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ดำ เนินการอย่างรอบคอบ รับผิดชอบต่อรอบข้าง
ลดความเสี่ยง เลี่ยงผลกระทบ เพิ่มความสุขให้ทุกส่วน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มุ่งดำาเนินงานโดยเคารพต่อกฎระเบียบ ไม่ดำาเนินธุรกิจใดๆ
ที่มีส่วนทำาให้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับความเสียหาย และไม่สร้างผลกำาไรบนภาระของสังคม

Prudent and responsible operations
Kiatnakin Phatra Financial Group focuses on operating with respect to rules and regulations, 
not using business practices that can harm the economy, culture, society or environment 
and not making profit to the detriment of society.



ผสานประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พร้อมพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่ง
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ยึดมั่นในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับประโยชน์
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาตลาดทุนไทย 

Co-ordinating the benefits/interests of stakeholders 
while developing and strengthening Thailand’s 
money and capital markets
Kiatnakin Phatra Financial Group holds fast to the idea of aligning the interests of the organization,
employees, customers, and shareholders with the country’s economic development 
and money and capital markets, focusing on growing along with the Thai capital market. 



แบ่งปันความรู้ ต่อยอดความคิด 
สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนด้วยความเชี่ยวชาญ
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สนับสนุนการนำาเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของธนาคาร 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และพนักงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการการวางระบบ 
และกฎหมาย ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และงานสาธารณกุศล

Using and sharing knowledge and expertise 
for the benefit of all
Kiatnakin Phatra Financial Group encourages the use of the knowledge and expertise of the organization 
as well as Staff in the Kiatnakin Phatra Financial Group in areas such as management, system design 
and law to be used for the benefit of society at large and public charities.



รวมพลังจิตอาสา สร้างคุณค่าคืนสังคม
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สนับสนุนให้บุคลากรเป็นอาสาสมัคร หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
และงานสาธารณกุศลจัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลอย่างเหมาะสม

Promoting volunteerism to give back to society
Kiatnakin Phatra Financial Group encourages its employees to volunteer for or to participate in 
social activities and public charity events, providing funding to help as appropriate.



ทำ นุบำ รุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมไทย
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีส่วนร่วมทางสังคมในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธำารงไว้ซึ่ง
ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
ในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำาเสมอ

Supporting religion and carrying on the Thai culture
Kiatnakin Phatra Financial Group plays a part in society supporting and promoting traditions, 
customs and culture as well as religion by regularly providing support for religious activities.



เคียงข้างอย่างมั่นคง ส่งเสริมอย่างใส่ใจ
ร่วมพัฒนาสังคมไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของธนาคารและชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

Helping to develop Thai society 
for sustainable growth 
Kiatnakin Phatra Financial Group encourages the Bank’s surrounding communities as well as other communities 
to become strong and self-reliant, helping each other to have a good quality of life and live happily together. 
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วิสัยทัศน์
ธนาคารเพื่อความสำ เร็จของลูกค้า
และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม

พันธกิจ
1. ให้บริการอย่างเชี่ยวชาญ และครบครัน
 พร้อมส่งเสริมศักยภาพของลูกค้าเพื่อความสำ เร็จที่ยั่งยืน
2. ดำ เนินการด้วยหลักบรรษัทภิบาลโดยคำ นึงถึง
 ผลที่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมจะได้รับ
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Vision
To be recognized as the bank that stands for customers’ 
success and builds a sustainable community

Mission
1. To provide a complete and expert service and to
 enhance customers’ potential for a sustainable
 achievement.
2. To operate under corporate governance in concern
 of best outcome for all stakeholders.
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สารจากคณะกรรมการธนาคาร
Message from the Chairman and the Chief Executive Officer
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ปี 2556 เป็นปีที่การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของธนาคารเกียรตินาคินได้ปรับปรุงเข้าสู่มาตรฐานของคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของ 
ธนาคารเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทุกกลุ่มและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด มุ่งสู่การ 
เป็นธนาคารเพื่อความสำาเร็จของลูกค้าและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อ
สังคม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

คณะกรรมการธนาคารได้ปรับปรุงแนวจรรยาบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct) และจริยธรรมทางวิชาชีพ (Code of Ethics) 
ซึ่งกำาหนดไว้ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ให้ครอบคลุมประเด็นความ 
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีหลากหลายมากข้ึนในปัจจุบัน และประกาศเป็น
นโยบายเรื่องแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารในเดือนมกราคม 2557 เพ่ือสร้างแนวทางการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในเรื่อง 
การกำากับดูแลกิจการ บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การต่อต้าน 
การทุจริต การจัดการสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสซึ่งรวมถึงการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ได้จัดทำาขึ้นตาม
มาตรฐาน Integrated Corporate Social Responsibility Reporting 
Framework (iCSR) ซึ่งวางหลักเกณฑ์โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ได้สะท้อนถึงการให้
ความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมทั้งใน
กระบวนการทำางาน  (CSR in process) และนอกกระบวนการทำางาน 
(CSR after process) ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการธนาคาร  
ผู้บริหาร และ CSR Agent ของธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี 

การพัฒนาด้าน CSR in process ของธนาคารยังคงดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของงานที่ 
ในหน้าที่ที่มีต่อธุรกิจ ตัวพนักงานและครอบครัว ตลอดจนสังคม
ส่วนรวม และธนาคารได้ปรับปรุงระเบียบเรื่องการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ และ/หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานที่มีนัยสำาคัญ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารมีการจัดการบริหารความเสี่ยง
ดา้นการปฏบิตักิารทีด่คีรอบคลมุประเดน็สำาคญัตา่งๆ  รอบดา้นเพือ่
ป้องกันความเสียหายแก่ธุรกิจ อันอาจกระทบต่อลูกค้า สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เช่น การออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อแจ่มแจ๋ว” ที่อำานวย
ความสะดวกใหล้กูคา้เชา่ซือ้รถยนตส์ามารถออกแบบแผนการชำาระ
ค่างวดให้สอดคล้องกับรายได้ในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งธนาคารจะ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของการปรับระบบแจ้งเตือน 
ค่างวดที่เปลี่ยนแปลงและการชำาระหนี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ลดโอกาสเกิดหนี้สูญ (Non-performing Loan) และการเพิ่มความ
สะดวกให้ลูกค้าแล้ว นับเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางาน 
ท่ีสร้างประโยชน์ให้สังคมภายใต้ความเส่ียงท่ีสามารถบริหารจัดการได้

The year 2013 saw Kiatnakin Bank’s corporate social  
responsibility operations clearly improve to the standards set by the  
Securities and Exchange Commission (SEC) and the Securities 
Exchange of Thailand. This was with the aim to ensure that the 
Bank’s operations are conducted responsibly for the benefit of 
all groups of stakeholders with minimal negative impact. The 
Bank strives towards becoming a bank for customers’ financial 
success with sustainable benefits for society in accordance with 
the organization’s vision.

The Bank’s Board has reviewed its Code of Conduct and 
its Code of Ethics established in 2006 so that they cover the 
increasing variety of social responsibility issues at present.  The 
result was announced as the Bank’s policy regarding business 
operational approaches with social responsibility in January 
2014 to provide clear operational guidelines for all the directors, 
executives and staff members on all fronts regarding corporate 
governance, roles towards stakeholders, anti-corruption efforts, 
environmental management, CSR innovations and their dissem-
ination, community and social development participation, and 
disclosure of information and transparency, which includes the 
preparation of CSR reports.

This CSR report has been prepared according to the  
Integrated Corporate Social Responsibility Reporting Framework  
(iCSR), the principles of which were laid out by the Securities 
Exchange of Thailand. The report content reflects the importance 
of both CSR in-process and CSR after-process business  
operations under the direction of the Bank’s Board, executives 
and CSR Agents, with great cooperation and participation from  
all employees.

The Bank’s CSR in-process operates on a continuous basis.  
Employees are encouraged to recognize the value of their work 
and duties to business, the employees themselves and their 
families, as well as to society on the whole. Also, the Bank has 
reviewed its regulations concerning the issuing of new products 
and significant changes in the work process.  This is to achieve 
effective risk management that covers all important issues to 
prevent any negative impact on customers, society or the  
environment.  An example is the issuing of the “Sin-cheu-jam-jaew”  
(great credit), a product which allows auto-leasing customers to 
conveniently design their installment payment plans to suit their  
income level at certain periods of time. This product causes the 
Bank to bear a bit higher cost as adjustments need to be made 
in the installment payment reminder system due to the changes 
in the plan; however, compared to the risk of non-performing 
loans being higher under the normal system as well as the added 
convenience for customers, this is considered an adjustment that 
provides benefit with manageable risk.
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นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุนให้สายงานต่างๆ สร้างสรรค์
นวัตกรรมในกระบวนการทำางานขึ้น เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำาเนินงาน และยกระดับความพึงพอใจในการ 
ใชบ้รกิารของลกูคา้ หลายโครงการไดน้ำาไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิแลว้ เชน่

• สายสินเชื่อธุรกิจ ได้เสนอเทคโนโลยีโครงสร้างระบบการ
กอ่สรา้งสำาเรจ็รปู หรอื Prefab ใหก้บัผูป้ระกอบการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลูกค้าธนาคาร ได้นำาไปประยุกต์ใช้ พร้อมทั้ง
สนบัสนนุวงเงนิสนิเช่ือ สำาหรบัลงทุนพฒันาระบบ Prefab ใช้งานเอง  
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 

• สายธนบดีธนกิจ นำาข้อมูลความต้องการ และความชอบที่ 
แตกต่างกันของลูกค้ามาพัฒนารูปแบบการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับ
ลูกค้า Priority Banking เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ความต้องการ
แท้จริง 

• ศูนย์ปฏิบัติการงานสาขาชลบุรี เปลี่ยนวิธีแจ้งเตือน 
ตดิตามเอกสารเพือ่เสยีภาษรีถยนตป์ระจำาปจีากลกูคา้เชา่ซือ้รถยนต์
ทางโทรศพัทเ์ปน็การสง่ SMS ผา่นระบบ Internet ของธนาคารแทน
การใชโ้ทรศพัท ์สง่ผลใหล้กูคา้สามารถเกบ็ขอ้มลูการแจง้เตอืนไวไ้ด้
ในโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารภายหลัง และ
ช่วยประหยัดเวลาของลูกค้าในการรับข้อมูลดังกล่าว  

ประเด็นการต่อต้านการทุจริตเป็น CSR in process อีกเรื่อง
ที่ธนาคารให้ความสำาคัญยิ่ง ในปีที่ผ่านมา ธนาคารอยู่ระหว่างการ
ยกร่างนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถประกาศใช้ได้ในปี 2557 และธนาคารได้ทำาการสำารวจ
ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ 
ทจุรติคอรร์ปัชัน่ของทกุสายงาน เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการจดัทำาแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้ได้
รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริตของภาคเอกชน

ในส่วนของ CSR after process ธนาคารได้กำาหนดนโยบาย
หลัก 9 ประการดังนี้

1. ไม่ดำาเนินธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนทำาให้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับความเสียหาย และไม่สร้างผลกำาไร
บนภาระของสังคม 

2. ยึดมั่นในการประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้า
และผูถ้อืหุน้ใหส้อดคลอ้งกบัประโยชนข์องการพฒันา เศรษฐกจิและ
การพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาตลาดทุนไทย 

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดการเงิน ตลาดทุน และธุรกิจ
หลักทรัพย์ของประเทศให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง 

4. สนับสนุนการนำาเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ
ของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ
พนักงาน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ การวางระบบ และกฎหมาย 
เป็นต้น ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม

In addition, the Bank has encouraged various divisions to 
work towards innovative work process for effective and efficient 
operations and increased customer satisfaction. Several projects 
have been put into practice including the following:

• The Business Lending Division promoted the use of prefab 
construction technology to real estate business operators who are 
the Bank’s customers so that they can apply it to their business 
while also granting a line of credit for investing in developing their 
own prefab system in order to cut down the costs as well as the 
time period of construction projects. 

• The Priority Banking Division made use of information 
about customers’ different needs and preferences, developing 
it into offers of privileges to Priority Banking customers so they 
receive benefits that truly meet their needs. 

• The Operations Center, Chonburi Branch now 
sends SMS reminders to auto-leasing customers regarding  
annual motor-vehicle tax documents via the Bank’s Internet  
system instead of making phone calls. As a result, customers 
can keep the reminders on their phones for convenience in  
preparing the documents later as well as save time in receiving 
the information.

The anti-corruption issue is another CSR in-process  
effort that the Bank focused on during the past year. The Bank 
has been drafting anti-corruption policies, conflict of interest  
policies, and information confidentiality policies, which are  
expected to be completed and announced within 2014. The 
Bank has also conducted fact-finding surveys regarding  
operations involved with the anti-corruption efforts in each  
division in order to use the information in preparing  
self-evaluation forms as regards to anti-corruption measures.  
This should ultimately lead to the Bank’s being accepted 
as member of the private sector’s Collective Action Against  
Corruption Coalition.

As far as CSR after-process is concerned, the Bank has 
set out the following nine policies:

1. The Bank shall not conduct any business that damages 
the economy, culture, society or environment and shall not profit 
at the expense of society. 

2. The Bank shall hold fast to aligning the interests of 
the organization, staff, customers, and shareholders with 
the benefits of economic development and the country’s  
development of the money market and the capital market, focusing 
on growing along with Thailand’s capital market development. 

3. The Bank shall make efforts to help and develop the 
country’s money market, capital market and securities business 
so that they grow with stability. 

4. The Bank shall encourage staff to utilize their knowledge 
and expertise of the Bank’s banking practices and those of 
the Kiatnakin Phatra Financial Group, as well as the staff’s 
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นายสุพล วัธนเวคิน
ประธานกรรมการ

นายบรรยง พงษ์พานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมส่วนรวม 
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง และจัดตั้ง CSR Agent จากทุกฝ่ายงานเพื่อขับเคลื่อน
การดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำางาน (CSR 
in process) และหลังกระบวนการทำางาน (CSR after process)

6. สนับสนุนให้บุคลากรเป็นอาสาสมัครหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมและงานสาธารณกุศล 

7. จัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศล 
อย่างเหมาะสมโดยไม่จำากัดอยู่แต่โครงการและกิจกรรมที่ได้
ประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น

8. มสีว่นรว่มทางสงัคมในการสนบัสนนุและสง่เสรมิกจิกรรมที่
ธำารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมอนัดีงาม ตลอดจน 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างสม่ำาเสมอ

9. สง่เสรมิใหช้มุชนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธนาคารใหม้คีวามเขม้แขง็ 
สามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั มคีณุภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

ธนาคารดำาเนินงานด้าน CSR after process อย่างต่อเนื่อง
และยาวนานเป็นเวลา 42 ปี นับแต่ก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงิน โดย
มีโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร เป็นกรอบ
การดำาเนินงานด้านนี้ ปัจจุบันมีกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมซึ่งแบ่ง
เป็นด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกัน
สังคม และด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล ในปี 2556 ธนาคาร
ได้อนุมัติกิจกรรมสนับสนุนการดำาเนินงานของหอจดหมายเหตุ 
พุทธทาส อินทปัญโญต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2556-2559) เป็นกิจกรรม
ใหม่ภายใต้โครงการน้ี เพ่ือส่งเสริมการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติธรรม
ของศาสนิกชนในสังคม

ธนาคารมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ชุมชนและ 
สังคมผ่านการให้ความรู้เร่ืองการเงินและการส่งเสริมวินัยทางการเงิน 
จึงกำาหนดหลักเกณฑ์ ให้ทุกส่วนงานและสาขาจัดกิจกรรม 
ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่ชุมชนทุกครั้งที่มีการดำาเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากธนาคาร

การดำาเนินงานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนถึงความ 
รับผิดชอบต่อสังคมที่ต่อเนื่องยาวนานของธนาคารเพื่อดูแล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างจริงจัง อันจะนำาไปสู่การเติบโต 
อย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป 

own knowledge and expertise in areas such as management,  
systems layouts, and the law, for the benefit of the whole society. 
This includes doing work for the benefit of charities. 

5. The Bank shall promote providing knowledge and 
training to instill a sense of responsibility for the community, 
society and the environment in staff at all levels continuously 
and earnestly, and shall appoint CSR Agents from each 
work division to carry out both CSR in-process and CSR  
after-process.

6. The Bank shall encourage employees to be volunteers 
or to participate in social activities and charity work.  

7. The Bank shall allocate funding to help society and 
charities appropriately, which by no means shall be restricted to 
projects and activities that provide tax incentives. 

8. The Bank shall play a part in society in promoting and 
supporting those activities that aim to preserve customs and 
traditions and shall provide regular sponsorship for religious 
activities as good practitioners of religion. 

9. The Bank shall help strengthen the community around 
the Bank as well as other communities so that they become 
self-reliant, are able to support each other, enjoy a good quality 
of life, and live happily together.

 The Bank has been conducting the CSR after-process 
continuously for 42 years - from the time the financial institution 
business was established, with the Human Development  
and National Development project with Kiatnakin Phatra as an  
operational framework.  At present, there are ten main activities  
divided into those related to education development, ethics and  
social development, and disaster relief and charity. In 2013, 
the Bank agreed to support the operations of the Buddhadasa 
Indapanno Archives for three consecutive years (2013-2016), a 
new activity in this project, to support the study and the practice 
of dhamma by devout persons in society. 

 The Bank is determined to promote sustainable growth 
in the community and society through the provision of financial 
knowledge and the promotion of financial discipline.  All departments 
and branches are thus required to provide knowledge, with  
the Bank’s budgetary support, for the community every time they  
take part in activities for the public benefit. 

 All these operations reflect the Bank’s continuous and 
long-existing social responsibility with the aim to take care of our 
stakeholders, which will further lead to the sustainable growth of 
the business in addition to benefitting society and the environment.





ธนาคารให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ และการดำ เนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าคู่แข่งทาง 
การค้า เจ้าหน้ี หน่วยงานกำ กับดูแล รวมทั้งชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดี
จากธนาคารตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลง
ทีม่อียูกั่บธนาคารอยา่งเป็นธรรม เพ่ือนำ ไปสู่การพฒันา
อยา่งย่ังยนืของธรุกจิ สังคมรอบข้างและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม 

รายงานนี้ได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐาน Integrated 
Corpora te  Soc ia l  Respons ib i l i t y  
Reporting Framework (iCSR) โดยแบ่ง 
หัวข้อการรายงานเป็น 8 หมวด ดังที่กล่าวถึง 
ต่อไปนี้

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Report

The Bank places importance on good  
corporate governance, business ethics and 
business operations with responsibility  
to society, focusing on taking care of 
all stakeholders, namely shareholders,  
customers, staff, trade partners, trade 
competitors, creditors, regulartory  
agencies, as well as the community,  
society, and environment. This is so that 
they are treated well and fairly by the  
Bank according to their legal rights  
and agreements with the Bank, leading 
in turn to sustainable development of 
the business, surrounding society, and  
the country’s economy on the whole.

This report has been prepared in  
accordance with the Integrated Corporate 
Soc ia l  Respons ib i l i t y  Repor t i ng  
Framework (iCSR), divided into eight  
sections as follows:
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ธุรกิจของธนาคารจำาเป็นต้องเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นจำานวนมาก เพื่อให้

ธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินท่ีดีต่อ

ลกูค้า ดว้ยเหตนุี ้ธนาคารจงึให้ความสำาคญัย่ิงตอ่การประกอบกจิการ

ดว้ยความเปน็ธรรม ตามท่ีกำาหนดไวใ้นนโยบายเรือ่งหลกัการกำากบั

ดูแลกิจการ หมวดบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น

• ปฏบัิตติอ่คูค่า้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและยตุธิรรมในการ 

  ทำาธุรกิจ 

• จดัทำารปูแบบสญัญาท่ีเหมาะสม และมรีะบบการจดัการและ 

  ติดตามให้มีปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้ 

  กบัคูค่า้และเจา้หนีอ้ย่างครบถว้นและเครง่ครดั  และในกรณ ี

  ท่ีไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ได ้ตอ้งรบีแจง้ 

  ให้คูค่า้/เจา้หนีท้ราบโดยเร็ว เพือ่รว่มกนัพิจารณาหาแนวทาง 

  แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

• จดัให้มีระเบียบและวิธปีฏบัิตวิา่ดว้ยการจดัซ้ือ/จดัจา้ง โดยใน 

  การคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือท่ีปรึกษา ต้องอยู่บน 

  พื้นฐานของหลักการว่าธนาคารต้องได้รับประโยชน์สูงสุด  

  ภายใต้กระบวนการคัดเลือกท่ีโปร่งใส ปราศจากอคติ  

  สามารถตรวจสอบได้ 

The Bank’s business requires involvement and good relationships 

with a large number of trade partners, creditors and external 

service providers so that the Bank can offer good financial 

products and services to customers.  Therefore, the Bank sees 

that it is important to operate its business fairly and as stated 

in its policy regarding the responsibilities to stakeholders, on 

the principle of good corporate governance. In doing this, the 

Bank shall:

 

 • treat each and every trade partner equally and fairly in  

  conducting its business 

 • prepare appropriate contracts and establish a 

  management and follow-up system to ensure that the  

  contracts or conditions agreed upon with trade partners  

  and creditors are followed completely and strictly, and  

  in the case where any condition cannot be implemented,  

  trade partners/creditors shall be promptly informed so  

  that reasonable approaches and solutions can be 

  mutually agreed upon 

 • establish rules and guidelines regarding procurement in  

  which the selection of vendors, contract partners, or  

  consultants shall be based on the principle that the Bank   

  achieve the optimum benefit under transparent, unbiased 

  and accountable selection processes. 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
Fair operations
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การจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของธนาคารเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

บริการมากท่ีสุด โดยกำาหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร 

ต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างของธนาคาร โดยมี 

ฝ่ายบริหารสำานักงาน สายปฏิบัติการ กำากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทุกประเภท ยกเว้น ท่ี เกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมี 

สายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กำากับดูแล 

ในส่วนของการสรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และการตรวจสอบราคานั้น 

หน่วยงานผู้ขอซ้ือ และ/หรือหน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องสรรหา 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และตรวจสอบราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างอย่างน้อย 

2 ราย เพื่อเปรียบเทียบ และคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่ให้ราคา และ

ข้อเสนอท่ีดท่ีีสดุ เว้นแตก่รณท่ีีสนิคา้/บริการนัน้มีผูข้าย/ผูร้บัจา้งท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพียงรายเดียว

ท้ังนี ้คณะอนกุรรมการจดัซ้ือจดัจา้งทำาหนา้ท่ีเจรจาตอ่รองราคากบั

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้ราคาท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด

ตามแนวทางที่กำาหนดไว้ 

 

การอนุมัติสั่งซ้ือต้องกระทำาโดยผู้มีอำานาจลงนามในสัญญาจัดซ้ือ 

จัดจ้างที่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคารเท่านั้น

การตดิตามตรวจสอบความถกูตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรมในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างนั้นกระทำาโดยสายตรวจสอบภายใน

 

การใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
ธนาคารกำาหนดขอบเขตและลักษณะงานท่ีจะใช้บริการจากบุคคล

ภายนอกตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกำาหนด

แนวทางท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก 

ก่อนท่ีจะทำาสัญญาใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า โดยต้องพิจารณา

ครอบคลุมประเด็นสำาคัญ ต่อไปนี้

 1. ความสามารถทางด้านเทคนิค ความเช่ียวชาญ และ 

  ประสบการณ์ในการดำาเนินงาน

 2. สถานะความมั่นคงทางการเงิน

 3. ชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติการถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้อง 

  ดำาเนินคดี วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายการให้บริการที่มี 

  ความเหมาะสมกับธนาคาร

 4. ความสามารถในการปรับตัวตอบสนองพัฒนาการใหม่ๆ

 5. ความเสี่ยงในกรณีท่ีผู้ให้บริการภายนอกให้บริการแก่หลาย 

  ธนาคาร 

The Bank’s procurement  
The Bank’s procurement process is carried out with transparency 

for the Bank’s optimum benefit and to fully meet service 

users’ needs.  Each of the Bank’s business units must follow the 

Bank’s rules regarding procurement.  The Office Management, 

Operations, supervises the procurement of all kinds except 

in those matters related to information technology, which 

are supervised by the Information Technology. 

In selecting vendors and price examination, the requesting 

business units and/or procurement business units must look for 

and compare the prices of at least two vendors. Then the 

vendor offering the best price and conditions will be selected, 

except in the case where there is only one vendor with suitable 

qualifications for that particular product or service. 

Pertaining to this, the Procurement Sub-committee has the duty 

to negotiate with vendors to obtain the most suitable prices 

and optimum benefit as set out in the approach. 

Purchasing approval must be made only by people who have been 

authorized by the Bank to enter into procurement agreements. 

The Internal Audit follows up and examines the accuracy, 

transparency and fairness of the procurement transactions. 

Outsourcing 
The Bank sets the scope and nature of work to be outsourced 

according to the Bank of Thailand’s criteria and sets clear 

approaches for standards in the selection of external service 

providers before making a new contract or renewing an old 

contract.  Consideration is given to cover the following issues: 

 1. technical ability, expertise, and work experience 

 2. financial stability status

 3. business reputation, complaint or lawsuit records, 

  organizational culture and service providing policies  

  suitable for the Bank

 4. ability to adjust and respond to new developments

 5. risk in the case where the external service provider  

  provides services to several banks 
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 6. หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการใช้บริการจาก 

  บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ผู้ให้บริการภายนอกท่ีได้รับคัดเลือกต้องทำาสัญญาและข้อตกลงกับ

ธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด 

และได้รับการกำากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่าง

เหมาะสมจากธนาคาร เพือ่ให้มมีาตรฐานการควบคมุภายในและการ

ให้บริการเช่นเดียวกับกรณีที่ธนาคารเป็นผู้ดำาเนินการเอง  และเพื่อ

ให้มัน่ใจไดว้า่ผูใ้ห้บรกิารภายนอกไดป้ฏบัิตติามกฎหมาย มาตรฐาน

การบัญชี และกฎเกณฑท่ี์เกีย่วข้องโดยเครง่ครัด นอกจากนี ้ธนาคาร

จดัให้มีการทบทวนผูใ้ห้บริการภายนอกเป็นระยะตามความเหมาะสม 

ของกลุ่มงาน

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในส่วนการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า ธนาคารกำาหนด

ไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการว่าธนาคารต้องดำาเนินธุรกิจตามกฎ

กตกิาและจรยิธรรม และมีระบบการควบคมุดแูลมิให้มีการดำาเนนิการ 

ใดๆ เพ่ือให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่ง 

ทางการค้าโดยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย และไม่ทำาลายช่ือเสียงของ 

คู่แข่งทางการคา้หรอืกลา่วหาในทางรา้ยโดยปราศจากมูลความจรงิ 

หลกัการดงักลา่วมาจากแนวคดิขององคก์รวา่ความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขันต้องเกิดจากการดำาเนินงานที่เหนือชั้นกว่า มิใช่เกิดจากการ

ทำาธุรกิจอย่างไร้จรรยาบรรณและผิดกฎหมาย 

 6. clear criteria for considering the use of services from  

  outside parties with some relation to the committee

The external service providers selected must enter into written 

contracts and agreements of identical standards with the Bank 

and be supervised, followed up on, examined, and evaluated 

appropriately by the Bank to ensure they meet internal control 

standards and service standards as provided by the Bank itself. 

This is also to ensure the external service providers have strictly 

complied with related laws, accounting standards, and rules 

and regulations.  On top of this, the Bank audits the external 

service providers periodically as appropriate for the work group. 

Fair competition 
As far as fair treatment of trade partners is concerned, the 

Bank states in the principle of good corporate governance that 

it shall conduct business according to rules and ethics and have 

a control system to ensure that trade competitors confidential 

information will not be acquired illegally and that the Bank will 

not damage trade competitors’ reputation or make unfounded 

accusations against them. 

The said principle is based upon the organization’s belief that 

competitiveness must result from superior operations and not 

from unethical or illegal business conduct. 
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นโยบายการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
ธนาคารตระหนกัวา่การทุจรติเป็นสาเหตสุำาคญัตอ่การทำาลายความ

เชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำาเนินธุรกิจ และส่งผลให้กิจการ

ตอ้งรบัโทษทางแพง่ ทางอาญา และถกูแทรกแซงการบริหารโดยผล

ของกฎหมาย ดังนั้น ธนาคารจึงกำาหนดนโยบายและกรอบแนวทาง

การปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 

และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน 

นอกจากนี้ ธนาคารได้กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบ

ปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตสำาหรับการดำาเนินธุรกิจเฉพาะเรื่อง

ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ

 • นโยบายเรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของ 

  กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 • นโยบายเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดเผยรายการท่ีโยงกัน  

  (Connected Transaction) และการรายงานการกระจายการ 

  ถือหุ้น (Strategic Shareholders)

 • นโยบายเรือ่งหลกัเกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพย์ของผูบ้รหิาร  

  พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ 

  เพ่ือบัญชีธนาคารหรือท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในท่ีเป็น 

  สาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

 • นโยบายเรือ่งการจดัระบบการจดัการให้มีมาตรฐาน โปรง่ใส  

  และตรวจสอบได้ 

 • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการปฏิบัติในกรณีพบ 

  ปัญหา/การร้องทุกข์

 • ระเบียบเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างของธนาคาร นโยบายการใช้ 

  บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) 

ในปี 2556 ธนาคารไดย้กร่างนโยบายอีกหลายฉบับเพือ่ป้องกนัทุจรติ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ในองค์กร อาทิ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบาย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลเป็น

ความลับ ซ่ึงคาดว่าจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร

ให้ประกาศใช้ได้ในปี 2557

  

Policies to prevent corruption within the
organization
The Bank realizes that corruption compromises the confidence 

of stakeholders towards business operations and that corruption 

can cause the business to be subject to civil and criminal 

penalty as well as management interventions as a result of law. 

Therefore, the Bank has set policies and practice guidelines to 

prevent corruption in its principles of good corporate governance, 

business ethics in the business operations of Kiatnakin Phatra 

Financial Group, and work regulations. 

Additionally, the Bank has set clear policies, criteria and rules of 

practice to prevent corruption for specific business operations 

including the following:

 • Policy on criteria in reporting stake-holding of board  

  members, executives, and related persons 

 • Policy on criteria in disclosing connected transactions  

  and in reporting strategic shareholders

 • Policy on criteria of securities trading of executives,  

  staff and related individuals who are involved in investments  

  in securities for the Bank’s account or who are able to access  

  internal information which could affect the prices of securities 

 • Policy on ensuring that the management system is of  

  standard, with transparency and accountability 

 • Human resources policy regarding rules of practice and  

  methods in case of problems or complaints 

 • Rules regarding the Bank’s policies in procurement of  

  outsourcing 

In 2013 the Bank drafted several additional policies to prevent 

corruption that could possibly occur in the organization. 

These include anti-corruption policies, policies on conflicts of 

interest, and policies on confidentiality of information, which 

are expected to be approved by the Bank’s Board of Directors 

and put into effect in 2014.

การต่อต้านการทุจริต
Anti-corruption
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การตอ่ยอดจติสำ นึกตอ่ตา้นการทจุริตใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังาน
 • จัดอบรมเรื่องจริยธรรมทางวิชาชีพและค่านิยมขององค์กร 

  ให้กับผู้บริหารและพนักงานใหม่ทุกคน

 • สง่เสรมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานเขา้รบัการปฏบัิตธิรรมเพือ่ 

  พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงจัดธรรมบรรยายใน 

  โอกาสต่างๆ เช่น วันครบรอบวันเกิดธนาคาร 

 • ธนาคารสง่ผูแ้ทนร่วมงาน “วันตอ่ตา้นคอรรั์ปช่ัน 2556 : ACT  

  NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต” ซึ่งจัดโดยองค์การต่อต้าน 

  คอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2556   

  ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

  กรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างมาตรการที่ใช้ตอบโต้ต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น 
 • ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีร้องเรียนหรือ 

  เสนอแนะโดยบุคคลภายนอก ลูกค้า/คู่ค้า และพนักงานนั้น  

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ธนาคาร) หรือกรรมการผู้จัดการ  

  (บรษัิทในกลุม่) สามารถใช้ดลุพินจิจดัตัง้คณะทำางานเพือ่หา 

  ข้อเท็จจริง เพื่อดำาเนินการหาข้อเท็จจริงหรือมูลเหตุต่างๆ  

  ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่องคก์ร อาทิ การกระทำาท่ีไมเ่หมาะสม 

  ของพนักงาน เช่น ฝ่าฝืนระเบียบ คำาสั่ง แสดงพฤติกรรมที่ 

  ขัดแย้งกับค่านิยมขององค์ร รวมถึงการ (ส่อ) ทุจริตต่างๆ เป็นต้น 

 • ธนาคารมีกระบวนการสอบสวนและวิธีจัดการแก้ไขกรณี 

  ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โดยผู้บังคับบัญชาทำาการวินิจฉัย 

  ข้อรอ้งทุกข์ ดำาเนนิการแกไ้ข และแจง้ให้พนกังานผูร้้องทุกข์ 

  ทราบ หากพนักงานที่ยื่นคำาร้องทุกข์ไม่พอใจ สามารถยื่น 

Establishing anti-corruption conscience in
executives and staff
 • Arrange training in professional ethics and organization’s  

  values for new executives and staff

 • Encourage executives and staff to enroll in dhamma  

  practice for development of ethics and virtues as well  

  as arrange dhamma lectures on various occasions such  

  as the Bank’s anniversary

 • As a part of these efforts, the Bank sent representatives  

  to attend “Anti-corruption Day 2013: ACT NOW” organized 

  by Anti-corruption Organization of Thailand on Friday,  

  6 September 2013, Royal Paragon Hall, Bangkok.

Examples of measures in responding to
corruption cases 
 • In the investigating process to determine the facts when  

  there are complaints or recommendations by outside  

  parties, customers, trade partners and staff, the Bank’s  

  or the Bank subsidiary’s managing directors can use  

  their discretion to set up a working group to investigate  

  facts or actions that may negatively impact the organization. 

  Examples are staff’s violation of rules, orders, behavior  

  conflicting with the organization’s values as well as  

  suspicious acts of fraud or corruption. 

 • The Bank has procedures in place to investigate and  

  deal with complaints fairly.  The superordinates consider  

  the complaints, address the situation and then inform  

  the parties filing the complaint.  Should the staff feel  
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  อุทธรณ์ตอ่ผูบ้ริหารระดบัสงูสดุไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกำาหนด  

  คำาวินิจฉัยของผู้บริหารระดับสูงสุด หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่  

  ถือเป็นที่สุด

 • กรณีท่ีพนักงานถูกวินิจฉัยว่ากระทำาผิดข้อบังคับการทำางาน 

  จรงิ จะถกูพจิารณาลงโทษทางวนิยั ตามลกัษณะแห่งความผดิ 

  หรือความหนักเบาของการกระทำาผิด หรือร้ายแรงที่เกิดขึ้น 

  ซ่ึงจะต้องมีสายบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมเป็นผู้พิจารณา 

  ให้ความเห็นในการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกครั้ง เพ่ือ 

  ให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในองค์กร

 

การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 

ธนาคารสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตในภาคสังคม จึงประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติเพ่ือการต่อต้านการทุจริตของ 

ภาคเอกชน (Private Sector Collective Action Coalition  

against Corruption) ตั้งแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2553 ซ่ึงเป็น 

โครงการท่ีริเริ่มโดยความร่วมมือของ 7 องค์กร ได้แก่ สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า

นานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย  

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือผลกัดันให้เกดิการตอ่ตา้นการทุจรติในวงกว้าง ปัจจบัุนน้ีมีบริษัท

เอกชนประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมฯ จำานวน  271 บริษัท 

ธนาคารได้ทำาการสำารวจข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานท่ีมีส่วน

เกีย่วข้องกบัการตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัช่ันของทุกสายงาน เพือ่ใช้

เป็นข้อมลูในการจดัทำาแบบประเมินตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้น 

การคอรร์ปัช่ันเพือ่ให้ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏบัิติ

เพือ่การตอ่ตา้นการทุจรติของภาคเอกชน ซ่ึงมภีาคเอกชนไดร้บัการ

รับรองแล้ว 41 องค์กร ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557

นอกจากนี้ ธนาคารเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับ 1) การต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น  2) การดำาเนินงานด้าน CSR และ 3) ข้อมูลบุคคลที่ทำา

หน้าท่ีให้เกิดการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในบริษัท จัดโดยสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และเข้าร่วมประชุมทำาความเข้าใจ

กรอบของการทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 

หัวข้อ “การสื่อสารและข้ันตอนการกำาหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ

  dissatisfied with the result, appeals can be filed with top  

  management within a set time frame. The judgement of  

  the top management or the managing director is 

  considered final. 

 • In cases where the employee is judged to be at fault,  

  having genuinely violated work rules, the employee  

  will be subject to disciplinary action in accordance with  

  the nature, extent or seriousness of the wrongdoing.  

  The Human Resources will jointly consider the case 

  and comment on the disciplinary action in each  

  case to ensure fairness and equality within the 

  organization. 

Cooperation with external agencies to support 
anti-corruption efforts
The Bank supports fighting corruption in society and thus  

announced its intent to be part of the Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption from 9 December 2010.  

The coalition was initiated with the cooperation of seven 

organizations: namely, the Thai Institute of Directors, Thai 

Chamber of Commerce, International Chamber of Commerce, 

Thai Listed Companies Association, Thai Bankers Association, 

Federation of the Thai Capital Market Organizations, and 

Federation of the Thai Industries, with the support from the 

government and the National Anti-corruption Commission. It has 

the objectives to push for extensive efforts against corruption.  A 

total of 271 companies have so far announced their intent to be 

part of the coalition. 

The Bank has conducted surveys of operational facts related 

to anti-corruption efforts in every division to collect data for 

use in self-evaluation regarding anti-corruption measures. The 

final aim is to be certified and gain membership of the Private 

Sector Collective Action Coalition against Corruption.  As of end 

of January 2014, 41 private organizations had been certified.  

In addition, the Bank attends comment sessions regarding 

disclosure of information of listed companies as regards  

1) being against corruption 2) CSR undertakings and  

3) information about people with the duty to attain good 
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การป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดย 

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย รว่มกบัสำานกังานคณะกรรมการกำากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ธนาคารได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานของ

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ผ่านทางสมาคม

ธนาคารไทยด้วย

governance in the company, organized by the Office of the 

Securities and Exchange Commission, along with the Thai 

Listed Companies Association.  The Bank also participates 

in meetings for understanding the framework for reporting 

corporate social responsibility titled “communication and the 

stage of setting policies related to the prevention of corruption 

by listed companies”, organized by the Thai Listed Companies 

Association in cooperation with the Office of the Securities and 

Exchange Commission. 

In addition, the Bank has allocated funding to support the 

operations of the Anti-Corruption Organization of Thailand 

Foundation through the Thai Bankers Association. 

จำ�นวนคดีที่ธน�ค�รถูกฟ้องเกี่ยวกับก�รทุจริต

2556 : 0

The number of cases where the Bank is sued as regards 

corruption

2013 : 0

อัตร�ส่วนและจำ�นวนหน่วยธุรกิจของธน�ค�รที่ประเมินแล้วว่�มี

คว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริต

2556 : N/A (แต่มีการสำารวจกับบางหน่วยธุรกิจในปี 2556  

  โดยฝ่ายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สายกำากับดูแล 

  การปฏิบัติงาน)

The percentage of the Bank’s businesses assessed as 

containing risk of corruption

2013 : N/A (Note: Some work units were surveyed in  

  2013 by the Compliance Department, Operations  

  Control Division) 

อัตร�ส่วนของพนักง�นท่ีได้รับก�รอบรมในเรื่องเกี่ยวกับก�รต่อ

ต้�นก�รทุจริต ได้แก่

•	 กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน

•	 ค่านิยมของเกียรตินาคิน

•	 การตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

•	 ความรู้เรื่องการฉ้อโกงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	

2556 : 21.50% (627 คน)

The percentage of staff having been trained in regarding 

anti-corruption matters : 

•	 Money-laundering	laws

•	 Kiatnakin	values

•	 Recognizing	the	information	system	security	

•	 Knowledge	of	fraud	and	practice	according	to	rules	and		

	 regulations	

2013 : 21.50% (627 persons)
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การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งของนโยบายด้าน

การบรหิารทรพัยากรบุคคลของธนาคาร ตัง้แตก่ระบวนการคดัเลอืก 

บุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ ของธนาคารนั้นต้อง

กระทำาด้วยความเป็นธรรม คำานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำาแหน่ง 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ข้อกำาหนดอื่นๆ เท่าที่จำาเป็น

แก่ตำาแหน่งงาน โดยไม่มีนโยบายกีดกันแบ่งแยกทางศาสนา เพศ 

สภาพร่างกาย ความพิการและความด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม

พนักงานของธนาคารทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และ 

สมศักดิ์ศรีในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ท้ังนี้ ธนาคาร 

ได้กำาหนดนโยบายและระเบียบในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และ

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม

สำาหรับพนักงานท่ีจะได้รับการคุ้มครองและเคารพสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

ในด้านต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน ปราศจากอคติในเรื่องเพศและ 

สภาพร่างกายของบุคคลเช่น การได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ  

การตรวจสุขภาพประจำาปี การรักษาพยาบาล หรือสิทธิการเข้ารับ 

การฝึกอบรมความรู้ความสามารถท้ังภายในและภายนอกและ 

การได้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม หรือ 

การขอโอนย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีพนักงานต้องการ  

(Career Connect) ตามความถนัดของตนเองและสอดคล้อง 

กับนโยบายท่ีธนาคารกำาหนดไว้ หรือการได้รับค่าจ้างท่ีเหมาะสม 

โดยเท่าเทียมกัน ท้ังพนักงานชายและพนักงานหญิง รวมถึงการแต่งกาย 

ตามประเพณใีนช่วงท่ีตอ้งการสนบัสนุนประเพณท่ีีดงีามของท้องถิน่ 

การจัดวันหยุดพักผ่อน หลักเกณฑ์เกษียณอายุงาน เป็นต้น

การกระทำาใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อหลักสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน 

ในเรื่องความเท่าเทียมกัน จะถูกตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอโดย 

หนว่ยงานตา่งๆ ของธนาคาร ได้แก ่สายตรวจสอบภายใน ฝา่ยปฏบัิติ

ตามกฎเกณฑ ์และสายบรหิารทรัพยากรบุคคล เพือ่ให้มกีารทบทวน 

หลักการเคารพสิทธิมนุษยชน หรือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม

หลกัการดงักลา่วอย่างเครง่ครดั และป้องกนัปัญหาความไม่พงึพอใจ

ของพนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค่าของธนาคารในแต่ละกรณี

แนวปฏิบัติต่อหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในการวา่จ้างเหมาแรงงานกบัหนว่ยงานภายนอกเพ่ือให้บรกิารดา้น

บุคลากร หรอืการทำาสญัญากบัคูค่า้ธนาคารในเร่ืองใด จะเป็นไปตาม

ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างของธนาคาร โดยมีข้ันตอนการนำาเสนอ

ราคาของบริษัทต่างๆ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

มีมาตรฐานการดูแลพนักงานของตนตามท่ีกฎมายกำาหนด มี

การบริหารจัดการในการให้บริการ การรับประกัน มีกระบวนการ

พิจารณาอนุมัติของธนาคารในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส

Respecting human rights is part of the Bank’s human resources 

management policy from the stage of personnel selection to 

holding positions within the Bank.  The selection process is 

to be conducted fairly with consideration of each position’s 

requirements, educational qualifications, experiences and 

other requirements necessary for the positions without any 

discrimination in terms of religion, gender, physical disability 

and other lack of opportunities. 

All the Bank’s staff are treated fairly in accordance with their 

status as being part of the Bank.  Pertaining to this, the Bank 

has set clear policies and rules in various aspects to be strictly 

followed. As regards fairness, staff are entitled to equal protection 

of their basic rights, without gender or physical discrimination.  

For example, all employees get health insurance, annual physical 

examinations, medical treatment, and the right to receive training 

to enhance their knowledge and abilities both in the company 

and outside the company. They can also get to work in 

accordance with their knowledge and capacity.  Staff can ask to 

transfer to work units for which they are better suited according 

to the Career Connect program, befitting their aptitude and 

the Bank’s policies.  Both male and female employees have 

equal rights to earn an appropriate wage.  They can choose 

to wear traditional clothing in accordance with local traditions 

and customs. They also receive vacation leave and can retire 

according to the established criteria. 

The Bank’s various business units investigate regularly any 

action that may affect the principle of equality in basic rights and 

freedom. The Compliance, the Internal Audit and the Human 

Resources Management Division investigate these matters to 

review the principle of respecting human rights or to ensure 

that this principle is followed strictly.  This is in order to prevent 

dissatisfaction on the part of the Bank’s employees, customers, 

or trade partners as the case may be. 

Practice guidelines for external agencies regarding 
respecting human rights
In contracting labor with external agencies to provide personnel 

services or when entering into agreements with the Bank’s 

trade partners in any matter, the Bank abides by its rules of 

procurement, soliciting price quotations from companies that 

การเคารพสิทธิมนุษยชน
Respecting human rights
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เป็นธรรม ธนาคารจงึไมมี่ปัญหาในเรือ่งการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัความ 

ไม่เป็นธรรมการกีดกันหรือกลั่นแกล้งของผู้รับเหมา หรือคู่ค้า

ธนาคาร 

มาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
ธนาคารมหีลกัเกณฑ์เรือ่งการจา้งแรงงานของธนาคาร หรือการจา้ง

เหมาแรงงานผ่านบริษัทภายนอกอย่างชัดเจนท่ีจะไม่ว่าจ้างบุคคล 

ที่มีอายุตำ่าว่า 18 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของการทำางาน

ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่สนับสนุนให้มี

การใช้แรงงานเด็กซึ่งอยู่ในวัยที่ต้องศึกษาหาความรู้ โดยกำาหนดไว้

ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน หมวดที่ 3 เรื่องการว่าจ้าง

มาตรการที่ใช้เพื่อขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ
การจัดให้มีการประชุมทบทวน โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 

ระหวา่งกนั หรอืปรบัแกไ้ขพนัธะสญัญาตา่งๆ ระหวา่งธนาคารกบัคูค่า้ 

ของธนาคารในเรื่องการจ้างแรงงานเหมา เป็นมาตรการท่ีธนาคาร

ปฏบัิตโิดยสมำา่เสมอ รวมถงึการขอให้คูค่า้ของธนาคารท่ีรบัผดิชอบ 

ในเรือ่งดงักลา่ว จดัสง่ตวัแทนเข้ามานัง่ทำางานในสถานท่ีของธนาคาร 

เป็นคร้ังคราว เพ่ือช่วยทำาให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติต่อแรงงาน 

โดยเหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมาย 

การแจ้งนโยบายและข้อปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน 
รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ
ธนาคารกำาหนดให้ประเด็นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็น 

ส่วนหนึ่งของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานในหมวดนโยบายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล หลักการกำากับดูแลกิจการในหมวดบทบาทต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภัทรเรื่องการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเคารพและให้เกียรติ  

ซ่ึงพนักงานทุกคนสามารถรับทราบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ภายใน

ขององค์กรตลอดเวลา   

ระเบียบและหลักเกณฑ์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อพนักงานอ่ืนๆ 

ได้จัดทำาข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศไว้โดยเปิดเผย 

ในช่องทางสื่อสารภายในของธนาคารเช่นกัน

การดำ เนินการแก้ไขข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับผ่านทางกลไกการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ
ธนาคารมีข้ันตอนการปฏิบัติในเร่ืองการร้องทุกข์หรือการแก้ไข 

ข้อร้องทุกข์ของธนาคารในเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพในการปฏิบัติงาน 

สภาพการจ้าง ข้อขัดแย้ง การไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆ หรือ 

ความคบัข้องใจในเรือ่งใดกต็าม เพือ่ให้พนกังานรวมไปถงึลกูคา้ คูค่า้ 

หรอืบุคคลภายนอกอ่ืนๆ สามารถร้องทุกข์รอ้งเรยีน ผา่นหนว่ยงาน 

are juristic persons according to law, that have measures in 

place for treating their employees according to law, and that 

have efficient management for providing and guaranteeing 

the services to be rendered.  The Bank’s approval procedure 

is in the form of committees or sub-committees appointed 

clearly, fairly and with transparency.  The Bank therefore has 

not had any problems with complaints of it being unfair to, 

discriminating against, or treating the Bank’s contractors or 

trade partners badly. 

Measures for child labor prevention
The Bank has clear criteria for contracting labor both by itself 

and through external companies. It does not employ any 

person under 18 so that candidates hired can work for the 

Bank efficiently and effectively.  It does not support the use 

of child labor as children who are of school age should have 

the opportunity to learn.  This is stipulated in the regulations 

regarding work, Section 3, on employment. 

Measures to eliminate conscript labor
and forced labor
Meetings are held for representatives to review or modify the 

commitments made in the agreements between the Bank 

and its trade partners regarding contract labor. The Bank has 

consistently adhered to these commitments, including requesting 

the trade partners have their representatives work on the Bank’s 

premises periodically to promote understanding about how to 

treat labor fairly and according to law. 

Informing employees about policies and practices 
in regard to human rights including those barring 
discrimination
The Bank includes respecting human rights as part of its work 

regulations in the section ‘human resources management’, 

corporate governance principles in the section ‘roles to 

stakeholders’ and business ethics for the Kiatnakin Phatra 

Financial Group in the section ‘treating others with respect’.  

Employees can access this information from the organization’s 

internal website at any time.   
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ท่ีธนาคารกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยมี

ระเบียบธนาคารกำาหนดหน้าท่ีและข้ันตอนการรับเร่ืองร้องทุกข์ 

รอ้งเรยีนไวโ้ดยละเอียด ไมว่า่จะเป็นฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์ทีมพนกังาน

สมัพันธ ์โดยกำาหนดไวใ้นข้อบังคบัเกีย่วกบัการทำางานของธนาคารฯ  

หมวดที่  10 เรื่องการร้องทุกข์ หรือระเบียบ เรื่องการสอบสวนและ

พิจารณาโทษทางวินัยของธนาคาร

รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ของแหล่งดำ เนินงานที่อยู่ในข่ายการพิจารณาทบทวน
เนื่องจากยังไม่เกิดปัญหาอันจะเกิดผลกระทบในเรื่องดังกล่าว 

จึงไม่มีรายงานในส่วนนี้       

Other rules and criteria related to treatment of other employees 

have also been made available in writing and have been publicized 

openly via the Bank’s channels of internal communication. 

Addressing complaints regarding human rights 
received through formal channels 
The Bank has certain procedures to follow for those making 

complaints and for addressing complaints received regarding the 

rights or freedom in performing work, employment conditions, 

conflicts, unfair treatment, or other grievances so that employees, 

customers, trade partners or outside parties can file any 

complaints through specific business units with duties and 

responsibilities clearly assigned by the Bank. The Bank’s rules 

have outlined the functions and the stages of filing complaints 

in detail for the Customer Contact Center and for the Employee 

Relations, as stated in the regulations regarding the 

Bank’s work, Section 10, on making complaints and the Bank’s 

rules of investigating and passing disciplinary action.

Report on evaluation of impact on human rights 
at work sites under review
As there have been no problems reported regarding human 

rights at work sites, there has been no report so far regarding 

this matter.

ข้อมูลพนักง�นจำ�แนกต�มเพศ ช่วงอ�ยุ ระดับพนักง�น วุฒิก�รศึกษ� และพื้นที่ ปี 2556
Staff information classified by gender, age range, staff level, education and area for 2013

จำานวนพนักงานทั้งหมด / Total number of staff

 2,910 (เฉพาะพนักงานประจำา / permanent staff only)

จำานวนพนักงานแยกตามช่วงอายุ / Number of staff by age range

 น้อยกว่า 30 ปี / Under 30 (Years of age)  783

 ระหว่าง 30 ปี ถึง 50 ปี / Between 30 and 50 (Years of age) 2,047 

 มากกว่า 50 ปี / Over 50 (Years of age) 80

จำานวนพนักงานจำาแนกตามวุฒิการศึกษา / Number of staff by education

 มัธยมศึกษา (ตำ่าปริญญาตรี) / Secondary school (lower than Bachelor’s degree) 35

 ปริญญาตรี / Bachelor’s degree 2,198 

 ปริญญาโท / Master’s degree 669

 ปริญญาเอก / Ph.D. 8

จำานวนพนักงานจำาแนกตามเพศ / Number of staff by gender

 เพศชาย / Male 1,247

 เพศหญิง / Female 1,663

จำานวนพนักงานจำาแนกตามพื้นที่ / Number of staff by area

 สำานักงานใหญ่ / Headquarters 1,211

 นอกสำานักงานใหญ่ / Outside headquarters 1,699
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ธนาคารตระหนกัถงึคณุคา่ของทรพัยากรบุคคลท่ีมีตอ่การขับเคลือ่น

ธุรกิจของธนาคารและการสร้างประโยชน์ให้สังคม จึงมุ่งคัดเลือก 

พฒันา สง่เสรมิ และรกัษาไว้ซ่ึงพนกังานท่ีมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้การ

ดำาเนินกิจการของธนาคารบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตามท่ีกำาหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ใน 

ข้อบังคบัเกีย่วกบัการทำางาน และจรรยาบรรณธรุกจิท่ีให้ความสำาคญั

กับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
และเสมอภาคแก่พนักงาน
ธนาคารจัดให้มีระบบการกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ท่ีเหมาะสม เสมอภาค โดยวัดจากค่างาน (Job Grade) และ

เทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอ่ืนในประเทศซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุแก่พนักงานเพื่อสร้าง

ความมั่นคงในชีวิต

ธนาคารให้ผลตอบแทนการทำางานอัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทน 

พื้นฐานระหว่างพนักงานญิงและชายอย่างเท่าเทียม รวมถึง

สวัสดิการและวันลาหยุดต่างๆ  เช่น ในปี 2556 มีพนักงานชาย 

ใช้สิทธิลาเพื่อดูแลบุตรแรกเกิด 34 คน รวมเป็นวันลาทั้งสิ้น 91 วัน    

สำาหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากจะมีข้ึน ธนาคารจะบอกกล่าว

พนักงาน ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ จะมีการประชุม

ชี้แจงกับประธานสายของพนักงานก่อนล่วงหน้า

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ งาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้กับ

พนักงานด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

และคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน โดยคัดเลือกจากตัวแทนแต่ละสายงาน/ฝ่ายงาน 

ภายในธนาคาร ตามสัดส่วนท่ีกฎหมายกำาหนด ในปี 2556  

Realizing the value of human resources and that employees 

drive the Bank’s business as well as benefit society, the Bank 

selects, develops, promotes, and retains efficient employees 

so that its operations can achieve set goals efficiently and 

effectively.  This is in accordance with the human resources 

management policies stated in regulations regarding work and 

business ethics, with a focus on fair treatment of employees 

as follows:

A compensation system with fairness
and equality for employees
The Bank has arranged a system for determining appropriate 

and equal compensation and benefits by considering the job 

grade, comparable to other domestic operators in the same 

industry, including retirement compensation for employees’ 

lifetime financial security. 

The Bank provides compensation, salary rates and basic  

remuneration equally for both male and female staff, including 

benefits and leave. For example in 2013, 34 male staff  

members asked for leave to take care of their newborn babies, 

a total of 91 days of leave altogether.    

In case there are any changes in policy, the Bank informs staff 

according to its criteria, at least 30 days in advance.  Pertaining 

to this, meetings are held to clarify the matter with chairpersons 

of the staff’s division in advance. 

Regular care of work environment to ensure staff’s 
safety and security of life and belongings 
The Bank has encouraged staff’s participation in arranging 

benefits by setting up a committee for benefits in the organization 

and a committee for safety, occupational health, and working 

environment.  Members are representatives from each division 

or department in the Bank in the proportion as stated in the 

การปฏิบัติต่อพนักงาน/แรงงานอย่างเป็นธรรม
Fair treatment of employees/labor

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ / Provident Fund Data

อ�ยุสม�ชิก /
Length of working period

พนักง�นจ่�ยเงินสมทบ (ร้อยละ) /
Staff’s contribution (%)

ธน�ค�รจ่�ยเงินสมทบ (ร้อยละ) /
Bank’s contribution (%)

อายุงานน้อยกว่า 5 ปี / less than 5 years 5.0 5.0 

อายุงาน 5 ปีขึ้นไป / 5 years up 10.0 10.0 
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คณะกรรมการท้ังสองชุดมีบทบาทสำาคัญด้านการเสนอข้อมูล  

มุมมองเรื่องสวัสดิการ เช่น การปรับปรุงเคร่ืองแบบพนักงาน

การนำาเสนอความเป็นอยู่ของพนักงาน สภาพแวดล้อมท่ีทำางาน

ของพนักงาน เป็นต้น 

ในปี 2556 พนักงานของธนาคารไม่มีการเจ็บป่วยเนื่องจากการ

ทำางาน แต่มีอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ บ้าง เช่น สะดุดหกล้มขณะ 

ขนย้ายเอกสาร เป็นตน้ ซ่ึงธนาคารมสีวัสดกิารในการรกัษาพยาบาล

ที่ครอบคลุมในเรื่องการรักษาพยาบาลดังกล่าว

จัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งต้ัง โยกย้าย 
รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษที่ชัดเจน
ธนาคารบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึง

การให้รางวัลและการลงโทษโดยความสจุริตใจ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ

ความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน โดยกำาหนด

หลกัการดงักลา่วไวใ้นนโยบายเรือ่งหลกัการกำากบัดแูลกจิการ หมวด

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ความสำ คัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำ เสมอ
ธนาคารจดัอบรมหลกัสตูรตา่งๆ สอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร 

ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ 

สร้างความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร 

อาทิ พนักงานประจำาสาขาจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขา มีการเรียนการสอนในสาขา

จำาลอง เพื่อให้พนักงานได้คุ้นเคยกับสภาพการทำางานจริง และ

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีการทบทวน หรือ จัดอบรมเพิ่มเติม

ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบการทำางาน เช่น หลักสูตร Absolute 

Marketing หลักสูตรมาตรฐานปฏิบัติการเช่าซื้อ หลักสูตร Single 

Licenses เป็นต้น  และยังมีหลักสูตรต่างๆ ท่ีช่วยเสริมทักษะใน

การทำางาน เช่น ทักษะการเจรจา (Negotiation Skill) ทักษะการแก้

ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making 

Skill) และหลักสูตรเฉพาะสำาหรับผู้จัดการสาขา เป็นต้น

ผู้บริหารของธนาคารได้รับการเสริมทักษะการเป็นผู้นำาเพื่อให้

เป็นต้นแบบตามค่านิยมขององค์กร ด้วยหลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพ เช่น หลักสูตร Leading at the speed of Trust หลักสูตร

การจัดการกับผลตอบรับ (Coping with Feedback) การจัดเสวนา 

“Executive Talk” เป็นประจำาในหัวข้อท่ีอยู่ในความสนใจของ 

ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบแนวทางในการบริหารงานตาม

นโยบายขององค์กร และนำาไปปรับใช้ ต่อยอดกับการทำางาน เช่น 

บริหารธุรกิจด้วยกลยุทธ์หมากล้อม เป็นต้น

regulations.  In 2013, these two committees played a major role 

in presenting information and perspectives regarding benefits 

including improvements to staff uniforms, staff’s well-being, 

and staff’s working environment. 

In 2013, there were no cases of staff’s work-related health 

problems at the Bank except small accidents such as tripping 

and falling while moving around the office, for which treatment 

benefits were provided. 

A clear human resources management system for 
appointing, transferring, and issuing rewards and 
penalties 
The Bank manages its human resources, appointing, transferring, 

and issuing rewards and penalties honestly on the basis of the 

employees’ knowledge, abilities, and suitability. The said 

principles are stated in the policy on good governance, in the 

‘roles of stakeholders’ section.

Staff knowledge and abilities development and 
provision of extensive and consistent opportunities 
to staff 
The Bank arranges various training programs in line with its 

policies for executives and staff so that they can develop 

their knowledge and abilities and build up their expertise 

in performing their work. For example, branch employees 

undergo specific training programs related to branch operations 

and training is conducted in a simulated branch so that the 

participants get used to the actual working conditions. They 

are also trained by experts and review programs or additional 

programs are organized every time a work system is modified. 

Examples are the Absolute Marketing program, Leasing 

Operation Standards program, and Single Licenses program.  

In addition, there are work skill-enhancing courses including 

negotiation, problem solving and decision-making skills, as 

well as specific programs for branch managers. 

The Bank’s executives have been trained in leadership skills 

to be models according to the organization’s values through 

various programs including the Leading at the Speed of Trust 

program, Coping with Feedback program, and the ‘Executive 

Talk’ program. The Executive Talk program is held regularly 
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โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็น

เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งท่ีใช้รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็น

ระบบ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้น และการเรียนรู้ของพนักงาน 

รวมทั้งโครงการ Community of Practice (CoP) หรือชุมชนคน

ทำางาน เพือ่เป็นอีกช่องทางการเรยีนรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณ ์

ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำางาน ดำาเนินการโดยฝ่ายงานต่างๆ 

19 ฝ่ายงานเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับพนักงานฝ่ายเดียวกันและ

พนักงานท่ัวท้ังองค์กรท่ีสนใจความรู้ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน

ต่างๆ อาทิ การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารหนี้ การบริหาร

สำานักงาน เรื่องกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารองค์กร 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นต้น 

นอกจากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความ

เช่ียวชาญให้กับผู้บริหารและพนักงานแล้ว ธนาคารได้จัดหรือ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ของพนักงาน ตามท่ี

พนักงานประสงค์ และมีการให้ความช่วยเหลือในการใช้สถานท่ี

ประชุม งบประมาณบางส่วน เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาประเภท

ต่างๆ ที่พนักงานชื่นชอบ เช่น ฟุตบอล แบตมินตัน โบว์ลิ่ง หรือ 

บาสเกตบอล หรอื กอลฟ์ รวมถงึกจิกรรมอ่ืนๆ เพือ่ให้พนกังานทุกคน

ของธนาคาร มีสว่นเขา้รว่มพูดคยุเสนอแนะในเร่ืองการบริหารจัดการ 

สวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรม  HR Coffee Talk ทุกไตรมาสเป็น

อย่างนอ้ย โดยเชิญตวัแทนพนกังานจากหนว่ยงานตา่งๆ หลากหลาย 

เข้าร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของธนาคารตามความเหมาะสม

on topics of interest to executives so that they learn about 

the organization’s management approaches according to its 

policies through a variety of methods such as one based on 

go, a Japanese board game. These executive can then apply 

the knowledge acquired to their work. 

The Knowledge Management project is another tool used for 

organizing knowledge systematically for greater convenience 

in retrieving and learning by staff. The Community of Practice 

(CoP) project is another channel of learning where staff can 

share their knowledge and work experiences. This is carried 

out by 19 departments with the aim to let staff both in the same 

department and in different departments to learn about each 

other.  They thus can gain knowledge about other types of work 

such as giving estimates of property value, debt management, 

office management, law, risk management, organizational 

communication, human resources management, work system 

development and information technology. 

In addition to training for development of knowledge, abilities, 

and expertise for executives and staff, the Bank arranges 

and supports staff activities. The Bank, for example, provides  

meeting venues and funding for activities such as sports  

popular among staff like football, badminton, bowling,  

basketball, and golf.  There are other activities as well where 

all Bank staff can participate and make suggestions  

regarding management and benefits.  At the HR Coffee Talk, 

organized at least quarterly, representatives from various  

work units get to meet and talk with the Bank’s executives.  

ข้อมูลก�รฝึกอบรมของพนักง�นปี 2556 / Information about staff training for 2013 
จำ�นวนหลักสูตร และจำ�นวนพนักง�นที่เข้�รับก�รอบรม ในปี 2556 / Number of programs and number of staff enrolled in 2013

ประเภทหลักสูตร / Type of program
จำานวนหลักสูตร /

Number of 
programs

จำานวนรุ่น /
Number of 
classes

จำานวนพนักงานที่
เข้ารับการอบรม /
Number of staff 
enrolled in the 

program

หลักสูตรอบรมภายนอก / External programs 109 109 308

หลักสูตรพื้นฐาน / Basic programs 3 20 1,129

หลักสูตรเฉพาะงาน / Job specific programs 42 199 5,171

หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำา / Leadership development programs 11 46 1,062

รวม / Total 165 374 7,670
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ข้อมูลก�รจ้�งพนักง�นใหม่ในปี 2556 / New staff employment data in 2013 

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนก ตามช่วงอายุ /
Number of new staff by age range

จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนก ตามช่วงอายุ /
Number of former employees by age range 

น้อยกว่า 30 ปี / Under  30 (Years of age) 203 43.56% น้อยกว่า 30 ปี / Under  30 (Years of age) 215 38.88%

ระหว่าง 30 ปี ถึง  50 ปี /
Between 30 and 50 (Years of age)

260 55.79% ระหว่าง 30 ปี ถึง  50 ปี /
Between 30 and 50 (Years of age)

331 59.86%

มากกว่า 50 ปี / Over 50 (Years of age) 3 0.65% มากกว่า 50 ปี / Over 50 (Years of age) 7 1.26%

รวม / Total 466 100% รวม / Total 553  100%

จำานวนพนักงานเข้าใหม่จำาแนกตามพื้นที่ / Number of new staff by area จำานวนพนักงานพ้นสภาพจำาแนกตามพื้นที่ / Number of exit staff

สำานักงานใหญ่ / Headquarter 231 49.57% สำานักงานใหญ่ / Headquarter 253 45.75%

นอกสำานักงานใหญ่ / Outside headquarter 235 50.23% นอกสำานักงานใหญ่ / Outside headquarter 300 54.25%

รวม / Total 466 100% รวม / Total 553  100%

บริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำ ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรืออาจ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
ธนาคารให้ความสำาคัญย่ิงต่อการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง 

ให้เกยีรต ิเป็นธรรม สภุาพ โดยเคารพในสทิธสิว่นบุคคลของพนกังาน 

ทุกคน เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเฉพาะท่ีจำาเป็น 

โดยถือเป็นความลับ  ให้โอกาสในการทำางานแก่พนักงานทุกระดับ 

มุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีในการ

ทำางาน  

เมือ่พนกังานมีความคบัขอ้งใจในการปฏบัิตงิานประการใด สามารถ

สื่อสารโดยตรงกับผู้บังคับบัญชา หรือร้องเรียนผ่านผู้บริหารระดับ

สูงได้โดยตรง หรืออาจเลือกสื่อสารผ่านทีมพนักงานสัมพันธ์  

สายบริหารทรัพยากรบุคล หรือผ่านทางเว็บไซต์ภายในองค์กรได้

ธนาคารกำาหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ

พนักงานในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นธรรมและชัดเจนตามท่ีกำาหนด

ไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน หมวด 10 การร้องทุกข์ และ

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการปฏิบัติในกรณีพบปัญหา/

การร้องทุกข์

Management without unfair practices which may 
affect staff’s work stability or cause undue stress
The Bank considers it essential to treat each staff member 

respectfully, fairly, and politely, honoring his/her personal rights 

and keeping confidential only the personal information that 

is necessary. The Bank provides work opportunities for staff 

of all levels and focuses on development of a healthy work 

atmosphere and culture. 

When staff experience any frustration at work, they can 

communicate directly with their superordinates or file 

complaints directly to the top management. They can also 

choose to communicate via the staff relations team, Human 

Resources Management, or the internal website. 

The Bank has established a system to manage staff’s 

complaints fairly and clearly as stated in work regulations, 

Section 10, on complaints and policies on human resources 

management regarding practices when there are problems or 

complaints. 

                                   
จำ�นวนข้อร้องเรียนโดยพนักง�นในปี 2556 / Number of staff complaints in 2013

ปี / Year 2554 / 2011 2555 / 2012 2556 / 2013

จำานวน (เรื่อง) / Number of complaints filed 21 43 9

จำานวนเรื่องที่ดำาเนินการแก้ไขแล้ว / Number of complaints addressed 21 43 9
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ธนาคารให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจสูงสุดและความเช่ือม่ัน

ของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคาร จึงมุ่งเน้นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพและบริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยคำานึงถึงความต้องการ

และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ และไม่กำาหนดเงื่อนไขการค้า

ท่ีไม่เป็นธรรม และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

เอาใจใส่และสมำ่าเสมอ

นโยบายสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารกำาหนดนโยบายสนิเชือ่ของธนาคาร เพือ่เป็นแนวทางในการ

ให้สนิเช่ือท่ีเป็นมาตรฐานเดยีวกนัและสอดคลอ้งกบัการบริหารความ

เสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและเพ่ือกระตุ้นให้มีการขยายตัวของ 

สินเช่ือตามทิศทางท่ีกำาหนด และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ 

ความเสี่ยง และตามนโยบายนี้ธนาคารต้องใช้ความระมัดระวัง

เป็นพิเศษสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด  

ในการพิจารณาสินเชื่อให้แก่ธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเมือง 

ตลอดจนธุรกิจท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในด้านต่างๆ  

เช่น โรงงานผลิตอาวุธ อบายมุข ผู้มีอิทธิพล หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

การให้ข้อมูลเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ
และเบี้ยปรับ ของธนาคาร
การให้ข้อมูลเรื่องดอกเบ้ีย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบ้ียปรับ 

ของธนาคารเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง 

หลักเกณฑก์ารปฏบิตัิในเรือ่งดอกเบีย้ ส่วนลด คา่บรกิารตา่งๆ และ

เบี้ยปรับสำาหรับธนาคารพาณิชย์ ผ่านช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า 

ไดแ้ก ่เว็บไซตข์องธนาคาร ประกาศหนา้สาขา ศนูย์บรกิารลกูคา้และ 

เจ้าหน้าที่เงินฝาก เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใสในการจ่ายและ

เรยีกเกบ็ดอกเบ้ีย สว่นลด คา่บรกิารตา่งๆ และเบ้ียปรบั ท่ีเกีย่วเนือ่ง 

กบัการรบัฝากเงนิและการให้สนิเช่ือของธนาคาร สง่เสริมการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรมในการประกอบธรุกจิ และเพือ่ประโยชนข์องผูบ้รโิภค

ในการเปรียบเทียบข้อมูลสำาหรับเลือกใช้บริการ นอกจากนี้ เพ่ือ

เป็นการคุม้ครองลกูคา้เงนิฝาก ธนาคารตอ้งแจง้เป็นหนังสอืให้ลกูคา้

แต่ละรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันในการเรียกเก็บค่ารักษา

บัญชีเงนิฝาก และกรณบัีญชีเงนิฝากท่ีไมเ่คลือ่นไหวแตไ่ม่อยู่ในข่าย

เรยีกเกบ็คา่บรกิารรกัษาบัญชีเงนิฝาก ธนาคารตอ้งแจง้เป็นจดหมาย

ลงทะเบียนหรอืจดหมายรับรองให้ลกูคา้ทราบการบริหารความเสีย่ง

 

The Bank places importance on maximum customer satisfaction 

and confidence in the Bank.  It thus aims to offer quality 

products and excellent services to customers by focusing on 

their needs and benefits, not making unfair trade stipulations, 

and providing control system to ensure that agreements made 

with customers are strictly followed honestly, carefully and 

consistently.

 

 The Bank’s credit policies
The Bank sets credit policies to provide standard approaches 

for granting credit in accordance with the Bank’s credit risk 

management as well as to stimulate credit expansion in set 

directions, with returns appropriate to risks.  With these policies, 

the Bank’s caution is greater than that provided by the criteria of 

the Bank of Thailand when considering credit for certain types 

of business including business with fast-changing technology, 

politically-related business, as well as those businesses that 

may have a negative impact on society such as those which 

encourage risky behaviors or involve arms manufacturing, 

as well as those which could have undue influence including 

powerful individuals and newspapers.  

Providing information on the Bank’s interest rates, 
discounts, service charges, and fines
The Bank providing information on its interest rates, discounts, 

service charges, and fines is in accordance with the Bank of 

Thailand’s guidelines via various channels of communication 

with customers, i.e. the Bank’s website, at the front of the 

branch, at customer service centers, and from staff.  This is for 

clarity and transparency in payment and collection of interest, 

discounts, service charges, and fines related to deposits and 

credit. It also promotes fair competition in business operations 

and provides opportunities for customers to make comparisons 

before choosing services.  In addition, for customer deposit 

protection, the Bank notifies customers in writing no less than 

30 days prior to collecting account maintenance fees and in 

the case where the account is inactive but not subject to the 

account maintenance charge, the Bank must inform customers 

by registered or certified letter. 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
Responsibility to consumers 
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การบริหารความเสี่ยง
นโยบ�ยเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของกลุ่มธุรกิจฯ

ตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management : BCM) และการจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) รวมถึงประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 3 เรื่อง ได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ 

บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจ

ของสถาบันการเงิน หลักเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนข้ันต่ำาสำาหรับ 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และหลักเกณฑ์สำาหรับ การดำารงเงินกองทุน 

ข้ันต่ำาสำาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยวิธี Basic Indicator 

Approaches (วิธี BIA) เพ่ือให้มีระบบการบริหารและควบคุม 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการท่ีเหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณ

ธุรกรรมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงเตรียม 

ความพรอ้มในการรองรับความเสีย่งจากผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีอาจเกดิขึน้ 

ในอนาคตให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยสาระสำาคัญประการหนึ่ง 

ตามนโยบายนี้ คือ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business  

Continuity Management : BCM) และการจัดทำาแผนรองรับ 

การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  

เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าในกรณีมีเหตุการณ์ท่ีทำาให้การปฏิบัติงาน 

ตามปรกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมที่สำาคัญจะยังสามารถดำาเนินการ

ได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดำาเนินการได้อย่างเหมาะสม

นโยบ�ยเรื่องก�รประเมินคว�มเพียงพอของเงินกองทุน

(Internal Capital Adequacy Assessment Process : ICAAP)

ธนาคารกำาหนดนโยบายเร่ืองการประเมินความเพียงพอของเงิน

กองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process : 

ICAAP) โดยอ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่งหลกัการ

กำากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ(Pillar 2) รวมท้ังประกาศอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมี 

นัยสำาคัญครบทุกด้าน และมีกระบวนการประเมินความเพียงพอ

ของเงินกองทุน (ICAAP) ที่เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณธุรกรรม

ของกลุ่มธุรกิจมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ

และประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึง

กระบวนการ ICAAP ของกลุ่มธุรกิจฯ

ในปี 2556 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ท่ีอัตรา 

ร้อยละ 13.7 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ข้ันตำ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

กำาหนดให้มี

Risk Management
Policy on operational risk management of the business group 

The Bank has set policies on the business group’s operational 

risk management according to the Bank of Thailand’s guidelines, 

on business continuity management (BCM) and business 

continuity plan (BCP), as well as three announcements by the 

Bank of Thailand on outsourcing criteria in financial institution 

business operations and minimum capital requirement for 

operational risks by way of Basic Indicator Approaches (BIA). 

This is to ensure that an operational risk control and management 

system is in place that is appropriate and adequate for the 

quantity of transactions of the Bank and the companies in the 

business group. The Bank is also prepared to limit the risks 

that may arise in the future from new products to an acceptable 

level. Essential elements regarding this policy are Business 

Continuity Management (BCM) and the Business Continuity 

Plan (BCP).  This is to ensure that in the case where events 

cause normal operations to be interrupted, major transactions 

will continue or be resumed appropriately. 

Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

The Bank has established a policy on Internal Capital Adequacy 

Assessment Process (ICAAP) in reference to the Bank of 

Thailand’s announcement on the supervisory review process 

(Pillar 2) and other related announcements so that the business 

group has an essential complete risk management system 

and has an Internal Capital Adequacy Assessment Process 

suitable and effective for the number of transactions of the 

business group. This provides an approach for examining 

and evaluating the efficiency of the group’s risk management 

system and ICAAP.

In 2013, the Bank’s capital adequacy stood at 13.7%, higher 

than the minimum requirement set by the Bank of Thailand. 
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การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้�นก�รโฆษณ�และในด้�นสัญญ�

ธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

อย่างเครง่ครดั เช่น ในเรือ่งการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณา 

ธนาคารหลกีเลีย่งการใช้ข้อความท่ีไม่เป็นธรรมตอ่ผูบ้รโิภคและการ

ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม นอกจากนี้ 

ธนาคารไม่ทำาการโฆษณาดว้ยวิธกีารอันอาจเป็นอันตรายตอ่สขุภาพ

หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรำาคาญแก่ผู้บริโภค  สำาหรับ

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญานั้น หนังสือสัญญาทุกฉบับให้

ข้อมลูชัดเจนและเพยีงพอเกีย่วกบัเงือ่นไข ข้อตกลง คา่ใช้จา่ย ระยะ

เวลาของสญัญาและระยะเวลาในการยกเลกิสญัญา จดัทำาดว้ยภาษา

ท่ีชัดเจน ใช้ตัวอักษรท่ีอ่านและเข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค

สามารถนำาสัญญากลับไปศึกษาได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค

ศึกษาและสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในสัญญา ณ จุดขายจนเป็น

ท่ีเข้าใจตรงกนัท้ังสองฝา่ย มมีาตรการท่ีไม่กำาหนดเงือ่นไขท่ีไมเ่ป็น

ธรรม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมแบบเอาเปรียบผู้บริโภค 

การประเมินและปรับปรุง ผลกระทบของสินค้าและบริการ
ที่อาจเกิดกับผู้บริโภค
ระเบียบเรื่องก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือก�รปรับเปลี่ยน

กระบวนก�รทำ�ง�นที่มีนัยสำ�คัญ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทำางานท่ีมีนัยสำาคัญนั้น จะต้องดำาเนินการตามระเบียบเร่ืองการ 

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) และ/หรือการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทำางานท่ีมีนยัสำาคญั เพือ่ให้การปฏบัิตงิานของธนาคาร

มีการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการท่ีดีครอบคลุม

ประเดน็สำาคญัตา่งๆ  มมีาตรฐาน รอบคอบ สอดคลอ้งกบัสภาพตลาด 

สถานการณ์ รวมถึงกลยุทธ์ของธนาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจหรือความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 

ต่อธุรกิจ อันอาจกระทบต่อผู้บริโภคได้

Consumer Protection
Advertising and contracts

The Bank strictly complies with the Consumer Protection Act 

B.E. 2522. For example, in consumer protection regarding 

advertising, the Bank avoids the use of information that may 

be unfair for consumers and the use of information that may 

have adverse effects on society on the whole.  In addition, the 

Bank does not advertise in a way which could cause physical or 

psychological harm to anyone or which could cause consumers 

annoyance. As for consumer protection regarding contracts, 

each provides clear and adequate information about terms 

and conditions, agreements, expenses, period of contract 

and termination of contract.  Contracts are made in clear 

easy-to-understand language and fonts. Consumers are 

given the opportunity to take the contract away to study it 

further before making a decision. They can also ask questions 

about details in the contract at the point of sale until mutual 

understanding is achieved by both parties. In addition, there 

are measures in place to ensure that the Bank will not stipulate 

unfair terms and will not take any actions to mislead consumers.  

Evaluation and improvement of the potential effect 
of products and services on consumers 
Rules regarding the issuing of new products and/or making 

significant adjustments to the working process 

In developing new products and/or making significant adjustments 

to the working process, there are set rules to be followed. This 

is to ensure that the Bank has an effective operational risk 

management system covering key issues and that the system 

is of standard, appropriate for market conditions and situations, 

and in line with the Bank’s strategies and related laws. The 

system also ensures business continuity and prevents any 

damage to the business that may impact consumers. 

ข้อมูลอัตร�ส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  (ร้อยละ) /
Capital Adequacy Ratio (CAR or BIS ratio) (%)

ปี / Year
เงินกองทุนตามกฎหมาย /

Regulatory Capital (million baht)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงของธนาคาร /

The Bank’s CAR ratio

เกณฑ์ขั้นตำ่าของ ธปท. /
The Bank of Thailand’s minimum 

requirement

2556 / 2013 28,177 13.7 8.5

2555 / 2012 27,391 14.7 8.5

2554 / 2011 22,285 15.4 8.5
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ธนาคารมีการศกึษาคณุภาพของการให้บรกิารในช่องทางตา่งๆ เช่น 

สาขา เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการทำา

ธุรกรรมและการใช้บริการของธนาคารท่ีสาขาทุกแห่ง รวมถึงการ 

รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางศูนย์บริการ โทร. 0 2680 3333 และเว็บไซต์ และ Social 

Media  ซึ่งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อกลับเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ

ว่าธนาคารได้ดำาเนินการต่อประเด็นท่ีผู้ใช้บริการแจ้งเข้ามาแล้ว

ภายใน 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ ธนาคารให้ข้อมูลอีเมล์ส่วนบุคคลของ

กรรมการอิสระแตล่ะท่านไว้บนเวบ็ไซตข์องธนาคารเพือ่เป็นช่องทาง

ให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกรรมการอิสระของธนาคารได้โดยตรง 

แนวทางการดำ เนินความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ของสายธุรกิจต่างๆ 
 • ธุรกิจเงินฝ�ก

ธนาคารดำาเนินโครงการ Investment Club เพื่อจัดสัมมนา

ให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุนท่ีทันสมัยแก่ลูกค้า 

และผู้สนใจท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง จำานวนหลักสูตรท่ีจัด 

ในปี 2555-2556 รวม 15 หลักสูตร โดยมีลูกค้าและ 

ผู้สนใจการลงทุนทั่วไป ร่วมกิจกรรม 1,600 คน

 • ธุรกิจสินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์

ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้น 

สัดส่วนสินเช่ือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของธนาคารจึง

มีสัดส่วนท่ีสูงกว่ารถยนต์ประเภทอ่ืน เพื่อสนับสนุนให้ 

ผู้ประกอบการได้มีพาหนะไว้ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ

The Bank regularly evaluates the quality of services offered 

through various channels such as its branches for development 

and improvement of service quality.  Surveys are also conducted 

of customer satisfaction with the Bank’s transactions and services 

at all branches.  Comments and complaints made via the Customer  

Contact Center, Tel. 0 2680 3333, the Bank’s website, and  

social media are taken into consideration and the Customer  

Contact Center will contact the service users to let them know 

the Bank has dealt with the matter within three hours. In addition, 

the Bank also provides personal email addresses of independent  

committee members on its website as a channel for service 

users to communicate with them directly.  

Approaches to responsibility to consumers
of various business divisions 
 • Deposit business 

  The Bank conducts the Investment Club project to  

  organize seminars for customers and the general public  

  on a regular basis to provide knowledge of finance and  

  modern investments. A total 1,600 people, both customers 

  and the general public interested in investment, participated 

  in the 15 courses offered during the years 2012-2013.  

 • Hire Purchase

  The Bank focuses on creating occupational opportunities  

  for those involved in agriculture, commerce and industry.  

  As such, the Bank’s auto leasing credit for commercial  

  vehicles is higher than for other types of autos. This  

  supports business operators so that they have vehicles  

  for use in business operations.

อัตร�ส่วนสินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์ (%) / % of Hire purchase

ปี / Year
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล /

Bangkok & vicinity Upcountry
ในต่างจังหวัด /

Bangkok & vicinity Upcountry

2556 / 2013 20.61 79.39

2555 / 2012 25.59 74.41

2554 / 2011 29.06 70.94

สถิติก�รปล่อยสินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์ แบ่งต�มประเภทรถ (หน่วย: สัญญ�) / Statistics of granted divided by auto type (in units) 

ปี / Year 2556 / 2013 (units) 2555 / 2012 (units) 2554 / 2011 (units)

ประเภท / Type
รถยนต์เพื่อการ

พาณิชย์ /
Commercial cars

รถยนต์ส่วนบุคคล /
Passenger car

รถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ /

Commercial cars

รถยนต์ส่วนบุคคล /
Passenger car

รถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ /

Commercial cars

รถยนต์ส่วนบุคคล /
Passenger car

รวม / Total 65,245 44,827  81,269  43,964  76,110  38,255
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 • ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

ธนาคารพจิารณาให้สนิเช่ือแกผู่ป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์

ท่ีมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม คำานงึถงึชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 

เป็นสำาคัญ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ประกอบการขนาด

เล็กและขนาดกลาง โดยธนาคารให้สินเช่ือและสนับสนุน

ลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งโครงการก่อสร้างสำาเร็จ มีทีม

ท่ีปรึกษาของธนาคารคอยให้คำาแนะนำาแก่ผู้ประกอบการ

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ท้ังในเรื่องการใช้และการ

จัดซ้ือวัสดุทดแทนธรรมชาติในการก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและลดต้นทุนการก่อสร้าง สนับสนุน

การทำาตลาด พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ มีศักยภาพสามารถแข่งขันในธุรกิจได้  

ผ่านกิจกรรม ดังนี้

1. โครงก�ร RE Annual Seminar จดัตอ่เนือ่งเป็นเวลา 10 ปี 

 มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาปีละประมาณ 250 คน

2. โครงก�ร KK Smart RE รว่มกบัจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารจำานวน  

 10-15  คนต่อปี เข้ารับการอบรมในหลักสูตร RE-CU 

3. โครงก�ร RE New Gen ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จัดหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ 

 รุ่นใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าของธนาคาร   

 เฉลี่ยปีละ 40 คน 

4. โครงก�รศึกษ�วิจัยระบบ Prefab ทำาการศึกษาวิจัยระบบ 

 การกอ่สรา้งสำาเร็จรูป โดยมเีป้าหมายสำาคญั คอื สนบัสนนุ  

 ช่วยเหลือลูกค้าในการหาทางออกงานก่อสร้างในวิกฤต 

 แรงงาน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม กับขนาด 

 ธุรกิจของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในระดับ SME  

 พร้อมท้ังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถ 

 แข่งขันและยืนหยัดอยู่ในธุรกิจ ไม่ถูกรายใหญ่กลืนหาย 

 ไปในอนาคต

 

 • Real estate lending business 

  The Bank considers it essential to grant credit to real estate 

  businesses that demonstrate social responsibility to  

  the community and environment. Most of these are small  

  and medium-sized operators.  The Bank grants credit 

  and provides continued support for the customers  

  until construction projects are completed. The Bank’s  

  team of consultants works closely with them to give  

  advice regarding the use and purchase of alternatives  

  to natural materials for construction for environmental  

  conservation as well as construction cost reduction.   

  Customers also get marketing support and the opportunity 

  to enhance their potential to compete in business  

  through the following project activities:

  1. RE Annual Seminar – This has been organized for  

   the past10 consecutive years, with approximately  

   250 seminar participants each year. 

  2. KK Smart RE – This has been organized, together  

   with Chulalongkorn University, since 2009, for 10-15  

   Bank customers to get training in the RE-CU program  

   each year. 

  3. RE New Gen – This has been organized, together  

   with Thammasat University, since 2011, for 40 Bank  

   customers each year on average to train in this  

   program to develop a new generation of real estate  

   operators.  

  4. Prefab System Research project – This research  

   project has as its main objective to support and assist  

   customers in finding solutions to construction 

   problems during this time of labor shortage which are  

   relevant and suitable to the small and medium-sized  

   business operators.  It also aims to promote the  

   operators’ potential to compete and to be able to  

   continue doing business in the industry without being  

   taken over by larger operators.
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ปี / Year 2556 / 2013 2555 / 2012 2554 / 2011

ประเภทสินเชื่อ /
Type of credit

ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล /

Bangkok & vicinity 
Upcountry

ในต่างจังหวัด /
Upcountry

ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล /

Bangkok & vicinity 
Upcountry

ในต่างจังหวัด /
Bangkok & vicinity 

Upcountry

ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล /

Bangkok & vicinity 
Upcountry

ในต่างจังหวัด /
Bangkok & vicinity 

Upcountry

มูลค่าสินเชื่อธุรกิอสังหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) /
Amount of Real estate credit 
business (million baht)

20,447 13,125 17,810 10,628 17,492 5,843

ปี / Year 2556 / 2013 2555 / 2012 2554 / 2011

ยอดสินเชื่อบุคคลรายใหม่ (ล้านบาท) /
Total new personal loans  (million baht)

2,211.66 2,461.45 2,351.43

จำานวนลูกค้า (ราย) / Number of customers 20,805 19,170 22,891

 จากการดำาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้ประกอบการ 

 ไว้วางใจ และให้ความเชื่อมั่น ในการใช้สินเช่ือกับ 

 ธนาคาร ทำาให้ยอดสินเช่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการ 

 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี

 

 • ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ธนาคารดำาเนนิธรุกจิสนิเช่ือสว่นบุคคลเพือ่สนบัสนนุให้ลกูคา้

ท่ีมีประวัติการชำาระหนี้ดีมาแล้ว 24 งวดของธนาคารได้มี

แหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบ้ียพิเศษเพื่อนำาไปใช้ตามความ

จำาเป็น

 • ธุรกิจหลักทรัพย์

การดำา เนินธุ รกิจหลักทรัพย์ของกลุ่ม ธุรกิจการเงิน 

เกียรตินาคินภัทรธนาคารมีกระบวนการมาตรฐานสากลใน

การคัดเลือกและวิเคราะห์ธุรกิจท่ีจะเข้าตลาดหลักทรัพย์  

โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และมีการจัดสรร

สัดส่วนให้กลุ่มลูกค้า ท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสม 

กับลักษณะของหลักทรัพย์นั้นๆ 

ในส่วนของการให้บริการลูกค้านั้นทีมวิเคราะห์ของกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้จัดทำาบทวิเคราะห์การ

ลงทุนท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลท่ี

ครบถ้วนสำาหรับการตัดสินใจลงทุนและการติดตามการ

ลงทุน พนักงานให้คำาแนะนำาการลงทุนตามข้อมูลจากบท

วิเคราะห์ของทีมวิเคราะห์เท่านั้น หากลูกค้าประสงค์จะ

ลงทุนในกองทุนท่ีทีมวิเคราะห์ของธนาคารไม่ได้แนะนำาไว้ 

ลกูคา้จะตอ้งลงนามในหนงัสอืยอมรับความเสีย่ง นอกจากนี ้

ธนาคารคำานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ จึงเลือก

   This project contributes to the increase in the 

   business operators’ trust and confidence in the 

   Bank, resulting further in the total real estate credit 

   business growing steadily each year.

 

 • Personal loan business

  The Bank issues personal loans to support its customers  

  with good credit repayment records for periods of 24  

  installments to get loans at special interest rates for  

  their personal use. 

 • Securities business 

  As far as Kiatnakin Phatra Financial Group’s securities  

  business operations are concerned, the Bank relies on  

  a process of international standards for selecting and  

  analyzing businesses entering the Securities Exchange,  

  focusing on transparency in disclosure of information  

  and providing investment opportunities to various groups  

  of customers appropriate for the nature of the securities. 

 

 As regards customer service, Kiatnakin Phatra Financial  

Group’s team of analysts has conducted investment  

analysis to international standards so that customers  

receive complete information for making investment  

decisions and follow up on the investments. Staff only  

provide investment advice based on the information from  

the team’s analysis.  If customers wish to invest in 

funds not suggested by the Bank’s analysts, they are 
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ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดให้กับลูกค้า 

โดยไม่จำากัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเท่านั้น

ในปี 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) ซ่ึง

เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งอเมริกา 

เมอร์ริล ลินซ์ (Bank of America Merill Lynch) จัดงาน 

Thailand Focus 2013 “Connecting to New Investment 

Frontiers” เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

จากทั่วโลกกว่า 186 ราย ที่เข้าร่วมฟังศักยภาพเศรษฐกิจ

ไทยและพบผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน112 บริษัท เพ่ือรับ

ฟังนโยบายการบริหารจัดการ ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา 

และแผนงานท่ีสำาคัญในอนาคต เพื่อท่ีนักลงทุนจะสามารถ

นำาข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับไป พิจารณาประกอบการตัดสินใจ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

required to sign a letter of risk acceptance.  Furthermore, 

the Bank considers the customer’s benefit of prime 

importance; it thus chooses the best and the most suitable 

investment products for customers, which are not limited 

to the products of the company’s subsidiaries. 

In 2013, Phatra Securities PCL, a company in Kiatnakin 

Phatra Financial Group, together with the Securities 

Exchange of Thailand and  Bank of America Merrill 

Lynch, organized an event, Thailand Focus 2013 

“Connecting to New Investment Frontiers”, to provide 

investment opportunities for approximately 180 

institutional investors. The participants listened to talks 

on the potential of the Thai economy and met with 

executives of 112 listed companies to learn about  

policy management, past performance, and major  

future plans. This is so that investors would be able to 

take the information gained into consideration when 

making decisions about investing in the Securities 

Exchange of Thailand.
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ธนาคารเกียรตินาคิน ดำาเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา 

ชุมชนและสังคมนับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบัน 

การเงินใน พ.ศ. 2514 ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน 

ประธานผู้ก่อตั้งท่ีว่า “เกียรตินาคินไปอยู่ท่ีไหนต้องเป็นส่วนหนึ่ง  

ท่ีไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญข้ึน เมื่อธุรกิจประสบ

ความสำาเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้ อ่ืน” และได้รวบรวมโครงการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคมท่ีดำาเนินการมาแล้วท้ังหมดไว้ภายใต้

กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

นอกกระบวนการดำาเนินธุรกิจ (CSR after process) ในปี 2548  

เรียกว่า “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน”  

ซ่ึงปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ 

กับเกียรตินาคินภัทร” อันเนื่องมาจากการร่วมกิจการระหว่าง

ธนาคารกับบริษัททุนภัทร จำากัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน 

เกียรตินาคินภัทร ตอบรับการขยายศักยภาพขององค์กรในการ 

สร้างประโยชน์ให้สังคม

โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร มีกิจกรรม

หลัก 3 ด้านได้แก่

 • ด้านส่งเสริมการศึกษา

 • ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม

 • ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

Kiatnakin Bank has carried out activities to help with community 

and social development since the establishment of the financial 

institution in 1971 in accordance with the resolution of Khun Kiat 

Wattanawekin, the chairman and founder of the company, which 

states “wherever Kiatnakin is, Kiatnakin must be part of the 

effort to help the community to develop, as a successful business 

needs to be generous to other people”. The Bank grouped 

all the projects for community and social development it has 

worked on under CSR after-process management in 2005, 

called “the Human Development for National Development 

with Kiatnakin Project”. This was later changed to “the Human 

Development for National Development with Kiatnakin  Phatra 

Project” following the merger between the Bank and Phatra 

Capital Public Company Limited, becoming Kiatnakin Phatra 

Financial Group, in response to the organization’s quest for 

potential expansion for the benefit of society. 

The Human Development for National Development with 

Kiatnakin Phatra Project involves activities in three major areas:

 • Education promotion

 • Ethics and social development

 • Disaster relief and charity

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
Community and social development participation 

ก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�คน พัฒน�ช�ติ กับเกียรติน�คินภัทรในปี 2556 ส�ม�รถสร้�งประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมได้ ดังนี้
The Human Development for National Development with Kiatnakin Phatra project in 2013 yielded the following results for communities and society:

ด้านการส่งเสริมการศึกษา / Education promotion 

กลุ่มผู้รับประโยชน์ /
Benefiting groups

ปี 2556 (คน) /
2013 (persons)

ปี 2555 (คน) /
2012 (persons)

ปี 2554 (คน) /
2011 (persons)

นักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาที่ธนาคารเกียรตินาคิน
ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา /
Students in kindergarten up to secondary school awarded scholarships provided by Kiatnakin Bank, 
together with Kiatruammitr Foundation for Education

300 300 300

นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี 
Kiatnakin Responsibility Scholarship / 
Undergraduate students awarded continuing scholarships provided by 
Kiatnakin Responsibility Scholarship

91

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ The mai Bangkok Business
Challenge @ Sasin /
Graduate students participating in the mai Bangkok Business Challenge @ Sasin

71 68 70

ผู้ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล ในโครงการ KK ฉลาดบริหารเงิน /
Those gaining knowledge of personal financial management in the KK Financial Literacy project 131 N/A N/A
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ด้�นพัฒน�จริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม / Ethics and social development

กลุ่มผู้รับประโยชน์ / Benefiting groups 2013
ปี 2556 (คน) /
2013 (persons)

ปี 2555 (คน) /
2012 (persons)

ปี 2554 (คน) /
2011 (persons)

ผู้รับการอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
ที่ธนาคารให้การสนับสนุนยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ /
Dhamma practice participants in the Mind Development for Wisdom and Peace project,
organized by the Young Buddhists Association of Thailand, with the Bank’s support

14,000 14,000 14,000

ผู้ศึกษาธรรมะที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ /
Dhamma students at Buddhadasa Indapanno Archives

20,000 - -

ผู้เข้ารับการอบรมธรรมะที่ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างเรือนรับรองปฏิบัติธรรม /
Dhamma program participants at Rai Choen-tawan, Chiangrai Province,
under dhamma practice facility construction support project

N/A - -

แขกที่เข้าพักในโรงแรมจำานวน 8,400 ห้องทั่วประเทศที่ได้อ่านหนังสือพุทธธรรม
(Without and Within: Questions and Answers on the Teachings of Theravada Buddhism)
ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญและสมาคมโรงแรมไทยในการจัดพิมพ์ /
Hotel guests in 8,400 hotel rooms nationwide who have read the book “Without and Within:
Questions and Answers on the Teachings of Theravada Buddhism”, published by
Buddhadasa Indapanno Archives and Thai Hotel Association with the Bank’s support

N/A - -

เยาวชนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ได้รับการอบรมเรื่องภัยยาเสพติดและภัยสังคมอื่นๆ ในโครงการ
เยาวชนสมัพนัธ ์ตา้นภยัยาเสพตดิ ท่ีธนาคารรว่มกบักองบัญชาการตำารวจนครบาลและศูนย์เยาวชนสมัพันธ ์/
Youth of primary to secondary school levels trained in the dangers of narcotics and other social 
dangers in the Youth Relations against Narcotics project, organized by the Bank, together with the 
Metropolitan Police Bureau and the Youth Relations Center

3,000 3,000 3,000

สมาชิกสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา มูลนิธิดวงประทีปที่ประสบความสำาเร็จ
ในด้านการมีวินัยทางการเงิน/จำานวนสมาชิกทั้งหมด /
Number of services for Development Cooperative members, Duang Prateep Foundation
successfully trained in financial discipline/total number of members

N/A 507 / 1,925 435 / 1,871

ด้�นบรรเท�ทุกข์และส�ธ�รณกุศล / Disaster relief and charity

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ / Benefiting groups
ปี 2556 / 
2013

ปี 2555 / 
2012

ปี 2554 / 
2011

โครงการของหน่วยงานที่ดำาเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ  (แห่ง) /
Various agencies’ projects for public benefit 
(unit : project) 

23 20 21
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ตัวอย่�งกิจกรรมในโครงก�รพัฒน�คน พัฒน�ช�ติ

กับเกียรติน�คินภัทร

ด้านส่งเสริมการศึกษา
• โครงก�รทุนก�รศึกษ�ธน�ค�รเกียรติน�คินร่วมกับมูลนิธิ 

 เกียรติร่วมมิตรเพื่อก�รศึกษ�

  ธนาคารร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพ่ือการศึกษามอบ 

  ทุนการศึกษา สร้างอาคารเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์ 

  ทางการศึกษาให้แก่ เยาวชนด้อยโอกาสท่ัวประเทศ 

  ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา 

• โครงก�รทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องระดับปริญญ�ตรี Kiatnakin  

 Responsibility Scholarship

  ธนาคารร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

  ธรรมศาสตรด์ำาเนนิโครงการมอบทุนการศกึษาตอ่เนือ่งระดบั 

  ปริญญาตรี ให้แก่นิสิต นักศึกษา บุตรของข้าราชการสังกัด 

  กองบัญชาการตำารวจนครบาล และบุตรของพนักงาน 

  ธนาคารเกียรตินาคินท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผล 

  การเรียนดี และศึกษาในสถาบันท้ังสองแห่ง รวม 91 คน 

  ในช่วงปี 2551-2556 โดยใช้งบประมาณตลอดทั้งโครงการ 

  ประมาณ 17 ล้านบาท

• โครงก�รประกวดแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business  

 Challenge @ Sasin 

  ธนาคารสนับสนุนการแข่งขันแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ The  

  mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดโดย 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ 

  มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่อง 

  เป็นปีท่ี 11 เพือ่เป็นเวทีให้นสิตินกัศกึษาระดบัปรญิญาโทได ้

  แสดงศักยภาพในการนำาเสนอแผนธุรกิจระดับสากลและ 

  ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในการนำาเสนอแผนธุรกิจสำาหรับ 

  ผูป้ระกอบการใหม่ ทีมชนะเลศิจะไดรั้บถว้ยพระราชทานจาก 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Examples of activities in People and National

Development with Kiatnakin Phatra Project

Educational promotion
• Kiatnakin Bank Scholarship

  The Bank, together with Kiatruammitr Foundation for  

  Education, has provided scholarships and support for  

  school building construction and educational equipment  

  for underprivileged students from kindergarten to secondary 

  school level throughout the country since 1971. 

• Kiatnakin Responsibility Scholarship

  From 2008 to 2013, the Bank, together with Chulalongkorn 

  University and Thammasat University, spent a total of  

  approximately 17 million baht to provide continuing  

  scholarships for a total of 91 undergraduate students  

  who are children of government officials under the  

  Metropolitan Police Bureau and children of Kiatnakin  

  Bank’s employees demonstrating social responsibility  

  and good academic performance studying at the two  

  universities.   

• The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin

  The Bank has provided support now for 11 consecutive  

  years for the mai Bangkok Business Challenge @ Sasin, 

  jointly organized by Sasin Graduate Business Institute  

  of Business Administration of Chulalongkorn University 

  and mai (Market for Alternative Investment). The  

  compet i t ion provides a forum for graduate 

  students to demonstrate their potential in presenting  

  international business plans and promotes learning 

  in business plan presentations for new entrepreneurs.   

  The winning team is awarded the King’s Cup. 
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• โครงก�ร KK ฉล�ดบริห�รเงิน

  ธนาคารให้ความสำาคญักบัการสง่เสริมความรูด้า้นการบรหิาร 

  จัดการทางการเงินส่วนบุคคลและการสร้างวินัยทางการเงิน 

  ให้เกิดแก่ลูกจ้างและพนักงานของธนาคาร ตลอดจนชุมชน 

  โดยรอบ โดยในปี 2556 ธนาคารร่วมกับสถาบันกองทุนเพื่อ 

  พัฒนาตลาดทุน (Thailand Securities Institute : TSI) จัด 

  โครงการส่งเสริมการออม และการบริหารเงินส่วนบุคคล  

  สำาหรบัองคก์รตน้แบบข้ึนเพือ่ให้ความรูด้า้นการออมและการ 

  บรหิารเงนิสว่นบุคคลให้กบัพนักงานฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์ของ 

  ธนาคารจำานวน 24 คนจนทุกคนสามารถมีระดับเงินออม 

  ท่ีเพิ่มข้ึน และเข้าใจแนวทางในการแก้ปัญหาทางการเงิน 

  ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

  

  นอกจากนี้ ธนาคารร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการ 

  ศึกษาจัดกิจกรรมสถานีออมอุ่นใจไปกับเกียรตินาคินเพื่อให้ 

  ความรู้เรื่องการออมแก่เยาวชนจำานวน 300 คน และจัด 

  อบรมกลุม่แมบ้่านหมูบ้่านววิไม ้เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร  

  30 คนเรือ่งการออม การบรหิารจดัการทรพัย์สนิหนีส้นิ และ 

  จัดอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท เคกรุ๊ป  

  จำานวน 66 คนให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วน 

  บุคคลได้ภายในกรอบเวลาที่กำาหนด

ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
• โครงก�รพัฒน�จิตให้เกิดปัญญ�และสันติสุข

  ธนาคารรว่มกบัยุวพุทธกิสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม 

  ราชูปถัมภ์ ดำาเนินโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและ 

  สนัตสิขุ ตัง้แตปี่   2537 ถงึปัจจบัุน เพือ่อบรมธรรมะและหลกัการ 

  ปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้าและผู้สนใจ 

  ท่ัวไป สำาหรบัพนกังานของธนาคารท่ีเข้ารับการอบรมธรรมะ 

  ในโครงการนี้จะได้รับสิทธิไม่นับวันเข้ารับการอบรมเป็น 

  วันลาหยุดพักผ่อนประจำาปี

• โครงก�รสนับสนุนทุนทรัพย์ในก�รดำ�เนินง�น

 ให้กับหอจดหม�ยเหตุพุทธท�สอินทปัญโญ 

  ธนาคารบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของ 

  หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี 

  ตั้งแต่ปี 2556-2558 เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ อาทิ จัดทำา 

  ห้องสมุดสื่อธรรมะออนไลน์ และการอบรมปฏิบัติธรรม 

  แก่บุคคลทั่วไป เป็นต้น

• KK Financial Literacy Project 

  The Bank places importance on promotion of knowledge  

  of personal financial management and financial discipline 

  for the Bank’s employees, workers and the surrounding 

  communities.  In 2013, the Bank, along with the Institute 

  of Capital Market Development Fund (Thailand Securities 

  Institute: TSI), organized a savings promotion and  

  personal financial management for a model organization  

  project for 24 staff members in the Bank’s Customers  

  Relations Department, allowing them to increase their  

  savings and their understanding of approaches for  

  solving financial problems effectively. 

  

  Furthermore, the Bank, together with Kiatruammitr  

  Foundation for Education, organized an activity “Save  

  for Security with Kiatnakin” to provide knowledge about  

  savings for 300 young people, to train a group of 30  

  homemakers of View Mai Housing project in the  

  Chatuchak District of Bangkok in savings and debt  

  management, and to train 66 operational staff members  

  of K Group companies so that they could achieve their  

  personal financial goals within a set time frame. 

Ethics and social development
• The Mind Development for Wisdom and Peace project 

  The Bank, together with the Young Buddhists Association 

  of Thailand, has been organizing the Mind Development  

  for Wisdom and Peace project since 1994 to provide 

  training and practice in dhamma for executives, staff,  

  customers, and interested people in general. For the  

  Bank’s employees, the days they participate in this  

  program are not considered annual leave days. 

• Project of operational funding support for the Buddhadasa  

 Indapanno Archives

  The Bank is making donations to support the operations  

  of the Buddhadasa Indapanno Archives for three  

  consecutive years from 2013 to 2015 for use in various  

  projects including the online dhamma and dhamma  

  practice training for the public. 
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• โครงก�ร ฝึกอบรมเย�วชนสัมพันธ์ ต้�นภัยย�เสพติด

  ธนาคารร่วมกับศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการ 

  ตำารวจนครบาลดำาเนินโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัย 

  ยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 9 เพ่ือจัดอบรมให้เยาวชน 

  ในโรงเรียนต่างๆ ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน  

  3,000 คนตอ่ปีไดเ้รยีนรูถ้งึโทษภยัของยาเสพตดิและปัญหา 

  สงัคมตา่งๆ และขยายเครอืข่ายการตรวจตราความเรยีบรอ้ย 

  ในชุมชนให้กับตำารวจในพื้นที่ที่แต่ละโรงเรียนตั้งอยู่

• โครงก�รส่งเสริมก�รออมดีเด่น ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป

  ธนาคารให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของสหกรณ์บริการ 

  เพ่ือการพัฒนา มูลนิธิดวงประทีป ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 เพ่ือส่งเสริม 

  ให้สมาชิกสหกรณ์ซ่ึงเป็นชาวชุมชนคลองเตยและมีรายได้ 

  น้อยได้เปลี่ยนจากการกู้เงินนอกระบบซ่ึงมีดอกเบ้ียสูงเกิน 

  ความเป็นจรงิกลบัเข้าสูร่ะบบสหกรณแ์ละสง่เสริมให้สมาชิก 

  สหกรณ์เล็งเห็นความสำาคัญของการมีวินัยการออมอย่างต่อเน่ือง 

  ในปัจจุบันสหกรณ์ มีสมาชิกดีเด่นท่ีสามารถออมอย่างต่อเน่ือง 

  มากกว่า 500 คน จากจำานวนสมาชิกท้ังหมดเกอืบ  2,000 คน 

  และสินทรัพย์เติบโตรวมกว่า 25 ล้านบาท

ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
ธนาคารสนับสนุนองค์กรอ่ืนๆ ในการดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ท้ังในด้านงบประมาณ การจัดกิจกรรม และ/หรือการสนับสนุน

วิทยากรในโครงการต่างๆ เช่น

 • กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

  สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 • สนับสนุนมูลนิธิว่องวานิชจัดการอบรม “ดรุณธรรม” ครั้งที่  

  9-10 / 2556 ณ ธรรมสถานว่องวานิช อำาเภอเชียงกลาง  

  จังหวัดน่าน

 • สนบัสนนุสมาคมสตรีนกัธรุกจิและวชิาชีพแห่งประเทศไทย- 

  กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท-กรุงเทพฯ)  จัด 

  อบรมอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงที่กำาลังจะพ้นโทษใน โครงการ  

  “มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง” ณ ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษ 

  หญิง ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

• Youth Relations against Narcotics Project

  The bank has provided support to the Youth Relations 

  Center, Metropolitan Bureau for nine consecutive year to 

  hold the Youth Relations against Narcotics project.   

  The project has been conducted consecutively each year  

  for some 3,000 young students in Bangkok so that 

  they learn about the dangers of narcotics and social  

  problems. It  also helps expand the community surveillance  

  network for the police in the district where the schools  

  are located. 

• Outstanding Savings Promotion project, together with the  

 Duang Prateep Foundation

  The Bank has been supporting for 12 consecutive years  

  the Co-op for educational and occupation development,  

  Duang Prateep Foundation.  The project encourages  

  co-op members, who are low-income inhabitants of  

  the Klong-toey community, to steer away from informal  

  loans which are subject to excessively high interest  

  rates and go through to the co-operative system.  The  

  co-op members are encouraged to recognize the 

  importance of savings regularly.  At present, of almost  

  2,000 co-op members, more than 500 are considered  

  outstanding members for their continuous savings.  The  

  co-op’s total assets have grown to over 25 million baht.

Disaster relief and charity
The Bank supports numerous organizations in conducting 

various activities for the benefit of the public at large by way 

of providing funding, organizing activities and/or providing 

and supporting speakers under various projects including the 

following: 

 • Blood donation drive, together with the National Blood  

  Center, Thai Red Cross and Srinakharinwirot University 

 • The 9th and 10th Darundham training programs in  

  2013 of the Wongwanich Foundation, held at Wongwanich 

  Dhammasathan, Chiangklang District, Nan Province 

 • The Business and Professional Women’s Association  

  of Thailand (BPW-Bangkok) providing occupational  

  training for women inmates who are close to the end  

  of their sentence under the “Give Women a Second 

  Chance” project at the Thanyaburi Correctional  

  Institution for Female Drug Addicts, Patumtani province. 
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The Bank carries out various activities and campaigns to  

promote social consciousness in staff regarding smart and 

effective use and conservation of resources and energy as 

follows:

1. Save Energy @ Kiatnakin Bank project 

The Bank started the Save Energy @ Kiatnakin Bank project in 

2006 to promote energy conservation during the period when the 

oil price in the world market rose to the crisis level.  The project 

has been continued into its eighth year, expanding from fuel energy 

saving to sorting garbage and using resources efficiently.  
 

Major accomplishments of the Save Energy @ Kiatnakin Bank 

are as follows:

 • A total number of 100 staff members from all divisions  

  and branches of the Bank volunteered to be KK energy 

  ambassadors with support from their superordinates  

  and colleagues. They took a major role in setting  

  campaign approaches regarding various energy issues  

  for the purpose of encouraging people to follow the  

  principle of the 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle).   

  Furthermore, the KK energy ambassadors acted as  

  core supporters in campaigning and following up on the  

  Bank’s energy and environment conservation. 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental management 
ธนาคารดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำานึกให้แก่

พนกังานในการอนรุกัษ์และการใช้ทรัพยากรและพลงังานตา่งๆ อยา่ง

ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ก�รดำ�เนินโครงก�ร Save Energy @ Kiatnakin Bank 

ธนาคารริเริ่มโครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ตั้งแต่ 

ปี 2549 เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานในช่วงราคานำ้ามันใน 

ตลาดโลกปรบัตัวสงูข้ึนจนเกดิวกิฤตการณน์ำา้มนัแพงในช่วงเวลานัน้ 

และได้ดำาเนนิการอย่างตอ่เนือ่งจนถงึปัจจบัุนเขา้สูปี่ท่ี 8 ซ่ึงขอบเขต

การรณรงค์ขยายผลจากการประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง ไปสู่เรื่อง 

การคัดแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลจากการดำาเนินโครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank

ที่สำาคัญ มีดังต่อไปนี้

 • พนักงานจากทุกส่วนงานและทุกสาขาของธนาคารจำานวน  

  100 คนอาสาสมคัรทำาหนา้ท่ีทูตพลงังาน KK โดยไดรั้บความ 

  สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยทูต 

  พลังงาน KK มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการกำาหนดแนวทางการ   

  รณรงค์ในประเด็นต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์พลังงาน กระตุ้น 

  จิตสำานึกในการปฏิบัติตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse และ  

  Recycle) นอกจากนี้ ทูตพลังงาน KK ยังเป็นแกนนำาในการ 

  รณรงค ์และตดิตามผลการอนรัุกษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ของธนาคารด้วย

ก�รรณรงค์ต�มหลัก 3Rs / The 3Rs campaign

Reduce Reuse Recycle

• พนกังานใช้ไฟฟา้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้สง่ผล 
 ให้ค่าไฟลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อเดือน
• With staff’s more efficient use of energy, electricity 
 expenses went down by 2% a month on average. 

• ฝ่ายปฏิบัติการเช่าซ้ือปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ 
 เอกสารจากที่ต้องพิมพ์ออกมาใส่กระดาษ เป็นการ 
 ตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์แทน ส่งผลให้ 
 ปริมาณการใช้กระดาษจากการพิมพ์เอกสารลดลง 
 ถึงร้อยละ 75
• The Leasing Department shifts from examining  
 hard copy documents to examining documents  
 on computer, reducing the use of paper by 75%. 

• การรณรงค์ใช้กระดาษ 2 หน้า ส่งผลให้ปริมาณการ 
 ใช้กระดาษสำานักงานลดลงร้อยละ 20
• The campaign promoting the use of paper on  
 both sides reduce the office’s paper consumption 
 by 20%. 

• พนักงานใช้แก้วนำ้าส่วนตัวมากข้ึน ทำาให้ปริมาณ 
 การใช้แก้วกระดาษลดลงร้อยละ 33.4
• More staff use their personal glass, reducing  
 the use of paper cups by 33.4%. 

• พนักงานร้อยละ 80 ใช้ถุงผ้าเพ่ือลดปริมาณการ 
 ใช้ถุงพลาสติกเท่าที่สามารถทำาได้
• 80% of staff use cloth bags to help reduce the  
 use of plastic bags as much as possible. 

• การรณรงคค์ดัแยกกระดาษรว่มกบับรษัิทอินโฟเซฟ 
 ช่วงปี 2553-2554 ส่งผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  
 เ พ่ือให้พนักงานนำากระดาษใช้แล้วสองหน้า 
 หรือเอกสารข้อมูลลับท่ีต้องการทำาลายมาใส่ตู้ 
 นิรภัยอินโฟเซฟท่ีตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของธนาคาร 
 ท้ังท่ีสำานกังานใหญ่และสาขาท่ัวประเทศ เพ่ือทำาลาย 
 ข้อมลูในเอกสารอย่างปลอดภยัด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็น 
 มิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษและเอกสารท่ีถูกย่อย 
 ทำาลายแล้วจะนำากลับไปรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีท่ีมี 
 ประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรนำ้า พลังงานและ 
 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• In the paper recycling campaign in co-operation  
 with the InfoZafe Company during in 2010-2011  
 and proceeded further up to the present, staff are            

asked to deposit sheets of paper, both sides of which  
 have been used, as well as confidential documents, 
 in InfoZafe installed at various points at  
 the Bank’s headquarters and branches 
 nationwide. The information and the paper are  
 then destroyed with the use of environmentally- 
 friendly technology and recycled with efficient  
 technology, reducing water resources and  
 energy as well as carbon dioxide emissions.
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2. The project to change a total of 6,213 light bulbs in the KK  

 Tower office building to energy-saving LED tube lights 

 The Bank has used the energy-saving LED tube lights  

 since 2011, leading to a reduction in electricity consumption  

 and a 3.7% decrease in electricity expenses for the K Tower  

 building. 

 The reduced use of electricity helps society use less  

 resources in generating electricity and reduce the factors  

 contributing to global warming. 

3. Stopping the use of benzene with most of the Bank’s autos 

 and changing to the use of Gasohol 91 instead 

 Since 1 July 2012, the Bank has had the policy that any Bank  

 automobiles that can use Gasohol 91 or E20 are required  

 to use either of these two types of fuel instead of benzene  

 in order to help decrease the emission of toxic gas  

 into the atmosphere and to reduce the cost of fuel by  

 4-5% annually. 

4. KK Clean and Green project

   The Bank encourages staff to play a part in taking care of  

 the working environment to ensure safety of life and  

 belongings.  This also creates a positive atmosphere for  

 working and providing services to customers.  The KK  

 Clean & Green project carried out a nationwide campaign  

 for all branches to participate in a contest for branch design,  

 focusing on two aspects: cleanliness and order, and safety  

 and pleasantness. 

2.  โครงก�รเปลี่ยนหลอดไฟ จำ�นวน 6,213 หลอดในสำ�นักง�น 

 ที่อ�ค�รเค ท�วเวอร์เป็นหลอดผอมประหยัดพลังง�น

 ธนาคารดำาเนนิการเปลีย่นหลอดไฟท่ีมีอยู่ในอาคารเค ทาวเวอร ์

 ส่วนสำานักงานของธนาคารเกียรตินาคิน ทั้งหมด 6,213 หลอด  

 เป็นหลอดผอมประหยัดพลังงานตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  

 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง และรายจ่ายค่าไฟฟ้า 

 ในอาคารเค ทาวเวอร์ลดลงร้อยละ 3.7 

 

 การลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้านี ้มสีว่นช่วยให้สงัคมลดปรมิาณการ 

 ใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตไฟฟ้าลดลง และบรรเทาการก่อปัจจัย 

 ที่ให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

 

3.  ยกเลิกก�รใช้นำ้�มันเบนซินกับรถยนต์ส่วนใหญ่ของธน�ค�ร  

 (293 คัน) เพื่อเปลี่ยนม�ใช้แก๊สโซฮอล์ 

    ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา ธนาคารมีนโยบายให้ 

 รถยนตทุ์กคนัของธนาคารท่ีเครือ่งยนตร์องรบัการใชน้ำา้มนัแกส๊ 

 โซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 หรือนำ้ามัน E20 ได้ ต้องเปลี่ยนมาใช้ 

 นำ้ามันประเภทนี้แทนการใช้นำ้ามันเบนซิน เพื่อลดปริมาณการ 

 ปล่อยก๊าซพิษในช้ันบรรยากาศและลดค่านำ้ามันเช้ือเพลิงลง 

 ร้อยละ 4-5 ต่อปี

4. ก�รดำ�เนินโครงก�ร KK  Clean and Green

 ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพ 

 แวดลอ้มในการทำางานให้มคีวามปลอดภยัตอ่ชวิีตและทรพัย์สนิ 

 อยู่เสมอเพือ่สรา้งบรรยากาศท่ีดีในการทำางานและการให้บรกิาร 

 แก่ลูกค้าในสาขาต่างๆ ท่ัวประเทศ จึงได้ดำาเนินโครงการ KK  

 Clean & Green รณรงค์ให้สาขาทุกแห่งร่วมประกวดการจัด 

 ระเบียบทัศนียภาพภายในสาขาโดยเน้น 2 ด้านหลักคือ ความ 

 สะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัยและความร่มรื่นงามตา 

ปริม�ณกระด�ษ/เอกส�รของธน�ค�รที่ถูกทำ�ล�ยด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผ่�นกระบวนก�รรีไซเคิล (หน่วย: กิโลกรัม) / 
The amount of the Bank’s paper documents destroyed using environmentally-friendly technology and recycled (units: kilograms)

ปี / Year 2554 / 2011 2555 / 2012 2556 / 2013

ปริมาณกระดาษ (กิโลกรัม) / Quantity of Paper (Kilogram) 56,506.70 59,214.00 84,303.40
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The Bank encourages staff to tap their creativity to develop 

innovations for efficient and effective operations.  Several 

projects have already been put into use, resulting in savings in 

operations, efficient use of resources, reduction in working time 

and stages of work, and increasing satisfaction of service users. 

Examples of innovations in the working process include in 

KM Innovation & QCC Award project run by the Work System 

Development Division are as follows: 

• KKTRADE Channel project

 KKTRADE produces Internet TV to increase speed and  

 efficiency in presenting accurate and up-to-date information,  

 analyses, and new products to staff and customers, via a  

 convenient, modern and far-reaching channel of 

 communication. Staff responsible thus develop their  

 knowledge and expertise continually. 

• Project to reduce the amount of paper used in printing  

 documents 

 Hire Purchase Oparation is changing the way documents 

 are examined from using hard copies to computer files. 

 As a result, the amount of paper used has gone down 

 by 75%. Expenses for mailing leasing agreements, 

 payment cards, and policies to customers has also 

 significantly decreased as a by-product. This, in turn, reduces  

 the resources and energy used in producing new paper. 

• Project to reduce expenses in mailing reminders to customers 

 regarding required documents by 90% using SMS in place  

 of phone calls 

 In reminding auto leasing customers about the request for  

 annual auto tax documents, Branch Operations Hub, Chonburi 

 Branch now sends SMSs via the Bank’s Internet system  

 instead of making phone calls.  This results in the cost of  

 contact time going down as much as 90% while also  

 increasing customer satisfaction in term of speedy 

 communication time went down while also becoming more  

 efficient. Communication records can now be automatically  

 recorded in the Bank’s system, reducing working stages  

 and enabling the Call Center to access information  

 to answer customers’ questions immediately. 

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินงาน 

ซ่ึงหลายโครงการได้นำามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้เกิด

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ  ลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการปฏบัิตงิาน เพิม่ความ

พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

ตัวอย่างนวัตกรรมในกระบวนการทำางานท่ีรวบรวมไว้ในโครงการ 

KM Innovation & QCC Award ซึ่งดำาเนินการโดยสายพัฒนาระบบ

งาน เช่น

• โครงก�ร KKTRADE Channel 

 KKTRADE ผลิต Internet TV เพ่ือเพิ่มความรวดเร็ว และ 

 ประสิทธิภาพในการนำาเสนอข้อมูลการลงทุน บทวิเคราะห์ และ 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและทันสถานการณ์แก่พนักงาน และ  

 ลูกค้า ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีสะดวก ทันสมัย และเข้าถึง 

 ผูช้มในวงกวา้ง ทำาให้พนกังานท่ีรับผดิชอบจำาเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา 

 ความรู้ความชำานาญของตนตลอดเวลา 

• โครงก�รลดปริม�ณก�รใช้กระด�ษจ�กก�รพิมพ์เอกส�ร

 ฝ�่ยปฏบัิตกิ�รเช่�ซ้ือ ส�ยปฏบัิตกิ�ร ปรบัเปลีย่นวธิกีารตรวจสอบ 

 เอกสารจากท่ีต้องพิมพ์ออกมาใส่กระดาษ เป็นการตรวจสอบ 

 ทางระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลง 

 ถึงร้อยละ 75 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสัญญาเช่าซื้อ บัตรชำาระเงิน 

 และกรมธรรม์ให้ลูกค้าลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ และลดการใช้ 

 ทรัพยากรและพลังงานจากการผลิตกระดาษใหม่อีกด้วย

• โครงก�รลดค่�ใช้จ่�ยในก�รแจ้งเตือนติดต�มเอกส�รลูกค้� 

 เ ช่� ซ้ือลง 90% โดยก�รใช้ SMS แทนก�รโทรศัพท์ 

 ศนูย์ปฏบัิตกิ�รง�นส�ข�ชลบุรี เปลีย่นวิธกีารแจง้รับ แจง้สง่ และ 

 ติดตามเอกสารจากลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ โดยการส่ง SMS ผ่าน 

 ระบบของธนาคารแทนการใช้โทรศัพท์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย 

 ในการติดต่อหนึ่งครั้งลดลงถึงร้อยละ 90 เพ่ิมระดับความ 

 พึงพอใจของลูกค้าในด้านการสื่อสารท่ีรวดเร็ว ระยะเวลา 

 ติดต่อสื่อสารท่ีลดลงแต่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถ 

 บนัทกึประวตัิการตดิตอ่ในระบบเชา่ซือ้ได้โดยอตัโนมตัิ เปน็การ 

 ลดข้ันตอนการทำางานส่งผลให้ Call Center มีข้อมูลสำาหรับ 

 ตอบคำาถามลูกค้าได้ทันที

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR
Innovations and dissemination of CSR innovations
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• โครงก�ร KK Point : Life & Like

 ส�ยธนบดธีนกจิ พฒันาบรกิารให้ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 โดยยึดลกูคา้เป็นศนูย์กลาง สร้างความแตกตา่ง ดว้ยการให้ลกูคา้  

 Priority Banking ผู้มียอดเงินฝากและเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 รวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท เป็นผู้ตัดสินใจเลือกรับสิทธิ 

 ประโยชนท่ี์ตนตอ้งการ ให้ตรงกบัไลฟส์ไตลข์องตนเอง ซ่ึงไดร้บั 

 การตอบรบัท่ีด ีตัง้แตเ่ริม่แคมเปญในเดอืนพฤษภาคม 2556 และ 

 เมือ่สิน้สดุแคมเปญในเดอืนธันวาคม 2556 ทำาให้มยีอดลกูคา้เกา่ 

 ลงทะเบียนเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 20.78 มีลกูคา้ใหมล่งทะเบียนเข้ารว่ม 

 โครงการจำานวน 70 ราย 

• โครงก�รลดข้อผิดพล�ดของส�ข�ในก�รจัดทำ� ข้อมูล 

 เอกส�รกองทุน 

 ฝ่�ยปฏิบัติก�รกองทุน ส�ยปฏิบัติก�ร สร้าง checklist และ 

 ตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีถูกต้องให้สาขานำาไปใช้ในการทำาเอกสาร  

 ควบคู่กบัการทบทวนกระบวนการทำางานร่วมกบัสาขาผา่นระบบ  

 VDO Conference ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ข้อผิดพลาดในการจัดทำา 

 เอกสารกองทุนลดลง ร้อยละ 65.43 ภายในสองเดือนนับแต่เริ่ม 

 ดำาเนินโครงการ ทำาให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการของ 

 ธนาคารเพิ่มขึ้น 

• โครงก�รเพิ่มคะแนนคว�มพึงพอใจของลูกค้�

 ให้ได้ 95% (End Call Survy)

 ฝ่�ยลูกค้�สัมพันธ์ ส�ยพัฒน�ระบบง�น ช่องท�งก�รข�ย และ 

 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มทักษะความรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จัด Class QA  

 Sharing เพื่อให้วิเคราะห์ถึงข้อควรปรับปรุง และพัฒนาความ 

 เชี่ยวชาญจากตัวอย่างจริงท่ีทีม QA Monitor มาปรับเปลี่ยน 

 ช่วงเวลาทำางานของพนักงานให้เหมาะสม เพิ่มช่องทางการ 

 ติดต่อระหว่างลูกค้ากับธนาคาร เช่น การฝากข้อความให้ติดต่อ 

 กลับการแข้งข้อมูลผ่าน website หรือ E-mail และทำา  

 Coaching & Feedback ทันทีเพื่อให้รับสายลูกค้าได้มากขึ้น

• โครงก�รเปลี่ยนระบบก�รจัดแฟ้มก�รประชุมสำ�หรับคณะ 

 กรรมก�รชดุต่�งๆ ของธน�ค�รเปน็ก�รบันทึกข้อมูลลงใน iPad 

 สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท ส�ยสำ�นักผู้บริห�ร เปลี่ยนวิธีการจัด 

 แฟ้มการประชุมสำาหรับคณะกรรมการธนาคารชุดต่างๆ อาทิ  

 คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่  คณะ 

 กรรมการสินเชื่อและทรัพย์รอขาย คณะกรรมการกลั่นกรอง 

 กองทุนระดับ 2 จากการพิมพ์ใส่กระดาษ เป็นการบันทึกลงใน  

 iPad ของกรรมการแตล่ะท่าน ทำาให้คา่ใช้จา่ยจากการใช้กระดาษ 

 รวมกับการจ้างพนักงาน outsource ลงได้ 186,000 บาท/คณะ/ปี

• KK Point: Life & Like Project 

Wealth Management develops services that meet customer 

needs, making a difference by letting Priority Banking 

customers with over 10 million baht worth of total continuous 

deposits and investments decide on their preferred privileges 

to match their lifestyle. The service has been well-received. 

From the time the campaign started in May 2013 to its 

end in December 2013, the number of registrations by 

existing eligible customers went up by 20.78% and 70 new 

customers in this group registered for this program. 

• Project to reduce branches’ mistakes in fund documentation 

Mutual Fund Operation prepares checklists and correct 

forms for branches to use for documentation and conducts 

work process reviews together with branches via video 

conferences.  As a result, fund documentation mistakes 

were reduced by 65.43% within two months from the  

beginning of the project, leading to an increase in customers’ 

satisfaction with the Bank’s services.  

• Project to uplift customer’s satisfaction to 95% by The  

 Customer Relations Department 

The  Customer  Relations  Department,  Division   of  Development 

of Work System, Sales Channels and Products improve 

staff’s skill, knowledge, and product information that need 

to be adjusted and to develop staff’s expertise through 

the study from actual cases provided by QA Monitoring 

Team. In addition, staff’s working hours is changed for 

more suitability, and The Department provides more 

communication channels between clients and the Bank such 

as voice message, notification, via website and e-mail as 

well as prompt coaching and feedback to enable staff to 

answer more incoming calls.

• Project to change the system of using paper meeting files  

 for the Bank’s various committees to recording information  

 onto iPads 

Office of Corporate Secretariat, Management Office 

Division changed the way of preparing meeting files for 

the Bank’s various committees, for example, the Large 

Credit and Non-performing Assets Committee, Credit and 
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นวัตกรรมการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
ผ่าน CSR Agent
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ธนาคารมีนโยบายยกระดับบทบาทของ

พนักงานจิตอาสาให้ครอบคลุมถึงการผลักดันการดำาเนินงาน CSR 

in process และการดำาเนินงานด้าน Financial Literacy ขององค์กร

ให้ประสบความสำาเรจ็ จงึไดค้ดัเลอืกพนกังานจติอาสากลุม่หนึง่เป็น 

CSR agent  เพื่อปฏิบัติหน้าที่หลัก ดังนี้

 (1) ผลักดันการดำาเนินงาน CSR in process และการดำาเนิน 

  งานด้าน Financial Literacy ขององค์กรให้ประสบความ 

  สำาเร็จ

 (2) เป็นผู้ประสานงานในการประเมินผลกระทบด้านสังคมและ 

  สิง่แวดลอ้มจากการปฏบัิตงิานท่ีอาจมีตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี  

  (stakeholders) ในส่วนงานท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อกำาหนด 

  แนวทางลดผลกระทบนั้นๆ 

 (3) แจ้งผลการปฏิบัติหน้าท่ีกับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเพ่ือ 

  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้าน CSR in process  

  และ Financial Literacy ของธนาคาร

ในปี 2556 ธนาคารมี CSR Agent รวม 262 คน จากหน่วยงาน

ต่างๆ  ซึ่งแผนงานสำาหรับ CSR Agent ในปีต่อไปการพัฒนาความ

รู้ความเข้าใจของ CSR Agents เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้าน CSR 

in process เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่

พนักงานส่วนใหญ่ของธนาคารอย่างทั่วถึง อันจะนำาไปสู่การดำาเนิน

งานด้าน CSR in process ของธนาคารในระดับที่ลึกซึ้งและขยาย

วงกว้างมากยิ่งขึ้น

นอกจากการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในกระบวนการทำางานแล้ว 

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการนำาความรู้ความเช่ียวชาญของ 

องค์กรและพนักงานมาสร้างประโยชน์ให้สังคม โดยเน้นเรื่อง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชน ลูกค้า นักลงทุน และ 

ผู้บริโภค ด้วยความเช่ือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำาคัญและ 

มีค่ามากที่สุดในการพัฒนาประเทศ 

Non-performing Assets Committee, and Level 2 Fund 

Screening Committee. Instead of printing files out as hard 

copies, the files are now recorded onto the iPad of each 

committee member, thus reducing the cost of paper use 

and outsourcing by 186,000 baht per committee a year. 

Innovation of the Bank’s social responsibility CSR 
Agent Drive
From 2012, the Bank has had the policy to increase the role 

of volunteer staff to cover CSR in-process operations and the 

organization’s work in financial literacy to achieve its objectives.  

A group of volunteer staff have thus been selected as CSR 

agents to fulfill the following main duties: 

 (1) Push for the success of CSR in-process operations and 

  the organization’s work in financial literacy

 (2) Act as coordinators in the evaluation of operations  

  regarding the possible social and environmental impact  

  on stakeholders as far as the work they are responsible  

  for is concerned to determine approaches to reduce the  

  impact. 

 (3) Report the operation results to the Social Activities  

  Department to solve problems and for further development 

  of the Bank’s CSR in-process and financial literacy work. 

In 2013, the Bank had a total of 262 CSR agents from various 

work units. The work plan for CSR agents in the following year 

is to develop the knowledge and understanding of CSR agents 

in CSR in-process operations for further dissemination of the 

knowledge and understanding to the Bank’s staff.  This is so 

that the Bank’s CSR in-process work will grow both deeper 

and more extensive. 

In addition to creating innovations for work process, the Bank 

also places importance on the use of the Bank’s and its staff’s 

knowledge and expertise to benefit society.  In this regard, it 

focuses on development of knowledge and abilities in young 

people, customers, investors and consumers in the belief that 

people are the most important and valuable resource for the 

country’s development. 
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ตัวอย่�งนวัตกรรมด้�นก�รเพิ่มศักยภ�พของทรัพย�กรบุคคล

 • นวัตกรรมก�รให้คว�มรู้แก่นักลงทุนในโครงก�ร

  KK Intelligent Investment Institute (KK iCube)

โครงการ  KK Intelligent Investment Institute (KK iCube) 

เป็นสถาบันการอบรมด้านการลงทุน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเพื่อให้

ความรู้ด้านการลงทุนอย่างมีมาตรฐานและครบถ้วนทุก

ด้านท่ีเกี่ยวกับการลงทุนแก่นักลงทุนรายย่อยท้ังท่ีเป็น

ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและท่ีไม่ใช่ลูกค้า  

เพื่อช่วยลดปัญหาเร่ืองความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 

ท่ีแท้จริง และความรู้ด้านการลงทุนท่ีจำากัดของนักลงทุน 

รายย่อย นวัตกรรมที่ใช้ในการดำาเนินโครงการคือการจัดทำา

หลักสูตรท่ีมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครรับการอบรมท่ีไม่เป็นลูกค้า

ของบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำากัด จะต้องผ่านการ

อบรมหลักสูตรต่างๆ ตามลำาดับ โดยไม่สามารถลงทะเบียน

อบรมข้ามหลักสูตรท่ีกำาหนดได้ ส่วนผู้สมัครรับการอบรม

ท่ีเป็นลูกค้าของบริษัท สามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตร

ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามเงื่อนไขท่ี

บริษัทกำาหนด และยังสามารถเข้าอบรม KK iCube Live 

(ห้องเรียน Online) ได้

 

ปี 2556 KK iCube จดัการอบรม 23 หลกัสตูร โดยมผีูร้บัการ

อบรม 2,841 คน  ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถ

ดูรายละเอียดและข้ันตอนการสมัครได้ท่ี ศูนย์ข้อมูลลูกค้า

สัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคเค เทรด จำากัด โทร. 0 2680 

2888 โทรสาร 0 2680 2889 อีเมล์ cs@kktrade.co.th

Examples of innovations for enhancing human potential 

 • Innovation of providing knowledge for investors in KK  

  Intelligent Investment Institute (KK iCube) project

The KK Intelligent Investment Institute (KK iCube) was 

set up to provide complete investment knowledge of 

standards for small investors who are customers of KK 

Trade Securities Co. Ltd., a company in Kiatnakin Phatra 

Financial Group, as well as for non-customers.  This is 

to help small investors who often have limited access 

to accurate investment information and knowledge. The 

innovations used in the project are prepared for use in 

the programs with certain conditions.  Non-customer 

program participants are enrolled in the programs in  

order. Meanwhile, KK Trade Securities Co. Ltd. customer 

participants can enroll in any program and in any order 

they wish. In addition, they can also participate in KK 

iCube Live (online class). 

 

In 2013, KK iCube organized 23 training programs with 

a total number of 2,841 participants. Those interested 

in the training can find details about the programs 

and the application process at the Customer Service 

Center, KKTRADE Securities Co. Ltd., Tel. 0 2680 2888, 

Fax. 0 2680 2889, or email cs@kktrade.co.th. 

ที่มา / Source : www.kktrade.co.th/kkicube/course.php

Smart steps for smart investor
Elementary  (E)
	 ก้าวแรกของการลงทุน
Fundamental (F)
	 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
	 F101	 ใช้บทวิเคราะห์อย่างไรให้รวย
	 F202	-	F204	เจาะลึกอุตสาหกรรมฮิตแบบมือโปร
Quant/Technical (Q)
	 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค			
	 Q101	 หาจังหวะรวย	ด้วย	Technical
	 Q201	 ใครๆ	ก็	Quart	ได้
Derivative Product (D)
	 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
	 D101	 เทรด	Equity	Futures	ใครว่ายาก
	 D102	 ทองคำา	นำ้ามัน	ดอลลาร์	ทางเลือกใหม่ในการลงทุน
	 D103	 DW	ไม่รู้ไม่ได้

TRADING TOOLS

TO 101	 เทรดหุ้นออนไลน์ง่ายแค่คลิก
TO102	 เทรดอนุพันธ์ออนไลน์ง่ายแค่คลิก
TE101	 เทคนิคพิชิตตลาดด้วย	eFinance	Thai	Level	1
TE 201	 เทคนิคพิชิตตลาดด้วย	eFinance	Thai	Level	2
TO 101H	 เรียนลัดเทรดหุ้นออนไลน์ง่ายแค่คลิก
TO102H	 เรียนลัดเทรด	SET50	Index	และ	Single	Stock	Futures
TO201H	 เรียนลัด	Gold	Futures	ทำากำาไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
TO101H		 เรยีนลดัการดกูราฟเทคนคิพชิติตลาดดว้ย	eFinanceThai
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 • นวัตกรรมก�รสร้�งทรัพย�กรบุคคลที่มีคุณค่�ให้สังคม

ธนาคารดำาเนินโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับ 

ปริญญาตรี Kiatnakin Responsibility Scholarship 

(รายละเ อียดเ พ่ิมเติมหน้า 39) โดยมีหลัก เกณฑ์ 

ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาท่ีจะได้รับทุนประการหนึ่งว่า 

“ จ ะ ต้ อ ง เ ป็ นผู้ มี ค ว ามปร ะพฤติิ ดี  แ ล ะมี ป ร ะ วั ติ  

การบำาเพ็ญประโยชน์ ให้สังคม และมีผลการเรียนดี”   

ซ่ึงสะท้อนถึงความตั้งใจของธนาคารในการให้โอกาส  

“คนดี” ท่ีมี “ความรู้ความสามารถ” ให้ได้รับโอกาส 

ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ภายหลงัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรซ่ึ์งรว่มดำาเนนิโครงการนี ้

กับธนาคารได้นำาหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการ 

คัดเลือกนักศึกษาท่ีจะได้รับทุนอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัย 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับ

โอกาสทางการศึกษา ซ่ึงจะพัฒนาเป็นคนดีท่ีมีคุณค่าต่อ

สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 • Innovation of creating valuable human capital for society

The Bank conducts the Kiatnakin Responsibility 

Scholarship project. (See project detail on page 39) Criteria 

for selecting students to be awarded scholarships are 

that successful candidates “must have good conduct, 

with a record of working for the benefit of society and 

good academic performance”.  This reflects the Bank’s 

intent to provide opportunities for “upstanding people” 

with “knowledge and abilities” so that they can develop 

to their full potential. 

Thammasat University, which collaborates with the Bank 

on this project, also relies on the selection criteria in  

considering students for the university’s other  

scholarships. This is to support youth with social  

responsibility in terms of educational opportunities and 

development so they become valuable, contributing 

members of society who will benefit the country in the 

future. 
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