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“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร”
ด�าเนนิธรุกจิการเงนิอย่างเตม็รปูแบบ มุง่เน้นความเชีย่วชาญ
ในด้านธรุกจิธนาคารพาณชิย์และด้านธรุกจิตลาดทนุ 
สนบัสนนุความเป็นเลศิในทกุธรุกจิหลกัทีเ่ลอืกด�าเนนิการ 
โดยใช้ความรู้ความช�านาญในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นจุดแข็ง
ของทั้งสองกิจการ ส่งเสริมการพฒันาตลาดเงินและเศรษฐกจิ
ของประเทศให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ทัง้ต่อลกูค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
ของธนาคารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพร้อมสร้างโอกาส 
ทางการเงินที่ดีกว่า เพื่อให้ลูกค้าทุกคนของธนาคารได้ประโยชน์ที่มากกว่า

4 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร



ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เงินฝาก “One Stop Services เพิ่มโอกาส สร้างชีวิตที่ดีกว่า”
เงนิฝาก ทัง้ประเภทบคุคลธรรมดาและนติบิคุคล (ออมทรพัย์, ประจ�า และกระแสรายวนั)
กองทุน กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายกองทุนของ19 บลจ. (Fund Mart) 
บริการประกันชีวิต (Banc assurance) เพื่อสร้างหลักประกันการลงทุนให้ลูกค้า

PRIORITY
ที่ปรึกษาส่วนตัว ตอบโจทย์การลงทุนได้มั่นใจกว่า 
ให้บริการโดยทีมที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ให้ค�าแนะน�า
ผลิตภัณฑ์การลงทนุทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายการลงทนุของลกูค้าทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง 
และระยะยาว

สินเชื่อรายย่อย
ความสะดวก ง่าย ได้เงินเร็วกว่า 
ด้วยผลติภณัฑ์สนิเชือ่ทีส่ะดวก เข้าถงึง่าย ได้เงนิเรว็ อนมุตัฉิบัไวทัง้สนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์  
สินเชื่อรถเพื่อเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม SMEs
สินเชื่อเคหะ ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ประกันภัยรถยนต์ และศูนย์ประมูลรถยนต์บางนา
และศูนย์ประมูลรถยนต์อุดรธานี 

สินเชื่อธุรกิจ
สร้างโอกาส ให้แข่งขันได้มากกว่า
ให้บรกิารสนิเชือ่ธรุกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน อาท ิสนิเชือ่ธรุกจิอสังหาริมทรัพย์
สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ สนิเชือ่ธรุกจิฟลอร์แพลน สนิเชือ่ธรุกจิขนส่งสนิเชือ่ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ และสนิเชือ่ธรุกจิทัว่ไป โดยมทีมีทีป่รกึษามอือาชพีเฉพาะด้าน
ในธรุกจินัน้ๆ คอยให้ค�าปรกึษาอย่างใกล้ชดิ ทรัพย์สินรอขาย ทรัพย์พร้อมโอน ในราคา
ที่เหมาะสมกว่า ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายหลายรูปแบบที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์
ได้ทันที ทั้งที่ดินเปล่า บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมเินยีม อาคารพาณชิย์ และ
ทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีบริการให้ข้อมูลออนไลน์ ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์

ด้านธุรกิจตลาดทุน
ด�าเนินงานภายใต้ บริษัททุนภัทร บล.ภัทร บล.เกียรตินาคิน และ บลจ.เกียรตินาคิน
ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ และการลงทุนอย่างครบวงจร ประกอบด้วย
1. ด้านธรุกจิทีป่รกึษาการลงทนุให้แก่ลกูค้าบคุคลรายใหญ่ (Private Wealth Management) 
2. ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สถาบัน ธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) 
3. ธุรกิจการลงทุน  (Principal Investment Business) ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์

“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร”
ด�าเนนิธรุกจิการเงนิอย่างเตม็รปูแบบ มุง่เน้นความเชีย่วชาญ
ในด้านธรุกจิธนาคารพาณชิย์และด้านธรุกจิตลาดทนุ 
สนบัสนนุความเป็นเลศิในทกุธรุกจิหลกัทีเ่ลอืกด�าเนนิการ 
โดยใช้ความรู้ความช�านาญในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นจุดแข็ง
ของทั้งสองกิจการ ส่งเสริมการพัฒนาตลาดเงนิและเศรษฐกจิ
ของประเทศให้เกดิประโยชน์สูงสุด ทัง้ต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
ของธนาคารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพร้อมสร้างโอกาส 
ทางการเงินที่ดีกว่า เพื่อให้ลูกค้าทุกคนของธนาคารได้ประโยชน์ที่มากกว่า
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เติมเต็มองค์กรให้สามารถ
รับรองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งขึ้น

Empowering the 
organization to better 
accommodate 
stakeholders’ needs.



เติมเต็มองค์กรให้สามารถ
รับรองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งขึ้น

Empowering the 
organization to better 
accommodate 
stakeholders’ needs.

ประเมินผลกระทบของธุรกิจ
ต่อสังคมแบบ 360 องศา

Making a 360 degree 
evaluation of business’ 
social impact.



ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
และความก้าวหน้าของ
พนักงานอย่างเสมอภาค
ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น

Promoting employees’ 
potential and progress 
developments on basis of 
equality while embedding 
anti-corruption values.



ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
และความก้าวหน้าของ
พนักงานอย่างเสมอภาค
ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น

Promoting employees’ 
potential and progress 
developments on basis of 
equality while embedding 
anti-corruption values.

ช่วยเหลือสังคมภายใต้โครงการ
พัฒนาคน พัฒนาชาติ 
กับเกียรตินาคินภัทร

Helping society under 
the People and Nation 
Development Project with 
Kiatnakin Phatra



สารคณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน)
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

Message on Corporate Social Responsibility from 
the Board of Directors of Kiatnakin Bank Plc.

 ปี 2558 นบัเป็นอกีปีหนึง่ทีก่ลุม่ธรุกจิการเงินเกยีรตินาคินภทัร 
มีการด�าเนินการที่มีความคืบหน้าอย่างส�าคัญในแง่ของการ
ประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการที่
อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กรเสมอมา คือการ
ประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นให้
สอดคล้องไปกับการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยเฉพาะผ่าน
ทางการพฒันาตลาดการเงิน อนัถอืเป็นหวัใจของระบบเศรษฐกจิ
 ทั้งนี้ การประสานประโยชน์ที่เราเห็นว่าเป็นพื้นฐานและ
จ�าเป็นต้องท�าก่อนกค็อืการปรบัปรงุกระบวนการท�างานขององค์กร
ให้สามารถรบัรองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้ดยีิ่งขึ้น 
หรือที่เรียกกันว่า CSR in process ซึ่งแสดงออกผ่านพฒันาการ
ในหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
 ประการแรก เรามกีารจดัตัง้หน่วยงาน Transformation Office 
ภายใต้การน�าของคณุอภนินัท์ เกลยีวปฏนินท์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด 
(มหาชน) เพื่อเป็นหัวหอกในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักที่จะตอบโจทย ์
ความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมของลูกค้า ตลอดจนเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเป็น Credit House ที่มี
คุณภาพ รักษาความเป็นผู้น�าด้าน Investment Banking และ
ขยายธุรกิจ Private Banking ได้
 ประการต่อมา เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางการพัฒนาของ
ธนาคารฯ เป็นไปโดยไม่สร้างผลกระทบอันไม่สมควร เราจึงได้

10 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร



สารคณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน)
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

Message on Corporate Social Responsibility from 
the Board of Directors of Kiatnakin Bank Plc.

 ปี 2558 นบัเป็นอกีปีหนึง่ทีก่ลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 
มีการด�าเนินการที่มีความคืบหน้าอย่างส�าคัญในแง่ของการ
ประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักการที่
อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กรเสมอมา คือการ
ประสานประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นให้
สอดคล้องไปกับการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยเฉพาะผ่าน
ทางการพฒันาตลาดการเงนิ อนัถอืเป็นหวัใจของระบบเศรษฐกจิ
 ทั้งนี้ การประสานประโยชน์ที่เราเห็นว่าเป็นพื้นฐานและ
จ�าเป็นต้องท�าก่อนกค็อืการปรบัปรงุกระบวนการท�างานขององค์กร
ให้สามารถรบัรองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้ดียิ่งขึ้น 
หรือที่เรียกกันว่า CSR in process ซ่ึงแสดงออกผ่านพฒันาการ
ในหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
 ประการแรก เรามกีารจดัตัง้หน่วยงาน Transformation Office 
ภายใต้การน�าของคณุอภนินัท์ เกลยีวปฏนินท์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด 
(มหาชน) เพื่อเป็นหัวหอกในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักที่จะตอบโจทย์ 
ความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมของลูกค้า ตลอดจนเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเป็น Credit House ที่มี
คุณภาพ รักษาความเป็นผู้น�าด้าน Investment Banking และ
ขยายธุรกิจ Private Banking ได้
 ประการต่อมา เพื่อให้ม่ันใจว่าทิศทางการพัฒนาของ
ธนาคารฯ เป็นไปโดยไม่สร้างผลกระทบอันไม่สมควร เราจึงได้

 2015 was another year in which the Kiatnakin Phatra 
Financial Group made significant progress in corporate 
social responsibility based on a principle that has been at 
the heart of our organizational development from the start, 
namely our focus on aligning the interests of our organization, 
employees, customers and shareholders with that of the 
society and the country, especially through financial markets, 
which are an integral part of the economic system.   
 One aspect of the alignment of interests that we view 
as fundamental and of priority is the improvement of our 
organizational work processes to support the needs of 
stakeholders, better known as the CSR in process. Our 
improvement is reflected through developments in the 
following areas:
 First, we have established a Transformation Office 
under the supervision of Aphinant Klewpatinond, President 
and Chairman of Commercial Banking Business of 
Kiatnakin Bank Plc., to lead our organizational transformation 
during the past year with the aim to respond to the needs of 
customers and the market and equip them with necessary 
information for appropriate decision-making. They would 
also serve as a foundation for our long-term goals to become 
a quality credit house, sustain our leading position in investment 
banking, and expand our private banking business.  
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 ทั้งนี้ ธนาคารไม่หยุดแต่เพียงการปรับปรุงความรับผิดชอบ 
ในกระบวนการท�างานเท่านั้น หากยังขยายความรับผิดชอบไป
นอกกระบวนการท�างาน (CSR after process) ในทุกโอกาส
ที่เป็นไปได้ ภายใต้กรอบของโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับ
เกียรตินาคินภัทรที่ได้ด�าเนินมาอย่างยาวนานเป็นเวลา 44 ปี โดย
ธนาคารได้ร ่วมมือกับองค์กรภาคสังคม 8 แห่งท�ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านส่งเสริม
การศึกษา ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม หรือด้าน
บรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
 ในปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งเน้นการให้ความรู ้ทางการเงิน 
แก่สังคม เพื่อสร้างทักษะการตัดสินใจทางการเงินที่ดี และวินัย
ทางการเงินให้กบักลุม่เป้าหมายต่างๆ  โดยในฐานะประธานชมรม 
CSR สมาคมธนาคารไทย ธนาคารได้สนับสนุนโครงการ “รู้เก็บ 
รูใ้ช้ สบายใจ (Saving for Change)” ในระยะน�าร่อง  ทีด่�าเนนิการ 
ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์กร 
ภาคีสนับสนุนอีก 5 แห่ง จนประสบความส�าเร็จ สามารถสร้าง
วิทยากรด้านการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนได้ 49 คน 
จัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน�านักศึกษาให้กับแกนน�านักศึกษา
ในพืน้ทีจั่งหวดันครปฐมรวม 280 คน รวมถงึสามารถดดัแปลงและ
พัฒนาหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น
หลักสูตร “4 รู้สู่ความมั่งคั่ง” ซึ่งจะเป็นหลักสูตรมาตรฐานส�าหรับ
น�าไปใช้ให้ความรู้กับเยาวชนในโอกาสอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย
 เราเชื่อมั่นว่า การท�าให้กระบวนการท�างานมีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ค�านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
จะไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้น หากจะสะท้อนกลับมา
เป็นการเติบโตของธุรกิจ ที่จะท�าให้เราสามารถสร้างประโยชน์ 
ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืนและยิ่งๆ ขึ้นไป

 Secondly, to ensure that our development does not 
cause unintended consequences, we always conduct 
a 360 degree evaluation with our regulators, customers, 
employees, partners, local communities, and social and 
environmental agencies prior to the launch of our new 
product or the change of our work processes. We have also 
established the KK Contact Center to receive comments 
and feedbacks. The center turned out to be a success, 
and was recognized by the Office of the Consumer Protection 
Board and the Management System Certification Institute 
(Thailand) with the “Consumer Protection-Thailand 
Call Center Award 2015.”
 Thirdly, all our work processes would not be smooth 
without a capable workforce. Our Bank therefore initiated 
“KKP Got TALENTS” Program to recognize our quality 
employees, as well as the “Unsung Hero” Program to 
propagate the meritocratic value throughout the company. 
In addition, our Bank has provided employees with the 
opportunity to take birthday leave, as we believe that 
adequate rest will lead to more efficient and robust output, 
rather than merely increasing the number of working hours.  
 Finally, we recognize that corruption is a major obstacle 
towards social development, and that complacency is one 
of the contributing factors. Therefore, during the past year, 
our Bank mandated that all executives and employees must 
participate in e-learning training on: 1) Business ethics. 
2) Anti-corruption practices. The training helps ensure that 
our workforce do not view corruption as a normal practice. 
We have also distributed e-cards on our anti-corruption 
policies to all companies in our business group, partners, 
and customers, to inform them of our conviction and to 
serve as a guideline for transparent business practices.

ก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งและผลกระทบแบบ 360 องศา
ทุกครั้งก่อนมีการออกผลิตภัณฑ์หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท�างาน ไม่ว่าจะกบัหน่วยงานก�ากบัดแูล ลกูค้า พนกังาน พนัธมติร
ทางธรุกจิ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อกีทัง้ยงัได้ตัง้ KK Contact 
Center ขึ้นเพื่อรับค�าติชม และข้อร้องเรียนต่างๆ ซ่ึงปรากฏว่า
ประสบผลส�าเร็จอย่างดีย่ิง จนได้รับการคัดเลือกจากส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอ ให้เป็นหนึ่งใน “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ 
ผู้บริโภคดีเด่น ประจ�าปี 2558”
 ประการที่สาม กระบวนการท�างานทั้งหลายย่อมไม่อาจ
ด�าเนินไปได้โดยราบรื่นหากปราศจากบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ธนาคารจึงได้เริ่มโครงการเพื่อให้ธนาคารได้เข้าถึงบุคลากรที่ 
มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการยกย่องบุคลากรเหล่านั้น โครงการ 
เช่น “KKP Got TALENTS” และ “ตามหานายอินทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ” 
เป็นโครงการที่เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ธนาคารยังได้เพิ่มเติมสิทธิการลาเนื่องในวันเกิด 
(Birthday Leave) เนื่องจากเราเชื่อว่าวันหยุดที่เพียงพอและ 
เหมาะสมจะน�าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน 
ที่ลึกกว่าการพยายามเพิ่มจ�านวนชั่วโมงท�างานเท่านั้น
 สุดท้าย เนื่องจากเราตระหนักดีว่าคอร์รัปช่ันเป็นอุปสรรค 
ต่อพัฒนาการของสังคมในทุกด้าน และอุปสรรคส�าคัญของ 
การต่อต้านคอร์รัปชั่นก็คือความเพิกเฉยของสังคม ในปีที่ผ่านมา 
ธนาคารจึงได้ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเรียน 
หรอืทบทวนนโยบายเกีย่วกบั (1) จรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ 
และ (2) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านทางระบบ E-learning 
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะไม่เห็นคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องวิถีปฏิบัติปกติ 
โดยเรา ได้ส่ง e-card นโยบายความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ
กลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร ดังกล่าวไปยังคู่ค้า/ลูกค้าด้วย เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์และเป็นกรอบทีช่่วยส่งเสรมิพฤตกิรรมท่ีโปร่งใส
ให้กับทุกฝ่าย
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 Our Bank does not stop at only cultivating responsibility 
in our immediate scope of operations, but have expanded 
efforts to after process CSR activities whenever possible 
under the “Human Development and National Development 
with Kiatnakin Phatra” program, which has continued for 
44 years already. We have partnered with 8 social sector 
organizations to organize activities for the betterment of 
society, including education support, ethical and social 
immunity development, and disaster relief and charitable 
contributions.
 During the past year, we have worked to provide 
financial knowledge to society to support good financial 
decision-making and discipline among target groups. In our 
role as the chairman of the CSR Club of the Thai Bankers’ 
Association, we supported the “Saving for Change” 
project during its pilot phase, in cooperation with the 
National Council for Child and Youth Development Under 
the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn and other 5 partners, to train 49 financial trainers, 
develop 280 university student leaders in Nakhon Pathom 
province, and develop the Stock Exchange of Thailand’s 
“4 Keys to Wealth Creation” curriculum, which will be used 
to provide knowledge to youths in the future.  
 We believe transparent and fair operations, with 
the utmost regards for the interests of customers and  
stakeholders, will not only benefit society, but will  
contribute to the growth of our business, thus allowing  
us to continue to give back to society on increasingly  
larger scales with greater sustainability. 

 ทั้งนี้ ธนาคารไม่หยุดแต่เพียงการปรับปรุงความรับผิดชอบ 
ในกระบวนการท�างานเท่านั้น หากยังขยายความรับผิดชอบไป
นอกกระบวนการท�างาน (CSR after process) ในทุกโอกาส
ที่เป็นไปได้ ภายใต้กรอบของโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับ
เกียรตินาคินภัทรที่ได้ด�าเนินมาอย่างยาวนานเป็นเวลา 44 ปี โดย
ธนาคารได้ร ่วมมือกับองค์กรภาคสังคม 8 แห่งท�ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านส่งเสริม
การศึกษา ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม หรือด้าน
บรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
 ในปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งเน้นการให้ความรู ้ทางการเงิน 
แก่สังคม เพื่อสร้างทักษะการตัดสินใจทางการเงินที่ดี และวินัย
ทางการเงนิให้กบักลุม่เป้าหมายต่างๆ  โดยในฐานะประธานชมรม 
CSR สมาคมธนาคารไทย ธนาคารได้สนับสนุนโครงการ “รู้เก็บ 
รูใ้ช้ สบายใจ (Saving for Change)” ในระยะน�าร่อง  ทีด่�าเนนิการ 
ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์กร 
ภาคีสนับสนุนอีก 5 แห่ง จนประสบความส�าเร็จ สามารถสร้าง
วิทยากรด้านการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนได้ 49 คน 
จัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน�านักศึกษาให้กับแกนน�านักศึกษา
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมรวม 280 คน รวมถงึสามารถดดัแปลงและ
พัฒนาหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น
หลักสูตร “4 รู้สู่ความมั่งคั่ง” ซึ่งจะเป็นหลักสูตรมาตรฐานส�าหรับ
น�าไปใช้ให้ความรู้กับเยาวชนในโอกาสอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย
 เราเชื่อมั่นว่า การท�าให้กระบวนการท�างานมีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ค�านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
จะไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้น หากจะสะท้อนกลับมา
เป็นการเติบโตของธุรกิจ ที่จะท�าให้เราสามารถสร้างประโยชน์ 
ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืนและยิ่งๆ ขึ้นไป

 Secondly, to ensure that our development does not 
cause unintended consequences, we always conduct 
a 360 degree evaluation with our regulators, customers, 
employees, partners, local communities, and social and 
environmental agencies prior to the launch of our new 
product or the change of our work processes. We have also 
established the KK Contact Center to receive comments 
and feedbacks. The center turned out to be a success, 
and was recognized by the Office of the Consumer Protection 
Board and the Management System Certification Institute 
(Thailand) with the “Consumer Protection-Thailand 
Call Center Award 2015.”
 Thirdly, all our work processes would not be smooth 
without a capable workforce. Our Bank therefore initiated 
“KKP Got TALENTS” Program to recognize our quality 
employees, as well as the “Unsung Hero” Program to 
propagate the meritocratic value throughout the company. 
In addition, our Bank has provided employees with the 
opportunity to take birthday leave, as we believe that 
adequate rest will lead to more efficient and robust output, 
rather than merely increasing the number of working hours.  
 Finally, we recognize that corruption is a major obstacle 
towards social development, and that complacency is one 
of the contributing factors. Therefore, during the past year, 
our Bank mandated that all executives and employees must 
participate in e-learning training on: 1) Business ethics. 
2) Anti-corruption practices. The training helps ensure that 
our workforce do not view corruption as a normal practice. 
We have also distributed e-cards on our anti-corruption 
policies to all companies in our business group, partners, 
and customers, to inform them of our conviction and to 
serve as a guideline for transparent business practices.
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ข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้รับการรับรองความ
ถูกต้องและอนุมัติให้เผยแพร่แล้ว จากคณะกรรมการธนาคาร 
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ น�าผลส�ารวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
ที่รวบรวมโดยคณะ CSR Agents ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานจาก
ทุกฝ่ายงานที่ได้รับคัดเลือกว่ามีบทบาทส�าคัญในการผลักดันให้
เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในและนอกกระบวนการท�างาน 
(CSR in & after process) ตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ  
ประกอบกับการประเมินผลกระทบจากการออกผลิตภัณฑ์และ
การปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานใหม่ของสายงานต่างๆ ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2557 จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ และได้ข้อสรุป
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า/คู่ค้า พนักงาน 
หน่วยงานก�ากับดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) เปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มติดต่อเสนอแนะ ติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการใดๆ ของธนาคารได้ทาง KK Contact 
Center โทร. 0 2165 5555 ซ่ึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ควบคุม
คณุภาพบรกิาร ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์จะประสานงานตรวจสอบเรือ่ง
ที่รับแจ้ง และติดต่อกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย เพื่อแจ้ง
ข้อแก้ไข หรือข้อมูลให้ทราบ และน�าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
ทั้งหมดมาจัดท�ารายงาน Voice of Customers เสนอผู้บริหาร
เป็นประจ�าทุกเดือน นอกจากนี้ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ติดต ่อกรรมการอิสระและเลขานุการบริษัทได ้โดยตรงที่ 
independent_director@kiatnakin.co.th หรือ corporate_
secretary@kiatnakin.co.th

นอกจากนี้ ธนาคารต้ังจุดส�ารวจคุณภาพการให้บริการของ
พนักงานสาขาทุกแห่ง เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อได้ประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา หรือเสนอข้อแนะน�า
ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารต่อไป

ขณะเดียวกนั การติดต่อระหว่างพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า หน่วยงาน
ก�ากบัดแูลชมุชน และสงัคมภายนอกโดยตรงกเ็ป็นอกีช่องทางหนึง่
ทีพ่นกังานกลุม่ธรุกจิการเงนิจะรวบรวมข้อคดิเหน็ ทศันคตต่ิางๆ 
ทีม่ต่ีอองค์กรเสนอเป็นข้อมลูให้กบัผูบ้งัคบับญัชาได้รบัทราบ

หลักการจัดทำ รายงาน
กลุ ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจัดท�ารายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ข้ึนตามแนวทางการ
จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1 ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ก�าหนดหลักการการรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็น 10 ข้อ แต่ในรายงานฉบับนี้จะไม่รวม 2 หัวข้อ คือ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนดให้เปิดเผยแยกต่างหาก
ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ�าปี 2558 และหวัข้อ “รายงานด้านสงัคม/สิง่แวดล้อม” 
ซึ่งคือการเปิดเผยประเด็นต่างๆ ทั้งหมดที่บรรจุไว้ในรายงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้

ดังนั้น หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อในรายงานฉบับนี้ 
จะกล่าวถึง
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ซึง่ได้จากการด�าเนินงาน 

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ข้อมูลประเด็นรายละเอียดประกอบการรายงานในหลักการ
แต่ละข้อเกิดจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบแบบส�ารวจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อน�าส่ง
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในช่วงต้นเดอืนมถินุายน 2558 
ซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องแล้ว จากคณะผู้บริหารระดับ
ประธานสายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้รับการติดตามความ
คืบหน้าในแต่ละประเดน็เรือ่ยมาจนถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมจากผู ้บริหารที่ดูแล
รับผิดชอบโครงการต่างๆ โดยตรง และพนักงานที่เป็น CSR 
Agents ของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ

Report development principles
The Kiatnakin Phatra Financial Group created the Corporate 
Social Responsibility Report 2015 based on the reporting 
methodology of Forms 56-1 and 69-1 of the Office of the 
Securities and Exchange Commission and 10 listed 
sections specified in the corporate social responsibility 
reporting methodology of the Stock Exchange of Thailand. 
However, this report does not cover two of the listed 
sections - namely good governance, which is publicly 
disclosed under the “Corporate Governance” section of 
our company’s annual registration statement for 2015, and 
social and environmental reporting, which is already 
covered in other sections included in this report.

Thus, this report comprises the following eight sections:
1. Fair operations
2. Anti-corruption
3. Respecting human rights
4. Fair treatment of employees
5. Responsibility to consumers
6. Environmental conservation
7. Community and social development
8. CSR innovation and dissemination thereof

The information in each section of this report was selected 
based on CSR surveys of publicly listed companies, whose 
results were submitted to the Stock Exchange of Thailand 
in June 2015. The information was verified by a panel 
comprising executives from the level of Head of and 
information updates were conducted up to December 31, 
2015, with support from executives directly responsible for 
various programs and our Group’s CSR Agents. 

All the information in this Corporate Social Responsibility 
Report has been verified and approved for dissemination 
by the Board of Directors after meeting no. 2/2016 on 
February 25, 2016. 

แนวทางการจัดทำ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility reporting methodology
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กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร



ข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้รับการรับรองความ
ถูกต้องและอนุมัติให้เผยแพร่แล้ว จากคณะกรรมการธนาคาร 
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ น�าผลส�ารวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
ที่รวบรวมโดยคณะ CSR Agents ซ่ึงเป็นตัวแทนพนักงานจาก
ทุกฝ่ายงานที่ได้รับคัดเลือกว่ามีบทบาทส�าคัญในการผลักดันให้
เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในและนอกกระบวนการท�างาน 
(CSR in & after process) ตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ  
ประกอบกับการประเมินผลกระทบจากการออกผลิตภัณฑ์และ
การปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานใหม่ของสายงานต่างๆ ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2557 จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ และได้ข้อสรุป
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า/คู่ค้า พนักงาน 
หน่วยงานก�ากับดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) เปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มติดต่อเสนอแนะ ติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการใดๆ ของธนาคารได้ทาง KK Contact 
Center โทร. 0 2165 5555 ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ควบคุม
คุณภาพบรกิาร ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์จะประสานงานตรวจสอบเรือ่ง
ที่รับแจ้ง และติดต่อกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย เพื่อแจ้ง
ข้อแก้ไข หรือข้อมูลให้ทราบ และน�าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
ทั้งหมดมาจัดท�ารายงาน Voice of Customers เสนอผู้บริหาร
เป็นประจ�าทุกเดือน นอกจากนี้ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ติดต ่อกรรมการอิสระและเลขานุการบริษัทได ้โดยตรงที่ 
independent_director@kiatnakin.co.th หรือ corporate_
secretary@kiatnakin.co.th

นอกจากนี้ ธนาคารตั้งจุดส�ารวจคุณภาพการให้บริการของ
พนักงานสาขาทุกแห่ง เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อได้ประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา หรือเสนอข้อแนะน�า
ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารต่อไป

ขณะเดยีวกนั การตดิต่อระหว่างพนกังาน ลกูค้า คูค้่า หน่วยงาน
ก�ากบัดแูลชมุชน และสงัคมภายนอกโดยตรงกเ็ป็นอกีช่องทางหนึง่
ทีพ่นกังานกลุม่ธรุกจิการเงนิจะรวบรวมข้อคดิเหน็ ทศันคติต่างๆ 
ทีม่ต่ีอองค์กรเสนอเป็นข้อมลูให้กบัผูบ้งัคบับญัชาได้รบัทราบ

Our stakeholders
We defined stakeholders in our operations through a survey 
by CSR Agents, who are employees representing each of 
our Bank’s divisions, with significant roles in the in-and 
after-process CSR activities that are part of our group’s 
policies. We have also evaluated impacts from the products 
and new changes in the work processes of our divisions 
from 2014 to 2015. This evaluation has resulted in the 
conclusion that our stakeholders comprise 5 main groups, 
narnely, shareholders, customers and partners, employees 
regulators and, communites and society. 

Stakeholders across all categories are encouraged to share 
comments or criticisms of the Bank’s operations through 
the KK Contact Center by calling 0 2165 5555. The 
Complaints Resolution/Quality Control Center, Customer 
Relations Division, will follow up on the matter and reach 
out to stakeholders to inform them of actions taken to resolve 
their issues or other relevant information. All comments and 
complaints are to be compiled into “Voice of Customers” 
reports, which are presented to the Bank’s executives on 
a monthly basis. Alternatively, stakeholders can directly 
contact our independent directors and the company 
secretary at independent_director@kiatnakin.co.th and 
corporate_secretary@kiatnakin.co.th respectively.

Additionally, the Bank has set up service quality survey 
stations at all branch offices, enabling customers and 
other visitors to provide feedback on services provided by 
employees at each branch or provide useful suggestions 
to further enhance the Bank’s quality of service.

Interactions between the Financial Group’s employees, 
customers, partners, regulators, communities and society 
also provide another channel for our employees to share 
their opinions on the Financial Group itself to their superiors.

Report development principles
The Kiatnakin Phatra Financial Group created the Corporate 
Social Responsibility Report 2015 based on the reporting 
methodology of Forms 56-1 and 69-1 of the Office of the 
Securities and Exchange Commission and 10 listed 
sections specified in the corporate social responsibility 
reporting methodology of the Stock Exchange of Thailand. 
However, this report does not cover two of the listed 
sections - namely good governance, which is publicly 
disclosed under the “Corporate Governance” section of 
our company’s annual registration statement for 2015, and 
social and environmental reporting, which is already 
covered in other sections included in this report.

Thus, this report comprises the following eight sections:
1. Fair operations
2. Anti-corruption
3. Respecting human rights
4. Fair treatment of employees
5. Responsibility to consumers
6. Environmental conservation
7. Community and social development
8. CSR innovation and dissemination thereof

The information in each section of this report was selected 
based on CSR surveys of publicly listed companies, whose 
results were submitted to the Stock Exchange of Thailand 
in June 2015. The information was verified by a panel 
comprising executives from the level of Head of and 
information updates were conducted up to December 31, 
2015, with support from executives directly responsible for 
various programs and our Group’s CSR Agents. 

All the information in this Corporate Social Responsibility 
Report has been verified and approved for dissemination 
by the Board of Directors after meeting no. 2/2016 on 
February 25, 2016. 

แนวทางการจัดทำ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility reporting methodology
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ตัวอย่างการดำ เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเร่ิมต้นจากข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Examples of CSR actions initiated by suggestions from stakeholders

18 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

• Communication with KKTRADE 
Securities Company Limited
- Organized meetings to receive 

information on regulatory measures 
and new regulations. 

- Participated in training or seminars to 
receive information on complying with 
regulations.

- Organized training or seminars to 
receive information on complying with 
regulations. 

- Received and provided feedback on 
practices and regulations that are 
being reviewed. 

- Received or provided information as 
requested by regulators.

- Inspection conducted by regulators. 

• Suggestions received by KKTRADE 
Securities Company Limited from 

1) The Office of the Securities and 
Echange Commission, Stock Exchange 
of Thailand. 
- Serve as an intermediary in the capital 

market by providing services and 
conducting business operations that 
meet standards.

- Possess good risk management, 
conflicts of interest prevention, 
management, and corporate 
governance systems. 

- Possess appropriate system for 
protecting clients’ assets. 

- Possess financial stability.
2) The Stock Exchange of Thailand and 

the Thailand Futures Exchange Pcl.
- Continual development of knowledge 

and understanding of capital markets 
among investors.

- Promote and develop knowledge of 
company employees.

- Develop and change systems using 
Information and Communications 
Technology (ICT). 

• Actions taken by KKTRADE Securities 
Company Limited
- Conducted business in accordance 

with the standards of practices 
and ethics expected of a securities 
business. 

- Strictly complied with all laws and 
regulations of regulators. 

- Promoted and supported employees 
in strictly conducting their duties 
in accordance with criteria set by 
regulators and industry professionals. 

- Cooperated in providing input for draft 
laws and regulations as requested by 
regulators. 

- Cooperated in providing information 
as requested by regulators. 

- Cooperated with industry professionals 
in elevating and developing the 
standards of the business. 

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

- การจัดประชุมสามัญประจ�าปี 
- ช่องทางการติดต่อกรรมการอิสระ

และเลขานุการบริษัทได้โดยตรงที่ 
independent_director@kiatnakin.co.th 
หรือ corporate_secretary@kiatnakin.
co.th

-

- ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

- Annual shareholders meeting. 
- Contacted independent directors and 

the company secretary directly at 
independent_director@kiatnakin.co.th 
and corporate_secretary@kiatnakin.
co.th respectively.

-

- Set regulations for shareholders to 
propose agendas during the annual 
shareholder meeting and to propose 
candidates to be Keatnakin Bank Plc’s 
members of the Board of Directors.

ลูกค้า
Customers

• ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก
- ส�ารวจจากการตอบแบบสอบถาม
- กิจกรรมที่จัดเพื่อลูกค้า Priority Banking 

รวม 22 กิจกรรมในปี 2558

• ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก
- ต้องการความสะดวกในการใช้บริการที่

สาขาของธนาคาร

• ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก 
- ควบรวม/ย้ายสาขาไปอยู่ในท�าเลที่ดีขึ้น 

เช่น ในศูนย์การค้า

• Deposit customers
- Conducted surveys using 

questionnaires.
- Organized 22 activities for Priority 

Banking customers in 2015.

• Deposit customers
- Convenience when receiving services 

at branches of the Bank.

• Deposit customers
- Consolidated/relocated branches 

to better locations, such as in 
department stores. 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

หน่วยงานก�ากับดูแล
Regulators

• ลักษณะการติดต่อกับธนาคาร
- การเข้าตรวจสอบการด�าเนินงานของ

ธนาคารโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
- การประชุม หารือ ซักซ้อมความเข้าใจใน

กฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ
ดูแล

- การขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูล
ให้กับหน่วยงานก�ากับดูแล

• ประเด็นที่ธนาคารได้รับ
ความคาดหวังจากหน่วยงานก�ากับดูแลที่มี
ต่อสถาบันการเงิน
- มีความมั่นคงและมีระบบบริหารความเสี่ยง

ที่ดี
- มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีธรรมาภิบาลที่ดี ด�าเนินธุรกิจอย่าง 

เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน

• แนวทางการด�าเนินงานของธนาคาร
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ

หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

- จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน
ของธนาคารอย่างสม�า่เสมอ

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ประกาศ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ภายในของ
ธนาคารให้มีความเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- ให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลตามที่
หน่วยงานก�ากับดูแลร้องขอ

• Communication with Kiatnakin Bank Plc.
- Inspection of the Bank’s operations 

conducted by regulators.
- Organized meetings or discussions 

to ensure understanding of laws and 
regulations of regulators.

- Cooperated in providing information 
as requested by regulators. 

• Suggestions received by Kiatnakin Bank 
Plc. on the expectations of financial 
institutions by regulators 
- Possess financial stability and good 

risk management system.
- Conduct business operations 

efficiently.
- Possess good governance and 

conducts business fairly with 
customers and the general public

• Actions taken by Kiatnakin Bank Plc.
- Strictly complied with all laws and 

regulationsof regulators. 
- Organized training to regularly provide 

knowledge to Bank employees. 
- Reviewed and updated internal 

policies, announcements, rules and 
regulations to be current and in 
accordance with relevant laws and 
regulations of regulators. 

- Cooperated in providing information 
as requested by regulators. 

• ลักษณะการติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์
เคเคเทรด จ�ากัด
- เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการก�ากับ

ดูแล รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เริ่มบังคับใช้ใหม่
- ร่วมอบรม สัมมนา รับฟังการซักซ้อม

แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ทางการ
- ร่วมรับฟังและเสนอแนะความคิด

เห็นส�าหรับร่างแนวทางปฏิบัติหรือ
ร่างหลักเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ
พิจารณา

- การรับ-ส่งข้อมูลตามที่หน่วยงานก�ากับ
ดูแลร้องขอ

- รับการตรวจสอบจากหน่วยงานก�ากับดูแล

• ประเดน็ทีบ่ริษทัหลกัทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด 
ได้รับจาก 

1) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- เป็นสถาบันตัวกลางในตลาดทุนโดย  

ต้องมีการให้บริการและการด�าเนินงาน 
ที่ได้มาตรฐาน

- มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบการจัดการ และระบบการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานที่ดี

- มีระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่
เหมาะสม

- มีฐานะการเงินที่มั่นคง
2) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- พฒันาความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัตลาดทนุ 

ให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและพัฒนายกระดับความรู้ของ

บุคลากรของบริษัท
- พัฒนา เปลี่ยนแปลงระบบงานด้วยการใช้

ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• แนวทางการด�าเนินงานของ 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด
- ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์

- ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
องค์กรปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลรวมถึง
มาตรฐานการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
ของตนเองอย่างเคร่งครัด

- ให้ความร่วมมือในการให้ความเห็นต่อ 
ร่างกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแล 
ขอความร่วมมือ

- ให้ความร่วมมือในการน�าส่งข้อมูลตามที่
ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานก�ากับดูแล

- ให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ในการยกระดับ และพัฒนามาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

• Communication with KKTRADE 
Securities Company Limited
- Organized meetings to receive 

information on regulatory measures 
and new regulations. 

- Participated in training or seminars to 
receive information on complying with 
regulations.

- Organized training or seminars to 
receive information on complying with 
regulations. 

- Received and provided feedback on 
practices and regulations that are 
being reviewed. 

- Received or provided information as 
requested by regulators.

- Inspection conducted by regulators. 

• Suggestions received by KKTRADE 
Securities Company Limited from 

1) The Office of the Securities and 
Echange Commission, Stock Exchange 
of Thailand. 
- Serve as an intermediary in the capital 

market by providing services and 
conducting business operations that 
meet standards.

- Possess good risk management, 
conflicts of interest prevention, 
management, and corporate 
governance systems. 

- Possess appropriate system for 
protecting clients’ assets. 

- Possess financial stability.
2) The Stock Exchange of Thailand and 

the Thailand Futures Exchange Pcl.
- Continual development of knowledge 

and understanding of capital markets 
among investors.

- Promote and develop knowledge of 
company employees.

- Develop and change systems using 
Information and Communications 
Technology (ICT). 

• Actions taken by KKTRADE Securities 
Company Limited
- Conducted business in accordance 

with the standards of practices 
and ethics expected of a securities 
business. 

- Strictly complied with all laws and 
regulations of regulators. 

- Promoted and supported employees 
in strictly conducting their duties 
in accordance with criteria set by 
regulators and industry professionals. 

- Cooperated in providing input for draft 
laws and regulations as requested by 
regulators. 

- Cooperated in providing information 
as requested by regulators. 

- Cooperated with industry professionals 
in elevating and developing the 
standards of the business. 

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

- การจัดประชุมสามัญประจ�าปี 
- ช่องทางการติดต่อกรรมการอิสระ

และเลขานุการบริษัทได้โดยตรงที่ 
independent_director@kiatnakin.co.th 
หรือ corporate_secretary@kiatnakin.
co.th

-

- ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

- Annual shareholders meeting. 
- Contacted independent directors and 

the company secretary directly at 
independent_director@kiatnakin.co.th 
and corporate_secretary@kiatnakin.
co.th respectively.

-

- Set regulations for shareholders to 
propose agendas during the annual 
shareholder meeting and to propose 
candidates to be Keatnakin Bank Plc’s 
members of the Board of Directors.

ลูกค้า
Customers

• ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก
- ส�ารวจจากการตอบแบบสอบถาม
- กิจกรรมที่จัดเพื่อลูกค้า Priority Banking 

รวม 22 กิจกรรมในปี 2558

• ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก
- ต้องการความสะดวกในการใช้บริการที่

สาขาของธนาคาร

• ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก 
- ควบรวม/ย้ายสาขาไปอยู่ในท�าเลที่ดีขึ้น 

เช่น ในศูนย์การค้า

• Deposit customers
- Conducted surveys using 

questionnaires.
- Organized 22 activities for Priority 

Banking customers in 2015.

• Deposit customers
- Convenience when receiving services 

at branches of the Bank.

• Deposit customers
- Consolidated/relocated branches 

to better locations, such as in 
department stores. 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

หน่วยงานก�ากับดูแล
Regulators

• ลักษณะการติดต่อกับธนาคาร
- การเข้าตรวจสอบการด�าเนินงานของ

ธนาคารโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
- การประชุม หารือ ซักซ้อมความเข้าใจใน

กฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ
ดูแล

- การขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูล
ให้กับหน่วยงานก�ากับดูแล

• ประเด็นที่ธนาคารได้รับ
ความคาดหวังจากหน่วยงานก�ากับดูแลที่มี
ต่อสถาบันการเงิน
- มีความมั่นคงและมีระบบบริหารความเสี่ยง

ที่ดี
- มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีธรรมาภิบาลที่ดี ด�าเนินธุรกิจอย่าง 

เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน

• แนวทางการด�าเนินงานของธนาคาร
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ

หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

- จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน
ของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ประกาศ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ภายในของ
ธนาคารให้มีความเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- ให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลตามที่
หน่วยงานก�ากับดูแลร้องขอ

• Communication with Kiatnakin Bank Plc.
- Inspection of the Bank’s operations 

conducted by regulators.
- Organized meetings or discussions 

to ensure understanding of laws and 
regulations of regulators.

- Cooperated in providing information 
as requested by regulators. 

• Suggestions received by Kiatnakin Bank 
Plc. on the expectations of financial 
institutions by regulators 
- Possess financial stability and good 

risk management system.
- Conduct business operations 

efficiently.
- Possess good governance and 

conducts business fairly with 
customers and the general public

• Actions taken by Kiatnakin Bank Plc.
- Strictly complied with all laws and 

regulationsof regulators. 
- Organized training to regularly provide 

knowledge to Bank employees. 
- Reviewed and updated internal 

policies, announcements, rules and 
regulations to be current and in 
accordance with relevant laws and 
regulations of regulators. 

- Cooperated in providing information 
as requested by regulators. 

• ลักษณะการติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์
เคเคเทรด จ�ากัด
- เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการก�ากับ

ดูแล รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เริ่มบังคับใช้ใหม่
- ร่วมอบรม สัมมนา รับฟังการซักซ้อม

แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ทางการ
- ร่วมรับฟังและเสนอแนะความคิด

เห็นส�าหรับร่างแนวทางปฏิบัติหรือ
ร่างหลักเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ
พิจารณา

- การรับ-ส่งข้อมูลตามที่หน่วยงานก�ากับ
ดูแลร้องขอ

- รับการตรวจสอบจากหน่วยงานก�ากับดูแล

• ประเดน็ทีบ่ริษทัหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ�ากดั 
ได้รับจาก 

1) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- เป็นสถาบันตัวกลางในตลาดทุนโดย  

ต้องมีการให้บริการและการด�าเนินงาน 
ที่ได้มาตรฐาน

- มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบการจัดการ และระบบการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานที่ดี

- มีระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่
เหมาะสม

- มีฐานะการเงินที่มั่นคง
2) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- พฒันาความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัตลาดทนุ 

ให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและพัฒนายกระดับความรู้ของ

บุคลากรของบริษัท
- พัฒนา เปลี่ยนแปลงระบบงานด้วยการใช้

ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• แนวทางการด�าเนินงานของ 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด
- ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์

- ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
องค์กรปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลรวมถึง
มาตรฐานการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
ของตนเองอย่างเคร่งครัด

- ให้ความร่วมมือในการให้ความเห็นต่อ 
ร่างกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแล 
ขอความร่วมมือ

- ให้ความร่วมมือในการน�าส่งข้อมูลตามที่
ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานก�ากับดูแล

- ให้ความร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ในการยกระดับ และพัฒนามาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ
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กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

• Insurance customers
- Contacted with staff of the Bank at 

branches. 

• Insurance customers
- Increase service channels such as 

mobile phone and internet to support 
the increase of financial transactions.

- Increase channels for paying 
insurance premiums through 
Automatic Transfer System to ensure 
continuity in insurance policies and 
provide convenience to customers. 

- Provide reassurance to customers 
about the stability of the Bank’s 
insurance business partners as the 
majority of insurance policies are valid 
for 10 years or more

• Insurance customers
- Developed service channel through 

the KK Auto Application, which allows 
customers to search for insurance 
premiums by themselves

- The Bank is currently developing 
an Automatic Transfer System for 
insurance premium payments. 

- Cooperated with life insurance 
business partners to communicate 
about the stability of said companies 
alongside advertisements about 
various products shown on the Bank’s 
shuttle vans, information display board 
of the Bank branches, and via radio. 

พนักงาน
Employees

- ติดต่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ บุคลากรธุรกิจ
สัมพันธ์ (HRBP) ที่ดูแลสายงาน, 
ทีมพนักงานสัมพันธ์, ทีมศูนย์บริการ
ลูกค้าและพนักงาน (HR Phone 5999), 
การตอบแบบสอบถามส�ารวจ 
ความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร

- ขอให้มีสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยส�าหรับ
พนักงานเพื่อให้เทียบเคียงกับสถาบัน 
การเงินในประเภทเดียวกัน

- ขอให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
ผูกพันของพนักงานภายในองค์กร

- จัดให้มีเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
ส�าหรับพนักงาน

- จัดให้มีกิจกรรมชมรมสันทนาการ 11 ชมรม 
ที่ตอบสนองความชอบ ความต้องการ 
วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

- กิจกรรม Road Show สาขาทั่วประเทศ 
เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ หารือ 
รับข้อเสนอแนะจากพนักงาน

- Contacted employees to receive 
feedback through various channels, 
such as Human Resources Business 
Partners (HRBP) of each function, 
employee relations teams, HR Phone 
5999, and employee engagement 
surveys. 

- Provide home loan benefits for 
employees that are comparable to 
benefits provided by other financial 
institutions. 

- Organize employee engagement 
activities.

- Provided home loan program for 
employees.

- Organized recreational activities for 11 
clubs to respond to diverse employee 
needs and lifestyles. 

- Organized a Road Show at branches 
throughout the country to promote 
knowledge and understanding, 
and gain employee comments and 
suggestions. 

ชุมชนรอบข้าง / สังคม
Local communities / 
society

- ด�าเนินโครงการร่วมกับองค์กรภาคสังคม
อย่างต่อเนื่อง

- ส�ารวจความคิดเห็นและความต้องการของ
องค์กรภาคสังคมที่ร่วมด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ
กับเกียรตินาคินภัทร

- ชุมชนรอบสาขาในต่างจังหวัดต้องการ
ให้กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ส่งเสริมการเรียนรู้
ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน

- องค์กรภาคสังคมที่ร่วมโครงการพัฒนา
คน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินภัทร 
อาทิ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
ต้องการให้กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ช่วย
สนับสนุนด้านการสื่อสารกิจกรรมที่องค์กร
จัดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่

- ธนาคารน�าความต้องการนี้ไปพัฒนา
แผนงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางการเงินขั้นพื้นฐานและการสร้างวินัย
ทางการเงิน โดยได้ร่วมกับชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย (ในฐานะที่เป็น
ประธานชมรม) และสภาองค์การพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดท�าโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ 
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประสบผลส�าเร็จ
ในการพัฒนาแกนน�านักศึกษาจ�านวน 
280 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง 
และสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม 
ให้สามารถเผยแพร่ความรูท้างการเงนิ
ขั้นพื้นฐานให้กับสังคม และในจ�านวนนี้ 
75 คน มีศักยภาพในการเป็น Peer 
Educator จัดท�าโครงการขยายผลในชุมชน
ได้อีก 15 โครงการในปี 2558

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

• ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
- ส�ารวจจากการตอบแบบสอบถาม

• ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
- ต้องการให้ธนาคารมีจุดให้บริการเพิ่มขึ้น

• ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
- พัฒนาช่องทางการแจ้งปัญหาบริการ

ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น 
- ปรับปรุงกระบวนการจัดส่งเอกสาร

ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงลดความผิดพลาด
ในการจัดส่ง

- พัฒนาช่องทางการรับช�าระเงินให้
หลากหลายยิ่งขึ้น

- พัฒนาบริการทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้กับ
ลูกค้า

- พัฒนาระบบ E-Banking ให้รองรับธุรกรรม
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเรื่องบริการ
ต่างๆ ของธนาคารให้ลูกค้าทราบอย่าง
ครอบคลุมทั่วถึง

• Auto hire purchase customers
- Conducted surveys using 

questionnaires.

• Auto hire purchase customers
- Increase number of service areas.

• Auto hire purchase customers
- Developed channels for filing service 

complaints to increase customer 
convenience.

- Improved process to deliver 
documents more quickly and reduce 
delivery errors. 

- Developed payment channels to be 
more diverse. 

- Developed additional financial 
services to increase customer 
convenience. 

- Developed E-banking to support 
increased financial transactions.

- Increased efficiency of communication 
about various Bank services to keep 
customers informed. 

• ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ติดต่อผ่านพนักงานแนะน�าผลิตภัณฑ์ที่สาขา
ของธนาคาร

• ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- ขอให้เพิ่มช่องทางการท�าธุรกรรมเพิ่มขึ้น

ผ่านระบบมือถือและอินเทอร์เน็ต
- ขอให้เพิ่มช่องทางการช�าระค่าเบี้ยชีวิตปี

ต่ออายุผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System) เพื่อคง
ความต่อเนื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิต
และอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า

- ขอความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงของ
บริษัทประกันชีวิตที่เป็นพันธมิตรของ
ธนาคารเพื่อสร้างความเชี่อมั่นให้กับ
ลูกค้าในฐานะผู้เอาประกันภัย เนื่องจาก
กรมธรรม์ส่วนใหญ่มีคุ้มครองมากกว่า 
10 ปี

• ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบ 

application บนมือถือโดยใช้ชื่อว่า KK 
Auto App. ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหา
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ด้วยตนเอง

- ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการ
ตัดช�าระค่าเบี้ยผ่านระบบการตัดบัญชี
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System)

- ร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตสื่อสาร
เรื่องความมั่นคงของบริษัทประกัน
ชีวิต ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่าน
ป้ายประชาสัมพันธ์ที่สาขาของธนาคาร 
สื่อโฆษณาที่ติดข้างรถตู้ของธนาคาร 
โฆษณาทางรายการวิทยุ เป็นต้น



21Corporate Social Responsibility Report 2015
Kiatnakin Phatra Financial Group

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

• Insurance customers
- Contacted with staff of the Bank at 

branches. 

• Insurance customers
- Increase service channels such as 

mobile phone and internet to support 
the increase of financial transactions.

- Increase channels for paying 
insurance premiums through 
Automatic Transfer System to ensure 
continuity in insurance policies and 
provide convenience to customers. 

- Provide reassurance to customers 
about the stability of the Bank’s 
insurance business partners as the 
majority of insurance policies are valid 
for 10 years or more

• Insurance customers
- Developed service channel through 

the KK Auto Application, which allows 
customers to search for insurance 
premiums by themselves

- The Bank is currently developing 
an Automatic Transfer System for 
insurance premium payments. 

- Cooperated with life insurance 
business partners to communicate 
about the stability of said companies 
alongside advertisements about 
various products shown on the Bank’s 
shuttle vans, information display board 
of the Bank branches, and via radio. 

พนักงาน
Employees

- ติดต่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ บุคลากรธุรกิจ
สัมพันธ์ (HRBP) ที่ดูแลสายงาน, 
ทีมพนักงานสัมพันธ์, ทีมศูนย์บริการ
ลูกค้าและพนักงาน (HR Phone 5999), 
การตอบแบบสอบถามส�ารวจ 
ความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร

- ขอให้มีสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยส�าหรับ
พนักงานเพื่อให้เทียบเคียงกับสถาบัน 
การเงินในประเภทเดียวกัน

- ขอให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
ผูกพันของพนักงานภายในองค์กร

- จัดให้มีเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
ส�าหรับพนักงาน

- จัดให้มีกิจกรรมชมรมสันทนาการ 11 ชมรม 
ที่ตอบสนองความชอบ ความต้องการ 
วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

- กิจกรรม Road Show สาขาทั่วประเทศ 
เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ หารือ 
รับข้อเสนอแนะจากพนักงาน

- Contacted employees to receive 
feedback through various channels, 
such as Human Resources Business 
Partners (HRBP) of each function, 
employee relations teams, HR Phone 
5999, and employee engagement 
surveys. 

- Provide home loan benefits for 
employees that are comparable to 
benefits provided by other financial 
institutions. 

- Organize employee engagement 
activities.

- Provided home loan program for 
employees.

- Organized recreational activities for 11 
clubs to respond to diverse employee 
needs and lifestyles. 

- Organized a Road Show at branches 
throughout the country to promote 
knowledge and understanding, 
and gain employee comments and 
suggestions. 

ชุมชนรอบข้าง / สังคม
Local communities / 
society

- ด�าเนินโครงการร่วมกับองค์กรภาคสังคม
อย่างต่อเนื่อง

- ส�ารวจความคิดเห็นและความต้องการของ
องค์กรภาคสังคมที่ร่วมด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ
กับเกียรตินาคินภัทร

- ชุมชนรอบสาขาในต่างจังหวัดต้องการ
ให้กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ส่งเสริมการเรียนรู้
ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน

- องค์กรภาคสังคมที่ร่วมโครงการพัฒนา
คน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินภัทร 
อาทิ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
ต้องการให้กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ช่วย
สนับสนุนด้านการสื่อสารกิจกรรมที่องค์กร
จัดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่

- ธนาคารน�าความต้องการนี้ไปพัฒนา
แผนงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางการเงินขั้นพื้นฐานและการสร้างวินัย
ทางการเงิน โดยได้ร่วมกับชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย (ในฐานะที่เป็น
ประธานชมรม) และสภาองค์การพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดท�าโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ 
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประสบผลส�าเร็จ
ในการพัฒนาแกนน�านักศึกษาจ�านวน 
280 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง 
และสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม 
ให้สามารถเผยแพร่ความรูท้างการเงนิ
ขั้นพื้นฐานให้กับสังคม และในจ�านวนนี้ 
75 คน มีศักยภาพในการเป็น Peer 
Educator จัดท�าโครงการขยายผลในชุมชน
ได้อีก 15 โครงการในปี 2558

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

• ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
- ส�ารวจจากการตอบแบบสอบถาม

• ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
- ต้องการให้ธนาคารมีจุดให้บริการเพิ่มขึ้น

• ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
- พัฒนาช่องทางการแจ้งปัญหาบริการ

ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น 
- ปรับปรุงกระบวนการจัดส่งเอกสาร

ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงลดความผิดพลาด
ในการจัดส่ง

- พัฒนาช่องทางการรับช�าระเงินให้
หลากหลายยิ่งขึ้น

- พัฒนาบริการทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้กับ
ลูกค้า

- พัฒนาระบบ E-Banking ให้รองรับธุรกรรม
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเรื่องบริการ
ต่างๆ ของธนาคารให้ลูกค้าทราบอย่าง
ครอบคลุมทั่วถึง

• Auto hire purchase customers
- Conducted surveys using 

questionnaires.

• Auto hire purchase customers
- Increase number of service areas.

• Auto hire purchase customers
- Developed channels for filing service 

complaints to increase customer 
convenience.

- Improved process to deliver 
documents more quickly and reduce 
delivery errors. 

- Developed payment channels to be 
more diverse. 

- Developed additional financial 
services to increase customer 
convenience. 

- Developed E-banking to support 
increased financial transactions.

- Increased efficiency of communication 
about various Bank services to keep 
customers informed. 

• ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ติดต่อผ่านพนักงานแนะน�าผลิตภัณฑ์ที่สาขา
ของธนาคาร

• ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- ขอให้เพิ่มช่องทางการท�าธุรกรรมเพิ่มขึ้น

ผ่านระบบมือถือและอินเทอร์เน็ต
- ขอให้เพิ่มช่องทางการช�าระค่าเบี้ยชีวิตปี

ต่ออายุผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System) เพื่อคง
ความต่อเนื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิต
และอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า

- ขอความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงของ
บริษัทประกันชีวิตที่เป็นพันธมิตรของ
ธนาคารเพื่อสร้างความเชี่อมั่นให้กับ
ลูกค้าในฐานะผู้เอาประกันภัย เนื่องจาก
กรมธรรม์ส่วนใหญ่มีคุ้มครองมากกว่า 
10 ปี

• ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบ 

application บนมือถือโดยใช้ชื่อว่า KK 
Auto App. ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหา
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ด้วยตนเอง

- ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการ
ตัดช�าระค่าเบี้ยผ่านระบบการตัดบัญชี
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System)

- ร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตสื่อสาร
เรื่องความมั่นคงของบริษัทประกัน
ชีวิต ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่าน
ป้ายประชาสัมพันธ์ที่สาขาของธนาคาร 
สื่อโฆษณาที่ติดข้างรถตู้ของธนาคาร 
โฆษณาทางรายการวิทยุ เป็นต้น
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ประเด็นปัญหา
Issue

ผลการวิเคราะห์
Analysis

มาตรการรองรับ
Actions taken

การขาดความรู้พื้นฐานทางการลงทุน
Lack of basic understanding of investment among 
investors

นักลงทุนมีพฤติกรรมการเก็งก�าไรระยะสั้นเป็น
ส่วนใหญ่ และขาดความเข้าใจในพื้นฐานการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด ด�าเนินโครงการ  
KK iCube ที่เปิดอบรมให้กับนักลงทุนทั่วไป โดยไม ่
คิดค่าใช้จ่าย ทุกไตรมาส ไตรมาสละ 3 หลักสูตร  
เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน  
และกลยทุธ์การลงทุน เพิม่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
ในหลักการ ตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน อันน�ามาสู่การ
วางกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมของนักลงทุน

The majority of investors focus only on short-term 
profits and lack basic understanding of 
investments.

KKTRADE Securities Company Limited 
conducted the “KK iCube” program, which 
provided free training to general investors, 
with 3 courses provided each quarter. Topics 
covered basic investments, investment analysis, 
and investment strategies to increase basic 
knowledge and understanding among investors 
so that they can set appropriate investment 
strategies.

อุปสรรคในการสร้างผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล
ของนักลงทุน
Limitation in achieving desired reasonable 
returns from investment

ลูกค้าบางกลุ่มไม่มีเวลาในการมองหาโอกาส
เพิ่มผลตอบแทนจากการฝากเงิน และไม่สะดวก
ในการลงทุนด้วยตนเอง จึงจ�ากัดรูปแบบการลงทุน
ไว้เฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุ้นเคย เช่น เงินฝาก
ออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า ทั้งที่อาจมีรูปแบบการลงทุน
ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้

ธนาคารน�าเสนอบริการ KK Smart Investment 
Service เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลตอบแทนจาก
การฝากเงิน และการสร้างวินัยการออมโดยลงทุน
ระยะยาว ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ
ใน 2 รูปแบบบริการดังนี้
- บริการประเภท Auto Sweep 
 ก�าหนดวงเงินในการใช้จ่ายผ่านค่า MIN, MAX 

กรณียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากเกินค่า MAX 
ระบบจะน�าเงินส่วนเกินนี้ไปลงทุนในกองทุนที่ลูกค้า
เลือกไว้ ในทางตรงกันข้าม หากยอดคงเหลือในบัญชี
เงินฝากต�่ากว่าค่า MIN ระบบจะส่งค�าสั่งขายกองทุน 
เพื่อเติมเงินในบัญชีเงินฝากให้ลูกค้าสามารถใช้จ่าย
ได้ตามปกติ

- บริการประเภท Saving Plan
 สร้างวินัยในการออมเงินระยะยาว โดยลงทุนแบบ

ถัวเฉลี่ยซึ่งลูกค้าสามารถเลือกความถี่ในการตัดเงิน
จากบัญชีเงินฝากไปลงทุนด้วยตัวเอง

Customers in some segments may have limited 
time to find new investment opportunities from 
Money Market as well as may not be comfortable 
to make investment decision by themselves. 
Their investment decisions tend to be limited 
to Saving Deposit and Fixed-Term Deposit. 
Consequently, these segments of customers 
will have opportunities lost from not being able 
to find alternatives for investment which deliver 
better return.

Our Bank’s KK Smart Investment Service 
is catered to deliver better return and to 
demonstrate benefits of long-term disciplined 
investment practices, through 2 options of 
automatic investment in Mutual Fund;
- Auto Sweep Services: Through this option, 

customers can set Min and Max level of 
deposit. Once the deposit is higher than Max 
level, the surplus portion will be automatically 
used to buy designated a Mutual Fund. In 
case that deposit level is below Min level, the 
invested portion in Mutual Fund will be returned 
to the deposit account by auto-redemption.

- Saving Plan Services: 
 Through this option, customers can adopt 

the Dollar-Cost-Average (DCA) investment 
approach by determining pre-set time and 
amount of investment. 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

- นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กบัองค์กรภาคสงัคมท่ีร่วมด�าเนินโครงการ 
พัฒนาคน พัฒนาชาติ กบัเกยีรตินาคินภัทรแล้ว 
กลุม่ธรุกจิการเงนิฯ สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  
และหอจดหมายเหตุุพุทธทาส อินทปัญโญ 
ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมทาง 
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจการ
เงินฯ และจัดท�าแคมเปญให้พนักงาน 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทั้งสององค์กร 
จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา

- Continuously conducted projects with 
social sector organizations.

- Surveyed the opinions and needs 
of social sector organizations 
that participated in the “Human 
Development and National 
Development with Kiatnakin Phatra” 
program.

- Promote learning about personal 
finance and financial discipline at local 
communities near Bank branches in 
upcountry provinces. 

- Provide support in communicating 
about activities organized by partners 
(e.g. Young Buddhist Association of 
Thailand Under the Royal Patronage, 
and Buddhadasa Indapanno 
Archives) that are participating in the 
“Human Development and National 
Development with Kiatnakin Phatra” 
program .

- The Bank developed work plans to 
promote learning about basic personal 
finance and financial discipline, in 
cooperation with the CSR Club of the 
Thai Bankers’ Association (in the Bank’s 
role as the club’s chairman) and the 
National Council for Child and Youth 
Development Under the Royal Patronage 
of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
and conducted the “Saving for Change” 
project to develop 280 student leaders 
from 7 universities and the Children 
and Youth Council in Nakhon Pathom 
province. The students were able to 
share knowledge about basic personal 
finance to society, and 75 of them gained 
the capacity to become peer educators 
in 15 projects to expand results in 2015. 

- In addition to providing funding to social 
sector organizations participating in 
the “Human Development and National 
Development with Kiatnakin Phatra” 
program, the Bank also supported the 
work of the Young Buddhist Association 
of Thailand and the Buddhadasa 
Indapanno Archives by communicating 
about the organizations” activities 
through the Bank’s various channels. 
The Bank also organized a campaign 
for employees to participate in the two 
organizations’ Buddhist activities.

นอกจากนี้ กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ค�านึงถึงแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มิได้ถูกหยิบยกโดย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่อาจกลายเป็นประเด็นปัญหาต่อการ
ด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ หรือการใช้บริการของลูกค้า 
รวมถึงอาจกลายเป็นประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต จึงได้ท�าการศึกษาและวางโครงการรองรับไว้ดังต่อไปนี้

Additionally, the Financial Group also considered trends 
and changes in society and the environment that were not 
discussed by stakeholders but represented potential 
obstacles to the Financial Group’s operations and the 
customer service experience or may develop into genuine 
social and environmental issues in the future. In response, 
the Financial Group conducted studies and conceived the 
following initiatives:
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ประเด็นปัญหา
Issue

ผลการวิเคราะห์
Analysis

มาตรการรองรับ
Actions taken

การขาดความรู้พื้นฐานทางการลงทุน
Lack of basic understanding of investment among 
investors

นักลงทุนมีพฤติกรรมการเก็งก�าไรระยะสั้นเป็น
ส่วนใหญ่ และขาดความเข้าใจในพื้นฐานการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด ด�าเนินโครงการ  
KK iCube ที่เปิดอบรมให้กับนักลงทุนทั่วไป โดยไม ่
คิดค่าใช้จ่าย ทุกไตรมาส ไตรมาสละ 3 หลักสูตร  
เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน  
และกลยทุธ์การลงทนุ เพิม่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
ในหลักการ ตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน อันน�ามาสู่การ
วางกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมของนักลงทุน

The majority of investors focus only on short-term 
profits and lack basic understanding of 
investments.

KKTRADE Securities Company Limited 
conducted the “KK iCube” program, which 
provided free training to general investors, 
with 3 courses provided each quarter. Topics 
covered basic investments, investment analysis, 
and investment strategies to increase basic 
knowledge and understanding among investors 
so that they can set appropriate investment 
strategies.

อุปสรรคในการสร้างผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล
ของนักลงทุน
Limitation in achieving desired reasonable 
returns from investment

ลูกค้าบางกลุ่มไม่มีเวลาในการมองหาโอกาส
เพิ่มผลตอบแทนจากการฝากเงิน และไม่สะดวก
ในการลงทุนด้วยตนเอง จึงจ�ากัดรูปแบบการลงทุน
ไว้เฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุ้นเคย เช่น เงินฝาก
ออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า ทั้งที่อาจมีรูปแบบการลงทุน
ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้

ธนาคารน�าเสนอบริการ KK Smart Investment 
Service เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลตอบแทนจาก
การฝากเงิน และการสร้างวินัยการออมโดยลงทุน
ระยะยาว ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ
ใน 2 รูปแบบบริการดังนี้
- บริการประเภท Auto Sweep 
 ก�าหนดวงเงินในการใช้จ่ายผ่านค่า MIN, MAX 

กรณียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากเกินค่า MAX 
ระบบจะน�าเงินส่วนเกินนี้ไปลงทุนในกองทุนที่ลูกค้า
เลือกไว้ ในทางตรงกันข้าม หากยอดคงเหลือในบัญชี
เงินฝากต�่ากว่าค่า MIN ระบบจะส่งค�าสั่งขายกองทุน 
เพื่อเติมเงินในบัญชีเงินฝากให้ลูกค้าสามารถใช้จ่าย
ได้ตามปกติ

- บริการประเภท Saving Plan
 สร้างวินัยในการออมเงินระยะยาว โดยลงทุนแบบ

ถัวเฉลี่ยซึ่งลูกค้าสามารถเลือกความถี่ในการตัดเงิน
จากบัญชีเงินฝากไปลงทุนด้วยตัวเอง

Customers in some segments may have limited 
time to find new investment opportunities from 
Money Market as well as may not be comfortable 
to make investment decision by themselves. 
Their investment decisions tend to be limited 
to Saving Deposit and Fixed-Term Deposit. 
Consequently, these segments of customers 
will have opportunities lost from not being able 
to find alternatives for investment which deliver 
better return.

Our Bank’s KK Smart Investment Service 
is catered to deliver better return and to 
demonstrate benefits of long-term disciplined 
investment practices, through 2 options of 
automatic investment in Mutual Fund;
- Auto Sweep Services: Through this option, 

customers can set Min and Max level of 
deposit. Once the deposit is higher than Max 
level, the surplus portion will be automatically 
used to buy designated a Mutual Fund. In 
case that deposit level is below Min level, the 
invested portion in Mutual Fund will be returned 
to the deposit account by auto-redemption.

- Saving Plan Services: 
 Through this option, customers can adopt 

the Dollar-Cost-Average (DCA) investment 
approach by determining pre-set time and 
amount of investment. 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder category

ลักษณะการติดต่อ 
Form of communication

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ได้รับข้อเสนอแนะในปี 2558
Suggestions received in 2015

แนวทางด�าเนินงานของ KKP
Actions taken by KKP

- นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กบัองค์กรภาคสงัคมทีร่่วมด�าเนนิโครงการ 
พฒันาคน พฒันาชาต ิกบัเกยีรตนิาคนิภทัรแล้ว 
กลุม่ธรุกจิการเงินฯ สนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  
และหอจดหมายเหตุุพุทธทาส อินทปัญโญ 
ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมทาง 
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจการ
เงินฯ และจัดท�าแคมเปญให้พนักงาน 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทั้งสององค์กร 
จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา

- Continuously conducted projects with 
social sector organizations.

- Surveyed the opinions and needs 
of social sector organizations 
that participated in the “Human 
Development and National 
Development with Kiatnakin Phatra” 
program.

- Promote learning about personal 
finance and financial discipline at local 
communities near Bank branches in 
upcountry provinces. 

- Provide support in communicating 
about activities organized by partners 
(e.g. Young Buddhist Association of 
Thailand Under the Royal Patronage, 
and Buddhadasa Indapanno 
Archives) that are participating in the 
“Human Development and National 
Development with Kiatnakin Phatra” 
program .

- The Bank developed work plans to 
promote learning about basic personal 
finance and financial discipline, in 
cooperation with the CSR Club of the 
Thai Bankers’ Association (in the Bank’s 
role as the club’s chairman) and the 
National Council for Child and Youth 
Development Under the Royal Patronage 
of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
and conducted the “Saving for Change” 
project to develop 280 student leaders 
from 7 universities and the Children 
and Youth Council in Nakhon Pathom 
province. The students were able to 
share knowledge about basic personal 
finance to society, and 75 of them gained 
the capacity to become peer educators 
in 15 projects to expand results in 2015. 

- In addition to providing funding to social 
sector organizations participating in 
the “Human Development and National 
Development with Kiatnakin Phatra” 
program, the Bank also supported the 
work of the Young Buddhist Association 
of Thailand and the Buddhadasa 
Indapanno Archives by communicating 
about the organizations” activities 
through the Bank’s various channels. 
The Bank also organized a campaign 
for employees to participate in the two 
organizations’ Buddhist activities.

Additionally, the Financial Group also considered trends 
and changes in society and the environment that were not 
discussed by stakeholders but represented potential 
obstacles to the Financial Group’s operations and the 
customer service experience or may develop into genuine 
social and environmental issues in the future. In response, 
the Financial Group conducted studies and conceived the 
following initiatives:



1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
Fair operations

ธนาคารประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม การแข่งขันเสรี และมาตรการต่อต้านการสมรู้
ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อคู่ค้า
ทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ได้แก่

1.1 นโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารก�าหนดบทบาท การปฏบิตั ิและการรบัผดิชอบ
ต่อคู่ค้า รวมถึงต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างชัดเจนไว้ใน
นโยบายเรือ่งหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ โดยมตีวัอย่าง
ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
• ปฏิบัติต่อคู ่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและ

ยุติธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้

อย่างเคร่งครดั และในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติาม
เง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
โดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

• จัดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อ/
จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือ
ทีป่รกึษา ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการว่าธนาคาร
ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการ
คดัเลอืกทีโ่ปร่งใส ปราศจากอคต ิสามารถตรวจสอบ
ได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ  
จากผูท้ีเ่ข้ารบัการคดัเลอืกโดยเดด็ขาด หากปรากฏ
ว่ามีข้อมูลการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้พึงเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดย
ยุติธรรมและรวดเร็ว

• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการน�าข้อมูล
ความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

• จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการ
จัดการและติดตามเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบัิติตาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 
รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกลุม่ธรุกจิการเงนิฯ เปิดเผย 
ตามแนวทางการจัดท�ารายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เรียกว่า Integrated Corporate Social Responsibility (iCSR)

Disclosure standard
The Financial Group has adopted disclosure standards in 
corporate social responsibility in line with guidelines from 
the Office of the Securities and Exchange Commission, as 
well as the Integrated Corporate Social Responsibility 
(iCSR) standard defined by the Stock Exchange of Thailand.

24 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ประเด็นปัญหา
Issue

ผลการวิเคราะห์
Analysis

มาตรการรองรับ
Actions taken

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจก่อสร้าง
Labor shortage in the construction sector

ภาวะการขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีมากขึ้น
ส่งผลกระทบกับการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้ารายย่อย
ทั้งในด้านเวลาและคุณภาพงานก่อสร้าง

แนะน�าแนวทางการก่อสร้างระบบส�าเร็จรูปส�าหรับ
ผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs) และผลักดันให้ลูกค้า
เปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างแบบเดิมมาเป็นระบบ
ส�าเร็จรูป

A growing shortage of skilled labor has had an 
impact on the ability to deliver finished housing to 
individual customers, both in terms of timing and 
quality of work.

The Bank conducted research into pre-fabricated 
construction techniques for small and medium 
enterprises (SMEs) and encouraged customers 
to switch from conventional techniques to 
pre-fabrication.

ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในภาคธุรกิจการเงิน 
การธนาคาร
Human resource issues in the banking and finance 
sectors

สถาบันการเงินประสบปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเนื่องจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ
1. การซื้อตัวบุคลากร
2. การขาดแคลนบุคลากร
3. คุณภาพการพัฒนาบุคลากร

- ปรับปรุงการจ่ายผลตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ ให้อยู่
ในระดับที่แข่งขันกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมได้ 
รวมถึงเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อจูงใจบุคลากร
ให้อยู่กับองค์กร

- เร่งพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทั้งด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือที่
ทันสมัย

- ด�าเนินการจัดอบรมให้พนักงานเก่าและใหม่ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

Financial institutions are experiencing the 
following 3 main human resources problems:
1. Losing workforce to higher-paying companies.
2. Workforce shortages.
3. Quality of workforce development.

- Improved remuneration for employees to be 
market-competitive, and improved benefits 
to incentivize employees to remain with the 
company.

- Expedited development of new generations 
of employees to support rapid changes in 
the industry, with up-to-date knowledge and 
modern tools provided. 

- Provided training to old and new generations of 
employees to meet the needs of customers.



1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
Fair operations

ธนาคารประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม การแข่งขันเสรี และมาตรการต่อต้านการสมรู้
ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อคู ่ค้า
ทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ได้แก่

1.1 นโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารก�าหนดบทบาท การปฏบิตั ิและการรบัผิดชอบ
ต่อคู่ค้า รวมถึงต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างชัดเจนไว้ใน
นโยบายเรือ่งหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ โดยมตัีวอย่าง
ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
• ปฏิบัติต่อคู ่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและ

ยุติธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้

อย่างเคร่งครดั และในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
โดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

• จัดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อ/
จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือ
ทีป่รกึษา ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการว่าธนาคาร
ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการ
คดัเลอืกทีโ่ปร่งใส ปราศจากอคต ิสามารถตรวจสอบ
ได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ  
จากผูท้ีเ่ข้ารบัการคดัเลอืกโดยเดด็ขาด หากปรากฏ
ว่ามีข้อมูลการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดข้ึน ให้พึงเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดย
ยุติธรรมและรวดเร็ว

• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการน�าข้อมูล
ความลับของคู ่ค ้าไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

• จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และมีระบบการ
จดัการและตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน

The Bank has adopted policies in support of fair operations 
and free competition, as well as measures against collusion 
and unfair competitive practices, all of which are fully 
acknowledged and adhered to by the Bank’s directors, 
executives, and employees equally in dealings with every 
customer and partner. These policies and measures 
include:

1.1 Policies on corporate governance 
The Bank has clearly set roles, practices, and 
responsibilities in conducting business with 
 partners and competitors in its policies on 
corporate governance, with the following 
examples of practices in conducting business 
with partners: 
• The Bank shall treat all its partners fairly and 

equally within the boundaries of its business 
conduct. 

• It shall strictly comply with all terms and 
conditions agreed with said partners. In the 
event that the Bank cannot fulfill any given 
condition, it shall promptly inform the relevant 
partners of the fact, facilitating collaboration 
to resolve the issues at hand in a reasonable 
manner.

• The Bank has defined guidelines and policies 
on procurement and outsourcing. Selection of 
vendors, contractors, or consultants must be 
on the basis of the Bank receiving maximum 
benefits, and the Bank shall implement clear 
selection rules and guidelines to ensure that 
procurement and employment processes are 
conducted in a transparent, unbiased, and 
accountable way. The Bank’s employees are 
forbidden from receiving any benefits from 
selected vendors, contractors, or consultants. 
In the event that it was found that an employee 
has asked for, received, or provided any forms 
of dishonest benefits to said parties, the Bank 

Disclosure standard
The Financial Group has adopted disclosure standards in 
corporate social responsibility in line with guidelines from 
the Office of the Securities and Exchange Commission, as 
well as the Integrated Corporate Social Responsibility 
(iCSR) standard defined by the Stock Exchange of Thailand.
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจก่อสร้าง
Labor shortage in the construction sector

ภาวะการขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีมากขึ้น
ส่งผลกระทบกับการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้ารายย่อย
ทั้งในด้านเวลาและคุณภาพงานก่อสร้าง

แนะน�าแนวทางการก่อสร้างระบบส�าเร็จรูปส�าหรับ
ผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs) และผลักดันให้ลูกค้า
เปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างแบบเดิมมาเป็นระบบ
ส�าเร็จรูป

A growing shortage of skilled labor has had an 
impact on the ability to deliver finished housing to 
individual customers, both in terms of timing and 
quality of work.

The Bank conducted research into pre-fabricated 
construction techniques for small and medium 
enterprises (SMEs) and encouraged customers 
to switch from conventional techniques to 
pre-fabrication.

ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในภาคธุรกิจการเงิน 
การธนาคาร
Human resource issues in the banking and finance 
sectors

สถาบันการเงินประสบปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเนื่องจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ
1. การซื้อตัวบุคลากร
2. การขาดแคลนบุคลากร
3. คุณภาพการพัฒนาบุคลากร

- ปรับปรุงการจ่ายผลตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ ให้อยู่
ในระดับที่แข่งขันกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมได้ 
รวมถึงเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อจูงใจบุคลากร
ให้อยู่กับองค์กร

- เร่งพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทั้งด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือที่
ทันสมัย

- ด�าเนินการจัดอบรมให้พนักงานเก่าและใหม่ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

Financial institutions are experiencing the 
following 3 main human resources problems:
1. Losing workforce to higher-paying companies.
2. Workforce shortages.
3. Quality of workforce development.

- Improved remuneration for employees to be 
market-competitive, and improved benefits 
to incentivize employees to remain with the 
company.

- Expedited development of new generations 
of employees to support rapid changes in 
the industry, with up-to-date knowledge and 
modern tools provided. 

- Provided training to old and new generations of 
employees to meet the needs of customers.



1.3 นโยบายเรือ่งจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
• ธนาคารปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม

ภายใต้กรอบธุรกิจ และปฏิบัติตามสัญญาหรือ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ 
ธนาคารจะแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุ
สมผล

นอกจากนี ้ธนาคารได้ก�าหนดระเบยีบเรือ่งการจดัซือ้จดัจ้าง
ของธนาคาร และนโยบายการใช้บรกิารจากบคุคลภายนอก 
เพือ่เป็นหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการคัดเลอืกคู่ค้าและผูใ้ห้บรกิาร
ที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างในการน�านโยบายเรื่องการประกอบ
กิจการด้วยความเป็นธรรมไปปฏิบัติจริง
• การบริหารจัดการเรื่องกองทุนแบบ  

Open Architecture 
 กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ให้ความส�าคัญกับการแข่งขัน

อย่างเสรี และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ดังนั้น
จึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เลือกที่จะใช้
ระบบการบริหารจัดการเรื่องกองทุนแบบ Open 
Architecture ด้วยระบบดังกล่าว ท�าให้กลุ่มธุรกิจ
การเงินฯ เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน 19 แห่ง สามารถขายผ่านกลุ ่มธุรกิจ
การเงินฯ ได้ โดยมีกระบวนการคัดเลือกกองทุน ซึ่ง
ช่วยคัดกรองกองทุนต่างๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละกลุ่ม และลูกค้าจะได้รับค�าแนะน�าการลงทุน
ที่ค�านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ ทั้งนี้
ในปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เป็นตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมกันทั้งสิ้น 19 แห่ง 

ส�าหรับข้อปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้านั้น ธนาคารด�าเนินธุรกิจ
ตามกฎกติกาและจริยธรรม และมีระบบการควบคุมดูแลมิให้มี
การด�าเนนิการใดๆ เพือ่ให้ได้มาหรอืใช้ข้อมลูความลบัทางการค้า
ของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และไม่ท�าลาย
ชื่อเสียงของคู ่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาในทางร้ายโดย
ปราศจากมูลความจริง

1.2 นโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม-การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม
• ด�าเนนิธรุกจิตามกฎกตกิาและจรยิธรรม สร้างความ

เป็นเลิศและมีผลงานเหนือคู่แข่งอย่างสุจริตและ
เป็นธรรม

• ไม่เพิ่มยอดขายโดยการให้ร้ายสินค้า และบริการ
ของธนาคารหรือบริษัทอ่ืนๆ หรือการโฆษณาที่
ไม่ตรงกับความจริง หลอกลวง และผิดกฎหมาย

• ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น อาทิ ทรัพย์สิน
ทางกายภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร เป็นต้น

• จัดกระบวนการการควบคุมและติดตามผลที่
เพยีงพอในการดแูลให้ธรุกจิของธนาคารด�าเนนิไป
ตามกฎ กติกา สัญญา และจริยธรรมทางธุรกิจ
อย่างครบถ้วน

• ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู ่ค้า และ
ห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน

• ไม่ก�าหนดเง่ือนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม และจัดให้ 
มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่และสม�า่เสมอ

shall promptly inform the relevant partners of 
the fact, facilitating collaboration to resolve  
the issues at hand in a reasonable manner.

• The Bank shall implement measures to prevent 
any acquisition, attempted or otherwise, of 
partners’ trade secrets via illegal means.

• The Bank shall develop contracts in appropriate 
formats and put in place procedures to 
manage and track all work under said 
contracts to ensure that all terms and conditions 
are fulfilled. 

In its practices in conducting business with competitors, 
the Bank shall comply with all rules, regulations, and 
accepted ethics. The Bank shall implement measures to 
prevent any acquisition, attempted or otherwise, of 
competitors’ trade secrets via illegal means. The Bank shall 
not discredit competitors or make baseless accusations.

1.2 Policies on corporate social responsibility in fair 
business operations
• The Bank shall conduct business in compliance 

with rules, regulations, and accepted ethics, 
striving to achieve excellence beyond 
competitors and superiority in a transparent 
and fair manner.

• The Bank shall not seek to increase the sales 
of its own products and services by discrediting 
those of other banks or companies, nor 
through misleading, false, and il legal 
advertising.

• The Bank shall not violate the property rights 
of others – including but not limited to rights 
over physical and intellectual assets, such as 
copyrights and patents.

• The Bank shall implement adequate control 
and assessment processes to ensure that its 
business activities are in full compliance with 
all rules, regulations, contracts, and accepted 
ethics.
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1.3 นโยบายเรือ่งจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
• ธนาคารปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม

ภายใต้กรอบธุรกิจ และปฏิบัติตามสัญญาหรือ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงได้ 
ธนาคารจะแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุ
สมผล

นอกจากนี ้ธนาคารได้ก�าหนดระเบยีบเรือ่งการจดัซือ้จดัจ้าง
ของธนาคาร และนโยบายการใช้บรกิารจากบคุคลภายนอก 
เพือ่เป็นหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการคดัเลอืกคูค้่าและผูใ้ห้บรกิาร
ที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างในการน�านโยบายเรื่องการประกอบ
กิจการด้วยความเป็นธรรมไปปฏิบัติจริง
• การบริหารจัดการเรื่องกองทุนแบบ  

Open Architecture 
 กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ให้ความส�าคัญกับการแข่งขัน

อย่างเสรี และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ดังนั้น
จึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เลือกท่ีจะใช้
ระบบการบริหารจัดการเร่ืองกองทุนแบบ Open 
Architecture ด้วยระบบดังกล่าว ท�าให้กลุ่มธุรกิจ
การเงินฯ เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน 19 แห่ง สามารถขายผ่านกลุ่มธุรกิจ
การเงินฯ ได้ โดยมีกระบวนการคัดเลือกกองทุน ซึ่ง
ช่วยคัดกรองกองทุนต่างๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละกลุ่ม และลูกค้าจะได้รับค�าแนะน�าการลงทุน
ที่ค�านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ ทั้งนี้
ในปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เป็นตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมกันทั้งสิ้น 19 แห่ง 

• The Bank shall encourage socially-responsible 
behavior among its partners and every 
component of its business chain.

• The Bank shall not put into place unfair trade 
conditions. It shall implement processes to 
ensure that the terms and conditions of all 
agreements with customers are fulfilled without 
exception in an honest, caring, and consistent 
manner.

1.3 Policies on ethical business conduct
• The Bank shall treat all its partners fairly within 

the boundaries of its business conduct. It shall 
strictly comply with all terms and conditions 
agreed with said partners. In the event that the 
Bank could not fulfill any given condition,  
it shall promptly inform the relevant partners 
of the fact, facilitating collaboration to resolve 
the issues at hand in a reasonable manner.

The Bank has defined guidelines and policies on 
procurement and outsourcing to ensure that all 
partners and third-party service providers are treated 
fairly and equally.

Example of fair operations in practice
• Open architecture platform for fund management
 The Financial Group places the utmost 

importance on free competition and generating 
the greatest benefits for its customers. Thus, 
the Financial Group has implemented a fund 
management platform based on an open 
architecture. Under this architecture, the  
group is offering 19 asset management 
companies the ability to offer their products 
and services through the group’s channels. A 
mutual fund selection process is used to help 
match up the right funds with the right 
customer groups. Today, the Financial Group 
acts as a sales agent for mutual funds from  
19 asset management companies.

shall promptly inform the relevant partners of 
the fact, facilitating collaboration to resolve  
the issues at hand in a reasonable manner.

• The Bank shall implement measures to prevent 
any acquisition, attempted or otherwise, of 
partners’ trade secrets via illegal means.

• The Bank shall develop contracts in appropriate 
formats and put in place procedures to 
manage and track all work under said 
contracts to ensure that all terms and conditions 
are fulfilled. 

In its practices in conducting business with competitors, 
the Bank shall comply with all rules, regulations, and 
accepted ethics. The Bank shall implement measures to 
prevent any acquisition, attempted or otherwise, of 
competitors’ trade secrets via illegal means. The Bank shall 
not discredit competitors or make baseless accusations.

1.2 Policies on corporate social responsibility in fair 
business operations
• The Bank shall conduct business in compliance 

with rules, regulations, and accepted ethics, 
striving to achieve excellence beyond 
competitors and superiority in a transparent 
and fair manner.

• The Bank shall not seek to increase the sales 
of its own products and services by discrediting 
those of other banks or companies, nor 
through misleading, false, and il legal 
advertising.

• The Bank shall not violate the property rights 
of others – including but not limited to rights 
over physical and intellectual assets, such as 
copyrights and patents.

• The Bank shall implement adequate control 
and assessment processes to ensure that its 
business activities are in full compliance with 
all rules, regulations, contracts, and accepted 
ethics.
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Anti-corruption

กลุ่มธุรกิจการเงินฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน
การทุจริตคอร ์ รัป ช่ันทุกรูปแบบ โดยยึดถือปฏิ บั ติตาม
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ หลักการก�ากับดูแลกิจการและ
นโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงระเบียบข้อก�าหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของ
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ตลาดทุนได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่ง
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�าโดยรัฐบาลและ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ปัจจุบันธนาคารและบริษัทในกลุ ่มธุรกิจตลาดทุน
ทั้งหมดได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ธนาคารได้ด�าเนินการตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
ต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

• ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
ความยั่งยืน โดยธนาคารห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนติดสินบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล 

List of 19 asset management companies 
under our Open Architecture Platform

- Krung Thai Asset Management, Pcl.
- Krungsri Asset Management Co., Ltd.
- Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
- CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.
- Solaris Asset Management Co., Ltd.
- TMB Asset Management Co., Ltd.
- Tisco Asset Management Co., Ltd.
- SCB Asset Management Co., Ltd.
- Thanachart Fund Management Co., Ltd. 
- Phillip Asset Management Co., Ltd.
- Phatra Asset Management Co., Ltd.
- Maybank Asset Management (Thailand) Co. Ltd
- Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
- UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
- Land and Houses Fund Management Co., Ltd. 
- One Asset Management Co., Ltd.
- Aberdeen Asset Management Co., Ltd.
- MFC Asset Management Pcl.
- Asset Plus Asset Management Co., Ltd.

The open architecture approach offers customers more 
suitable alternatives for investment, taking into account 
factors like expected returns and risks.

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
ที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เป็นตัวแทนขาย

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ�ากัด 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ากัด 

ผลจากการบรหิารจดัการเรือ่งกองทนุแบบ Open Architecture น้ี 
ท�าให้ลกูค้าแต่ละรายมทีางเลอืกในการลงทนุทีเ่หมาะสมมากขึน้ 
ทั้งในเรื่องของผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยง 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Anti-corruption

กลุ่มธุรกิจการเงินฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน
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นโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงระเบียบข้อก�าหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ตลาดทุนได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่ง
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�าโดยรัฐบาลและ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ปัจจุบันธนาคารและบริษัทในกลุ ่มธุรกิจตลาดทุน
ทั้งหมดได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

The Financial Group is fully dedicated to fight corruption 
in all its forms while adhering to ethical guidelines for 
business conduct, corporate governance principles, 
anti-corruption policies, and relevant laws and regulations 
in Thailand. The Bank and its capital market business group 
companies have signed a memorandum of understanding 
to join the Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption (CAC)-an initiative supported by the Thai 
government and the National Anti-Corruption Commission. 
At present, the Bank and all of the companies in its capital 
market business group have attained certified membership 
status in the CAC.

ธนาคารได้ด�าเนินการตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
ต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

• ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
ความยั่งยืน โดยธนาคารห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนติดสินบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล 

The Bank has continuously carried out the following  
anti-corruption measures:

• Kiatnakin Bank defined anti-corruption policies, 
providing guidelines for directors, executives, and all 
employees to operate and conduct business in a 
transparent manner while also developing the 
organization to achieve sustainability. The Bank does 

List of 19 asset management companies 
under our Open Architecture Platform

- Krung Thai Asset Management, Pcl.
- Krungsri Asset Management Co., Ltd.
- Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
- CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.
- Solaris Asset Management Co., Ltd.
- TMB Asset Management Co., Ltd.
- Tisco Asset Management Co., Ltd.
- SCB Asset Management Co., Ltd.
- Thanachart Fund Management Co., Ltd. 
- Phillip Asset Management Co., Ltd.
- Phatra Asset Management Co., Ltd.
- Maybank Asset Management (Thailand) Co. Ltd
- Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
- UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
- Land and Houses Fund Management Co., Ltd. 
- One Asset Management Co., Ltd.
- Aberdeen Asset Management Co., Ltd.
- MFC Asset Management Pcl.
- Asset Plus Asset Management Co., Ltd.

The open architecture approach offers customers more 
suitable alternatives for investment, taking into account 
factors like expected returns and risks.
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• การก�าหนดระเบียบปฏิบัติในการให ้และรับของขวัญ  
ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับบุคคลภายนอก เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารมีหลักปฏิบัติที่
ชดัเจนในการปฏบิตังิาน การเบกิค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้่องเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล มีมูลค่าเหมาะสม ไม่มีลักษณะที่จะน�า
ไปสู ่การให้หรือรับสินบน สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและข้อก�าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ธนาคารสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของพนักงานในการ
ชี้เบาะแสกรณีพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น รวมถึง
การปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการจะไม่ลดต�าแหน่ง 
ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้ว่า
การกระท�านั้นจะท�าให้ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย
สื่อสารไปยังกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานผ่านระบบ
อินทราเน็ตของธนาคาร การจัด Executive Talk น�าโดย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และเชญิผูบ้รหิารของธนาคารรบัฟัง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ Anti-Corruption การ
จดัชีแ้จงนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และ
ธนาคารได้จัดให้มกีารฝึกอบรมพนกังานผ่านทาง e-Learning 
ในหัวข้อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นพร้อมแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู ้ความเข้าใจ โดยใช้เป็นสื่อในการอบรม
ปฐมนเิทศพนกังานใหม่ และใช้เพือ่ทบทวนความรูค้วามเข้าใจ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในเรื่องการปฏิบัติเพื่อ
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ โดยจะจดัให้มกีารฝึกอบรมเป็นประจ�าทกุปี 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัมกีารสือ่สารนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่
ไปยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินฯ อีกด้วย

ส�าหรับการสื่อสารไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
ธนาคารสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไซต์ธนาคาร รายงานประจ�าปี รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ส่งจดหมาย
เพื่อแจ้งเจตนารมณ์แก่คู่ค้าและลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ
บนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่นของธนาคาร

• ผลประเมินดัชนีชี้ วัดความคืบหน ้าการป ้องกันการมี
ส่วนเกีย่วข้องกบัคอร์รปัชัน่ ในปี 2558 ตามโครงการประเมนิ
การด�าเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ผลการประเมินพบว่า ธนาคารและบริษัท
ในกลุม่ธรุกจิตลาดทนุ อยูใ่นระดบั 4 Certified (จาก 5 ระดบั) 
แสดงให้เห็นถึงการน�านโยบายไปปฏิบัติโดยมีการสอบทาน

เจ้าหน้าทีร่ฐั หรอืบรษิทัห้างร้านใด เพือ่รบัประโยชน์ทางธรุกจิ
ที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจ อย่างไร
ก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) 
แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ของรัฐหรือองค์กรที่อยู ่ในความควบคุมของรัฐ กรรมการ 
ผู ้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ธนาคาร ซึ่งนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันของธนาคารนี้รวมถึง
การห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ด�าเนินการ หรือยอมรับการ
คอร ์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน 
และคนรู้จัก

ธนาคารจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดที่
ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือเป็นภัย
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

นอกจากนี้ กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงานและสมาชิกใน
ครอบครัวจะต้องไม่รับของขวัญ การสันทนาการที่มากหรือ
บ่อยเกินไป รวมทั้งสิ่งตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกิน
ปกตจิากบุคคลหรอืบรษิทัห้างร้านอืน่ทีธ่นาคารประกอบธรุกจิ
ติดกันหรือจะประกอบธุรกิจด้วย เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทาง
ธุรกิจกับทางธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม

• ธนาคารก�าหนดให้ทุกฝ่ายงานด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล โดยประเมินความเสี่ยง
ผ่านแบบประเมนิความเสีย่งด้วยตนเอง (Risk & Control Self 
Assessment : RCSA) รายงานความเสยีหายด้านปฏบิตักิาร 
(Operational Loss Reporting) และก�าหนดและรายงานดชันี
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) อย่างสม�่าเสมอ 
นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดให้ทุกฝ่ายงานจัดท�าแบบ
ประเมนิความเสีย่งด้วยตนเองเรือ่งการต่อต้านคอร์รปัชัน่ โดย
ก�าหนดรูปแบบการคอร์รัปช่ันเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น ให้ทุกฝ่ายงานรายงานข้อมูลความ
เสี่ยงต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและฝ่ายก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อสอบทาน วิเคราะห์และจัดท�า
รายงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคาร เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

not allow its directors, executives, and employees to 
bribe or offer gifts or money to individuals, government 
officials, or companies to gain undue business benefits 
or influence over business dealings. Any offering of gifts 
(including entertainment) to officials, directors, 
employees, or any relevant party of government 
agencies or government-run organizations can only be 
carried out by Bank directors, executives, and 
employees with full regard for the Bank’s rules. The 
Bank’s anti-corruption policies also prohibit any 
engagement of corruption-including expression of 
interest or acceptance of such acts-for the benefit of 
oneself, family, friends, or other contacts. The Bank shall 
not condone or support any activity that is illegal, 
connected to corruption, or a threat to society and 
national security.

Additionally, directors, executives, employees, and their 
family members shall not accept gifts or entertainment 
in inappropriate amounts or too frequently, including 
any offerings of unusually high value, from individuals 
or companies that the Bank is conducting business with 
or will conduct business with in the future, in order to 
directly or indirectly attain business benefits from the 
Bank.

• The Bank requires all of its departments to carry out risk 
management work in accordance with internationally 
accepted standards. These departments are to perform 
Risk & Control Self-Assessment (RCSA) and Operational 
Loss Reporting while also compiling and reporting Key 
Risk Indicators (KRI) on a regular basis. Additionally, 
the Bank also requires all departments to perform RCSA 
on anti-corruption measures. Each department is to 
determine the risk of each type of corruption before 
reporting their findings to the Operational Risk 
Management and Compliance departments or high-level 
Bank executives to efficiently keep track of risk factors, 
efficiently maintaining them at an acceptable level and 
preparing for any additional risks in the future.
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• การก�าหนดระเบียบปฏิบัติในการให ้และรับของขวัญ  
ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับบุคคลภายนอก เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารมีหลักปฏิบัติที่
ชดัเจนในการปฏบิตังิาน การเบกิค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้่องเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล มีมูลค่าเหมาะสม ไม่มีลักษณะท่ีจะน�า
ไปสู ่การให้หรือรับสินบน สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและข้อก�าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ธนาคารสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง และช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของพนักงานในการ
ชี้เบาะแสกรณีพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น รวมถึง
การปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการจะไม่ลดต�าแหน่ง 
ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้ว่า
การกระท�านั้นจะท�าให้ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย
สื่อสารไปยังกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานผ่านระบบ
อินทราเน็ตของธนาคาร การจัด Executive Talk น�าโดย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และเชญิผูบ้รหิารของธนาคารรบัฟัง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ Anti-Corruption การ
จดัชีแ้จงนโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ันให้แก่หน่วยงานต่างๆ และ
ธนาคารได้จดัให้มกีารฝึกอบรมพนกังานผ่านทาง e-Learning 
ในหัวข้อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นพร้อมแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู ้ความเข้าใจ โดยใช้เป็นสื่อในการอบรม
ปฐมนเิทศพนกังานใหม่ และใช้เพือ่ทบทวนความรูค้วามเข้าใจ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในเรื่องการปฏิบัติเพื่อ
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ โดยจะจดัให้มกีารฝึกอบรมเป็นประจ�าทกุปี 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัมกีารสือ่สารนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่
ไปยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินฯ อีกด้วย

ส�าหรับการสื่อสารไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
ธนาคารสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไซต์ธนาคาร รายงานประจ�าปี รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ส่งจดหมาย
เพื่อแจ้งเจตนารมณ์แก่คู่ค้าและลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ
บนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่นของธนาคาร

• ผลประเมินดัชนี ช้ีวัดความคืบหน ้าการป ้องกันการมี
ส่วนเกีย่วข้องกบัคอร์รปัชัน่ ในปี 2558 ตามโครงการประเมนิ
การด�าเนินการเพ่ือความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียน ของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ผลการประเมินพบว่า ธนาคารและบริษัท
ในกลุม่ธรุกจิตลาดทนุ อยูใ่นระดบั 4 Certified (จาก 5 ระดบั) 
แสดงให้เห็นถึงการน�านโยบายไปปฏิบัติโดยมีการสอบทาน

• The Bank defined guidelines governing the offering and 
receiving of gifts, entertainment, or other expenses with 
third parties, providing clear regulations for directors, 
executives, and employees to follow. All expense claims 
are to be carried out in a reasonable manner and with 
appropriate value, showing no characteristics suggestive 
of bribery, in addition to being aligned with the Bank’s 
own anti-corruption policies and relevant laws.

• The Bank engages in communication on its anti-corruption 
policies and related guidelines, providing clear 
explanations of the roles of employees in reporting 
corruption or any evidence thereof. Whistleblowers are 
given protection, and those rejecting acts of corruption 
are safeguarded from demotion, penalties, or any other 
negative effects – even at the cost of the Bank’s business 
opportunities. Communications to directors, executives, 
and employees are executed through the Bank’s intranet 
system, Executive Talk sessions led by the Chief Executive 
Officer that feature opinions on anticorruption matters from 
fellow Bank executives, and educational sessions on the 
Bank’s anti-corruption policies for various departments 
and functions. The Bank also organizes annual mandatory 
e-learning training on anti-corruption policies, with 
assessments of directors, executives, and employees to 
gauge their comprehension of the topic. The e-learning 
training material is also used as instructional material in 
the orientation of new employees. Furthermore, the Bank 
relays communication on anti-corruption policies to all 
companies in its Financial Group.

The Bank communicates its anti-corruption policies to 
the general public and various stakeholders through 
various channels – including the Bank’s official website, 
annual reports, and CSR reports. The Bank also 
distributes letters of intent to business partners and 
customers to inform them of the governance and  
anti-corruption standards in use in its services.

• An assessment of Anti-corruption Progress Indicators in 
2015 based on the Office of the Securities and Exchange 

not allow its directors, executives, and employees to 
bribe or offer gifts or money to individuals, government 
officials, or companies to gain undue business benefits 
or influence over business dealings. Any offering of gifts 
(including entertainment) to officials, directors, 
employees, or any relevant party of government 
agencies or government-run organizations can only be 
carried out by Bank directors, executives, and 
employees with full regard for the Bank’s rules. The 
Bank’s anti-corruption policies also prohibit any 
engagement of corruption-including expression of 
interest or acceptance of such acts-for the benefit of 
oneself, family, friends, or other contacts. The Bank shall 
not condone or support any activity that is illegal, 
connected to corruption, or a threat to society and 
national security.

Additionally, directors, executives, employees, and their 
family members shall not accept gifts or entertainment 
in inappropriate amounts or too frequently, including 
any offerings of unusually high value, from individuals 
or companies that the Bank is conducting business with 
or will conduct business with in the future, in order to 
directly or indirectly attain business benefits from the 
Bank.

• The Bank requires all of its departments to carry out risk 
management work in accordance with internationally 
accepted standards. These departments are to perform 
Risk & Control Self-Assessment (RCSA) and Operational 
Loss Reporting while also compiling and reporting Key 
Risk Indicators (KRI) on a regular basis. Additionally, 
the Bank also requires all departments to perform RCSA 
on anti-corruption measures. Each department is to 
determine the risk of each type of corruption before 
reporting their findings to the Operational Risk 
Management and Compliance departments or high-level 
Bank executives to efficiently keep track of risk factors, 
efficiently maintaining them at an acceptable level and 
preparing for any additional risks in the future.
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
Respecting human rights 

นโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคาร ก�าหนดให้ธนาคารไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องด้วย
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ 
หรือประสบการณ์ และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงานแก่
คนทกุกลุม่ทีม่คีณุสมบตัติรงตามความต้องการของต�าแหน่งงาน 
ซึ่งในทางปฏิบัติ ธนาคารเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครงานทุก
ต�าแหน่งทางเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakin.co.th/
index.php?cate_id=23&type=anchor-career_join_
us#career_join_us) และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนสามารถ
สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ต�าแหน่งงานได้ 

ส�าหรบัพนกังานของธนาคารนัน้ ธนาคารแสดงเจตนารมณ์ในการ
เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายเรื่องหลักการ
ก�ากบัดูแลกจิการว่าธนาคารเคารพในสทิธมินษุยชนของพนกังาน
ทุกคน โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ ให้ความ
เคารพในสทิธส่ิวนบคุคลของพนกังานทกุคน และเกบ็รกัษาข้อมลู
ส่วนบคุคลของพนกังานเฉพาะทีจ่�าเป็นโดยถอืเป็นความลบั โดย
ธนาคารไม่ยอมรบัการเลอืกปฏบัิติอนัเนือ่งด้วยเช้ือชาติ สญัชาติ 
ศาสนา เพศ อาย ุความพกิาร หรอืรสนยิมทางเพศ และไม่ยอมรบั
การเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

ช่วงอายุ/Age range
จ�านวน (คน) 

Total (persons)

น้อยกว่า 30 ปี/Less than 30 years old 807

ระหว่าง 30-50 ปี/30 to 50 years old 2,235

มากกว่า 50 ปี/More than 50 years old 104

ตารางแสดงจ�านวนพนักงานประจ�า จ�าแนกตามช่วงอายุ
Number of full-time employees by age range

ข้อมูลการจ้างงานปี พ.ศ. 2558
Employment data in 2015

Commission’s Assessment of Sustainability Development 
Level of Listed Companies Program found that the Bank 
and its capital market business group companies are all 
level-4 certified (from a total of 5 levels). This clearly shows 
implementation of policies with thorough and sufficient 
processes by the Audit Committee, as well as the Bank’s 
certification as a member of the Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption (CAC).

• To show the intent of the Kiatnakin Phatra Financial Group 
to provide services based on good governance and 
anti-corruption principles, we have requested the 
cooperation of all employees to send an e-card to partners/
customers to inform them to refrain from providing gifts  
to the Financial Group’s directors, executives, and 
employees during the 2016 New Year or other occasions.

ความครบถ ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้ งหมดจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

• เพือ่แสดงเจตนารมณ์ของกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร
ในการให้บริการบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต
คอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 กลุม่ธรุกจิ
การเงินฯ ได้ขอความร่วมมือพนักงาน ส่ง e-card ไปยังคู่ค้า/
ลูกค้าให้ทราบทั่วกัน เพื่ออวยพรปีใหม่และขอความร่วมมือ
การงดให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
การเงินฯ 

32 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร



3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
Respecting human rights 

นโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคาร ก�าหนดให้ธนาคารไม่เลือกปฏิบัติอันเน่ืองด้วย
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ 
หรือประสบการณ์ และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงานแก่
คนทกุกลุม่ทีม่คีณุสมบตัติรงตามความต้องการของต�าแหน่งงาน 
ซึ่งในทางปฏิบัติ ธนาคารเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครงานทุก
ต�าแหน่งทางเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.kiatnakin.co.th/
index.php?cate_id=23&type=anchor-career_join_
us#career_join_us) และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนสามารถ
สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ต�าแหน่งงานได้ 

ส�าหรบัพนกังานของธนาคารนัน้ ธนาคารแสดงเจตนารมณ์ในการ
เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายเรื่องหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการว่าธนาคารเคารพในสทิธมินษุยชนของพนกังาน
ทุกคน โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ ให้ความ
เคารพในสทิธส่ิวนบคุคลของพนกังานทกุคน และเกบ็รกัษาข้อมลู
ส่วนบคุคลของพนกังานเฉพาะทีจ่�าเป็นโดยถอืเป็นความลบั โดย
ธนาคารไม่ยอมรบัการเลอืกปฏบิตัอินัเนือ่งด้วยเชือ้ชาต ิสญัชาติ 
ศาสนา เพศ อาย ุความพกิาร หรอืรสนยิมทางเพศ และไม่ยอมรบั
การเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

The Bank’s policy of conducting business with corporate 
social responsibility includes non-discrimination and equal 
treatment for all, regardless of race, nationality, religion, 
gender, age, disability, sexual orientation, or experience. 
As an equal opportunity employer, the Bank offers career 
opportunities to people of all demographics as long as they 
have the necessary qualifications for the position. In 
practice, the Bank shares general employment information 
for all job positions on its website
(www.k ia tnak in .co . th / i ndex .php?ca te_ id=23& 
type=anchor-career_join_us#career_join_us) and provides 
opportunities for all interest candidates to apply for 
selection. 

The Bank respects the human rights of all employees, and 
clearly outlines in its policies on corporate governance that 
it intends to treat each and every employee with respect 
and regards for their personal rights. Moreover, the Bank 
carefully protects the personal information of employees, 
considering this information to be confidential. The Bank 
does not tolerate discrimination of race, nationality, religion, 
gender, age, disability, or sexual orientation. All illegal acts 
of discrimination are deemed unacceptable.

วุฒิการศึกษา/Education
จ�านวน (คน)

Total (persons)

ต�่ากว่าปริญญาตรี/Below bachelor’s degree 32

ปริญญาตรี/Bachelor’s degree 2,329

ปริญญาโท/Master’s degree 777

ปริญญาเอก/Doctorate degree 8

จ�านวนพนักงาน จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
Number of full-time employees by education 

ช่วงอายุ/Age range
จ�านวน (คน) 

Total (persons)

น้อยกว่า 30 ปี/Less than 30 years old 807

ระหว่าง 30-50 ปี/30 to 50 years old 2,235

มากกว่า 50 ปี/More than 50 years old 104

ตารางแสดงจ�านวนพนักงานประจ�า จ�าแนกตามช่วงอายุ
Number of full-time employees by age range

ข้อมูลการจ้างงานปี พ.ศ. 2558
Employment data in 2015

Commission’s Assessment of Sustainability Development 
Level of Listed Companies Program found that the Bank 
and its capital market business group companies are all 
level-4 certified (from a total of 5 levels). This clearly shows 
implementation of policies with thorough and sufficient 
processes by the Audit Committee, as well as the Bank’s 
certification as a member of the Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption (CAC).

• To show the intent of the Kiatnakin Phatra Financial Group 
to provide services based on good governance and 
anti-corruption principles, we have requested the 
cooperation of all employees to send an e-card to partners/
customers to inform them to refrain from providing gifts  
to the Financial Group’s directors, executives, and 
employees during the 2016 New Year or other occasions.
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ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงานที่เข้างานใหม่ส่วนใหญ่จะมี
ความเครียดจากการต้องปรับตัวให้เข้ากับหัวหน้างาน เพื่อน
ร่วมงาน วฒันธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในการท�างานอืน่ๆ 
จึงได้จัดท�าคู่มือพี่ลี้ยง (Mentor Manual) ขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ
ส�าหรับหัวหน้างาน พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ใช้ในการดูแล ให้ 
ค�าแนะน�า รวมถึงให้ความรู้กับพนักงานใหม่อย่างใกล้ชิดตลอด
ช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของการเริ่มท�างาน เพื่อสร้างมาตรฐาน
ส�าหรับกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ การวัดการปรับตัวของ
พนักงานใหม่

นอกจากนี้ ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ 
เคารพในสทิธส่ิวนบคุคลของพนกังานทกุคน และส่งเสรมิให้มกีาร
เปิดรับความคิดเห็น ให้ความร่วมมือและปรึกษาหารือกัน ความ
สัมพันธ์ในหมู่เพื่อนร่วมงานในธนาคารมีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและผู ้ถือหุ ้นของธนาคาร ตลอดจน
สาธารณชนทั่วไปทั้งในแง่ของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ

ธนาคารถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้า
ว่าด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
พนักงานและลูกจ้าง จึงได้ก�าหนดไว้ในระเบียบเรื่องการจัดซื้อ
จัดจา้งของธนาคารว่า ธนาคารจะไมต่ิดตอ่กับผู้ขาย ผู้รับจ้างทีม่ี
พฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปในทางที่จะท�าให้เกิดการทุจริตกับ
ธนาคาร และธนาคารจดัซือ้จดัจ้างตามมาตรฐานในการคดัเลอืก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานของแต่ละ
สินค้าบริการ และอิงตามภาพลักษณ์ขององค์กร ตามประกาศ
ของฝ่ายสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ การคัดเลือกคู่ค้าของธนาคารต้อง
ค�านึงถึงการด�าเนินงานของสถานประกอบการ บุคลากร 
ประวัติการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 

ส�าหรับการใช้บริการจากบุคคลภายนอกนั้น ธนาคารถือเรื่อง
ชือ่เสยีงทางธรุกจิ ประวตักิารถกูร้องเรยีน หรอืถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดี  
วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายการให้บริการที่มีความเหมาะสม 
กับธนาคาร เป็นประเด็นส�าคัญเรื่องหนึ่งในกระบวนการ 
พิจารณาคัดเลือก และธนาคารได้จัดให้มีระบบที่ชัดเจนในการ
ก�ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผู ้ให้บริการ
ภายนอกอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีมาตรฐานการควบคุมภายใน
และการให้บรกิารเช่นเดยีวกบัธนาคารด�าเนนิการเอง รวมทัง้ต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งธนาคารเองและผู้ให้บริการภายนอกได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

ช่วงอายุ / Age range จ�านวน (คน)
Total (persons)

น้อยกว่า 30 ปี/Less than 30 years old 175

ระหว่าง 30-50 ปี/30 to 50 years old 466

มากกว่า 50 ปี/More than 50 years old 9

รวม/Total 650

ช่วงอายุ / Age range จ�านวน (คน)
Total (persons)

น้อยกว่า 30 ปี / Less than 30 years old 332

ระหว่าง 30-50 ปี / 30 to 50 years old 482

มากกว่า 50 ปี / More than 50 years old 5

พื้นที่ประจ�าการ / Location จ�านวน (คน)
Total (persons)

ส�านักงานใหญ่/Head office 569

นอกส�านักงานใหญ่/Outside of head office 250

ตารางแสดงจ�านวนพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
Number of full-time employees by location

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่ จ�าแนก ตามช่วงอายุ 
Number of new-hire employees by age range

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่จ�าแนกตามพื้นที่
Number of new-hire employees by location

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ จ�าแนกตามช่วงอายุ
Number of resigned employees by age range

สถานที่ปฏิบัติงาน
Location

ชาย (คน)
Male 

(persons)

หญิง (คน)
Female 

(persons)

รวม (คน)
Total 

(persons)

ส�านักงานใหญ่
Head office

653 1,046 1,699

สาขาอื่นๆ
Other branches

684 763 1,447

รวม
Total

1,337 1,809 3,146
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ธนาคารตระหนักดีว่าพนักงานที่เข้างานใหม่ส่วนใหญ่จะมี
ความเครียดจากการต้องปรับตัวให้เข้ากับหัวหน้างาน เพื่อน
ร่วมงาน วฒันธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในการท�างานอืน่ๆ 
จึงได้จัดท�าคู่มือพี่ล้ียง (Mentor Manual) ข้ึนเป็นแนวปฏิบัติ
ส�าหรับหัวหน้างาน พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ใช้ในการดูแล ให้ 
ค�าแนะน�า รวมถึงให้ความรู้กับพนักงานใหม่อย่างใกล้ชิดตลอด
ช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของการเริ่มท�างาน เพื่อสร้างมาตรฐาน
ส�าหรับกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ การวัดการปรับตัวของ
พนักงานใหม่

นอกจากนี้ ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ 
เคารพในสทิธส่ิวนบคุคลของพนกังานทกุคน และส่งเสรมิให้มกีาร
เปิดรับความคิดเห็น ให้ความร่วมมือและปรึกษาหารือกัน ความ
สัมพันธ์ในหมู่เพื่อนร่วมงานในธนาคารมีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและผู ้ถือหุ ้นของธนาคาร ตลอดจน
สาธารณชนทั่วไปทั้งในแง่ของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ

ธนาคารถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้า
ว่าด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
พนักงานและลูกจ้าง จึงได้ก�าหนดไว้ในระเบียบเร่ืองการจัดซื้อ
จัดจา้งของธนาคารว่า ธนาคารจะไมต่ิดตอ่กับผู้ขาย ผู้รับจ้างทีม่ี
พฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปในทางที่จะท�าให้เกิดการทุจริตกับ
ธนาคาร และธนาคารจัดซือ้จดัจ้างตามมาตรฐานในการคดัเลอืก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง รวมถึงจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรฐานของแต่ละ
สินค้าบริการ และอิงตามภาพลักษณ์ขององค์กร ตามประกาศ
ของฝ่ายสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ การคัดเลือกคู่ค้าของธนาคารต้อง
ค�านึงถึงการด�าเนินงานของสถานประกอบการ บุคลากร 
ประวัติการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 

ส�าหรับการใช้บริการจากบุคคลภายนอกนั้น ธนาคารถือเรื่อง
ชือ่เสยีงทางธรุกจิ ประวตักิารถูกร้องเรยีน หรอืถูกฟ้องร้องด�าเนนิคดี  
วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายการให้บริการที่มีความเหมาะสม 
กับธนาคาร เป็นประเด็นส�าคัญเรื่องหนึ่งในกระบวนการ 
พิจารณาคัดเลือก และธนาคารได้จัดให้มีระบบที่ชัดเจนในการ
ก�ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผู ้ให้บริการ
ภายนอกอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีมาตรฐานการควบคุมภายใน
และการให้บรกิารเช่นเดยีวกบัธนาคารด�าเนนิการเอง รวมทัง้ต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งธนาคารเองและผู้ให้บริการภายนอกได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

The Bank recognizes that the majority of new-hire 
employees will experience some stress in adapting to their 
supervisor, colleagues, corporate culture, and work 
environment. A Mentor Manual was therefore created for 
supervisors to closely mentor new employees by providing 
advice and knowledge during their first and second weeks 
at work. The manual has helped created a new standard 
for the new-hire integration process, in addition to helping 
measure how well new employees adapt.  

Additionally, the Bank respects the human rights of all 
employees, seeking to treat each and every employee with 
respect and regards for their personal rights, and 
encouraging all parties to listen and consider the opinions 
of others, collaborate and consult in various matters, and 
build internal working relationships that are on the same 
level as relationships with customers, shareholders, and 
the general public-both in terms of openness and ethics.

The Bank deems it important to carefully select and inspect 
potential partners to ensure fair operations and respect for 
human rights on their behalf. Thus, the Bank’s procurement 
rules state that it shall not contact sellers or contractors 
that exhibit fraudulent behaviors or may have the potential 
to behave in such a way in their dealings with the Bank. 
The Bank shall conduct its procurement processes as per 
its standards for the selection of sellers, contractors, 
specific requirements for each type of product or service, 
in alignment with the Bank’s corporate image and reputation 
as declared by the Corporate Communications department. 
The Bank’s partner selection process shall take into account 
the partner’s operations, personnel, and previous history 
as well.

In outsourcing, the Bank considers matters of business 
reputation, previous track record of complaints or legal 
disputes, corporate culture, and compatibility of service 
policies with the Bank’s terms in the selection process. The 
Bank has also established clear systems to manage, track, 

ช่วงอายุ / Age range จ�านวน (คน)
Total (persons)

น้อยกว่า 30 ปี/Less than 30 years old 175

ระหว่าง 30-50 ปี/30 to 50 years old 466

มากกว่า 50 ปี/More than 50 years old 9

รวม/Total 650

ช่วงอายุ / Age range จ�านวน (คน)
Total (persons)

น้อยกว่า 30 ปี / Less than 30 years old 332

ระหว่าง 30-50 ปี / 30 to 50 years old 482

มากกว่า 50 ปี / More than 50 years old 5

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่ จ�าแนก ตามช่วงอายุ 
Number of new-hire employees by age range

จ�านวนพนักงานพ้นสภาพ จ�าแนกตามช่วงอายุ
Number of resigned employees by age range
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4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
Fair treatment of employees 

ธนาคารถือเอากฎหมายแรงงานของไทยเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต�่า
ในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยธนาคารได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์บางเรื่องไว้สูงกว่าที่กฎหมายแรงงานบัญญัติไว้ อาทิ 
พนักงานใหม่ที่มีอายุงานไม่ครบหนึ่งปีได้รับสิทธิวันลาหยุด
พักผ่อนประจ�าปีในปีปฏิทินนั้นตามอัตราส่วนของอายุงาน และ
การให้สทิธพินกังานหยดุงานในวนัเกดิของตนโดยนบัเป็นวนัหยดุ
ประจ�าปีเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งวัน เป็นต้น

ธนาคารน�าผลส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร 
ซึ่งจัดท�าขึ้นในปี พ.ศ. 2557 มาพัฒนาเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในองค์กร อาทิ 

• การเพิม่ความพงึพอใจของพนกังานเรือ่งการจดัให้มกีารอบรม
เพิม่ทกัษะการท�างานทีเ่พยีงพอและตรงกบัความต้องการของ
พนักงาน 

• การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่
สนับสนุนให้เกิดความสมดุลระหว่างการท�างานกับเรื่อง
ส่วนตัว/ครอบครัว 

• การเพิม่ความพงึพอใจของพนกังานเรือ่งระบบสวสัดิการทีต่รง
กับความต้องการ และพนักงานได้น�าไปใช้ประโยชน์จริง 

นอกจากนี้ ธนาคารสร้างช่องทางการสื่อสารให้พนักงานทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ได้ทาง 
KK World ซ่ึงเป็นระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในของ
ธนาคาร โดยในปี 2558 ไม่มีพนักงานแสดงความเห็นหรือ
ร้องเรียนเรื่องใดๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารนี้

ธนาคารให้โอกาสที่เท่าเทียมกันต่อพนักงานในการ
เติบโตในหน้าที่การงาน
ธนาคารก�าหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการท�างานให้กับพนักงาน
โดยถือว่าการวางแผนพัฒนาและเลือกหลักสูตรการอบรม
เป็นหน้าที่ร่วมกันของหัวหน้างานและพนักงาน 

การจ้างงานคนพิการ
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ มีการจ้างงานคนพิการ 1 คน โดยบริษัท
หลักทรัพย์ภัทร จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา เพื่อท�า
หน้าที่พนักงานรับโอนสายโทรศัพท์

แม้ว่าธนาคารจะเปิดโอกาสให้ผูพ้กิารทีส่นใจร่วมงานกบัธนาคาร
ทุกคนได้สมัครเข้าท�างานกับธนาคารได้ ในปี พ.ศ. 2558 ไม่มี
ผูพ้กิารสมคัรเข้าร่วมงานกบัธนาคาร ด้วยเหตนุี ้ธนาคารจงึปฏบิตัิ
ตามกฎหมายในเรื่องการจ้างงานคนพิการ โดยจัดส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนคนพิการ ตามอัตราสัดส่วนที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ 
เพื่อน�าเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย 
ชมรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมูลนิธินวัตกรรม
ทางสังคมในการศึกษาโอกาสการจ ้างงานคนพิการของ
ภาคสถาบันการเงิน ซึง่คาดว่าจะมแีนวทางทีชั่ดเจนข้ึนในปีต่อไป 

inspect, and evaluate third-party service providers in an 
appropriate manner, thus ensuring that these services are 
provided with internal control standards on the same level 
as the Bank’s own processes. Additionally, all third parties 
are required to strictly comply with the law, accounting 
standards, and other related regulations in their operations.

Employment of disabled persons
Phatra Securities Plc., a subsidiary of Kiatnakin Phatra 
Financial Group, has been employing one handicapped 
person since 1983 in the position of telephone operator.

Although the Bank provided opportunities for interested 
disabled applicants to apply for positions in the company, 
there were no disabled applicants in 2015. The Bank  
therefore compensated through a policy of making 
monetary donations to the Fund for Empowerment of 
Persons with Disabilities to support the handicapped at 
ratios defined by the law.

In addition, the Bank has cooperated with the Thai Bankers’ 
Association, the Thailand Association of the Blind, the 
Redemptorist Foundation for People with Disabilities, and 
the Social Innovation Foundation in studying opportunities 
to employ disabled people in the financial sector, with clear 
approaches expected in the following year.
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นอกจากนี้ ธนาคารสร้างช่องทางการสื่อสารให้พนักงานทุกคน
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The Bank considers Thai labor laws to be the minimum 
standard of employee treatment. Many of our policies are 
have already surpassed legal requirements. For example, 
new employees who have been employed for less than  
one year shall have the number of vacation days in that 
first calendar year matched to the proportion of their time 
employed with the Bank. Employees are also allowed to 
take a birthday leave, which is counted as an additional 
vacation day in their allotted annual quota.  

Moreover, the Bank has improved the employee satisfaction 
survey conducted in 2014 by developing the following  
indicators for human resources management within the 
organization:

• Increasing employee satisfaction by organizing 
additional training to increase work skills to sufficiently 
meet the needs of employees.

• Increasing employee satisfaction in corporate culture 
that supports work-life balance.

• Increasing employee satisfaction in benefits that meet 
their needs and can truly be utilized. 

Additionally, the Bank has set up KK World, an internal 
electronics communication channel designed to provide 
employees with a channel for expressing their opinions or 
submitting complaints. In 2015, no employees submitted 
opinions or complaints through this channel.

We offer all employees equal 
opportunities for career progression
The Bank has set up employee development guidelines to 
strengthen employee capability and expertise. Development 
planning and selection of training programs are considered 
the joint responsibilities of employees and their supervisors. 

inspect, and evaluate third-party service providers in an 
appropriate manner, thus ensuring that these services are 
provided with internal control standards on the same level 
as the Bank’s own processes. Additionally, all third parties 
are required to strictly comply with the law, accounting 
standards, and other related regulations in their operations.

Employment of disabled persons
Phatra Securities Plc., a subsidiary of Kiatnakin Phatra 
Financial Group, has been employing one handicapped 
person since 1983 in the position of telephone operator.

Although the Bank provided opportunities for interested 
disabled applicants to apply for positions in the company, 
there were no disabled applicants in 2015. The Bank  
therefore compensated through a policy of making 
monetary donations to the Fund for Empowerment of 
Persons with Disabilities to support the handicapped at 
ratios defined by the law.

In addition, the Bank has cooperated with the Thai Bankers’ 
Association, the Thailand Association of the Blind, the 
Redemptorist Foundation for People with Disabilities, and 
the Social Innovation Foundation in studying opportunities 
to employ disabled people in the financial sector, with clear 
approaches expected in the following year.
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สวัสดิการ สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำ งาน
ของพนักงาน
ธนาคารด�าเนินการให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่มีประโยชน์ต่อ
พนกังานมากทีส่ดุ ในระดบัทีแ่ข่งขนัได้ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั อาทิ 
การทบทวนสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มของ
พนักงานทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในสัญญา
ประกันชีวิตและสุขภาพ การให้อิสระกับพนักงานเพื่อออมเงินใน
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยให้เลือกรูปแบบสัดส่วนการลงทุน  
ได้ตามการยอมรบัความเสีย่งของแต่ละบคุคล และการสนบัสนนุ
ให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 โดยในปี พ.ศ. 2558 นี ้มจี�านวน
ชมรมกิจกรรม 11 ชมรม เป็นต้น

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้สิทธิพนักงานสามารถเลือกเวลา
เข้าท�างานและเวลาเลิกงานประจ�าของตนเองได้ เพื่อช่วยสร้าง
สมดลุระหว่างชีวติการท�างานและชีวติส่วนตวั โดยธนาคารได้เริม่
อนุญาตให้น�านโยบายการท�างานจากที่บ้านมาใช้กับพนักงาน
ที่มีความจ�าเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสายตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

ธนาคารมุง่สร้างสภาวะการท�างานทีด่ใีห้กบัพนกังาน จึงได้จัดให้มี

- วันหยุดตามประเพณีที่มากกว่าก�าหนดเฉลี่ยปีละ 15 วัน
- เพิ่มสิทธิการลาเนื่องในวันเกิดของพนักงาน เพื่อให้มีเวลา 

ได้ท�ากิจกรรมกับคนใกล้ชิด
- จัดให้มีวันลาพิเศษเพิ่มเติมจากกฎหมาย เช่น การลากิจใน

ธุระงานราชการปีละ 3 วัน รวมทั้งการลาไปซ้อมและ
รับปริญญาบัตร

- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น พนักงานทั้งชายและหญิง 
จะได้รับสวัสดิการเงินขวัญถุง 2,000 บาท เมื่อสมรส (2 ครั้ง
ตลอดอายุการท�างาน) และพนักงานหญิงจะสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรตามจริงได้ไม่เกิน 4,000 บาท 
นอกเหนือจากสิทธิด้านประกันสังคม และธนาคารได้จัดให้มี
ห้องคุณแม่ ซึ่งจัดตู้แช่เย็นส�าหรับเก็บน�้านม

- อนุโลมให้พนักงานแต่งกายแบบสุภาพล�าลองมากขึ้นได้ใน
วันศุกร์ เพือ่ให้มีบรรยากาศที่สบาย ผ่อนคลาย อีกทั้งเป็นการ
อ�านวยความสะดวกกรณีพนักงานอาจมีกิจกรรม สังสรรค์  
หรือออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในวันหยุด ภายหลังจากการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตลอดสัปดาห์ 

ตารางแสดงข้อมูลการจ้างงานของธนาคาร แบ่งตาม
ประเภทการจ้างงานและเพศ
Number of Bank personnel by employment type and 
gender

ตารางแสดงระยะเวลาเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย ในปี 2558
Average training time received in 2015

ตารางแสดงข้อมูลต�าแหน่งงานที่มีการบริหารงานบุคคล 
(ตั้งแต่ระดับหัวหน้าทีมหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
Number of supervisory positions (team leaders or higher)

เพศ
Gender

พนักงาน
ประจ�า (คน)
Number of 
employees 
(persons)

พนักงาน
สญัญาจ้าง 

(คน)
Number of 
contractors 
(persons)

รวม (คน)
Total 

(persons)

ชาย Male 1,337 107 1,444

หญิง
Female

1,809 120 1,929

รวม
Total

3,146 227 3,373

เพศ / Gender จ�านวน (คน) / Total (persons)

ชาย/Male 172

หญิง/Female 1,735

รวม/Total 1,907

ปี / Year 2558 / 2015
2557 / 2014

(ณ 25 พฤศจิกายน)
(November 25)

2556 / 2013

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของพนักงาน
(ชั่วโมง/คน)
Average training time received 
per employee
(hours/person)

32.13 25.20 31.15
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สวัสดิการ สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำ งาน
ของพนักงาน
ธนาคารด�าเนินการให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่มีประโยชน์ต่อ
พนกังานมากทีส่ดุ ในระดบัทีแ่ข่งขนัได้ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั อาทิ 
การทบทวนสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มของ
พนักงานทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในสัญญา
ประกันชีวิตและสุขภาพ การให้อิสระกับพนักงานเพื่อออมเงินใน
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยให้เลือกรูปแบบสัดส่วนการลงทุน  
ได้ตามการยอมรบัความเสีย่งของแต่ละบคุคล และการสนบัสนนุ
ให้มีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 โดยในปี พ.ศ. 2558 นี ้มจี�านวน
ชมรมกิจกรรม 11 ชมรม เป็นต้น

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้สิทธิพนักงานสามารถเลือกเวลา
เข้าท�างานและเวลาเลิกงานประจ�าของตนเองได้ เพื่อช่วยสร้าง
สมดลุระหว่างชวีติการท�างานและชีวติส่วนตวั โดยธนาคารได้เริม่
อนุญาตให้น�านโยบายการท�างานจากที่บ้านมาใช้กับพนักงาน
ที่มีความจ�าเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสายตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

ธนาคารมุง่สร้างสภาวะการท�างานทีด่ใีห้กบัพนกังาน จงึได้จดัให้มี

- วันหยุดตามประเพณีที่มากกว่าก�าหนดเฉลี่ยปีละ 15 วัน
- เพิ่มสิทธิการลาเนื่องในวันเกิดของพนักงาน เพื่อให้มีเวลา 

ได้ท�ากิจกรรมกับคนใกล้ชิด
- จัดให้มีวันลาพิเศษเพิ่มเติมจากกฎหมาย เช่น การลากิจใน

ธุระงานราชการปีละ 3 วัน รวมทั้งการลาไปซ้อมและ
รับปริญญาบัตร

- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น พนักงานทั้งชายและหญิง 
จะได้รับสวัสดิการเงินขวัญถุง 2,000 บาท เมื่อสมรส (2 ครั้ง
ตลอดอายุการท�างาน) และพนักงานหญิงจะสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรตามจริงได้ไม่เกิน 4,000 บาท 
นอกเหนือจากสิทธิด้านประกันสังคม และธนาคารได้จัดให้มี
ห้องคุณแม่ ซึ่งจัดตู้แช่เย็นส�าหรับเก็บน�า้นม

- อนุโลมให้พนักงานแต่งกายแบบสุภาพล�าลองมากขึ้นได้ใน
วันศุกร์ เพือ่ให้มีบรรยากาศที่สบาย ผ่อนคลาย อีกทั้งเป็นการ
อ�านวยความสะดวกกรณีพนักงานอาจมีกิจกรรม สังสรรค์  
หรือออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในวันหยุด ภายหลังจากการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตลอดสัปดาห์ 

Benefits, health, and safety at work 
The Bank provides appropriate and market-competitive 
benefits for all employees, including improved life and 
group health insurance with consideration for expanded 
coverage of life and health insurance every 6 months-an 
optional provident fund with selectable levels of investment 
based on each employee’s choice of acceptable risks, and 
support for KKP Staff Clubs for the second consecutive 
year to strengthen the bond between employees and the 
company. In 2015, there were 11 staff clubs.  

In addition, the Bank offers Flexi-hours for employees to 
select the start and end of their daily working hours, in 
order to support good work-life balance. In 2014, the Bank 
introduced a work-from-home policy for employees with 
specific needs who have received permission from their 
department head.

The Bank seeks to create a positive working environment 
for all employees, and has therefore implemented the  
following measures:  

- More traditional holidays than the minimum legal 
requirement of 15 days per year on average.

- Birthday leave for staff, offering employees more time 
to spend with their loved ones.

- Additional leave days beyond the minimum legal 
requirement, including three days of business leave per 
year and special leave for graduation ceremonies and 
rehearsals. 

- Financial support for various occasions: Male and female 
staff alike stand to receive 2,000 baht upon marriage 
(up to two times throughout their service year). Female 
staff can claim up to 4,000 baht in childbirth expenses 
in addition to social security coverage. The Bank also 
provides a “lactation room” that is equipped with a 
refrigerator for breast milk storage for breastfeeding 
mothers.

ตารางแสดงข้อมูลต�าแหน่งงานที่มีการบริหารงานบุคคล 
(ตั้งแต่ระดับหัวหน้าทีมหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
Number of supervisory positions (team leaders or higher)

เพศ / Gender จ�านวน (คน) / Total (persons)

ชาย/Male 172

หญิง/Female 1,735

รวม/Total 1,907

ปี / Year 2558 / 2015
2557 / 2014

(ณ 25 พฤศจิกายน)
(November 25)

2556 / 2013

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของพนักงาน
(ชั่วโมง/คน)
Average training time received 
per employee
(hours/person)

32.13 25.20 31.15
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ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการความ
ปลอดภัยขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เพื่อเป็นตัวแทน
พนักงานร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารในเรื่องสวัสดิการ
พนักงาน รวมถึงการตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่
เป็นประโยชน์ส�าหรับพนักงาน โดยมีกลุ่มของตัวแทนพนักงาน 
เรียกว่า HR Ambassador ร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร
ในเรื่องสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการตรวจตรา ควบคุม ดูแล 
การจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส�าหรับพนักงาน 

ตัวอย่างสวัสดิการพนักงานที่ริเริ่มโดยคณะกรรมการสวัสดิการ
และคณะกรรมการความปลอดภัย หรือ HR Ambassador 

1. ชมรมกิจกรรมพนักงาน KKP STAFF CLUBS รวม 11 ชมรม
2. จุดอ่านหนังสือพิมพ์ส�าหรับพนักงาน
3. สวสัดิการเงินกูส้�าหรบัพนกังาน เพือ่จัดซ้ืออปุกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศส่วนตัวที่ใช้เพื่อการท�างาน เช่น คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสแบบพกพา (Tablet PC) 
เป็นต้น

4. การจัดหาโรงแรมคู่สัญญาในกรุงเทพมหานคร เพื่ออ�านวย
ความสะดวกด้านทีพ่กัให้กบัพนกังานประจ�าสาขาต่างจังหวดั
ที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร

5. ห้องคุณแม่ จัดไว้เพื่อให้พนักงานที่มาปฏิบัติงานหลังการ
ลาคลอด ได้มีสถานที่ส�าหรับส�ารองนมมารดาเพื่อน�าไป
ให้บุตรหลังเลิกงาน โดยมีตู้แช่นม และถุงจัดเก็บนมไว้บริการ 

นอกจากนี้ ธนาคารจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการคัดเลือกสวัสดิการพนักงานที่
เหมาะสม อาทิ การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพกลุ่ม การคัดเลือกเครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น

- ส่งเสรมิความผกูพนัของพนกังานในกลุม่ธรุกจิการเงนิฯ จงึได้
จดัให้มชีมรมต่างๆ ขึน้ โดยสมาชิกสมคัรใจเข้าร่วมได้ 2 ชมรม 
และในแต่ละชมรมจะจัดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี

- จัดอบรมหลักสูตร HR for Non-HR เพื่อท�าให้หัวหน้างาน
เข้าใจถงึความส�าคญัและความสมัพนัธ์ของ HR Value Chain 
และหน้าที่หลัก ขอบเขตของงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ให้หัวหน้าสายงานมีความเข้าใจในบทบาทการบริหาร
บุคลากร เพื่อสามารถปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
ตลอดจนเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลเบ้ืองต้นได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากยิง่ข้ึน เช่น การประเมนิผล 
การท�างาน การสอนงาน และงานด้านแรงงานสมัพนัธ์ เพือ่ให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าสายงานและผูใ้ต้บงัคบับญัชามี
ความเข้าใจกนัมากขึน้ พนกังานมคีวามผกูพนัต่อองค์กร เพือ่
เป็นส่วนช่วยลดอัตราการออกของพนักงานลงจากปัจจุบัน

ส�าหรับเรื่องการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพ
แวดล้อมการท�างานนัน้ ธนาคารมุง่เน้นเรือ่งสขุภาวะของพนกังาน
ในหลายประการ ได้แก่

- การใช้ระบบสแกนลายนิว้มอืเพือ่ป้องกนัไม่ให้บคุคลภายนอก
ที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถเข้าออกสถานที่ท�างานได้

- การใช้ระบบ HID Card ในชั้นล่างของอาคารเค ทาวเวอร์
- จัดให้มีกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจ�าทุกชั้นที่มีพนักงานปฏิบัติงาน
- จดัให้มอีปุกรณ์วดัอณุหภมูร่ิางกายของพนกังานเพือ่สอบทาน

การเจ็บป่วยด้วยไข้หวัด 2009 เพื่อแนะน�าให้พนักงาน
หยุดงาน รักษาตัว และป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

- จัดให้มีน�้ายาเช็ดมือ ฆ่าเชื้อโรคประจ�าทุกชั้นที่พนักงาน
ปฏิบัติการ

- จัดให้มีห้องพยาบาล ณ อาคารเค ทาวเวอร์ (ส�านักงานใหญ่) 
โดยมีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการทุกวันอังคารและ
วันพฤหัสบดี

- จดัให้มรีถตูร้บั-ส่งพนกังานจากธนาคารไปยงัสถาน ีBTS อโศก 
เพือ่อ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทางให้
กับพนักงาน

- Employees are allowed to dress down on Fridays to 
create a relaxed, casual atmosphere and offer 
employees extra convenience should they have plans 
for various activities or trips over the weekend after 
spending a full week at work.

- To strengthen relationships between employees in 
companies across the Kiatnakin Phatra Financial Group, 
employees are able to join up to two KKP Staff Clubs. 
Each club organizes various activities throughout the 
year.

- An “HR for Non-HR” training course is organized to 
educate supervisors about the importance of the HR 
value chain, its relationship with other systems, and the 
primary duties and scope of responsibility for HR work. 
The course is designed to provide understanding of HR 
roles, enabling supervisors to operate and utilize HR 
tools, as well as basic HR management techniques more 
efficiently and to greater effect, especially for assessment, 
operations, coaching, and staff relations. The course 
has helped enhance understanding between supervisors 
and employees, while also building strong relationships 
between employees and the Bank, thus reducing 
employee turnover rates.

The Bank’s workplace health and safety measures, as part 
of its commitment to ensuring the wellbeing of employees, 
are as follows: 

- Office premises secured by fingerprint scanners, 
preventing unauthorized persons from accessing the 
facility.

- Human Interface Device (HID) card system on the 
ground floor of K Tower.

- Closed-circuit television cameras and security officers 
stationed on every floor with employees.

- Thermometers are available to measure body  
temperature and detect signs of the 2009 H1N1 flu. 
Employees who feel unwell are encouraged to take time 
off to recover and prevent illnesses from spreading.
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ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการความ
ปลอดภัยขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เพื่อเป็นตัวแทน
พนักงานร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารในเรื่องสวัสดิการ
พนักงาน รวมถึงการตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่
เป็นประโยชน์ส�าหรับพนักงาน โดยมีกลุ่มของตัวแทนพนักงาน 
เรียกว่า HR Ambassador ร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร
ในเรื่องสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการตรวจตรา ควบคุม ดูแล 
การจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส�าหรับพนักงาน 

ตัวอย่างสวัสดิการพนักงานที่ริเร่ิมโดยคณะกรรมการสวัสดิการ
และคณะกรรมการความปลอดภัย หรือ HR Ambassador 

1. ชมรมกิจกรรมพนักงาน KKP STAFF CLUBS รวม 11 ชมรม
2. จุดอ่านหนังสือพิมพ์ส�าหรับพนักงาน
3. สวสัดกิารเงินกูส้�าหรบัพนกังาน เพือ่จดัซือ้อปุกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศส่วนตัวที่ใช้เพื่อการท�างาน เช่น คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสแบบพกพา (Tablet PC) 
เป็นต้น

4. การจัดหาโรงแรมคู่สัญญาในกรุงเทพมหานคร เพื่ออ�านวย
ความสะดวกด้านทีพ่กัให้กบัพนกังานประจ�าสาขาต่างจงัหวดั
ที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร

5. ห้องคุณแม่ จัดไว้เพื่อให้พนักงานที่มาปฏิบัติงานหลังการ
ลาคลอด ได้มีสถานที่ส�าหรับส�ารองนมมารดาเพื่อน�าไป
ให้บุตรหลังเลิกงาน โดยมีตู้แช่นม และถุงจัดเก็บนมไว้บริการ 

นอกจากนี้ ธนาคารจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวไป
เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการคัดเลือกสวัสดิการพนักงานที่
เหมาะสม อาทิ การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพกลุ่ม การคัดเลือกเครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น

- Hand sanitizers are available on all floors where 
employees are stationed.

- An infirmary is located at K Tower (head office) with 
doctors and nurses present for service every Tuesdays 
and Thursdays.

- Shuttle vans provide transportation from the Bank to 
Asoke BTS station for the convenience and safety of 
employees. 

Since 2008, the Bank has maintained committees for  
welfare and security, with members representing Bank 
employees and engaging with the management in matters 
of employee welfare-including inspection, control, and 
provision of useful benefits for employees. These employee 
representatives are known as HR Ambassadors.

Examples of benefits proposed by committees for welfare 
and security, or, the HR Ambassadors

1. KKP Staff Clubs for various employee activities. 
2. Newspaper reading area for employees. 
3. Loans to support employee purchase of personal IT 

equipment for office productivity, e.g. laptops or tablet 
PCs. 

4. Accommodations at partner hotels in Bangkok for staff 
from upcountry offices who are required to travel to the 
capital city to attend a work-related function. 

5. A “lactation room” for employees returning from maternity 
leave, offering them space and equipment for  
the storage of breast milk for after-hours feeding. 

The Bank has also established a procurement sub- 
committee to represent employees in selecting appropriate 
benefits to implement, e.g. the selection of life insurance 
and group health insurance providers, or employee uniform 
designs.

- Employees are allowed to dress down on Fridays to 
create a relaxed, casual atmosphere and offer 
employees extra convenience should they have plans 
for various activities or trips over the weekend after 
spending a full week at work.

- To strengthen relationships between employees in 
companies across the Kiatnakin Phatra Financial Group, 
employees are able to join up to two KKP Staff Clubs. 
Each club organizes various activities throughout the 
year.

- An “HR for Non-HR” training course is organized to 
educate supervisors about the importance of the HR 
value chain, its relationship with other systems, and the 
primary duties and scope of responsibility for HR work. 
The course is designed to provide understanding of HR 
roles, enabling supervisors to operate and utilize HR 
tools, as well as basic HR management techniques more 
efficiently and to greater effect, especially for assessment, 
operations, coaching, and staff relations. The course 
has helped enhance understanding between supervisors 
and employees, while also building strong relationships 
between employees and the Bank, thus reducing 
employee turnover rates.

The Bank’s workplace health and safety measures, as part 
of its commitment to ensuring the wellbeing of employees, 
are as follows: 

- Office premises secured by fingerprint scanners, 
preventing unauthorized persons from accessing the 
facility.

- Human Interface Device (HID) card system on the 
ground floor of K Tower.

- Closed-circuit television cameras and security officers 
stationed on every floor with employees.

- Thermometers are available to measure body  
temperature and detect signs of the 2009 H1N1 flu. 
Employees who feel unwell are encouraged to take time 
off to recover and prevent illnesses from spreading.
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เดือน
Month

แผนที่ 1
กสล.เกียรตินาคินนโยบายผสม  

PVDKK

Plan 1
Kiatnakin Provident Fund 

Mixed PVDKK

แผนที่ 2
กสล.ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์

นโยบายตราสารหนี้  
PVDMPFFI (SCBFP)

Plan 2
Siam Commercial Master Fund 

Bonds PVDMPFFI (SCBFP)

แผนที่ 3
กสล.ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์

นโยบายตราสารหนี้  
(PVDMPFFI (SCBFP) 75%) + 

นโยบายตราสารทุน  
(PVDMPFEQ) (SCBSET) 25%)

Plan 3
Siam Commercial Master Fund 

Bonds (PBDMPFFI (SCBFP) 75%) + 
Equity (PVDMPFEQ (SCBSET) 25%)

ตราสารหนี้ > 75% / Bonds > 75%
ตราสารทุน < 15% / Equity < 15%

Prop. Fund < 10%
ตราสารหนี้100% / Bonds 100%

ตราสารหนี้ 75% / Bonds 75%
ตราสารทุน 25% / Equity 25%

สิ้นสุด มกราคม 
End of January

1.28% 0.32% 1.53%

สิ้นสุด กุมภาพันธ์
End of February

1.84% 0.40% 1.63%

สิ้นสุด มีนาคม
End of March

1.53% 0.90% 0.83%

สิ้นสุด เมษายน 
End of April

2.51% 1.58% 1.84%

สิ้นสุด พฤษภาคม
End of May

2.60% 1.57% 1.36%

สิ้นสุด มิถุนายน
End of June

2.94% 1.55% 1.47%

สิ้นสุด กรกฎาคม
End of July

2.97% 1.83% 0.55%

สิ้นสุด สิงหาคม 
End of August

2.66% 1.87% -0.23%

สิ้นสุด กันยายน
End of September

2.87% 2.00% -0.60%

สิ้นสุด ตุลาคม
End of October

3.36% 2.26% 0.41%

สิ้นสุด พฤศจิกายน
End of November 

3.35% 2.49% -0.04%

อัตราผลตอบแทนสะสมอ้างอิง
(Benchmark return)
สิ้นสุด ณ พฤศจิกายน 2558
Accumulative Return on 
Investment
Rate for reference (as of 
November 2015)

0.89% 2.09% -0.73%

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจ�าปี จะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ การประเมินและติดตามผลการ
ปฏบิตังิานกลางปี (มกราคม-มถินุายน) การก�าหนดเป้าหมายใน
การท�างาน (KPI) ร่วมกัน ซ่ึงการก�าหนด KPI จะเป็นการ
เชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์โดยรวมตั้งแต่ระดับองค์กร สายงาน 
ฝ่ายงาน ลงมายังพนักงานรายบุคคล และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรอบปลายปี ซ่ึงเป็นการประเมินผลการท�างานต้ังแต่
เดอืนมกราคม-ธนัวาคม โดยธนาคารได้ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ภายใต้ระบบ KK Performance Management System 
(KKPMS) ซึ่งได้ก�าหนดกรอบเวลาในการประเมินแต่ละระดับ 
ต้ังแต่พนกังาน (ประเมนิตนเอง) ผูบ้งัคบับญัชาเบือ้งต้น (ประเมนิ
ล�าดับที่ 1) ไปยังผู ้บังคับบัญชาระดับสูง โดยมุ่งเน้นการให้ 
Feedback ระหว่างกันในช่วงท�าการประเมินผล หลังจากนั้น
พนกังานแต่ละคนจะต้องเข้าไปรบัทราบผลการประเมนิในระบบ 
KKPMS และผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นต้องแจ้งและสนทนาให้ 
Feedback กับพนักงานเกี่ยวกับผลการประเมิน หากพนักงาน
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินจะต้องระบุเหตุผลในระบบ และ
ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะติดตามปัญหากรณี
ที่พนักงานไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน ซ่ึงธนาคารได้มุ่งเน้น
ให้เกดิความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย เพราะผลประเมนิการปฏบิตังิาน
จะถกูน�ามาใช้ในการประมวลผล ประกอบการปรบัอตัราเงนิเดอืน
และการจ่ายโบนัสประจ�าปี

การส่งเสริมให้พนักงานสามารถพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานเลือกแผนการออมเงิน/แผนการ
ลงทุนด้วยตนเอง ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ขึ้นกับความ
ต้องการและการยอมรบัความเสีย่งจากการลงทนุในแต่ละบคุคล 
โดยธนาคารจะเปิดให้พนักงานปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 
2 ครั้งต่อปี คือในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน และ
การเปลี่ยนแผนการลงทุนจะมีผลในเดือนกรกฎาคมและ
เดอืนมกราคม ตามล�าดบั ธนาคารจะประกาศอตัราผลตอบแทน
การลงทุนประจ�าเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่พนักงานทราบ

Employee performance evaluation 
The Bank regards fair employee performance evaluation 
as an important matter. The annual performance evaluation 
process is divided into two periods. The first, mid-year 
performance evaluation covers the period from January to 
June with joint Key Performance Indicators (KPI) definition, 
which offers an opportunity to connect all operating 
objectives from the organizational, departmental, and team 
levels individual employees. The second, end-of-year 
performance evaluation covers the period from January to 
December of each year. 

The Bank performs its assessments under the KK 
Performance Management System (KKPMS), which 
determines the timeframe for evaluation at each employee 
level, from general staff (self-assessment) to junior 
executives (level 1 assessment) to senior executives. The 
system focuses on the sharing of feedback. Each employee 
is required to acknowledge their evaluation results under 
KKPMS, and junior executives have to inform their 
subordinates and provide their feedback of the results. In 
the event that an employee disagrees with the evaluation, 
they can state their reasons for further follow-up by the HR 
Systems Development department. The Bank strives to 
achieve fairness for all, as assessment results are taken 
into account in the calculation of annual salary adjustments 
and bonus payments.

Promoting sustainable employee 
self-sufficiency
The Bank encourages its staff to choose their own savings/
investment plans in the Bank’s provident fund scheme. 
Employee choices depend on personal interests and levels 
of acceptable risk. The Bank allows staff to change their 
investment plans up to twice a year-once in May and once 
in November, with changes coming into effect the following 
July and January respectively. Return on investment is 
announced on a monthly basis to keep employees  
informed.
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เดือน
Month

แผนที่ 1
กสล.เกียรตินาคินนโยบายผสม  

PVDKK

Plan 1
Kiatnakin Provident Fund 

Mixed PVDKK

แผนที่ 2
กสล.ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์

นโยบายตราสารหนี้  
PVDMPFFI (SCBFP)

Plan 2
Siam Commercial Master Fund 

Bonds PVDMPFFI (SCBFP)

แผนที่ 3
กสล.ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์

นโยบายตราสารหนี้  
(PVDMPFFI (SCBFP) 75%) + 

นโยบายตราสารทุน  
(PVDMPFEQ) (SCBSET) 25%)

Plan 3
Siam Commercial Master Fund 

Bonds (PBDMPFFI (SCBFP) 75%) + 
Equity (PVDMPFEQ (SCBSET) 25%)

ตราสารหนี้ > 75% / Bonds > 75%
ตราสารทุน < 15% / Equity < 15%

Prop. Fund < 10%
ตราสารหนี้100% / Bonds 100%

ตราสารหนี้ 75% / Bonds 75%
ตราสารทุน 25% / Equity 25%

สิ้นสุด มกราคม 
End of January

1.28% 0.32% 1.53%

สิ้นสุด กุมภาพันธ์
End of February

1.84% 0.40% 1.63%

สิ้นสุด มีนาคม
End of March

1.53% 0.90% 0.83%

สิ้นสุด เมษายน 
End of April

2.51% 1.58% 1.84%

สิ้นสุด พฤษภาคม
End of May

2.60% 1.57% 1.36%

สิ้นสุด มิถุนายน
End of June

2.94% 1.55% 1.47%

สิ้นสุด กรกฎาคม
End of July

2.97% 1.83% 0.55%

สิ้นสุด สิงหาคม 
End of August

2.66% 1.87% -0.23%

สิ้นสุด กันยายน
End of September

2.87% 2.00% -0.60%

สิ้นสุด ตุลาคม
End of October

3.36% 2.26% 0.41%

สิ้นสุด พฤศจิกายน
End of November 

3.35% 2.49% -0.04%

อัตราผลตอบแทนสะสมอ้างอิง
(Benchmark return)
สิ้นสุด ณ พฤศจิกายน 2558
Accumulative Return on 
Investment
Rate for reference (as of 
November 2015)

0.89% 2.09% -0.73%

Employee performance evaluation 
The Bank regards fair employee performance evaluation 
as an important matter. The annual performance evaluation 
process is divided into two periods. The first, mid-year 
performance evaluation covers the period from January to 
June with joint Key Performance Indicators (KPI) definition, 
which offers an opportunity to connect all operating 
objectives from the organizational, departmental, and team 
levels individual employees. The second, end-of-year 
performance evaluation covers the period from January to 
December of each year. 

The Bank performs its assessments under the KK 
Performance Management System (KKPMS), which 
determines the timeframe for evaluation at each employee 
level, from general staff (self-assessment) to junior 
executives (level 1 assessment) to senior executives. The 
system focuses on the sharing of feedback. Each employee 
is required to acknowledge their evaluation results under 
KKPMS, and junior executives have to inform their 
subordinates and provide their feedback of the results. In 
the event that an employee disagrees with the evaluation, 
they can state their reasons for further follow-up by the HR 
Systems Development department. The Bank strives to 
achieve fairness for all, as assessment results are taken 
into account in the calculation of annual salary adjustments 
and bonus payments.

Promoting sustainable employee 
self-sufficiency
The Bank encourages its staff to choose their own savings/
investment plans in the Bank’s provident fund scheme. 
Employee choices depend on personal interests and levels 
of acceptable risk. The Bank allows staff to change their 
investment plans up to twice a year-once in May and once 
in November, with changes coming into effect the following 
July and January respectively. Return on investment is 
announced on a monthly basis to keep employees  
informed.
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กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ถือเป็นพันธกิจส�าคัญในการท�าหน้าที่ 
“สถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบ” ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สังคมโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

5.1 มาตรการป้องกนัผลกระทบเชงิลบจากผลติภณัฑ์
และบริการที่อาจเกิดต่อลูกค้า/ผู้บริโภค 

5.1.1 นโยบายการด�ารงเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายการด�ารงเงินกองทุนที่
เพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เผชิญ 
รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต 
โดยเป้าหมายการด�ารงเงินกองทุนและระดับ
เงนิกองทนุขัน้ต�า่ทีต้่องด�ารงได้ถกูก�าหนดเอาไว้ 
แล้วในข้อความความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
ธนาคาร ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยให้มีการด�ารงเงินกองทุนสูงกว่า
เกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่าที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�าหนดในอัตราร้อยละ 8.50 
ของสินทรัพย ์ เสี่ยงตามเกณฑ์การด�ารง
เงินกองทุนขั้นต�่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มี 
นัยส�าคัญอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การด�ารง
เงินกองทุนขั้นต�่า ตลอดจนป้องกันการด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้า
เงินฝากมั่นใจได้ว่าธนาคารจะมีเงินกองทุน
เพียงพอที่จะใช้รองรับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มธุรกิจ
การเงินฯ โดยสามารถคืนเงินให้กับลูกค้า
เงินฝากได้อย่างครบถ้วน รวมถึงเพียงพอ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของ
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
Responsibility to consumers 

ในกรณีที่มีการเลิกจ้าง (ไม่รวมการเลิกจ้างที่มีเหตุมาจาก
การกระท�าผิดหรือเกษียณอายุของพนักงาน) ธนาคารมีนโยบาย
จ่ายค่าชดเชยหรือค่าชดเชยพิเศษแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาให้
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ ้มครองแรงงานที่เ ก่ียวข้อง 
ซึง่ค�านวณตามระยะเวลาการท�างานของพนกังาน และนอกจากนี้ 
ธนาคารได้จัดเตรียมข้อแนะน�าในการลาออกจากการเป็น
พนักงานไว้ให้เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพื่อเป็นข้อแนะน�า
ให้แก่พนักงานที่ลาออก หรือพ้นสภาพจะได้ใช้ หรือรักษา
สิทธิประโยชน์ของตนไว้

In the event of termination (not including incidents of 
employee misconduct or retirement), the Bank has a policy 
to pay appropriate general or special severance based on 
the conditions defined by labor law and time with the 
company. Additionally, the Bank has created guidelines 
for resignation to inform employees of their rights upon 
departure so that employees may utilize or retain their  
rights. 
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กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ถือเป็นพันธกิจส�าคัญในการท�าหน้าท่ี 
“สถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบ” ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สังคมโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

5.1 มาตรการป้องกนัผลกระทบเชงิลบจากผลติภณัฑ์
และบริการที่อาจเกิดต่อลูกค้า/ผู้บริโภค 

5.1.1 นโยบายการด�ารงเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายการด�ารงเงินกองทุนที่
เพียงพอรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เผชิญ 
รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต 
โดยเป้าหมายการด�ารงเงินกองทุนและระดับ
เงนิกองทนุขัน้ต�า่ทีต้่องด�ารงได้ถกูก�าหนดเอาไว้ 
แล้วในข้อความความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
ธนาคาร ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยให้มีการด�ารงเงินกองทุนสูงกว่า
เกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่าท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�าหนดในอัตราร้อยละ 8.50 
ของสินทรัพย ์ เสี่ยงตามเกณฑ์การด�ารง
เงินกองทุนขั้นต�่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มี 
นัยส�าคัญอ่ืนซ่ึงไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การด�ารง
เงินกองทุนขั้นต�า่ ตลอดจนป้องกันการด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้า
เงินฝากมั่นใจได้ว่าธนาคารจะมีเงินกองทุน
เพียงพอที่จะใช้รองรับความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
การเงินฯ โดยสามารถคืนเงินให้กับลูกค้า
เงินฝากได้อย่างครบถ้วน รวมถึงเพียงพอ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตของ
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ

The Financial Group considers “operating as a responsible 
financial institution” to be an important duty for our 
stakeholders and society, and thus implemented the 
following guidelines:

5.1 Measures to prevent potential damages to 
customers/consumers from Bank products and 
services

5.1.1 Capital maintenance policy 
The Bank has a capital maintenance 
policy that is adequate for coping with 
various risks and future business 
expansion. Objectives and minimum  
capital levels to be maintained have been 
specified in the Bank policy on acceptable 
risks with approval from the Bank’s Board 
of Directors. The Bank seeks to maintain 
its capital at a higher level than the Bank 
of Thailand’s absolute minimum ratio of 
8.50% of risk weighted assets, which 
would allow the Bank to cope with other 
significant risks not considered in minimum 
calculations and provide additional 
protection in crisis situations. Deposit 
customers can rest easy knowing that the 
Financial Group has maintained adequate 
amounts of capital to handle potential 
damage from business operations, 
ensuring that customers are able to 
receive their full deposit amounts upon 
request while the Financial Group has 
sufficient capital for business expansion 
in the future.

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
Responsibility to consumers 

In the event of termination (not including incidents of 
employee misconduct or retirement), the Bank has a policy 
to pay appropriate general or special severance based on 
the conditions defined by labor law and time with the 
company. Additionally, the Bank has created guidelines 
for resignation to inform employees of their rights upon 
departure so that employees may utilize or retain their  
rights. 
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การปล่อยสินเชื่อของธนาคารจะไม่กระทบ
ต่อความสามารถในการส่งมอบเงินคืนของ
ธนาคารเมื่อถูกทวงถาม ในขณะเดียวกัน 
ลกูค้าสนิเชือ่สามารถมัน่ใจได้ว่าจะมแีหล่งทนุ
ส�าหรับใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อจากธนาคารครบตามข้อตกลง
ในสัญญาสินเชื่อ

การพิจารณาสินเชื่อตามนโยบายที่ปรับปรุง
ใหม่นี้ ก�าหนดให้ผู ้มีอ�านาจอนุมัติสินเชื่อ
ต้องค�านึงถึงสังคม กฎหมาย และหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห ่ งประเทศไทย รวมถึ ง
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น 
ธนาคารต้องไม่ให้สนิเชือ่แก่ธรุกจิผดิกฎหมาย 
หรือเป็นนิติบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อการร้าย หรืออยู่ในฐานข้อมูลต้องห้ามท�า
ธุรกรรมตามประกาศของส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ (ป.ป.ง.) และต้อง
ไม่สนับสนุนสินเช่ือที่ผิดจริยธรรม หรืออาจ
ท�าให้ธนาคารได้รบัความเสยีหายด้านช่ือเสยีง 
เช่น สินเช่ือที่มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน เป็นต้น

5.1.3 กระบวนการออกผลิตภัณฑ์และการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานของธนาคาร
ธนาคารก�าหนดหลักเกณฑ์เรื่องกระบวนการ
ออกผลติภณัฑ์ และการปรบัเปลีย่นกระบวนการ 
ท�างานของธนาคาร ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 
และได้พัฒนาต่อยอดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าการออกผลติภณัฑ์/บรกิารใหม่ 
หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์/บริการ หรือ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในธนาคาร 
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ เหมาะสม รวมถึงสามารถ
ด�าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ หน่วยธุรกิจ/หน่วยงาน
เจ้าของผลิตภัณฑ์/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
มีหน ้าที่ประการหนึ่ งที่ จะต ้องประเมิน

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (เฉพาะธนาคาร) ตามหลักเกณฑ์ 
Ratio of capital against risk weighted assets (Bank only) based on Basel III criteria

อัตราส่วนเงินกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

(ร้อยละ)
Ratio of capital against 

risk weighted assets 
(percentage)

31 ธันวาคม 2558
December 31, 2015

31 ธันวาคม 2557
December 31, 2014

31 ธันวาคม 2556
December 31, 2013

อัตราขั้นต�่าตามกฎหมาย
Minimum legal ratio

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของ
Common equity tier 1

เงินกองทุนชั้นที่ 1
Tier 1 capital

เงินกองทุนทั้งสิ้น
Total capital

14.57

14.57

16.54

14.78

14.78

15.17

13.10

13.10

13.66

4.50

6.00

8.50

5.1.2 นโยบายหลักสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารปรับปรุงนโยบายสินเช่ือหลักด้าน
สินเชื่อ ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อก�าหนดแนวทาง
หลักในการบริหารสินเชื่อของธนาคารให้
เทยีบเท่ามาตรฐานสากล และเพือ่เป็นแนวทาง 
ให้ธนาคารบริหารสินเช่ือให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการขยายธรุกจิ และการควบคมุความ
เสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ 
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
ธุรกิจ

ภายใต้นโยบายหลักด้านสินเชื่อนี้ ธนาคาร
ก�าหนดธุรกรรมต้องห้าม ธุรกรรมความ
เสีย่งสงูหรอืธรุกรรมทีพ่งึระมดัระวงัเป็นพเิศษ 
เพื่อให ้การพิจารณาสินเชื่อมีมาตรฐาน
เทียบเท ่ าสากล และสามารถควบคุม
ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจสถาบันการเงิน
เพื่อให ้ลูกค ้า เงินฝากสามารถมั่นใจว ่า 

5.1.2 Bank core credit policy
The Bank has developed its core credit 
policy in 2015 by establishing guidelines 
to manage core credit policies to meet 
international standards, achieve an 
appropriate balance between business 
expansion and risk management, and 
comply with relevant laws.

Under its core credit policy, the Bank has 
determined which financial transactions 
are prohibited, high-risk, or require special 
caution, so that its loan approval process 
meets international standards and risk 
management can be conducted to 
reassure deposit customers that the 
Bank’s granting of loans will not affect its 
ability to return customers’ full deposit 
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การปล่อยสินเชื่อของธนาคารจะไม่กระทบ
ต่อความสามารถในการส่งมอบเงินคืนของ
ธนาคารเม่ือถูกทวงถาม ในขณะเดียวกัน 
ลกูค้าสนิเชือ่สามารถมัน่ใจได้ว่าจะมแีหล่งทนุ
ส�าหรับใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการท่ีได้รับ
อนุมัติสินเชื่อจากธนาคารครบตามข้อตกลง
ในสัญญาสินเชื่อ

การพิจารณาสินเชื่อตามนโยบายที่ปรับปรุง
ใหม่นี้ ก�าหนดให้ผู ้มีอ�านาจอนุมัติสินเชื่อ
ต้องค�านึงถึงสังคม กฎหมาย และหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห ่ งประเทศไทย รวมถึ ง
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น 
ธนาคารต้องไม่ให้สนิเชือ่แก่ธรุกจิผดิกฎหมาย 
หรือเป็นนิติบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อการร้าย หรืออยู่ในฐานข้อมูลต้องห้ามท�า
ธุรกรรมตามประกาศของส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ (ป.ป.ง.) และต้อง
ไม่สนับสนุนสินเชื่อที่ผิดจริยธรรม หรืออาจ
ท�าให้ธนาคารได้รบัความเสยีหายด้านชือ่เสยีง 
เช่น สินเช่ือที่มีประเด็นเร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อน เป็นต้น

5.1.3 กระบวนการออกผลิตภัณฑ์และการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานของธนาคาร
ธนาคารก�าหนดหลักเกณฑ์เรื่องกระบวนการ
ออกผลติภณัฑ์ และการปรบัเปลีย่นกระบวนการ 
ท�างานของธนาคาร ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 
และได้พัฒนาต่อยอดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าการออกผลติภณัฑ์/บรกิารใหม่ 
หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์/บริการ หรือ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในธนาคาร 
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ เหมาะสม รวมถึงสามารถ
ด�าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ หน่วยธุรกิจ/หน่วยงาน
เจ้าของผลิตภัณฑ์/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
มีหน ้าที่ประการหนึ่ งที่ จะต ้องประเมิน

amounts upon request. At the same time, 
loan customers can feel confident that 
they have a source of capital to fund 
businesses that have received loan 
approval in accordance with the  
agreement signed with the Bank.  

Loans under this updated policy require 
the loan approver to consider the social 
and legal guidelines of the Bank of 
Thailand, as well as relevant guidelines. 
For example, the Bank shall not provide 
loans to illegal businesses, juristic  
persons/persons involved in terrorism, or 
persons in the Anti-Money Laundering 
Office’s (AMLO) database. Moreover, 
loans that are unethical, or loans that may 
damage the Bank’s reputation (e.g. loans 
with conflicts of interest issues), will not 
be granted. 

5.1.3 Guidelines on Bank product development 
and working process modification
The Bank developed guidelines on 
product development and working 
process modification for the first time in 
2013, and continuously improved the 
guidelines until 2015 to ensure that new 
or updated products, services, and 
operating procedures are implemented 
with care and proper risk management, 
and within set timeframes. 

Under these guidelines, the business unit/
product manager/project owner have the 
duty of assessing risk and impacts to 
communities, society, and the environment, 
as well as developing risk reduction plans 
that must be strictly implemented. 

อัตราส่วนเงินกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

(ร้อยละ)
Ratio of capital against 

risk weighted assets 
(percentage)

31 ธันวาคม 2558
December 31, 2015

31 ธันวาคม 2557
December 31, 2014

31 ธันวาคม 2556
December 31, 2013

อัตราขั้นต�่าตามกฎหมาย
Minimum legal ratio

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของ
Common equity tier 1

เงินกองทุนชั้นที่ 1
Tier 1 capital

เงินกองทุนทั้งสิ้น
Total capital

14.57

14.57

16.54

14.78

14.78

15.17

13.10

13.10

13.66

4.50

6.00

8.50

5.1.2 Bank core credit policy
The Bank has developed its core credit 
policy in 2015 by establishing guidelines 
to manage core credit policies to meet 
international standards, achieve an 
appropriate balance between business 
expansion and risk management, and 
comply with relevant laws.

Under its core credit policy, the Bank has 
determined which financial transactions 
are prohibited, high-risk, or require special 
caution, so that its loan approval process 
meets international standards and risk 
management can be conducted to 
reassure deposit customers that the 
Bank’s granting of loans will not affect its 
ability to return customers’ full deposit 
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โครงการตัวอย่างทั้งสองโครงการมีหน่วย
ธุรกิจภายในองค์กรเกี่ยวข้องเป็นจ�านวน
มาก จึงได้มีการจัดท�าบันทึกกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (End to End Process and 
Working Procedure) ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึมกีารประเมนิ
ความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางปรับลด
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เช่น จัดท�าแผน
ส�ารองการท�างานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
(Business Continuity Planning) ระหว่าง
ธนาคารกบับรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั หรอื
ท�าประกันภัยความซ่ือสัตย์เพื่อบรรเทา
ความเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน
สาขาที่รับใบสมัครของลูกค้าที่ประสงค์จะ
ใช้บริการ KK Biz e-Banking เป็นต้น เพื่อ
ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดปัญหาจากการ
รับบริการต่างๆ 

5.2 การป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคมและ
วัฒนธรรมจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร

ธนาคารก�าหนด SLA การให้บริการจัดซื้อจัดหางาน
ส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ ์ว ่า
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดจะต้องไม่ผิดระเบียบของ
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรือค�าสั่งจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุมัติด้านภาพลักษณ์จาก
ส�านักสื่อสารองค์กรจึงจะสามารถท�าการผลิตเพื่อ
เผยแพร่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารที่จะไม่ด�าเนิน
ธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนท�าให้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ได้รับความเสียหาย และไม่สร้าง
ผลก�าไรบนภาระของสังคม

ความเสี่ยงและผลกระทบในมิติต่างๆ ซึ่งรวม
ถงึผลกระทบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
และต้องจัดท�าแผนปรับลดความเสี่ยงและ
น�าไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ในปี พ.ศ. 2558 มีจ�านวนผลิตภัณฑ์และ 
กระบวนการท�างานที่ ได ้ รับอนุมัติตาม
หลักเกณฑ์นี้ทั้งสิ้น 76 โครงการ

ตัวอย่าง โครงการในปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติ
ให ้ด� า เนินการได ้ตามหลัก เกณฑ ์ เ รื่ อ ง
กระบวนการออกผลติภณัฑ์และการปรบัเปลีย่น 
กระบวนการท�างาน

• โครงการ Bank @ Post
ธนาคารเปิดให้บริการรับฝากเงินสด ณ 
ที่ท�าการไปรษณีย์ 1,400 สาขาทั่วประเทศ 
เพื่อเพิ่มช่องทางบริการรับฝากเงินให้กับ
ลูกค้า นอกเหนือจากการให้บริการที่สาขา
ของธนาคารทีม่อียู ่65 สาขา ณ สิน้ปี 2558

• โครงการ KK Biz e-Banking
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เพิ่มช่องทางในการท�า
ธุรกรรมให้กับลูกค้าของบริษัททุนภัทร 
จ�ากัด (มหาชน), บริหารทรัพย์สินรอขาย, 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด, ส�านัก
กฎหมายเอราวัณ และลูกค้าธุรกิจรถยนต์
ด้วยระบบธนาคารอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า
ในการท�าธุรกรรมกับกลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
โดยลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับ
บญัชเีงนิฝาก ใช้บรกิารเรยีกเกบ็เงนิตามค�าสัง่ 
ของลูกค้า ใช้บริการช�าระเงิน โอนเงิน
ระหว่างบัญชี โอนเงินแบบหลายรายการ
และเฉพาะลูกค้าธุรกิจรถยนต์สามารถ
ใช้บริการจัดส่ง ติดตามสถานะ เรียกดู
รายการย้อนหลัง สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ได้  
รวมถึงบริการติดตามข้อมูลสถานะและ
รายละเอียดสินเชื่อฟลอร์แพลนได้

In 2015, there were 76 projects under 
guidelines for product development and 
process modification. Examples of said 
projects include:

• The Bank@Post service
The Bank began offering cash deposit 
services at 1,400 post offices throughout 
the country, in order to increase 
channels for customers to deposit 
money beyond the 65 Bank branches 
available at the end of 2015. 

• The KK Biz e-Banking service
The Financial Group has increased 
financial transaction channels for 
customers of Phatra Capital Public 
Company Limited, asset management 
companies, KKTRADE Securities  
Company Limited, Erawan Law Office, 
and automobile dealers/tents. The 
channel is an e-Banking service that 
helps save time and costs for customers 
conducting financial transactions with 
the Financial Group. Through this 
service, customers can review account 
information, initiate collection orders, 
as well as conduct payments, transfers, 
and bulk payments.  Moreover, 
automobile dealers/tents can use the 
service to follow up on account details, 
review historic transactions, review 
lease agreements, and review the 
contracts in Floor Plan loans. 

Numerous internal business units are 
involved in both projects. End-to-end 
processes and working procedures 
were established between relevant 
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โครงการตัวอย่างทั้งสองโครงการมีหน่วย
ธุรกิจภายในองค์กรเกี่ยวข้องเป็นจ�านวน
มาก จึงได้มีการจัดท�าบันทึกกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (End to End Process and 
Working Procedure) ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึมกีารประเมนิ
ความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางปรับลด
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เช่น จัดท�าแผน
ส�ารองการท�างานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
(Business Continuity Planning) ระหว่าง
ธนาคารกบับรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั หรอื
ท�าประกันภัยความซื่อสัตย์เพื่อบรรเทา
ความเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน
สาขาที่รับใบสมัครของลูกค้าที่ประสงค์จะ
ใช้บริการ KK Biz e-Banking เป็นต้น เพื่อ
ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดปัญหาจากการ
รับบริการต่างๆ 

5.2 การป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคมและ
วัฒนธรรมจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร

ธนาคารก�าหนด SLA การให้บริการจัดซ้ือจัดหางาน
ส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ ์ว ่า
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดจะต้องไม่ผิดระเบียบของ
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรือค�าสั่งจากหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุมัติด้านภาพลักษณ์จาก
ส�านักสื่อสารองค์กรจึงจะสามารถท�าการผลิตเพื่อ
เผยแพร่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารที่จะไม่ด�าเนิน
ธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนท�าให้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ได้รับความเสียหาย และไม่สร้าง
ผลก�าไรบนภาระของสังคม

business units, with risk assessments 
conducted and risk reduction plans 
proposed. For example, business 
continuity planning was conducted with 
Thailand Post Co., Ltd. and the Bank, 
and fidelity guarantee insurance was 
created to reduce potential damages 
from fraud by branch employees that 
receive customer applications for the 
KK Biz e-Banking service. These 
measures ensure service continuity for 
customers of the Financial Group, and 
support solutions if service problems 
occur. 

5.2 Guidelines to prevent potential damages to 
society and culture from Bank public relations 
and advertising media 

The Bank has defined a Service Level Agreement 
(SLA) for procurement of sales promotion and 
advertising works. The SLA requires all public 
relations and advertising media to comply with 
regulations from the Bank of Thailand’s Office of 
the Consumer Protection Committee. Additionally, 
all media can only be disseminated upon 
approval from the Corporate Communications 
department. These guidelines are in line with the 
Bank’s social responsibility conduct, which 
forbids all activities that could damage economies, 
cultures, societies, and the environment or create 
profit at the expense of society.

In 2015, there were 76 projects under 
guidelines for product development and 
process modification. Examples of said 
projects include:

• The Bank@Post service
The Bank began offering cash deposit 
services at 1,400 post offices throughout 
the country, in order to increase 
channels for customers to deposit 
money beyond the 65 Bank branches 
available at the end of 2015. 

• The KK Biz e-Banking service
The Financial Group has increased 
financial transaction channels for 
customers of Phatra Capital Public 
Company Limited, asset management 
companies, KKTRADE Securities  
Company Limited, Erawan Law Office, 
and automobile dealers/tents. The 
channel is an e-Banking service that 
helps save time and costs for customers 
conducting financial transactions with 
the Financial Group. Through this 
service, customers can review account 
information, initiate collection orders, 
as well as conduct payments, transfers, 
and bulk payments.  Moreover, 
automobile dealers/tents can use the 
service to follow up on account details, 
review historic transactions, review 
lease agreements, and review the 
contracts in Floor Plan loans. 

Numerous internal business units are 
involved in both projects. End-to-end 
processes and working procedures 
were established between relevant 
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5.3.2 จัดสัมมนาให้ความรู ้ทางเศรษฐกิจโดย
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง
กบัการให้ความรูแ้ละข้อมลูภาวะเศรษฐกจิแก่
ลูกค้า จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เป็น
ประเด็นอยู่ในความสนใจของนักลงทุน อาทิ 
แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรร
การลงทุน ครึ่งปีแรก 2558 กฎหมายภาษี
มรดก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์
การลงทุนที่เหมาะสมในสภาวะตลาด SGAA 
และจัดพอร์ตลงทุนรับความเสี่ยงครึ่งปีหลัง 
2558 เป็นต้น 

เฉพาะธนาคาร โดย Priority Banking สาย
ธนบดีธนกิจ จัดสัมมนาให้ลูกค้ารวม 22 ครั้ง
ในปี 2558

5.3.3 น�าเสนอสาระความเคลือ่นไหวทางเศรษฐกจิ 
ผ่านรายการโทรทัศน์
บริษัทเคเคเทรด จ�ากัด ผลิต Internet TV 
ชื่อ kktrade channel ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
เป ็นต ้นมา เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และ
ประสิทธิภาพในการน�าเสนอข้อมูลการลงทุน 
บทวิเคราะห์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกต้อง 
และทันสถานการณ์แก่ลูกค้าและพนักงาน 
ผ่านช่องทางการสือ่สารทีส่ะดวก ทนัสมยั และ 

5.3 การส่งเสริมให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนบน
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

5.3.1 ให ้ข ้อมูลบทวิ เคราะห ์ เศรษฐกิจที่มี
มาตรฐานระดับสากล
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด ส่งเสริมให้
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คุณภาพแทนการลงทุนตามกระแส ความ
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จั ด ท� า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ ง า น วิ จั ย ร ่ ว ม แ บ บ 
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Trade) ซึ่งต้องใช้ผู้จัดจ�าหน่ายหรือตัวแทน
ขายหลักทรัพย์ (Selling Agent) ต่างประเทศ 
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5.3 Support investor decision-making based on 
quality analysis that meets international standards 

5.3.1 Economic analysis that meets international 
standards
Phatra Securit ies Plc. encourages 
investors to make decisions based on 
quality analysis rather than investing 
based on t rends,  capi ta l  market 
fluctuations, or risk taking. Phatra 
Securities Plc. has therefore worked with 
Bank of America Merrill Lynch since 2003 
to prepare and disseminate exclusive 
research related to Thai companies, 
securit ies, economic and polit ical  
situation, capital markets, financial 
markets, and industries. Phatra Securities 
Plc. and Merrill Lynch use the same 
operation platform to collect information 
about brokerage firms. Both companies 
also cooperate in provide advice and 
expert ise on investment banking, 
specifically cross-border transactions, 
undocumented block trades that require 
foreign selling agents, and international 
mergers and acquisitions. 
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นอกจากนี ้ธนาคารปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะในเรือ่งการโฆษณาผลติภณัฑ์ต่างๆ 
ของธนาคาร และการท�าสญัญาต่างๆ ระหว่าง
ธนาคารกับลูกค้า เช่น สัญญาสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต์ เป็นต้น

ในการท�าสัญญาระหว่างธนาคารกับลูกค้า 
ธนาคารใช้ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถ
เห็นและอ่านได้ชัดเจน ขนาดตัวอักษรใน
สัญญาต่างๆ ไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมี
จ�านวนไม่เกิน 11 ตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และมี 
ข้อสัญญาที่เป็นสาระส�าคัญครบถ้วนตาม
ประกาศฉบับนี้ 

5.4 การน�าผลตอบรับของผู ้ใช้บริการไปปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

ธนาคารรวบรวมผลการร้องเรียนของผู ้ใช้บริการ 
(Voice of Customers) เป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อน�า
ผลการร้องเรยีนไปปรบัปรงุแก้ไข พฒันาคุณภาพและ
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์และการให้บรกิาร รวมถงึ
ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

การจัดท�าวีดิทัศน์แนะน�าพนักงานเรื่องสิ่งที่ควรท�า/
ไม่ควรท�าในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าเมื่อมาใช้บริการที่สาขาของธนาคาร เป็น
ตวัอย่างของการปรบัปรงุคณุภาพการบรกิารทีเ่กดิจาก
ค�าแนะน�าและข้อติชมของลูกค้า

5.5 การเคารพสทิธส่ิวนบคุคลและการคุม้ครองข้อมลู
ส่วนตัวของผู้บริโภค

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของ
ลูกค้าซึ่งต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ กลุ่ม
ธุรกิจการเงินฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคอย่าง
ปลอดภยัไว้ในนโยบายหลายเรือ่ง เพือ่ความชดัเจนใน
ทางปฏิบัติของพนักงาน

เข้าถงึผูช้มในวงกว้าง โดยจะออกอากาศแบบ 
Real time ของทกุๆ วนั ในเวลา 8.30-9.00 น. 
14.30-14.45 น. และ 16.20-16.30 น.  
ส�าหรับผู ้ไม่ได้เป็นลูกค้า สามารถทดลอง 
ใช้งานได้ฟรี 15 วัน 

customers and employees in a timely, 
convenient, factual, and efficiency 
manner. The channel is broadcasted in 
real-time every day from 8:30 a.m. to 9:00 
a.m., 2:30 p.m. to 2:45 p.m., and 4:20 p.m. 
to 4:30 p.m. Viewers who are not 
subscription customers can try out the 
channel for free for 15 days. 

5.3.4 Product and returns on investment 
information that is factual and clear 
The Bank provides information on interest 
rates, discounts, fees, and penalties on 
its official website as well as branch 
offices. This information covers interest 
rates for deposits, bills of exchange,  
loans, new car hire purchase, used car 
hire purchase, old car hire purchase, car 
title hire purchase, SME loans, housing 
loans, personal loans, and CarQuickCash 
loans, fees for services involving deposits, 
loans, auto hire purchase, car auctions, 
personal loans, business loans, property 
loans, apartment business loans, shipping 
business loans, floor plan business loans, 
publishing and packaging business loans.

The Bank also fully complies with the 
Consumer Protection Act, B.E. 2522 
without exception, especially in product 
adver t i sements  and cont rac tua l 
agreements between the Bank and its 
customers (e.g. car leasing contract).

Contracts between the Bank and 
customers feature clearly legible Thai text. 
Each letter must have a minimum height 
of two millimeters, while text density can 
be no higher than 11 letters per inch. 

5.3.4 การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และผลตอบแทน
การลงทุนที่ถูกต้องและชัดเจน
ธนาคารประกาศอัตราดอกเบี้ย ส ่วนลด 
ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับไว้ชัดเจนทาง
เว็บไซต์ของธนาคารและที่สาขาของธนาคาร 
ซึง่รวมถงึดอกเบีย้เงนิฝาก ดอกเบีย้ตัว๋แลกเงนิ 
ดอกเบีย้ให้สนิเช่ือ ดอกเบีย้เช่าซือ้รถยนต์ใหม่ 
ดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
รถยนต์เก่า ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรถเพื่อเงินสด 
ดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบ้ียสินเชื่อ
เคหะ ดอกเบ้ียสินเช่ือส่วนบุคคล ดอกเบี้ย
สินเชื่อ CarQuickCash ค่าธรรมเนียมบริการ
ด้านเงินฝาก ค่าธรรมเนียมบริการด้านสินเชื่อ 
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านเช่าซื้อ
รถยนต์ ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้าน
ประมูลรถยนต์ ค่าใช้จ่ายสินเช่ือส่วนบุคคล 
สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเช่ือธุรกิจ
อพาร์ตเมนต์ สินเชื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อธุรกิจ
ฟลอร์แพลน สนิเช่ือธรุกจิสิง่พมิพ์และบรรจภุณัฑ์
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Contracts must encompass all key terms 
and conditions.

5.4 Using customer feedback on service quality to 
improve product and services 

The Bank compiles all customer comments and 
complaints into “Voice of Customers” reports, 
which are presented to the Bank’s executives on 
a monthly basis. This feedback is used to improve 
the quality and efficiency of products and 
services, and to follow up on progress in solving 
various issues.  

Videos are shown to employees on do’s and 
don’ts behaviors while conducting their duties to 
help increase customer satisfaction when 
receiving services from Bank branches. The 
videos are an example of service quality 
improvement based on the comments and 
complaints of customers.  

5.5 Respect for privacy and protection of customers’ 
personal information

A customer’s personal information belongs solely 
to the customer and thus must be afforded full 
protection. The Financial Group has implemented 
policies regarding the secure storage and 
protection of consumers’ personal information 
into its operating guidelines to ensure correct and 
proper conduct by employees.
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Consumer Protection Act, B.E. 2522 
without exception, especially in product 
adver t i sements  and cont rac tua l 
agreements between the Bank and its 
customers (e.g. car leasing contract).

Contracts between the Bank and 
customers feature clearly legible Thai text. 
Each letter must have a minimum height 
of two millimeters, while text density can 
be no higher than 11 letters per inch. 
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• นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม
ธนาคาร
- เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ให้มี

การระบุความส�าคัญ และการระบุการจัดการ
ของข ้อมูลที่ ใช ้ งานในระบบสารสนเทศ  
แก่พนกังานผูต้้องปฏบิตังิานเกีย่วข้องกบัข้อมลู 
เพื่อป้องกันการน�าข้อมูลสารสนเทศไปใช้โดย 
ผดิวตัถปุระสงค์หรอืการเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้
รับอนุญาต

- เพื่อควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ 
ครอบคลุมถึงการควบคุมการเข ้าถึงระบบ
เครือข่าย ระบบปฏิบัติการและ Application 
ของระบบงานสารสนเทศ โดยมีการก�าหนด
ในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตน และพิสูจน์สิทธิ 
ป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล
สารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้  กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ได ้จัดท�าหนังสือยินยอม
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าลงนามข้อตกลงล่วงหน้าว่าจะให้
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เก็บ รวบรวม เปิดเผย แลกเปลี่ยน หรือ
ให้ข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู ่หรือจะมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ตลอดทัง้ข้อมลูเกีย่วกบับญัชเีงนิฝาก สนิเชือ่ และการท�าธรุกรรมใดๆ  
ในกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนในบัญชี
กองทุนใดๆ จัดท�าและส่งให้ลูกค้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
และในนามของลูกค้าแก่บริษัทในกลุ ่มธุรกิจทางการเงินฯ 
ตลอดจนกรรมการ ลกูจ้าง ผูร้บัจ้าง ผูแ้ทน ตวัแทน และผูป้ระกอบ
วิชาชีพในการให้ค�าปรึกษาด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ  
หรือหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก�ากับดูแลซึ่งมีขอบเขต
อ�านาจเหนอืหน่วยงานใดๆ ในกลุม่ธรุกจิการเงนิฯ หรอืบคุคลอืน่ๆ 
ได้ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ท�า 
หนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า 

ลกูค้าสามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและการใช้ข้อมลู
ได้ตามที่กฎหมายก�าหนด และลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน อาชีพ ชื่อ
และสถานทีท่�างาน ลายเซน็ และตราประทบัได้โดยกรอกใบค�าขอ
เปลีย่นแปลงข้อมลูและยืน่ให้ผูป้ฏบัิติงานสาขาตรวจสอบเอกสาร
และด�าเนินการต่อจนจบกระบวนการ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

• นโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ
- รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่

ข้อมลูของลกูค้า ยกเว้นได้รบัอนญุาตจากลกูค้า
หรอืมหีน้าทีต้่องเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
ธนาคารจะไม่ค้าก�าไรจากการเปิดเผยข้อมูล
ความลับของลูกค้า พนักงานจะต้องไม่ปรึกษา
ธุรกิจที่เก่ียวกับลูกค้าของตนกับพนักงานอื่นท่ี
ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข ้อบังคับอ่ืนซึ่งวาง 
ข้อจ�ากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความลับ
ของข้อมูลลูกค้า ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การรกัษาความลบัของข้อมลูลกูค้า พนกังานจะ
ต้องซักถามการรักษาความลับกับหัวหน้าฝ่าย 
ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือฝ่าย
ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานและตรวจสอบภายใน

• นโยบายเรือ่งจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกิจ
- พนกังานทกุคนมหีน้าทีร่กัษาข้อมลูของธนาคาร

และทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลของธนาคาร
หมายถึงแผนธุรกิจ การตลาด และบริการต่างๆ 
ข้อมูลและรายงานด้านการเงินที่ยังไม่เปิดเผย 
ฐานข้อมูล ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับ
เงินเดือนและโบนัส ส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกอบด้วยความลับทางการค้า สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการค้า และลิขสิทธิ์ต่างๆ การใช้
หรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ถอืเป็นการกระท�าผดินโยบายของธนาคาร และ
อาจเป็นการกระท�าผิดกฎหมายและอาจต้อง
โทษทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย

• นโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม
- รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่เผยแพร่

ข้อมลูของลกูค้า ยกเว้นได้รบัอนญุาตจากลกูค้า
หรอืมหีน้าทีต้่องเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก�าหนด

These policies include:

• Corporate governance policies
- Customer data is to be protected and not 

disseminated unless permitted by the 
customer or required by law. The Bank shall 
not seek to profit from the dissemination of 
customers’ private information, and Bank 
employees are prohibited from discussing 
any matters involving their customers with 
unrelated personnel. Additionally, the Bank 
fully complies with all laws and regulations 
on customer data privacy. Should an 
employee have questions regarding  
privacy and consumer data protection,  
inquiries are to be made to the department 
head, or the Compliance and Internal 
Auditing departments.

• Business ethics policies
- All Bank employees are responsible for the 

security of the Bank’s information and 
intellectual property. The Bank’s information 
encompasses business, marketing, and 
service plans, undisclosed financial data 
and reports,  databases, customer 
information, and salary and bonus payment 
in format ion.  In te l lectual  proper ty , 
meanwhile, covers trade secrets, patents, 
trademarks, and copyrights. Unauthorized 
use or dissemination of this information is 
considered a misconduct under Bank 
policies and a potential legal offense that 
may lead to civil and criminal charges.

• Policies on corporate responsibility in business
- Customer data is to be protected and not 

disseminated unless permitted by the 
customer or required by law.
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• นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม
ธนาคาร
- เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ให้มี

การระบุความส�าคัญ และการระบุการจัดการ
ของข ้อมูลที่ ใช ้ งานในระบบสารสนเทศ  
แก่พนกังานผูต้้องปฏบิตังิานเกีย่วข้องกบัข้อมลู 
เพื่อป้องกันการน�าข้อมูลสารสนเทศไปใช้โดย 
ผดิวตัถปุระสงค์หรอืการเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้
รับอนุญาต

- เพื่อควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ 
ครอบคลุมถึงการควบคุมการเข ้าถึงระบบ
เครือข่าย ระบบปฏิบัติการและ Application 
ของระบบงานสารสนเทศ โดยมีการก�าหนด
ในเร่ืองของการพิสูจน์ตัวตน และพิสูจน์สิทธิ 
ป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล
สารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้  กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ได ้จัดท�าหนังสือยินยอม
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าลงนามข้อตกลงล่วงหน้าว่าจะให้
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เก็บ รวบรวม เปิดเผย แลกเปลี่ยน หรือ
ให้ข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่หรือจะมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
ตลอดทัง้ข้อมลูเกีย่วกบับญัชเีงนิฝาก สนิเชือ่ และการท�าธรุกรรมใดๆ  
ในกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนในบัญชี
กองทุนใดๆ จัดท�าและส่งให้ลูกค้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
และในนามของลูกค้าแก่บริษัทในกลุ ่มธุรกิจทางการเงินฯ 
ตลอดจนกรรมการ ลกูจ้าง ผูร้บัจ้าง ผูแ้ทน ตวัแทน และผูป้ระกอบ
วิชาชีพในการให้ค�าปรึกษาด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ  
หรือหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก�ากับดูแลซ่ึงมีขอบเขต
อ�านาจเหนอืหน่วยงานใดๆ ในกลุม่ธรุกจิการเงนิฯ หรอืบคุคลอืน่ๆ 
ได้ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ท�า 
หนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า 

ลกูค้าสามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและการใช้ข้อมลู
ได้ตามที่กฎหมายก�าหนด และลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน อาชีพ ชื่อ
และสถานทีท่�างาน ลายเซน็ และตราประทบัได้โดยกรอกใบค�าขอ
เปลีย่นแปลงข้อมลูและยืน่ให้ผูป้ฏบิตังิานสาขาตรวจสอบเอกสาร
และด�าเนินการต่อจนจบกระบวนการ

• Financial Group’s Information Technology (IT) 
policies
- To maintain security, employees working 

with information are required to learn of the 
information’s level of importance and IT 
guidelines to prevent misuse or unauthorized 
dissemination.

- Access to information assets, network 
systems, operating systems, and IT 
applications are controlled via identity and 
rights verification to prevent unauthorized 
access.

Additionally, the Financial Group has developed disclosure 
permission forms for customers, granting the Financial 
Group the rights to store, compile, disseminate, exchange, 
or transfer current and future customer information which 
is considered as unitholders’ data to the customers 
themselves as well as the Financial Group’s directors, 
employees, contractors, agents, representatives, 
consultants, government agencies, regulators overseeing 
the Financial Group’s operations, or other entities as 
deemed fitting by the Financial Group from the date of the 
agreement onward until the customer gives an official 
notice otherwise. This customer information includes data 
on savings, loans, all financial transactions with the 
Financial Group, investment unit ownership in various funds. 

Customers can verify data accuracy and usage as dictated 
by law. They can ask to change the recorded names, 
surnames, contact addresses, identification card 
addresses, employment information, workplace names and 
addresses, signatures, and seals by filling out and 
submitting an information revision request form to a 
document audit official before proceeding through the 
remaining revision process.

These policies include:

• Corporate governance policies
- Customer data is to be protected and not 

disseminated unless permitted by the 
customer or required by law. The Bank shall 
not seek to profit from the dissemination of 
customers’ private information, and Bank 
employees are prohibited from discussing 
any matters involving their customers with 
unrelated personnel. Additionally, the Bank 
fully complies with all laws and regulations 
on customer data privacy. Should an 
employee have questions regarding  
privacy and consumer data protection,  
inquiries are to be made to the department 
head, or the Compliance and Internal 
Auditing departments.

• Business ethics policies
- All Bank employees are responsible for the 

security of the Bank’s information and 
intellectual property. The Bank’s information 
encompasses business, marketing, and 
service plans, undisclosed financial data 
and reports,  databases, customer 
information, and salary and bonus payment 
in format ion.  In te l lectual  proper ty , 
meanwhile, covers trade secrets, patents, 
trademarks, and copyrights. Unauthorized 
use or dissemination of this information is 
considered a misconduct under Bank 
policies and a potential legal offense that 
may lead to civil and criminal charges.

• Policies on corporate responsibility in business
- Customer data is to be protected and not 

disseminated unless permitted by the 
customer or required by law.
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
Environmental conservation

ธนาคารมวีสิยัทศัน์ในการด�าเนนิธรุกจิว่า “เตบิโตพร้อมกบัความ
ส�าเร็จของลูกค้าและสังคม” ในทุกมิติของการประกอบกิจการ
สถาบันการเงินซึ่งรวมถึงมิติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

6.1 การพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิเพือ่ส่งเสรมิการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.1.1 เป็นนโยบายของธนาคารที่จะต้องมีการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท�างานของ
ธนาคาร 
ธนาคารก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดให้ทุกฝ่ายงานต้อง
ท�าการประเมินผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ท�างานของธนาคาร 

ในการออกผลติภณัฑ์ใหม่และการปรบัเปล่ียน
กระบวนการท�างานใหม่ของธนาคารทุกครั้ง 
จะต้องได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการท�างาน ซึง่ถ้าหากประเมนิว่า
มีโอกาสสร้างผลกระทบเชิงลบขึ้น ผู้พัฒนา
จะต ้องน�า เสนอแนวทางบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษา
ความเป็นไปได้ทางธรุกจิ (Project Feasibility) 
เ ม่ื อ โ ค ร ง ก า ร ไ ด ้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างานใหม่แล้ว
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ระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได้

The Bank has the vision of conducting business as a 
financial institution by “To attain business growth along  
with the success of clients and society” in all aspects, 
including environmental conservation.

6.1 Financial product development that promotes 
environmental conservation

6.1.1 Bank policy to conduct environmental 
impact assessments for all product 
development and process modifications
The Bank has policy that requires product 
development and process modifications 
to be environmentally-friendly, with all 
relevant departments required to conduct 
social  and environmental  impact 
assessments for every Bank product and 
work process. 

In every development of new products or 
modification of processes at the Bank, 
social  and environmental  impact 
assessments must be conducted by the 
developer of the product or work process. 
If the assessment indicates potential 
damages, the developer must propose 
suitable risk management measures since 
the project feasibility phase. Only after 
receiving approval from the New Product 
and Work Process Sub-committee can the 
p r o j e c t  c o m m e n c e  c o m m e r c i a l  
operations, in order to ensure that all Bank 
products and work processes do not 
cause social or environmental problems 
that cannot be solved.
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และลดเศษวสัดหุน้างานก่อสร้าง ได้ประมาณ 
60,000 บาทต่อยนูติ เมือ่เทยีบกบัการก่อสร้าง
ด้วยวิธีธรรมดา ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีให้ลูกค้า
ได้พิจารณาน�าระบบการก่อสร้างส�าเร็จรูปนี ้
ไปใช้ เพือ่ช่วยผูป้ระกอบการรายเลก็ให้สามารถ 
ด�าเนินการก่อสร้างได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด 
ลดวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจ สามารถแข่งขัน 
ได้ในตลาดปัจจุบัน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหา
ในด้านการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง 
นอกจากนี ้ธนาคารได้จดัสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุ
ผูผ้ลติระบบก่อสร้างส�าเรจ็รปู ซึง่สร้างอปุทาน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมอีกด้วย

6.2 การลดมลพิษ

6.2.1 ก�าหนดนโยบายให้รถทุกคันของธนาคาร
กว่า 300 คันที่เครื่องยนต์สามารถรองรับ
การใช้น�้ามันทดแทนธรรมชาติได้ต้อง
เปลีย่นมาใช้น�า้มนัแก๊สโซฮอล์แทนการใช้
น�้ามันเบนซิน ตั้งแต่ ปี 2555 ช่วยลด 
มลพิษในชั้นบรรยากาศได้ ร้อยละ 20-25 
ธนาคารมีนโยบายให้รถยนต์ทุกคันของ
ธนาคารที่เครื่องยนต์รองรับการใช้น�้ามันแก๊ส
โซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 หรือน�้ามัน E20 ได้ 
(ประมาณ 300 คัน) ต้องเปลี่ยนมาใช้น�้ามัน
ประเภทนี้แทนการใช้น�้ามันเบนซิน เพื่อลด
ปริมาณการปล ่อยไฮโดรคาร ์บอนและ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในช้ันบรรยากาศลง
ร้อยละ 20-25 (จากการประเมนิของกรมธรุกจิ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน) เมื่อเทียบกับการ
ใช้น�้ามันเบนซินในปริมาณเท่ากัน นอกจากนี้ 
การใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ยังเป็นการส่งเสริม
ให้ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางเกษตรสูงสุด
และยกระดับราคาพืชผลทางเกษตร รวมถึง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย 

6.1.2 จัดท�าฐานข้อมูลเทคโนโลยีและวัสดุ
ทางเลือกให้ลูกค้าผู้ประกอบการเลือกใช้
แทนไม้ส�าหรับงานก่อสร้าง
ธนาคารส ่ง เสริมให ้ลูกค ้าสินเชื่ อธุ รกิจ
อสังหาริมทรัพย์ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
โดยพิจารณาใช ้วัสดุทดแทนไม ้ส�าหรับ
ส่วนประกอบในงานก่อสร้างบางประเภท 
จึงได้จัดท�าฐานข้อมูลเทคโนโลยีและวัสดุ
ทางเลือกทดแทนไม้ส�าหรับงานก่อสร ้าง
ในบางประเภท ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดย
ประโยชน์ทีล่กูค้าจะได้รบัจากฐานข้อมลูนี ้คอื 
ทางเลือกส�าหรับการใช ้วัสดุก ่อสร ้างใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถ
บรรเทาปัญหาเร่ืองราคาไม้สูงข้ึน ความไม่
เสถียรของคุณภาพไม้ทั้งในแง่การผลิตและ
การใช้งาน และทีส่�าคญัคอืการใช้วสัดทุดแทน
ที่เหมาะสม ยังสามารถช่วยลดวัสดุเหลือใช้ที่
ไม่จ�าเป็น รวมทั้งช่วยลดจ�านวนขยะท่ีเกิดข้ึน
ในโครงการด้วย

6.1.3 ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการใช้ระบบการ
ก่อสร้างส�าเร็จรูปที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไม้และเศษวัสดุ 
ธนาคารท�าการศึกษาและวิ เคราะห ์การ
ก่อสร้างด้วยระบบส�าเรจ็รปู (Pre-fabrication) 
และเปรียบเทียบผลดีผลเสียของการใช้ระบบ
ดังกล่าว แล้วเสร็จในปี 2556 พบว่าเป็นระบบ
ก่อสร้างที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไม้แบบ

6.1.2 Wood replacement technologies and 
materials database for property business 
loan customers to use in construction 
projects
The Bank encourages property business 
loan customers to conserve forest 
resources by considering using wood 
replacement materials in construction 
projects. The Bank therefore compiled a 
da tabase  o f  wood rep lacement 
technologies and materials in 2013 for 
certain types of construction projects. 
Customers benefited from the database 
as the use of wood replacement materials 
in development projects can alleviate 
issues with rising wood prices, inconsistent 
quality of wood production and products, 
and wasted or discarded materials.

6.1.3 Pre-fabrication construction for property 
business loan customers to save on costs 
of wood and materials 
The Bank conducted a study on the 
benefi ts and drawbacks of using 
pre-fabrication construction in 2013 and 
found that this type of construction saves 
about 60,000 baht in wood and materials 
used onsite per unit when compared with 

ตัวอย่างวัสดุทดแทนไม้: วงกบ Wood Plastic Composite
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conventional construction methods. 
Pre-fabrication construction is therefore a 
good choice for customers to consider, 
as it allows smaller construction companies 
to operate with no limitations, reduces the 
need for significant working capital, and 
grants better competitiveness in today’s 
market, while also addressing issues 
involving labor shortage in the construction 
sector. Moreover, the Bank has set aside 
loans to support manufacturers of 
pre-fabrication construction systems to 
create a pre-fabrication supply in the 
construction sector.  

6.2 Pollution reduction

6.2.1 About 300 of the Bank’s vehicles switch 
from petrol fuel to gasohol fuel from 2012 
onwards to help reduce air pollution by 
20-25%
The Bank has a policy that all of its 300 
vehicles that can be operated on gasohol 
91 or 95 and E20 fuels must switch to 
these fuel types instead of using petrol,  
in order to help reduce hydrocarbon and 
carbon monoxide emissions into the 
atmosphere 20-25% (estimated by the 
Department of Energy Business, Ministry 
of Energy) when compared with similar 
levels of petrol usage. Gasohol fuel use 
also supports full utilization of agricultural 
crops and helps boost crop prices, thus 
contributing to improvements in the quality 
of life of Thai agriculturists.  

6.1.2 Wood replacement technologies and 
materials database for property business 
loan customers to use in construction 
projects
The Bank encourages property business 
loan customers to conserve forest 
resources by considering using wood 
replacement materials in construction 
projects. The Bank therefore compiled a 
da tabase  o f  wood rep lacement 
technologies and materials in 2013 for 
certain types of construction projects. 
Customers benefited from the database 
as the use of wood replacement materials 
in development projects can alleviate 
issues with rising wood prices, inconsistent 
quality of wood production and products, 
and wasted or discarded materials.

6.1.3 Pre-fabrication construction for property 
business loan customers to save on costs 
of wood and materials 
The Bank conducted a study on the 
benefi ts and drawbacks of using 
pre-fabrication construction in 2013 and 
found that this type of construction saves 
about 60,000 baht in wood and materials 
used onsite per unit when compared with 
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6.3.1 ปรับปรุงระบบการประชุม โดยน�าระบบ
สืบค้นข้อมูลดิจิตอลมาใช้ในการประชุม 
ส�าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
ธนาคาร 
ธนาคารยกเลิกวิธีการจัดแฟ้มการประชุมให้
กับคณะกรรมการธนาคารชุดต่างๆ อาทิ 
คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์
รอขายรายใหญ่ คณะกรรมการสินเชื่อและ
ทรพัย์รอขาย คณะกรรมการกลัน่กรองกองทนุ
ระดับ 2 ด้วยการพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ 
เป็นการบันทึกข้อมูลดิจิตอลลงในแท็บเล็ต  
ให้กรรมการที่เข้าประชุมแต่ละท่าน ท�าให ้
ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้โดยเฉลี่ย  
3 แสนแผ่น ต่อการประชมุกรรมการแต่ละคณะ
ต่อป ี  (ลดปริมาณการใช ้กระดาษลงได ้
ราว 17 ล้านแผ่น หรือ 85,000 ตัน หรือ  
34,000 รีม ตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ถึงปัจจุบัน)

ทั้งนี้ กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันจะต้อง
ใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ต้น กระแสไฟฟ้า 
1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง น�้ามันเตา 300 ลิตร 
น�้าสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม

6.3.2 ยกเลกิการจัดเก็บเอกสารแบบ Hard Copy 
เป็นระบบสแกนจัดเก็บแบบ Soft File
ธนาคารโดยฝ่ายปฏิบัติการการเงิน สามารถ
ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้อีก 31.5 
ล้านแผ่น นับตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลาเกอืบ 3 ปี ด้วยการพฒันาปรบัเปลีย่น
รูปแบบการจัดเก็บเอกสารจากเดิมที่พิมพ์
ออกมาเพื่อน�าไปเก็บเข้าแฟ้มในลักษณะ 
ที่ เป ็น Hard Copy เป ็นการสแกนด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บแบบ Soft File และ
ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
เอกสาร 50 ทวิ จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 5 วัน 
เหลือเพียง 1 วันต่อครั้ง 

6.2.2 ก� า ห น ด น โ ย บ า ย ใ ห ้ จั ด ส ร ้ า ง ห ้ อ ง
ถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้งระบบระบาย
อากาศเพื่อลดมลพิษให้พนักงาน
ธนาคารจัดสร้างห้องถ่ายเอกสารและติดตั้ง
ระบบระบายอากาศบริเวณที่ มีการพิมพ์
เอกสารในปริมาณมาก เพื่อลดก๊าซโอโซน 
ฝุน่ผงหมกึ และแสงเหนอืม่วงทีพ่นกังานสดูดม
แล้วเป็นสาเหตุของมะเร็ง อันตรายต่อระบบ
หายใจและระบบประสาท อาการภูมิแพ้ 
อาการปวดตาและปวดศีรษะ และความ
ผิดปกติของทารกในครรภ์มารดา

6.2.3 จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง Carpool ให้
พนักงานและชุมชนย่านอโศก ระหว่าง
สถานรีถไฟฟ้าอโศกกบัอาคารเค ทาวเวอร์ 
(13 ช่ัวโมง/วัน โดยเฉล่ียมีผู้ใช้บริการ 
200 คน/วัน)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ธนาคารให้
บริการรถตู้รับส่งพนักงานและบุคคลทั่วไป 
ระหว ่างสถานีรถไฟฟ ้าอโศกกับอาคาร 
เค ทาวเวอร์ เป็นประจ�าทุกวันจันทร์-วันศุกร์  
ตั้งแต่เวลา 7.00-20.00 น. เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กบัลกูค้า พนกังาน ผูส้ญัจรทัว่ไป  
เฉลี่ย 200 คนต่อวัน ในการเดินทางเชื่อมต่อ
จากระบบขนส่งสาธารณะ (BTS และ MRT) 
มายังส�านักงานใหญ่ของธนาคาร ซึ่งช่วยลด
ปริมาณก๊าซคาร ์บอนมอนอกไซด ์ ท่ี เ กิด
จากการเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงลงประมาณ
ร้อยละ 25 เมือ่เทยีบกบัการทีท่กุคนใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลในการเดินทาง และช่วยลดการ
บริโภคน�้ามันเชื้อเพลิงในลักษณะเดียวกัน 

6.3 สร้างระบบท�างานใหม่ที่ทันสมัยในการลดใช้
กระดาษ 

ธนาคารก�าหนดนโยบายให้พนกังานประหยดักระดาษ 
ซึง่วดัผลการประหยดักระดาษได้แล้วกว่า 50 ล้านแผ่น 
หรือ 250 ตัน และยังคงท�าการรณรงค์ต่อเน่ืองเพื่อ
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าที่สุด
ในองค์กร แบ่งเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้ 

6.2.2 Copier room separation and ventilation to 
reduce air pollution for employees 
The Bank has developed new office layout 
standards with the construction of copier 
rooms and ventilation for areas with 
high-volume printing and copying, in order 
to reduce ozone gas, toner particles, and 
ultraviolet radiation that employees are 
exposed to. This will help prevent cancer, 
respiratory disease, allergies, neurological 
diseases, eye irritation, headaches, and 
fetal abnormalities.  

6.2.3 Shuttle van services for employees and 
local community members from Asoke 
BTS station to K Tower (13 hours per day, 
with an average of 200 passengers per 
day)
Since 2008, the Bank has provided shuttle 
van services for employees and the public 
from Asoke BTS station to K Tower, 
Monday to Friday, from 7:00 a.m. to 8:00 
p.m. About 200 passengers use the 
service each day to travel from BTS  
or MRT to K Tower, helping reduce  
carbon monoxide emissions by 25%  
and fuel consumption by a significant 
amount when compared with using 
personal vehicles to travel.

6.3 New work processes to support the reduction of 
paper usage

The Bank has a policy for employees to save 
paper, with about 50 million sheets, or about 250 
tons, of paper saved thus far. Campaigns 
continue to create a corporate culture that saves 
paper efficiently, with the following programs 
implemented:
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6.3.1 ปรับปรุงระบบการประชุม โดยน�าระบบ
สืบค้นข้อมูลดิจิตอลมาใช้ในการประชุม 
ส�าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
ธนาคาร 
ธนาคารยกเลิกวิธีการจัดแฟ้มการประชุมให้
กับคณะกรรมการธนาคารชุดต่างๆ อาทิ 
คณะกรรมการสินเช่ือรายใหญ่และทรัพย์
รอขายรายใหญ่ คณะกรรมการสินเชื่อและ
ทรพัย์รอขาย คณะกรรมการกลัน่กรองกองทุน
ระดับ 2 ด้วยการพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ 
เป็นการบันทึกข้อมูลดิจิตอลลงในแท็บเล็ต  
ให้กรรมการที่เข้าประชุมแต่ละท่าน ท�าให ้
ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้โดยเฉลี่ย  
3 แสนแผ่น ต่อการประชุมกรรมการแต่ละคณะ
ต่อป ี  (ลดปริมาณการใช ้กระดาษลงได ้
ราว 17 ล้านแผ่น หรือ 85,000 ตัน หรือ  
34,000 รีม ตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ถึงปัจจุบัน)

ทั้งนี้ กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันจะต้อง
ใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ต้น กระแสไฟฟ้า 
1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง น�า้มันเตา 300 ลิตร 
น�า้สะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม

6.3.2 ยกเลกิการจดัเกบ็เอกสารแบบ Hard Copy 
เป็นระบบสแกนจัดเก็บแบบ Soft File
ธนาคารโดยฝ่ายปฏิบัติการการเงิน สามารถ
ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้อีก 31.5 
ล้านแผ่น นับตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลาเกอืบ 3 ปี ด้วยการพฒันาปรบัเปล่ียน
รูปแบบการจัดเก็บเอกสารจากเดิมท่ีพิมพ์
ออกมาเพื่อน�าไปเก็บเข้าแฟ้มในลักษณะ 
ที่ เป ็น Hard Copy เป ็นการสแกนด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บแบบ Soft File และ
ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
เอกสาร 50 ทวิ จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 5 วัน 
เหลือเพียง 1 วันต่อครั้ง 

6.3.1 Proceedings stored in searchable digital 
format for various Bank committee 
meetings 
The Bank has eliminated the traditional 
proceedings folders provided at meetings 
of various committees, such as the Main 
Cred i t  and Forec losed Proper ty 
Committee, the Credit and Foreclosed 
Property Committee, and the Level-2 
Asset Screening Committee. Instead of 
being recorded on paper, the proceedings 
are now stored in digital format on tablets 
that are available for committee members 
attending meetings, contributing to 
reduction of paper usage by an average 
of 300,000 sheets per committee meeting 
per year (with total savings of 17 million 
sheets, or around 85,000 tons or 34,000 
reams of paper, for three consecutive 
years, from 2013 to the present). 

The production process for one ton of 
paper uses 17 trees, 1,000 kilowatt hours 
of electricity, 300 liters of fuel oil, 100 tons 
of clean water, and 5 kilograms of chlorine.

6.3.2 Elimination of hardcopy documents and 
converting to storage of scanned soft files
The Financial Operations Section of the 
Bank was able to reduce paper usage by 
31.5 million sheets for three consecutive 
years, from 2013 to the present, by 
adjusting its method of document storage 
from hardcopy documents to scanning 
and saving documents as soft files. This 
new system also increases the efficiency 
of searches for the 50 tavi tax document 
from 5 days to only 1 day. 

6.2.2 Copier room separation and ventilation to 
reduce air pollution for employees 
The Bank has developed new office layout 
standards with the construction of copier 
rooms and ventilation for areas with 
high-volume printing and copying, in order 
to reduce ozone gas, toner particles, and 
ultraviolet radiation that employees are 
exposed to. This will help prevent cancer, 
respiratory disease, allergies, neurological 
diseases, eye irritation, headaches, and 
fetal abnormalities.  

6.2.3 Shuttle van services for employees and 
local community members from Asoke 
BTS station to K Tower (13 hours per day, 
with an average of 200 passengers per 
day)
Since 2008, the Bank has provided shuttle 
van services for employees and the public 
from Asoke BTS station to K Tower, 
Monday to Friday, from 7:00 a.m. to 8:00 
p.m. About 200 passengers use the 
service each day to travel from BTS  
or MRT to K Tower, helping reduce  
carbon monoxide emissions by 25%  
and fuel consumption by a significant 
amount when compared with using 
personal vehicles to travel.

6.3 New work processes to support the reduction of 
paper usage

The Bank has a policy for employees to save 
paper, with about 50 million sheets, or about 250 
tons, of paper saved thus far. Campaigns 
continue to create a corporate culture that saves 
paper efficiently, with the following programs 
implemented:
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เชื้อเพลิงจากการบริโภคพลังงานตั้ งแต ่ 
ปี 2554 เป็นต้นมา ส่งผลให้ธนาคารสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 179,873  
หน่วยต่อปี และช่วยลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดภาวะ 
โลกร้อนได้ 109,722 กิโลกรัมต่อปี 

นอกจากนี้ หลังจากปี 2554 เป็นต้นมา เมื่อมี
การสร้างหรอืปรบัปรงุส�านกังานและสาขาใดๆ 
เกิดขึ้น ธนาคารจะเลือกใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงานทั้งหมด

6.4.2 โครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank 
ต่อเนื่อง 9 ปี
ธนาคารเริ่มด�าเนินโครงการ Save Energy @ 
Kiatnakin Bank ในปี พ.ศ. 2549 และต่อเนือ่ง
มาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 9 เพื่อรณรงค์และ
สร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในเรื่องการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ ่งเน้นที่
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้พลงังานและ
ทรัพยากร ตามหลัก 4R (Reduce, Reuse, 
Recycle และ Repair) 

ในปี 2552 โครงการได้ร ่วมมือกับบริษัท
อินโฟเซฟ จ�ากัด (ในเครือเอสซีจี เปเปอร์) ซึ่ง
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ท�าการ
รณรงค์ใช้กระดาษครบสองหน้าเพื่อลดการ
ตัดต้นไม้เพื่อน�าไปผลิตเยื่อกระดาษใหม่  
ลดมลพิษในกระบวนการผลิตกระดาษใหม่ 
และรณรงค์ให้พนักงานน�ากระดาษที่ต้องการ
ท�าลายมารวบรวมเข้าสูก่ระบวนการหมนุเวยีน
น�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของบริษัท
อินโฟเซฟ ผลจากการรณรงค์ท�าให้อัตรา
การใช้กระดาษสิ้นเปลืองลดลง และพนักงาน
คุ้นเคยกับการคัดแยกกระดาษใช้แล้ว เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการท�าลายข้อมูลบนกระดาษ
เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก 
ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

6.3.3 เปลี่ยนวิธีการตรวจสอบเอกสารโดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์แทนการอ่านข้อมูลที่
พิมพ์ลงบนกระดาษ
ธนาคารโดยสายปฏบิตักิาร ปรบัเปลีย่นวธิกีาร
ตรวจสอบเอกสารจากที่ต้องพิมพ์ออกมาใส่
กระดาษเป ็นการตรวจสอบทางระบบ
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษ
ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารลดลงถึง
ร้อยละ 75 หรอื 96,623 แผ่น นบัตัง้แต่ปี 2556 
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 และค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งสัญญาเช่าซ้ือ บัตรช�าระเงินและ
กรมธรรม์ให้ลูกค้าลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
รวมทัง้ยงัลดการใช้ทรพัยากรและพลงังานจาก
การผลิตกระดาษใหม่อีกด้วย 

6.3.4 เปล่ียนระบบการส่ือสารกับลูกค้า โดยใช้ 
electronic mail 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด บรรเทา
ภาวะโลกร้อนด้วยการเชิญลูกค้าสมัครรับ
ใบยนืยนัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ (Confirmation 
Report) และใบสรุปยอดหลักทรัพย์คงเหลือ 
ณ สิ้นปี (Monthly Stock Statement) จาก
บริษัทผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าแจ้งกับบริษัท 
ทดแทนการรับเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อลด
ปรมิาณการใช้กระดาษซ่ึงเป็นสาเหตหุนึง่ของ
ปัญหานี้ โครงการนี้เริ่มด�าเนินการในปี 2557 
ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการนี้จ�านวน 5,000 ราย 
ช่วยลดการใช้กระดาษลงได้ 180,000 แผ่น 
ในระยะเวลา 18 เดือนนับตั้งแต่ริเริ่มโครงการ 

6.4 การลดใช้พลังงาน

6.4.1 เปล่ียนหลอดไฟภายในธนาคารทั้งหมด 
6,213 หลอดมาเป็นประเภทประหยัด
พลังงาน 
ธนาคารเปลี่ยนหลอดไฟทุกหลอด (จ�านวน 
6,213 หลอด) ในอาคารเค ทาวเวอร ์ 
เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังานเพือ่เป็นมาตรการ 
อนุรักษ์พลังงานของธนาคาร และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าส�าหรับใช้ในองค์กรและการเผาไหม้

6.3.3 Inspection of digital documents rather than 
hardcopies 
The Operations Section of the Bank has 
changed from inspect ing pr inted 
hardcopies to  inspect ing d ig i ta l  
documents on computers, reducing 
usage of paper in the document inspection 
process by 75%, or 96,623 sheets, from 
2013 to July, 2015. The costs of postal 
deliveries of hire purchase agreements, 
payment cards, and insurance policies to 
customers decreased significantly, with 
reductions in natural resources and energy 
used for new paper production as well.

6.3.4 Communicating with customers by 
electronic mail
KKTRADE Securities Co., Ltd. invited 
customers to help combat global warming 
by subscribing to electronic versions of 
confirmation reports and monthly stock 
statements in email format, replacing 
postal deliveries and reducing paper 
usage – one of the contributing factors 
behind global warming. The company 
delivers these documents to customers  
at the email addresses on record, thereby 
reducing the volume of paper that would 
otherwise have to be sent by post. The 
program began in 2014, and 5,000 
customers currently use the service, 
reducing usage of paper by 180,000 
sheets over an 18 month period. 

6.4 Energy conservation

6.4.1 Energy-efficient lighting program of 6,213 
light bulbs at the Bank 
The Bank introduced energy-efficient 
lighting for interior use to support its 
energy conservation measures and 
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เชื้อเพลิงจากการบริโภคพลังงานต้ังแต ่ 
ปี 2554 เป็นต้นมา ส่งผลให้ธนาคารสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 179,873  
หน่วยต่อปี และช่วยลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดภาวะ 
โลกร้อนได้ 109,722 กิโลกรัมต่อปี 

นอกจากนี้ หลังจากปี 2554 เป็นต้นมา เมื่อมี
การสร้างหรอืปรบัปรงุส�านกังานและสาขาใดๆ 
เกิดขึ้น ธนาคารจะเลือกใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงานทั้งหมด

6.4.2 โครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank 
ต่อเนื่อง 9 ปี
ธนาคารเริ่มด�าเนินโครงการ Save Energy @ 
Kiatnakin Bank ในปี พ.ศ. 2549 และต่อเนือ่ง
มาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 9 เพื่อรณรงค์และ
สร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในเรื่องการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ ่งเน้นท่ี
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้พลงังานและ
ทรัพยากร ตามหลัก 4R (Reduce, Reuse, 
Recycle และ Repair) 

ในปี 2552 โครงการได้ร ่วมมือกับบริษัท
อินโฟเซฟ จ�ากัด (ในเครือเอสซีจี เปเปอร์) ซึ่ง
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ท�าการ
รณรงค์ใช้กระดาษครบสองหน้าเพื่อลดการ
ตัดต้นไม้เพื่อน�าไปผลิตเยื่อกระดาษใหม่  
ลดมลพิษในกระบวนการผลิตกระดาษใหม่ 
และรณรงค์ให้พนักงานน�ากระดาษท่ีต้องการ
ท�าลายมารวบรวมเข้าสูก่ระบวนการหมนุเวยีน
น�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของบริษัท
อินโฟเซฟ ผลจากการรณรงค์ท�าให้อัตรา
การใช้กระดาษสิ้นเปลืองลดลง และพนักงาน
คุ้นเคยกับการคัดแยกกระดาษใช้แล้ว เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการท�าลายข้อมูลบนกระดาษ
เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก 
ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

reduce greenhouse gas emissions from 
power generation and consumption. Since 
2011, the Bank has replaced 6,213 lights 
at  K Tower wi th energy-ef f ic ient 
equivalents, resulting in an average 
reduction of 179,873 units in annual power 
consumption and 109,722 kilograms in 
annual carbon dioxide emission.

In addition, since 2011, when new Bank 
branches are constructed or renovated, 
the Bank will choose to use energy-efficient 
lighting. 

6.4.2 Save Energy @ Kiatnakin Bank project 
conducted for nine consecutive years
The Bank started the Save Energy @ 
Kiatnakin Bank project in 2006, and has 
conducted the project for nine consecutive 
y e a r s  t o  c a m p a i g n  a n d  i n s t i l l  
consciousness about energy and natural 
r e so u r c e s  c o n se rva t i o n  am ong 
employees, with a focus on changing 
behaviors based on the 4R’s (Reduce, 
Reuse,  Recycle, and Repair).

In 2009, the project worked with Infozafe 
Co., Ltd., under SCG Paper - one of the 
Bank’s business partners - to campaign 
for employees to use both sides of a sheet 
of paper to reduce logging of trees for 
pulp to make new paper, and reduce 
pollution from the paper manufacturing 
process.  

Campaigns were also conducted for 
employees to use Infozafe recycling  
methods on paper that would otherwise 
have been destroyed, resulting in a 

6.3.3 Inspection of digital documents rather than 
hardcopies 
The Operations Section of the Bank has 
changed from inspect ing pr inted 
hardcopies to  inspect ing d ig i ta l  
documents on computers, reducing 
usage of paper in the document inspection 
process by 75%, or 96,623 sheets, from 
2013 to July, 2015. The costs of postal 
deliveries of hire purchase agreements, 
payment cards, and insurance policies to 
customers decreased significantly, with 
reductions in natural resources and energy 
used for new paper production as well.

6.3.4 Communicating with customers by 
electronic mail
KKTRADE Securities Co., Ltd. invited 
customers to help combat global warming 
by subscribing to electronic versions of 
confirmation reports and monthly stock 
statements in email format, replacing 
postal deliveries and reducing paper 
usage – one of the contributing factors 
behind global warming. The company 
delivers these documents to customers  
at the email addresses on record, thereby 
reducing the volume of paper that would 
otherwise have to be sent by post. The 
program began in 2014, and 5,000 
customers currently use the service, 
reducing usage of paper by 180,000 
sheets over an 18 month period. 

6.4 Energy conservation

6.4.1 Energy-efficient lighting program of 6,213 
light bulbs at the Bank 
The Bank introduced energy-efficient 
lighting for interior use to support its 
energy conservation measures and 
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ธนาคารด�าเนินกิจกรรมเพื่อช ่วยเหลือและพัฒนาชุมชน
และสังคมนับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงิน
ใน พ.ศ. 2514 ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธาน
ผู้ก่อตั้งที่ว่า “เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วย
พัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญขึ้น เมื่อธุรกิจประสบความส�าเร็จก็
ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น” และได้รวบรวมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมที่ด�าเนินการมาแล้วทั้งหมดไว้ภายใต้กรอบการบริหาร
จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ
ด�าเนินธุรกิจ (CSR after process) ในปี 2548 เรียกว่า 
“โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน” ซึ่งปัจจุบันนี้
ได ้ เปลี่ยนช่ือเป ็น “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับ 
เกยีรตินาคินภทัร” อนัเนือ่งมาจากการร่วมกจิการระหว่างธนาคาร
กับบริษัททุนภัทร จ�ากัด (มหาชน) เป็นกลุ ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร ตอบรับการขยายศักยภาพขององค์กร
ในการสร้างประโยชน์ให้สังคม

มลูนธิเิกยีรตนิาคนิเป็นอกีกลไกหนึง่ในการด�าเนนิความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมนอกกระบวนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
เนื่องจากมีพันธกิจ “มุ่งพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติ  
เพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ” โดยมูลนิธิจะด�าเนินการร่วมกับ
ธนาคารในทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับ
เกียรตินาคินภัทร

โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร มีกิจกรรม
หลัก 3 ด้านได้แก่

• ด้านส่งเสริมการศึกษา
• ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
• ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
Participation in community and social development 

การรณรงค์ประหยัดน�า้เพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง 
ธนาคารมีความกังวลถึงสถานการณ์ขาดแคลนน�้ารุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงเดือน
มถินุายน-กรกฎาคม 2558 จงึได้เชญิชวนให้พนกังาน ลกูค้า และสาธารณชนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้น�า้ผ่านช่องทางการสือ่สาร
ต่างๆ ของธนาคาร อาทิ ระบบ Intranet และ Social Media รวมถึงการตั้งป้ายเตือนการประหยัดน�้าบริเวณอ่างล้างมือและ
อ่างล้างจานทุกจุดของธนาคารซึ่งเป็นจุดหลักของการใช้น�า้ภายในธนาคาร

Water conservation campaign to handle droughts
The Finanancial Group was concerned about the droughts that occurred in several parts of the country from June to 
July, 2015. The severity of the droughts was the highest in 50 years. The Finanancial Group communication channels, 
such as intranet and social media, were used to encourage employees, customers, and the public to change their 
water usage behaviors. Signs calling for water conservation were also placed near key water usage points such as 
washbasins and sinks throughout the Bank.

decrease in wasted paper and growing 
staff’s familiarity with used paper sorting 
for the process of data destruction. In 
addition, paper containing confidential 
i n fo rma t i on  i s  des t royed  us ing 
environmentally-friendly technology  
from Infozafe, reducing natural resources 
usage, maximizing the value of natural 
resources, and decreasing manufacturing 
that would otherwise have produced 
waste. 

The project conducted campaigns for nine 
consecutive years, with increased focus 
during energy crises and natural resources 
shortages, e.g. record high global oil 
prices in 2011 and water shortages in 
Thailand from June to July, 2015. 

บริษัท อินโฟเซฟ จ�ากัด และเป็นการลดใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และลดของเสียจากกระบวนการผลิต 

โครงการได ้ด�าเนินการรณรงค ์ต ่อเ น่ือง
มาตลอดระยะเวลา 9 ปี โดยเน้นการรณรงค์
เป็นพิเศษในช่วงวิกฤตพลังงาน และการ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปัญหา
ราคาน�้ามันในปี พ.ศ. 2554 และปัญหาการ
ขาดแคลนน�า้ในช่วงเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เป็นต้น

64 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร



ธนาคารด�าเนินกิจกรรมเพื่อช ่วยเหลือและพัฒนาชุมชน
และสังคมนับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงิน
ใน พ.ศ. 2514 ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธาน
ผู้ก่อตั้งที่ว่า “เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วย
พัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญขึ้น เมื่อธุรกิจประสบความส�าเร็จก็
ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น” และได้รวบรวมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมที่ด�าเนินการมาแล้วทั้งหมดไว้ภายใต้กรอบการบริหาร
จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ
ด�าเนินธุรกิจ (CSR after process) ในปี 2548 เรียกว่า 
“โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน” ซึ่งปัจจุบันนี้
ได ้ เปลี่ยนชื่อเป ็น “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ  กับ 
เกยีรตนิาคนิภทัร” อนัเนือ่งมาจากการร่วมกจิการระหว่างธนาคาร
กับบริษัททุนภัทร จ�ากัด (มหาชน) เป็นกลุ ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร ตอบรับการขยายศักยภาพขององค์กร
ในการสร้างประโยชน์ให้สังคม

มลูนธิเิกยีรตนิาคนิเป็นอีกกลไกหนึง่ในการด�าเนนิความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมนอกกระบวนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ 
เนื่องจากมีพันธกิจ “มุ่งพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติ  
เพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ” โดยมูลนิธิจะด�าเนินการร่วมกับ
ธนาคารในทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับ
เกียรตินาคินภัทร

โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร มีกิจกรรม
หลัก 3 ด้านได้แก่

• ด้านส่งเสริมการศึกษา
• ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
• ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

Kiatnakin Bank has engaged in activities for community 
and social development since the first year of its 
establishment as a financial institution in 1971 under the 
vision of founder Kiat Wattanavekin, who decreed that  
Kiatnakin would always be working towards the prosperity 
and progress of any community it resides in, providing 
assistance and support to others after having achieved 
success.” In 2005, the Bank consolidated all of its 
community and social development projects together  
under the CSR after process umbrella of the “Human  
Development and National Development with Kiatnakin” 
program. The program is known today under the name of 
“Human Development and National Development with  
Kiatnakin Phatra” due to the merger between the Bank and 
Phatra Capital Plc., which resulted in the formation of 
Kiatnakin Phatra Financial Group and enhancement in the 
capacity to contribute to society.

The Kiatnakin Foundation is another mechanism for the 
Bank to conduct after process CSR activities under its 
mission to “develop qualified workforce and youths for the 
nation.”  The foundation will work with the Bank in all aspects 
of the “Human Development and National Development 
with Kiatnakin Phatra” program, which comprises the 
following areas:

• Education support
• Ethical and social immunity development
• Disaster relief and charitable contributions

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
Participation in community and social development 

การรณรงค์ประหยัดน�้าเพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง 
ธนาคารมีความกังวลถึงสถานการณ์ขาดแคลนน�้ารุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงเดือน
มถินุายน-กรกฎาคม 2558 จงึได้เชญิชวนให้พนกังาน ลกูค้า และสาธารณชนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้น�า้ผ่านช่องทางการสือ่สาร
ต่างๆ ของธนาคาร อาทิ ระบบ Intranet และ Social Media รวมถึงการตั้งป้ายเตือนการประหยัดน�้าบริเวณอ่างล้างมือและ
อ่างล้างจานทุกจุดของธนาคารซึ่งเป็นจุดหลักของการใช้น�้าภายในธนาคาร

Water conservation campaign to handle droughts
The Finanancial Group was concerned about the droughts that occurred in several parts of the country from June to 
July, 2015. The severity of the droughts was the highest in 50 years. The Finanancial Group communication channels, 
such as intranet and social media, were used to encourage employees, customers, and the public to change their 
water usage behaviors. Signs calling for water conservation were also placed near key water usage points such as 
washbasins and sinks throughout the Bank.

decrease in wasted paper and growing 
staff’s familiarity with used paper sorting 
for the process of data destruction. In 
addition, paper containing confidential 
i n fo rma t i on  i s  des t royed  us ing 
environmentally-friendly technology  
from Infozafe, reducing natural resources 
usage, maximizing the value of natural 
resources, and decreasing manufacturing 
that would otherwise have produced 
waste. 

The project conducted campaigns for nine 
consecutive years, with increased focus 
during energy crises and natural resources 
shortages, e.g. record high global oil 
prices in 2011 and water shortages in 
Thailand from June to July, 2015. 
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กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์
Beneficiaries

ปี 2558
2015

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2557
2014

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2556
2013

(Number of 
beneficiaries)

ปริมาณโลหิตที่บริจาคให้สภากาชาดไทย (หน่วย : มิลลิลิตร)
Amount of blood donated to Thai Red Cross Society 
(Unit: Milliliters)

372,150 394,650 301,600

ชุมชนได้รับการบรรเทาทุกข์เหตุเพลิงไหม้ (หน่วย : แห่ง)
Communities that received rehabilitation after fires (Unit: Number of locations)

1 - -

วัดที่ได้รับประโยชน์จากการทอดกฐิน ปี 2558 (หน่วย : แห่ง)
Temples that benefited from robe offering ceremony in 2015  
(Unit: Number of locations)

2 1 1

ประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารผ่านสภากาชาดไทย (หน่วย : แห่ง)
Countries received aid from the Bank through the Thai Red Cross Society
(Unit: Number of locations)

1
(เนปาล Nepal)

- -

ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
Disaster relief and charitable contributions

กลุ่มผู้รับประโยชน์
Beneficiaries

ปี 2558 (คน)
2015

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2557 (คน)
2014

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2556 (คน)
2013

(Number of 
beneficiaries)

นักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาที่ธนาคารเกียรตินาคิน 
ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
Students from kindergarten to high school levels who received  
scholarships from a joint project between Kiatnakin Bank and  
Kiatruammitr Foundation for Education

300 300 300

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ  
The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin
Graduate students who participated in the “mai Bangkok Business Challenge @ Sasin” 
international business plan competition

234 239 336

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมทีเ่ข้ารบัการอบรมในโครงการรูเ้กบ็ รูใ้ช้ สบายใจ ระยะน�าร่อง (ปี 2557-2558)
Students from Nakhon Pathom province who participated in the  
“Saving for Change” project in phase 1 (year 2014-2015)

54 226 -

ด้านการส่งเสริมการศึกษา
Education support

กลุ่มผู้รับประโยชน์
Beneficiaries

ปี 2558 (คน)
2015

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2557 (คน)
2014

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2556 (คน)
2013

(Number of 
beneficiaries)

ผู้รับการอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ที่ธนาคารให้การ
สนับสนุนยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
Participants in “Mind Development for Wisdom and Peace,” a program organized by 
the Young Buddhists Association of Thailand with support from the Bank

14,000 14,000 14,000

ผู้ศึกษาธรรมะที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (โดยประมาณ) 
Number of visitors to Buddhadasa Indapanno Archives (approximate)

30,000 20,000 20,000

เยาวชนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ได้รับการอบรมเรื่องภัยยาเสพติดและภัยสังคมอื่นๆ 
ในโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ที่ธนาคารร่วมกับกองบัญชาการต�ารวจนครบาล
และศูนย์เยาวชนสัมพันธ์
Elementary and high school students who participated in educational sessions on 
narcotics and other threats to society in the “Youth Relations Against Narcotics” 
program, which was jointly organized by the Bank and the Youth Relations Center of 
the Metropolitan Police Bureau

3,000 3,000 3,000

สมาชิกสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา ที่ประสบความส�าเร็จด้านวินัยทางการเงิน/ 
จ�านวนสมาชิกสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา 
Members of the Cooperative for Educational and
Occupational Development who succeeded in
developing financial discipline/total number of members

538/1,791 550/1,896 587/1,978

ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
Ethical and social immunity development
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กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์
Beneficiaries

ปี 2558
2015

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2557
2014

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2556
2013

(Number of 
beneficiaries)

ปริมาณโลหิตที่บริจาคให้สภากาชาดไทย (หน่วย : มิลลิลิตร)
Amount of blood donated to Thai Red Cross Society 
(Unit: Milliliters)

372,150 394,650 301,600

ชุมชนได้รับการบรรเทาทุกข์เหตุเพลิงไหม้ (หน่วย : แห่ง)
Communities that received rehabilitation after fires (Unit: Number of locations)

1 - -

วัดที่ได้รับประโยชน์จากการทอดกฐิน ปี 2558 (หน่วย : แห่ง)
Temples that benefited from robe offering ceremony in 2015  
(Unit: Number of locations)

2 1 1

ประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารผ่านสภากาชาดไทย (หน่วย : แห่ง)
Countries received aid from the Bank through the Thai Red Cross Society
(Unit: Number of locations)

1
(เนปาล Nepal)

- -

ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
Disaster relief and charitable contributions

กลุ่มผู้รับประโยชน์
Beneficiaries

ปี 2558 (คน)
2015

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2557 (คน)
2014

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2556 (คน)
2013

(Number of 
beneficiaries)

นักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาที่ธนาคารเกียรตินาคิน 
ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
Students from kindergarten to high school levels who received  
scholarships from a joint project between Kiatnakin Bank and  
Kiatruammitr Foundation for Education

300 300 300

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ  
The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin
Graduate students who participated in the “mai Bangkok Business Challenge @ Sasin” 
international business plan competition

234 239 336

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมทีเ่ข้ารับการอบรมในโครงการรู้เกบ็ รู้ใช้ สบายใจ ระยะน�าร่อง (ปี 2557-2558)
Students from Nakhon Pathom province who participated in the  
“Saving for Change” project in phase 1 (year 2014-2015)

54 226 -

กลุ่มผู้รับประโยชน์
Beneficiaries

ปี 2558 (คน)
2015

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2557 (คน)
2014

(Number of 
beneficiaries)

ปี 2556 (คน)
2013

(Number of 
beneficiaries)

ผู้รับการอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ที่ธนาคารให้การ
สนับสนุนยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
Participants in “Mind Development for Wisdom and Peace,” a program organized by 
the Young Buddhists Association of Thailand with support from the Bank

14,000 14,000 14,000

ผู้ศึกษาธรรมะที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (โดยประมาณ) 
Number of visitors to Buddhadasa Indapanno Archives (approximate)

30,000 20,000 20,000

เยาวชนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ได้รับการอบรมเรื่องภัยยาเสพติดและภัยสังคมอื่นๆ 
ในโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ที่ธนาคารร่วมกับกองบัญชาการต�ารวจนครบาล
และศูนย์เยาวชนสัมพันธ์
Elementary and high school students who participated in educational sessions on 
narcotics and other threats to society in the “Youth Relations Against Narcotics” 
program, which was jointly organized by the Bank and the Youth Relations Center of 
the Metropolitan Police Bureau

3,000 3,000 3,000

สมาชิกสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา ที่ประสบความส�าเร็จด้านวินัยทางการเงิน/ 
จ�านวนสมาชิกสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา 
Members of the Cooperative for Educational and
Occupational Development who succeeded in
developing financial discipline/total number of members

538/1,791 550/1,896 587/1,978
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• โครงการประกวดแผนธรุกจิ The mai Bangkok Business 
Challenge @ Sasin
กลุม่ธรุกจิการเงนิฯ สนบัสนนุจดัประกวดแผนธรุกจินานาชาติ 
The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดโดย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห ่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ต่อเนือ่งเป็น
ปีที ่13 เพือ่เป็นเวทใีห้นสิตินกัศกึษาระดบัปรญิญาโทได้แสดง
ศกัยภาพในการน�าเสนอแผนธรุกจิระดบัสากลและส่งเสรมิการ
เ รี ย น รู ้ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร น� า เ ส น อ แ ผ น ธุ ร กิ จ ส� า ห รั บ
ผู ้ประกอบการใหม่ ในปี 2558 มีสถาบันการศึกษาจาก 
18 ประเทศ 4 ทวีป เข้าร่วมแข่งขัน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับ
ถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กลุ ่มธุรกิจการเ งินฯ ได ้รับเกียรติจากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เป็นกรรมการตัดสินการ
ประกวดในรอบ Kiatnakin Bank 99-Second Pitch ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 

ด้านส่งเสริมการศึกษา
• โครงการทุนการศึกษาธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับ

มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการ 
ศึกษามอบทุนการศึกษา สร้างอาคารเรียนและสนับสนุน
อุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ 
ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา

ในปี 2558 กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ และมูลนิธิเกียรตินาคิน 
ได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษากับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตร
เพื่อการศึกษาในงาน 108 ปี วันแห่งความทรงจ�า เกียรติ 
วัธนเวคิน ในพิธีมอบรางวัลนพรัตน์แห่งเกียรติร ่วมมิตร
เพื่อการศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษาประจ�าปี 2558 
ณ อาคาร 100 ปี เกียรติวัธนเวคิน อุทยานปิยมาตานุสรณ์  
และได้จัดฐานกิจกรรม “ออมก่อนรวยก่อน ใช้เป็นรวยเร็ว”  
เพือ่สร้างทกัษะการวางแผนทางการเงนิด้วยแนวคดิบนัได 4 ขัน้ 
สูค่วามมัง่คัง่ ซึง่ประกอบด้วย (1) ตัง้เป้าหมาย (2) ฉลาดออม 
(3) ฉลาดใช้จ่าย และ (4) ฉลาดลงทนุ ให้กับนกัเรยีนทีไ่ด้รบัทนุ
รวม 300 คน 

Education support
• Joint scholarship program with Kiatnakin Bank and 

Kiatruammitr Foundation for Education
Since 1971, the Financial Group and Kiatnakin 
Foundation have been working with Kiatruammitr 
Foundation for Education to provide scholarship, support 
school building construction, as well as donate 
educational supplies to children in need from the 
kindergarten to high school levels. 

In 2015, the Financial Group, Kiatnakin Foundation and 
Kiatruammitr Foundation for Education jointly provided 
scholarships during 108th Anniversary of Kiat 
Wattanavekin. The Kiatruammitr Foundation for 
Education Nopparat Awards ceremony and the Annual 
Scholarship 2015 were held at the 100 Year Kiat 
Wattanavekin Building, Piyamatanuson Park. Besides, 
The “Save First, Prosper First-Spend Wisely, Prosper 
Quickly” activity stations were organized as a part of the 

ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร ปี 2558
Examples of activities in “Human Development and National Development  

with Kiatnakin Phatra” in 2015
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ceremony to build skills in financial planning based on 
the 4-step of wealth creation concept: 1) setting goals, 
2) saving wisely, 3) spending wisely, and 4) investing 
wisely. About 300 students who received scholarships 
participated in the learning activity. 

• The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin
The Financial Group has sponsored “the mai Bangkok 
Business Challenge @ Sasin”, an English-language 
business plan competition organized by Sasin Graduate 
Institute of Business Administration of Chulalongkorn 
University together with the mai Stock Exchange, for 13 
years. The competition served as a stage for graduate 
students to display their capability to develop world-class 
business plans and promote knowledge of presentation 
skills for new entrepreneurs. In 2015, academic 
institutions from 18 nations, 4 continents joined the 
competition, with winning teams honored with a Royal 
trophy from His Majesty King Bhumibol Adulyadej and 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. 

Since 2008, the Financial Group has been honored by 
Sasin Graduate Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University and the mai Stock Exchange 
by being invited to be a judge in the Kiatnakin Bank 
99-Second Pitch round.

• โครงการประกวดแผนธรุกจิ The mai Bangkok Business 
Challenge @ Sasin
กลุม่ธรุกจิการเงนิฯ สนบัสนนุจดัประกวดแผนธรุกจินานาชาติ 
The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดโดย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห ่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ต่อเนือ่งเป็น
ปีที ่13 เพือ่เป็นเวทใีห้นสิตินกัศกึษาระดบัปรญิญาโทได้แสดง
ศกัยภาพในการน�าเสนอแผนธรุกจิระดบัสากลและส่งเสรมิการ
เ รี ย น รู ้ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร น� า เ ส น อ แ ผ น ธุ ร กิ จ ส� า ห รั บ
ผู ้ประกอบการใหม่ ในปี 2558 มีสถาบันการศึกษาจาก 
18 ประเทศ 4 ทวีป เข้าร่วมแข่งขัน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับ
ถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ได ้ รับเกียรติจากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เป็นกรรมการตัดสินการ
ประกวดในรอบ Kiatnakin Bank 99-Second Pitch ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 

Education support
• Joint scholarship program with Kiatnakin Bank and 

Kiatruammitr Foundation for Education
Since 1971, the Financial Group and Kiatnakin 
Foundation have been working with Kiatruammitr 
Foundation for Education to provide scholarship, support 
school building construction, as well as donate 
educational supplies to children in need from the 
kindergarten to high school levels. 

In 2015, the Financial Group, Kiatnakin Foundation and 
Kiatruammitr Foundation for Education jointly provided 
scholarships during 108th Anniversary of Kiat 
Wattanavekin. The Kiatruammitr Foundation for 
Education Nopparat Awards ceremony and the Annual 
Scholarship 2015 were held at the 100 Year Kiat 
Wattanavekin Building, Piyamatanuson Park. Besides, 
The “Save First, Prosper First-Spend Wisely, Prosper 
Quickly” activity stations were organized as a part of the 

ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร ปี 2558
Examples of activities in “Human Development and National Development  

with Kiatnakin Phatra” in 2015
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รู้เป้าหมาย

4 รู้สู่ความมั่งคั่ง

รู้จ่าย

สมาคมธนาคารไทยได้รับนโยบายจากกระทรวงการคลังในปี 
2556 ให้ด�าเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินและการ
สร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพอิสระในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดล�าปาง 
ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยใน
ขณะนั้นได้ส่งมอบนโยบายดังกล่าวให้ชมรม CSR สมาคม
ธนาคารไทย รับไปด�าเนินการกับกลุ ่มเป้าหมายแรกคือ 
เยาวชนระดบัอดุมศกึษา ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมเป็นโครงการ
น�าร่อง ภายใต้ความร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)

ธนาคารเกียรตินาคินในฐานะประธานชมรม CSR สมาคม
ธนาคารไทย พร้อมด้วยธนาคารสมาชิกอีก 14 แห่ง และ 
สอ.ดย. ร ่วมด ้วยตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย  
ศนูย์คุม้ครองผูใ้ช้บรกิารทางการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
เครือข่ายนักพัฒนารุ่นใหม่ภาคตะวันตก จึงร่วมกันด�าเนิน
โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ หรือ Saving for Change ใน 
ระยะน�าร่อง (ปี 2557-2558) โดยมผีลงานบรรลตุามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

(1) พฒันาทกัษะการให้ความรูท้างการเงนิและการสร้างวนิยั
ทางการเงนิให้กบัวทิยากรจากธนาคารสมาชกิทัง้ 15 แห่ง 
ได้รวม 41 คน 

(2) อบรมให้กับแกนน�านักศึกษาจ�านวน 280 คนจาก 
7 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสภาเด็ก
และเยาวชน จังหวัดนครปฐม และ 75 คนในจ�านวนนี้
มีความสามารถในการเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง (Peer 
Educators) โดยจัดท�ากิจกรรมขยายผลกับชุมชนขึ้น 
15 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์ 4,387 คน

(3) พัฒนาหลักสูตร 4 รู ้สู ่ความมั่งคั่งเพื่อใช้เป็นหลักสูตร
มาตรฐานของสถาบนัการเงนิในการให้ความรูแ้ก่เยาวชน
ระดับอุดมศึกษา 

จากผลส�าเรจ็ดังท่ีกล่าวมา ธนาคารเกยีรตินาคิน จงึร่วมมอืกบั
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยและภาคีอืน่ๆ ด�าเนินโครงการ
รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ในระยะที่ 2 เพื่อขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
กับแกนน�านักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พื้นท่ีจังหวัด
นครปฐม อย่างต่อเนื่องในปี 2559 

โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ  
(Saving for Change)
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• “Saving for Change” project 
The Thai Bankers’ Association received policy from the Ministry 
of Finance in 2013 to promote knowledge about basic personal 
finance and financial discipline among youths and freelance 
professionals in Nakhon Pathom and Lampang provinces. 
Dr. Tawatchai Yongkittikul, the secretary-general of the Thai 
Bankers’ Association at that time, conveyed the government 
policy to the Thai Bankers’ Association-CSR Club. The Club,  
in cooperation with the National Council for Child and Youth 
Development Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn, conducted a pilot project among youths at 
the tertiary education level in Nakhon Pathom province.

Kiatnakin Bank , as the chairman of the Thai Bankers’ Association 
- CSR Club, together with other 14 member banks, and the 
National Council for Child and Youth Development Under the 
Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, the 
Stock Exchange of Thailand, the Bank of Thailand’s Office of 
the Consumer Protection Committee, the Anti-Money Laundering 
Office, and the New Generation of Developers Western Region 
Network to conduct the pilot phase of the “Saving for Change” 
project from 2014 to 2015.  
The project achieved the following targets:
1) Developed financial literacy training skills for 41 trainers from 

15 member banks who would be trainers of the project by 
equipping them with teaching techniques that is suitable for 
the audience  

2) Trained 280 university student leaders from 7 tertiary 
education institutions and the Children and Youth Council in 
Nakhon Pathom province, with 75 of these students gaining 
the capabilities to become peer educators. 15 activities to 
expand results were conducted in communities, with 4,387 
beneficiaries. 

3) Developed the “4 Knowledge for Wealth Creation” curriculum, 
which is a standard curriculum for financial institutions that 
will be used to provide knowledge to other youths in tertiary 
education institutions in the future.

The success of the “Saving for Change” project has prompted 
Kiatnakin Bank to continue working with the Thai Bankers’ 
Association-CSR Club and other partners in the project’s second 
phase, in order to expand results even more clearly among peer 
educators in tertiary education institutions in Nakhon Pathom 
province continually in 2016.

รู้เป้าหมาย

4 รู้สู่ความมั่งคั่ง

รู้จ่าย

รู้จักออม

รู้ลึกลงทุน

รู้

(1) พฒันาทกัษะการให้ความรูท้างการเงินและการสร้างวนิยั
ทางการเงนิให้กบัวทิยากรจากธนาคารสมาชกิทัง้ 15 แห่ง 
ได้รวม 41 คน 

(2) อบรมให้กับแกนน�านักศึกษาจ�านวน 280 คนจาก 
7 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสภาเด็ก
และเยาวชน จังหวัดนครปฐม และ 75 คนในจ�านวนนี้
มีความสามารถในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Peer 
Educators) โดยจัดท�ากิจกรรมขยายผลกับชุมชนขึ้น 
15 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์ 4,387 คน

(3) พัฒนาหลักสูตร 4 รู้สู ่ความม่ังคั่งเพื่อใช้เป็นหลักสูตร
มาตรฐานของสถาบนัการเงนิในการให้ความรูแ้ก่เยาวชน
ระดับอุดมศึกษา 

จากผลส�าเรจ็ดงัทีก่ล่าวมา ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จงึร่วมมอืกบั
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยและภาคอีืน่ๆ ด�าเนนิโครงการ
รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ในระยะที่ 2 เพื่อขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
กับแกนน�านักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่จังหวัด
นครปฐม อย่างต่อเนื่องในปี 2559 
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3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 เพื่อใช้เป็นงบประมาณด�าเนินงาน
และการจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2558 
หอจดหมายเหตุฯ ได้จัดกิจกรรม 59 กิจกรรม (แบ่งกิจกรรม
เป็น 6 ประเภท ได้แก่ งานบุญประเพณี ธรรมนันทนาการ 
ภาวนาวิถีเมือง กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรม กลุ่ม
ปฏิบัติจิตตภาวนา และธรรมะส�าหรับเยาวชน) มีผู้สมัครเป็น
สมาชิกของหอจดหมายเหตุฯ มากกว่า 30,000 คน และมี
สมาชิกทาง Facebook มากกว่า 230,509 คน

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ
และกิจกรรมรายเดือนที่จัดโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส  
อินทปัญโญ สู่พนักงานของธนาคารทางช่องทางการสื่อสาร
ภายใน เพื่อแจ้งข่าวและส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่าง
ศึกษาพุทธศาสนาด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่

• โครงการธรรมบรรยายรายเดือน
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ จัดธรรมบรรยายเป็นประจ�าทุกเดือน 
เดอืนละครัง้ ทีห้่อง 2001 ชัน้ 20 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ธนาคาร
เกยีรตนิาคนิ ส�านกังานใหญ่ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมา เพือ่ให้ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูส้นใจจากภายนอก
ได้ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนา ใกล้ชิดธรรมะ และ
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบ 

ที่ผ ่านมา การด�าเนินโครงการนี้ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์ผู ้ปฏิบัติดีงาม อาทิ หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม  
พระครูเกษมธรรมทัต หลวงพ่ออุทัย สิริธโร ในการเป็นองค์
บรรยายธรรม 

ผู้สนใจเข้าฟังธรรมบรรยายในโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2559 
สามารถส�ารองทีน่ัง่ได้ที ่KK Contact Center โทร. 0 2165 5555

Ethical and social immunity development
• Mind Development for Wisdom and Peace program

The Financial Group and the Young Buddhist Association 
of Thailand Under the Royal Patronage have been  
working together to organize the “Mind Development 
for Wisdom and Peace” program for over 21 consecutive 
years since 1994. The program seeks to spread the 
wisdom of Buddhism for Bank executives, employees, 
customers, and the general public to use in their daily 
lives. Bank employees can participate in the program’s 
Buddhist training without having time deducted from 
their annual vacation quota. In 2015, 34 employees and 
customers, and 3,646 members of the public received 
training through the Financial Group’s support and  
coordination. 

• Funding support for Buddhadasa Indapanno Archives
The Financial Group has made donations to support 
operations at the Buddhadasa Indapanno Archives for 
three years from 2013 to 2015. The funds are used in 
support of general operations and various projects or 
activities. In 2015, the Archives organized 59 activities 
(divided into 6 categories-merit-making, Buddhist 
recreation, traditional meditation, dharma learning 
groups, meditation groups, and youth dharma), with 
more than 30,000 people signing up to become Archives 
members and over 230,509 friends on the Archives’ 
Facebook page.

ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
• โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด�าเนินโครงการพัฒนาจิตให้เกิด 
ปัญญาและสันติสุข ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ต่อเน่ืองเป็น
ปีที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และบุคคล
ทัว่ไปสามารถน�าธรรมะไปใช้ในการท�างานและชวีติประจ�าวนั
ได้ ส�าหรับพนักงานของธนาคารที่เข้ารับการอบรมธรรมะใน
โครงการนี้จะได้รับสิทธิไม ่นับวันเข ้ารับการอบรมเป็น
วันลาหยุดพักผ่อนประจ�าปี ในปี 2558 มีพนักงานธนาคาร
และลูกค้าของธนาคารเข้ารับการอบรมธรรมะผ่านธนาคาร
ในโครงการนี้ 34 คน และสาธารณชนอื่นอีก 3,646 คน

• โครงการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการด�าเนินงานให้กับ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
กลุม่ธรุกจิการเงนิฯ บรจิาคทนุทรพัย์เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ต่อเนื่องเป็นเวลา 
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In addition, the Financial Group also promotes the 
Archives’ projects and monthly activities among its 
employees through various internal communication 
channels to encourage employees to study Buddhism 
through activities tailored for the modern audience.

3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 เพื่อใช้เป็นงบประมาณด�าเนินงาน
และการจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2558 
หอจดหมายเหตุฯ ได้จัดกิจกรรม 59 กิจกรรม (แบ่งกิจกรรม
เป็น 6 ประเภท ได้แก่ งานบุญประเพณี ธรรมนันทนาการ 
ภาวนาวิถีเมือง กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรม กลุ่ม
ปฏิบัติจิตตภาวนา และธรรมะส�าหรับเยาวชน) มีผู้สมัครเป็น
สมาชิกของหอจดหมายเหตุฯ มากกว่า 30,000 คน และมี
สมาชิกทาง Facebook มากกว่า 230,509 คน

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ
และกิจกรรมรายเดือนที่จัดโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส  
อินทปัญโญ สู่พนักงานของธนาคารทางช่องทางการสื่อสาร
ภายใน เพื่อแจ้งข่าวและส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่าง
ศึกษาพุทธศาสนาด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่

• โครงการธรรมบรรยายรายเดือน
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ จัดธรรมบรรยายเป็นประจ�าทุกเดือน 
เดอืนละครัง้ ทีห้่อง 2001 ชัน้ 20 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ธนาคาร
เกยีรตนิาคนิ ส�านกังานใหญ่ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมา เพือ่ให้ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูส้นใจจากภายนอก
ได้ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนา ใกล้ชิดธรรมะ และ
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบ 

ที่ผ ่านมา การด�าเนินโครงการนี้ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์ผู ้ปฏิบัติดีงาม อาทิ หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม  
พระครูเกษมธรรมทัต หลวงพ่ออุทัย สิริธโร ในการเป็นองค์
บรรยายธรรม 

ผู้สนใจเข้าฟังธรรมบรรยายในโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2559 
สามารถส�ารองทีน่ัง่ได้ที ่KK Contact Center โทร. 0 2165 5555

• “Monthly Buddhist Sermon” project 
The Financial Group organizes Buddhist sermons once 
a month at room 2001 on the 20th floor of K Tower, 
Kiatnakin Bank head office. The project began in May, 
2015, and has continued until the present, so that 
executives, employees, and members of the public can 
practice Buddhism, listen to sermons, be closer to 
Dharma and spend time with venerable monks. 

In the past, the project received support from several 
respected monks, including Luang Phor Sutham  
Suthammo, Phra Khru Kasem Thammathat, and Luang 
Phor Uthai Siridharo, who gave the sermons. 

Persons interested in joining the sermons in 2016 can 
contact the KK Contact Center at 0 2165 5555 for more 
information. 

Ethical and social immunity development
• Mind Development for Wisdom and Peace program

The Financial Group and the Young Buddhist Association 
of Thailand Under the Royal Patronage have been  
working together to organize the “Mind Development 
for Wisdom and Peace” program for over 21 consecutive 
years since 1994. The program seeks to spread the 
wisdom of Buddhism for Bank executives, employees, 
customers, and the general public to use in their daily 
lives. Bank employees can participate in the program’s 
Buddhist training without having time deducted from 
their annual vacation quota. In 2015, 34 employees and 
customers, and 3,646 members of the public received 
training through the Financial Group’s support and  
coordination. 

• Funding support for Buddhadasa Indapanno Archives
The Financial Group has made donations to support 
operations at the Buddhadasa Indapanno Archives for 
three years from 2013 to 2015. The funds are used in 
support of general operations and various projects or 
activities. In 2015, the Archives organized 59 activities 
(divided into 6 categories-merit-making, Buddhist 
recreation, traditional meditation, dharma learning 
groups, meditation groups, and youth dharma), with 
more than 30,000 people signing up to become Archives 
members and over 230,509 friends on the Archives’ 
Facebook page.
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นอกจากความรู้ที่เยาวชนได้รับแล้ว ต�ารวจยังได้ใช้โอกาส 
ในการอบรมนีข้ยายช่องทางการรบัแจ้งเบาะแสอาชญากรรม
ในพื้นที่โดยผ่านเครือข่ายเยาวชนแจ้งอาชญากรรม อีกทั้ง 
ยังสามารถขยายเครือข่ายสู่ผู้ปกครองของเด็กๆ ได้

• โครงการส่งเสรมิการออมดเีด่น ร่วมกบัมลูนิธดิวงประทีป
กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สหกรณ์บรกิารเพือ่การพฒันา มลูนธิดิวงประทปี ต่อเนือ่งเป็น
ปีที่ 13 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นชาวชุมชน
คลองเตยและมีรายได้น้อยได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกู ้เงิน
นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูงเกินความเป็นจริงเป็นการกู้ยืมใน
ระบบสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เล็งเห็นความ
ส�าคัญของการมีวินัยการออมอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
สหกรณ์มีสมาชิกดีเด่นที่สามารถออมดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
จ�านวน 478 คน และผูท้ีช่�าระหนีค้นือย่างต่อเนือ่งดเีด่น 60 คน 
จากจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,791 คน 

ในปี 2558 คณะวิทยากรด้านการเงินธนาคารเกียรตินาคิน
ได้จัดกิจกรรมสร้างทักษะการวางแผนทางการเงิน ในหัวข้อ 
“4 รู้สู ่ความมั่งคั่ง” พัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินให้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนคลองเตย จ�านวน 40 คน เพื่อให้เยาวชน
กลุ่มนี้ได้ตระหนักถงึความส�าคัญของการรู้เป้าหมาย รู้ใช้จ่าย 
รูจ้กัออม และรูล้กึลงทนุ ซึง่เป็นหลกัการพืน้ฐานของการมชีวีติ
ทางการเงินที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

• Youth Relations Against Narcotics
The Financial Group, together with the Youth Relations 
Center of the Metropolitan Police Bureau, organized the 
“Youth Relations Against Narcotics” project for the 10th 

consecutive year to educate 3,000 students annually in 
Bangkok-based schools of the danger of narcotics and 
traffic violations and laws associated with the issues.

• โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
กลุ ่ มธุ รกิ จการ เงิ นฯ  ร ่ วมกับศูนย ์ เยาวชนสัมพันธ ์ 
กองบัญชาการต�ารวจนครบาลด�าเนินโครงการเยาวชน 
สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อจัดอบรม
เรือ่งปัญหายาเสพตดิ ปัญหาจราจร และกฎหมาย กฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง ให้เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู ่ในเขต 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 3,000 คนต่อปี 

ตารางการจัดธรรมบรรยายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
The schedule of monthly Buddhist sermons from today until June 2016 is as follows:

(อาจมีเปลี่ยนแปลงจากเหตุจ�าเป็นในแต่ละช่วงเวลา)
(Dates are subject to change)

วัน / Date องค์บรรยายธรรม / Speaker

พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
Thursday, February 11, 2016

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
วัดป่าเจริญธรรม อ�าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Phra Ajarn Chanon Chayanantho
Pha Charoen Tham Temple
Bo Thong district, Chon Buri province

พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2559
Thursday, March 18, 2016

พระราชญาณกวี
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Phra Rajnyanakavi
Rama 9 Kanchanaphisek Temple
Huai Khwang district, Bangkok

พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
Thursday, April 21, 2016

พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร
วัดป่าภูแปก บ้านกกบก อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Phra Ajarn Chalerm Thammatharo
Wat Pha Phu Paek, Ban Kok Bok, Wang Saphung district, Loei province               

พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
Thursday, May 12, 2016

พระจิตร์ สันตมโน ตัณฑเสถียร
วัดป่าธรรมอุทยาน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Phra Chit Santhamano Thankasatien
Pha Thamma Utthayan Temple, Muang district, 
Khon Kaen province 

พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559
Thursday, June 9, 2016

พระครูภาวนาสารคุณ 
วัดปลื้มพัฒนา อ�าเภอปะค�า จังหวัดบุรีรัมย์ 
Phra Khru Pawannasarakun
Pluempattana Temple, Pakham district, Buriram province
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นอกจากความรู้ท่ีเยาวชนได้รับแล้ว ต�ารวจยังได้ใช้โอกาส 
ในการอบรมนีข้ยายช่องทางการรบัแจง้เบาะแสอาชญากรรม
ในพื้นที่โดยผ่านเครือข่ายเยาวชนแจ้งอาชญากรรม อีกท้ัง 
ยังสามารถขยายเครือข่ายสู่ผู้ปกครองของเด็กๆ ได้

In addition to the knowledge students are expected to 
gain from the project, the project also serves as part of 
the local crime watch initiative through the network of 
young members of the community which can be 
expanded to involve the students’ parents as well.

• โครงการส่งเสรมิการออมดเีด่น ร่วมกบัมลูนธิดิวงประทปี
กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สหกรณ์บรกิารเพือ่การพฒันา มลูนธิดิวงประทปี ต่อเนือ่งเป็น
ปีที่ 13 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นชาวชุมชน
คลองเตยและมีรายได้น้อยได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกู ้เงิน
นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูงเกินความเป็นจริงเป็นการกู้ยืมใน
ระบบสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เล็งเห็นความ
ส�าคัญของการมีวินัยการออมอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
สหกรณ์มีสมาชิกดีเด่นที่สามารถออมดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
จ�านวน 478 คน และผูท้ีช่�าระหนีค้นือย่างต่อเนือ่งดเีด่น 60 คน 
จากจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,791 คน 

ในปี 2558 คณะวิทยากรด้านการเงินธนาคารเกียรตินาคิน
ได้จัดกิจกรรมสร้างทักษะการวางแผนทางการเงิน ในหัวข้อ 
“4 รู้สู ่ความมั่งคั่ง” พัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนคลองเตย จ�านวน 40 คน เพื่อให้เยาวชน
กลุ่มนี้ได้ตระหนักถงึความส�าคัญของการรู้เป้าหมาย รู้ใช้จ่าย 
รูจ้กัออม และรูล้กึลงทนุ ซึง่เป็นหลกัการพืน้ฐานของการมชีวีติ
ทางการเงินที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

• Outstanding Savings Promotion project with Duang 
Prateep Foundation
The Financial Group has been supporting the operations 
of Duan, Prateep Foundation’s Cooperative for 
Educational and Occupational Development for 14 
consecutive years to promote its members, who are 
largely low-income residents of the Klong Toey 
community, to turn away from non-standard lending with 
unrealistically high interest rates and adopt cooperative 
loans as the replacement. Additionally, the project seeks 
to promote the importance of savings and financial 
discipline. Today, the Cooperative claims that 478  
members with outstanding achievements in savings and 
60 members with excellent payment record, out of the 
total number of 1,791 members.

In 2015, Kiatnakin Bank’s finance trainers have organized 
an activity to help build financial management  
skills for 40 Matthayom 3 students at Klong Toey’s 
Moo Ban Pattana school under the topic “4 knows for 
Wealth Creation.” The goal is to raise awareness on the 
importance of how to wisely set up financial goals, spend 
budgets, accumulate savings and invest, which are the 
foundation of the security of future financial life.

• Youth Relations Against Narcotics
The Financial Group, together with the Youth Relations 
Center of the Metropolitan Police Bureau, organized the 
“Youth Relations Against Narcotics” project for the 10th 

consecutive year to educate 3,000 students annually in 
Bangkok-based schools of the danger of narcotics and 
traffic violations and laws associated with the issues.

วัน / Date องค์บรรยายธรรม / Speaker

พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
Thursday, February 11, 2016

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
วัดป่าเจริญธรรม อ�าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Phra Ajarn Chanon Chayanantho
Pha Charoen Tham Temple
Bo Thong district, Chon Buri province

พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2559
Thursday, March 18, 2016

พระราชญาณกวี
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Phra Rajnyanakavi
Rama 9 Kanchanaphisek Temple
Huai Khwang district, Bangkok

พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
Thursday, April 21, 2016

พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร
วัดป่าภูแปก บ้านกกบก อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Phra Ajarn Chalerm Thammatharo
Wat Pha Phu Paek, Ban Kok Bok, Wang Saphung district, Loei province               

พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
Thursday, May 12, 2016

พระจิตร์ สันตมโน ตัณฑเสถียร
วัดป่าธรรมอุทยาน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Phra Chit Santhamano Thankasatien
Pha Thamma Utthayan Temple, Muang district, 
Khon Kaen province 

พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559
Thursday, June 9, 2016

พระครูภาวนาสารคุณ 
วัดปลื้มพัฒนา อ�าเภอปะค�า จังหวัดบุรีรัมย์ 
Phra Khru Pawannasarakun
Pluempattana Temple, Pakham district, Buriram province
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• สนบัสนนุโครงการมอบโอกาสดีๆ  ให้กบัสตรอีกีครัง้ ซึง่จดัโดย
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยธนาคารจัดหลักสูตรธรรมะ 
“วัดที่ใจ เพื่อพัฒนาจิต ด้วยมหาสติปัฏฐานสี่” ให้กับผู้ต้องขัง
หญิง ณ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จ�านวน 40 คน

• สนบัสนนุสมาคมเทเบิลเทนนสิคนพกิารแห่งประเทศไทยเพือ่
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการเก็บแต้มเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
พาราลิมปิกเกมส์ 2016 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล

• สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคม
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
กลุ่มธุรกิจการเงินฯ สนับสนุนองค์กรอื่นๆ ในการด�าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ทั้งในด้านงบประมาณ การจัดกิจกรรม และ/
หรือการสนับสนุนวิทยากรในโครงการต่างๆ เช่น

• กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
ประจ�าทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง/ปี

• ส่งมอบเงินบรจิาคช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวทีป่ระเทศ
เนปาลผ่านสภากาชาดไทย

• มอบเงนิช่วยเหลอืสมาชกิชมุชนแออดัสสุานช้างคลาน จงัหวดั
เชียงใหม่ ที่ประสบอัคคีภัย

• จัดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ�้าเต่า) จังหวัด
อดุรธาน ีและกฐนิ ณ วดัวโิรจนาราม จังหวดัสรุาษฎ์รธาน ีเพือ่
สมทบทุนในการท�านุบ�ารุงวัดและกิจการอื่นๆ ของวัด

Disaster relief and charitable 
contributions
The Financial Group supports numerous organizations in 
conducting various charitable activities, either through 
funding, organizing activities, and/or provision of speakers 
in various projects, including:
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• Quarterly blood donation drive co-organized with the 
National Blood Center, Thai Red Cross Society, and 
Srinakharinwirot University.

• Provision of donation to earthquake victims in Nepal via 
the Thai Red Cross Society.

• Financial support for fire-ravaged  Susarn Changklan 
community in Chiang Mai.

• Rope offering ceremony at Wat Pa Sattathawai, 
Udon Thani and Wat Wirotjanaram, Surat Thani to raise 
funding to support the temples’ affairs and administration.

• Support for the “Give Women a Second Chance” 
program by the Business and Professional Women’s 
Association of Thailand – Bangkok by staging a training 
program for 40 female inmates at the Thanyaburi 
Correctional Institution, providing mental rehabilitation 
through the Buddhist teaching of the fourfold 
“establishment of mindfulness.”

• Provided financial support for the Table Tennis 
Association for the Disabled of Thailand for efforts during 
the qualification rounds of the 2016 Paralympic Games, 
which will be held in Rio de Janeiro, Brazil.

• Supported an initiative to provide scholarships for the 
children of Economic Reporters Association members.

• สนบัสนนุโครงการมอบโอกาสดีๆ  ให้กบัสตรอีกีครัง้ ซึง่จดัโดย
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยธนาคารจัดหลักสูตรธรรมะ 
“วัดที่ใจ เพื่อพัฒนาจิต ด้วยมหาสติปัฏฐานสี่” ให้กับผู้ต้องขัง
หญิง ณ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จ�านวน 40 คน

• สนบัสนนุสมาคมเทเบลิเทนนสิคนพกิารแห่งประเทศไทยเพือ่
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการเก็บแต้มเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
พาราลิมปิกเกมส์ 2016 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล

• สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคม
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

Disaster relief and charitable 
contributions
The Financial Group supports numerous organizations in 
conducting various charitable activities, either through 
funding, organizing activities, and/or provision of speakers 
in various projects, including:
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ให้ผลตอบแทนคาดหวงัทีส่งูกว่าต้นทนุสนิเชือ่ 
เช่น กองทนุอสงัหารมิทรพัย์ กองทนุโครงสร้าง
พื้นฐาน และตราสารอนุพันธ์ หรือพิจารณา
กระจายความเสีย่งไปยงัตลาดหุน้ต่างประเทศ
ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง Lombard Loan 
จงึเป็นการใช้ศกัยภาพจากทรพัย์สนิทีถ่อืครอง
โดยไม่สูญเสียผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะ
ได้รับ เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องขายทรัพย์สิน
ทางการเงินที่มีอยู่เดิมเพื่อการลงทุนใหม่

Lombard Loan มีสินเชื่อเสนอให้แก่ลูกค้า 
2 ประเภทคือ สินเชื่อแบบมีก�าหนดระยะเวลา 
(Fixed Term) และสินเชื่อแบบทวงถาม 
(Flexible Term) โดยมีทีมที่ปรึกษาการลงทุน
ส่วนบุคคลของ บล. ภัทร เป็นผู้แนะน�าสินเชื่อ
ดังกล่าวให้กับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งธนาคารจะ
ด�าเนินการวิเคราะห์ และจัดสรรสินเชื่อ
ดังกล่าวให้กับลูกค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีลูกค้าใช้บริการ 
Lombard Loan ทั้งสิ้น 47 ราย วงเงินอนุมัติ
รวม 5,409 ล้านบาท และด้วยการติดตาม
ความเสี่ยงของสินเชื่อนี้อย่างใกล้ชิด จึงไม่มี
สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในพอร์ตสินเช่ือ 
Lombard  ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้

Lombard Loan เป็นผลติภณัฑ์พืน้ฐานของ Private Banking และได้รบัความนยิมอย่างมากของธนาคารในต่างประเทศทัว่โลกทีเ่สนอ
ให้กบัลกูค้า High Net Worth แต่นบัว่ายงัใหม่มากในเมอืงไทย กลุม่ธรุกจิการเงนิฯ เป็นรายแรกทีไ่ด้พฒันาผลติภณัฑ์นีข้ึน้ในประเทศไทย 
โดยศึกษาวิเคราะห์จากโมเดลการท�าธุรกิจของ Private Banking ในต่างประเทศ และเมื่อพบว่า Lombard Loan เป็นค�าตอบหนึ่งใน
ฝั่ง Liability Solution ของลูกค้าบุคคลรายใหญ่ จึงได้น�ามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงการท�างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ในการเติมเต็มธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนได้อย่างสมบูรณ์

The Lombard Loan is a basic private banking product that is popular among banks throughout the world. The product 
is offered to high net worth customers. It is still relatively new in Thailand and the Financial Group is the first 
financial institution to have developed the product in the country based on analysis of private banking business models 
in other countries. The group found that the Lombard Loan offers a liability solution for high net worth customers, and  
the product was developed accordingly. This shows the synergy and good cooperation within the Financial Group in 
developing its financial and capital markets businesses.

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำ เนินงานที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
CSR innovation and dissemination 

ธนาคารมนีโยบายส่งเสรมิการสร้างค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร
ที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรากฐาน
ของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดมูลค่าต่อ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และน�า
นวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่การปฏิบัติในเชิงธุรกิจที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร

นวัตกรรมที่โดดเด่นในรอบปี 2558 ของธนาคาร มีดังต่อไปนี้

8.1 นวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ : น�าเสนอทางเลอืกใหม่
ในการลงทุนที่เหมาะสม

8.1.1 สินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค์ส�าหรับ
กลุ่มลูกค้า Wealth Management ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)  
กลุม่ธรุกจิการเงนิฯ มุง่สูก่ารด�าเนนิธรุกจิอย่าง
เป็นสากลและเต็มรูปแบบ เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าและตอบสนองความต้องการในการ
ลงทุนที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า Wealth 
Management ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย
ผสานความเช่ียวชาญของทีมที่ปรึกษาการ
ลงทุนส่วนบุคคลของ บล.ภัทร เข้ากับฐาน
ลูกค้าและช่องทางการให้บริการของธนาคาร 
จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Lombard 
Loan หรือสินเช่ือหมุนเวียนอเนกประสงค์ที่
ธนาคารจะเสนอให้กับกลุ่มลูกค้า Wealth 
Management ของ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร 
จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเสริมสภาพคล่องและ
สร้างโอกาสในการบรหิารเงนิลงทนุ สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าที่มีทรัพย์สิน
ทางการเงินหรือพอร ์ตลงทุนกับ บริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) โดยไม่จ�ากัด
วัตถุประสงค์ในการเบิกใช้สินเช่ือ จึงสามารถ
ใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน หรือเพิ่ม
อตัราผลตอบแทนของพอร์ตลงทนุ ผ่านการน�า
เงินสินเช่ือไปลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินที่

The Financial Group’s policies call for the development of 
corporate values and cultures that encourage creative 
thinking, the key element in the process of innovation, which 
would in turn lead to the creation of business, economic, 
social, and environmental value. The resulting innovations 
are to be developed into business practices that are in line 
with the Financial Group’s strategy for sustainable growth. 
The Financial Group’s most outstanding achievements in 
innovation from 2015 are as follows:

8.1 Innovative Product: A New Alternative for 
Appropriate Investing 

8.1.1 Lombard Loan for Wealth Management 
Customers of Phatra Securities Plc.
The Financial Group aims to fully conduct 
business operations at an international 
level in order to expand customer base 
and efficiently respond to the diverse 
investment needs of Wealth Management 
customers. By combining the expertise of 
investment teams from Phatra Securities 
Plc. with the Bank’s customer database 
and service channels, the Lombard Loan 
product was developed. This revolving 
loan will be introduced to Phatra Securities 
Plc. Wealth Management customers. The 
product will enhance customer liquidity 
and provide opportunities for asset 
management that responds to the needs 
of customers who have financial assets or 
portfolios with Phatra Securities Plc.  
There are no limits to the purpose in which 
the loan can be disbursed for. Customers 
can therefore use the loan to enhance their 
liquidity or to boost their portfolio return 
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ให้ผลตอบแทนคาดหวงัทีส่งูกว่าต้นทนุสนิเชือ่ 
เช่น กองทนุอสงัหารมิทรพัย์ กองทนุโครงสร้าง
พื้นฐาน และตราสารอนุพันธ์ หรือพิจารณา
กระจายความเสีย่งไปยงัตลาดหุน้ต่างประเทศ
ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง Lombard Loan 
จงึเป็นการใช้ศกัยภาพจากทรพัย์สนิท่ีถอืครอง
โดยไม่สูญเสียผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะ
ได้รับ เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องขายทรัพย์สิน
ทางการเงินที่มีอยู่เดิมเพื่อการลงทุนใหม่

Lombard Loan มีสินเชื่อเสนอให้แก่ลูกค้า 
2 ประเภทคือ สินเชื่อแบบมีก�าหนดระยะเวลา 
(Fixed Term) และสินเชื่อแบบทวงถาม 
(Flexible Term) โดยมีทีมที่ปรึกษาการลงทุน
ส่วนบุคคลของ บล. ภัทร เป็นผู้แนะน�าสินเชื่อ
ดังกล่าวให้กับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งธนาคารจะ
ด�าเนินการวิเคราะห์ และจัดสรรสินเชื่อ
ดังกล่าวให้กับลูกค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีลูกค้าใช้บริการ 
Lombard Loan ทั้งสิ้น 47 ราย วงเงินอนุมัติ
รวม 5,409 ล้านบาท และด้วยการติดตาม
ความเสี่ยงของสินเชื่อนี้อย่างใกล้ชิด จึงไม่มี
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในพอร์ตสินเชื่อ 
Lombard  ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้

on investment by investing the loan in 
assets that provide returns in excess of 
the loan costs, such as property funds, 
infrastructure funds, and derivatives. 
Customers can also diversify by investing 
in foreign stock exchanges that possess 
strong fundamentals. The Lombard Loan 
leverages owned assets without losing 
their expected returns on investment as 
the assets do not have to be sold to fund 
investments.

There are two types of Lombard Loan-fixed 
term and flexible term. Personal Financial 
Consultants from Phatra Securities Plc. 
will introduce the Lombard Loan to 
interested customers, while the Bank will 
be responsible for loan approval and 
disbursement for customers.

As of December 31, 2015, there are 47 
Lombard Loan customers, with total 
approved loan amount of 5.409 billion 
baht. With close monitoring of asset risk, 
there were no assets that failed to generate 
revenue in the Lombard portfolio during 
the past time period. 

Lombard Loan เป็นผลติภณัฑ์พืน้ฐานของ Private Banking และได้รบัความนยิมอย่างมากของธนาคารในต่างประเทศทัว่โลกทีเ่สนอ
ให้กบัลกูค้า High Net Worth แต่นบัว่ายงัใหม่มากในเมอืงไทย กลุม่ธรุกจิการเงนิฯ เป็นรายแรกทีไ่ด้พฒันาผลติภณัฑ์นีข้ึน้ในประเทศไทย 
โดยศึกษาวิเคราะห์จากโมเดลการท�าธุรกิจของ Private Banking ในต่างประเทศ และเมื่อพบว่า Lombard Loan เป็นค�าตอบหนึ่งใน
ฝั่ง Liability Solution ของลูกค้าบุคคลรายใหญ่ จึงได้น�ามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงการท�างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ในการเติมเต็มธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนได้อย่างสมบูรณ์

The Lombard Loan is a basic private banking product that is popular among banks throughout the world. The product 
is offered to high net worth customers. It is still relatively new in Thailand and the Financial Group is the first 
financial institution to have developed the product in the country based on analysis of private banking business models 
in other countries. The group found that the Lombard Loan offers a liability solution for high net worth customers, and  
the product was developed accordingly. This shows the synergy and good cooperation within the Financial Group in 
developing its financial and capital markets businesses.

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำ เนินงานที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
CSR innovation and dissemination 

The Financial Group’s policies call for the development of 
corporate values and cultures that encourage creative 
thinking, the key element in the process of innovation, which 
would in turn lead to the creation of business, economic, 
social, and environmental value. The resulting innovations 
are to be developed into business practices that are in line 
with the Financial Group’s strategy for sustainable growth. 
The Financial Group’s most outstanding achievements in 
innovation from 2015 are as follows:

8.1 Innovative Product: A New Alternative for 
Appropriate Investing 

8.1.1 Lombard Loan for Wealth Management 
Customers of Phatra Securities Plc.
The Financial Group aims to fully conduct 
business operations at an international 
level in order to expand customer base 
and efficiently respond to the diverse 
investment needs of Wealth Management 
customers. By combining the expertise of 
investment teams from Phatra Securities 
Plc. with the Bank’s customer database 
and service channels, the Lombard Loan 
product was developed. This revolving 
loan will be introduced to Phatra Securities 
Plc. Wealth Management customers. The 
product will enhance customer liquidity 
and provide opportunities for asset 
management that responds to the needs 
of customers who have financial assets or 
portfolios with Phatra Securities Plc.  
There are no limits to the purpose in which 
the loan can be disbursed for. Customers 
can therefore use the loan to enhance their 
liquidity or to boost their portfolio return 
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แนวคิดของผลิตภัณฑ์ KK Smart Invest คือ 
การเช่ือมโยงระหว่างเงินฝากออมทรัพย์กับ
การลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนี ้โดยลกูค้า
ทีเ่ปิดบญัช ีKK Smart Invest จะเป็นผูก้�าหนด
วงเงินคงเหลือในบัญชีสูงสุดและต�่าสุดเองให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละ
บคุคล และสามารถปรบัเปลีย่นวงเงนิคงเหลอื
บัญชีได้ทุกวันที่สาขาของธนาคาร (มีผล
หลงัจากนัน้ 2 วนัท�าการ) โดยระบบ KK Smart 
Invest จะท�าการตรวจสอบยอดเงินทุกวัน
ท�าการ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าวงเงินที่
ก�าหนด ธนาคารจะน�าเงินส่วนที่เกินไปลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารหนี้อัตโนมัติ (กองทุน
เปิดภัทร ตราสารหนี้พลัสของ บลจ.ภัทร) ซึ่ง
จะช่วยอ�านวยความสะดวกและจัดการเรื่อง
การลงทุนให้ตลอดเวลา ในขณะที่หากลูกค้า 
มีเงินในบัญชีคงเหลือต�่ากว่าที่ต้ังไว้ ธนาคาร
จะเป็นผู้ส่งค�าสั่งให้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
เพื่อให้เงินคืนกลับเข้ามาในบัญชี KK Smart 
Invest เตรียมพร้อมส�าหรับการใช้จ่ายอื่นๆ 
ต่อไป

8.2 นวัตกรรมกระบวนการท�างาน : จากแนวคิดของ
พนักงานสู่การปฏิบัติจริง

กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมในลักษณะของการด�าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกระบวนการท�างาน (CSR in process)  
จึงได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการ KKP’s 
got TALENTS เพือ่ให้พนกังานของกลุม่ธรุกจิการเงนิฯ 
รวมตัวกันอย่างน้อยกลุ่มละ 3 คน พัฒนานวัตกรรมที่
องค์กรสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงเพื่อแข่งขันใน
โครงการ และได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งจากพนักงาน

คณะกรรมการได้คัดเลือก 6 โครงการเข้าสู ่รอบ
ชิงชนะเลิศ ซึ่งทั้ง 6 โครงการนี้ สร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กร ดังที่ภาพแสดงในหน้าถัดไป

8.1.2 กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น  
(Phatra Absolute Return)
ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 บรษิทัหลกัทรพัย์
จัดการกองทุนภัทร จ�ากัด (บลจ. ภัทร) บริษัท
หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 
ได้น�าเสนอกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น 
(Phatra Absolute Return) ต่อนักลงทุน ซึ่ง
กองทุนนี้เป็นกองทุนแรกและกองทุนเดียว
ในประเทศไทยที่มีนโยบายการป ้องกัน
ความเสี่ยงตลาดเต็มจ�านวน (Fully Hedged) 
เพื่อมุ ่งแสวงหาผลตอบแทนในทุกสภาวะ
ตลาด จากการลงทุนในหลักทรัพย์ไทย ท�าให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวไม่ขึ้นกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และ
ภาวะตลาดในแต่ละขณะ

8.1.2 Phatra Absolute Return Fund
In September 2015, the Phatra Asset 
Management Co., Ltd., one of the 
companies in the Kiatnakin Phatra 
Financial Group, introduced the Phatra 
Absolute Return Fund to investors. The 
fund is the first and only one of its kind in 
Thailand that has the policy to fully hedge 
risks, in order to provide returns on 
investment in all market conditions. As the 
fund invests in Thai securities, its returns 
on investment does not depend on 
changes in prices of securities or market 
conditions at each point in time. 

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงตลาดเต็มจ�านวน (Fully Hedged)
บลจ.ภัทรบริหารจัดการกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น (Phatra Absolute Return) โดยใช้กลยุทธ์ปรับพอร์ตการลงทุนประมาณ 
2 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงตลาดได้เต็มจ�านวน ท�าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะไม่ข้ึนกับภาวะตลาด 
ในแต่ละขณะโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมส�าหรับผู้ลงทุนควรลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

Fully Hedged Policy 
Phatra Asset Management Co., Ltd. manages the Phatra Absolute Return Fund by using adjusting investment  
portfolios twice a week to fully prevent market risks. Returns on investment for this fund do not depend on market 
conditions at each point in time. The appropriate time for investors to invest in this fund is at least one year. 

8.1.3 ผลิตภัณฑ์ KK Smart Invest  
บัญชีออมทรัพย์คู่การลงทุน 
ผลิตภัณฑ์ KK Smart Invest บัญชีออมทรัพย์
คูก่ารลงทนุ ทีพ่ฒันาขึน้ส�าหรบัคนท�างานช่วง
อายุ 25 ปีขึ้นไป ที่เร่ิมสนใจเร่ืองลงทุนและ
ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงิน  
แต่ไม่มีเวลาติดตามพอร์ตการลงทุนหรือ
ติดตามสภาวะตลาดการเงิน วงเงินขั้นต�่าใน
การเปิดบญัช ีKK Smart Invest คอื 1,000 บาท

8.1.3 KK Smart Invest product combines 
savings account with investment  
The KK Smart Invest product combines a 
savings account with investment channels 
for workers aged 25 and over who are 
interested in investment alternatives with 
higher returns than savings accounts, but 
have challenges to keep track of their 
investment portfolios or dynamic of the 
financial market. The minimum amount to 
open a KK Smart Invest account is 
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แนวคิดของผลิตภัณฑ์ KK Smart Invest คือ 
การเชื่อมโยงระหว่างเงินฝากออมทรัพย์กับ
การลงทนุในกองทนุรวมตราสารหนี ้โดยลกูค้า
ทีเ่ปิดบญัช ีKK Smart Invest จะเป็นผู้ก�าหนด
วงเงินคงเหลือในบัญชีสูงสุดและต�่าสุดเองให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละ
บคุคล และสามารถปรบัเปลีย่นวงเงนิคงเหลอื
บัญชีได้ทุกวันที่สาขาของธนาคาร (มีผล
หลงัจากนัน้ 2 วนัท�าการ) โดยระบบ KK Smart 
Invest จะท�าการตรวจสอบยอดเงินทุกวัน
ท�าการ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าวงเงินที่
ก�าหนด ธนาคารจะน�าเงินส่วนที่เกินไปลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารหนี้อัตโนมัติ (กองทุน
เปิดภัทร ตราสารหนี้พลัสของ บลจ.ภัทร) ซึ่ง
จะช่วยอ�านวยความสะดวกและจัดการเรื่อง
การลงทุนให้ตลอดเวลา ในขณะที่หากลูกค้า 
มีเงินในบัญชีคงเหลือต�่ากว่าที่ตั้งไว้ ธนาคาร
จะเป็นผู้ส่งค�าสั่งให้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
เพื่อให้เงินคืนกลับเข้ามาในบัญชี KK Smart 
Invest เตรียมพร้อมส�าหรับการใช้จ่ายอื่นๆ 
ต่อไป

8.2 นวัตกรรมกระบวนการท�างาน : จากแนวคิดของ
พนักงานสู่การปฏิบัติจริง

กลุ่มธุรกิจการเงินฯ ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมในลักษณะของการด�าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกระบวนการท�างาน (CSR in process)  
จึงได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการ KKP’s 
got TALENTS เพือ่ให้พนกังานของกลุม่ธรุกจิการเงนิฯ 
รวมตัวกันอย่างน้อยกลุ่มละ 3 คน พัฒนานวัตกรรมที่
องค์กรสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงเพื่อแข่งขันใน
โครงการ และได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งจากพนักงาน

คณะกรรมการได้คัดเลือก 6 โครงการเข้าสู ่รอบ
ชิงชนะเลิศ ซึ่งทั้ง 6 โครงการนี้ สร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กร ดังที่ภาพแสดงในหน้าถัดไป

1,000 baht. Customers who open a KK 
Smart Invest account can set their own 
minimum and maximum balance amounts 
to match their spending preferences. 
Additionally, these balance values can be 
changed every day by visiting any of the 
Bank’s offices, with changes coming into 
effect within two working days. KK Smart 
Invest will monitor the account balance  
on a daily basis and automatically allocate 
funds that exceed the maximum amount 
into Phatra Securities’ Phatra Fixed 
Income Plus Fund. Should the balance fall 
below the customer-defined minimum, the 
bank will automatically order the sale of 
units to replenish the account balance.

8.2 CSR Innovation: From Ideas to Reality 

The Financial Group encourages employees to 
exhibit innovation in the form of CSR in process 
by placing emphasis on carrying out the KKP’s 
got TALENTS project. As part of the project, the 
Financial Group’s employees can make a group 
of three to develop an innovation that is realistic 
to be applied in their work process for submission 
in the project. The project was well received by 
all employees.

8.1.2 Phatra Absolute Return Fund
In September 2015, the Phatra Asset 
Management Co., Ltd., one of the 
companies in the Kiatnakin Phatra 
Financial Group, introduced the Phatra 
Absolute Return Fund to investors. The 
fund is the first and only one of its kind in 
Thailand that has the policy to fully hedge 
risks, in order to provide returns on 
investment in all market conditions. As the 
fund invests in Thai securities, its returns 
on investment does not depend on 
changes in prices of securities or market 
conditions at each point in time. 

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงตลาดเต็มจ�านวน (Fully Hedged)
บลจ.ภัทรบริหารจัดการกองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น (Phatra Absolute Return) โดยใช้กลยุทธ์ปรับพอร์ตการลงทุนประมาณ 
2 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันความเส่ียงตลาดได้เต็มจ�านวน ท�าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะไม่ขึ้นกับภาวะตลาด 
ในแต่ละขณะโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมส�าหรับผู้ลงทุนควรลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

Fully Hedged Policy 
Phatra Asset Management Co., Ltd. manages the Phatra Absolute Return Fund by using adjusting investment  
portfolios twice a week to fully prevent market risks. Returns on investment for this fund do not depend on market 
conditions at each point in time. The appropriate time for investors to invest in this fund is at least one year. 

8.1.3 KK Smart Invest product combines 
savings account with investment  
The KK Smart Invest product combines a 
savings account with investment channels 
for workers aged 25 and over who are 
interested in investment alternatives with 
higher returns than savings accounts, but 
have challenges to keep track of their 
investment portfolios or dynamic of the 
financial market. The minimum amount to 
open a KK Smart Invest account is 
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แนวคิดของโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 
6 โครงการ

รางวัล Best Result 

• โครงการ Now You See Me
ลดระยะเวลาการ Unlock User และ Reset Password ลง
เหลือ 1 นาที/case

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• โครงการ Service Management Control

การวิเคราะห์ระบบการบริหารโดยรวมในด้านบริการของ
พนักงานสาขาเพื่อสังเคราะห์จุดอ่อนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
งาน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
• โครงการ 1 Klick

ปรับปรุ ง ให ้ ระบบทุกอย ่ างรวมอยู ่ บนหน ้ าจอเดียว  
สร้างหน้ากากเพื่อท�ารายการโดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว 

รางวัลชมเชย
• โครงการ Barcode โคตรง่าย

น�าเทคโนโลย ีBarcode มาใช้กบั Cashier Cheque, Cheque 
Book, Passbook งานประกัน และงานทะเบียนของธนาคาร
เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏบิตังิาน เพิม่การควบคมุและการบรหิารจดัการด้านเอกสาร

• โครงการสอดไส้ไปรษณีย์ 
รวบรวมเอกสารงานพิมพ์รายปีที่ต้องจัดส่งให้กับลูกค้าทาง
ไปรษณีย์แบบแยกประเภทเอกสารมาผลิตและจัดส่งไป  
พร้อมกันกับเอกสารที่ลูกค้าได้รับรายเดือนในรูปแบบของ 
Insert Mailing

• โครงการ Smart Appraisal Service 
เพิม่ประสทิธผิลในการประเมนิราคาทรพัย์สนิควบคูไ่ปกบัการ
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม 
และต้นทุนต�่าที่สุด

 เวทีแสดงศักยภาพและความสามารถของพนักงาน ในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 
ใหกับลูกคาและองคกร จาก 20 ทีม เหลือเพียง 6 ทีมสุดทาย และทายสุดจะมีเพียง “หนึ่งเดียว” 
ที่จะเขาปายควาชัยชนะ ปลายปนี้ และนี่คือ “สิ่งดีๆ” ของทั้ง 6 ทีมที่สรรคสรางใหกับลูกคา
และองคกรของเรา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
คุณมนชนก โทร. 3965 และ คุณลัดดา โทร. 3955

KKP's got TALENTS

คลิกชม ผลงาน 6 ทีม KKP's got TALENTS 
• โครงการ สอดไสไปรษณีย 
• โครงการ 1 Klick 

• โครงการ Barcode โคตรงาย 
• โครงการ Now you see Me

• โครงการ Service Management Control

• โครงการ Smart Appraisal Service 

ประกาศผลเดือนพฤศจิกายน

ลดเวลาในการทำงาน

98% ในงานบันทึกขอมูลแจงหยุดใช
รถยนตในระบบ G-Able 

93% ในการ Unlock User และ 
Reset Password ดวยตนเอง

91% ในงานเลมทะเบียน และจัดเตรียม
เอกสารนิติกรรมทางทะเบียน

66% ในการลางเจาหนี้  สั่งพิมพและ
ตรวจอนุมัติงานแบบฟอรม 
ประกัน พ.ร.บ. ภาษีรถยนต  และ
ใหบริการลูกคา หนาเคานเตอร
บริการ (ชอง Fast lane)

62% ในการบันทึก นำฝาก เบิก ถอน 
เลมทะเบียนและเอกสาร
เบิกเงินกูสินเชื่อฟลอรแพลน  

50% ในงานประกันกลอง  งาน พ.ร.บ. 
และงาน Cheque / Passbook

ลดคาใชจาย (ตอป)
14.3 ลานบาท 
จากคาจาง Outsource จัดทำรายงาน 
และคาใชจายในการเดินทางงานประเมิน

3.45 ลานบาท 
ลดการจาง Outsource ในการบันทึก และ
จัดเตรียมเอกสารงานทะเบียนรถยนต

2.06 ลานบาท
จากการจัดพิมพเอกสารและคาสง
ไปรษณียที่ซับซอน

ใชประโยชนสูงสุด
จากเครื่องสแกนบารโคด มูลคากวา 
0.75 ลานบาท

100

100

Clients Delight

คืนความสุขใหลูกคา
ไดรับเอกสารนิติกรรมทะเบียนรถยนต
ภายใน 7-10 วัน จากเดิม 15 วัน 

ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เมื่อใชบริการที่สาขา

ไดรับเอกสารใบแจงเตือนการตอประกัน 
พ.ร.บ. และ ภาษีรถยนต รวดเร็วขึ้นพรอมกัน
ในครั้งเดียว โดยสงผาน EMS ไปพรอมกับ
ใบแจงหนี้ จึงไมตองกังวลวาจะตกหลน 
สูญหาย เพราะสามารถติดตามตรวจสอบ
สถานะการจัดสงได ทำใหสามารถวางแผน
การทำธุรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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The project committee has select-
ed 6 outstanding projects as finalists, 
which include: 

The Winner of KKP got Talents Award 

• Now You See Me
Reduce the time to unlock users and reset passwords 
by 1 minute per case and provide user-friendly method 
for all employees to reset passwords by themselves.

The First Runner-up
• Service Management Control project

Develop service improvement scheme which thoroughly 
covers all related factors which impact quality of services 
for customers.

The Second Runner-up
• 1 Klick

Improve system functionality by including all operations 
on one screen and create an interface with a single click 
of a button.

The Honorable Mention Awards
• Easy Barcode

Apply the barcode technology to use with cashier 
cheques, cheque books, passbooks, insurance work 
and the bank’s registration system to reduce the 
operation time, minimize errors and increase control 
over document management.

• Insert Mailing
Compile yearly documents including separate letters 
and letter inserts due to be sent to customers via mail 
in the form of insert mailing.

• Smart Appraisal Service
Maximize efficiency in assessing asset worth and 
managing workload in the most time-saving and 
lowest-cost manner.

แนวคิดของโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 
6 โครงการ

รางวัล Best Result 

• โครงการ Now You See Me
ลดระยะเวลาการ Unlock User และ Reset Password ลง
เหลือ 1 นาที/case

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• โครงการ Service Management Control

การวิเคราะห์ระบบการบริหารโดยรวมในด้านบริการของ
พนักงานสาขาเพื่อสังเคราะห์จุดอ่อนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
งาน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
• โครงการ 1 Klick

ปรับปรุ ง ให ้ ระบบทุกอย ่ างรวมอยู ่บนหน ้ าจอเดียว  
สร้างหน้ากากเพื่อท�ารายการโดยกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว 

รางวัลชมเชย
• โครงการ Barcode โคตรง่าย

น�าเทคโนโลย ีBarcode มาใช้กบั Cashier Cheque, Cheque 
Book, Passbook งานประกัน และงานทะเบียนของธนาคาร
เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัตงิาน เพิม่การควบคมุและการบรหิารจดัการด้านเอกสาร

• โครงการสอดไส้ไปรษณีย์ 
รวบรวมเอกสารงานพิมพ์รายปีที่ต้องจัดส่งให้กับลูกค้าทาง
ไปรษณีย์แบบแยกประเภทเอกสารมาผลิตและจัดส่งไป  
พร้อมกันกับเอกสารที่ลูกค้าได้รับรายเดือนในรูปแบบของ 
Insert Mailing

• โครงการ Smart Appraisal Service 
เพิม่ประสทิธผิลในการประเมนิราคาทรพัย์สนิควบคูไ่ปกบัการ
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม 
และต้นทุนต�่าที่สุด

 เวทีแสดงศักยภาพและความสามารถของพนักงาน ในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 
ใหกับลูกคาและองคกร จาก 20 ทีม เหลือเพียง 6 ทีมสุดทาย และทายสุดจะมีเพียง “หนึ่งเดียว” 
ที่จะเขาปายควาชัยชนะ ปลายปนี้ และนี่คือ “สิ่งดีๆ” ของทั้ง 6 ทีมที่สรรคสรางใหกับลูกคา
และองคกรของเรา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
คุณมนชนก โทร. 3965 และ คุณลัดดา โทร. 3955

KKP's got TALENTS

คลิกชม ผลงาน 6 ทีม KKP's got TALENTS 
• โครงการ สอดไสไปรษณีย 
• โครงการ 1 Klick 

• โครงการ Barcode โคตรงาย 
• โครงการ Now you see Me

• โครงการ Service Management Control

• โครงการ Smart Appraisal Service 

ประกาศผลเดือนพฤศจิกายน

ลดเวลาในการทำงาน

98% ในงานบันทึกขอมูลแจงหยุดใช
รถยนตในระบบ G-Able 

93% ในการ Unlock User และ 
Reset Password ดวยตนเอง

91% ในงานเลมทะเบียน และจัดเตรียม
เอกสารนิติกรรมทางทะเบียน

66% ในการลางเจาหนี้  สั่งพิมพและ
ตรวจอนุมัติงานแบบฟอรม 
ประกัน พ.ร.บ. ภาษีรถยนต  และ
ใหบริการลูกคา หนาเคานเตอร
บริการ (ชอง Fast lane)

62% ในการบันทึก นำฝาก เบิก ถอน 
เลมทะเบียนและเอกสาร
เบิกเงินกูสินเชื่อฟลอรแพลน  

50% ในงานประกันกลอง  งาน พ.ร.บ. 
และงาน Cheque / Passbook

ลดคาใชจาย (ตอป)
14.3 ลานบาท 
จากคาจาง Outsource จัดทำรายงาน 
และคาใชจายในการเดินทางงานประเมิน

3.45 ลานบาท 
ลดการจาง Outsource ในการบันทึก และ
จัดเตรียมเอกสารงานทะเบียนรถยนต

2.06 ลานบาท
จากการจัดพิมพเอกสารและคาสง
ไปรษณียที่ซับซอน

ใชประโยชนสูงสุด
จากเครื่องสแกนบารโคด มูลคากวา 
0.75 ลานบาท

100

100

Clients Delight

คืนความสุขใหลูกคา
ไดรับเอกสารนิติกรรมทะเบียนรถยนต
ภายใน 7-10 วัน จากเดิม 15 วัน 

ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เมื่อใชบริการที่สาขา

ไดรับเอกสารใบแจงเตือนการตอประกัน 
พ.ร.บ. และ ภาษีรถยนต รวดเร็วขึ้นพรอมกัน
ในครั้งเดียว โดยสงผาน EMS ไปพรอมกับ
ใบแจงหนี้ จึงไมตองกังวลวาจะตกหลน 
สูญหาย เพราะสามารถติดตามตรวจสอบ
สถานะการจัดสงได ทำใหสามารถวางแผน
การทำธุรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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8.3 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล:  
ยกย่องพนักงานผู้ปิดทองหลังพระ

กลุ ่มธุรกิจการเงินฯ ให้ความส�าคัญกับการชื่นชม
พนักงานคนเก่งและเป็นคนดี จึงได้ด�าเนินโครงการ 
“ตามหานายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” ตั้งแต่เดือน
สงิหาคมถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 เพือ่ให้พนักงาน
ของกลุม่ธรุกจิการเงนิฯ ร่วมกนัคดัเลอืกเพือ่นร่วมงาน
ที่ปฏิบัติตนเป็น “ผู้ปิดทองหลังพระ” ตัวจริงซึ่งต้อง 
โดดเด่นในการน�าหลัก “อิทธิบาท 4” ซึ่งเป็นค่านิยม
ของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ มาใช้ในการด�าเนินงานอย่าง
สม�่าเสมอจนเป็นที่ตระหนักรู้ของผู ้ที่ร ่วมงานด้วย  
และต้องเป็นผู ้ที่สามารถท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้ดี  
มีความผูกพันกับองค์กรสูง

คณะกรรมการคัดเลือกได้ประกาศรายช่ือพนักงานที่
เป็น “นายอินทร์ผู ้ปิดทองหลังพระ” ในงาน KKP 
Hidden Gems recognition 2015 เพ่ือแสดง
ความยินดีและยกย่องเป็นแบบอย่างขององค์กร 
โดยแบ่งเป็น

• นายอินทร์ผู้เป็นแบบอย่าง 41 คน
• นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ 5 คน

เสนอชื่อและคัดเลือกโดยพนักงานทั้งหมด 3,146 คน

8.3 Innovations for enhancing human potential: 
Honoring Hidden Gems

The Financial Group places high importance on 
talented and honorable employees by initiating 
the “Hidden Gems Recognition” project from 
August to December of 2015. The Group’s 
employees were asked to nominate coworkers 
who are the team’s “Hidden Gems”. These 
individuals must regularly demonstrate practices 
of the Four Iddhipada, the Group’s core value,  
in their work life and must have a spirit of 
teamwork as well as high loyalty to the organization.  

The selection committee has announced the 
names of “Hidden Gems” in the KKP Hidden 
Gems Recognition Award ceremony 2015 to 
congratulate and honor the winners as role 
models within the company. The winners are 
divided into:

• 41 Corporate Role Models
• 5 Hidden Gems

A total of 3,146 employees have been nominated 
and selected by their coworkers.
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“กลุ่มธุรกิจการเงินฯ เชื่อมั่นว่าการท�าให้กระบวนการท�างาน มีความโปร่งใส เป็นธรรม ค�านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้น หากจะสะท้อนกลับมาเป็นการเติบโตของธุรกิจ  

ที่จะท�าให้เราสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืนและยิ่งๆ ขึ้นไป”

“Our Financial Group believes transparent and fair operations, with the utmost regards  
for the interests of customers and stakeholders, will not only benefit society,  

but will contribute to the growth of our business, thus allowing us to continue to  
give back to society on increasingly larger scales with greater sustainability”.





Social Sustainability
การเติบโตควบคูกับความยั่งยืนของสังคม


