยั  
การสร้างความตระหนักรู้ทางด้านความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนงานให้คำาปรึกษากำาหนดสถาปัตยกรรม 
และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ส่วนงานท่ีทำาหน้าท่ีเป็น 
ศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ และส่วนงานที่ทำาหน้าท่ี
ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

 นอกจากนี้ ธนาคารได้เตรียมความพร้อมสำาหรับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 โดยจัดต้ัง 
คณะทำางานเพ่ือดำาเนินการกำาหนดแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ตั้งแต่ปี 2562 รวมถึงกำาหนดโครงสร้างและกลไกการกำากับดูแลและ
จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ได้รับการปกป้อง
คุ้มครองอย่างเหมาะสม และธนาคารดำาเนินงานตามข้อกำาหนด 
ของกฎหมาย โดยคณะทำางานดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำากับดูแล 
ของคณะอนุกรรมการกำากับการจัดการข้อมูล นอกจากนี้  ในปี 2563  
ธนาคารได้จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดทำาบันทึก 
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการ 
บริหารความเส่ียงและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในธนาคาร 
อย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้จริง

กรอบการบรหิารความเส่ียงด้านดจิทัิลและไซเบอร์
 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภัยคุกคามและความเส่ียงด้านดิจิทัลและ
ไซเบอร์มีความรุนแรงและมีความซับซ้อนอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ 
ของธนาคาร ซึ่งธนาคารตระหนักดีถึงความสำาคัญในการบริหาร 
ความเสีย่งดงักล่าว จงึได้กำาหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งด้านดจิทิลั
และไซเบอร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการเป็นผูน้ำาด้านดจิทัิลแบงก้ิง  
โดยกำาหนดวสิยัทัศน์และกลยุทธ์การบรหิารความเสีย่งทางไซเบอร์ ดงัน้ี

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์

วิสัยทัศน์

กลยุทธ์
ในการดำาเนินงาน	

ความสามารถ
เชิงยุทธศาสตร์	

1 2 3 4

5

เพื่อปกป้องสินทรัพย์ด้านไซเบอร์และภาพลักษณ์ของธนาคาร 

และเพื่อสร้างความปลอดภัยทนทานต่อภัยคุกคามและเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้า

การป้องกัน

แบบองค์รวม

การตรวจจับ

ภัยคุกคามเชิงรุก

การตอบสนองต่อเหตุการณ์

ด้วยความใส่ใจและทันท่วงที 

การป้องกัน 
และรู้เท่าทัน 
ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์์

ความสามารถ
ในการเฝ้าระวัง  

ตรวจตรา  
และรู้เท่าทัน 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ความสามารถ
ในการจัดการ

และการเยียวยา
ฟื้นฟูจากเหตุฉุกเฉิน

การระบุประเด็น
ความเสี่ยง

อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านไซเบอร์ที่เหมาะสม
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การดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยของข้อมูล

 ธนาคารพัฒนาท้ังด้านระบบการปฏิบัติงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนศักยภาพของบุคลากร และเพ่ิมมาตรการป้องกัน 
เพ่ือรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมติ ิได้แก่ การป้องกัน การตดิตาม  
การตรวจจับ การรับมือ และการเยียวยาฟื้นฟู เพ่ือสร้างความมั่นใจ 
ให้แก่ผู้ใช้บริการของธนาคาร โดยดำาเนินงาน ดังนี้

การดำาเนินงานด้านมาตรการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวการดำาเนินงานด้านมาตรการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล	ของข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล	

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำากับการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารทำาหน้าท่ีควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการข้อมูล รวมทั้งปกป้องข้อมูลขององค์กรและข้อมูลลูกค้า
เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพและรักษา 
ความปลอดภัยข้อมูลสำาคัญของธนาคาร และปรับโครงสร้าง
องค์กร เพื่อให้มีการกำากับดูแลการจัดการข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

2. กำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น  
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า นโยบายคุณภาพข้อมูล  
ระเบียบการปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า นโยบายและ
ระเบยีบการปฏบิตังิานการบรหิารจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส ์ 
ระเบียบปฏิบัติงานการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เป็นต้น โดย
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเหล่านี้ มีผลบังคับใช้ครอบคลุม 
ทัง้กลุม่ธุรกจิทางการเงนิ รวมทัง้การบรหิารคูค่า้ ซึง่ทกุสายงาน 
ต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดั งก ล่าว 
เพ่ือลดความเสีย่งของเหตกุารณ์ไมพึ่งประสงค ์อาท ิเหตกุารณ์
ความเสี่ยงทางไซเบอร์ และเหตุการณ์ความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหล 

3. จัดตั้งคณะทำางานเพ่ือศึกษาและเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
นโยบาย กระบวนการทำางาน ตลอดจนระบบงาน เพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช ้
ในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีการรายงานความคืบหน้า 
ต่อผู ้บริหารระดับสูงของธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ และม ี
การดำาเนินงาน ดังนี้
• กำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 

ข้อกำาหนดของกฎหมาย
• กำาหนดมาตรฐานและช่องทางในการให้ความยินยอม 

ของลูกค้า
• กำาหนดให้มี “เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data 

Protection Officer: DPO) เพ่ือทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา
เก่ียวกับการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคลและตรวจสอบการดำาเนินการเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย 

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีทีส่ำาคญั อาทิ พัฒนา 
ระบบการจัดการความยินยอม (Consent Management 
System: CMS) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบค่าความยินยอม
ก่อนใช้ข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลกูค้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีล่กูค้าได้ให้ความยินยอมไว้  
ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรองรับการใช้สิทธิตาม 
กฎหมายของลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทำาให้ข้อมูล 
ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (Anonymous) เพ่ือปกป้อง 
และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า  

• กำาหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าต่อบุคคลและ
องค์กรภายนอก ทั้งกรณีการรับข้อมูลเข้าและส่งออก
นอกธนาคาร โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาที่เป็นมาตรฐาน
ครอบคลุมวงจรชีวิตข้อมูล (Data Life Cycle) ดังนี้
• ประเมินหน่วยงานภายนอกที่ เป ็นพันธมิตร หรือ 

ดำาเนนิงานต่างๆ ให้ธนาคาร (Third Party Assessment)
• พิจารณาการได้มาซ่ึงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล 

ให้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย
• นำาส่ง เข้าถึง และจดัเก็บข้อมลูให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีของธนาคาร
• ลบและทำาลายข้อมูล
• กำาหนดระดับผู้มีอำานาจอนุมัติก่อนดำาเนินการ และ

รายงานต่อคณะอนุกรรมการกำากับการจัดการข้อมูล
เป็นรายไตรมาส

4.  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องให้กับพนักงานทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือให้สามารถปฏบิตังิาน 
หรือให้บริการลูกค้าได้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมาย

5. ทบทวนปรบัปรงุนโยบายและระเบยีบปฏิบตังิานอย่างสมำา่เสมอ
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์/การปฏิบตังิานท่ีมกีารเปลีย่นแปลง
รวมถึงควบคมุ ดแูล และตรวจสอบให้การปฏิบตังิานเป็นไปตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่กำาหนด

6. กำาหนดแนวทางในการดำาเนนิการกรณีมเีหตกุารณ์ท่ีไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น ด้วยการรวบรวมข้อมูล ลำาดับเหตุการณ์ และประเมิน
สถานการณ์โดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านทัง้ภายในและภายนอก
ธนาคาร และแจ้งความคืบหน้าแก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เก่ียวข้องเป็นระยะ โดยธนาคารยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ตามกระบวนการทางกฎหมาย

 
การดำาเนนิงานด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ		การดำาเนนิงานด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ		

1. ดำาเนินการต่อยอดในการติดตั้งระบบป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเกิดจากการส่งผ่านของหน่วยงานบนระบบ
เครือข่ายของธนาคาร ต้ังแต่การจำาแนกประเภทของข้อมูล 
ตลอดจนการประเมินความเส่ียงจากการใช้ข้อมูล โดยระบบ
ป้องกันการรัว่ไหลของข้อมลูน้ีเป็นระบบมาตรฐานสากลเพ่ือให้

   GRI 103-2



มิติเศรษฐกิจรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 093

ธนาคารสามารถตรวจจับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากน้ี ธนาคารยังได้เพ่ิมการตดิตัง้
เครื่องมือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากการใช้งานอุปกรณ์
โทรศพัท์มอืถือส่วนตัวของพนักงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าทุกการส่งผ่าน
ข้อมูลของธนาคารจะอยู่บนเส้นทางที่สามารถตรวจสอบได้ 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์เชิงรุก และปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มี
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้จดัตัง้ศนูย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์
และสร้างทีมงานเพ่ือการบริหารจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ให้รวดเรว็ ทันต่อเหตกุารณ์เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจ
จะเกิดขึ้นกับลูกค้าให้ได้ทันท่วงที

3. ได้รับการรบัรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 เป็นปีท่ี 6 ซึง่เป็น 
การรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน PCIDSS V3.2.1 ซึ่งเป็นการรับรอง
ระบบการรกัษาความปลอดภัยของข้อมลูบตัรเครดติครอบคลมุ
ระบบงาน Payment Gateway On Cloud ที่ให้บริการต่อ 
ร้านค้าของธนาคาร 

5. ได้รับการรองรับมาตรฐาน PCI PIN Security V2.0 ซึ่งเป็น 
การรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้งานบัตร 
ที่ตู้เอทีเอ็ม

 นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับเรื่อง Check & Balance  
ที่ เหมาะสมในกระบวนการสำาคัญ มีการกำาหนดความต้องการ 
ด้านความปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบทุกข้ันตอนตั้งแต่ 
การคัดเลือกผู้ให้บริการ การออกแบบโซลูชั่น การพัฒนาระบบงาน 
การทดสอบด้านความปลอดภัย ตลอดจนการนำาระบบขึ้นใช้งานจริง  
โดยในปี 2563 ธนาคารไม่มข้ีอร้องเรยีนทีเ่ก่ียวข้องกับการละเมดิข้อมลู 
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างมีนัยสำาคัญ* 

ความร่วมมือกับหน่วยงานกำากับดูแล	และภาคส่วนต่างๆความร่วมมือกับหน่วยงานกำากับดูแล	และภาคส่วนต่างๆ
 ธนาคารเปน็สมาชกิของศนูย์ประสานงานดา้นความมัน่คงปลอดภยั
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking  
Sector Computer Emergency Response Team (TB-CERT) ซึ่งเป็น 
ศูนย์กลางในการยกระดับความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
โดยในปี 2563 ธนาคารประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัย 
เกี่ยวกับการป้องกันภัยไซเบอร์ที่สำาคัญ ดังนี้

1. การยกระดบัความพร้อมในการรบัมอืภัยไซเบอร์ด้านการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ (Incident Response) โดยเข้าร่วมงาน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและทดสอบเพ่ือซักซ้อมการรับมือกับ 
ภัยไซเบอร์ (Cyber Drill Exercise) ซึ่งจัดขึ้นโดย TB-CERT 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคารไทยและธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพ่ือยกระดับความพร้อมในการรับมือ 

ภัยไซเบอร์ด้าน Incident Response เสริมสร้างทกัษะกระบวนการ
ในการตอบสนองการตัดสินใจและการแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างกัน และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภัยไซเบอร์

2.  การยกระดบัความพร้อมในการรบัมอืภยัไซเบอร์ด้านการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ (Incident Response) โดยเข้าร่วมงานสมัมนา
เชิงปฏิบัติการและทดสอบเพ่ือซักซ้อมการรับมือกับภัยไซเบอร์ 
(Cyber Drill Exercise) ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เพ่ือยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ และเป็น 
การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานกำากับดแูลในภาคส่วน
อื่นๆ เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และสำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสรมิ
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

3. การเป็นสมาชิก Financial Services Information Sharing  
and Analysis Center (FS-ISAC) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลและ 
การวิเคราะห์ข้อมลูด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของอตุสาหกรรม
การเงนิท่ัวโลกทีท่ำาการวเิคราะห์ข้อมลูและการแบ่งปันข่าวกรอง
ด้านภัยไซเบอร์ เพ่ือให้ธนาคารรับทราบข้อมูลในมุมกว้าง  
และนำามาพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย 
ของธนาคารก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

การดำาเนินงานด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดำาเนินงานด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านความเสี่ยงไซเบอร์	ด้านความเสี่ยงไซเบอร์	
 ธนาคารให้ความสำาคัญอย่างย่ิงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
ความตระหนกัรูใ้ห้เท่าทนัต่อภัยไซเบอร์ โดยแบ่งกลุม่เป้าหมายออกเป็น 
4 กลุ่ม ได้แก่

1.  คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
• คณะกรรมการธนาคารเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

ภัยไซเบอร์ประจำาปี ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
เ พ่ือรับทราบข ้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการ 
ในการจดัการและรบัมอืภัยไซเบอร์ของอตุสาหกรรมการเงนิ 
การธนาคาร รวมทั้งได ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 
คณะกรรมการธนาคารหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน
การเงินอื่นๆ

• จัดทำา Cyber News Alert ให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ให้แก่
คณะกรรมการธนาคาร โดยนำาเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้
ที่เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์

• จัดให้มีการจำาลองสถานการณ์การโจมตีด้วยภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ให้กับผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร เพ่ือให้เกดิ 
ความคุน้เคยและสร้างกระบวนการตอบสนองต่อภยัคกุคาม 
ทางไซเบอร์หากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นเกิดขึ้นจริง

 
* ข้อร้องเรียนละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างมีนัยสำาคัญ หมายถึง เหตุการณ์การเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อลูกค้าและธนาคาร
 อย่างมีนัยสำาคัญ และตรวจสอบพบว่าเกิดจากความผิดพลาดของธนาคารโดยตรง
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2.  พนักงาน
• จัดทำาสื่อการสอนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านการบริหาร

ความปลอดภยัข้อมลูในรปูแบบ e-Learning เพ่ือให้พนกังาน 
เรียนรู้หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานในการดูแลความปลอดภัยของ
ข้อมูล

• จัดทำาโครงการรณรงค์และให้ความรู ้ด ้านภัยไซเบอร์ 
ในรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ไตรมาส อาทิ รณรงค์เรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ลูกค้า ท้ังในรูปแบบสื่อ Infographic และเกมออนไลน์
เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
และได้ความรู้ไปพร้อมกัน

• จัดทำา Security Tips และ Security Alert ในรูปแบบ IT 
Newsletter เป็นประจำาเพ่ือให้พนักงานเข้าใจ เข้าถึงได้ง่าย
และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ 

• จัดทดสอบ Phishing Drill โดยส่งอีเมลปลอมให้กับ
พนักงานของธนาคารและบริษัทของธนาคารเพ่ือทดสอบ 
และสร้างความตระหนัก ตลอดจนเป็นการฝึกวิธีการรับมือ
เมื่อพนักงานได้รับอีเมลปลอมในสถานการณ์จริงอย่าง 
สมำ่าเสมอ โดยจากผลการทดสอบพบว่าพนักงานตระหนัก
และระมัดระวังในการสังเกต Phishing Mail มากขึ้น

• จัดทำา Cyber Hygiene Culture Program เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โดยมุ่งเน้น 
ที่การปรับพฤติกรรมของพนักงานในเรื่องพ้ืนฐานของ 
การป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ มีการสื่อความจาก 
ผูบ้ริหารระดบัสงูเพ่ือให้พนกังานเหน็ว่าเรือ่งความปลอดภยั 
ไซเบอร์เป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความสำาคัญอย่างมาก

3.  ลูกค้า
• ให้ความรู ้ด้านการทำาธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัย

และการป้องกันภัยไซเบอร์แก่ลูกค้าผ่านทุกช่องทาง อาทิ 
เว็บไซต์ K-Contact Center สาขา และสื่อโซเชียลมีเดีย

• จดัทำาโครงการ “สต”ิ เพ่ือสือ่ความให้ลกูค้ามคีวามตระหนกั
และสามารถป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์ต่างๆ เช่น  
ภัยจากฟิชชิ่ง มิจฉาชีพทางสื่อสังคมออนไลน์ และภัยจาก 
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น

4.  ผู้ให้บริการแก่ธนาคารและคู่ค้าทางธุรกิจ 
• วางกรอบในการบริหารความเสี่ยงด ้านไซเบอร ์เ พ่ือ 

สื่อความกับผู้ให้บริการแก่ธนาคาร รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ
ของธนาคาร เพื่อเน้นยำ้าว่าธนาคารให้ความสำาคัญในเรื่อง 
ความปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว  
รวมท้ังเป็นการให้ความรูกั้บผูใ้ห้บรกิารและคูค้่าของธนาคาร 
ถึงแนวปฏิบัติที่ดี

ธนาคารจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสติ เพื่อสื่อความให้ลูกค้ามีความตระหนักและ
ป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

กรอบการสร้างวัฒนธรรมในการจัดทำา
วัฒนธรรมองค์กรด้านไซเบอร์ที่เหมาะสม	

การให้ความสำาคัญ
และการสื่อความ
จากระดับบริหาร

ระดับสูง

การสร้างแรงจูงใจ
ด้วยรางวัล 

และบทลงโทษที่ชัดเจน

การวัดผล
และปรับปรุงมาตรการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
สมำ่าเสมอ

การฝึกอบรมและ 
การสร้างความตระหนัก
เรื่องความปลอดภัย

ด้านไซเบอร์
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การใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	(Data Used for Secondary Purpose)

 ธนาคารใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการดำาเนินงาน ดังน้ี (1) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ 
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ  (2) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม  
2 วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากลูกค้าก่อน ธนาคารจึงสามารถนำาข้อมูลไปใช้ได้ และ (3) การใช้ 
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นกรณีที่จำาเป็นภายใต้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร (Legitimate Interest) และไม่เกินขอบเขต 
ทีล่กูคา้สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตผุล เชน่ การประมวลผลขอ้มลูเพ่ือการบรหิารความเสีย่ง กำากับ ตรวจสอบ การบรหิารจดัการภายในองคก์ร  
และการป้องกันการทุจริต เป็นต้น 

กระบวนการตรวจสอบด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ	
(Monitoring Process of Breaches/Incidents) 
 

 ธนาคารกำาหนดกระบวนการตอบสนองและการรายงานเหตุการณ์รัว่ไหลของขอ้มลูซึง่ครอบคลมุ การสญูหาย การเข้าถงึ การใช ้การเปลีย่นแปลง  
การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำานาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยกรณีท่ีได้รับแจ้งหรือตรวจพบเหตุการณ์รั่วไหล 
ของข้อมลู ธนาคารจะตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  วิเคราะหแ์ละประเมนิเหตกุารณ์ รวมถึงประเมนิความเสีย่งและผลกระทบตามหลกัเกณฑ์ภายในท่ีธนาคาร
กำาหนด เช่น จำานวนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ ปริมาณและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น และรายงานเหตุการณ์ 
และผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณากำาหนดแนวทางการแก้ไข ตอบสนอง เยียวยา และแจ้งเหตุการณ์ 
ต่อหน่วยงานทางการตามข้อกำาหนดของกฎหมายตามแต่กรณี  
 ทั้งนี้ ธนาคารแบ่งระดับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (IT Security Incident) เป็น 3 ระดับจากความรุนแรงมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ได้แก่

1. ความรุนแรงระดับ 1 (Severity 1) เป็นระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุด 
2. ความรุนแรงระดับ 2 (Severity 2) เป็นระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรงปานกลาง
3. ความรุนแรงระดับ 3 (Severity 3) เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด

 การจดัการเหตกุารณใ์นความรนุแรงระดบั 2 และ 3 จะถูกดำาเนนิการภายใตศ้นูย์เฝา้ระวังและรบัมอืตอ่ภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Security  
Operation Center: CSOC) แต่สำาหรับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยท่ีส่งผลกระทบรุนแรงระดับ 1 Team Lead ของ Computer Security  
Incident Response Team (CSIRT) จะรายงานและยกระดับการจัดการไปยัง Cyber Security Executive War Room ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการ 
ของธนาคารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์ 
ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงระดับ 1 ขยายความรุนแรงอย่างมีนัยสำาคัญมากต่อธนาคาร ประธานคณะ Cyber Security Executive 
War Room จะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร เพื่อยกระดับการจัดการไปยัง Executive Crisis Management Team (ECMT) 
เพื่อสั่งการและตัดสินใจสำาหรับการดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Cyber Security Incident Escalation Flow

Security 
Incident

(Severity 1, 2, 3)

CEO

Escalate
(Severity 1)

Escalate
(Severity 1  

+ Critical Impact)

Call War Room

CSOC* CSIRT**

Cyber 
Security 

Executive 
War Room

* CSOC: Cyber Security Operation Center
** CSIRT: Computer Security Incident Response Team
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 ธนาคารให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อีกทั้งยังยึดมั่น 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำาเนินธุรกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น  
การบรหิารความสมัพันธ์กับคูค้่าอย่างมปีระสทิธิภาพจงึเป็นสิง่สำาคญั ซึง่ธนาคารได้มกีารทำางานร่วมกันในการพัฒนาศกัยภาพและคดิค้นนวัตกรรม 
ใหม่ๆ เพื่อนำาไปสู่ความยั่งยืน เป็นคู่ค้าธุรกิจที่แข็งแกร่งกับธนาคารในระยะยาว 
 ธนาคารมกีารจดัทำาคูม่อืเพ่ือสือ่ความกับคูค้่าประจำาปี เพ่ือให้คูค้่ารบัทราบและเข้าใจถึงนโยบายและระเบยีบวิธีการจดัซือ้จดัหา รวมถึงข่าวสาร
ต่างๆ และแนวทางการบริหารคู่ค้า โดยมีการกำาหนดหลักปฏิบัติสำาหรับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า
ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือก นอกจากน้ี ยังช่วยให้คู่ค้ารักษามาตรฐานการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในการรักษา 
สิ่งแวดล้อม การคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
ธรรมาภิบาล การป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต 

ผลการดำาเนินงาน

 ในปี 2563 ธนาคารมีคู่ค้าจำานวน 1,333 ราย ประกอบด้วยคู่ค้าในประเทศจำานวน 1,272 ราย คู่ค้าต่างประเทศจำานวน 61 ราย (คิดเป็น 
ร้อยละ 5 ของจำานวนคู่ค้าท้ังหมด) คู ่ค้ารายใหม่จำานวน 101 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8 ของจำานวนคู่ค้าท้ังหมด) โดยยึดตามข้อกำาหนด 
ของจรรยาบรรณคู่ค้าในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ซึ่งคู่ค้าทุกรายต้องรับทราบและยอมรับข้อกำาหนดในจรรยาบรรณคู่ค้าก่อนเข้าร่วม 
เป็นคู่ค้าของธนาคาร และต้องดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย คำานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมีการบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงธนาคารมีการติดตามและประเมินผล 
การดำาเนินงานของคู่ค้าให้เป็นไปตามจรรยาบรรณคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หากพบว่าคู่ค้ารายใดละเมิดสิทธิมนุษยชน และ/หรือไม่ดำาเนินธุรกิจ 
ตามข้อกำาหนดในจรรยาบรรณคูค้่า ธนาคารจะดำาเนนิการตามกระบวนการด้วยการพูดคยุและ/หรอืส่งเอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือแจ้งเตอืน 
โดยกำาหนดแผน ระยะเวลา และติดตามการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว หากคู่ค้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีการกำาหนดระดับ 
และบทลงโทษตามลักษณะความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจดำาเนินการยกเลิกสัญญาและถอดรายชื่อออกจากทะเบียนคู่ค้า 
ของธนาคารอย่างถาวร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำาเนินงานของธนาคารในอนาคต
 นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มการจัดทำาสัญญาคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยกำาหนดเงื่อนไขและบทลงโทษหากมีการละเมิด
ด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั หรอืมกีารจ้างงานท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมกีารละเมดิสทิธิมนษุยชน ธนาคารมข้ีอกำาหนด
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า 
อย่างถูกต้องเคร่งครัด

* รายละเอยีดจรรยาบรรณคูค้่าของธนาคาร สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/KBank_Supplier_Code_of_Conduct.aspx 

โอกาส
หากธนาคารบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเกิดประสิทธิผล 
ในต้นทุนที่คุ้มค่าในกระบวนการดำาเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ความเสี่ยง
หากธนาคารบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่มีประสิทธิภาพ  
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีจริยธรรมทางธุรกิจ ละเมิดกฎหมาย 
และข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
จะส่งผลกระทบและเกิดความเสี่ยงเป็นลูกโซ่ ทำาให้ธุรกิจหยุดชะงัก  
เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

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

 ธนาคารจดังานสมัมนาคูค้่าประจำาปี 2563 ในหวัข้อ “Procurement 
insights and strategy 2021 in the Post-COVID pandemic world” 
ในรูปแบบถ่ายทอดสด (Live Event) ซึ่งนำาเสนอข้อมูลผลกระทบจาก 
โรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจภาพรวม และกลยุทธ์การจัดซื้อ รวมถึง
นโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักการด้าน  
ESG การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายใต้การกำากับดูแลท่ีดีและ 
การจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดทำาแบบสอบถาม
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของคูค้่า เพ่ือนำามาปรบัปรงุกระบวนการ
ทำางานให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ธนาคารจัดงานสัมมนาคู่ค้าประจำาปี 2563 ในหัวข้อ 
Procurement Insights and Strategy 2021 in the Post-COVID Pandemic World 

ในรูปแบบถ่ายทอดสด (Live Event) 

• การคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติ
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์บริษัท 
 (Pre-qualification)
•  การประเมินคุณภาพและราคา 
 (Price Performance)
•  การตรวจประเมนิ
 ด้านความย่ังยืน 
 (ESG Criteria)

• การจัดกลุ่มคู่ค้าตามลำาดับ
 ความสำาคัญและความเสี่ยง
 ที่มีผลต่อความยั่งยืน 
 และความเสี่ยงที่มีผลต่อ
 กระบวนการจัดซื้อ
  (Vendor Risk Assessment) 

• การประเมินความพึงพอใจ +  
 การประเมินด้าน ESG
 คู่ค้าประจำาปี เพื่อส่งเสริม
 และสนับสนุนให้มีการพัฒนา
 และปรับปรุงแนวทาง
 การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
•  การทบทวนและประเมินผลงาน 
 คู่ค้ารายปี รวมถึงมีการแบ่งปัน 
 ความคิดเห็นเพื่อพัฒนา 
 ศักยภาพการทำางานของคู่ค้า

• การจัดให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็น 
 และข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้าง 
 ศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ  
 และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน 
DEVELOPMENT & INNOVATION

สินค้า/บริการ
ภายใต้กระบวนการจัดซื้อ

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าประจำาปี

การคัดเลือกคู่ค้า
VENDOR SELECTION

การจัดลำาดับชั้นคู่ค้า
VENDOR SEGMENTATION

การประเมินคู่ค้า
PERFORMANCE EVALUATION

ผลักดันและสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน 

ลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีจิตส�านึก 
และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระบวนการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

   GRI 102-9, GRI 103-2
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กระบวนการในการติดตาม	ตรวจสอบ	
และประเมินผลคู่ค้า

 ธนาคารมีการวิเคราะห์และแยกประเภทความสำาคัญของคู่ค้า 
โดยกำาหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้าอย่างชัดเจน ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ปริมาณการใช้จ่ายต่อปีของธนาคารต่อคู่ค้าแต่ละราย ผนวกกับ 
การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล เป็นประจำาต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งสามารถจัดลำาดับคู่ค้า
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 (Tier 1) ระดับ 2 (Tier 2) และระดับ 3 
(Tier 3) และประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า Tier 1 และ Tier 2 ประมาณ  
152 ราย หรือร้อยละ 11.6 ของคู่ค้าท้ังหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.7  
ของยอดการใช้จ่ายท้ังหมดในการจัดซื้อจัดหา ซึ่งคู่ค้าในระดับ Tier 1  
และ Tier 2 จะต้องจัดทำาแผนการปรับปรุงสินค้าและบริการ แนวทาง
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการดำาเนินงานและแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้มัน่ใจวา่สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีไมเ่กิด 
ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี ธนาคารยังพัฒนา 
กระบวนการทำางานด้วยวิธีการจัดซ้ือจัดหาเชิงกลยุทธ์ร่วมกันกับคู่ค้า 
ในการหาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบสนอง 
ความต้องการแก่ลูกค้า
 สำาหรับการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
การดำาเนินธุรกิจและตรวจสอบคูค้่า ธนาคารได้จดัให้คูค้่าประเมนิตนเอง 
(Self-assessment) โดยทำาการประเมินความเสี่ยงคู่ค้ารายปี และ 
การประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG  
Assessment) จำานวนร้อยละ 100 ของคู่ค้ากลุ่ม Tier 1 และ 2 และ
เข้าตรวจเย่ียมสถานประกอบการของคู่ค้ารายสำาคัญอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า โดยบูรณาการ 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพ่ือช่วยส่งเสริม 
และพัฒนาการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของคูค้่าตลอดท้ังห่วงโซ่อปุทาน 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับธนาคาร 
  ในด้านการประเมนิผลคูค้่า ธนาคารส่งแบบสอบถามให้ผูใ้ช้บรกิาร 
ประเมนิความพึงพอใจในการใช้บรกิาร เพ่ือนำาผลการประเมนิมาวิเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง รวมถึงติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีช่องทางท่ีหลากหลาย  
เช่น อีเมล จดหมาย และโทรศัพท์ ในการรับข้อคิดเห็น เรื่องร้องเรียน 
และ/หรอื ตชิมคูค้่า ตลอดจนสุม่ตวัอย่างเลอืกคูค้่าในแต่ละกลุม่เพ่ือเข้า 
เย่ียมชม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของคู่ค้า  
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าคูค้่าดำาเนนิงานตามแนวทางการดำาเนนิงานอย่างย่ังยืน 
สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร และธนาคารได้รับสินค้า
และบริการด้วยกระบวนการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน 

จำ�นวนคู่ค้�ที่พบว่�
มีแนวโน้มจะให้เกิด
ผลกระทบท�งสังคม 
โดยธน�ค�รแจ้งเตือน
เพื่อให้ปรับปรุง 
คิดเป็นจำ�นวน
ร้อยละ  0
ของคู่ค้�ทั้งหมด

จำ�นวนคู่ค้�ที่พบว่�
มีแนวโน้มจะให้เกิด
ผลกระทบท�งสังคม 
โดยธน�ค�ร
ได้ทำ�ก�รยกเลิก
สัญญ�จ้�ง
คิดเป็นจำ�นวน
ร้อยละ  0
ของคู่ค้�ทั้งหมด

 นอกจากน้ี ธนาคารมีส่วนกำากับงานจัดซื้อจัดหาทำาหน้าท่ีร่วมกับ 
ผู ้ เ ก่ียวข ้องจากหน่วยงานต ่างๆ ในการตรวจสอบข ้อเท็จจริง 
เพ่ือดำาเนินการแก้ไขปัญหาและสรุปผลตลอดจนให้คำาแนะนำาคู่ค้า 
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าและการให้บริการ 
ให้ดีย่ิงข้ึน ท้ังนี้ หากคู่ค้าไม่สามารถดำาเนินการได้ตามมาตรฐาน 
ทีก่ำาหนด ธนาคารจะมบีทลงโทษคู่ค้าตามความเหมาะสมเพ่ือยกระดบั
ให้คู่ค้าได้พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ไปพร้อมกัน

การบริหารจัดการ
สถานการณ์โรคโควิด	19	สำาหรับคู่ค้า

 ธนาคารบรหิารจดัการสถานการณ์โรคโควดิ 19 โดยกำาหนดแนวทาง
และมาตรการควบคุม รวมท้ังปรับเปล่ียนวิธีการทำางานเพ่ือรองรับ 
ต ่อการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให ้คู ่ค ้าสามารถดำาเนินธุรกิจได ้ 
อย่างไม่หยุดชะงัก หรือปิดความเสี่ยงเพ่ือให้ธุรกิจดำาเนินการได้ 
อย่างราบรื่น ดังนี้

1. ส่ือความถึงคู่ค้าทุกรายถึงมาตรการความปลอดภัย นโยบาย 
ในการจำากัดการเข้า-ออกของผู ้มาติดต่อการดำาเนินการ 
ตามแนวทางในการคัดกรองบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ 

   GRI 102-9, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-2, GRI 414-2
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กับธนาคาร กรณีท่ีคู ่ค ้ามีความจำาเป็นต้องเข้ามาติดต่อ 
และเข ้าสู ่อาคารหลักของธนาคารจะต ้องดำา เนินการ 
และปฏิบัติตามแนวทางในการคัดกรองบุคคลภายนอก 
ที่มาติดต ่อกับธนาคาร และจัดทำาแบบฟอร ์มคัดกรอง 
ก่อนเข้าอาคาร (Medical Pre-Screening Form) 

2. นำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำางาน เช่น การจดัการประชมุ
กับคู่ค้า การเชิญคู่ค้าเข้ารับฟังขอบเขตของงาน การนำาเสนอ 
และคัดเลือกผลงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ 

3. ดำาเนินการทบทวนแผนจัดการภาวะวิกฤติและความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ ให้ยังคงดำาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด
ชะงัก การพิจารณาถึงสินค้าและบริการที่ได้รับผลกระทบ/ 
มีแนวโน้มอาจได้รับผลกระทบ ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจ 
เกิดขึ้นได้กับคู่ค้า จัดทำาแผนรับมือหากธนาคารไม่ได้รับสินค้า 
หรือบริการดังกล่าว ให้คำาแนะนำาการวางแผนความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจเพ่ือให้คู ่ค ้าสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

1.  ลดปริมาณการสั่งซื้อและเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากนำ้าขวด
พลาสติกเป็นนำ้ากล่องกระดาษ 

  กล่องน้ำาผลิตจากกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมากถึง 
ร้อยละ 70 กระดาษได้มาจากป่าปลูกพาณิชย์ ซึ่งถือเป็น
ทรัพยากรทดแทน โดยได้รับการรับรองและติดฉลาก Forest 
Stewardship Council (FSC) ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเย่ือไม้ 
ที่ใช้ผลิตมีที่มาจากป่าปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การจัดการ และจากป่าแหล่งอื่นๆ ท่ีมีการบริหารควบคุมได้  
ส่วนฝากล่องและพลาสติกที่ใช้ร่วมกับกระดาษบรรจุภัณฑ์ 
ผลิตจากพลาสติกที่ทำาจากวัสดุจากธรรมชาติ พลาสติก 
โพลีเอททีลีนชีวภาพ (Bio-based Polymer) ซึ่งสามารถ 
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และนำาไปรีไซเคิลเพ่ือผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกด้วย จากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณ
การจัดการขยะ ลดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกที่นำาไป
สู่ปัญหาภาวะโลกร้อนในระยะยาว และส่งเสริมการรีไซเคิล
และหมุนเวียนทรัพยากร อีกทั้งบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ดำาเนิน
ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตข้ันตอนสุดท้ายอย่าง 
รับผิดชอบ โดยคำานึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่ดี  
ตลอดจนปัจจัยด้านต้นทุน คุณภาพ และเวลาในการจัดส่ง  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบออกให้ได้มากที่สุด  
ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้คนและชุมชน นอกจากน้ี บริษัท 
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ใช้พลังงานหมุนเวียนกว่าร้อยละ 69  
ในการดำาเนินงานธุรกิจ

2. การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar PV RoofTop)  
ที่ศูนย์บริการเงินสด อุดรธานี เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าบนระบบ 
On Grid ขนาด 63.24 kWh 

   ระบบท่ีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 
ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาอาคาร และจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน Inverter ชนิดต่อร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้า 
ซึง่เป็นไปตามข้อกำาหนดคณุสมบตัวัิสดุอปุกรณ์การตดิตัง้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของคณะกรรมการ
กำากับกจิการพลงังาน อนัมุง่เน้นส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทน
ท่ีย่ังยืน เป็นพลังงานสะอาด พลังงานสีเขียว ช่วยลดภาวะ 
โลกร้อน ลดการก่อมลพิษให้สิง่แวดล้อม และประหยัดพลงังาน

3. งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ 
  ปรับปรุงระบบปรับอากาศโดยติดตั้งระบบ VAV BOX และ 

VAV Diffuser เพ่ือช่วยในการควบคุมและปรับปริมาณลม  
ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้เหมาะสมได้อย่างอิสระ 
ปรับลดอุณหภูมิและตั้งค่าปิดได้ ตอบสนองความต้องการใช้
อุณหภูมิแตกต่างกัน เกิดประสิทธิภาพการทำางานของระบบ
ปรบัอากาศได้ดีย่ิงขึน้ ลดการสิน้เปลอืงในพ้ืนท่ีหรอืห้องประชมุ
ที่ไม่มีผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ทำาลายชั้นบรรยากาศและช่วยลด
การสร้างก๊าซเรือนกระจก

4. เปล่ียนการจัดหารถยนต์จากเครื่องยนต์ที่ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง
เพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องยนต์แบบ Hybrid     

  การทยอยเปลีย่นรถประจำาตำาแหน่งและรถเพ่ือใช้ในกิจการ 
ธนาคาร จากรถที่ใช้เครื่องยนต์นำ้ามันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว 
เป็นเครื่องยนต์แบบ Hybrid ระบบทำางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ควบคู่ไปกับพลังงานเชื้อเพลิง (และรองรับเชื้อเพลิงทดแทน 
แก๊สโซฮอลล์) เครื่องยนต์แบบ Hybrid มีการปรับเปลี่ยนระบบ 
การใช้พลังงานให้เหมาะกับการใช้งานอยู่เสมอ เมื่อรถใช ้
ความเรว็ตำา่จะมกีารใช้พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรีอ่ย่างเดยีว 
ได้โดยไม่ใช้นำ้ามัน และเมื่อเร่งความเร็วถึงช่วงท่ีกำาหนด 
ระบบจะเปลีย่นเป็นการใช้พลงังานจากเครือ่งยนต์โดยอตัโนมติั  
ทำาให้ใช้นำา้มนัน้อยลง ประหยดันำา้มนัเชือ้เพลงิมากกว่ารถยนต์
ทัว่ไปร้อยละ 10 - 50 (มตีวัเลขประหยัดมาตรฐานที ่20 กิโลเมตร 
ต่อลิตรในทุกสภาวะ) ด้วยพลังขับเคล่ือนจากมอเตอร์ไฟฟ้า  
ทำาให้การใช้ทรัพยากร มลภาวะทางเสียง มลพิษ และก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดสภาวะ 
เรือนกระจกถูกปล่อยออกมาน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป 

   GRI 102-9, GRI 103-2, GRI 403-2
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111	 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
126	 การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
130	 การดำาเนินงานด้านสังคม

การเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ
เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

มิติสังคม
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สินเชื่อ 0% 
เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี 
ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่

1,107 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ 
จำานวน

924 ราย

พนักงานของผู้ประกอบการ
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
จำานวน

36,427 ราย

อัตราส่วนของผู้บริหารหญิง
ระดับกลางที่ก้าวหน้า
ขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูง

ร้อยละ	76.35

รางวัลสุดยอดขององค์กร
ที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย 
ประจำาปี 2020 
HR Asia Best Companies 
to Work for in Asia 2020 
จาก HR Asia Magazine 
(Thailand Edition)

แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ความรู้
ทางการเงินแก่เยาวชนรวมถึง
การฝึกทักษะด้านต่างๆ ของเยาวชน
ผ่านการทำากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
จำานวนสมาชิกในระบบออนไลน์

30,486 คน

ช่องทางบริการ
เคแบงก์เซอร์วิส 
ผ่านแบงกิ้งเอเย่นต์  
จำานวนธุรกรรมกว่า

24 ล้านธุรกรรม

มูลค่าธุรกรรมกว่า

1.28	แสนล้านบาท

โครงการเบี้ยรบพิเศษ
สำาหรับนักรบเสื้อกาวน์
บุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
ที่ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 
จำานวน 5,083 คน โดยแต่ละคน
จะได้รับเงินรายเดือน เดือนละ

4,000 บาท

เป็นเวลา	3	เดือน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

300 ล้านบาท
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โอกาส
ธนาคารเชื่อว่าการสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้
ทางการเงินเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธนาคารให้ความสำาคัญ 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้อย่างสะดวกในทุกพื้นที่ และสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทำาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธนาคาร  
และนำามาซึ่งผลประกอบการทางการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยง
หากธนาคารไม่ให้ความสำาคัญเรื่องการสร้างการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินให้ทั่วถึง ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ 
อาจหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ หรืออาจก่อหนี้เพื่อการบริโภคมากขึ้น
จนกลายเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลกระทบเป็นหนี้เสียให้แก่ธนาคาร
และอาจกระจายเป็นวงกว้างทั้งระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ หากประชาชนไม่มีความรู้ทางการเงิน จะทำาให้ไม่สามารถ
เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเองได้ และไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่ อาจทำาให้ธนาคารสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ และเกิดความเสี่ยงทางการเงินได้ในท้ายที่สุด

การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน
และการให้ความรู้ทางการเงิน	

การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างการเข้าถึงทางการเงินสำาหรับบุคคลผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างการเข้าถึงทางการเงินสำาหรับบุคคล

 K PLUS ขยายฐานลูกค้าอายุ 12 - 14 ปี
 K PLUS ขยายฐานลูกค้าโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 12 - 14 ปี สามารถสมัครใช้งาน K PLUS และทำาธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเอง 
อีกทั้งยังปลูกฝังวินัยและให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้เริ่มต้นการออมตั้งแต่ยังเล็ก

   GRI 103-1, GRI 103-2
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ผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน

บริการเปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์
อิเล็กทรอนิกส์
ผ่าน K PLUS 
(K-eSavings Account) 
ไม่มีจำานวนเงินขั้นตำ่า
ในการเปิดบัญชี 

บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน K PLUS โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก
ได้ด้วยตนเองทางโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาและไม่มีค่าธรรมเนียม
การเปิดบัญชี โดยธนาคารนำาเทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนเข้ามาใช้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านไซเบอร์ การตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชน
แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์ที่จุดให้บริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) 
ที่ธนาคารกำาหนด และการสแกนใบหน้าเพื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายบน K PLUS

• จำานวนการเปิดบัญชี
 เฉลี่ยวันละ 1,656 บัญชี
• ยอดเงินฝากรวมมูลค่า 
 4,615 ล้านบาท

สินเชื่อส่วนบุคคล
อนุมัติผ่าน K PLUS 

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ลูกค้าสามารถสมัครและทราบผลการอนุมัติ และวงเงินอนุมัต ิ
ผ่านบริการ K PLUS ได้ทันที โดยคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร  
ซึ่งลูกค้าสามารถให้ความยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโรผ่าน K PLUS  
และสามารถทราบผลได้ทันที เพื่อเป็นเงินสำารองสำาหรับใช้จ่ายในกรณีที่จำาเป็น

• ยอดสินเชื่อ 3,300 ล้านบาท 

สินเชื่อบุคคล 
เพื่อข้าราชการบำานาญ
กสิกรไทย 

บริการสินเชื่อส่วนบุคคลสำาหรับลูกค้าวัยเกษียณอายุที่เป็นข้าราชการบำานาญ 
และลูกจ้างที่มีบำาเหน็จตกทอด สามารถนำาหนังสือรับรองสิทธิในบำาเหน็จตกทอด 
ของผู้กู้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร เพื่อให้สามารถเข้าถึง 
บริการทางการเงินได้เพื่อนำาเงินไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือข้าราชการบำานาญ

• ยอดสินเชื่อ 258 ล้านบาท 
 

บริการเงินฝากประจำา
ซูเปอร์ ซีเนียร์ 

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำาหรับลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป  
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตหลังวัยเกษียณ โดยเป็นบริการเงินฝากประจำา 
ระยะเวลา 30 เดือน ซึ่งลูกค้าจะได้รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
(รับประกันโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)) วงเงินคุ้มครองชีวิต 
ที่ได้รับเท่ากับยอดเงินฝากคงเหลือ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย  
โดยความคุ้มครองครอบคลุมจนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์

• จำานวนการเปิดบัญชี
 เฉลี่ยเดือนละ 70 บัญชี
• ยอดเงินฝากเฉลี่ย 
 1.15 ล้านบาทต่อบัญชี

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย มีนโยบาย 
และแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนฐานรากสามารถ 
เข้าถึงบริการทางการเงินได้เพิ่มขึ้น ธนาคารจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากพื้นฐาน
สำาหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วม 
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่มีจำานวนเงินขั้นตำ่าในการเปิดบัญชี  
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี 

• จำานวนการเปิดบัญชีทั้งหมด 
 558 บัญชี เป็นผู้มีรายได้น้อย 
 ภายใต้โครงการสวัสดิการ 
 แห่งรัฐ 311 บัญชี 
 และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป  
 247 บัญชี

ช่องทางบริการ
เคแบงก์เซอร์วิส 
ผ่านแบงกิ้งเอเย่นต์ 
(KBank Service) 

ธนาคารขยายตัวแทนผู้ให้บริการทางการเงินของธนาคารในหลากหลายบริการ  
เพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้าที่อยู่ห่างไกลสาขา สามารถทำาธุรกรรมทางการเงิน 
ได้อย่างสะดวกทั่วประเทศ โดยมีประเภทการให้บริการ ดังนี ้
•  บริการรับฝากเงินสด ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย แฟมิลี่มาร์ท อินทนิล (บางจาก)  
 บิ๊กซี ศรีสวัสดิ์ และเซเว่น อีเลฟเว่น 
•  บริการถอนเงิน ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย บิ๊กซี และเซเว่น อีเลฟเว่น 
•  บริการชำาระค่าสินค้าและบริการ ได้แก่ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต จิฟฟี่ ศรีสวัสดิ์  
 สยามโกลบอลเฮ้าส์ อินทนิล (บางจาก) และบิ๊กซี 
•  บริการเปิดบัญชีเงินฝาก (K CHECK ID) ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย เคอรี่ บิ๊กซี  
 ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต จิฟฟี่ สยามโกลบอลเฮ้าส์ เอไอเอส ดีแทค และเซเว่น อีเลฟเว่น

• จำานวนธุรกรรม 
 24 ล้านธุรกรรม
• มูลค่าธุรกรรม 
 128,000 ล้านบาท

โครงการเอทีเอ็มสีขาว 
(White Label ATM) 

ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับธนาคารออมสินเปิดให้บริการเอทีเอ็มร่วมกันเป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย นำาร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม ปัตตานี ยะลา  
และนราธิวาส เพื่อบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็ม และเพิ่มความสะดวกสบาย 
ให้แก่ลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคาร ให้สามารถทำาธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็มได ้
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคาร (โครงการสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2563)

• จำานวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 
 15,000 รายการต่อเดือน  
 ใน 5 จังหวัด
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ธนาคารร่วมมือกับ บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด (มหาชน) เปิดตัวฟีเจอร์เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
ผ่านแอพพลิเคชั่น QR KBank เพื่อให้ลูกค้าใน สปป.ลาว ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน

บัตรโอนเงิน 
ไทย-เมียนมา 
ครั้งแรกในไทย 

ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับธนาคาร Kanbawza (KBZ) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์
ที่มีเครือข่ายสาขาและมีฐานลูกค้ามากที่สุดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ออกบัตรโอนเงินไทย-เมียนมา (Myanmar Remit Card) เพื่อให้บริการโอนเงิน 
ข้ามประเทศแก่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ทำางานในประเทศไทย

• จำานวนธุรกรรมกว่า  
 373 ล้านธุรกรรม

ประกันชีวิต 
ตะกาฟุล 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ได้รับการบริหารจัดการ 
ภายใต้หลักการของศาสนา มั่นใจด้วยการรับรองจากคณะกรรมการชารีอะห์ 
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ

• จำานวนกรมธรรม์ 31 กรมธรรม์
• ค่าเบี้ยประกัน 4.8 ล้านบาท

Payroll Plus 
ธนาคารกสิกรไทย 
คุ้มครองโรคโควิด 19 

ธนาคารให้สิทธิพิเศษ สำาหรับลูกค้า Payroll Plus ใหม่ และลูกค้า Payroll เดิม  
ที่เปลี่ยนมาเป็น Payroll Plus โดยเพิ่มวงเงินคุ้มครองในช่วงที่โรคโควิด 19  
กำาลังระบาด ให้แก่พนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ 
ที่เกิดจากโรคโควิด 19

• จำานวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ 
 กว่า 192 บริษัท

แอพพลิเคชั่น 
กระเป๋าเงิน
บนโทรศัพท์มือถือ
ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
(QR KBank) 

การนำาเทคโนโลยี e-Wallet มาใช้เพื่อยกระดับระบบการชำาระเงินผ่านช่องทาง 
ดิจิทัลของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย 
โดยไม่จำาเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร สามารถเติมเงินเข้าบัญชีเพื่อโอนเงินระหว่างกัน 
ใช้ชำาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด และเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือได้ทันที เพื่อส่งเสริม
ให้เข้าถึงการใช้บริการทางการเงินของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

• จำานวนธุรกรรม
 450,000 ธุรกรรม
• มูลค่าธุรกรรมกว่า 23,000 
 ล้านลาวกีบ (81 ล้านบาท)
• จำานวนผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 
 QR KBank กว่า  
 105,000 ราย
• จำานวนร้านค้าที่ใช้บริการ
 แอพพลิเคชั่น QR KBank  
 Shop 1,600 ร้านค้า

สินเชื่อส่วนบุคคล 
Salary Advance 
ผ่านช่องทาง 
การให้บริการโมบาย
แอพพลิเคชั่น Wing 

ธนาคารร่วมกับพันธมิตร Wing ในราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้โครงการ
สินเชื่อส่วนบุคคล Salary Advance ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลระยะสั้น
เพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำาวันให้แก่ลูกค้า e-Wallet ของ Wing ผ่านช่องทาง
การให้บริการโมบายแอพพลิเคชั่น สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2563 และจำากัดกลุ่มผู้ใช้งานในระยะ 6 เดือนแรก
ให้แก่ลูกค้า Payroll จำานวน 5 บริษัทของ Wing ที่อาศัยอยู่ในเมืองพนมเปญ 
และเตรียมขยายการให้บริการครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศ 

• ยอดสินเชื่อ 389,050 บาท
• จำานวนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ
 สินเชื่อ 206 ราย
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ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างการเข้าถึงทางการเงินสำาหรับลูกค้าธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างการเข้าถึงทางการเงินสำาหรับลูกค้าธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน

สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสำาหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าสำาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในลักษณะสินเชื่อระยะยาวเพื่อใช้ปรับเปลี่ยน 
เครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบการซื้อเครื่องจักร 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคารถาวร
สำาหรับตั้งเครื่องจักรใหม่ รวมถึงการต่อเติม เปลี่ยนแปลง 
ขยายหรือทำาให้ดีขึ้นสำาหรับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ 
โดยมีวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตำ่าได้มากขึ้น ช่วยเสริมสภาพคล่อง
ในการดำาเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งเป็นฐานสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

• ยอดสินเชื่อ 2,228 ล้านบาท 

โครงการนวัตกรรมดี
ไม่มีดอกเบี้ย 

ธนาคารร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดย สนช. 
เป็นผู้สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะเวลาหนึ่งให้แก่โครงการ
นวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสู่กระบวนการผลิตจริง และธนาคาร
จะเป็นผู้พิจารณาสินเช่ือท่ีได้รับการประเมินความเป็นนวัตกรรมจาก สนช.  
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนไปใช้คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจ

• ยอดสินเชื่อ 3 ล้านบาท  
 (เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อกข้าว 
ปีการผลิต 2562/2563 

โครงการที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อกข้าว ปีการผลิต 2562/2563 เพื่อดูดซับปริมาณผลผลิต
ข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาด โดยคาดว่าจะส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือก
มีเสถียรภาพมากขึ้น

• ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่  
 8,533 ล้านบาท
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ธนาคารจัดตั้งโครงการเถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ เพื่อประคับประคอง
ให้ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถนำาพาองค์กร และดูแลพนักงานของตน

ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด	19ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด	19

ผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน

โครงการเถ้าแก่ใจดี 
เจ้าหนี้มีใจ 

โครงการมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือพนักงานของผู้ประกอบการ 
ที่มีรายได้น้อยให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19  
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารและภาคธุรกิจ  
ด้วยการลดดอกเบี้ยบนวงเงินเดิมที่ลูกค้ามีกับธนาคาร เพื่อให้ลูกค้า 
นำาส่วนลดดอกเบี้ยไปใช้ในการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัท 
เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ  
มีงานทำาต่อเนื่อง มีรายได้ พร้อมช่วยลดภาระหนี้ต่างๆ และลดจำานวน
พนักงานที่จะถูกเลิกจ้างในอนาคตลง ซึ่งโครงการนี้มีความโปร่งใสชัดเจน  
เพราะบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะใช้ระบบจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
ผ่านธนาคาร ทำาให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานยังอยู ่
และได้เงินเดือนเท่าเดิม โดยธนาคารนำาร่องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก
และคาดว่าจะขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดอื่นต่อไป  

• จำานวนผู้ประกอบการที่
 เข้าร่วมโครงการ 156 ราย
• จำานวนพนักงานของผู้ประกอบการ
 ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 10,743 ราย

โครงการสินเชื่อ 0% 
เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี 

สินเชื่อสำาหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน 
ที่ต้องการวงเงินเพื่อนำาไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท ไม่ต้องมีหลักประกัน  
ระยะเวลากู้ 10 ปี และไม่ต้องผ่อนชำาระคืนเงินกู้ 1 ปี โดยจ่ายเงินเดือน
พนักงานคนละ 8,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยให้
พนักงานมีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำารงชีวิต ลดอัตราการว่างงาน
และช่วยให้ผู้ประกอบการยังสามารถดำาเนินธุรกิจและก้าวผ่านช่วงเวลา
ที่ยากลำาบากไปด้วยกัน

• ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 
 1,107 ล้านบาท  
• จำานวนผู้ประกอบการ
 ที่เข้าร่วมโครงการ 924 ราย
• จำานวนพนักงานของผู้ประกอบการ
 ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 36,427 ราย

* ผลการดำาเนินงานข้างต้นมาจาก 
 ข้อมูลของเดือนที่มีผล 
 ต่อการดำาเนินงานสูงสุดในปี 2563

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-2, GRI 403-7, FS 7, FS 14
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ผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน

สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าออมสิน 
(GSB Soft Loan) 

ธนาคารร่วมกับธนาคารออมสินในการให้สินเชื่อวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 
20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อน 5 ปี โดยสามารถผ่อนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
ในอัตราคงที่ร้อยละ 2 ในช่วง 2 ปีแรก เพื่อเสริมสภาพคล่องสำาหรับ 
ลูกค้าธุรกิจ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19

• ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 
 14,698 ล้านบาท
• จำานวนผู้ประกอบการ
 ที่เข้าร่วมโครงการ 3,617 ราย

* ผลการดำาเนินงานข้างต้นมาจาก
 ข้อมูลของเดือนที่มีผลการดำาเนินงาน 
 สูงสุดในปี 2563

โครงการ SME สร้างไทย ธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ในการคำ้าประกันวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อน 7 ปี  
เพื่อเสริมสภาพคล่องสำาหรับลูกค้าธุรกิจ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 
เพื่อนำาพาธุรกิจก้าวข้ามช่วงวิกฤติไปด้วยกัน

• ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 
 41,903 ล้านบาท
• จำานวนผู้ประกอบการ
 ที่เข้าร่วมโครงการ 17,472 ราย

* ผลการดำาเนินงานข้างต้นมาจาก
 ข้อมูลของเดือนที่มีผลการดำาเนินงาน 
 สูงสุดในปี 2563

ความคุ้มครอง
โรคโควิด 19 ฟรี 3 เดือน

ธนาคารให้ความคุ้มครองโรคโควิด 19 ฟรี 3 เดือนแก่ลูกค้า K PLUS 
ที่ลงทะเบียนผ่าน LINE KBank Live ในกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับ
การชดเชยจำานวน 100,000 บาท ชดเชยรายได้กรณีรักษาตัว 
1,000 บาทต่อวัน  เพื่อช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ลดภาระ
และความสูญเสียที่เกิดจากโรคโควิด 19 

• จำานวนลูกค้าลงทะเบียนสมบูรณ์
 600,000 ราย

 นอกจากนี้ เพ่ือให้ร้านค้ารับบัตรต่างๆ สามารถแข่งขันได้บนความเสี่ยงที่น้อยที่สุดภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 ธนาคารได้ดำาเนินการ 
พัฒนาระบบต่างๆ สำาหรับร้านค้ารับบัตร ดังนี้

• การพัฒนาระบบการรับบัตรผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ EDC (Electronic Data Capture) ให้รองรับการทำารายการแบบไร้การสัมผัส  
(Contactless) ได้ครบทกุประเภทบตัร (Visa/Master/JCB/UnionPay)  เป็นธนาคารแรก เพ่ือให้ผูถื้อบตัรทีไ่ม่ต้องการใช้เงนิสดและต้องการ
ความสะดวกรวดเร็วในการชำาระเงินด้วยบัตรเครดิต สามารถใช้บัตรแตะโดยไม่ต้องเซ็นชื่อบน Sales Slip 

• การพัฒนาระบบรายการส่งเสริมการขายผ่านโปรแกรม Instant Discount ของบัตร UnionPay เป็นธนาคารแรก เพ่ือช่วยอำานวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรสามารถรับส่วนลด ณ จุดรับชำาระเงิน โดยที่ร้านค้ายังคงได้รับค่าสินค้าและบริการเต็มจำานวนเท่าเดิม

• การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่อง EDC สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

• การรเิริม่คดิค่าธรรมเนยีมแบบเหมาจ่ายเป็นธนาคารแรก เพ่ือสนบัสนุนและช่วยเหลอืร้านค้าท่ีมกีารทำารายการไม่สงูมากให้สามารถเข้าถึง
บริการ Electronic Payment แทนการใช้เงินสด

• การสนับสนุนกลุ่มร้านค้ารับบัตรประเภทต่างๆ ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม่แบบภาวะปกติแบบใหม่ (New Normal) โดยการเพ่ิม
อุปกรณ์ท่ีใช้กดรหัสประจำาตัว: PIN pad ท่ีสามารถให้บริการชำาระเงินแบบไร้การสัมผัส เพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงระหว่างร้านค้า 
รับบัตรกับลูกค้าที่มาใช้บริการ 

• การพัฒนาโปรแกรมกำาหนดยอดการรับบัตรต่อรายการ และยอดการรับบัตรต่อเดือน บนเครื่อง EDC สำาหรับกลุ่มร้านค้ารับบัตรขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง ซึ่งจากเดิมที่กำาหนดได้เฉพาะบนเครื่อง Mini EDC และ Mobile Point of Sale (mPos) เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก 
กลุ่มมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงร้านค้า 
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การให้ความรู้ทางการเงิน

 ในปี 2563 ธนาคารจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ อาทิ ลูกค้าบุคคล เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ ความรู้ด้านการเงิน  
ดา้นเทคโนโลยีบลอ็กเชน ดา้นเศรษฐกิจรายอตุสาหกรรม เพ่ือชว่ยให้ลกูคา้และผูป้ระกอบการมพ้ืีนฐานความรูท้ีจ่ำาเปน็ เพ่ิมพูน และพัฒนาทกัษะดา้นการบรหิาร
จัดการธุรกิจเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ	การให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ	

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำานวนผู้เข้าร่วมจำานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม	(คน)โครงการ/กิจกรรม	(คน) ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

กลุ่มเอสเอ็มอี 
และบุคคลทั่วไป

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจ K SME CARE 
และ K SME ให้ความรู้ทางธุรกิจ 
• เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในปี 2563 ทำาให้ 

กิจกรรม SME CARE ไม่สามารถจัดได้ตามปกติ  
จึงปรับเป็นรูปแบบสัมมนาออนไลน์ โดยมีสมาชิก
เครือข่ายนักธุรกิจ K SME CARE  เข้าร่วมถ่ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์การทำาธุรกิจ 
และตอบคำาถามสดในรายการ CARE TALK 3  
เพื่อแบ่งปันความรู้ธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ทางเพจ K SME และ Facebook 

• การสัมมนาออนไลน์โดยมีสมาชิก K SME CARE 
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และพัฒนากระบวนการคิดเพื่อการปรับธุรกิจ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ในซีรีส์ How To Think บนแพลตฟอร์มออนไลน์  
ทางเพจ K SME

• การรวบรวมความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง
ของธุรกิจ SME ผ่าน K-Inspired e-magazine  
ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าทาง Electronic Direct Mail  
(EDM)

โครงการให้ความรู้ด้านการลงทุนส่วนบุคคล
กับกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ
• ปรับรูปแบบสัมมนาเป็นออนไลน์
• รวบรวมความรู้เรื่องการลงทุนจัดส่งมอบให้ลูกค้า

เป็นรายเดือนผ่าน THE WISDOM Onward  
และ THE PREMIER NEXT

• จำานวนการเข้าฟัง/อ่าน
บทความ/ เข้าร่วมงาน
สัมมนา ให้ความรู้ทางธุรกิจ
และการเงินแก่ลูกค้า 
ผู้ประกอบการ และลูกค้า
กลุ่มบุคคลพิเศษ  
286,000 ครั้ง

เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วย 
ต่อยอดเครือข่ายความสัมพันธ์
ทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า อันเป็น 
การพัฒนาและยกระดับ 
SME ซึ่งเป็นฐานใหญ ่
ของระบบเศรษฐกิจไทย  
ในขณะเดียวกันทำาให้ธนาคาร
เข้าใจความต้องการของลูกค้า
มากยิ่งขึ้น เพื่อนำามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังให้ลูกค้า 
ได้มีความรู้สภาพตลาด 
การลงทุนที่ทันต่อเหตุการณ์ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ในการปรับแผนการลงทุน 
ส่วนบุคคล
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กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำานวนผู้เข้าร่วมจำานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม	(คน)โครงการ/กิจกรรม	(คน) ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

กลุ่มสตาร์ทอัพ โครงการ KATALYST 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารในการเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจกับกลุ่ม Tech Startup เพื่อค้นหา 
Tech Startup ที่มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่น
ที่จะขยายธุรกิจ และมีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มลูกค้าของธนาคาร เป็นการสร้างโอกาส
ในการขยายฐานลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ  
(ผ่านบริษัท กสิกร วิชั่น จำากัด) และสร้างนวัตกรรม
ร่วมกับกลุ่มบริษัทกสิกร-บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป 
(KBTG) โดยในปี 2563 มีการดำาเนินงาน ดังนี้
• จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม Tech Startup 
 Community ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 ได้แก่ Facebook และเว็บไซต์ 
 katalyst.kasikornbank.com
• จัดโครงการ e-Learning Program ร่วมกับ 
 Stanford Thailand Research Consortium 
 เพื่อสร้างพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
 โดยใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
 ให้แก่สตาร์ทอัพ จำานวน 12 ทีม จากผู้สมัคร
 กว่า 100 ราย 

• จำานวนผู้ติดตาม
 ใน Facebook Fanpage 
 17,007 คน 
 (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 
 จากปีที่ผ่านมา)
• จำานวนโครงการอยู่ระหว่าง
 การดำาเนินงาน เพื่อต่อยอด
 ทางธุรกิจ 5 โครงการ 
• จำานวนสตาร์ทอัพ
 ที่อยู่ระหว่างการหารือ
 เพื่อหาโอกาสต่อยอด
 ทางธุรกิจ 5 ราย

กลุ่มสตาร์ทอัพมีโอกาส
ขยายฐานธุรกิจ ฐานลูกค้า 
เงินลงทุนทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมถึง
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 
และได้รับคำาปรึกษา 
จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น  
กฎหมายข้อบังคับ การตลาด  
ความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยี 
รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร

ลูกค้าทุกกลุ่ม 
และบุคคลทั่วไป

การจัดสัมมนาออนไลน์ให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป 
โดยวิทยากรจากฝ่ายงานธุรกิจตลาดทุน 
และบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

ประมาณ 200 คน เพ่ือให้ลกูคา้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 
ที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
อาทิ ทิศทางเศรษฐกิจ แนวโน้ม 
ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตรา 
แลกเปลี่ยน และตลาดหุ้นไทย 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
ธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง
ของลูกค้า

การจัดสัมมนาออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ หุ้นส่วน ONE Law Office 

ประมาณ 50 คน เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
การจัดการชำาระสะสางหนี้สิน
ของผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
โดยนำาทรัพย์สินของลูกหนี้
มาแบ่งชำาระให้แก่บรรดา
เจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรม และเสมอภาค 
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้
ในการปลดภาระหนี้สิน
ของตน และเป็นประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม
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กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำานวนผู้เข้าร่วมจำานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม	(คน)โครงการ/กิจกรรม	(คน) ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ลูกค้าทุกกลุ่ม 
และบุคคลทั่วไป

การจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
รายอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้แก่ 
• กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร 
• กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
• กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ประมาณ 30 คน
ประมาณ 20 คน
ประมาณ 30 คน

เพื่อให้ลูกค้าทราบทิศทาง
และแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ในธุรกิจของตน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปรับตัว 
และหาแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ	ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ	

กิจกรรม จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ธนาคารร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Financial Use Cases for Digital 
Businesses in Thailand ครั้งที่ 2 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการซื้อขายสินค้าระหว่างองค์กร 
(Digital B2B trade) และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การขนส่งและรับสินค้าเพื่อร่วมกันเสนอแนวทาง
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์กระบวนการซื้อขายสินค้าระหว่างองค์กร กระบวนการขนส่ง
และรับสินค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

57 ราย

ธนาคารร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ Blockchain ธุรกรรมการเงินแห่งอนาคต ในงานประชุมคณะกรรมการ
สายงานเศรษฐกิจและวิชาการ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในการนำาบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

50 ราย

ธนาคารร่วมเสวนาหัวข้อ ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค  COVID-19 ระหว่างผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารกสิกรไทยและเอไอเอส ในงาน CEBIT X TechTalkThai Webinar การรับมือกับผลกระทบ
ทางธุรกิจจาก COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เรื่องการปรับตัวของธุรกิจองค์กร 
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น Critical Infrastructure ของประเทศไทยในการรับมือกับวิกฤติโรคโควิด 19  

จำานวนผู้เข้าร่วมสูงสุด 500 ราย
จำานวนผู้เข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ 
(YouTube) กว่า 50 ครั้ง

ธนาคารร่วมเป็นวิทยากรหัวข้อ CFO สามารถใช้บล็อกเชนในการขับเคลื่อนมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา CFO Forum: Blockchain is here. What’s your next move? 
เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ในมุมของผู้บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองไทย พร้อมพูดคุยวิเคราะห์
สถานการณ์ในอนาคต

จำานวนผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ 
(YouTube) กว่า 200 ครั้ง 

ธนาคารร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Financial Use Cases For 
Digital Businesses in Thailand โดยบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
และคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างนวัตกรรม
ทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่กระบวนการ
ดิจิทัลครบวงจรในอนาคต  

จำานวนตัวแทนจากองค์กรชั้นนำา
กว่า 60 ราย
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PERFORMING TALENT

TALENT 
MANAGEMENT
Select only the best ones 
who fit with our culture and 
business aspiration and 
continue growing with us

ORGANIZATION 
DESIGN
Promote team structure to work 
across lines of command with 
clear rules of engagement among 
tribes towards agile organization

LEADERSHIP
Create purposeful and 
practical leadership in all levels 
of leaders to be a key role 
model of culture shift

PEOPLE 
EMPOWERMENT
Empower people to manage 
their lives with accountability 
speed and transparency

CAPABILITY 
DEVELOPMENT
Everyone is able to be 
developed based on 
their individual needs 
and business needs

WORKFORCE 
PLANNING
Plan to enhance sufficient 
workforce to all value 
creating roles and eliminate 
wastes in their jobs

COMMUNICATION
Embed mindset and behavior 
that lead us to achieve 
organization purpose

 AGILE ORGANIZATION

Agility

Collaboration

Innovativeness

Customer 
at Heart

PURPOSEFUL
&

PRACTICAL
LEADERSHIP

โอกาส
หากธนาคารมีแนวปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
มีการบริหารค่าตอบแทนและจัดสรรสวัสดิการอย่างเป็นธรรม จะทำาให้พนักงาน
ทำางานด้วยความทุ่มเท มีความภักดีต่อธนาคาร ส่งผลให้การดำาเนินงาน
ของธนาคารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (High Productivity)

หากธนาคารสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้อง 
ตามยุทธศาสตร์ K-Strategy จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทำาให้ยุทธศาสตร ์
การดำาเนินธุรกิจประสบผลสำาเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย ในขณะที่พนักงาน
มีความรู้เพิ่มมากขึ้นมีทักษะในการทำางานสูงขึ้น ช่วยให้การดำาเนินงาน
ของธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

หากธนาคารดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี 
จะทำาให้พนักงานทำางานอย่างมีความสุข มีสุขชีวอนามัยที่ดี และทำางาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอัตราการขาดงาน ทำาให้การดำาเนินธุรกิจ 
ของธนาคารมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยง
หากธนาคารบริหารจัดการด้านแรงงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เคารพ
ในความหลากหลาย และสิทธิมนุษยชนไม่มีความเท่าเทียม อาจทำาให้เกิด
ความเสี่ยงต่อข้อเรียกร้องจากพนักงาน และอาจมีอัตราการลาออกเพิ่มสูงขึ้น 
เกิดความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดการทรัพยากรบุคคลสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการเงินผนวกกับความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หากธนาคารไม่ได้พัฒนาความรู้
ให้กับพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ ทำาให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจในที่สุด 

หากธนาคารดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมการทำางาน
ของพนักงานไม่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทำาให้พนักงานไม่มี
ความสุขในการทำางาน เกิดความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการทำางานที่ลดลง 
(Low Productivity) และอาจส่งผลทำาให้อัตราการลาออกสูงขึ้น อันนำามาซึ่ง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

กลยทุธ์การบรหิารงานทรพัยากรบุคคล

 ธนาคารกำาหนดประเด็นที่มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Focus) ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ K-Strategy  
และสอดคล้องตาม K-Culture ของธนาคาร ดังนี้

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

PERFORMANCE 
& REWARD
Be in top tier in the market 
to pay “A Players” at the top point 
with well structured performance 
management system

People Strategy for “PERFORMING TALENT” in “AGILE ORGANIZATION”

1
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การปรับวัฒนธรรมองค์กร	การปรับวัฒนธรรมองค์กร	K-CultureK-Culture	ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน	ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน
  ธนาคารตระหนักถึงบริบทของสังคมและธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้หลัก 
The Influence Model ในการขับเคลื่อน เพื่อให้พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปตามที่มุ่งหวัง ซึ่งประกอบไปด้วย 
4 กระบวนการ ดังนี้

K-Culture as a part of 
Performance Evaluation

การกำาหนดการแสดง
พฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน
ในการแสดงออก เพื่อสะท้อนถึง
K-Culture ในแต่ละหัวข้อ 
(K-Culture Behavior Matrix 
Socialization) เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจความหมายและบทบาท
ที่ต้องแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น

การส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างที่ดี
ในการแสดงพฤติกรรม K-Culture 
ซึ่งธนาคารมอบหมายให้แต่ละสายงาน 
มี K-Culture Representative (K-Rep) 
หรือตัวแทนด้านการสื่อสารให้สายงาน
ของตน มีความเข้าใจใน K-Culture ใหม่
รวมถึงการออกแบบกิจกรรมที่ทำาให้
พนักงานได้เห็นแบบอย่างการแสดง
พฤติกรรมตาม K-Culture 

การเสริมแรงให้กับพนักงานที่แสดง
พฤติกรรม K-Culture โดยธนาคารผลักดัน
ให้มีการนำา K-Culture ไปเป็นมิติหนึ่ง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Evaluation) โดยในปี 2563 
ได้นำาร่องผ่านสายงานทรัพยากรบุคคล 
สายงานเลขาธิการองค์การ และมีแผน
ขยายผลไปยังสายงานอื่นในปีถัดไป

การที่ทุกคนจะสามารถแสดง
และปฏิบัติตาม K-Culture ได้ 
ต้องเกิดจากการได้รับความรู้ 
การเพิ่มระดับความสามารถ 
และการได้รับมอบหมายงานจริง 
(On the Job Training) นอกจากนี้
พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับ
การประเมินโดยตัวแทนของธนาคาร 
(K-Culture Ambassador) ที่ทำาหน้าที่
ประเมินพนักงานใหม่ทุกคนว่า
ผ่านเกณฑ์ K-Culture ของธนาคาร 
เพื่อให้พนักงานแสดงพฤติกรรม 
K-Culture อย่างถูกต้อง

TELL ME, 
MAKE IT CLEAR

TEACH ME, 
MAKE IT REAL

SHOW ME, 
MAKE IT VISIBLE

GUIDE ME, 
MAKE IT DIFFERENT

I CHOOSE
TO CHANGE

MY BEHAVIOR

The Influence Model 
Drives Behavior Change  

K-Culture Behavior 
Matrix Socialization

Customer at Heart
ลกูคา้คอืหวัใจ

Collaboration
รว่มมอืรว่มใจ

Agility
วอ่งไวคลอ่งตวั

Innovativeness
สรา้งสรรคอ์ยา่งย ัKงยนื

Collaboration 
ร่วมมือร่วมใจCustomer at Heart

ลกูคา้คอืหวัใจ
Collaboration
รว่มมอืรว่มใจ

Agility
วอ่งไวคลอ่งตวั

Innovativeness
สรา้งสรรคอ์ยา่งย ัKงยนื

Customer at Heart 
ลูกค้าคือหัวใจCustomer at Heart

ลกูคา้คอืหวัใจ
Collaboration
รว่มมอืรว่มใจ

Agility
วอ่งไวคลอ่งตวั

Innovativeness
สรา้งสรรคอ์ยา่งย ัKงยนื

Agility
ว่องไวคล่องตัว Customer at Heart

ลกูคา้คอืหวัใจ
Collaboration
รว่มมอืรว่มใจ

Agility
วอ่งไวคลอ่งตวั

Innovativeness
สรา้งสรรคอ์ยา่งย ัKงยนื

Innovativeness
สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน

K-Culture

1
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 ในปี 2563 ธนาคารได้จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิพฤตกิรรม K-Culture 
ใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ผ่านกระบวนการทำางานต้องเข้าใจลูกค้า Customer 
at Heart) การทำางานในแบบ Agility ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว 
การทำางานร่วมกันกับผู ้อื่น (Collaboration) และผ่านโครงการ 
ที่สนับสนุนการคิดริเริ่ม ซึ่งทำาให้เกิดการสรรค์สร้างอย่างย่ังยืน  
(Innovativeness) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้
 • PossAbility Acceleration: โครงการสนับสนุนการคิดริเริ่ม 
  สิ่งใหม่โดยธนาคารร่วมกับกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ ๊ป 
  เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันแสดงศักยภาพของตนเอง 
  อย่างเต็มท่ีในการคิดสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ 
  ที่ช ่วยส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมี 
  ผูเ้ข้าร่วมส่งแนวคดิเข้าประกวดจำานวน 114 ไอเดยี โดยโครงการ 
  ได้แบ่งการทำากิจกรรมทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ 1. การส่งไอเดีย 
  (Idea Submission) 2. การนำาเสนอแนวความคิด (Concept  
  Presentation) 3. การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype  
  Presentation) ซึง่คณะกรรมการพิจารณาและตัดสนิให้คะแนน 
  จากความเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร การตอบโจทย ์
  ลูกค้า และผลลัพธ์ที่ธนาคารจะได้รับ ซึ่งทีมไอเดียที่ได้รับ 
  รางวัล Best PossAbility Idea ในปีนี้ มีทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่  
  ทีม Make a Wish (แอพพลิเคชั่นช่วยให้เด็กสร้างวินัย 
  ทางการเงิน) ทีม Spotlight (แพลตฟอร์มสร้างความโปร่งใส 
  ในการบริจาค) และทีม K-Guarantee (ไอเดียโซลูชั่น ช่วย 
  แก้ปัญหาผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์)

 • Data Playground:  โครงการที่สนับสนุนให้พนักงาน 
  ท่ีมีความสามารถด้านการใช้ข ้อมูล นำาข้อมูลมาทดลอง 
  เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและธนาคาร 
  โดยแนวคิดหรือชิ้นงานต้นแบบ (Minimum Value Product: 
  MVP) จะต้องสร้างคุณค่าให้ลูกค้า สร้างรายได้ หรือลดต้นทุน 
  ให้ธนาคาร  ท้ังนี ้ ธนาคารจะให้การสนับสนนุท้ังเวลา งบประมาณ 
  และมี ท่ีปรึกษาซึ่งเป ็นผู ้ เชี่ยวชาญในหัวข ้อท่ีเ ก่ียวข ้อง 
  เพ่ือส่งเสริมการสร้างการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
  (Data Driven DNA)
 • CEO Townhall: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารถ่ายทอดเรื่องราว 
  ของกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การดำาเนินงานของ 
  ธนาคารในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 รวมไปถึงวัฒนธรรม 
  ขององค์กร (K-Culture) ไปยังพนักงานผ่านการถ่ายทอดสด 
  (Live) บนช่องทางออนไลน์เป็นประจำาทุกเดือนโดย K-Culture 
  4 หัวข้อ ได้แก่ ลูกค้าคือหัวใจ (Customer at Heart) ว่องไว 
  คล่องตัว (Agility) ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) สรรค์สร้าง 
  อย่างย่ังยืน (Innovativeness) ซึ่งการทำาพฤติกรรมตามหลัก 
  K-Culture ดังกล่าว จะนำาพาทุกคนไปสู่เป้าหมายธนาคาร 
  ร่วมกัน คือการมุ ่งสู ่เป้าหมายขององค์กรท่ีมุ ่งเพ่ิมอำานาจ 
  ให้ทกุชวิีตและธุรกิจของลกูค้า (To Empower Every Customer’s 
  Life and Business)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารถ่ายทอดกลยุทธ์ เป้าหมาย และการดำาเนินงานของธนาคารในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 
รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร (K-Culture) แก่พนักงานบนช่องทางออนไลน์ผ่านรายการ CEO Townhall
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3

	 	 	 	 การปรับองค์กรเป็น		 	 	 	 การปรับองค์กรเป็น	Agile OrganizationAgile Organization	ให้		ให้	
	 	 	 	 สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง		 	 	 	 สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง	
	 	 	 	 ไปอย่างรวดเร็ว	 	 	 	 ไปอย่างรวดเร็ว
 การขับเคลือ่นองค์กรด้วยการทำางานแบบ Agile ท่ีมคีวามคล่องตวัสงู  
เพ่ือให้บรรลผุลมากกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ โดยเริม่จากการปรบัโครงสร้าง 
การทำางาน การสร้างบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุนการทำางานแบบ Agile 
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการคิดต่อยอดผลงานด้วยวิธีของ  
Agile โดยในปี 2563 มีการดำาเนินงาน ดังนี้

 การจัดตั้ง Agile Academy 
 ธนาคารได้จัดตั้ง Agile Academy เพ่ือเตรียมพร้อมในการขยาย 
ให้ทั้งองค์กรพร้อมต่อการทำางานในรูปแบบ Agile Way of Work  
ซึ่งธนาคารได้เตรียมความพร้อมใน 4 ด้าน ดังนี้
 • การเตรียมพร้อม Agile Foundation (Know): ธนาคาร 
  จัดเตรียมองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน ์
  ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานแบบ Agile เพื่อเป็นพื้นฐานและปรับ 
  กระบวนการทำางานให้สามารถทำางานได้ลุล่วงและตอบสนอง 
  ได้อย่างรวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของ Agile
 • การปรับโครงสร้างการทำางานเป็นแบบ Agile (Start): 
  ธนาคารได้เริ่มนำาโมเดลโครงสร้างการทำางานแบบ Agile  
  (Agile Organization Structure) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบกับ 
  สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานธุรกิจบางสายงาน 
  ที่ทำางานรองรับโครงการพิเศษของธนาคาร ซึ่งป ัจจุบัน 
  มจีำานวน  21  โครงการมพีนักงานเข้าร่วมการทำางานกว่า  676  คน 
  โดยพนักงานทุกคนจะได้รบัการอบรมพ้ืนฐานสำาหรบัการทำางาน 
  เช ่น Agile Workshop ซึ่งคือการปรับพ้ืนฐานให้เข ้าใจ 
  การทำางานและเป้าหมายในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ จะอยู่ใน 
  รูปแบบบทบาทสมมติของการทำางานแบบ Agile และได้รู้จัก 
  บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 • การสร้าง Agile Coach (Be): ธนาคารมุ่งสร้าง Agile Coach 
  เพ่ือรองรับการขยายตัวของการทำางานแบบ Agile ท่ีจะ 
  เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรในอนาคต ซึ่ง Agile Coach จะรับหน้าที ่
  ปรึกษาทั้งในด้านวิธีคิดและการทำางานแบบ Agile (Agile 
  Mindset and Agile Way of Work) ให้กับหน่วยงานท่ีปรับ 
  รูปแบบโครงสร้างการทำางานเป็นแบบ Agile โดยทุกคน 
  ท่ีได้เข้าร่วมการทำางานรูปแบบ Agile จะมีคุณสมบัติและ 
  ความชำานาญเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ Agile Facilitator สู่ Agile  
  Coach ซึง่ Agile Coach ท้ังหมดจะได้เป็น Agile COE (Center  
  of Excellence) ขององค์กร เพื่อสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 
  ในการสร้างองค์กรแบบ Agile ต่อไปทั้งธนาคาร

 • การสร้างผู้นำาองค์กร Agile Leader (Lead): ผู้นำาองค์กร 
  ต้องเข้าใจบทบาทและเป้าหมายขององค์กรเพ่ือการทำางาน 
  แบบ Agile ได้และผลกัดนัพนกังานทกุคนไปสูค่วามคล่องแคล่ว 
  และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
 
 การสร้างเครอืข่ายการสือ่สารให้สอดคล้องกบัการทำางาน
แบบ Agile
 • โครงการ KONNECT+: ธนาคารพัฒนา HR Chatbot   

 บน LINE Application เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารกับ 
 พนักงาน ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง ่าย ระบบจะช่วย 
 ตอบคำาถามให้กับพนักงานในเรื่องเ ก่ียวกับการใช ้ ชี วิต 
 การทำางาน โดยธนาคารคาดหวงัให้พนักงานคดิถึง  KONNECT+ 
 ในยามที่มีปัญหา และต้องการผู้ช่วยในการแก้ปัญหา เช่น  
 การสอบถามเรื่องการลาป่วย หรือลาพักร้อน การเข้าสู่ระบบ 
 ต่างๆ เพ่ือดำาเนนิการทีค่รอบคลมุถึงเรือ่งสวัสดกิาร ผลตอบแทน 
  และการเรียนรู ้ อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางท่ีพนักงานจะได้ 
 รับทราบประกาศและข่าวสารโดยตรงจากธนาคาร ท้ังน้ี  
 ระบบ KONNECT+ มีพนักงานลงทะเบียนการใช้งานแล้วกว่า 
 ร ้อยละ 98 นอกจากน้ี KONNECT+ ยังเป็นอีกช่องทาง 
 ในการเรยีนรูที้ผ่่านรปูแบบ Gamification โดยทีผ่่านมาธนาคาร 
 ได้จัดกิจกรรม Cyber Hygiene ที่มุ่งสร้างความตระหนักให้กับ 
 พนักงานในการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยั  
 และรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหย่ือจากภัย Phishing Mail รวมถึง 
 การใช้และเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

	 	 	 	 การให้พนักงานแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่	 	 	 	 การให้พนักงานแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที ่ 
    (Performing Talent)    (Performing Talent) 
 เพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์แรก ธนาคารกสกิรไทยมุง่มัน่ดำาเนินการ
เพ่ือก้าวสู่การเป็น “นายจ้างที่หนึ่งในใจ” ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา  
และบุคคลท่ัวไป เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้อยากมาร่วมงาน โดยเน้น 
การสร้าง “โอกาสการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน” ผ่านการให้คุณค่า
ต่อการทำางาน 4 มิติ ได้แก่ 
 • ทำางานเป็นทีมเพ่ือให้เป้าหมายของลูกค้าประสบความสำาเร็จ 
  และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงธนาคารไปสู่ดิจิทลัแบงก์
 • เรียนรู ้และค้นหาสิ่งใหม่ๆ อย่างไร้ขีดจำากัด เพ่ือมุ ่งสร้าง 
  นวัตกรรมในอนาคต ท่ามกลางบรรยากาศการทำางานทียื่ดหยุ่น 
  และคล่องตัว
 • เติบโตและงอกงามไปด้วยกัน โดยการผลักดันให้ทุกคน 
  แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และสนับสนุนให ้เกิดโอกาส 
  การเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับโลก
 • สร้างโลกให้น่าอยู่ย่ิงขึ้น โดยมีความเชื่ออย่างเดียวกับองค์กร 
  ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ชุมชนและตนเอง 

2
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ธนาคารจัดกิจกรรมและโครงการที่เน้นการสร้าง “โอกาสการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน”

 เพราะพนักงานทุกคนคือหัวใจสำาคัญขององค์กร ทุกวันที่ธนาคารกสิกรไทยจึงเป็นวันแห่งการเรียนรู ้และการเติบโต เพ่ือให้พนักงาน 
ประสบความสำาเร็จในชีวิตไปด้วยกัน โดยธนาคารได้จัดกิจกรรมและโครงการที่เน้นการสร้าง “โอกาสการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน” ดังนี้

ข้อสอบ
มาตรฐาน
กระบวนการสอบคัดเลือก
จากข้อสอบมาตรฐานของธนาคาร	
ตลอดจนสร้างชุดข้อสอบ
สำาหรับตำาแหน่งงานเฉพาะ	
เช่น	ตำาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาเครดิต	เป็นต้น

คณะกรรมการ
สัมภาษณ์
กระบวนการสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการสัมภาษณ์	
กำาหนดจำานวนและตำาแหน่ง
ของคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน
ในแต่ละตำาแหน่งงาน	พร้อมทั้ง
มีหลักเกณฑ์ประเมินการสัมภาษณ์
ที่สอดคล้องกับทักษะความสามารถ
ในแต่ละตำาแหน่งงาน	(Competency 
Based Interview)

กระบวนการ
อนุมัติ
กระบวนการอนุมัติเพื่อเข้าทำางาน
กับธนาคารจากฝ่ายงาน
และผู้บริหารของธนาคาร	

กระบวนการคัดเลือกสรรหาพนักงาน

 กระบวนการคัดเลือกสรรหาพนักงาน
 เพ่ือสร้างมาตรฐานในการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตำาแหน่งงาน และป้องกันความเส่ียงจากการเอนเอียง  
การเลือกปฏิบัติ หรือความไม่ยุติธรรมระหว่างการคัดเลือก ธนาคารจึงได้พัฒนามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกสรรหาพนักงาน และแต่งตั้ง 
ตัวแทนแต่ละสายงานเข้าร่วมทีม K-Culture Ambassador ท่ีมีบทบาทในการคัดเลือกพนักงานใหม่ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ขององค์กร (K-Culture) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านทักษะความรู้และความสามารถ เพ่ือให้สามารถคัดสรรบุคลากรท่ีมีความพร้อม 
ในการปรับตัวและเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

 กิจกรรมรับสมัครพนักงาน 
 ธนาคารปรับกลยุทธ์ในการดึงดูดกลุ่มผู้มีความสามารถท่ีศึกษา
ในต่างประเทศผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับสามัคคีสมาคม  
สหราชอาณาจกัร เพ่ือเปิดโอกาสให้นสิตินกัศกึษาและผูม้ปีระสบการณ์
การทำางานที่มีศักยภาพสูงได้ร่วมงานกับธนาคาร 

 โครงการทุนการศึกษาของธนาคาร 
 ธนาคารให้ทุนการศึกษากับนิสิตนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เพ่ือศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาโท ผ่านโครงการทุนการศึกษา Young Scholarship  
รุ่นที่ 5 จำานวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Master of  
Business Administration: MBA) และโครงการทุนการศึกษา Young  
Tech Scholarship รุ่นที่ 2 จำานวน 1 ทุน เพ่ือศึกษาต่อสาขาวิชา 
ด้านเทคโนโลยี
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 โครงการ KCapstone
 โครงการฝึกงานที่ เป ิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาได้เรียนรู  ้
การทำางานเชงิธุรกิจสตาร์ทอพั ซึง่จดัต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 โดยในไตรมาสแรก 
ธนาคารเปิดรับสมัครผู ้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งมีกว่า 1,200 คน  
และผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายท้ังสิ้น 54 คน ด้วยวิธีการประเมิน 
เปรียบเทียบกันระหว่างผู้สมัครตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Group 
Assessment) ภายหลังได้ระงับโครงการเนื่องจากผลกระทบจาก 
โรคโควิด 19

 ปรับปรุงประสบการณ์ในการเริ่มงานวันแรกกับธนาคาร 
 ธนาคารสร้างความประทับใจแรกให้พนักงานในวันเริ่มงาน โดย
พนักงานใหม่ที่มาเร่ิมงานจะได้รับกล่อง Welcome Box Set และ
กิจกรรม Orientation ที่จะให้ข้อมูลธนาคารที่สำาคัญและจำาเป็น 
ต่อการทำางานและปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศการทำางานในธนาคาร
ให้สามารถทำางานได้อย่างมีความสุขและตอบสนองความต้องการ 
ของธนาคารได้ 
 

ธนาคารสร้างความประทับใจแรกให้แก่พนักงานใหม่ในวันเริ่มงาน 
โดยการจัดกิจกรรม Orientation และการแจกกล่อง Welcome Box Set

 
* รายละเอียดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงานสามารถดูได้บนเว็บไซต์ธนาคาร 
 https://kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/Pages/principles-core-values.aspx
** รายละเอียดที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารความแตกต่างหลากหลายสามารถดูได้บนเว็บไซต์ธนาคาร 
 https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/KBank_Diversity_Management.aspx
*** รายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายสิทธิมนุษยชนสามารถดูได้บนเว็บไซต์ธนาคาร
 https://www.kasikornbank.com/th/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/Human_Rights_Policy.aspx

การส่งเสริมความหลากหลาย
และการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม

 ธนาคารได้นำากฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ หลักการ
ชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำาหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights) หลกัการด้านมนษุยธรรมและสทิธิของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: 
ILO) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United 
Nations Global Compact: UNGC) มาเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อ
พนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีม ตามท่ีได้ระบไุว้ในจรรยาบรรณพนกังาน*  
แนวปฏิบัติในการบริหารความแตกต่างหลากหลาย** และนโยบาย
สิทธิมนุษยชน*** โดยธนาคารไม่ยอมรับการใช ้แรงงานบังคับ 
และการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัต ิ
ในการจ้างงานและในที่ทำางานท้ังกรณีแรงงานท้องถ่ินและแรงงาน 
ข้ามชาติ รวมถึงไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ  
(Zero Tolerance) ในการจ้างงานและการทำางาน การล่วงละเมดิคกุคาม
ทางวาจา กายภาพ และทางเพศ รวมถึงความเสียหายทางจิตวิทยา 
ทุกรูปแบบ
 นอกจากน้ี เพ่ือพัฒนากระบวนการทำางานตรวจสอบ และหา
แนวทางในการลดความเสีย่งทีเ่กดิจากการเลอืกปฏบิตั ิหรอืละเมดิสทิธิ
มนุษยชน ธนาคารสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะไว้
หลากหลาย อาทิ ศูนย์ฮอตไลน์ พนักงานสัมพันธ์ การจัดประชุมหารือ 
ในวาระต่างๆ เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาอันนำาไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน รวมถึงส่งเสริมและรับรองสิทธิ
ในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และจัดประชุมในระบบทวิภาคีระหว่าง 
ผู้บริหารของธนาคาร และคณะกรรมการลูกจ้างอย่างเป็นทางการ 
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ  
ยังสามารถจัดประชุมร่วมกันได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะของพนักงานได้รับการแก้ไขเรียบร้อยทุกกรณีภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด
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 ค่าตอบแทนพนักงานค่าตอบแทนพนักงาน
 ธนาคารมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม 
และแข่งขันได้ โดยไม่ขึน้อยู่กับความแตกต่างทางเพศ เชือ้ชาต ิและศาสนา 
ของพนักงาน แต่ข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 
ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับคุณค่าที่มีต่อธนาคาร โดยมีการเปรียบเทียบ 
ผลตอบแทนของพนักงานกับตลาดกลุม่ธนาคารอย่างสมำา่เสมอ รวมทัง้ 
มีนโยบายการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปีและการจ่ายโบนัส
ตามความสามารถของพนักงาน และปรับเพิ่มเงินเดือนพิเศษระหว่างป ี
ตามความเหมาะสม เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ทำางาน
อยู่กับธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้วางระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
ค่าแรงเล้ียงชีพ และสวัสดิการสำาหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจำา 
ในต่างประเทศและพนักงานท้องถ่ินในต่างประเทศให้สอดคล้องและ 
เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายท้องถ่ินและคำานึงถึงความสามารถ 
ในการแข่งขันได้กับตลาดท้องถ่ิน โดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทน
สวัสดิการ และดัชนีค่าครองชีพของแต่ละเมืองในทุกประเทศ พร้อมทั้ง 
จัดทำาเป็นคู่มือค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานท้ังที่ปฏิบัติงาน
ในประเทศไทย ต่างประเทศ และพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ 
 

การจัดสรรสวัสดิการ

 พนักงานธนาคารกสิกรไทยทุกคน* ได้รับสวัสดิการเพ่ือช่วยลด
ความกังวลและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  
และการดำารงชีวิตท่ีดีของพนักงาน ตลอดจนครอบครัวของพนักงาน  
โดยธนาคารจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานและประชาสัมพันธ ์
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร (Kworkplace.com และ  
KONNECT+) ดังนี้ 

การสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ

 ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การให้โอกาส” เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม 
อย่างเท่าเทยีม โดยในปี 2563 ธนาคารกสกิรไทยให้การสนบัสนนุอาชพี 
แก่ผู้ทุพพลภาพทั่วประเทศจำานวน 202 ราย รวมเป็นงบประมาณกว่า  
22.71 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อจัดสรรในการส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ผู้ทุพพลภาพทั่วประเทศ

การบริหารค่าตอบแทน

 ธนาคารพิจารณาทบทวนการบรหิารค่าตอบแทนด้วยความระมดัระวัง 
อย่างละเอียดถ่ีถ้วนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการโน้มเอียง 
หรือการเลือกปฏิบัติหรือความไม่เท่าเทียมในกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง 
กับการประเมินผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทน อีกทั้งยังเห็น 
ความสำาคัญของการบริหารอัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทน 
พ้ืนฐานระหว่างชายและหญิงให้มคีวามแตกต่างกันน้อยทีส่ดุบนพ้ืนฐาน 
ของการรักษาสมดุลและความเท่าเทียมกันตามผลการปฏิบัติงาน 
และคุณค่างาน 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
 ธนาคารกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
และโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตรา 
ค่าตอบแทนทบทวนถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ก่อนนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการธนาคารกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ 
ผลการดำาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดอัตราค่าตอบแทน 
เป็นผู ้พิจารณา และนำาเสนอจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
เป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน จากกระทรวงแรงงาน

 
* พนักงานทุกคน หมายถึง พนักงานประจำา (Full Time Employee) ภายใต้สัญญาการจ้างงานของธนาคารกสิกรไทย สำาหรับพนักงานประจำาภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทของธนาคารกสิกรไทย
 และบริษัทให้บริการสนับสนุนต่อธนาคารกสิกรไทยจะได้รับสวัสดิการ คือ ประกันชีวิต การรักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและพิการ ลาคลอด และเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ
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ด้านสุขภาพ

ด้านการเงิน

การตรวจสุขภาพประจำาปี 
(กรณีพนักงานที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปี จะได้รับ

บริการตรวจร่ายกายเพิ่มเติม
ถึงสารบ่งชี้มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งต่อมลูกหมาก 
และมะเร็งลำาไส้)

การให้บริการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ประจำาธนาคาร 

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กรณีเข้ารับการรักษาภายนอก

ธนาคาร ธนาคารสร้างแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่พนักงานสามารถ

เบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านแอพพลิเคชั่น 
บนโทรศัพท์มือถือได้ ในกรณี

ที่พนักงานเจ็บป่วยเข้ารับการรักษา
พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 

ธนาคารจะออกหนังสือส่งตัว
ให้กับพนักงาน เพื่อลดความกังวล

ในการสำารองเงิน
จ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ธนาคารสนับสนุน 
การออกกำาลังกายในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งสถานที่ออกกำาลังกาย
(Fitness Center)
สโมสรราชพฤกษ์ 

ภายในศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย 
และบ้านพักสุขสามัคคี 

เช่น ห้องฟิตเนส 
สระว่ายนำ้า และห้องสควอช 
และมีชมรมกีฬาของธนาคาร 

ได้แก่ ชมรมวิ่ง 
บาสเกตบอล ฟุตบอล เป็นต้น

โครงการดูแลสุขภาพจิตพนักงาน 
ธนาคารมีแพลตฟอร์ม “OOCA” 
สำาหรับเป็นช่องทางให้พนักงาน
เข้ารับคำาปรึกษาจากจิตแพทย์
หรือนักจิตวิทยาได้ทุกที่ทุกเวลา 
โดยข้อมูลการใช้บริการถือเป็น

ความลับระหว่างพนักงาน
และผู้ให้บริการ เริ่มให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ 
เงินเกษียณอายุสำาหรับพนักงาน 

และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาของบุตร

เงินกู้ยืม ได้แก่ ที่อยู่อาศัย รถยนต์ 
การศึกษา การสมรส และการบรรเทาทุกข์ 

โดยในปี 2562 ธนาคาร
ขยายขอบเขตสวัสดิการเงินกู้

เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ครอบคลุมถึงการกู้เงิน
เพื่อนำาไปใช้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
และบุตรบุญธรรม การรักษาพยาบาล
บิดามารดา บิดามารดาของคู่สมรส 

คู่สมรส บุตร ธิดา รวมถึงญาติใกล้ชิด
ผู้อยู่ในอุปการะของพนักงาน

ครอบครัว ได้แก่ พนักงานหญิง
ที่ตั้งครรภ์ลาคลอดได้ 98 วัน

และได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา 
98 วัน ซึ่งมากกว่าสิทธิประโยชน์

ทางกฎหมายที่กำาหนดให้
จ่ายค่าตอบแทนที่ 45 วัน
และยังให้พนักงานชาย

ที่ภรรยาคลอดบุตรลาหยุดได้ 5 วัน
เพื่อไปดูแลภรรยา  

และบริการห้องให้นมบุตร  
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กเล็ก

กองทุน ได้แก่ 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

กองทุนเงินทดแทน 
กองทุนประกันสังคม 

และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล		

การพัฒนาศักยภาพของพนกังาน	เพือ่สร้างโอกาสการเรยีนรู้การพัฒนาศักยภาพของพนกังาน	เพือ่สร้างโอกาสการเรยีนรู้  
และเติบโตไปด้วยกันและเติบโตไปด้วยกัน

 ธนาคารให้ความสำาคญักบัการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้เหมาะสม
กับตำาแหน่งงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ทักษะ ได้แก่ 

1. ทักษะที่พนักงานทุกคนควรมี (Universal Skills) 
2.  ทักษะตามตำาแหน่งงาน (Functional Skills) 

การพัฒนาทักษะที่จำาเป็นในการทำางานที่พนักงานทุกคนควรมี (Universal Skills)
 เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ โดยทักษะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ทักษะการคิด (Thinking Skills): กลุ่มทักษะด้านการคิด 
 ที่ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้ 
2. ทักษะการทำาความเข้าใจ (Understanding Skills): กลุ่มทักษะด้านความสัมพันธ์ 
 ที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำางานร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ทักษะการปฏิบัติ (Doing Skills): กลุ่มทักษะด้านการลงมือทำาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถสร้างผลงานอย่างดีในทุกสถานการณ์ 

3.  ทักษะเชิงดิจิทัล (Digital Skills) 
4.  ทักษะที่จำาเป็นในอนาคต (Future Skills) และ
5. ทักษะการสร้างภาวะผู้นำา (Leadership Skills) 

  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ Upskill และ Reskill ให้กับพนักงาน 
ผ่านช่องทางที่หลากหลายท้ังออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การเรียนรู ้
ด้วยตนเอง การศกึษาจากประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญ เป็นต้น  โดยในปี  
2563 ธนาคารมุง่พัฒนาทกัษะทีพ่นักงานทกุคนควรม ี(Universal Skills) 
และแนวทางในการ Upskill และ Reskill พนักงาน

Skills Development Landscape

A

Depending on 
Position

B..C..D

A

Depending on 
Position

B..C..D

Management

Depending on 
Position

Specialist

Universal Skills
Essential skills to deliver 
results holistically

Reskilling
Upskilling

• Classroom
• Online Learning
• Coaching
• On-the-job Training
• Project Assignment

Functional Skills
Skills to deliver performance 
efficiently in area 
of expertise

Reskilling
Upskilling

• Classroom
• Online Learning
• Coaching
• On-the-job Training
• Project Assignment

+Digital Skills
Skill to develop digital 
capabilities to be ready 
in digital world

Upskilling

• Online Learning
• Self-study
• Sharing Experience 
 from Experts

+Strategic/Future Skills
Skill to promptly shift to the future 
contexts which are rapidly changing

Upskilling

• Online Learning
• Self-study
• Sharing Experience 
 from Experts

+Leadership Skills
Skill to motivate, influence, 
and lead other people 
with purposeful

Upskilling

• Classroom
• Online Learning
• Leaders Community
• Sharing from Leaders’ 
 Experience

Development 
Purpose

Development 
Channel

• Product Manager
• Segment Manager
• Financial Advisor
• Marketing Expert

• Data Analytics
• Cyber Security
• Agile

• Leadership Rotation 
 Program
• Management Development  
 Program (MDP)
• Corporate University  
 Program

   GRI 103-2
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โครงการ Upskill & Reskill  
 ธนาคารได้จัดทำา KBank Reskill Framework เพ่ือให้สามารถ 
จดัลำาดบัความเร่งด่วนในการพัฒนาทกัษะของพนกังาน และเตรยีมพร้อม 
ล่วงหน้าให้แก่พนักงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  
รวมถึงการทำา Internal Market Place เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการจัดทำาแผนการพัฒนาให้
พนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) ดังนี้

1. ธนาคารสร้างเครื่องมือเพ่ือวัดและระบุทักษะที่จำาเป็นต้อง
พัฒนา โดยวางแผนการพัฒนาเป็นการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
(Self-study) ร้อยละ 10 การรับคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ
(Coach) ร้อยละ 20 และการลงมือทำาเพ่ือเรียนรู้ (Action 
Learning) ร้อยละ 70 

2. ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาทักษะของพนักงานในด้านต่างๆ  
ผ่านโครงการ Digital Academy เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพัฒนาของพนักงานทุกด้านผ่านรูปแบบการเรียนรู  ้
ทีทั่นสมยั เช่น การเชือ่มโยงแพลตฟอร์มการเรยีนรูจ้ากภายนอก
เข้าสู่ระบบภายในของธนาคาร อาทิ การเรียนผ่าน SkillLane 
และ CHULA MOOC Achieve โดยพนักงานสามารถเลือก 
ตำาแหน่งงานที่ว่างลงภายในธนาคารได้ใน KBank Market 
Place โดยธนาคารช่วยจดัทำา Career Matching ให้ในระหว่าง
ที่กำาลังพัฒนาระบบดังกล่าว

3. ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานออกแบบการเรียนรู ้ด ้วย
ตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำางาน ทักษะการใช้ชีวิต และ
ทักษะท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหวังของธนาคารภายใต้กระแส 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ครอบคลุม  4  หมวดวิชา ได้แก่
• การทำางานในรูปแบบใหม่ตามแนวทางการทำางานแบบ  

Agile และการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกันท้ังองค์กร  
(Objectives and Key Results: OKR) 

• การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในการทำางานและจัดการข้อมูล 
(Digital & Data Analytics Skill)

• การเสรมิสร้างทักษะทางด้านอารมณ์และสงัคม (Soft Skill) 
ในการคิด วิเคราะห์ และสื่อสาร

• การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) เพ่ือตอบโจทย์ 
ให้พนักงานแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มท่ีในบริบทของ  
Agile Organization  

ธนาคารได้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ จากเดิม ที่เป็นการเรียนรู้
ในห้องเรียน (Classroom Learning) เป็นการเรียนออนไลน์ 
(Online Learning) จำานวน 205 หลักสูตร ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางได้มากถึง 82 ล้านบาท
จากการเข้าเรียนของพนักงาน
จำานวน 142,335 ครั้งตลอดปี 

พนักงานเรียนรู้ผ่านทุกช่องทาง 
847,516 ชั่วโมง 
ชั่วโมงการเรียนรู้เฉลี่ย 42.8 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี

Thinking 
Skills

Understanding 
Skills

Doing 
Skills

ทักษะการทำาความเข้าใจ
(Understanding Skills)
กลุ่มทักษะด้านความสัมพันธ์ 
ที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าใจและใส่ใจกันและกัน (Empathy)
ความสามารถในการทำาความเข้าใจความรู้สึก 
และความต้องการของผู้อื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

การบริหารความแตกต่าง (Diversity Management)
ความสามารถในการสร้างทัศนคติ นวัตกรรม  
และการทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการจัดการ 
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา

การประสานงานกับผู้อื่น (Coordinating with Others)
ความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งแบ่งปันสมรรถภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
และผลประโชน์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน

ทักษะการคิด 
(Thinking Skills)
กลุ่มทักษะด้านการคิด  
ที่ช่วยให้พนักงานสามารถ 
เข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้อง 
และแก้ไขปัญหาได้

การคิดเชิงวิจารณญาณ และการตัดสินใจ
(Critical Thinking & Decision Making)
ความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำา  
ผ่านกระบวนการคิดที่ประสานกันระหว่างเทคโนโลยี
กับความรู้ของแต่ละบุคคล

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน 
โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง 
ในการนำาไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อเท็จจริง  
ข้อโต้แย้ง และตัวเลือกต่างๆ เพื่อการเป็นผู้นำา 
ในทุกอุตสาหกรรม

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity & Innovation)
ความสามารถในการคิดนอกกรอบเพื่อเพิ่มคุณค่าในการผลิต 
หรือพัฒนาผลิตภัณท์/บริการอย่างสร้างสรรค์

ทักษะการปฏิบัติ
(Doing Skills)
กลุ่มทักษะด้านการลงมือทำา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อให้พนักงานทุกคน 
สามารถสร้างผลงานอย่างดี 
ในทุกสถานการณ์

การปรับตัว (Adaptability)
ความสามารถในการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
และวิธีการทำางานใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

การบริหารความรับผิดชอบ/ ความเป็นเจ้าของ
(Ownership Management)
ความสามารถในการผลักดันเป้าหมายให้สำาเร็จ  
และสร้างความเชื่อมั่นจากการรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การบริหารเวลา และการจัดลำาดับความสำาคัญ
(Time Management & Prioritization)
ความสามารถในการจัดการอย่างมืออาชีพ  
และลำาดับความสำาคัญของหน้าที่และกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในช่วงเวลาที่ตั้งไว้

การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา หรือประเด็นต่างๆ 
ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การเชื่อมโยง (Connecting the Dot)
ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
เพื่อสร้างวิธีการแก้ปัญหาหรือไอเดียใหม่ๆ

Universal Skills

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-1
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การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง	
(Talent Development) 

 ธนาคารผลักดันให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงได้แสดงศักยภาพของ
ตนเอง รู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจ โดยให้ความสำาคัญในการพัฒนา
ทักษะภาวะผู้นำาตามวัฒนธรรมขององค์กร (K-Culture) ผ่านช่องทาง 
การเรียนรู้ต่างๆ และมีการวางแผนการพัฒนารายบุคคลร่วมกับ 
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้พนักงานรู้สึกผูกพันและเป็นผู้นำาที่กระตุ้น 
การเปลีย่นแปลงของธนาคาร (Change Catalyst) อกีทัง้ยังส่งเสรมิให้สตร ี
มโีอกาสเตบิโตเข้าถึงตำาแหน่งบรหิารและกรรมการบรษิทัอย่างเท่าเทยีม 

Winner of Best Staff Training 
and Development Programme 
from Retail Banker International (RBI)

The 2020 Brandon Hall Group 
Excellence in Learning Awards: 
a Gold Medal in Best Advance in Competencies
and Skill Development

อัตราส่วนของผู้บริหารหญิงระดับกลาง 
ที่ก้าวหน้าขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูง	

ร้อยละ 76.35

การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ	

 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพถือเป็นปัจจัยสำาคัญ ในการช่วย
รักษาบุคลากรให้ทำางานอยู่กับธนาคารในระยะยาว และร่วมสร้าง 
ความสำาเร็จเติบโตไปพร้อมกัน เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราการลาออก
อันนำามาซึ่งค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่ที่สูงข้ึน ขณะเดียวกัน 
ยังเป็นการตอบสนองความคาดหวังของพนักงาน ในเรือ่งความก้าวหน้า
ในอาชีพการทำางาน ธนาคารจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานท่ีมี
ศักยภาพสามารถเติบโตในตำาแหน่งงานของธนาคาร และเปิดโอกาส 
ให้พนักงานสามารถโอนย้ายงานตามความถนัดและความสนใจ 
นอกจากนี ้ยังให้ความสำาคญักับการสรรหาพนักงานภายในเพ่ือทดแทน
ตำาแหน่งระดับบริหารที่ว่างลง 

   GRI 103-2, GRI 103-3
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ความผูกพันของพนักงาน

 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการสร้างความผูกพันระหว่างธนาคาร 
และพนักงาน โดยกำาหนดให้การวางแผนพัฒนาความผูกพันของ 
พนักงาน เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (People 
Management Goal) ของผูบ้รหิารแต่ละสายงาน ทัง้นี ้ธนาคารวางแผน 
สำารวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำาทุก 2 ปี โดยครั้งล่าสุด 
พนักงานได้รับการประเมินผลในช่วงปลายปี 2562 ภายหลังจากทราบ 
ผลการประเมิน ธนาคารมอบหมายให้ทุกสายงานวางแผนพัฒนาและ 
ส่งเสริมความผูกพันของพนักงานในระดับของสายงาน ทั้งน้ี ผู้บริหาร 
สายงานได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลผลความผูกพัน และค้นหา 
แนวทางเพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ตามแนวทางการเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน และมีการติดตามผล 
เป็นประจำาทุกเดือน ก่อนท่ีจะสำารวจความผูกพันของพนักงานครั้ง 
ถัดไปในปลายปี 2564 นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำา Pulse Survey  
เพ่ือเชก็ระดบัความผกูพันของพนกังานในปี 2563 เพ่ือปรบัแผนการสร้าง 
ความผูกพันของพนักงาน และเตรียมพร้อมในการสำารวจครั้งถัดไป ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจาก Engagement Ambassadors ของทุกสายงาน 
ในการร่วมวางแผนการสำารวจและกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน 
ของพนักงาน 

Work-Life Integration

มุ่งสู่ผู้นำาที่มีความสุขในชีวิต
Harmonized Living 

สร้างทักษะที่จำาเป็นในการช่วยให้
พนักงานที่มีศักยภาพสูง

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในการทำา
Business Transformation

เอื้อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
สร้างให้พนักงานที่มีศักยภาพสูง

แสดงพฤติกรรม K-Culture ในการทำางาน

เป็นต้นแบบของพฤติกรรมตาม
K-Culture

การติดตามแผนการสร้างความผูกพันของพนักงาน

แผนการสำารวจผลความผูกพันของพนักงาน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ก.ย. ม.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค. ก.ย.

สำารวจความผูกพัน
ของพนักงาน 
ประจำาปี 2562

แผนสร้างความผูกพัน
ของสายงาน

Pulse Survey 
วางแผน

สร้างความผูกพัน
เพิ่มเติม

เป้าหมาย
ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

สำารวจความผูกพัน
ของพนักงาน 
ประจำาปี 2564

จำานวนพนักงานภายในที่เติมเต็ม
เพื่อทดแทนตำาแหน่งงานที่ว่างในองค์กร		

ร้อยละ 84.62

การสร้างผู้นำาเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร
(Creation of Change Catalyst)

   GRI 103-2, GRI 103-3
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* รายละเอยีดท่ีเกีย่วกับนโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางานสามารถดไูด้บนเวบ็ไซต์ธนาคาร
 https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/Occupational_Safety_and_Health.aspx

รางวัลสุดยอดขององค์กร
ที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชียประจำาปี 2020
HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 
จาก HR Asia Magazine (Thailand Edition)

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน	

 ธนาคารมอบหมายให้คณะทำางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ขับเคล่ือนการดำาเนินงาน
ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วยในการทำางาน และควบคมุความไม่ปลอดภัย 
ที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยได้กำาหนดนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน*  
เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ในแต่ละอาคารกำาหนด 
ให้มีคณะทำางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ประจำาอาคาร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคณะทำางานอย่างน้อย 5 คน 
ขึน้ไป เพ่ือประชมุร่วมกันอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เพ่ือตดิตามและทบทวน 
การดำาเนินงานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อม

1. การจดัเตรยีมอปุกรณ์และสิง่แวดล้อมในการทำางานทีเ่หมาะสม 
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐาน 
ในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางานดังต่อไปนี้ 
• จัดเตรียมเก้าอี้ทำางานท่ีสามารถปรับระดับตามสรีระ 

ของผูใ้ช้งานและเหมาะสมกับระดบัความสงูของโต๊ะทำางาน
ตามหลักการยศาสตร์ 

• ออกแบบให้ห้องถ่ายเอกสารและทำาลายเอกสารแยกห่าง
จากบริเวณที่นั่งทำางาน 

• มีห้องเก็บเอกสารและห้องเก็บของแยกพื้นที่โดยเฉพาะ 
• ติดตั้งไฟ LED ท่ีมีระยะห่างของการกระจายแสงเพียงพอ

และเหมาะสมต่อการทำางานตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
กำาหนด 

• กระจกและผนังของอาคารสามารถป้องกันแสงและเสียง
รบกวนในระดับที่เพียงพอ ทำาให้ไม่รบกวนการทำางาน 

• ตรวจวัดคุณภาพอากาศในท่ีทำางานและทำาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจำา

• ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสมตามสภาพ 
ภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาล 

• ออกแบบให้มีพื้นที่หรือมุมพักผ่อน

ระดับความผูกพัน
ต่อธนาคาร	

ร้อยละ 75

ประเด็นที่ได้รับคะแนนสูงสุด	ได้แก่	
ความรู้สึกประสบความสำาเร็จ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย

จำานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ระดับความผูกพันต่อธนาคาร

หญิง	

ร้อยละ 68ชาย 
ร้อยละ 32
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2. K Parking Care บรกิารจดัรถรบัส่งพนกังานท่ีจอดรถนอกอาคาร  
ให้เดินทางปลอดภัยท้ังก่อนและหลังเลิกงานตามจุดจอดรถ
ในบริเวณใกล้เคียงธนาคาร พร้อมท้ังประสานงานกับสถานที่ 
จอดรถดงักล่าวเพ่ือตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดโดยรอบ  
เพ่ืออำานวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยให้พนกังาน

3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
การดูแลสุขภาพและโภชนาการทั้ งในรูปแบบแผ ่นพับ 
และการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่
พนักงานทั้งองค์กร เช่น การมีสถานที่ออกกำาลังกาย (Fitness) 
และการตรวจสุขภาพประจำาปี เป็นต้น

5. การจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยเพ่ือเป็นไป
ตามกฎหมาย ได้แก่ 
• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 
• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน 
• หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น 
• หลกัสตูรความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 

สำาหรับพนักงานทั่วไป
6. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความปลอดภัย เช่น  

ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดทำาวีดิทัศน์ (VTR) แนะนำา
เส้นทางการอพยพหนีไฟในกรณีฉุกเฉิน การอบรมและสาธิต 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (CPR) และการจดักิจกรรมสปัดาห์ 
ความปลอดภัย งานกสิกรไทยใส่ใจความปลอดภัย เพ่ือสร้าง 
จติสำานกึด้านความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของพนักงาน  
เป็นต้น

7. การบริหารจัดการความเครียด โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน
แบ่งเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
• การเรยีนรูด้้วยตนเองผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคาร
• การจดักิจกรรมเพ่ือฝึกปฏบิตัจิติในการจดัการความเครยีด 

เช่น การจัดอบรมเรื่อง Mindfulness เพ่ือฝึกปฏิบัติจิต 
ในการจัดการความเครียด เป็นต้น

แนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19

1. ธนาคารให้อำานาจผูบ้รหิารแต่ละหน่วยงานพิจารณาการเข้ามา 
ปฏิบัติงานในอาคารสำานักงานแต่ละวัน ประมาณร้อยละ  
50 - 60 ของพนักงานท้ังหมดและกำาหนดการเหลือ่มเวลาเข้างาน  
รวมถึงการพักรับประทานอาหารกลางวัน  

2. ธนาคารมมีาตรการรกัษาสขุอนามยัแก่พนักงาน ได้แก่ การตัง้จดุ 
วัดอุณหภูมิ จำากัดสิทธิเข้าอาคารสำานักงานสำาหรับบุคคล
ภายนอก จำากัดจำานวนคนในลฟิต์ คนเข้าห้องประชมุ และจำากัด
เวลาในการใช้ห้อง รวมถึงการฆ่าเชื้อให้กับอุปกรณ์สำานักงาน
เช่น โต๊ะพนักงาน ห้องนำ้า จุดสัมผัสสาธารณะ และยังมี 

ธนาคารจัดทำารายการ K Tips เพื่อสื่อความพนักงานในเรื่องการดูแลสุขภาพ
และสุขอนามัย ผ่านช่องทางสื่อสารภายในธนาคาร

ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยา
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Ooca โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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การอบโอโซนอาคารสำานักงานในทุกสัปดาห์  รวมถึงการดูแล 
ร้านอาหารภายในธนาคาร ผู้ทำาอาหารต้องใส่  Face Shield 
ถุงมือ และชำาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดแทนการใช้เงินสด

3. ธนาคารขอความร่วมมือทุกคนสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา  
งดพูดคุยในลิฟต์ รักษาระยะห่างระหว่างรอคิวรับประทาน
อาหาร งดนำาอาหารมารบัประทานร่วมกัน และงดนำาบตุรหลาน
เข้ามาในอาคารสำานักงานหรือสาขา  

4. ธนาคารแนะนำาให้จัดประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams   
จากโต๊ะทำางานหรือที่พักอาศัยของพนักงาน  

 โดยในปีท่ีผ่านมา ธนาคารดำาเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและรัดกุม ทำาให้ผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ 
ต่อคณุภาพชวิีตความเป็นอยู่ของพนกังานและการดำาเนินงานของธนาคาร
 นอกจากน้ี ธนาคารได้ออกแบบสำารวจความคิดเห็นพนักงาน  
ซึ่งผลจากแบบสำารวจนำาไปสู่การปรับปรุงและช่วยเหลือพนักงาน ดังนี้  

• การให้เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว   
 เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้พนกังาน

แจ้งความประสงค์เพ่ือขอชะลอการชำาระหน้ีเงินกู้สวัสดิการ 
ทีอ่ยู่ระหว่างการผ่อนชำาระในปัจจบุนัได้เป็นระยะเวลา 6 เดอืน  

• การแนะนำาแนวทางแบบ Agile Way of Work 
 ในช่วงเวลาที่พนักงานต้องทำางานจากที่บ้าน  
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการทำางาน เช่น  การตั้ง  To do lists  

ในการทำางานแต่ละวัน การปฏิสัมพันธ์ผ ่านทุกช่องทาง 
เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยน สอบถาม ยืนยันการทำางาน อัพเดท 
ความคืบหน้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งวางแผนแก้ปัญหา และจัด
ลำาดับความสำาคัญของงาน โดยดำาเนินการผ่านระบบออนไลน์ 

• การรับสมัครพนักงาน 
 ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสมัครงาน A Day @ KBank 

จากการเปิดรับสมัครพนักงานท่ีสำานักงานใหญ่เปล่ียนเป็น 
การสัมภาษณ์ออนไลน์

• การพัฒนาพนักงาน 
 ธนาคารปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู ้ จากการเรียนแบบ 

ออฟไลน์มาเน้นที่ออนไลน์มากย่ิงข้ึน ซึ่งส ่งผลต่อเนื่อง 
ต่อพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องพนกังาน เช่น ธนาคารได้รบัการรบัรอง
จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ่ือสามารถจัดการเรียนรู้ในเรื่อง 
เก่ียวกับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต (Life Insurance 
Broker License) และใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  
(Non-Life Insurance Broker License) ให้เป็นการเรียนรู้ 
ทางออนไลน์ได้ด้วย นอกจากนี ้ในช่วงทีธ่นาคารปิดการให้บรกิาร 
ทีส่าขา ส่งผลให้พนกังานจำานวนหนึง่ว่างจากการทำางาน ธนาคาร 
จึงจัดแคมเปญการเรียนรู้ให้กับพนักงานทั้งการเรียนรู้แบบ 
ออนไลน์และส่งคลปิวิดีโอ เพ่ือฝึกฝนและยกระดบัการปฏบิติังาน

ธนาคารได้รับรางวัล	HR ASIA MOST CARING
COMPANIES AWARD 2020 (Thailand Edition)
จาก Business Media International 
จากการประเมินแนวทางในการดูแลพนักงาน
ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด	19	ซึ่งให้ความสำาคัญ
กับการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน

• กิจกรรม  K NOW
 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน ในช่วงเวลาท่ีพนักงาน 

บางส่วนต้องทำางานจากที่บ้าน โดยแทรกข้อมูลข่าวสารจาก
ธนาคาร ผ่านเกมตอบคำาถามเสมือนจริง (Virtual Quiz) ท่ีได้ 
ท้ังความรูแ้ละความสนกุสนาน ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นประจำา 
ทุกสัปดาห์ 

• รายการล้านเรื่องเล่า   
 ธนาคารเน้นสร้างความผูกพันในองค์กรในช่วงท่ีพนักงาน 

ต้องทำางานที่บ้าน พร้อมแบ่งปันวิธีการทำางานวิถีการใช้ชีวิต 
ให้สอดคล้องกับ New Normal สื่อผ่านช่องทางออนไลน  ์
ของธนาคารเป็นประจำาทุกสัปดาห์  

การยืดหยุ่นเวลาทำางานและการทำางานจากที่บ้าน	การยืดหยุ่นเวลาทำางานและการทำางานจากที่บ้าน	
 ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการทำางาน 
เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานสามารถบริหารเวลาให้ตอบโจทย์ท้ังชีวิต 
การทำางานและชวิีตส่วนตวั  ครอบคลมุความยืดหยุ่นของเวลาเข้าออกงาน  
โดยพนักงานสามารถทำางานได้จากอาคารต่างๆ ของธนาคาร 
หรือจากที่บ้าน การทำางานล่วงเวลาการพิจารณาให้พนักงานท่ีม ี
ความจำาเป็นบางกลุ่มสามารถทำางานจากที่บ้าน เช่นกรณีมีสมาชิก 
ในครอบครัวเจ็บป่วยต้องการการดูแลเป็นพิเศษท้ังนี้ พนักงานจะต้อง 
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานโดยตรง
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* สามารถดรูายละเอยีดนโยบายสทิธิมนุษยชนของธนาคารได้ที ่https://www.kasikornbank.com/TH/IR/CorporateGovernance/transparency/Pages/Human_Rights_Policy.aspx

 การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจทั่วโลกให้ความสำาคัญ เนื่องจากภาคธุรกิจมีบทบาทสำาคัญในการเป็นผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ผ่านการดำาเนินธุรกิจทีช่่วยยกระดบัคณุภาพชวีติ การพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารเพ่ือช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความสะดวก แต่หากมกีารดำาเนนิการ 
ที่ไม่เหมาะสมก็อาจเกิดความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจได้ ธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินตระหนักดีว่า การเคารพสิทธิมนุษยชน 
เป็นความรบัผดิชอบสำาคญั ซึง่เกีย่วข้องกบัพนกังาน ลกูค้า คูค้่า และกจิการร่วมค้า โดยกจิกรรมทางธรุกจิของธนาคารสามารถทีจ่ะชว่ยระงบัยบัยัง้ 
ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออาจมีส่วนช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการธนาคาร 
จึงให้ความสำาคัญและพิจารณาทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำาทุกปี* อีกท้ังคณะทำางานจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันประเมิน 
ความเสีย่งด้านสทิธิมนุษยชนเป็นประจำาทกุปี เพ่ือทบทวนหาประเด็นความเสีย่งประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน ตรวจสอบกระบวนการทำางานเพ่ือปิดความเสีย่ง  
ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและวิธีการจัดการที่เหมาะสม และวางมาตรการเยียวยากรณีที่มีผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
  ธนาคารดำาเนินงานสอดคล้องตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ดังนี้

การเยียวยา
ผลกระทบ

ด้านการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

การประกาศ
นโยบาย

สิทธิมนุษยชน 

การวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบ

ตลอดจนความเป็นไปได้
ที่อาจเกิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

การสรุปผล
การประเมิน

เพื่อจัดทำาแนวทาง
การดำาเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เหมาะสม

การติดตาม
และสื่อความ 

ผลการดำาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ขององค์การสหประชาชาติ
การเปิดเผย
ต่อสาธารณะ

โอกาส
หากธนาคารมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ของธนาคาร ซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารที่ได้สนับสนุนธุรกิจ
ที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยง
หากกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคาร 
ไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำาให้ธนาคารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการสนับสนุนธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์
และการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

   GRI 103-1, GRI 103-2
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กระบวนการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

 ธนาคารจัดทำากระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
ตามหลักการชี้แนะว ่าด ้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติเป็นประจำาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

1. คณะกรรมการธนาคารพิจารณาทบทวนนโยบายสทิธิมนุษยชน 
และประกาศให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมการดำาเนินงานของ 
ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัท 
ให้การสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย คู่ค้าและกิจการ
ร่วมค้า 

2. ธนาคารศึกษาและพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
จากกฎระเบียบในระดับสากล อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
กติการะหว ่างประเทศว ่าด ้วยสิท ธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and  
Political Rights: ICCPR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International  
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:  
ICESCR) ประกอบกับพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิ 
มนุษยชนของธนาคาร ในปี 2562 และประเด็นความเส่ียง 
ด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์โรคโควิด 19 เพ่ือนำามา
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่คาดว่าอาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ได้แก่
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เยาวชน แรงงานต่างด้าว ผู้ด้อยโอกาส  
และชุมชนในท้องถ่ิน จนได้ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญ 
ในการดำาเนินธุรกิจ

3. ธนาคารประเมินความเสี่ยงและจัดทำาทะเบียนความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนจากการคัดกรองประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ 
ข้างต้น โดยจัดให้มีการจัดประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข ้องกับประเด็นความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สำานักเลขานุการบริษัท ฝ่ายนโยบาย 
และบรหิารความเสีย่งเครดติ ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร 
และจัดการทุจริต ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อ 
จัดหา และขยายขอบเขตไปยังบริษัท กสิกร ไลน์ จำากัด  
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบ ุ
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการดำาเนินงานของธนาคาร  
และมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ กระบวนการแก้ไขเยียวยา 
หากมีกรณีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน โดยครอบคลุม 
ทกุกิจกรรมคดิเป็นร้อยละ 100 จากการดำาเนินงานของธนาคาร

  โดยการประเมินครอบคลุม 4 กิจกรรมธุรกิจ ได้แก่  
การให้สินเชื่อและการลงทุน การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติ 
ต่อพนักงาน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

   GRI 103-2, GRI 103-3
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ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ	(Salient Human Rights Issues) 

ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

กิจกรรม ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่สำาคัญ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง แนวทางลดความเสี่ยงที่คาดว่า

จะมีผลกระทบสูง

การปฏิบัติต่อลูกค้า:
 การให้สินเชื่อ
 และการลงทุน 

คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  
และการโยกย้ายถิ่นฐานอันเนื่องมาจาก 
ผลกระทบของโครงการที่ธนาคารให้สินเชื่อ
หรือลงทุน

ลูกค้าสินเชื่อโครงการ  
Project Finance ลูกค้าธุรกิจ
บรรษัท ลูกค้าเอสเอ็มอี 
ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

• จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ในทุกโครงการที่ธนาคารให้สินเชื่อ
• จัดให้มีการติดตามและตรวจสอบโดย
 บุคคลที่สาม  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
 สิทธิชุมชน

  คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากผลกระทบของโครงการ
ที่ธนาคารให้สินเชื่อหรือลงทุน

ลูกค้าสินเชื่อโครงการ  
Project Finance ลูกค้าธุรกิจ
บรรษัท ลูกค้าเอสเอ็มอี 
ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

• ยกระดับนโยบายการให้สินเชื่อ 
กับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

• จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเครดิต 
ที่เหมาะสมรัดกุมมากขึ้น ควบคู่กับ 
การพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
และตรวจสอบความเสี่ยง

• กำาหนดให้มีการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การปฏิบัติต่อลูกค้า:
 การรักษา
 ความปลอดภัย
 และความเป็นส่วนตัว
 ของข้อมูล

การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  
(ช่องทางออนไลน์) อาทิ การใช้ข้อมูลลูกค้า
เพื่อการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอม 
จากลูกค้า และข้อมูลลูกค้ารั่วไหล 
โดยบุคคลภายใน

ลูกค้าที่ใช้บริการในระบบ
ออนไลน์

• พัฒนาช่องทางในการให้ลูกค้า 
ให้ความยินยอม/ยกเลิกความยินยอม 
ในการใช้ข้อมูล (Consent) ผ่าน K PLUS

• กำาหนดนโยบายและกระบวนการ 
ในการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection 
Act: PDPA) ครอบคลุมทั้งด้าน Data 
Governance and IT Security 

• พัฒนาระบบการป้องกันข้อมูลรั่วไหล 
(Data Leak Protection: DLP)  
เพื่อตรวจสอบดูแลกรณีที่เกิดข้อมูล 
ลูกค้ารั่วไหลได้รวดเร็ว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
(ช่องทางออนไลน์) อาทิ ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล
จากภายใน และการโจมตีทางไซเบอร์ 
ที่อาจเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม

ลูกค้าที่ใช้บริการในระบบ
ออนไลน์

การปฏิบัติต่อ
พนักงาน 

ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่สำาคัญ

พนักงานกสิกรไทย 
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร

- 

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 

ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่สำาคัญ

คู่ค้า - 

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-1
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กิจการร่วมค้า:	บริษัท	กสิกร	ไลน์	จำากัด	กิจการร่วมค้า:	บริษัท	กสิกร	ไลน์	จำากัด	

กิจกรรม ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่สำาคัญ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง แนวทางลดความเสี่ยงที่คาดว่า

จะมีผลกระทบสูง

การปฏิบัติต่อลูกค้า ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่สำาคัญ*

ลูกค้าของบริษัท กสิกร ไลน์  
จำากัด

- 

การปฏิบัติ
ต่อพนักงาน

สภาพการทำางานของพนักงาน เช่น  
ความเครียดจากการทำางาน และการทำางาน
ล่วงเวลา เป็นต้น

พนักงานบริษัท กสิกร ไลน์  
จำากัด

• เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่
ทำางาน

• วางแผนทบทวนกำาลังคนและจัดหา
 พนักงานเพิ่ม เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน  
เช่น พนักงานมีอาการออฟฟิศซินโดรม
เนื่องจากทำางานเป็นเวลานาน และการจัด
ประชุมล่วงเวลา ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ  
ออกมาตรการให้พนักงานทำางานที่บ้าน 
(Work from Home) ในช่วงเวลา 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น

พนักงานของบริษัท กสิกร ไลน์ 
จำากัด

• การสื่อความเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพ รวมถึงการบริหารจัดการงาน 
และเวลาให้มีความเหมาะสม

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ที่สำาคัญ

คู่ค้าของบริษัท กสิกร ไลน์ 
จำากัด

- 

*  เนื่องจากบริษัท กสิกร ไลน์ จำากัด ทำาหน้าทีส่่งข้อมลูลกูค้าให้กับธนาคารกสกิรไทย และบรษิทั ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำากัด โดยบรษิทั กสกิร ไลน์ จำากัด ไม่มสีทิธิในการเข้าถึงข้อมลูดงักล่าว

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-1
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 ธนาคารกสิกรไทยดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
ด้วยความมุง่หวังให้สงัคมเกิดการเปลีย่นแปลงเชงิบวก และได้รบัประโยชน์สงูสดุจากกิจกรรมการดำาเนินงานเพ่ือสงัคมของธนาคาร ผ่านการสนับสนนุ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีหลากหลาย ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การทำากิจกรรมจิตอาสา 
ของพนักงาน การทำากิจกรรมภายในของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและส่ิงของให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับผู้แทนชุมชน  
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ การดำาเนินโครงการเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหลากหลายรูปแบบโดยคำานึงถึง 
ความเหมาะสม เพื่อให้การดำาเนินงานด้านสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อเกิดประโยชน์ที่สังคมและชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน 
 นอกจากนี้ ธนาคารยังถ่ายทอดทักษะความรู้ โดยร่วมกับพันธมิตร ภาคีเครือข่าย กลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ที่ธนาคาร
ดำาเนินธุรกิจ ด้วยเชือ่ว่าการทำาสาธารณประโยชน์ต้องอาศยัความร่วมมอืกันในทกุภาคส่วนจงึจะเกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม และเพ่ือสร้างความสมัพันธ์
อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับชุมชนและสังคม
 โดยในปี 2563 ธนาคารดำาเนินงานด้านสังคมตามยุทธศาสตร์ Corporate Citizenship ปี 2562 - 2566 โดยมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมาย 
ในการสร้างการเปลีย่นแปลงเชงิบวกให้แก่สงัคม ด้วยการนำากรอบการทำากิจกรรมเพ่ือสงัคมตามมาตรฐานสากล London Benchmarking Group (LBG)*  
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนนิงานตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพ่ือให้สามารถประเมนิผลกจิกรรมได้อย่างเป็นรปูธรรมและสามารถวัดผลได้
ตั้งแต่ผลลัพธ์จากการทำากิจกรรมไปจนถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ทั้งในการสนับสนุนงบประมาณ การทำาจิตอาสา การมอบสิ่งของ 
ตลอดจนการถ่ายทอดความรูค้วามเชีย่วชาญผ่านกิจกรรมในรปูแบบต่างๆ ร่วมกับพันธมติร กลุม่ลกูค้า และมลูนิธิกสกิรไทย ในการดำาเนินกิจกรรม
ด้านสังคมตลอดทั้งปี
 

 
* มาตรฐาน London Benchmarking Group (LBG) ซึ่งใช้ในการประเมินมูลค่าทางการเงินที่ใช้จ่ายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเงินบริจาค ชั่วโมงการทำางานจิตอาสา และสัดส่วนการลงทุน
 เพื่อชุมชน

โอกาส
การที่ธนาคารมีการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
จะช่วยให้เกิดการยอมรับจากชุมชน (Social License) ซึ่งส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ธนาคาร อันนำามาซึ่งโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคต  

ความเสี่ยง
ปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังที่จะให้บริษัทแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนั้น หากธนาคารทำาธุรกิจโดยไม่คำานึงถึงความรับผิดชอบ
ที่ควรจะมีต่อสังคม ธนาคารอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน
ให้ดำาเนินธุรกิจในชุมชนนั้นๆ ทำาให้เกิดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

การดำาเนินงานด้านสังคม

   GRI 103-1, GRI 103-2
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ยุทธศาสตร์	Corporate Citizenship 
สำาหรับปี	2562	-	2566

   GRI 103-2

COMMUNITY

SUSTAINABLE COMMUNITY
• Financial Knowledge  

to General People  
and Minority etc.

• Youth Development 
• Economic Development : 

Value Creation of Organic 
Waste by Synthetic Biology 

• Community Investment on 
Social Development

BEING A RESPONSIBLE CORPORATE 
CITIZEN TO CREATE A SUSTAINABLE SOCIETY

Bank of Sustainability

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

BUSINESS

ACCESSIBLITY 
• Financial Inclusion

5.  Financial inclusion  
and financial literacy

6.  Fairness of labor relations  
management and development  
of employee skills, knowledge  
and welfare

7.  Respect for human rights  
and diversity

8.  Development of youth  
potential as well as pursuit  
of environmental, public,  
and social activities

SOCIAL

OPERATION

GOOD CITIZEN
• Employee Behavior:  

Sustainable Consumption
• Respect to Human Rights  

and Diversity
• Voluntary Mindset

No. or % of Community 
Engagement 

5% Growth of no. of transaction 
or no. of account of financial 
inclusion products

Volunteer Hours
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT POLICY

• No. of Financial Inclusion  
products

• PR Value

• Volunteer hours
• No. of Employee Engagement

• Community Engagement 
• Community Satisfaction

STRATEGIC DONATION
• Cash
• In-Kind
• Management Cost

• Education
• Health
• Economic  

Development    
• Environment

• Art and Culture                  
• Social welfare
• Emergency relief
• Others

• Volunteer Activities
• Awareness Campaigns
• Community Investment  

Initiatives

COMMUNITY

SUSTAINABLE COMMUNITY
• Financial Knowledge  

to General People  
and Minority etc.

• Youth Development 
• Economic Development : 

Value Creation of Organic 
Waste by Synthetic Biology 

• Community Investment on 
Social Development
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ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

ประเภท
การสนับสนุน

ยอดรวมกว่า	

2,210.5
ล้านบาท

รูปแบบ
การสนับสนุน

เงินสด

801.3
ล้านบาท

สิ่งของและบริการ

4.2
ล้านบาท

ชั่วโมง
การทำาจิตอาสา
คิดเป็นมูลค่า

113.6
ล้านบาท

ค่าดำาเนินกิจกรรม

1,291.4
ล้านบาท

ลักษณะ
การสนับสนุน

ด้านสาธารณสุข 
ร้อยละ 44.5

ด้านสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 6.61

ด้านการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
ร้อยละ 0.09

ด้านการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 24.14

ด้านการศึกษา
ร้อยละ 4.43

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ร้อยละ 0.44

ด้านสวัสดิการทางสังคม 
ร้อยละ 19.79

การลงทุน
เพื่อชุมชนและสังคม

ร้อยละ 81.74

การลงทุนเชิงพาณิชย์
เพื่อสังคม
ร้อยละ 17.73

การบริจาค
ร้อยละ 0.53

   GRI 103-3, GRI 201-1
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 การดำาเนินงานปี 2563
 ในปี 2563 ธนาคารสานต่อโครงการจิตอาสา ภายใต้โครงการ 
ทำาทุกวัน เป็นวันทำาดีทำาได้ แม้ว่าในรอบปีนี้จะเป็นช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ทำาให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการออกไปทำากิจกรรม 
จิตอาสาของพนักงาน แต่การช่วยเหลือสังคมยังถือเป็นภารกิจ 
ที่ธนาคารให้ความสำาคัญ และเชื่อว่าพนักงานจะยังสามารถท่ีจะทำา 
ทุกวันให้เป็นวันทำาดีทำาได้ โดยกำาหนดมาตรการให้ผู ้ท่ีประสงค์จะ 
ออกไปทำาจิตอาสา จะต้องดูแลป้องกันตนเองและคนรอบข้างจาก 
โรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่าง
ทำากิจกรรม การรักษาระยะห่าง การหลีกเล่ียงการสัมผัส การจัดให้มี 
เจลแอลกอฮอล์สำาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
 พนักงานสามารถออกไปทำากิจกรรมคนเดียว หรือรวมตัวกัน 
เป็นกลุ่ม และชวนบุคคลภายนอก ครอบครัว ลูกค้า คู่ค้า ไปร่วมทำา
กิจกรรมจติอาสาสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมอย่างย่ังยืน สำาหรบัพนักงาน
ที่รวมกลุ่มกัน 10 คนขึ้นไป สามารถเสนอโครงการมาให้ธนาคาร
พิจารณาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน 5,000 บาท โดยโครงการนั้น 
สามารถทำาได้หลากหลายประเด็นที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน (SDGs) และตอบโจทย์กับบริบทของท้องถ่ินท่ีสาขาของ 
ธนาคารตั้งอยู่ เช่น การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
การธำารงศิลปวัฒนธรรม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

พนักงานของธนาคารร่วมทำากิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสา ทำาทุกวัน เป็นวันทำาดีได้ เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการจิตอาสา	ทำาทุกวัน	เป็นวันทำาดีทำาได้	โครงการจิตอาสา	ทำาทุกวัน	เป็นวันทำาดีทำาได้	

 รายละเอียดโครงการ
 ธนาคารอนุญาตให้พนกังานสามารถลาทำาจติอาสาได้คนละ 1 วันทำาการ 
ต่อปี โดยพนักงานสามารถเลือกทำาจิตอาสาได้หลากหลายมิติ รวมถึง 
การนำาความรู ้ทางการเงิน ซึ่งถือเป็นความเชี่ยวชาญของธนาคาร  
ไปถ่ายทอดให้ชมุชนและสงัคมมคีวามรูค้วามเข้าใจ และสามารถเลอืก
ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเอง ตอบสนองเป้าหมาย 
ในชีวิตและมีวินัยทางการเงิน อีกท้ัง ยังรู ้ เท่าทันภัยทางการเงิน 
ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำาวัน

 วัตถุประสงค์
• เพ่ือช่วยเหลือดูแลชุมชนหรือสังคมท่ัวประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ที่ธนาคารตั้งอยู่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
• เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสใกล้ชิดกับคนในชุมชน 

หรือสังคม ทำาให้พนักงานได้เปิดมุมมองเรียนรู้ความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือสามารถนำาข้อมูลกลับมาปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชนและสังคมได้ดีย่ิงขึ้น พร้อมกับ 
ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธนาคาร

• เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
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จิตอาสา
ในเวลางาน	

324,212 

ชั่วโมง

จำานวนพนักงาน
ทำาจิตอาสา

19,798 คน 
349,108 ชั่วโมง

จิตอาสา
นอกเวลางาน	

24,896
ชั่วโมง

 ผลการดำาเนินงาน
 • จำานวนพนักงานทำาจิตอาสา 19,798 คน 349,108 ชั่วโมง 
 • จิตอาสาในเวลางาน 324,212 ช่ัวโมง 
 • จิตอาสานอกเวลางาน 24,896 ช่ัวโมง 
 • จำานวนพนักงานระดับรองผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป 
  จำานวน 967 คน 16,266 ชั่วโมง 
 • จำานวนพนักงานระดับปฏิบัติการ 
  จำานวน 18,831 คน 307,946 ชั่วโมง 
 • พนักงานชวนบุคคลภายนอกทำาจิตอาสา
  จำานวน 7,698 คน 55,448 ชั่วโมง 
 • สัดส่วนพนักงานดำาเนินโครงการจิตอาสา
  จำานวน 250 โครงการ ประกอบด้วย 
  • โครงการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 29
  • โครงการด้านการพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 25
  • โครงการด้านสวสัดกิาร การป้องกันและแก้ไขปัญหาสงัคม 
   ร้อยละ 12
  • โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร้อยละ 18
  • โครงการด้านการธำารงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ 6 
  • โครงการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 7
  • โครงการด้านการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
   ร้อยละ 3 
 • เงินที่ธนาคารสนับสนุนการทำาจิตอาสา 
  จำานวน 1,170,584.70 บาท 
 • งบประมาณที่พนักงานสมทบเพ่ือทำาจิตอาสา 
  (นอกเหนือจากงบประมาณที่ธนาคารสนับสนุน) 
  จำานวน 2,049,844.47 บาท 
 • เงินบริจาคในโครงการ  จำานวน 1,383,121.25 บาท 
 • จำานวนมูลค่าสิ่งของที่บริจาคในโครงการ 
  2,255,311.40 บาท
 • การวัดมูลค่าสื่อและข่าวประชาสัมพันธ์  703,500 บาท
 • จำานวนผู้ได้รับประโยชน์ในชุมชน 225,659 คน

 ผลที่ได้รับจากการดำาเนินงาน
 ธนาคารเชือ่ว่าการส่งเสรมิให้พนกังานทำากิจกรรมจติอาสา นอกจาก
จะเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่พนักงานแล้ว ยังเป็น 
การเปิดโอกาสให้พนกังานได้ใช้เวลาร่วมกับชมุชนท่ีอยู่ในละแวกท่ีพนักงาน 
ปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือศึกษาปัญหาของชุมชน และสร้างสรรค์กิจกรรม
หรือโครงการท่ีช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 
ให้แก่สังคม นอกจากนี้ พนักงานยังได้เรียนรู้ความต้องการของชุมชน 
ซึ่ ง ถือเป ็นผู ้บริ โภค เ พ่ือนำาข ้อมูลเหล ่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการทางการเงินให้ตรงตามความต้องการมากย่ิงขึ้น ส่งผลให้
พนักงานมีความภาคภูมิใจ ขณะที่ชุมชนมีทัศนคติท่ีดี อันส่งผลต่อ 
ภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
 นอกจากนี้ ชุมชนต่างๆ ที่พนักงานดำาเนินโครงการจิตอาสา 
จะเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทัศนคติและเรียนรู้ 
ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล รู้จัก 
วิธีป้องกันและรู้เท่าทันภัยทางการเงินต่างๆ นอกจากน้ี ยังมีทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ธนาคารมอบถุงยังชีพในโครงการปิ่นโตเขียว เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคโควิด 19 ในชุมชนเขตตำาบลบางเมืองใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา

 ความเป็นมา
 ธนาคารกสกิรไทยร่วมกับสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 
ดำาเนินโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นเวลา 6 ปี (2555 - 2561) 
จนสามารถสร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาไทยในกลุ่มโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยโครงงาน
ฐานวิจัยเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นการเรียนรู้ การแสวงหาคำาตอบ การคิด 
วิเคราะห์-คิดสังเคราะห์ เข ้าใจหลักของเหตุ-ผล พร ้อมทักษะ 
และกระบวนการวทิยาศาสตร์ ทีส่อดรบักับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ที่ต้องอาศัยฐานความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ จากความสำาเรจ็
ของโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ธนาคารกสกิรไทยจงึสานต่อความสำาเรจ็
โดยเลือกจังหวัดท่ีจะพัฒนาเป็นต้นแบบ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
พะเยา ดำาเนินโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาที่จังหวัดน่าน

 วัตถุประสงค์
• เพ่ือขับเคลื่อนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาให้เป็นกลไกผลักดัน 

ในการสร้างสังคมแห่งความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับบริบท
ของแต่ละโรงเรียน และสร้างความเข้าใจการดำาเนินงาน
โครงการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

• เพ่ือส่งเสรมิให้เยาวชนมคีวามรูด้้านการคิดวิเคราะห์-คดิสงัเคราะห์  
เข้าใจหลกัของเหต-ุผล อย่างเป็นระบบ และเตบิโตเป็นเยาวชน 
ท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต เป็นบุคลากรที่มี 
คณุภาพเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจการเงนิของประเทศ 

• เพื่อส่งเสริมเป้าหมาย SDGs 

 รายละเอียดโครงการ
 ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์พ่ีเล้ียง
โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา มีระยะเวลาดำาเนินโครงการ 3 ปี  
(ปี 2562 - 2564) โครงการนีเ้ป็นการจดัการเรยีนรูจ้ากการทำาโครงงานฐานวิจยั 
ที่ตั้งอยู่บนบริบทท้องถ่ินของนักเรียน มีครูแกนนำาเป็นผู้อำานวยการ
จัดการเรียนรู ้ และสร้างโรงเรียนต้นแบบการศึกษาในจังหวัดน่าน  
จำานวน 30 แห่งข้ึน มีการออกแบบการสอนโดยอาศัยแนวทางหลัก 
คือการน้อมนำาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญของการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
นำามาผนวกเข้ากับชุดความคิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา 
นวัตกรรมใหม่ (STEM) จนกลายเป็นหลักสูตร STEM+SP (Science, 
Technology, Engineering Mathematics and Sufficiency Economy 

ธนาคารสานต่อความสำาเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา
จัดทำาโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาที่จังหวัดน่าน เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ผ่านการทำาโครงงานฐานวิจัย
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โครงการ	โครงการ	AFTERKLASSAFTERKLASS

 ความเป็นมา
 ธนาคารมีความตั้งใจท่ีจะดำาเนินโครงการเพ่ือสังคมโดยใช  ้
ความสามารถหลักขององค์กรเรื่องการเงินในการขับเคล่ือนโครงการ 
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 20 ปี ซึ่งเป็น 
กลุม่วัยรุน่ตอนปลายทีก่ำาลงัจะเตบิโตไปเป็นกลุม่คนทำางานทีม่ศีกัยภาพ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม โดยในปี 2557 ธนาคารริเร่ิม 
โครงการ AFTERKLASS แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ความรู้ทางการเงิน 
กับเยาวชนไทยแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าเยาวชนจะอยู ่
หัวเมืองใหญ่หรือพ้ืนท่ีห่างไกลก็สามารถเข้าถึงความรู้ทางการเงิน 
ได้ทุกคน

 วัตถุประสงค์
• เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชน 
• เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประสบความสำาเร็จในชีวิตของเยาวชน

ตามยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ท่ีต้องการช่วย
เพิ่มอำานาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า

• เพื่อส่งเสริมเป้าหมาย SDGs

 รายละเอียดโครงการ
 AFTERKLASS เป ็นแพลตฟอร ์มออนไลน ์ เ พ่ือให ้ความรู  ้
ทางการเงินแก่เยาวชนในด้านการออม การวางแผนการใช้จ่าย
การลงทุน และการเริ่มต้นทำาธุรกิจ รวมถึงเรื่องที่เป็นประโยชน  ์
เช่น การเรียน กิจกรรม เทคโนโลยีต่างๆ โดยเยาวชนสามารถศึกษา
หาความรู ้ได้ผ่านเว็บไซต์ WWW.AFTERKLASS.COM ซึ่งจะม ี
3 Klass ได้แก่ Biz Master สำาหรับผู้สนใจเรื่องธุรกิจการค้า การออม 
การบริหารเงิน และการลงทุน ไปจนถึงเทคนิคในการสร้างรายได้
ตั้งแต่วัยเรียน Smart Society สำาหรับผู้สนใจพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับ 
การเรียน และ Play Yard สำาหรับผู้ท่ีสนใจและชื่นชอบในการทำา 
กิจกรรม ไม่ว ่าจะเป็นกีฬา ดนตรี เทรนด์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ
รวมถึงเน้ือหาด้านอาชีพที่น่าสนใจและเกร็ดความรู ้เชิงไลฟ์สไตล์
โดยสมาชิกที่เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็น เขียนบทความ 
และแบ่งปันความรูกั้บเพ่ือนสมาชกิได้ อกีทัง้มรีะบบการเงนิและธนาคาร  
ให้ทดลองออมเงินและลงทุนผ่านกองทุนและหุ ้นได้แบบไม่ยาก  
นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ยังมีมินิเกมที่สอดแทรกความรู้อีกด้วย

Philosophy) ตลอดจนการนำาแนวคิด “SEEEM” ที่มีองค์ประกอบ 
ที่ครบทั้ง Science (วิทยาศาสตร์) Economics (เศรษฐศาสตร์)  
Ecology (นิเวศวิทยา) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) Mathematics  
(คณิตศาสตร์) โดยการตั้งคำาถามกับผู้เรียน (ถามคือสอน) การชวน 
ผูเ้รยีนสะท้อนความคดิเหน็จากสิง่ทีค้่นพบในระหว่างเรยีน (สะท้อนคดิ
คือเรียน) และการให้ผู้เรียนเรียบเรียงลำาดับความคิดน้ันสู่กระบวนการ
เขียนบทสรุป บทความวิชาการ และความคิดความรู้สึกขณะทำางาน  
(เขียนคือคิด) โดยผู้เรียนจะได้ทักษะการทำางานเป็นกลุ่มตั้งแต่ร่วมกัน
กำาหนดเรือ่งราวท่ีสนใจทำาโครงงาน แล้วออกแบบวิธีการหาคำาตอบด้วย
การทำาวจิยั ซึง่เรยีกว่า โครงงานฐานวิจยั (Research-based Learning: 
RBL) ต่อไป

 ผลการดำาเนินงาน
 • จำานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 30 โรงเรียน 
 • จำานวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 152 คน 
 • จำานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1,082 คน 
 • จำานวนโครงงานที่เกิดจากการดำาเนินโครงการ 195 โครงงาน

 ผลที่ได้รับจากการดำาเนินงาน
 ธนาคารเชื่อว่าการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ครู 
ได้ทดลองใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่สามารถนำาหลักการคิดวิเคราะห  ์
คิดสังเคราะห์ และการเรียนรู ้หลักของเหตุ-ผล ท่ีเข้ากับบริบทของ
ชมุชนและนำาเสนอโครงงานท่ีเป็นประโยชน์ จะช่วยให้นกัเรยีนในชมุชน 
รู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเศรษฐกิจท้องถ่ิน ปัญหาการดูแลคุณภาพชีวิต และสุขอนามัย
ของคนในชุมชนให้ดี ย่ิงข้ึน นอกจากนี้  ยังเป็นการพัฒนาทักษะ 
ส่วนบุคคลให้แก่เยาวชน เช่น ทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
การนำาเสนองาน การวางแผนและบรหิารจดัการโครงการ รูจ้กัการแก้ไข 
ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีให้แก่เยาวชนในการเตรียม 
ความพร้อมที่จะเติบโตก้าวสู่วัยทำางานและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ในอนาคต โดยธนาคารเชื่อว ่า การพัฒนาคนเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ในการช่วยพัฒนาประเทศ เป็นการลงทุนที่ย่ังยืน ในขณะท่ีเยาวชน
ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติที่ดี  อันส ่งผลต ่อ 
ภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
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 การดำาเนินงานปี 2563
• AFTERKLASS ดำาเนินงานภายใต้ธีม Super Hero โดย 

คัดเลือกรุ่นพี่ 18 คน ที่มีประสบการณ์และประสบความสำาเร็จ 
ในสายอาชีพด้านต่างๆ มาแบ่งปันเทคนิคในการทำาธุรกิจ  
การใช้ชีวิต การฝึกฝนตนเอง วิธีบริหารเงิน ไปจนถึงวิธีคิด 
ในมมุมองต่างๆ โดยสมาชกิสามารถพูดคุยและปรกึษากับเหล่า  
Super Hero ท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านได้อย่างเต็มท่ี  
นอกจากนี้ AFTERKLASS ยังจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น การลงทุน 
ในหุ้นและกองทุน การทำาพรีเซนเทชั่น เทคนิคการจดโน้ต 
เลคเชอร์ การใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา การเปิด 
ร้านค้าขายออนไลน์ เทคนคิการซือ้แอดเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ฯลฯ

• โครงการค่ายธุรกิจ ภายใต้ธีม AFTERKLASS Young Tech 
Startup 2020 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจแบบเข้มข้น
แก่เยาวชนทีผ่่านการคดัเลอืกเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมทีมีงาน
จากบรษิทั กสกิร บซิเินส-เทคโนโลยี กรุป๊ (KBTG) และวิทยากร
ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ เช่น ลูกค้า K SME ของธนาคาร
ทีป่ระสบความสำาเรจ็ มาช่วยบ่มเพาะความคิด แนะแนวไอเดยี  
เป็นพ่ีเลี้ยงสร้างแผนธุรกิจ รวมทั้งฝึกการนำาเสนอแผนธุรกิจ  
โดยทมีเยาวชนทีช่นะเลศิจะได้รบัเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท  
เพื่อต่อยอดการทำาธุรกิจจริงในอนาคต

 ทั้งน้ี โครงการได้ขยายการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกด้วย 
การเดินทางเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียน
ในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดน่าน เพ่ือสร้างการรับรู ้ในแบรนด์และ 
เพิ่มโอกาสในการขยายฐานสมาชิกอีกด้วย

 ผลการดำาเนินงาน 
• จำานวนสมาชิกในระบบออนไลน์ 30,486 คน 
• จำานวนเยาวชนที่เข้าร่วมเวิร์กชอปออนไลน์  503 คน
 (เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำาให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบ
 การจัดเวิร์กชอปเป็นออนไลน์)
• จำานวนสมาชิกที่ติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 

  • Facebook จำานวน 43,195 คน
  • LINE@ จำานวน 3,521 คน
  • Twitter จำานวน 787 คน

 • การวัดมูลค่าสื่อและข่าวประชาสัมพันธ์ 
  2.48 ล้านบาท

 ผลที่ได้รับจากการดำาเนินงาน 
• เยาวชนมีความรู้เรื่องทักษะการออม การใช้จ่าย 
 และการบริหารเงิน คิดเป็นร้อยละ 95.14 ของสมาชิกทั้งหมด
• เยาวชนมีความรู้เรื่องทักษะการทำาธุรกิจ และการลงทุน 
 คิดเป็นร้อยละ 90.93 ของสมาชิกทั้งหมด 
• เยาวชนมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 ที่มีอยู่ในชีวิตประจำาวัน คิดเป็นร้อยละ 92.70
 ของสมาชิกทั้งหมด
• ธนาคารคาดว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
 จะเกิดความรักความผูกพันและเลือกใช้บริการ
 ของธนาคารในอนาคต รวมทั้งบอกต่อผู้คนรอบข้าง
 ให้เลือกใช้บริการของธนาคารเมื่อมีโอกาส
 คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของสมาชิกทั้งหมด

โครงการ AFTERKLASS แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนรวมถึงการฝึกทักษะด้านต่างๆ ของเยาวชนผ่านการทำากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

   GRI 103-3, GRI 203-2
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โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์
ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์	ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์	

 ความเป็นมา 
 จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีพื้นท่ีและประชากรอาศัยอยู ่น ้อย  
แต่กลับมีปริมาณขยะจำานวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นทุกปี
ประกอบกับมีจำานวนนักท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมข้ึนและข้อจำากัดทางด้าน
เทคโนโลยีและกำาลังคน ทำาให้ขยะไม่สามารถถูกคัดแยกได้ทั้งหมด 
ขยะที่เหลือจึงถูกกำาจัดด้วยการนำาไปฝังกลบโดยปราศจากการคัดแยก
ทำาให้เกิดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจำานวนมาก อกีทัง้ยังส่งผลให้พ้ืนท่ี
ในการฝังกลบที่มีอยู่เต็มเร็วกว่าการคาดการณ์ และอาจไม่เพียงพอ 
ในอนาคต

 วัตถุประสงค์
• เพ่ือส่งเสริมให้ “น่านโมเดล” เป็นชุมชนต้นแบบของสังคม 

ปลอดขยะ ทั้งในเชิงพฤติกรรมการแยกขยะและการเพิ่มมูลค่า
• เพ่ือแปรขยะอินทรีย์ให้เป็นพลังงานชีวภาพ ช่วยให้ชุมชน

สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนและลดปริมาณขยะ 
ท่ีจะถูกนำาไปฝังกลบ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

• เพื่อส่งเสริมเป้าหมาย SDGs 

 รายละเอียดโครงการ
 ธนาคารร่วมกับทีมวิจัยโครงการขยะเพ่ิมทรัพย์หรือ C-ROS 
(Cash Return from Zero Waste and Segregation of Trash) จาก
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี  
จัดทำาโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์ผ่านกระบวนการชีววิทยา
สังเคราะห์ในชุมชนบ้านมหาโพธิ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และ 
วัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน เพ่ือใช้เป ็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและชุมชนไปเป็นพลังงานชีวภาพ 
เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า และการผลิตสารชีวเคมีที่เป็นผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าเพิ่มจากขยะอินทรีย์ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้

• คัดเลือกหัวเชื้อจุลินทรีย ์ตามธรรมชาติ เพ่ือสร้างหัวเชื้อ 
จุลินทรีย ์ต ้นแบบในการแปลงขยะอินทรีย ์ในครัวเรือน 
เป็นพลังงานสะอาด 

• ติดตั้งระบบการหมักเศษอาหารพร้อมกับใช้หัวเชื้อจุลินทรีย ์
ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพและ 
สารบำารุงพืช สำาหรับใช้งานจริงในระดับชุมชน โดยระบบ
สามารถผลิตก๊าซมีเทนได้สูงถึงร้อยละ 70 - 80 ในระยะเวลา
ที่สั้น (25 - 30 วัน) นอกจากนี้ ยังสามารถนำากากที่เหลือจาก
กระบวนการหมักมาใช้ประโยชน์เป็นสารบำารุงพืชชีวภาพ 
ท่ีมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองครบถ้วน และยังมี
ฮอร์โมนที่สำาคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย

 นอกจากนี้ ทางชุมชนยังสนับสนุนให้ชาวบ้านนำาขยะท่ียังสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติก มาแลกกับสารบำารุง
พืชชีวภาพท่ีสร้างจากหัวเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงของ C-ROS 
ซึ่งสารบำารุงพืชชีวภาพสามารถนำาไปช่วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันทีมวิจัยก็จะได้รับขยะ
อินทรีย์เพ่ือนำามาเปล่ียนเป็นสารมูลค่าเพ่ิมได้เช่นกัน โดยหลังจากน้ี 
ทางทีมวิจัยจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการหมักเศษอาหารและหัวเชื้อ 
จุลินทรีย์ในระดับที่ใหญ่ขึ้น มีการวางแผนในการนำาไปประยุกต์ใช ้
ในระดับเทศบาล โรงพยาบาล และค่ายทหาร โดยมุ่งหวังว่าหาก
โครงการประสบความสำาเร็จจะเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้และ 
แหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้นำาชุมชน อาสาสมัคร เพ่ือพัฒนาต่อยอด 
สู ่การนำาไปปฏิบัติจริงให้มีการขยายวงมากข้ึนในจังหวัดน่านและ 
จังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย อันเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ในระดับครัวเรือน ชุมชน ตำาบล และจังหวัด และเป็นต้นแบบ 
ในการพัฒนาเพื่อให้จังหวัดอื่นๆ นำาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
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สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ขยะอินทรีย์
ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานชีวภาพหรือสารชีวภัณฑ์

1,743 บาทต่อวัน

เพื่อ “สังคมยั่งยืน
และปราศจากขยะที่จังหวัดน่าน”

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้สูงสุด

เหลือ 5 ตันต่อวัน จาก 374 ตันต่อวัน

ความร่วมมือ ขยะอินทรีย์ 
ในครัวเรือน

พัฒนากระบวนการ
ทางชีววิทยาสังเคราะห์ 

และกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ขยะอินทรีย์

จังหวัดน่าน
เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ 

เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด้วยรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์

 ผลการดำาเนินโครงการปี 2563
• ชมุชนสนับสนนุให้ชาวบ้านนำาขยะทียั่งสามารถใช้ประโยชน์ได้

เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติก มาแลกกับสารบำารุงพืชชีวภาพ
โดยมูลค่าสารบำารุงพืชชีวภาพท่ีผลิตได้คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 
100,000 บาท อีกทั้งมีส่วนช่วยให้ชาวบ้านนำาขยะพลาสติกมา 
บริจาคที่ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)  
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ศูนย์ฯ มากกว่า 35,000 บาทต่อปี 

• ประชาชนมากกว่า 50 - 100 ครัวเรือนในชุมชนมีพฤติกรรม
ในการแยกขยะ และช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ให้เยาวชน (โรงเรียน
จุมปีวนิดาภรณ์) เห็นประโยชน์จากการแยกขยะ ทำาให้ช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• หน่วยงานท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้าน
มหาโพธิ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และวัดอรัญญาวาส

• ช่วยเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุด 400 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเดือน

• การวัดมูลค่าสื่อและข่าวประชาสัมพันธ์ 2.03 ล้านบาท

   GRI 103-3, GRI 203-2

*

* สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ และมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นเช่นเดียวกับธนาคารในการเปลี่ยนแปลงสังคม 
 และเห็นความสำาคัญของการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน 
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การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์
ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ ซึ่งธนาคารร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี

ในการศึกษาวิจัย เพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมที่ยั่งยืนและปราศจากขยะที่จังหวัดน่าน

 ผลที่ได้รับจากการดำาเนินโครงการ
• ด้านสังคม

• โครงการนีเ้ป็นต้นแบบการแก้ปัญหาแบบองค์รวมทีต้่นเหตุ 
โดยธนาคารมุ่งหวังว่า สิ่งท่ีธนาคารสนับสนุนจะช่วยสร้าง
รากฐานที่ถูกต้องมั่นคงให้แก่ชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชน
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน

• โครงการได้รับการต่อยอดการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ  
เพ่ือสร้างเทคโนโลยีและระบบการจัดการขยะอินทรีย  ์
ขนาดใหญ่ โดยเป็นเทคโนโลยีการจัดการขยะขนาด  
500 - 1,000 กิโลกรัมต่อวัน

• โครงการได้รบัความสนใจจากผูค้นวงกว้างในหลายภาคส่วน  
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงเรียน
พ้ืนท่ีทางการเกษตร รวมถึงชุมชนจากหลายจังหวัด 
ทีต้่องการนำาเอาเทคโนโลยีนีไ้ปช่วยในการแก้ไขปัญหาขยะ
อนิทรย์ี เพ่ือนำาเทคโนโลยีทีส่ร้างขึน้ไปใช้ประโยชน์โดยตรง
กับชุมชน โดยจะนำาระบบไปใช้สำาหรับสถานที่สาธารณะ
ของชมุชนเทศบาลเมอืงน่านและพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จำานวน  
10 สถานี เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร โรงเรียน และวัด  
ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและชุมชน
โดยตรงแล้ว ยังเป็นการทำาให้ชาวบ้านในชุมชนเห็นคุณค่า
ของการแยกและจดัการกับขยะมากขึน้อกีด้วย โดยมุง่หวัง
ที่จะสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมของครัวเรือนและชุมชน 
ในการแยกขยะ เพ่ือสร้างพ้ืนที่เมืองน่านและพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นสงัคมไร้ขยะอย่างย่ังยืน

• ด้านสิ่งแวดล้อม
•  เยาวชนโรงเรยีนจมุปีวนดิาภรณ์ส่งต่อความรูด้้านการจดัการ 

สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ปกครองจนสามารถช่วยผลักดัน 
ให้เกิดการแยกขยะได้ในที่สุด

•  ขยะทีถู่กส่งไปยังหลมุฝังกลบมปีรมิาณลดลง
•  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในจงัหวัดน่านมปีรมิาณลดลง

 ธนาคารมุ่งหวังว่า หากโครงการน้ีประสบความสำาเร็จจะช่วยให ้
คนในชมุชนมสีขุอนามยัและมชีวิีตความเป็นอยู่ท่ีด ีภายใต้สิง่แวดล้อม 
ที่ดี นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดระบบ 
เศรษฐกิจหมนุเวียน หรอื Circular Economy ส่งผลให้เกิดการไหลเวยีน 
ของระบบเศรษฐกิจภายในท้องถ่ิน สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธนาคาร
ในระยะยาว

โครงการน่านแซนด์บอกซ์โครงการน่านแซนด์บอกซ์

 ความเป็นมา
 โครงการน่านแซนด์บอกซ์เป็นโครงการรูปแบบพิเศษท่ีรัฐบาล 
อนุมัติขึ้น โดยเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
ทีม่เีจตนารมณ์ร่วมกนัแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดน่าน ท่ีได้รับผลกระทบจากการตัดไม้ทำาลายป่า  
โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในภาคเอกชนท่ีเห็นความสำาคัญและ 
เป็นแกนกลางในการสนับสนุนให้ภาครัฐและประชาชนสามารถบรรล ุ
ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดนิทำากิน
ในจังหวัดน่านในรูปแบบประชารัฐ อีกท้ังปรับเปล่ียนรูปแบบการทำา 
การเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตแบบใหม่หรืออาชีพท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อมโดยชาวบ้านต้องมีรายได้ดีขึ้น เพียงพอกับความเป็นอยู่ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสรรสิทธิท่ีทำากินในเขตป่าให้แก่ 
เกษตรกรทั้ง 90 ตำาบลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม 
เพ่ือเป้าหมายในการฟื้นฟูผืนป่า โครงการน่านแซนด์บอกซ์จึงเป็นการ 
แก้ปัญหาโดยการทดลองใช้แนวคดิและวิธีการแก้ปัญหาแบบบรูณาการ
ในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้สามารถดำาเนินโครงการได้จริง โดยอาจม ี
การพิจารณาปรับแก้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมายต่างๆ ท่ีเป็น 
อุปสรรคเพ่ือให้สามารถดำาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว ้
ซึ่งหากโครงการประสบความสำาเร็จก็จะสามารถถอดบทเรียนนำาไป 
ประยุกต์ใช้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

   GRI 103-3
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พื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน อันเป็นแหล่งต้นนำ้าที่สำาคัญของประเทศ

 วัตถุประสงค์
• เพ่ือรกัษาป่าต้นนำา้และรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
 ซึง่เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการเป็นพลเมอืงท่ีดขีองธนาคาร
• เพ่ือส่งเสรมิให้เกษตรกรในจงัหวดัน่านเปลีย่นผ่านจากการปลกูพืช 

เชงิเดีย่ว โดยเฉพาะการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ท่ีมมีลูค่าตำา่และ 
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปสู่การเกษตรแนวใหม่ที่ม ี
มูลค่าสูงและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

• เพ่ือแก้ปัญหาท่ีดนิทำากินของเกษตรกรและป่าไม้ในจงัหวัดน่าน 
ซึ่งถือเป็นป่าต้นนำ้าที่สำาคัญของประเทศไทย

• เพื่อส่งเสริมเป้าหมาย SDGs

สังคม รวมถึงสร้างความตระหนักและความเข้าใจ อันนำาไปสู่ 
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ท้ังน้ี แนวคิด
ในการจัดทำาคลิป มุ่งเน้นการศึกษาและทำาความเข้าใจกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด ถูกต้อง และนำามาวางแผน
กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้ และความตระหนักให้แก่
สาธารณชน โดยในปี 2563 มีการดำาเนินงาน ดังนี้
1) จดัทำาคลปิโฆษณา  “Climate Change From Far Away”  โดย

โปรกอล์ฟระดับโลก คุณเอรียาและคุณโมรียา จุฑานุกาล 
(โปรเม โปรโม) 

2) จัดทำาคลิปซีรีส ์เพลงสำาหรับเด็กเพ่ือเรียนรู ้  Climate 
Change จำานวน 6 เพลง ซึง่นำาเอาทำานองเพลงเดก็ทีคุ่น้เคย
มาแต่งเนื้อร้องใหม่เป็นความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

3) จัดทำาคลิปเพลงสำาหรับผู้ใหญ่ เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ 
จำานวน 3 เพลง ซึ่งนำาเอาทำานองเพลงที่เป็นที่รู้จัก ขับร้อง
โดยนกัร้องทีม่ชีือ่เสยีง ได้แก่ คณุศกัดิส์ทิธ์ิ เวชสภุาพร (โต๋)  
คณุศภุคัชญา สขุใบเย็น (วันเดอร์เฟรม) คณุ Billbilly X Alyn 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประชาชนโดยทั่วไป

4) จัดทำาคลิปเรื่องจริง ซึ่งนำาภาพข่าวจริงที่เป็นเหตุการณ์ 
แปรปรวนของสภาพอากาศอันเน่ืองมาจากผลของการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมาเล่าผ่านการพากย์คล้ายกับ 
การรายงานกีฬาเพ่ือสร้างความน่าสนใจพร้อมกับการ 
ให้ความรู้

 การดำาเนินงานปี 2563
 โครงการน่านแซนด์บอกซ์ดำาเนินโครงการสำาคัญ 3 โครงการ  
เพ่ือมุ ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ 

• แคมเปญรณรงค์เรือ่ง Climate Change เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยกระตุ้นให้สงัคม
เห็นความสำาคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ีมีความความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์และ
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ธนาคารจัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ 
ให้เยาวชนสัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่

5) จัดทำาคลปิการ์ตนูแอนเิมชั่น “สตัว์ชวนรูอ้ากาศแปรปรวน” 
ซึ่งสอนให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต

 ผลการดำาเนินงาน
• คลิปโฆษณา “Climate Change From Far Away”  

เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายจำานวน 35 ล้านคน คิดเป็น 
ร้อยละ 73 ของกลุ ่มเป้าหมายนี้และมีผู ้ชมคลิป 
จำานวน 39.9 ล้านครั้ง

• คลิปซีรีส์เพลงเด็กเรียนรู้ Climate Change เข้าถึง 
กลุม่เป้าหมายเยาวชนและผูป้กครองจำานวน 2.5 ล้านคน  
และมีผู้ชมคลิปจำานวน 7.8 ล้านครั้ง ได้รับการตอบรับ
และแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก 

• การประกวดเต้น Climate Change เพื่อสร้าง
 การมีส่วนร่วม มีคลิปส่งมาจากทั่วประเทศ 80 คลิป
• คลิปเพลง Climate Change สำาหรับผู้ใหญ่ เข้าถึง 

กลุม่เป้าหมายได้ 38.4 ล้านคน มผีูช้มคลปิ 28.6 ล้านครัง้  
ผู้ชมส่วนใหญ่ชื่นชอบประมาณร้อยละ 70 ของผู้ชม  
และมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกอย่างมาก 

• คลิปเรื่องจริง (Real Clip) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  
8.3 ล้านคน มีผู้ชมคลิป 6.4 ล้านครั้ง และยอดแชร์
แบบ Organic ต่อกันถึง 1,340 ครั้ง ในเวลาเพียงแค่  
7 วันหลังเผยแพร่ 

• คลิปการ์ตูนแอนิเมชั่น “สัตว์ชวนรู้อากาศแปรปรวน” 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กและผู้ปกครองได้ 8 ล้านคน 
มีผู้ชมคลิป 19.2 ล้านครั้ง 

• การวัดมลูค่าสือ่และข่าวประชาสมัพันธ์ 59.5 ล้านบาท
• การจัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ระหว่าง 

วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาส
สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ 
เพ่ือให้เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบอกต่อเรื่องราว 
ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ให้คนรอบตัวเข้าใจปัญหาและช่วยกันบรรเทาให้โลกใบน้ี 
รอดจากวิกฤติการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้ 
ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำาวัน 
ทั้งน้ี เยาวชนท่ีเข้าร ่วมโครงการได้ประกาศเจตนารมณ  ์
ร่วมกันว่า “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน และบอกต่อ 
เรื่อง Climate Change” ด้วย
ผลการดำาเนินงาน

  • จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 ครอบครัว (จากการคัดเลือก)
  • การวัดมูลค่าสื่อและข่าวประชาสัมพันธ์ 3.86 ล้านบาท

ธนาคารจัดทำาคลิปเพลง Music Changes The World สำาหรับผู้ใหญ่ 
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในด้าน Climate Change
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• โครงการประกวดคำาเรยีกชือ่ Climate Change เป็นภาษาไทย  
โดยมีท่ีมาจากการท่ีประเทศไทยยังขาดข้อมูล ความรู้ และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง 
ขาดวิธีการสื่อสารที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่และเยาวชน เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญและความรุนแรง 
ของปัญหานีอ้ย่างถ่องแท้ โครงการน่านแซนด์บอกซ์ตัง้ใจท่ีจะ 
เป็นแหล่งข้อมลูรอบด้านให้คนไทยเข้ามาศกึษา ทำาความเข้าใจ 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ด้วยการจัดแคมเปญ 
ทีด่งึดดูความสนใจและสะท้อนให้สงัคมเหน็ว่า Climate Change 
เป็นเร่ืองใกล้ตวั โดยการจดัประกวด Words Change the World 
หรอื “คำาพูดเปลีย่นโลก” ขึน้ เพ่ือร่วมกันคดิคำาเรยีกชือ่ Climate 
Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท  
เพ่ือให้คนที่สนใจหันมาศึกษาหาข้อมูล ทำาความเข้าใจ  
และเปิดประเด็นให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับวิกฤตินี้อย่างจริงจัง 
ผลการดำาเนินงาน 

   • จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,306 คน
   • การวดัมลูค่าสือ่และข่าวประชาสมัพันธ์  30.2 ล้านบาท

ธนาคารจัดโครงการประกวดคำาเรียกชื่อ Words Change the World หรือ “คำาพูดเปลี่ยนโลก” เพื่อรณรงค์ในเรื่อง Climate Change

 ผลที่ได้รับจากการดำาเนินงาน
 การสร้างการรับรู ้ในวงกว้างให้แก่สาธารณชน ถึงวิกฤติของ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ จะเป็นจดุเริม่ต้นให้ทุกคนตระหนักว่า
เรื่องน้ีไม่ใช่แค่เรื่องของนักอนุรักษ์ จิตอาสา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของเราทุกคนท่ีต้องเร่ิม 
ช่วยกันบรรเทาปัญหานี้ และเมื่อทุกคนมีความเข้าใจก็จะส่งผลต่อ
พฤตกิรรมในการช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนต่อไปในอนาคต โดยธนาคาร
มุ่งหวังว่า โครงการนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษ์
และรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ตามกรอบ 
และนโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร
 

  



มิติสังคมรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2563 ธนาคารกสิกรไทย 144

KlasssiKlasssi	(คลาส-ซี่)	(คลาส-ซี่)
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทย

 รายละเอียด
 จากกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของธนาคารที่ต้องการเพ่ิมอำานาจ 
ให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า ธนาคารจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้ของธนาคารกสิกรไทยขึ้นเพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงความรู ้
และมุง่หวังยกระดับคุณภาพทักษะความสามารถให้แก่สังคม Klasssi 
แพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์จึงถูกออกแบบขึ้น ให้สอดคล้องกับ 
ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น Digital Native โดยเน้นทักษะที่จำาเป็น 
ในปัจจบุนัและอนาคต อย่าง Business Technology และ Human Skill  
สำาหรับตลาดเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นหน่ึงในความเชี่ยวชาญของ 
ธนาคารกสิกรไทย นอกจากนี้ Klasssi ยังเป็นแหล่งการเรียนรู  ้
ที่ ถูกพัฒนาจากความต้องการท่ีเกิดข้ึนจริงในตลาดเศรษฐกิจ 
การสร้างความรูแ้ละทกัษะใหม่ เพ่ือส่งเสรมิทกัษะวชิาชพี เพ่ิมศักยภาพ
การทำาธุรกิจและสร้างระบบการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึง

 วัตถุประสงค์
• เพ่ือสร้างการเข้าถึงความรู ้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ และยกระดับคณุภาพทกัษะความสามารถให้แก่สงัคม
• เพื่อส่งเสริมเป้าหมาย SDGs

 ผลการดำาเนินงาน 
 • จำานวนหลักสูตรการเรียนรู้  57 หลักสูตร
 • จำานวนผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 1,108 คน

 ผลที่ได้รับจากการดำาเนินงาน
 ธนาคารเชือ่ว่าผูเ้รยีนจะได้รบัความรู ้เพ่ือนำาไปพัฒนาทักษะวิชาชพี
ต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพการทำางานหรือทำาธุรกิจของตนได้

 

Klasssi (คลาส-ซี่) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของธนาคาร ร่วมมือกับโครงการ 
GrabAcademy และสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ในวงกว้าง

   GRI 103-2, GRI 103-3, FS 16
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มูลนิธิกสิกรไทยมอบเงินสนับสนุนมนุษย์งานที่เป็นฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคลื่อนการทำางานด้านสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 
จัดตั้งโครงการเบี้ยรบพิเศษสำาหรับนักรบเสื้อกาวน์ นำาร่องในโรงพยาบาลรัฐใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง 

โครงการเบี้ยรบพิเศษสำาหรับนักรบเสื้อกาวน์โครงการเบี้ยรบพิเศษสำาหรับนักรบเสื้อกาวน์

 ความเป็นมา
 บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีที่ทำางานด้านสาธารณสุข 
เป็นกำาลังหลักสำาคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
โดยทำาหน้าที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนในทุกพ้ืนที่ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา 
ด้วยหัวใจท่ีทุ ่มเทและเสียสละ นอกจากเสี่ยงจากการติดเชื้อแล้ว  
โรงพยาบาลบางแห่งยังอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงอีกด้วย ในขณะที่ต้องดูแล 
ประชาชน ทุกคนต่างก็มีภาระหน้าท่ีต้องดูแลตนเองและครอบครัว 
ให้อยู่รอดปลอดภัยเช่นกัน

 วัตถุประสงค์
• เพ่ือสนับสนุนกลุ่มคนที่เป็นฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคล่ือน 

การทำางานด้านสาธารณสขุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
• เพื่อส่งเสริมเป้าหมาย SDGs 

 รายละเอียด
 มูลนิธิกสิกรไทยร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รวบรวม 
รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าข่ายตามเกณฑ์จำานวน 45 แห่ง ใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เส่ียงและประสบปัญหาการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 เพ่ือมอบเงินสนับสนุนเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับ 
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งถือเป็นนักรบเสื้อกาวน์ของ
ประเทศเพ่ือนำาเงนิไปใช้จ่ายตามความจำาเป็น ผ่านกระบวนการจ่ายเงนิ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินดังกล่าวถึงมือนักรบเสื้อกาวน์ได้อย่างท่ัวถึง 
โดยโครงการนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ปี 2563 

 ผลการดำาเนินงาน 
• บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
 ที่ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จำานวน 5,083 คน 
 โดยแต่ละคนจะได้รับเงินรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท 
 เป็นเวลา 3 เดือน
• งบประมาณรวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท
• การวัดมูลค่าสื่อและข่าวประชาสัมพันธ์ 20.9 ล้านบาท

 ผลที่ได้รับจากการดำาเนินงาน
 บคุลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าทีไ่ด้รบักำาลงัใจทีด่ ีและสามารถ 
จุนเจือครอบครัวได้ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 เพ่ือก้าวผ่าน 
ช่วงเวลาวิกฤติไปด้วยกัน อันส่งผลให้คนในชุมชนบุคลากรทาง 
การแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีทัศนคติท่ีดี 
และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคาร

   GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-7
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173,461,247 150,702,687
31,200,879            31,587,475 
32,143,480            22,923,404 
29,231,950            28,814,204 
15,132,918            10,586,299 

1,564,120             1,520,987 
64,187,900            55,270,318 

3,658,797,759 3,061,407,131
3,167,511,710 2,670,230,929

491,286,049 391,176,202

   GRI 102-7, GRI 201-1
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2560 2561 2562 2563

* 20,839 20,646 20,407 19,819
 

•       6,579 31.57% 6,452 31.25%  6,262 30.69% 5,999 30.27%
•      14,260 68.43% 14,194 68.75%  14,145 69.31% 13,820 69.73%

• 8,166 39.19% 7,244 35.09% 6,228 30.52% 4,747 23.95%
• 9,601 46.07% 10,181 49.31% 10,811 52.98% 11,677 58.92%
• 3,072 14.74% 3,221 15.60% 3,368 16.50% 3,395 17.13%

•      20,809 99.86% 20,611 99.83%  20,377 99.85% 19,790 99.85%
•            30 0.14% 35 0.17%  30 0.15% 29 0.15%

 
 

   GRI 102-8
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2560 2561 2562 2563

• 1 0.00% 2 0.01% 2 0.01% 2 0.01%

•      20,767 99.65% 20,548 99.53%  20,283 99.39% 19,755 99.68%
•            72 0.35% 98 0.47%  124 0.61% 64 0.32%

•       9,787 46.96% 9,920 48.05%  11,156 54.67% 11,490 57.97%
•      11,052 53.04% 10,726 51.95%  9,251 45.33% 8,329 42.03%

•      20,815 99.88% 20,622 99.88%  20,379 99.86% 19,795 99.88%
•            24 0.12% 24 0.12%  28 0.14% 24 0.12%

•          401 1.92% 357 1.73%  313 1.53% 282 1.42%
•      14,358 68.90% 14,127 68.42%  13,795 67.60% 13,247 66.84%
•       6,046 29.01% 6,124 29.66%  6,263 30.69% 6,251 31.54%
•            34 0.16% 38 0.18%  36 0.18% 39 0.20%

62 63 74 81
• 45 72.58% 45 71.43% 50 67.57% 56 69.14%
• 17 27.42% 18 28.57% 24 32.43% 25 30.86%
• 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
• 32 51.61% 29 46.03% 36 48.65% 37 45.68%
• 30 48.39% 34 53.97% 38 51.35% 44 54.32%

   GRI 102-8, GRI 405-1
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2560 2561 2562 2563

846  887 929 943
• 462 54.61% 477 53.78% 488 52.53% 484 51.33%
• 384 45.39% 410 46.22% 441 47.47% 459 48.67%
• 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
• 493 58.27% 507 57.16% 527 56.73% 519 55.04%
• 353 41.73% 380 42.84% 402 43.27% 424 44.96%

7,032 6,998 7,139 7,248
• 2,865 40.74% 2,797 39.97% 2,808 39.33% 2,777 38.31%
• 4,167 59.26% 4,201 60.03% 4,331 60.67% 4,471 61.69%
• 474 6.74% 324 4.63% 211 2.96% 126 1.74%
• 4,792 68.15% 4,789 68.43% 4,935 69.13% 5,124 70.69%
• 1,766 25.11% 1,885 26.94% 1,993 27.92% 1,998 27.57%

12,899 12,698 12,265 11,547
• 9,726 75.40% 3,133 24.67% 2,916 23.77% 2,682 23.23%
• 3,173 24.60% 9,565 75.33% 9,349 76.23% 8,865 76.77%
• 7,692 59.63% 6,920 54.50% 6,017 49.06% 4,621 40.02%
• 4,315 33.45% 4,856 38.24% 5,342 43.55% 5,997 51.94%
• 892 6.92% 922 7.26% 906 7.39% 929 8.04%

   GRI 405-1 
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2560 2561 2562 2563

2,346 11.26% 1,457 7.14% 395 1.99%

• 1,971 84.02% 1,315 74.25% 1,071 73.51% 227 57.47%
• 373 15.90% 455 25.69% 382 26.22% 167 42.28%
• 2 0.09% 1 0.06% 4 0.27% 1 0.25%

• 498 21.23% 471 26.60% 412 28.28% 150 37.97%
• 1,848 78.77% 1,300 73.40% 1,045 71.72% 245 62.03%

• 0 0.00% 3 0.17% 3 0.21% 1 0.25%
• 22 0.94% 27 1.52% 23 1.58% 19 4.81%
• 142 6.05% 199 11.24% 180 12.35% 104 26.33%
• 2,182 93.01% 1,542 87.07% 1,251 85.86% 271 68.61%

• 962 41.01% 1,016 57.37% 941 64.58% 343 86.84%
• 1,384 58.99% 755 42.63% 516 35.42% 52 13.16%

• 2,346 100.00% 1,771 100.00% 1,457 100.00% 395 100.00%
• 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

• 2,338 99.66% 1,753 98.98% 1,456 99.93% 380 96.20%
• 8 0.34% 18 1.02% 1 0.07% 15 3.80%

0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00%

83 81.92% 162 89.00% 87 81.31% 99 84.62%

9,065.40 10,990.79 20,079.10 61,155.36

   GRI 401-1
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2560 2561 2562 2563

1,956 9.39% 1,558 7.55% 1,252 6.14% 627 3.16%

• 464 23.72% 377 24.20% 345 27.56% 189 30.14%
• 1,492 76.28% 1,181 75.80% 907 72.44% 438 69.86%

• 1,360 69.53% 1,008 64.70% 662 52.88% 288 45.93%
• 592 30.27% 546 35.04% 588 46.96% 336 53.59%
• 4 0.20% 4 0.26% 2 0.16% 3 0.48%

• 5 0.26% 1 0.06% 0 0.00% 2 0.32%
• 22 1.12% 23 1.48% 18 1.44% 14 2.23%
• 303 15.49% 285 18.29% 212 16.93% 116 18.50%
• 1,626 83.13% 1,249 80.17% 1,022 81.63% 495 78.95%

• 755 38.60% 714 45.83% 667 53.27% 374 59.65%
• 1,201 61.40% 844 54.17% 585 46.73% 253 40.35%

• 1,956 100.00% 1,558 100.00% 1,252 100.00% 627 100.00%
• 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

• 1,949 99.64% 1,549 99.42% 1,247 99.60% 626 99.84%
• 7 0.36% 9 0.58% 5 0.40% 1 0.16%

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

8,687 41.69% 8,497 41.64% 8,753 44.16%

20,839 100.00% 20,407 100.00% 19,819 100.00%

   GRI 102-41, GRI 401-1
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2560 2561 2562 2563

• 20,839 20,646 20,407 19,819

      6,579      14,260 6,452 14,194  6,262  14,145 5,999 13,820

•  
 

766 893 945 863

           36          730 53 840  65  880 68 795

•  
 

727 849 903 835

           35          692 49 800  61  842 66 769

•  94.91% 95.07% 95.56% 96.76%

97.22% 94.79% 92.45% 95.24% 93.85% 95.68% 97.06% 96.73%

2560 2561 2562 2563

•   1 : 0.76  1 : 0.78  1 : 0.76 1 : 0.86
•   1 : 1.04  1 : 1.04  1 : 1.04 1 : 1.05
•   1 : 0.75  1 : 0.77  1 : 0.77 1 : 0.77

•  -   -  - -
• 
•  1 : 0.69  1 : 0.69 1 : 0.70 1 : 0.68

   GRI 401-3, GRI 405-2
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2560 2561 2562 2563

• 68% 68% 75% 75%
• 100% 100% 100% 100%
• 100% 100% 100% 100%

• 69% 69% 75% 75%
• 67% 67% 75% 75%

• 75% 75% 67% 67%
• N/A N/A 77% 77%
• N/A N/A 76% 76%
• N/A N/A 75% 75%

•
•

•

•  2 8 7 2

• 2 8 7 2
• - - - -

 

   GRI 402-1
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2560 2561 2562 2563
1,094,591 881,469  928,507 847,516

52.5 42.2  45.5 42.8
  

• 81.6 67.6  95.4 42.6

• 52.1 41.8  44.6 42.8

  
• 50.7 41.0  45.7 40.2
• 53.4 42.8  45.4 43.9

2560 2561 2562 2563

100% 100% 100% 100%
  

• 100% 100% 100% 100%
• 100% 100% 100% 100%
• 100% 100% 100% 100%

  
• 100% 100% 100% 100%
• 100% 100% 100% 100%

   
5.81 5.75 5.66 5.78

4.31 4.15 4.08 4.15

   GRI 404-1, GRI 404-3
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2560 2561 2562 2563

0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.74 0.78 0.83 0.69
0.68 0.77 0.75 0.79 0.81 0.83 0.64 0.71

0 0 0 0 0 0 0 0

10,990 26,638 11,902 27,495 12,325.5 28,805 9,327 23,779.5

• 25,258 27,180 30,021 23,653

• 12,370 12,217 11,110 9,454
87,916 213,100 95,212 219,960 98,604 230,440 74,616 190,236

   GRI 403-10

 



CIRCULAR 
ECONOMY

174

Assessment Parameter  
2012, 2018

10%

   GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 306-2
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Parameter 

Performance
2555 

(Baseline 
Year) 

Performance 
2560 

Performance 
2561 

(Baseline 
Year)

Performance 
2562 

Performance 
2563 Target 2563

% Change 
2562 

VS 2563 
(% change 

YoY)

Long-term Target Accumulative performance 
against long term target

2559 - 2563
(Base year 

2555)

2564 - 2566
(Base year 

2561)

2555 - 2563
(against 
long-term 

target 2563)

2561 - 2563 
(against 
long-term 

target 2566)

Greenhouse Gas Emission (GHG Emission) 

2

18,249.98 24,583.26 21,160.73 21,145.20 18,727.05 8% -11.44% 2.61% -11.50%

2

95,259.34 80,222.59 86,614.58 82,851.75 79,058.67 4% -4.58% -25.92% -8.72%

2

113,509.32 104,805.85 107,775.31 103,996.95 97,785.73 -4.8% -5.97%  -20%  -6.1% -21.34%** -9.27%

2

5.06 3.45 3.58 3.05 2.96 -41.50%** -17.32%

Full Time *** 
Employee (FTE) 

22,441 30,344 30,121 34,072 33,034

* 

   GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4
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Parameter Performance 2560 Performance 2561 Performance 2562 Performance 2563 Target 2563
% Change 2562 

VS 2563 
(% change YoY)

Energy

 240,383.34 237,486.19 228,646.07 213,091.98 -4.8% -6.8%

229,191.07 226,827.43 221,435.77 203,592.31 -8.06%

11,192.27 10,658.76 7,210.30 9,499.68 32%

 7.92 7.88 6.71 6.45 -3.87%

 865,380.02 854,950.28 823,125.84 767,131.14 -4.8% -6.8%

825,087.85 816,578.74 797,168.76 732,932.31 -8.06%

40,292.16 38,371.54 25,957.08 34,198.83 32%

 28.52 28.38 24.16 23.22 -4%

Water and Effluents 

Total water withdrawal (million m3) 0.79 0.83 0.87 0.78 -5% -10%

- In all area

0.78

- In areas with water stress

3 0.07

0.07

0
3 26.01 27.45 25.59 23.67 -8%

2 2 - 559.16 588.44 534.56 -5% -9%

2 
2

-
-

0.02 0.02 0.02 -6%

Total water discharge to surface water 3 511,935.07
3 511,935.07
3

Total water consumption 3 269,891.66

   GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5
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* 

Parameter Performance 2560 Performance 2561 Performance 2562 Performance 2563 Target 2563
% Change 2562 

VS 2563 
(% change YoY)

Waste

5,780.97 7,599.67 7,050.80 5,851.33 -5% -17%

720.90 581.35 -19%

0.30 1.31 337%

713.12 577.46 -19%

7.48 2.59 -65%

5,780.96 7,599.25 6,329.89 5,269.98 -17%

0 0 0 0 0%

0 0 1,111.29 1,377.24 24%

4,870.38 6,575.36 5,218.60 3,892.74 -25%

190.51 252.30 206.94 177.13 -14%

Travel 

869,865.18 3,668,803.42 4,386,303.89 4,807,722.26 10%

2 2 159.35 593.35 686.61 752.58 10%

2   
2

0.01 0.02 0.02 0.02

30,344 30,121 34,072 33,034

   GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 306-2
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   GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54
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   GRI 102-32, GRI 102-53, GRI 302-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3
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  2 4

2  
6

 4. Emission Factor 
   

 
 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

   GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 306-2
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  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

   GRI 102-45
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PAGE NUMBER (s)

OMISSION EXTERNAL  
VERIFICATION

RELATION 
ANNUAL
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

2016
30 - 41

178
183 - 189

disclosures 2016
Organizational profile

10
10 - 11
53
10, 16 - 17
10
10, 13, 16 - 17
10, 164
165 - 166
96 - 99

 16, 72

75 - 85, 
190 - 197
20, 27, 75, 
148,190 - 201
41

GRI 

   GRI 102-55
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PAGE NUMBER (s)

OMISSION EXTERNAL  
VERIFICATION

RELATION 
ANNUAL
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

Strategy

7 - 9
7 - 9

Ethics and integrity

 47

Governance

26, 45 - 46,  
54 - 55, 76
26, 45 - 46,  
54 - 55, 76, 
90 - 91
9

 101, 
103 - 107
101
112 - 114 46

 12, 20, 26 - 27, 
148
76 - 77

54 - 56, 
76 - 77, 82

 82

30, 179

Stakeholder engagement

36 - 41
169
31, 36 - 41
36 - 41
36 - 41

   GRI 102-55
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PAGE NUMBER (s)

OMISSION EXTERNAL  
VERIFICATION

RELATION 
ANNUAL
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

Reporting Practice

 30, 182

30 - 31
31 - 35

31
178
178
178
179

 178

183 - 189
204 - 205

Material topics

Economic performance

 12 - 13, 60
12 - 13, 22, 25,
60 - 61
17, 22, 25, 
62 - 71, 73

 14 - 15, 132, 
164

Indirect economic impacts

102, 130
24 - 25, 
102 - 107, 
130 - 131 
24 - 25, 
103 - 107, 132, 
137, 139 - 140

 14, 103 - 107, 
137, 139

   GRI 102-55
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PAGE NUMBER (s)

OMISSION EXTERNAL  
VERIFICATION

RELATION 
ANNUAL
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

Anti-corruption

47
22, 47 - 52
22, 48

2016
48 

Energy

156
156 - 159, 162
159 - 160, 163
14, 163, 174, 
176, 179

 

163, 174, 176  

174, 176  

Water

156
156 - 157, 
159 - 160
160, 163

 160, 174, 180
160
14, 176
14, 176
176

Emissions

156
25, 85, 
156 - 159, 162
25, 85, 159, 
163

  

174 - 175, 
179 - 180

 

174 - 175, 
179 - 180

 

174, 177, 
179 - 180

 

174 - 175, 177

   GRI 102-55
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PAGE NUMBER (s)

OMISSION EXTERNAL  
VERIFICATION

RELATION 
ANNUAL
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

Effluents and Waste

156
156 - 159, 161
161, 163

 163, 174, 177, 
180

Environmental assessment to suppliers

96
23, 96 - 99
23, 96, 98

 
 

 96

Employment

111, 116
24, 111 - 118
24, 113 - 114, 
117, 121

 15, 168 - 169
117 - 118

170

111, 116
24, 111 - 118, 
122 - 123
24, 121 - 123

 
 

171

   GRI 102-55
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PAGE NUMBER (s)

OMISSION EXTERNAL  
VERIFICATION

RELATION 
ANNUAL
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

Occupational health and safety

111, 123
24, 56, 
123 - 125, 145
24, 56, 125, 
145
123 - 125

 57, 98 - 99

123
 57

124
124

 
 

58, 68, 
106 - 107, 
124 - 125, 145
173

Training and education

111
24, 119 - 122
24, 120 - 121

 120, 172

 172

111, 116
24, 116 - 117
24, 117

 
 

2016

166 - 167
 170

Human rights assessment

126
25, 126 - 129
25, 127 - 129
128 - 129

   GRI 102-55
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PAGE NUMBER (s)

OMISSION EXTERNAL  
VERIFICATION

RELATION 
ANNUAL
REPORT

SUSTAINABILITY 
REPORT

Supplier social assessment

96
23, 96 - 99
23, 96, 98

 96

 98

Customer privacy

90 - 91
23, 90 - 95
23, 93

 93

Specific standard disclosures for the financial services sector

Product portfolio

102, 148
24 - 25, 
102 - 107, 
148 - 150, 
24 - 25, 
103 - 107, 
150 - 155

 106 - 107

 
 

14, 150 - 155

Local communities

102
102 - 107
103 - 107

  103

 103 - 107

Financial Literacy (Former FS 16)

 102
24, 108 - 110, 
144
24, 108 - 110, 
144

 108 - 110, 144

   GRI 102-55
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High-level Summary of Bank’s Response

 
Link(s) to Bank’s  

Relevant Information

1.1 Describe
 

 
 

 
 

 

 

 

1.2 Describe  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   GRI 102-11, GRI 102-12



191

High-level Summary of Bank’s Response

 
Link(s) to Bank’s  

Relevant Information

We will work to continuously increase our positive impacts while reducing the negative impacts on, and managing the risks to, people  
 

significant impacts.

 Show

 

 
 

 

 Show
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

We have undertaken our impact analysis to identify most significant impact areas resulting from our lending activities, assess and prioritise  
and set targets relevant to the impact areas to increase positive impacts and reduce negative impacts. Our corporate lending is the first segment  

   GRI 102-11, GRI 102-12
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High-level Summary of Bank’s Response

 
Link(s) to Bank’s  

Relevant Information

 Show
S M

A R T
 

 Show  
 

 

 
 

 

 Show
 

 

 

 

We have undertaken our impact analysis to identify most significant impact areas resulting from our lending activities, assess and prioritise  
and set targets relevant to the impact areas to increase positive impacts and reduce negative impacts. And we will set the implementation,  
monitoring and plan to manage the impacts in our portfolio onwards.  

   GRI 102-11, GRI 102-12
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High-level Summary of Bank’s Response

 
Link(s) to Bank’s  

Relevant Information

 Show  

 Show  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
and monitoring process to meet the set targets.  

  
 
 Show  

 
 Or explain

 

 Report  
 

 

 

 

   GRI 102-11, GRI 102-12
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High-level Summary of Bank’s Response

 
Link(s) to Bank’s  

Relevant Information

prosperity for current and future generations.

3.1 Provide an overview

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

3.2 Describe  

 

 
 

 

 
 

 

 

   GRI 102-11, GRI 102-12
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High-level Summary of Bank’s Response

 
Link(s) to Bank’s  

Relevant Information

4.1 Describe

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

5.1 Describe  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   GRI 102-11, GRI 102-12
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High-level Summary of Bank’s Response

 
Link(s) to Bank’s  

Relevant Information

5.2 Describe  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Show

 

 

 

 

 
 

 
 

 
the Principles.

 

 
and general implementation of the Principles to Corporate Governance Committee.  

   GRI 102-11, GRI 102-12
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High-level Summary of Bank’s Response

 
Link(s) to Bank’s  

Relevant Information

 Show  
 

 Show  

 
 

 Show  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Banking

and operation levels to drive forward the Principles, with respect to reviews of policy, operational guidelines and risk assessment tools, and impact 

   GRI 102-11, GRI 102-12
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•
•  

•

•
•  

 

•  
 
 

•  

 
 

•
•  

•

•  
 

 

   GRI 102-12
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•  
 

•  
 
 

•  
 
 

•  

•  
 

•
•  

•  
 

•

•

•  

 

   GRI 102-12
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•

•  

•
 

 

 

•  
 
 

•
•  

•
•  

•  

•
•
•
•

•

•
•
•  

•

•  

•  
 

 

   GRI 102-12
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•
 

•
•

•  

•

•  
 

•  
 

 

   GRI 102-12
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• 
• 
• 
• 

• 
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   GRI 102-56
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   GRI 102-56
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