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นำ ทรัพยากรสู่ลูกค้า 
อย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง

ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย 
และไม่อาจหาได้จากที่อื่น

เติบโตไปพร้อมกับ
ความสำ เร็จของลูกค้าและสังคม

To provide resources to clients properly,
adequately and proficiently through services 

 beyond expectation and none like others

To attain business growth 
along with the success of clients and society

วิสัยทัศน์
Vision

Mission
พันธกิจ



โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
Business Structure of Kiatnakin Phatra Financial Group
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	 กลุ ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเชื่อเสมอว ่า 
การประสานประโยชน์ขององค์กร	พนักงาน	ลูกค้า	และ 
ผู้ถือหุ้น	ให้สอดคล้องไปกับการพัฒนาสังคมและประเทศ	
ไม ่ เพียงเป ็นหัวใจของการพัฒนาองค ์กรที่ เข ้มแข็ง 
หากยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน	
ตลอดระยะเวลาด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา	กลุ่มธุรกิจฯ	จึงได้
ค�านึงถึงมิติผลกระทบทางสังคมอยู่เสมอ	และพยายาม
แสวงหาผลิตภัณฑ์	และบริการท่ีจะสร้างประโยชน์แก่ 
ผู้บริโภค	และระบบการเงินของประเทศให้มากที่สุด	
	 ในปีที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกัน	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ด�าเนินการ
ในหลายด้านท่ีเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในกระบวนการท�างาน	(CSR	in	process)	ดงัอาจยกตวัอย่าง 
บางส่วนดังนี้	ประการแรก	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ออกผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง	เช่น	ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	KK	SME	รถคูณ	3,	
เงินฝากเชื่อมโยงการลงทุน	และผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อ 
การบริหารภาษี	เป็นต้น	ซึ่งจะท�าให้กลุ่มธุรกิจฯ	สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น	อย่างไร
ก็ตาม	เหนือไปกว่าการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่	กลุ่มธุรกิจฯ	
ยังได้ให้ความส�าคัญต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาลในการท�างาน	ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	 ไปจนการติดตามคุณภาพสินเชื่อ	 อีกท้ัง 
ปลูกฝัง	Compliance	Culture	ขององค์กรให้เข้มแข็งขึ้น
เรื่อยๆ	เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย	และกฎระเบียบ 
อยู ่ ในมโนส�านึกของพนักงานทุกระดับชั้น 	 เพราะ 
กลุ ่มธุ ร กิจฯ	 เ ช่ือว ่ามาตรฐานการท�างานที่ ได ้ รับ 
การปรับปรุงอยู ่ตลอดเช ่นนี้จะช ่วยจ�ากัดผลกระทบ 
ในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอันอาจ 
เกิดจากธุรกิจ	อีกทั้งน�าไปสู่มาตรการป้องกันและบรรเทา 
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ	ท้ายที่สุด	
กลุ่มธุรกิจฯ	ยังได้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยออก
แนวทางประหยัดพลังงานด้วยการใช้วัสดุ	อุปกรณ์	และ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอาคารส�านักงาน
อีกด้วย

สารคณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำ กัด (มหาชน)
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
Message on Corporate Social Responsibility from 

the Board of Directors of Kiatnakin Bank Plc.

 The Kiatnakin Phatra Financial Group has always 

believed that aligning the interests of our organization 

and employees, and clients and shareholders, while 

developing society and the nation, are fundamental 

to the development of a strong organization and 

demonstrate a sustainable commitment to corporate 

social responsibility (CSR). Throughout the course of our 

business, our Group has always considered all possible 

social impacts from our operations, while seeking 

financial products and services which are of the utmost 

benefits to consumers and the financial system of the 

nation. 

 The past year has been no different, and our Group 

has demonstrated strong CSR in process, as highlighted 

in the following few examples. First, our Group 

continually created new products, such as the KK SME 

Car 3X Loan, KK Smart Invest, and savings account for tax 

management, which enabled us to better respond to the 

needs of clients. More importantly, we have focused on 

risk management and good governance in our business, 

from the start of product development, to monitoring of 

loan quality, to instilling a strong compliance culture in 

our organization, in order to ensure that respect for laws 

and regulations remains in the consciousness of all levels 

of employees. Our Group believes that work standards 

that are continually improved will help limit potential  

downside risks to the economy, society, and environment 

of the nation, and will lead to measures to prevent or  

mitigate possible impacts. Lastly, our Group has promoted 

environmental conservation through measures to save 

energy, and the usage of equipment and technologies 

that are environmentally-friendly in our offices.
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	 ส�าหรับในระยะ	 1	ปีข้างหน้า	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได้วาง
แนวทางการด�าเนินการส�าหรับ	3	กลุ่มธุรกิจหลัก	ดังนี้	
ด้านธุรกิจการให้สินเชื่อ	 (Credit	House)	กลุ่มธุรกิจฯ 
จะน�าข้อมูล	เครื่องมือทางสถิติ	และกระบวนการบริหาร
จัดการความเส่ียงมาใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพ 
สินเช่ือ	และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ 
การให้บริการเรื่องการจัดการเงินลงทุนและบริหาร 
ความมั่งคั่งของลูกค้าบุคคลขนาดใหญ่	(Private	Bank 
หรือ	Private	Client	Group)	กลุ่มธุรกิจฯ	จะพัฒนาและ 
เพิ่มบุคลากร	โดยเฉพาะในส่วน	Financial	Consultant	
และ	 Investment	Advisor	 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ	
และเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะท�าให้กลุ่มธุรกิจฯ	
จัดสรรการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สุดท ้ายในธุรกิจวาณิชธนกิจ	 (Investment	 Bank) 
กลุม่ธรุกจิฯ	จะพฒันาผลติภณัฑ์และเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย	และ 
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
	 อย่างไรกต็าม	นอกเหนอืจากการแสดงความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมในกระบวนการท�างาน	 (CSR	 in	 process) 
กลุม่ธรุกจิฯ	ยงัให้ความส�าคัญกบัการแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมนอกกระบวนการท�างาน	(CSR	after	process)	
ที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ของกลุ่มธุรกิจฯ	หรือบุคลากร	 
โดยในปีน้ี	 กลุ ่มธุรกิจฯ	มีความภาคภูมิใจที่	 ดร.อนุชิต	 
อนุชิตานุกูล	ผู้บริหารของธนาคารเกียรตินาคินท�าหน้าท่ี 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาคณะท�างานพัฒนา 
ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National 
e-Payment	 System)	 ซึ่งเป็นโครงการที่ส�าคัญของ
รัฐบาลโครงการหนึ่ง	ภายใต้การผลักดันของนายอภิศักดิ์ 
ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เพื่อวาง
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยให้รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ	และ	Digital	Economy	อย่างแท้จริง	
	 นอกจากนั้น	กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได้ให้การสนับสนุนอย่าง 
ต่อเน่ืองกบัโครงการเสรมิสร้างความรูแ้ละวินยัทางการเงนิ
ให้แก่พนกังาน	และสงัคม	โดยในฐานะประธานชมรม	CSR	
สมาคมธนาคารไทย	ธนาคารเกียรตินาคินได้ผลักดันและ 
สนบัสนนุให้ธนาคารสมาชกิทัง้	15	แห่งของสมาคมร่วมกัน
ด�าเนินโครงการ	“รู้เก็บ	รู้ใช้	สบายใจ”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2 
ซึ่งท�าให้โครงการสามารถให้ความรู้แก่แกนน�านักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ได้เป็นจ�านวนมาก	อกีท้ังธนาคารเกยีรตนิาคิน	ได้รบัคดัเลือก 
เป็นองค์กรต้นแบบของ	 “โครงการรณรงค์สร้างวินัย 
ทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสมหามงคล	 ทรงเจริญ

 In the next one year, our Group has plans for three 

core businesses. First, in our Credit House, our Group will 

utilize more information, statistical tools, and processes 

to manage risk, maintain the quality of our loans, and  

remain competitive. In our Private Bank, or Private 

Client Group, we will develop and expand our workforce, 

especially financial consultants and investment advisors, 

to accommodate our business expansion and gain the 

specialized expertise that our Group needs to more 

effectively invest for our clients. Lastly, in our 

Investment Bank business, our Group will develop 

financial products and tools to meet the diverse and 

increasingly complex needs of clients. 

 However, in addition to CSR in process, our Group 

also places importance on CSR after process, which 

expands upon the knowledge of our company and 

workforce. This year, our Group is proud that Dr. Anuchit 

Anuchitanukul, one of Kiatnakin Bank’s top executives, 

has been assigned to be an advisor of National 

e-Payment System Development Team, that is a key 

project of the government under the encouragement  

of Mr. Apisak Tantivorawong, Minister of Finance, to  

provide infrastructure of Thailand for further economic 

and real Digital Economy Development.  

 In addition, our Group has supported programs to 

promote financial knowledge and discipline for youths, 

employees and society. As the chair of the CSR Club 

of the Thai Bankers’ Association, Kiatnakin Bank has 

promoted and supported all 15 banks in the club to 

implement the “Saving for Change” Project for the 

second consecutive year, resulting in the project 

providing knowledge to numerous student leaders 

in tertiary education institutions in Nakornpathom 

Province. Kiatnakin Bank has also been recognized as 

a model organization in the Financial Discipline 

Creation Campaign to Celebrate Her Majesty the Queen 

of Thailand’s Auspicious 84th Birthday on August 12th, 

2016 Project” which was organized to provide financial 

knowledge and discipline to employees of 28 participating 

organizations.

 With our commitment to conduct business with 

corporate social responsibility, whether as part of our 

work processes or not, our Group was selected for the 
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พระชนมพรรษา	7	รอบ	12	สงิหาคม	2559”	ซึง่จดัข้ึนเพือ่ให้
ความรู้ทางการเงินและสร้างวนัิยทางการเงินให้กบัพนักงาน
บริษัทที่ร่วมโครงการรวม	28	องค์กรอีกด้วย
	 ทัง้นี	้ด้วยความมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	ไม่ว่าในมติขิองกระบวนการท�างาน	
หรือนอกกระบวนการท�างานดังกล่าวมา	ท�าให้กลุ่มธุรกิจฯ	
ได้รับคัดเลอืกจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 
“หุ ้นยั่งยืน”	 (Thailand	 Sustainability	 Investment) 
ต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	และได้รบัคดัเลอืกจากสถาบนัไทยพัฒน์ 
ให ้เป ็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด ่นของการ 
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาล 
(Environment,	Social	and	Governance	:	ESG)	ต่อเนือ่ง 
เป็นปีที่	2	 เช่นกัน	โดยกลุ่มธุรกิจฯ	ถือว่ารางวัลเหล่านี้ 
เป็นท้ังก�าลังใจและมาตรฐานที่จะท�าให้กลุ ่มธุรกิจฯ 
กวดขนัตวัเองยิง่ขึน้ในการขบัเคลือ่นองค์กรอย่างรบัผิดชอบ 
เพ่ือท่ีจะเติบโตไปสร้างประโยชน์ให้กับระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป	

Thailand Sustainability Investment Award by the Stock 

Exchange of Thailand for the second consecutive year. 

Moreover, the Thaipat Institute has recognized our 

Group as a publicly-listed company that is outstanding in 

Environment, Social, and Governance (ESG) for the 

second consecutive year as well. Our Group considers 

these awards to be excellent motivators and reminders 

that we need to strive for continuous improvement in 

driving our organization responsibly, in order to continue 

to grow and sustainably benefit the nation’s economy 

and society. 

นายบรรยง พงษ์พานิช

Mr.Banyong Pongpanich

ประธานกรรมการบริหาร

Chairman of the Executive Committee

นายสุพล วัธนเวคิน

Mr.Supol Wattanavekin

ประธานกรรมการ

Chairman of the Board of Directors
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ก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
เกียรตินาคิน จ�ากัด 
โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน

2514

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
เกียรตินาคิน จ�ากัด  
จดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชน

2536

1993

จัดต้ังบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน)

2515

1972

• บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์ เกยีรตนิาคนิ จ�ากดั (มหาชน) ถกูระงบักจิการ 
 ชัว่คราวเนือ่งจากวกิฤตเิศรษฐกิจ (พร้อมสถาบนัการเงนิอกี 57 แห่ง)
• บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบาย 
 แยกธรุกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย์ออกจากกนั ของบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์  
 ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน)

2540

1997
Kiatnakin Finance and  
Securities Company  
Limited was transformed  
to a public company.

Kiatnakin Finance and Securities  
Company Limited was founded  
by Mr.Kiat Wattanavekin.

Phatra Thanakit Finance 
and Securities Public 
Company Limited was formed.

เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
Milestone
Kiatnakin Phatra Financial Group

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน 
จ�ากัด (มหาชน) แยกธุรกิจเงินทุนและ
ธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

2542

1999

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)

ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาด�าเนิน
กิจการอีกครั้ง

2541

1998
Kiatnakin Finance and Securities Public Company 
Limited was granted permission by the Ministry
of Finance to resume business.

Kiatnakin Finance and Securities 
Public Company Limited separated 
its finance business and securities 
business.

• Kiatnakin Finance and Securities Public Company Limited along  
 with other 57 financial institutions were temporarily discontinued  
 due to economic crisis.
•  Phatra Securities Public Company Limited was founded under  
 a policy of separating finance and securities businesses of  
 Phatra Thanakit Finance and Securities Public Company Limited.

1971
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• บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจ 
 ธนาคารพาณิชย์ ในชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2548

2005

บรษิทั ทนุภทัร จ�ากดั (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนจดัต้ังเป็นบรษิทั
โฮลดิ้ง เพื่อด�าเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ 
ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 

2553

2010

13 กันยายน 2555 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกิจการกับบรษัิท ทนุภทัร จ�ากัด (มหาชน) เรยีกว่า “กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร”  
เพื่อขยายขอบเขตการด�าเนินธุรกิจร่วมกันและสนับสนุนความเป็นเลิศในทุกธุรกิจหลักของธนาคารและภัทร โดยมุ่งเน้นการผสมผสานความเชี่ยวชาญ 
ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเข้าด้วยกัน 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนตัวย่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเป็น “KKP”

2555

2012
Kiatnakin Bank Public Company Limited and Phatra Capital Public Company Limited announced the completion of a merger to become 
Kiatnakin Phatra Financial Group on September 13, 2012, forming the synergy to pursue excellence founded on Kiatnakin Bank’s 
and Phatra’s expertise in the area of banking and capital market. 

Kiatnakin Phatra Financial Group by Kiatnakin Bank Public Company Limited officially changed the stock trading ticker to KKP.

Phatra Capital Public Company Limited was set up as a holding 
company to engage in investment business and hold shares in 
Phatra Securities Public Company Limited.

• Kiatnakin Finance Public Company Limited was granted permission  
 to be “Kiatnakin Bank Public Company Limited”.

• Phatra Securities Public Company Limited listed its shares with 
 the Stock Exchange of Thailand.
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• ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
	 กลุ่มงานลูกค้าบุคคล	ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า 
	 บุคคลทั่วไป	โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
	 ที่ส�าคัญทั้งรูปแบบของสินเชื่อ	เงินฝาก	และการลงทุน 
	 ในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่
	 -	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
	 -	 สินเชื่อรถกู้เงินด่วน
	 -	 สินเชื่อบุคคล
	 -	 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน
	 -	 สินเชื่อ	Micro	SMEs
	 -	 สินเชื่อ	Lombard
	 -	 บริการเงินฝากส�าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา	 
	 	 และนิติบุคคล	 โดยจ�าแนกเป็น	 3	ประเภทหลัก	 
	 	 ไดแ้ก	่1)	เงนิฝากกระแสรายวนั	2)	เงนิฝากออมทรัพย์ 
	 	 ทัง้แบบปกติและแบบพเิศษ	และ	3)	เงินฝากประจ�า
	 -	 บ ริ ก า รประกั น ภัยและบริ ก า รประกั นชี วิ ต 
	 	 (Bancassurance)
	 	 	 ธนบดีธนกิจ	ให้บริการด้านการบริหารจัดการ 
	 	 ทางการเงนิ	การใหค้�าปรกึษาด้านการลงทุน	รวมถึง 
	 	 การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ 
	 	 กองทุนรวมเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า 
	 	 บุคคลรายใหญ่หรือลูกค้าบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง	 
	 	 (High	Net	Worth	Individual)
	 กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ	ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า 
	 ธุรกิจ	โดยแบ่งเป็น
	 -	 สินเชื่อบรรษัท
	 -	 สินเชื่อธุรกิจ	 6	 ประเภท	 ได้แก่	 สินเชื่อธุรกิจ 
	 	 อสังหาริมทรัพย์	สินเชื่อธุรกิจ	อพาร์ตเม้นต์และ 
	 	 โรงแรม	สนิเชือ่ธรุกจิขนสง่	สนิเชือ่ธรุกจิฟลอรแ์พลน	 
	 	 สินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรม	 สินเชื่อธุรกิจเพื่อ 
	 	 เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง
	 กลุ่มงานธุรกิจเฉพาะ	
	 -	 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
	 -	 ธุรกิจตลาดการเงิน
• ธุรกิจตลาดทุน
	 -	 ธรุกจินายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย 
	 	 ล่วงหน้า

• Commercial Banking Business

 Private Client Group provides financial services to  

 clients and the general public, with the following  

 important financial products and services in the form  

 of loans, deposits, and several types of investments: 

	 -	 Auto hire purchase.

	 -	 CarQuickCash.

	 -	 Personal loan.

	 -	 Housing loan.

	 -	 Micro SME loan.

	 -	 Lombard loan.

	 -	 Retail deposit and investment for retail clients,  

  both individual and corporate entities. There are  

  three types of deposit accounts: current, saving,  

  and fixed deposit.

	 -	 Bancassurance.

   Priority banking provides asset management  

  services, investment advice, and acting as a mutual 

  fund selling agent of asset management  

  companies for high net worth individuals.

 Corporate Client Group provides financial services 

 to corporate clients, including: 

	 -	 Corporate banking.

	 -	 Commercial lending, with six types of loans, 

  including real estate lending, apartment and  

  hotel lending, logistics lending, floor plan lending,  

  specialized industrial lending, and construction  

  materials and machinery lending.

 Specialized Business Group

	 -	 Specialized Asset Management (SAM).

 -	 Financial markets.

• Capital Market Business

 -	 Brokerage, investment banking, investment,  

  and asset management businesses.

ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
Businesses of Kiatnakin Phatra Financial Group
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Awards and Ranking

Institutional Investor
2016 All-Asia Research Team: Thailand
2015 All-Asia Research Team: Thailand
2014  All-Asia Research Team: Thailand

Morningstar
2016  Morningstar Fund Awards–Long Term Equity Fund

Structured Retail Products (SRP)
2016 Asia-Pacific Structured Products & Derivatives Awards- 
 Best Distributor (South and Southeast Asia), 
 Best Distributor (Thailand), Best Performance (Thailand)

EuroMoney
2016  Awards for Excellence-Best Investment Bank in Thailand

Finance Asia
2016 20th Anniversary Platinum Awards-Best Domestic 
 Investment Bank, Best Domestic Private Bank, 
 Best Domestic Equity House 
2016  Country Award-Best Private Bank, Best Broker 
2015  Country Awards-Best Private Bank 
2014  Country Awards-Best Private Bank 

Alpha Southeast Asia
2016  10th Anniversary Awards-Best Local Currency Bond 
 Deal of the Year in SEA-BJC, Best Cross Border M&A  
 Deal of the Year in SEA-BAY/Hatthakaksekar, 
 Best Investment Bank in Thailand, Best M&A House in 
 Thailand, Best Wealth Management Bank in Thailand
2015 Best Investment Bank, Best Institutional Broker in 
 Thailand, Best Private Wealth Management Bank
2015  Best Bond Deal of the Year in Southeast Asia (CPALL’s  
 THB 20 billion unsecured debt)
2014 Best Institutional Broker, Best Private Wealth  
 Management Bank, Best Bond Deal of the Year for Retail  
 Investors in SEA-CPALL

The Asset
2016 Triple A Country Awards-Best Brokerage House
2015  Triple A Country Awards-Best M & A House,
 Best M&A Deal-Jardine C&C ‘s acquisition in SCCC
2014 Triple A Country Awards-Best Investment Bank

IAA
2014 Best Research House
2014 Best Analyst-Energy & Petrochemicals, Property, 
 Construction Materials & Construction Services,
 Agro & Food Industry

IFR Asia Awards 2014
2014 IFR Asia-Structured Equity Deal (CPF’s USD 290.4 mm  
 Exchange able Bond)

Asia Money
2015  Best Local Brokerage in Thailand
2014 Best Equity House in Thailand

“A-”
Credit Rating by TRIST Rating Co.,Ltd. The Bank and its debentures
were rated “A-” with “Stable” outlook by TRIS Rating Co.,Ltd. 

Excellent Top 100 Scores 
Received “Excellent Top 100 Scores” for the tenth consecutive years 
from Annual General Meeting (AGM) in 2007 - 2016, 
conducted by Thai Investor Association (TIA) and the Securities 
and Exchange Commission Thailand (SEC).

Investors’ Choice Award
Received “Investors’ Choice Award” 100 Scores for the eight
consecutive years (2009-2016), from Annual General Meeting (AGM), 
conducted by Thai Investor Association (TIA) and the Securities
and Exchange Commission Thailand (SEC) and The Stock Exchange
of Thailand (SET).

SET Award of Honor
(Corporate Governance Report) 
Received “SET Award of Honor” (2007-2014) by the Stock Exchange 
of Thailand (SET) and Money and Banking Magazine.

SET Awards
(Outstanding Corporate Social Responsibility)  
Received “Outstanding Corporate Social Responsibility Awards” 
(2012-2014) (SET market capitalization of over 10 billion baht)
For the second consecutive years by the stock Exchange of Thailand 
(SET) and Money and Banking Magazine.

Thailand Sustainability Investment 2015
One of 51 listed companies selected by The Stock Exchange
of Thailand (SET), the Securities and Exchange Commission,
Association of Investment Management Companies, Thai Listed
Companies Association, Association of Thai Securities Companies 
and Thai Institute of Directors and Khon Thai Foundation to receive 
Thailand Sustainability Investment 2016 with prime performance on 
Environmental, Social and Governance (ESG) aspects.

Thailand Sustainability Investment 2016
One of 55 listed companies selected by the SET to receive
Thailand Sustainability Investment 2016 for two consecutive years 
(2015-2016) due to outstanding performance on Environmental, 
Social and Governance (ESG) aspects.

ESG100
One of 100 listed companies selected by THAIPAT’s ESG Rating Unit 
to be on the list of ESG100 for two consecutive years (2015-2016) 
due to outstanding sustainability performance of ESG aspects.

“Excellent” 
Rated as “Excellent” from the Annual Corporate Governance Survey 
for 2016 (CGR) of Thai Institute of Directors Association (Thai IOD)

รางวัลแห่งความสำ เร็จและการจัดอันดับ
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แนวทางการจัดทำ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการจัดท�ารายงาน
	 กลุ่มธุรกิจฯ	จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	
ประจ�าปี	2559	ขึ้นตามแนวทางกาการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ที่จัดประเด็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น	3	มิติ	ได้แก่	มิติเศรษฐกิจ	 
มิติสิ่งแวดล้อม	 และมิติสังคม	 โดยบรรจุประเด็นการ 
รายงานครอบคลุมเน้ือหาตามที่คณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ให้เปิดเผย 
ในแบบ	 56-1	 และแบบ	 69-1	 ครบถ้วนดังที่แสดงไว้ 
ในหน้าสารบัญ
	 ข้อมูลประเด็นรายละเอียดประกอบการรายงานใน
แต่ละมิติได้มาจากกการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบแบบ
ประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน	ประจ�าปี	2559	
ซึ่งส�ารวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2559	ซึ่งได้รับการรับรองความ
ถูกต้องแล้วจากคณะผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด	และได้รับการติดตามความคืบหน้า
ในแต่ละประเด็นต่อเนื่องมาจนถึงวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 
พ.ศ.	2559	 โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้บริหารที่ดูแลรับผิดชอบโครงการต่างๆ	 โดยตรง	และ
พนักงานที่เป็น	CSR	Agents	ของกลุ่มธุรกิจฯ
	 เนื้อหาทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้รับการรับรองความ
ถูกต้องและอนุมัติให้เผยแพร่แล้ว	จากคณะกรรมการ
ธนาคารตามมตทิีป่ระชมุครัง้ที	่2/2560	วนัที	่23	กมุภาพนัธ์	
พ.ศ.	2560	

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
	 รายงานฉบับนี้ เป ิดเผยตามมาตรฐานการจัดท�า
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เรียกว่า	 Integrated	 Corporate	 
Social	Responsibility	(iCSR)	ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดท�ารายงานข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 
56-1)	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

Report Development Principles

 The Financial Group developed the Corporate  

Social Responsibility (CSR) Report 2016 based on the CSR 

reporting methodology of the Stock Exchange of 

Thailand, which establishes 3 CSR areas, including the 

economic, environment, and social perspectives. The 

CSR Report 2016 full discloses information based on 

Forms 56-1 and 69-1 of the Office of the Securities and 

Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand, as 

indicated in the contents. 

 The information and issues in each section of this 

report was selected based on surveys of the CSR  

reports of publicly listed companies, whose results were 

submitted to the Stock Exchange of Thailand in 

May 2016. The information was verified by a panel 

comprising executives from the level of Executive Vice 

President, and information updates were conducted up 

to December 31, 2016, with support from executives 

directly responsible for various programs and our 

Financial Group’s CSR Agents. 

 All the information in this CSR Report has been  

verified and approved for dissemination by the Board 

of Directors after meeting no. 2/2017 in February 2016. 

Information Disclosure Standards

 This CSR report discloses information based on  

the Integrated Corporate Social Responsibility (iCSR) 

reporting methodology of the Stock Exchange of 

Thailand. The methodology was developed to be in 

accordance with the aforementioned Form 56-1 of 

The Securities and Exchange Commission, Thailand.

Corporate Social Responsibility Reporting 

Methodology
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	 ในการด�าเนินกิจการ	กลุ่มธุรกิจฯ	ให้ความส�าคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามล�าดับความส�าคัญและ 
ความจ�าเป็นได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน	โดยระบแุนวทาง
ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบาย
เรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ	และนโยบายเรื่องแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	และรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็น	8	กลุ่ม	ได้แก่	หน่วยงานก�ากับดูแล	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	
พนักงาน	คู่ค้า	คู ่แข่งทางการค้า	 เจ้าหน้ี	ชุมชน	สังคม 
และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจะสร้าง 
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะของการด�าเนิน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการท�างาน	(CSR	in	
process)	ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ	เช่น	การจัดประชุม	
การสัมมนา	การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า	การส�ารวจ
ความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงาน	เพื่อน�าข้อมูลที่ได้
มาใช้ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 The Kiatnakin Phatra Financial Group places  

importance on stakeholder participation in order to  

correctly and thoroughly establish strategies for  

corporate social responsibility based on priorities.  

The Group has written procedures for engaging with 

stakeholders in our corporate governance policies,  

corporate social responsibility (CSR) policies, and CSR 

report. We have categorized our stakeholders into eight 

groups: regulators; shareholders; clients; employees; 

partners; competitors; debtors; and communities,  

society, and the environment. Internal units in our Group will  

engage with each stakeholder using CSR in process 

through activities, such as meetings, seminars, client  

surveys, and employee surveys. The information  

obtained from these activities will be used to determine 

appropriate engagement measures to meet the needs  

of each category of stakeholders, as follows:

 

Stakeholder Participation
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Suggestions received from stakeholders in 2016

แนวทางด�าเนินงานของธนาคาร	
Actions taken by the Bank

หน่วยงานก�ากับดูแล
ความคาดหวังจากหน่วยงานก�ากับดูแลที่มีต่อสถาบัน
การเงิน
-		มีความมั่นคงและมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี
-		มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
-		มีธรรมาภิบาลที่ดีด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
	ต่อลูกค้าและประชาชน

ลักษณะการติดต่อ
-		การเข้าตรวจสอบการด�าเนินงานของธนาคาร 
	โดยหน่วยงานก�ากับดูแล
-		การประชุม	หารือ	ซักซ้อมความเข้าใจในกฎหมาย 
	กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแล
-		การขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลให้กับ 
	หน่วยงานก�ากับดูแล

Regulator

expected any financial institutions to 

-    Possess financial stability and good risk  

   management system.

-    Conduct business operations efficiently.

-    Possess good governance and conducts business   

 fairly with clients and the general public. 

Regular form of engagement

-    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.

-		ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ		 
	ดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
-		จัดให้มีการฝึกอบรม	ให้ความรู้แก่พนักงานของ 
	ธนาคารอย่างสม�่าเสมอ
-		ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย	ประกาศ	ระเบียบ	และ 
	หลักเกณฑ์ภายในของธนาคารให้มีความเป็นปัจจุบัน 
	และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของ 
	หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
-		ให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลตามที่หน่วยงาน 
	ก�ากับดูแลร้องขอ
-		ปรับปรุงกระบวนการขายและให้บริการผลิตภัณฑ ์
	หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความเปราะบาง	 
	(Vulnerable	investors)	เช่น	ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	 
	60	ปีขึ้นไป	ผู้มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนจ�ากัด

-    Strictly complied with all laws and regulations of   

 regulators. 

-    Organized training to regularly provide knowledge   

 to the 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. 

-    Improved processes of product sales and services  

 in our investment unit for vulnerable investors,  

 such as senior citizens 60 years of age or older,  

 or those with limited financial and investment  

 knowledge.
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Suggestions received from stakeholders in 2016

แนวทางด�าเนินงานของธนาคาร	
Actions taken by the Bank

ผู้ถือหุ้น
-    ไม่มีประเด็น

ลักษณะการติดต่อ
-			การจัดประชุมสามัญประจ�าปี	
-			ช่องทางการติดต่อกรรมการอิสระและเลขานุการ 
		บริษัทโดยตรงที่	
				independent_director@kiatnakin.co.th	
				หรือ	corporate_secretary@kiatnakin.co.th

Shareholders

 -no suggestion-

Regular form of engagement

-    Annual shareholders meeting. 

-    Contacted independent directors and the  

 company secretary directly at 

    independent_director@kiatnakin.co.th and

   corporate_secretary@kiatnakin.co.th respectively.

-			ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

-    Set regulations for shareholders to propose  

 agendas of annual shareholder meeting and to  

 propose candidates to be the Bank’s committee  

 members in advance. 

ลูกค้า

• ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก
			ต้องการความสะดวกในการใช้บริการที่สาขาของ 
			ธนาคาร

ลักษณะการติดต่อ
-		ส�ารวจจากการตอบแบบสอบถาม
-		กิจกรรมที่จัดเพื่อลูกค้า	Priority	Banking	 
	รวม	19	กิจกรรมในปี	2559

Clients

• Deposit clients

-    Convenience when receiving services at our  

  branches. 

Regular form of engagement

-    Conducted surveys using questionnaires.

-    Organized 19 activities for Priority Banking  

  clients in 2016.

• ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก
						ควบรวม/ย้ายสาขาไปอยู่ในท�าเลที่ดีขึ้น	เช่น	 
			ใน	ศูนย์การค้า

• Deposit clients

-					Consolidated/relocated branches to better 

  locations, such as in department stores. 
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Suggestions received from stakeholders in 2016

แนวทางด�าเนินงานของธนาคาร	
Actions taken by the Bank

• ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
			-    ต้องการให้ธนาคารมีจุดให้บริการเพิ่มขึ้น

ลักษณะการติดต่อ
			-    ส�ารวจจากการตอบแบบสอบถาม

• Auto leasing clients

-    Increase number of service areas.

Regular form of engagement

-    Conducted surveys using questionnaires

•	ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
-	 	พัฒนาช่องทางการแจ้งปัญหาบริการให้ลูกค้าได้รับ 
	ความสะดวกมากขึ้น	

-	 	ปรับปรุงกระบวนการจัดส่งเอกสารให้รวดเร็วย่ิงขึ้น 
	รวมถึงลดความผิดพลาดในการจัดส่งลง

-		พัฒนาช่องทางการรับช�าระเงินให้หลากหลายยิ่งขึ้น
-		พัฒนาบริการทางการเงินอื่นๆ	เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความ 
	สะดวกในการใช้บริการให้กับลูกค้า

-		พัฒนาระบบ	E-Banking	ให้รองรับธุรกรรมทางการเงิน 
	ที่เพิ่มขึ้น

-	 เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารเร่ืองบริการต่างๆ	ของ			 
	ธนาคารให้ลูกค้าทราบอย่างครอบคลุมทั่วถึง

• Auto leasing clients

-    Developed channels for filing service complaints to  

  increase client 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  

  client convenience. 

-    Developed E-banking to support increased financial  

  transactions.

-    Increased efficiency of communication about  

  various Bank services to keep clients informed. 

• ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
-		ขอให้เพิ่มช่องทางการรับช�าระค่าเบี้ยประกันภัย 
	ทั้งปีแรก	และปีต่อ
-		ขอให้ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันให้มีรูปแบบ 
	ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
-		เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทประกันชีวิตที่เป็น 
	พันธมิตรของธนาคาร	ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
	ท�าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในฐานะผู้เอาประกันภัย

ลักษณะการติดต่อ
-			ติดต่อผ่านพนักงานแนะน�าผลิตภัณฑ์ที่สาขาของ 
		ธนาคาร

•	ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
-			ธนาคารเพิ่มช่องทางการรับช�าระค่าเบี้ยประกันภัย		 
		ผ่านบริการ	Bill	Payment	และบริการตัดช�าระผ่าน 
		บัตรเครดิต	
-			ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม ่
		ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าธนาคาร 
		หลากหลายมากขึ้น	เช่น	ประกันภัยบ้านอุ่นใจ,	 
		ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	เคเคเจน	 
		คาร์ชิลด์	เอ็กซ์ตร้า,	ประกันชีวิตแบบบ�านาญ	เคเคเจน	 
		อินฟินิท	88/5	และ	ประกันชีวิต	เคเคเจน	อินเวสท์	ลิงค์	
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Suggestions received from stakeholders in 2016

แนวทางด�าเนินงานของธนาคาร	
Actions taken by the Bank

-			ธนาคาร	และพันธมิตร	ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบสื่อ	 
		และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ 
		ดิจิตอลมากขึ้น	เช่น	จอ	LCD,	การประชาสัมพันธ ์
		ผลิตภณัฑ์ผ่านรายการโทรทศัน์	Money	Channel,	 
		การจัดงานสัมมนาให้ลูกค้า	เป็นต้น	ทั้งนี้	 
		สื่อประชาสัมพันธ์หลักของธนาคาร	เช่น	สื่อโปสเตอร ์
		ตามสาขา,	สื่อโฆษณาที่ติดข้างรถตู้ของธนาคาร 
		ก็ยังคงด�าเนินต่อไปเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็น 
		ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

• Insurance clients

-			Increase number of service areas to pay  

  premiums, both in first year and subsequent  

  years. 

-			Develop more diverse types of insurance  

   products.

-			Promote image of life insurance companies that  

  are partners with the Bank so that they become  

  well-known and trusted by insurance clients. 

Regular form of engagement

-			Contacted by Bank branch employees to  

  introduce products

• Insurance clients

-			Increased channels to pay for premiums, such as  

  via the bill payment service, and credit card  

  payment service. 

-			The Bank has developed new insurance products  

  that respond to the needs of diverse clients,  

  such as home insurance, home loan protection  

  insurance, the KKGEN Car Chill Extra auto leasing  

  insurance, the KKGEN Infinite 88/5 life insurance,  

  and the KKGEN Invest Link life insurance. 

-			The Bank and its partners have jointly developed  

  more media and public relations content through  

  digital channels, such as LCD displays, and the  

  Money Channel television program. We have also  

  organized seminars for clients. The Bank’s main  

  communication channels, such as branch posters,  

  and vehicle wrap advertisements on Bank vans,  

  remain in use to promote our public image.
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Suggestions received from stakeholders in 2016

แนวทางด�าเนินงานของธนาคาร	
Actions taken by the Bank

คู่ค้า
•			บริษัทเจนเนอราลี่	ประกันชีวิต	(ไทยแลนด์)	

จ�ากัด	(มหาชน)
•			บริษัทเจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	

จ�ากัด	(มหาชน)	
-		ให้ค�าแนะน�าในการกระตุ้นยอดขายผ่านรายการ 
	ส่งเสริมการขายแบบต่อเนื่อง	
-		แนะน�าเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
-		ขอให้ธนาคารร่วมพัฒนาระบบประกันชีวิตที่เป็น	 
	มาตรฐาน	เพื่อสร้างเครื่องมือในการขาย	และ	 
	รายงานต่างๆ

ลักษณะการติดต่อ
-		ติดต่อผ่านพนักงานธนาคาร	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์		 
	เงนิฝากและประกนั	ณ	ส�านกังานใหญ่	อาคารเคเคพี 
	ทาวเวอร์

Partners

•   Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. 

•   Generali Insurance (Thailand) Public Co., Ltd., 

-		Provide advice to stimulate sales through  

 continual sales promotion programs.

-		Advise on techniques for selling life insurance  

 products.

-		Request the Bank to participate in developing  

 standardized life insurance systems to create  

 sales tools and reporting programs. 

Regular form of engagement

-		Contacted via the Bank’s employees responsible  

 for deposit and insurance products development  

 at the Bank’s headquarters at KKP Tower.

-		ธนาคารจัดรายการส่งเสริมการขายแบบต่อเนื่องให้		 
	กับพนักงานทั้งในรูปแบบของผู้ที่มีหน้าที่ขายโดยตรง	 
	และการแนะน�า	รวมถึงจัดให้มีรายการส่งเสริม 
	การขายให้กับลูกค้าในร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	เช่น	 
	เงินฝาก	และกองทุน	
-		ธนาคารร่วมกับคู่ค้า	จัดอบรมความรู้ผลิตภัณฑ ์
	ประกันชีวิต	และเทคนิคการขายอย่างต่อเนื่อง 
	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�างาน
-		ธนาคารร่วมกับคู่ค้า	พัฒนาระบบประกันชีวิต 
	ที่เป็นมาตรฐานให้สามารถบันทึกรายการขาย	 
	และออกรายงาน	สามารถน�ารายงานมาวิเคราะห ์
	พฤติกรรมของลูกค้า	เพื่อต่อยอดในการท�าธุรกิจได ้
	ในอนาคต

-		The Bank organized sales promotion programs   

 continually for employees, both for the sales  

 team and for consultants. We also integrated sales  

 promotion for clients of other products, such as  

 deposits and funds.

-		The Bank worked with our partner to continually  

 organize training on life insurance products and  

 sales techniques, and to exchange work  

 experiences.

-		The Bank worked with our partner to develop  

 standardized life insurance systems to record  

 sales and generate reports, which can be used  

 to analyze the purchasing behavior of clients to  

 expand our business in the future. 
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แนวทางด�าเนินงานของธนาคาร	
Actions taken by the Bank

พนักงาน
-		ขอให้มีสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยส�าหรับพนักงาน	 
	เพื่อให้เทียบเคียงกับสถาบันการเงินในประเภท	 
	 เดียวกัน
-		ขอให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน	 
	ของพนักงานภายในองค์กร

ลักษณะการติดต่อ
-		ติดต่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานผ่านช่องทาง 
	ต่างๆ	อาทิ	บุคลากรธุรกิจสัมพันธ์	(HRBP)	ที่ดูแล 
	สายงาน,	ทีมพนักงานสัมพันธ์,	ทีมศูนย์บริการ 
	ลูกค้าและพนักงาน	(HR	Phone	5999),	การตอบ 
	แบบสอบถามส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
	ต่อองค์กร

Employees

-		Provide home loan benefits for employees that  

 are comparable to benefits provided by other   

 financial institutions. 

-		Organize employee engagement activities.

Regular form of engagement

-	 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.

-		จดัให้มเีงนิกู้สวัสดกิารเพือ่ทีอ่ยู่อาศยั	ส�าหรับพนักงาน
-		จัดให้มีกิจกรรมชมรมสันทนาการ	11	ชมรม	ที่ตอบ 
	สนองความชอบ	ความต้องการวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
-		กิจกรรม	Road	Show	สาขาทั่วประเทศ	เพื่อ 
	เสริมสร้าง	ความรู้	ความเข้าใจ	หารือ	รับข้อเสนอแนะ 
	จากพนักงาน

-		Provided home loan program for employees.

-		Organized recreational activities for 11 clubs to  

 respond to diverse employee needs and lifestyles. 

-		Organized Road Shows at branches throughout the   

 country to promote knowledge and understanding,  

 and gain employee comments and suggestions.

ชุมชนรอบข้าง	/	สังคม
-		ชุมชนรอบสาขาในต่างจังหวัดต้องการให้กลุ่ม	 
	ธุรกิจฯ	ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินและสร้างวินัย 
	ทางการเงิน
-		องค์กรภาคสังคมที่ร่วมโครงการพัฒนาคน	 
	พัฒนาชาติกับเกียรตินาคิน	อาทิ	ยุวพุทธิกสมาคม	 
	แห่งประเทศไทยฯ	และหอจดหมายเหต ุ
	พุทธทาส	อินทปัญโญ	ต้องการให้กลุ่มธุรกิจฯ	 
	ช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสารกิจกรรมที่องค์กร 
	จัดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่

-		ธนาคารน�าความต้องการนี้ไปพัฒนาแผนงาน 
	ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน 
	และการสร้างวินัยทางการเงิน	โดยได้ร่วมกับชมรม			 
	CSR	สมาคมธนาคารไทย	(ในฐานะที่เป็นประธาน 
	ชมรม)	และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
	ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
			สยามบรมราชกุมารี	จัดท�าโครงการรู้เก็บ	รู้ใช้		 
	สบายใจ	ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	ประสบผลส�าเร็จ 
	ในการพัฒนาแกนน�า	นักศึกษาจ�านวน	312	คน	จาก 
	สถาบันอุดมศึกษา	7	แห่ง	และสภาเด็กและเยาวชน	
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ประเด็นทีก่ลุม่ธรุกิจฯ	ได้รับข้อเสนอแนะ 
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี	2559 

Suggestions received from stakeholders in 2016

แนวทางด�าเนินงานของธนาคาร	
Actions taken by the Bank

ลักษณะการติดต่อ
-		ด�าเนินโครงการร่วมกับองค์กรภาคสังคมอย่าง 
	ต่อเนื่อง
-		ส�ารวจความคิดเห็นและความต้องการขององค์กร 
	ภาคสังคมที่ร่วมด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ในโครงการ 
	พัฒนาคน	พัฒนาชาติกับเกียรตินาคิน

Local communities / society

-		Promote knowledge 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   

 Buddhists Association of Thailand Under the  

 Royal Patronage, and Buddhadasa Indapanno  

 Archives) that are participating in the “Human  

 Development and National Development with  

 Kiatnakin” program, through the Bank’s existing  

 channels.

Regular form of engagement

-		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” program.

			จังหวัดนครปฐม	ให้สามารถเป็นเผยแพร่ความรู ้
	ทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับสังคม	และในจ�านวนนี้	 
	191	คน	มีศักยภาพในการเป็น	Peer	Educator	
			จัดท�าโครงการขยายผลในชุมชนได้อีก	25	โครงการ 
	ในปี	2559
-		กลุ่มธุรกิจฯ	ส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรด้านการให ้
	ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานตามความต้องการของ 
	หน่วยงานต่างๆ	
-		นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร 
	ภาคสังคมทีร่่วมด�าเนินโครงการพฒันาคน	พฒันาชาติ	 
	กับเกียรตินาคินแล้ว	กลุ่มธุรกิจฯ	สนับสนุนการ 
	ด�าเนินงานของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	 
	และหอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ	ด้วยการ 
	เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 
	ของกลุ่มธุรกิจฯ	และจัดท�าแคมเปญให้พนักงาน 
	เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่ทั้งสององค์กรจัดขึ้นเพื่อ 
	ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

-		The Bank developed work plans to promote  

 knowledge 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 312 student leaders from 7  

 tertiary education institutions in Nakhon Pathom   

 province. The students were able to share  

 knowledge about basic personal finance to  

 society, and 191 of them gained the capacity  

 to become peer educators in 25 projects to  

 expand results in 2016. 

-		The Group supported development of trainers  

 to provide basic financial knowledge to meet the  

 needs of various organizations.
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ประเด็นทีก่ลุม่ธรุกิจฯ	ได้รับข้อเสนอแนะ 
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี	2559 

Suggestions received from stakeholders in 2016

แนวทางด�าเนินงานของธนาคาร	
Actions taken by the Bank

-		In addition to providing funding to social sector  

 organizations participating in the “Human  

 Development and National Development with  

 Kiatnakin” program, the Group also supported the  

 work of the Young Buddhist Association of  

 Thailand and the Buddhadasa Indapanno Archives  

 by communicating about the organizations’  

 activities through the Group’s various channels.  

 The Group also organized a campaign for  

 employees to participate in the two organizations’  

 Buddhist activities.

	 นอกจากนี้	 กลุ ่มธุรกิจฯ	ค�านึงถึงแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มิได้ถูกหยิบยก
โดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	แต่อาจกลายเป็นประเด็นปัญหาต่อ
การด�าเนินงานของกลุม่ธรุกจิฯ	หรอืการใช้บรกิารของลูกค้า	
รวมถึงอาจกลายเป็นประเด็นปัญหาสงัคมและสิง่แวดล้อม
ในอนาคต	จึงได้ท�าการศึกษาและวางโครงการรองรับไว้ 
ดังต่อไปนี้

 In addition, the Group is aware of trends and changes in  

society and the environment. Although these issues may not 

have been raised by stakeholders, they may pose problems 

for the business operations or client services of the 

Group, and may become social or environment issues, 

in the future. The Group has therefore conducted studies 

and implemented the following projects in response: 

24 



ประเด็นปัญหา
Issue 

มาตรการรองรับ
Prevention or Mitigation Measures

เหตกุารณ์ทจุรติทัง้ภายในและภายนอก
ภาคธุรกิจการเ งินและธนาคารที่ มี 
แนวโน้มสูงขึ้น 
ความมั่นใจของผู ้ใช ้บริการทางการเงิน
อาจลดลงอันเนื่องมาจากความซับซ้อนใน
การด�าเนินธุรกิจของภาคการเงินและการ
ธนาคาร	ซึ่งน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่หลากหลายและซับซ้อน	 เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งในและต่าง
ประเทศ	และอยู่ภายใต้กฎหมาย	กฎเกณฑ์	
และกฎระเบียบจ�านวนมาก	 ประกอบ
กับเทคนิคการทุจริตในรูปแบบใหม่ๆ	 มี
พัฒนาการขึ้นอย่างมาก

Increasing trend of internal and external 

fraud in the business sector, and financial 

and banking institutions. 

The confidence of financial service clients 

may decrease due to the complexity in 

the business of financial and banking 

institutions, which are marketing diverse 

and complex products and services, 

involving numerous domestic and foreign 

organizations across sectors, and under  

many laws, regulations, and rules. 

In addition there are new forms of fraud  

appearing all the time.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรับผิดชอบการ
บริหารจัดการและติดตามประเด็นความเส่ียงและความเสียหาย 
ด้านปฏบิตักิารทีส่�าคญัของธนาคารให้อยู่ในระดบัทีธ่นาคารยอมรบัได้	 
และธนาคารยังก�าหนดให้มีหน่วยงานป้องกันและควบคุมความเสี่ยง	
(Fraud	Unit)	ท�าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผิด
ปกติหรือต้องสงสัยในการทุจริตเพื่อให้สามารถบริหารจัดการก่อน
เหตกุารณ์ความเสยีหายจะเกิดขึน้	นอกจากน้ี	ธนาคารยังมกีารก�าหนด
มาตรการต่างๆ	เพื่อลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เป็นช่องว่างให้เกิด
การทุจริตขึ้นด้วย	

The Operational Risk Management Sub-Committee is tasked with 

managing and monitoring important operational risk issues at the 

Bank to be at acceptable levels. The Bank has also established  

a Fraud Unit responsible for controlling and investigating 

irregular or suspicious incidents of fraud and corruption, in order 

to manage these incidents before they cause damages. The Bank 

sets measures to reduce operational risk, which may be gaps 

in which fraud can occur.  

ปัญหามลพิษในอากาศจากการบริโภค
พลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป 
กระแสความตระหนักถึงความจ�าเป็นใน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายวงกว้างข้ึน
เนือ่งจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาตอินัเกดิ
จากภาวะโลกร้อน	ท�าให้ภาคธรุกจิต้องแสดง
ความรับผิดชอบในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ 
ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์โลกให้กับผู้บริโภค

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น�าเทคโนโลยีเซลล์ 
แสงอาทิตย์ไปใช้ในโครงการก่อสร้างเพื่อประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน	
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นปัญหา
Issue 

มาตรการรองรับ
Prevention or Mitigation Measures

Air pollution caused by consumption of 

non-renewable energy

There is increasing awareness of the need 

to conserve the environment due to many 

natural disasters that have occurred as  

result of global warming, resulting in 

many businesses now turning towards 

developing environmentally-friendly 

products for customers.

The Bank supports real estate developers in implementing solar cell 

technology in their construction projects, in order to reduce energy 

capital costs and promote widespread use of environmentally- 

friendly technologies. 

ปัญหาด้านทรัพยากรบคุคลในภาคธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
ธุรกิจสถาบันการเงินประสบปัญหาการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเนื่องจาก 
ต้องพึง่พาประสบการณ์	ความรู	้ความสามารถ	
ความช�านาญและความเชี่ยวชาญใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นหลัก	อาท	ิ 
เจ ้าหน ้าที่วิ เคราะห ์สินเชื่อ	 เจ ้าหน ้าที ่
การตลาด	ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์	บุคลากร
สายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	และผู้บริหาร
ระดับสูง	เป็นต้น

Problems with workforce in financial and 

banking institutions

Financial institutions are facing problems 

in gaining sufficient employees with the 

knowledge, experience, skills, and expertise 

needed to conduct business operations. 

Positions where workers are needed 

include loan officers, marketing officer, 

client relationship managers, compliance 

officers, and senior executives.

คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานไว้ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้เน้นถึงระบบ 
การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม	การฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน	การบริหารจัดการและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค	การร่วมกันสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
การให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท�างานของพนักงาน	รวมถึงสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล	การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี	และการจัดท�าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้แก่
พนักงาน

The Board of Directors has established written employee guidelines, 

including in remuneration and benefits, professional development, 

treating employees fairly and equality, working together to create 

a pleasant organization, as well as good environment, health, and 

safety conditions in the workplace. The Bank also provides suitable 

health coverage, annual medical checkups, and accident and health 

insurance for employees.
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 ธนาคารเกยีรตินาคินมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิตามหลัก
บรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการก�าหนดนโยบาย
เรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏบิติัในการด�าเนนิธรุกจิ	และยกระดับมาตรฐาน 
การก�ากบัดแูลกจิการของธนาคารให้สามารถเทยีบเคยีงได้ 
กบัมาตรฐานสากลมากยิง่ขึน้	อนัเป็นการสร้างความมัน่คง 
และการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจฯ	ในระยะยาว	

การกำ กับดูแลกิจการ
Corporate Governance

 Kiatnakin Bank is committed to conducting business 

with good corporate governance, and has established 

written policies for committees, executives, and 

employees to follow, in order to elevate the Bank’s 

corporate governance standards to international levels, 

and enable stable and sustainable growth for the Group 

in the long term.

 การก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการธนาคาร
	 คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเช่ือมั่นว่าการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะท�าให้ธนาคารมีระบบการบริหาร
จัดการทีมี่ประสทิธภิาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	เป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่กลุม่ธุรกจิฯ	ภายใต้กรอบของ
การมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งเป็นการ
สร้างความมั่นคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธนาคาร
ในระยะยาว	ดังนั้นการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการจงึถอืเป็นพนัธกจิหน่ึงของคณะกรรมการ
ธนาคาร	ผู้บริหาร	และพนักงานของธนาคาร	เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อธนาคาร	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	ผู้มีส่วนได้เสีย	และ
สังคมส่วนรวม
	 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น	
12	คน	แบ่งเป็นกรรมการอิสระ	5	คน	กรรมการที่ไม่เป็น 
ผูบ้รหิาร	4	คน	และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	3	คน	ซึง่มคีวาม
หลากหลายทัง้ในเรือ่งทกัษะวชิาชพี	ความเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้าน	และเพศ	และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	ธนาคารได้แต่งต้ังกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นประธานกรรมการธนาคาร	โดยประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
	 คณะกรรมการธนาคารมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือ
หุ้น	มีบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบในการด�าเนิน
กิจการของธนาคารให้มีความมั่นคง	มีผลตอบแทนที่ดี	
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยมีขอบเขตอ�านาจและ
หน้าที่ประการส�าคัญ	คือ	ก�าหนดทิศทางและเป้าหมาย
เชงิกลยทุธ์ในภาพรวมของธนาคาร	รวมทัง้พจิารณาอนมุตัิ

Structure of Various Committees

The Bank’s’ Board of Directors and Independent Directors

 The Bank’s Board of Directors and management 

believe that good corporate governance will contribute 

to management systems that are efficient, transparent, 

fair for all stakeholders, and capable of creating trust 

and increasing the competitiveness of the Group, under 

a framework of business ethics and corporate social 

responsibility, which will establish a stable foundation 

for the Bank in the long term. Therefore, complying 

with corporate governance policies is one of the main 

missions of the Board of Directors, management, and 

employees, in order to create benefits for the Bank, 

shareholders, partners, stakeholders, and society. 

 The Board is comprised of 12 members; 5 are 

independent directors, 4 are non-executive members 

and 3 are executive members who all possess diverse 

professional skills and expertise, and come from diverse 

demographics. To comply with good corporate 

governance principles, the Bank has appointed a non- 

executive member to be Chairman of the Board of 

Directors. Moreover, the posts of Chairman of the Board 

of Directors and Chief Executive Officer are held by 

different persons.

 The Board of Directors represents shareholders, 

and has the role and responsibility of overseeing the 

Bank’s business to ensure stability, good returns on  

investment, and honesty, as well as to prevent conflicts 

of interests. The Board’s important scope of work  

includes setting the Bank’s strategic direction and goals, 
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นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของธนาคารท่ีเสนอ
โดยคณะกรรมการบริหาร	และก�ากับควบคุมดูแลฝ่าย
จัดการโดยผ่านคณะกรรมการบริหารให้ด�าเนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร
และผู้ถือหุ้น	รวมถึงก�าหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ	ตาม
ที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลก�าหนด	
นอกจากนี้	คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่อื่นๆ	เช่น	จัดให้
มีบทบญัญัติเกีย่วกบัจรรยาบรรณทางธรุกจิทีค่รอบคลุมถึง
จริยธรรมทางธุรกิจ	จริยธรรมของกรรมการ	ผู้มีอ�านาจใน
การจัดการและพนกังาน	เพือ่เป็นแนวปฏิบติัภายในองค์กร	
ตลอดจนก�ากับดูแลให้คณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ	ด�าเนิน
การให้ฝ่ายจัดการก�าหนดและจัดท�าระบบการก�ากับดูแล
กิจการธนาคารท่ีจ�าเป็นท้ังตามท่ีกฎหมายก�าหนดและที่
จ�าเป็นตามลักษณะของการประกอบการ	พิจารณาอนุมัติ
ระบบการก�ากับดูแล	ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของ
ระบบก�ากับดูแลเพื่อให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุง	
	 ในด้านการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการธนาคาร
มีหน้าที่ก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได	้ 
(Risk	Tolerance)	ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให ้
เหมาะสมกบัระดับความเสีย่งทีธ่นาคารเผชญิอยู	่และก�ากับ 
ดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของธนาคารอยู่ภายในขอบเขต
ความเสี่ยงท่ีก�าหนดไว้	รวมทั้งก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้วย
	 นอกจากนี้	คณะกรรมการธนาคารต้องด�าเนินการให้
ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	และมีการถ่วงดุลอ�านาจของฝ่าย
จดัการและ/หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม
	 คณะกรรมการธนาคารควรมีการประชุมร ่วมกัน 
อย่างน้อย	 6	 ครั้งต่อปี	 โดยในปี	 2559	 มีการประชุม 
คณะกรรมการธนาคาร	13	ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารมีบทบาท	 หน้าที่และความ 
รับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการ
บริหารจัดการธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	ให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	รวมถึง 
การก�าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม
ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	 เพื่อน�าเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร	 พิจารณากลั่นกรอง
นโยบายและแผนการด�าเนินงานของธนาคารและบริษัท 
ในกลุม่ธุรกิจฯ	ตามทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเสนอ	เพือ่น�า
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	และก�ากบัดแูลให้ประธาน

reviewing and approving policies and work direction 

proposed by the Executive Committee, and supervising 

the work of the management through the Executive 

Committee, in order to ensure that business operations 

efficiently and effectively comply with all approved 

policies and represent the best interests of the Bank and 

its shareholders. The Board is also responsible for setting 

and approving various policies to comply with the law 

and regulators. 

 Furthermore, the Board of Directors is responsible for 

the Bank’s Charter on business ethics and code of conduct  

to serve as internal guidelines for the management 

and employees, in addition to supervising various 

sub-committees to ensure compliance with the  

management’s direction on corporate governance  

systems, both those required under the law and those 

necessary for the Bank’s operations. The Board also  

approves changes to the corporate governance system 

and monitors the effectiveness of said systems,  

providing advice on improvements as necessary.

 In risk management, the Board of Directors is tasked 

with setting acceptable risk tolerance levels for the 

Bank’s business operations, with respects to current 

risk conditions faced. The Board oversees the Bank’s  

business operations to ensure that it falls within set risk 

management scopes, in addition to supervising the Risk 

Management Committee’s work. 

 In addition, the Board must ensure that the Bank 

has efficient internal control and internal audit systems, 

and that suitable balance of power exists between the 

management and/or majority shareholders.

 The Board meets at least 6 times a year, with 13 

meetings conducted in 2016.

 

Executive Committee

 The Executive Committee acts according to the  

duties assigned by the Board of Directors, including  

setting strategic direction and goals for the Bank and its 

subsidiaries which must be approved by the Board. The 

Executive Committee reviews and screens policies and 

work plans for the Bank and its subsidiaries as proposed 

by the Chairman of the Board, prior to presenting 

these items to the Board of Directors. In addition, the 
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เจ้าหน้าที่บริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
การอนุมตัไิว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	พจิารณา
อนุมัตินโยบาย	หลักเกณฑ์	และระเบียบการท�างานและ 
การปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุ ่มธุรกิจฯ 
ตลอดจนตดิตามการด�าเนนิกจิการของธนาคารและบรษิทั
ในกลุ่มธุรกิจฯ	ตามที่ธนาคารก�าหนดไว้	เพ่ือให้มั่นใจว่า 
ธนาคารและบริษัทในกลุ ่มธุรกิจฯ	 ด�าเนินกิจการตาม
กฎหมายและนโยบายที่วางไว้
	 คณะกรรมการบริหารควรมีการประชุมร ่วมกัน 
อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือตามความเหมาะสม	โดยในป	ี
2559	มีการประชุมรวม	14	ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาท	หน้าที่	และ
ความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคาร
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารและบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจฯ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างราบร่ืนและ
มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงก�าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	
ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ 
เช่น	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านการตลาด 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	
ความเสีย่งทีธ่นาคารยอมรบัได้	(Risk	Tolerance)	นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่วางกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร	
และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
บริหารความเสีย่ง	โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุม 
ร่วมกันอย่างน้อย	3	เดือนครั้งหรือตามความเหมาะสม 
โดยในปี	2559	มีการประชุมทั้งสิ้น	14	ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย	3	คน	โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ธนาคารหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	 มีบทบาท	หน้าท่ี	 และ 
ความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคาร
ในการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน	เพ่ือให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	และ
เพื่อให้ธนาคารและบริษัทในกลุ ่มธุรกิจฯ	 มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

committee oversees the Chief Executive Officer’s work to 

ensure efficient and effective compliance with approved 

policies. The Executive Committee also reviews and 

approves work policies, criteria, and regulations, as well 

as monitoring the work of the Bank and its subsidiaries, 

in order to ensure that the Bank and its subsidiaries 

comply with applicable laws and policies. 

 The Executive Committee meets at least once 

a month, and conducted 14 meetings 

Risk Management Committee

 The Risk Management Committee is assigned by the 

Board of Directors to set risk management policies for 

the Bank and its subsidiaries and present the policies 

to the Board. The committee also develops strategies 

that are consistent with the Bank’s Risk Management 

Policy. The strategies should enable the Committee to 

assess, monitor and control risks to be at acceptable risk 

tolerance levels. 

 The Risk Management Committee also reviews the 

sufficiency of policies and risk management systems, 

including the effectiveness of said systems and 

compliance with set policies. The Risk Management 

Committee meets at least once a quarter and conducted 

14 meetings in 2016. 

Audit Committee

 The Audit Committee is comprised of at least 3 

independent directors, who are appointed by the Board 

of Directors or a meeting of shareholders, and have 

the role, duty, and responsibility to assist the Board in 

inspecting financial information presented to shareholders 

and stakeholders, in order to ensure that financial 

reporting is correct and sufficient and the Bank and its 

subsidiaries have sufficient and efficient internal control  

systems. The Audit Committee meets at least once 

a quarter and conducted 10 meetings in 2016. 

Nomination and Remuneration Committee 

 The Nomination and Remuneration Committee has 

the role, duty, and responsibility to assist the Board 

of Directors to recruit and set remuneration for Board  

members and persons with the authority to manage the 

Bank. 
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	 คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีารประชมุร่วมกันอย่าง
น้อย	3	เดือนครั้งหรือตามความเหมาะสม	โดยในปี	2559	
ได้ประชุมทั้งสิ้น	10	ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค ่าตอบแทน 
มบีทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบในการช่วยเหลือคณะ
กรรมการธนาคารในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร	
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควร 
มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ	2	ครั้งหรือตามความ
เหมาะสม	โดยในปี	2559	มีการประชุม	6	ครั้ง

คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ก�ากับกิจการ
	 คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ก�ากับกิจการมีบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบใน
การช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการก�ากับดูแล
ให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	มาตรฐาน	แนวปฏิบัตทิีบ่งัคับ
ใช้กับธุรกรรมต่างๆ	รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
	 คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ก�ากับกิจการควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย	3	เดือน
ครั้งหรือตามความเหมาะสม	โดยในปี	2559	มีการประชุม	
6	ครั้ง

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
	 นอกจากน้ี	 ธนาคารยังมีคณะกรรมการและคณะ 
อนุกรรมการอ่ืนๆ	อาทิ	คณะกรรมการอ�านวยการธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์	คณะกรรมการสนิเชือ่รายใหญ่และทรพัย์
รอขายรายใหญ่	คณะกรรมการบรหิารทรพัย์สนิและหนีส้นิ	
คณะกรรมการการลงทุน	คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล	คณะกรรมการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ
จ�าหน่ายหลกัทรพัย์	คณะกรรมการกลัน่กรองกองทนุระดับ	
1	และคณะกรรมการกลั่นกรองกองทุนระดับ	2	ท�าหน้าที่
ช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุด
ต่างๆ	ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	สามารถ
อ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�าปี	2559	หน้า	81-90

 The Nomination and Remuneration Committee meets 

at least 2 times a year, and conducted 6 meetings in 2016.

Compliance and Governance Committee 

 The Compliance and Governance Committee has 

the role, duty, and responsibility to assist the Board of 

Directors in overseeing the Bank and its subsidiaries 

to ensure compliance with all applicable laws, rules, 

regulations, standards, transactional guidelines, and the 

Bank’s Charter on compliance and governance. 

 The Compliance and Governance Committee meets at 

least once a quarter and conducted 6 meetings in 2016.

Other Committees and Sub-Committees

 In addition, the Bank has other committees and sub- 

committees responsible for assisting the aforementioned 

main committees and the Board of Directors to enable 

them to conduct their duties effectively and efficiently. 

These committees and sub-committees include the 

Commercial Banking Committee, the Main Credit and 

Foreclosed Property Committee, the Assets and Liabilities 

Management Committee, the Investment Committee, 

the Human Resource Management Committee, the 

Asset Sales and Guarantees Committee, the Level-1 Fund 

Screening Committee, and the Level-2 Fund Screening 

Committee.

 For additional information about the Bank’s compliance 

and governance, please consult the Annual Report 2016, 

on pages 75-84. 

The Bank’s Corporate Governance Approach

 The Board of Directors has assigned the Compliance and 

Governance Committee, via its Compliance Department, 

to ensure that the Bank and its subsidiaries are in full 

compliance with all applicable laws, regulations, rules, 

standards, and procedures related to transactions as 

set forth by regulatory agencies and relevant laws. The 

Compliance Department monitors Bank subsidiaries’ 

business operations and compliance with established 

rules and regulations of their Compliance Offices, and 

reports its findings to the Compliance and Governance 

Committee.

31กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2559



แนวทางการก�ากับดูแลของธนาคาร
	 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก�ากับกิจการเป็นผู้ท�า
หน้าที่ก�ากับให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	มีการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 ข ้อบังคับมาตรฐาน 
แนวปฏิบัติ	ที่ใช้บังคับกับธุรกรรมต่างๆ	ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยผ่าน
ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารซึ่งท�าหน้าที่
ติดตามการด�าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	
และรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์และก�ากับกิจการ
	 ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	ในฐานะที่เป็นหน่วย
งานควบคุมที่มีความเป็นอิสระ	(Independent	Control	
Function)	ของธนาคาร	มีหน้าที่	ก�ากับดูแลความเสี่ยง
ด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	ซึง่เป็นความเสีย่งอนัเนือ่งมา
จากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และ
นโยบายต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิธนาคาร	โดย
มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆ	ภายในธนาคารปฏิบัติ
งานตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานทางการ	และ
กฎเกณฑ์ธนาคารท่ีเกี่ยวข้อง	โดยเน้นการท�างานร่วมกับ
สายธุรกิจและสายงานสนับสนุนอื่นๆ	ภายในธนาคารใน
ลักษณะของการเป็น	Business	Partner	ในขณะที่หน้าที่
หลักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นของทีมผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนซ่ึงต่างมีหน้าที่ในการปกป้องธนาคารโดย	
1)		ท�าความเข้าใจและยดึถอืปฏิบติัตามกฎหมาย	นโยบาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน	รวมถึง 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	 และ 
2)	ขอค�าปรึกษาจากส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง	และรายงานการฝ่าฝืนหรือการกระท�า 
ผิดกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 นโยบาย	 หรือหลัก 
จรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องต่อส�านกัก�ากบัดแูลการปฏบิติังาน
ทันที	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เริ่มต้นที่คณะกรรมการของธนาคารและผู้บริหารระดับสูง	
(Tone	from	the	Top)	ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดวัฒนธรรมองค์กร 
ทีเ่ด่นชดัในด้านจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	การปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบ	และการก�ากับดูแล
	 นอกจากนี้	ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	มีหน้าที่
ให้ความรู้	เป็นที่ปรึกษา	ให้ค�าแนะน�า	ช่วยเสนอแนะแนว
ทางในการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนดของ
กฎหมาย	รวมถึงสอบทานหน่วยงานต่างๆ	ให้มีการปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และท�าหน้าที่

 The Compliance Department, in its roles as an 

Independent Control Function of the Bank, is tasked with 

monitoring compliance risks, which include risks from 

non-compliance with laws, regulations, rules, codes, and 

policies related to the business operations of the Bank. 

The department’s goal is to ensure that all units within  

the Bank comply with the rules and regulations of 

regulators, and all applicable Bank rules, with an 

emphasis on collaboration as Business Partners between 

the business and support functions of the Bank. 

 All management and employees have the duty of 

complying with rules and regulations to protect the Bank. 

They may do so by: 1) Understanding and adhering  

to the law, policies, and regulations related to their  

business function, as well as the Bank’s business  

ethics and codes of conduct; 2) Seeking advice from the  

Compliance Department when questions arise over 

rules and regulations of relevant units, and reporting  

infringement or non-compliance with rules, regulations, 

policies, or business ethics and codes of conduct to the 

Compliance Department immediately. Risk management 

of compliance requires an appropriate Tone from the Top 

from management, who are responsible for setting clear 

organizational culture, business ethics, compliance with 

rules and regulations, and corporate governance.

 The Compliance Department is tasked with providing 

knowledge, advice, recommendations, and measures 

for conducting business in compliance with the law. 

It also monitors for risk from non-compliance and 

reviews the conduct of various units in the Bank in 

accordance with relevant laws. The Compliance Department 

is also a central department responsible for coordinating 

with authorities when investigations have to be 

conducted. 

 The department monitors units in the Bank to 

improve their business operations to be correct and 

in accordance with the direction of regulators. Lastly, 

the department oversees the setting of policies, rules, 

and regulations which serve as guidelines for complying 

with the law and the Bank’s business ethics and codes 

of conduct. 
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เป็นหน่วยงานกลางของธนาคารในการประสานงานกับ
ทางการในการเข้าตรวจสอบธนาคาร	และติดตามหน่วย
งานภายในธนาคารให้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติ
งานให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของทางการ	และมีหน้าที่ดู
แลให้ธนาคารมีการก�าหนดนโยบาย	ระเบียบ	หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
การก่อการร้าย และการฟอกเงิน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	 โดยยึดถือปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	หลักการก�ากับดูแล
กิจการและ	นโยบายต่อต้านการทุจริต	รวมถึงระเบียบข้อ
ก�าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันของประเทศไทยอย่างเคร่งครดั	โดยธนาคารและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�าโดยรัฐบาลและส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ
ปัจจบุนัธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธรุกจิตลาดทนุทัง้หมดได้
รับการรับรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัขิอง	ภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ธนาคารมีการด�าเนนิการตามมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ 
อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	
 • ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
	 	 เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานมีแนวทาง 
	 	 ในการปฏิบัติงาน	 และการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
	 	 โปร่งใส	และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน	โดย 
	 	 ธนาคารห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน 
	 	 ทุกคนติดสินบน	ตอบแทน	หรือให้เงินแก่บุคคล 
	 	 เจ้าหน้าทีร่ฐั	หรือบรษัิทห้างร้านใด	เพ่ือรับประโยชน์ 
	 	 ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการ 
	 	 ด�าเนินธุรกิจ	อย่างไรก็ตาม	ถ้ามีการจ่ายเงินหรือ 
	 	 ให้ของขวัญ	(รวมถึงสันทนาการ)	แก่เจ้าหน้าที	่ 
	 	 กรรมการ	พนกังาน	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรของ 
	 	 รฐัหรอืองค์กรทีอ่ยูใ่นความควบคุมของรฐั	กรรมการ 
	 	 ผู ้บริหารและพนักงานจะต ้องปฏิบัติตามกฎ 
	 	 ระเบียบของธนาคาร	ซึ่งนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

Anti-Corruption, and Opposition to Terrorism 

and Money Laundering

Anti-corruption

 The 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 lawsand  

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.

 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 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 
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	 	 ของธนาคารนี้รวมถึงการห้ามมิให้มีการเรียกร้อง	 
	 	 ด�าเนนิการ	หรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่เพือ่ประโยชน์ 
	 	 ของตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	และคนรู้จัก	ธนาคาร 
	 	 จะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใด 
	 	 ทีผ่ดิกฎหมาย	เกีย่วข้องกบัการทจุรติคอร์รปัช่ัน	หรือ 
	 	 เป็นภัยต่อสังคมและความม่ันคงของประเทศ	 
	 	 นอกจากน้ี	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนักงานและสมาชกิ 
	 	 ในครอบครวัจะต้องไม่รบัของขวญั	การสนัทนาการ 
	 	 ที่มากหรือบ่อยเกินไป	รวมทั้งสิ่งตอบแทนอื่นใด 
	 	 ที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรือบริษัท 
	 	 ห้างร้านอืน่ท่ีธนาคารประกอบธรุกจิหรอืจะประกอบ 
	 	 ธุรกิจด้วย	เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางธุรกิจกับทาง 
	 	 ธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม
 •  ธนาคารมีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติในการให้ 
	 	 และรับของขวัญ	ค่ารับรอง	หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ	กับ 
	 	 บุคคลภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน 
	 	 คอร์รัปชั่น	หลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร 
	 	 และข้อก�าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือให้ 
	 	 ม่ันใจว่า	การด�าเนินการทั้งในด้านการรับและการ 
	 	 ให้ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	มมีลูค่าเหมาะสม	 
	 	 ไม่มีลักษณะที่จะน�าไปสู่การให้หรือรับสินบน	
 •  ธนาคารมกีารสือ่สารเรือ่งนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่	 
	 	 ระเบียบปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง	และชีแ้จงบทบาทหน้าที ่
	 	 ของพนักงานในการชี้เบาะแสกรณีพบเห็นการ 
	 	 กระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น	รวมถึง	การปกป้อง 
	 	 คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	และการจะไม่ลดต�าแหน่ง	 
	 	 ลงโทษหรือให ้ผลทางลบต ่อผู ้ที่ป ฏิ เสธการ 
	 	 คอร์รัปชั่น	แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้ธนาคาร 
	 	 สญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ	โดยสือ่สารไปยงักรรมการ	 
	 	 ผู้บริหาร	และพนักงานผ่านระบบอินทราเน็ตของ 
	 	 ธนาคาร	การจัด	Executive	Talk	น�าโดย	ประธาน 
	 	 เจ้าหน้าท่ีบริหาร	และเชิญผู้บริหารของธนาคาร 
	 	 รับฟ ังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข ้อ 
	 	 Anti-Corruption	การจัดชี้แจงนโยบายต่อต้าน 
	 	 คอร์รัปชัน่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	และธนาคารได้จดั 
	 	 ให้มีการฝึกอบรมพนักงานผ่านทาง	e-Learning	 
	 	 ในหัวข้อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นพร้อมแบบ 
	 	 ทดสอบเพื่อประเมินความรู ้ความเข้าใจ	 โดยใช้ 
	 	 เป็นส่ือในการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่	และ 
	 	 ใช้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของกรรมการ	 
	 	 ผู ้บริหาร	พนักงานทุกคนในเรื่องการปฏิบัติเพ่ือ 
	 	 ต่อต้านคอร์รัปชั่น	 โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรม 
	 	 เป็นประจ�าทกุปี	นอกจากน้ี	ธนาคารยงัมกีารส่ือสาร 

  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 has defined guidelines governing 

  the offering and receiving of gifts, entertainment,  

  or gratuities with third parties to be aligned with  

  our anti-corruption policies, corporate governance 

  policies, and all applicable laws and regulations  

  to ensure that the giving or receiving of gifts are  

  carried out in a reasonable manner and with 

  appropriate value, showing no characteristics 

  suggestive of bribery.

 • 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 

34 



	 	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทในกลุ่ม 
	 	 ธุรกิจฯ	อีกด้วย
	 	 	 	 	 	 	ส�าหรับการส่ือสารไปยังสาธารณชนและผู้ม ี
	 	 ส่วนได้เสียต่างๆ	ธนาคารนั้น	ธนาคารด�าเนินการ 
	 	 ผ่านหลายช่องทาง	เช่น	เว็บไซต์ธนาคาร	รายงาน 
	 	 ประจ�าป ี 	 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	 
	 	 นอกจากน้ี	 ธนาคารยังได้ส่งจดหมายเพ่ือแจ้ง 
	 	 เจตนารมณ์แก่คู ่ค ้าและลูกค้าเกี่ยวกับการให ้
	 	 บริการบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่น	
	 	 ของธนาคาร
 •  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มธุรกิจฯ	ในการให้ 
	 	 บริการบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต	 
	 	 คอร์รัปชัน่ทกุรปูแบบ	ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ปี	2559	 
	 	 กลุม่ธรุกจิฯ	ได้ขอความร่วมมอืพนกังาน	ส่ง	e-card	 
	 	 ไปยังคู่ค้า/	ลูกค้าให้ทราบทั่วกัน	เพื่ออวยพรปีใหม ่
	 	 และขอความร่วมมืองดให้ของขวัญในช่วงเทศกาล 
	 	 ปีใหม่	หรอืโอกาสอืน่ใด	แก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ 
	 	 พนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ
 •  ธนาคารก�าหนดให้ทุกฝ่ายงานด�าเนินการบริหาร 
	 	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
	 	 โดยประเมนิความเสีย่งผ่านแบบประเมนิความเส่ียง 
	 	 ด้วยตนเอง	(Risk	&	Control	Self	Assessment	: 
	 	 RCSA)	 รายงานความเสียหายด้านปฏิบัติการ 
	 	 (Operational	Loss	Reporting)	และรายงานดัชน ี
	 	 ความเส่ียง	(Key	Risk	Indi-cator	:	KRI)	อย่าง 
	 	 สม�่าเสมอ	นอกจากนี้	 ธนาคารได้ก�าหนดให้ทุก 
	 	 หน่วยงานจัดท�าแบบประเมินความเสี่ยงด้วย 
	 	 ตนเองเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 โดยก�าหนด 
	 	 รูปแบบการคอร์รัปชั่นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยง 
	 	 ด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นให้ทุกฝ่ายรายงาน 
	 	 ข ้อมูลความเสี่ยงต ่อฝ ่ายบริหารความเสี่ยง 
	 	 ด้านปฏบิติัการและส�านกัก�ากบัดูแลการปฏบิตังิาน 
	 	 เพื่อสอบทาน	วิเคราะห์และจัดท�ารายงานเสนอ 
	 	 ต่อคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิติัการ 
	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และผู้บริหาร 
	 	 ระดับสูงของธนาคาร	เพื่อให้สามารถติดตามและ 
	 	 ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต ้
	 	 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	และสามารถเตรียม 
	 	 พร้อมในการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน 
	 	 อนาคต
 •  ส�าหรับผลประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการ 
	 	 ป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัคอร์รัปชัน่	ในปี	2558	 
	 	 ตามโครงการประเมินการด�าเนินการเพ่ือความ 

  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.

 • 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 / clients to inform  

  them to refrain from providing gifts to the  

  Group’s directors, executives, and employees  

  during the 2016 New Year or other occasions.

 • 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.

 • An assessment of Anti-corruption Progress Indicators 

  in 2015 based on the Office of the Securities 

  and Exchange 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).
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	 	 ยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีนของส�านกังาน	ก.ล.ต.	นัน้ 
	 	 ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุน	อยู่ใน 
	 	 ระดับ	4	Certified	(จาก	5	ระดับ)	แสดงให้เห็นถึง 
	 	 การได้รับการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัขิอง 
	 	 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

การป้องกันการก่อการร้ายและการฟอกเงิน
	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจฯ	ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	
และยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและ
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจงึได้ให้ความส�าคญักบัการ
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน	และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด	เพื่อป้องกัน
ไม่ให้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิการเงินเกยีรตินาคินภัทร	ถกูใช้เป็น
เคร่ืองมือ	หรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงิน	การสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	การฉ้อโกง	และการทจุรติ	ซึง่
จะมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในด้านชื่อเสียง	การกระท�าผิด
กฎหมาย	และความมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจ
	 เพื่อเป็นการยึดมั่นในเจตนารมณ์ดังกล่าว	กลุ่มธุรกิจฯ	
จึงก�าหนดให้มีการจัดท�านโยบาย	เรื่อง	การป้องกันการ
ฟอกเงิน	และ	การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย	เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักในการก�ากับดูแล
การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ	และเป็นไปตามหลกัการมาตรฐานสากลว่า
ด้วยการป้องกนัการฟอกเงิน	และการต่อต้านการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	(Anti-Money	Laundering	
&	Combating	the	Financing	of	Terrorism	หรือ	AML/
CFT)	โดยก�าหนดให้พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการรับ
ลูกค้าและมีการน�าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน	AML/CFT	มาใช้ในการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวในการท�าธุรกรรมของลูกค้า	(Monitoring 
Transaction)	และทบทวนข้อมูลลูกค้า	 (Monitoring	 
Account)	อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
ต่อการฟอกเงิน	และการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย	ในกรณีที่ตรวจสอบหรือทบทวนข้อมูลลูกค้า
แล้วพบว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญจะมีการรายงาน
ธุรกรรมตามที่กฎหมายก�าหนด	 รวมถึงมีการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	(Suspicious	Transaction	
Report	หรือ	STR)	ไปยงัส�านกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน	

Anti-Money Laundering and Combating the 

Financing of Terrorism

 Directors, executives, and employees of the Group 

are aware of our responsibility to the nation’s economy 

and society, and adhere to business ethics and corporate 

governance principles in all aspects of our operations. 

Therefore, we place importance on strictly complying 

with laws related to anti-money laundering and 

combating the financing of terrorism, in order to ensure 

that no subsidiary in the Group is ever used as a tool or 

intermediary for money laundering or financing terrorism, 

fraud, or corruption, as these crimes will affect our 

Group’s reputation, compliance with the law, and stability.  

 To adhere to this intent, the Group has established  

main policy on Anti-Money Laundering and Combating 

the Financing of Terrorism to govern our business in 

accordance with domestic laws and international 

standards on Anti-Money Laundering and Combating 

the Financing of Terrorism (AML/CFT). In this regards, 

employees have the duty to strictly comply with the 

policy when servicing new customers by applying 

information and communications technology systems for 

AML/CFT to regularly monitor transactions, and monitor 

accounts, in order to prevent risks from money  

laundering and the financing of terrorism. In the event 

that monitoring and review of customer information 

reveals significant risk, the Group will generate  

a Suspicious Transaction Report (STR) and submit it  

to the Anti-Money Laundering Office. 

 In addition to our main policy on these issues, 

each subsidiary in our Group have sub-policy to help 

enable our main policy achieve its goal, including: 

1) Regulations on Know Your Client / Client Due Diligence 

(KYC/CDD); and 2) Regulations on generating and 

submitting Suspicious Transaction Report to the Anti- 

Money Laundering Office. These sub-policies and 

regulations are communicated to all employees through 

various internal communications channels, including 

meetings with employees and relevant agencies.

 Moreover, our Group has included the issues of 

Anti-Money Laundering and Combating the Financing 

of Terrorism as part of our orientation material for 

candidates in the form of an E-Learning course and 
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	 นอกเหนือจากนโยบายหลักในเรื่องนี้แล้ว	แต่ละบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจฯ	มีการจัดท�านโยบายรองซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นโยบายหลักบรรลุตามเป้าหมาย	
ได้แก่	(1)	ระเบียบเรื่องการรู้จักและพิสูจน์ทราบข้อเท็จ
จริงลูกค้า	(KYC/CDD)	และ	(2)	ระเบียบเรื่องการจัดท�า
รายงานธุรกรรมต่อส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน	โดยมีการส่ือสารนโยบายและระเบียบดังกล่าว
ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร	 รวมถึงมีการจัดประชุมชี้แจงแก่พนักงานและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	
	 นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจฯ	มีการบรรจุเรื่องการป้องกัน
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย	ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่	โดยจัดให้มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ทาง	e-Learning	และต้องผ่านการท�าแบบทดสอบความ
รู้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจึงจะบรรจุเข้าเป็นพนักงาน	ส�าหรับ
พนักงานใหม่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ
ลกูค้าจะต้องผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารอย่างเข้มข้นโดย
มีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในห้องอบรมเป็นการเพิ่มเติม
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง	รวมถึงมีการจัดอบรมทบทวน
ความรู้ให้แก่พนักงานปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	ปีละ	1	ครั้ง
	 กลุ่มธุรกิจฯ	จะมีการทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไข	นโยบาย
และระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งน้ี	เม่ือใดกต็ามทีข้่อก�าหนด
ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน	หรือกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนนุทางการ
เงินแก่การก่อการร้าย	มีการประกาศใหม่	หรือ	มีการ
ปรับปรุง	เปลีย่นแปลง	แก้ไข	หรอืมปีระกาศใช้กฎหมายอืน่
ใดที่เกี่ยวข้อง	หรือเมื่อมีการปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	
หลักการปฏบัิตงิานภายในกลุม่ธุรกจิฯ	เพือ่ให้นโยบายหลัก
และนโยบายรองมสีาระส�าคัญทีเ่ป็นปัจจบัุนและสอดคล้อง
ตามข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าวอยู่เสมอ

การสนับสนุนส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ
โดยหน่วยงานภายใน	จึงก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน
ถือปฏิบัติตามแนวทาง	ดังนี้
	 •		 ส่งเสริม	สนับสนุน	และสร้างกระบวนการเข้าถึง 
	 	 การควบคุมภายใน	เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และ 
	 	 ความเข้าใจอันดีในบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้บริหาร 
	 	 และพนักงานผ่านกิจกรรมการสื่อสารขององค์กร 
	 	 ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

examination, which are required before the candidates 

are hired as employees. New employees who must 

interact regularly with clients will receive more rigorous 

standard operating procedure training from lecturers 

before they are allowed to begin conducting their duties. 

All employees receive updated training once a year.

 The Group will review, improve, and revise relevant 

policies and regulations when amendments to existing 

laws or new laws related to Anti-Money Laundering 

and Combating the Financing of Terrorism are enacted, 

as well as when standard operating procedures are 

changed, improved, or revised, in order to ensure that 

said policies and regulations are always up-to-date 

and in accordance with all applicable laws. 

Promotion of Internal Control and Internal 

Audit Systems

 The Group places importance on corporate governance 

principles, which govern the conduct of the management 

and employees as follows:

 • Promote, support, and create processes for 

  accessing internal control, using organizational  

  communications activities, with the support of  

  senior management, to establish good relations  

  and understanding about roles and duties 

  between executives and employees.

 • Promote and support all business units to have  

  internal control processes in accordance with  

  COSO Enterprise Risk Management.

Internal Controls

 It is the Group’s policy to foster an effective and 

efficient self-regulation process, internal controls, and 

risk management. The Audit Committee, the Compliance 

and Governance Committee, the Risk Management 

Committee, and the assigned executives regularly 

review the efficiency of the three such processes, which 

govern financial controls, operations and compliance. 

Accordingly, internal control elements are being 

assessed, particularly in eight aspects, namely Internal 

Environment, Objective Setting, Event Identification, 

Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, 

Information and Communication and Monitoring, in order 
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	 •		 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ทกุหน่วยงานมีกระบวนการ 
	 	 ในการก�ากับดูแลตนเอง	การควบคุมภายในตาม 
	 	 แนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ	 
	 	 (COSO	ERM)

การควบคุมภายใน	
	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีนโยบายท่ีจะจัดให้มีกระบวนการก�ากับ
ดูแลตนเอง	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และก�ากับกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และ
ผู้บริหารจะด�าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการทั้งสามอย่างสม�่าเสมอ	โดยกระบวนการดัง
กล่าวครอบคลุมถึงการควบคมุทางการเงิน	การด�าเนนิงาน	
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบยีบของทางการ	โดยได้มีการประเมนิระบบการควบคมุ
ภายในต่างๆ	ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แต่ละด้าน	 ได้แก่	สภาพแวดล้อมภายใน	การก�าหนด
วัตถุประสงค์	การระบุเหตุการณ์	การประเมินความเสี่ยง	
การตอบสนองต่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	สารสนเทศ
และการสื่อสาร	และการติดตามประเมินผล	ซึ่งเพียงพอ
และเหมาะสมในการป้องกันทรัพย์สินของธนาคารและ
บรษิทัย่อยอนัเกดิจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน�าไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี�านาจได้	นอกจากน้ี	กลุม่ธรุกิจฯ	มี
การจัดท�าแบบประเมินการควบคุมภายในทุกปี	โดยมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบ
ประเมินของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์	ในกรอบ	New	COSO	2013	โดยได้รับ 
ความร ่วมมือจากผู ้บริหารในการตอบแบบประเมิน 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการธนาคาร	 ได้
พิจารณารายงานการประเมินระบบควบคุมภายในของ 
ผูบ้รหิารดงักล่าว	เพือ่แลกเปลีย่นความเหน็ให้มคีวามเข้าใจ 
ตรงกัน	 และสามารถก�าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมกับ 
องค์กรได้	ซ่ึงจากผลจดัท�าแบบประเมนิการควบคมุภายใน
ประจ�าปี	2559	นั้น	พบว่าในภาพรวม	กลุ่มธุรกิจฯ	มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ	สอดคล้องเป็นไปตามกรอบ
การควบคุมภายในตามแนวทาง	COSO	ที่คณะกรรมการ 
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	อย่างไรก็ตาม 
ในระดบัปฏบิตักิารยงัมข้ีอบกพร่องของการปฏิบตังิานบ้าง	
ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญ
ในการปรับปรุงแก้ไข	รวมถงึก�าหนดมาตรการในการก�ากับ
ดูแลและป้องกันแล้ว

to ensure that these elements are sufficient and suitable 

to protect the assets of the Bank and its subsidiaries from 

being used by directors or executives in an inappropriate 

or unauthorized way. In addition, the Group conducts 

an internal control assessment survey annually as prescribed 

by the Securities and Exchange Commission, Thailand, 

under the framework of the new COSO 2013, with the 

cooperation of executives in responding to surveys. 

The Audit Committee and the Board of Directors have 

reviewed the internal control assessment survey for 

2016 and are of the opinion that there are sufficient 

internal controls in place, in accordance with the COSO 

framework prescribed by the Securities and Exchange 

Commission, Thailand. However, at the operational level, 

there are some gaps that the Board of Directors and the 

Executive Committee will be working on improving, in 

addition to setting governance and prevention measures.

Internal Audits

 The Group supports efficient and impartial internal 

audit in the organization, with internal audit functions 

providing functional reporting directly to the Audit 

Committee and having direct access to meet with 

committee members if a problem or important issue 

is found in daily business operation. The head of the 

Internal Audit Department provides administrative 

reporting to the Chief Governance Officer. In 2016, the 

Audit Committee and the management worked to ensure 

that there were sufficient and suitably trained internal 

audit personnel by promoting traning to develop 

knowledge and recruiting capable people to join the 

team as needed. 

Channels for Complaints and Whistleblower 

Protection

 The Bank has developed the following channels for 

stakeholders to provide information, recommendations, 

report fraud or corruption, and file complaints: 

 1. Telephone: The Bank operates the KK Contact  

  Center at 02 165 5555. The center provides 

  a number of services, including receiving 

  complaints, via an Interactive Voice Response  

  (IVR) system and via human operators, every day.  
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การตรวจสอบภายใน
	 ในด้านการตรวจสอบภายในนัน้	กลุม่ธรุกจิฯ	สนบัสนนุ
ให้องค์กรมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	และ
เป็นอิสระ	โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรง
(Functional	Reporting)	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
สามารถขอเข้าพบเพื่อหารือหรือติดต่อกับกรรมการตรวจ
สอบได้ทันทีที่มีปัญหาหรือพบประเด็นส�าคัญ	ในด้านการ
ปฏบิตังิานประจ�าวนันัน้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานด้านการบริหาร	(Administrative	Reporting)	ต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ	ในระหว่างปี	2559	
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารได้ร่วมกันสนับสนุน
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีบุคลากรตรวจสอบ 
ทีเ่พยีงพอและมีคุณภาพ	โดยส่งเสรมิให้ผูต้รวจสอบภายใน
เข้ารับการอบรมด้านต่างๆ	เพื่อพัฒนาความรู้	ตลอดจน 
การรับบุคลากรท่ีมีความสามารถเข้าร่วมเสริมทีมงาน 
อย่างเหมาะสม

การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
	 ธนาคารพัฒนาช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
ข้อมูล	ค�าติชม	เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น	และข้อร้อง
เรียนต่างๆ	มายังธนาคารโดยใช้การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ	ดังนี้
	 1.	 ช่องทางบริการผ่านโทรศัพท์:	 ธนาคารมีศูนย์ 
	 	 บริการลูกค้า	 (KK	Contact	Center)	หมายเลข 
	 	 โทรศพัท์	02	165	5555	คอยให้บรกิารต่างๆ	รวมทัง้ 
	 	 การรับแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับ 
	 	 อัตโนมัติ	(IVR)	และผ่านเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้บริการ 
	 	 ลกูค้าทกุวนั	นอกจากน้ี	ธนาคารยงัได้เปิดให้บรกิาร	 
	 	 KK	Biz	Contact	Center	หรือศูนย์บริการลูกค้า 
	 	 ธุรกิจ	 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์	 02	 165	 5599 
	 	 เพ่ือให้บรกิารลกูค้าธรุกิจ	รวมถงึคู่ค้าธรุกจิสามารถ 
	 	 ติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ทุกวัน
	 2.	 ช่องทางออนไลน์	:	ธนาคารพฒันา	www.kiatnakin. 
	 	 co.th	 เป็นเว็บไซต์หลักของธนาคาร	 เพ่ือเป็น 
	 	 ช่องทางในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ	ข้อมูล 
	 	 องค์กร	และข้อมลูส�าคัญอ่ืนๆ	ทีจ่�าเป็นส�าหรับลูกค้า	 
	 	 รวมถงึเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยน�าความเหน็ข้อเสนอแนะ	 
	 	 และข้อร้องเรยีนของลกูค้ามาพฒันาผลติภณัฑ์และ 
	 	 บริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
	 	 	 นอกจากน้ี	ธนาคารใช้ช่องทางสังคมออนไลน์	 
	 	 KK 	 Facebook 	 (www. facebook .com/ 
	 	 kiatnakinlive)และ	KK	YouTube	(www.youtube. 
	 	 com/kiatnakinlive)	เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารอัพเดท 
	 	 จากธนาคารแก่กลุ่มเป้าหมาย	รวมถึงเป็นช่องทาง 

  In addition, the Bank has also opened the KK Biz  

  Contact Center at 02 165 5599 to provide services 

  to corporate clients and partners every day. 

 2. Online: The Bank has developed the www. 

  kiatnakin.co.th website as its main website, to  

  serve as a channel for providing information  

  about products/services, organizational information, 

  and other important information for clients. The  

  website also serves as a tool for receiving 

  comments, recommendations, and complaints  

  from clients to develop the Bank’s products and  

  services even further.

   In addition, the Bank uses social media 

  channels, including the KK Facebook (www. 

  facebook.com/kiatnakinlive) and KK YouTube  

  (www.youtube.com/kiatnakinlive) to provide  

  updated news to target groups, and to serve  

  as channels for clients to request information,  

  express opinions, and provide recommendations  

  to the Bank 24 hours. 

 3. Contacting independent directors or the corporate 

  secretary: Clients and service recipients can directly 

  contact our independent directors and the company 

  secretary at independent_director@kiatnakin.co.th  

  and corporate_secretary@kiatnakin.co.th 

  respectively.

 4. The Bank’s employees can file complaints via  

  electronic email directly with the Chairman of  

  the Board of Directors, the Chief Executive 

  Officer, the President, or the Chief Governance  

  Officer to provide information or leads on illegal  

  or unethical conduct, wrongdoing, corruption,  

  or inappropriate behavior. The Bank has set the  

  whistleblower protection process and will not  

  commit any unfair treatment on all employees,  

  temporary staff or contract staff who have 

  reported any suspected acts. The Bank has 

  realized the importance of keeping reported 

  information and evidence confidential. The  

  whistleblowing information will be acknowledged  

  only among the responsible parties or only be  

  disclosed by law as stipulated. In addition, for  

  their reassurance, whistleblowers can submit  

  complaints confidentially.
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	 	 ให้ลูกค้าสอบถามข้อมลู	แสดงความเหน็	เสนอแนะ 
	 	 ต่อธนาคารได้ตลอด	24	ชั่วโมงในทุกวัน
	 3.	 ช่องทางติดต่อกรรมการอิสระและเลขานุการ 
	 	 บริษัท	 :	 ลูกค้าและผู ้ใช้บริการสามารถติดต่อ 
	 	 กรรมการอิสระได้โดยตรงทางอิเล็กทรอนิกส์เมล	์ 
	 	 independent_director@kiatnakin.co.th	และ 
	 	 เลขานุการบริษัท	ได้ที่	corporate_secretary@ 
	 	 kiatnakin.co.th
	 4.	 ส�าหรับพนักงานของธนาคาร	สามารถร้องเรียน 
	 	 มายงัประธานกรรมการธนาคาร	ประธานเจ้าหน้าที่ 
	 	 บริหาร	 กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 หรือประธาน 
	 	 เจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการได้โดยตรง	เพื่อแจ้ง 
	 	 เบาะแสหรือข ้อร ้องเรียนจากการกระท�าผิด 
	 	 กฎหมาย	 หรือจรรยาบรรณ	 หรือพฤติกรรมที่ 
	 	 อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น	 หรือประพฤติ 
	 	 มิชอบของบุคคลในองค์กร	 โดยธนาคารมีกลไก 
	 	 ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	และให้ความส�าคัญ 
	 	 กับการเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียน	ข้อมูลการร้องเรียน	 
	 	 และเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับซึ่งจะรับรู ้
	 	 เฉพาะในกลุ ่มบุคคลที่ ได ้รับมอบหมายและ 
	 	 เกีย่วข้องด้วยเท่านัน้	นอกจากนีผู้ร้้องเรยีนสามารถ 
	 	 ยื่นข้อร้องเรียนโดยเป็นความลับและไม่เปิดเผยชือ่	 
	 	 เพือ่สร้างความมัน่ใจแก่ผูร้้องเรยีน
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กรณีพฤติกรรมทั่วไป กรณีพฤติกรรมร้ายแรง
-	มีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต
-	ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของธนาคารอย่างร้ายแรง
-	ฯลฯ

ลงโทษตั้งแต่พักงานขึ้นไป

มี
ไม่มี

ทีม	ER	Records	data
และรายงาน	OP	Risk
และ	Compliance

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่	(>=EVP	ขึ้นไป)

พิจารณา โอนย้าย /
ให้หยุดปฏิบัติงานชั่วคราว

รายงาน Operation  
Risk ตามเกณฑ์

ประธานสายที่เกิดเหตุ
พิจารณา / สั่งการ

ผู้กลั่นกรองเสนอ
President พิจารณา

การกลั่นกรอง
ประธานสาย HR + ประธานสายที่เกิดเหตุ

ต้ังคณะกรรมการสอบสวน
และดำ เนินการสอบสวน

ผู้เกี่ยวข้อง แก้ไข /  
ให้คำ แนะนำ กับพนักงาน

HR Committee / ประธาน 
สายที่เกิดเหตุ / ER รับทราบ  

และ / แจ้งผล พนักงาน

President, ประธานสาย HR, 
ER ประธานสายที่เกิดเหตุ  

รับทราบ และแจ้งผล พนักงาน

President พิจารณาลงโทษ / 
การดำ เนินคดี / ชดใช ้

ความเสียหาย

ประธานสาย HR และประธานสาย 
ที่เกิดเหตุให้ความเห็นเรื่อง การลงโทษ /  

ดำ เนินคดี / ชดใช้ความเสียหาย

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทางวินัย

กรรมการพิจารณา 
โทษทางวินัย President พิจารณาเร่ือง

และการลงโทษ

มีความผิด
วินัยหรือไม่?

พิจารณาภายใต้
อำ นาจประธานสายที่ 

เกิดเหตุหรือไม?่

President 
พิจารณาต้ังคณะกรรมการ

สวบสวน หรือไม่?

พนักงานอุทธรณ์
หรือไม?่

เป็นระดับ 
>= SVP 
หรือไม?่

การร้องเรียนพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
จดหมายลูกค้า คู่ค้า พนักงาน รายงาน Operation Risk ฝ่ายตรวจสอบ / Contact center / ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ฯลฯ

ใช่
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

	 คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินโยบายที่ ใช ้ เป ็น 
หลักเกณฑ์ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	6	เรื่อง	ดังนี้
	 1.	 นโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ
	 2.	 นโยบายเรื่องจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
	 	 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
	 3.	 นโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
	 	 รับผิดชอบต่อสังคม
	 4.	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	
	 5.	 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
	 	 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
	 6.	 นโยบายการก�ากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ 
	 	 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
	 ทั้งน้ีนโยบายทุกเรื่องจะมีการทบทวนเป็นประจ�า
สม�่าเสมอ	หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
หรือภายนอกอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยผ่านการพิจารณาของ 
คณะกรรมการก�ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก�ากบักจิการ 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติต่อไป

	 ตัวอย่างเน้ือหาของนโยบายที่ส ่งเสริมการสร ้าง
วฒันธรรมองค์กรด้านการก�ากับดูแลกิจการและการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เช่น
	 •		 นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการทจุรติ

และคอร์รัปชั่น	อาทิ
	 	 		 กรรมการ	พนักงาน	และสมาชิกในครอบครัว

ของกรรมการและพนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ	
การสันทนาการที่มากหรือบ่อยเกินไป	 รวมทั้ง 
สิ่งตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกินปกติ 
จากบคุคลหรอืบรษิทัห้างร้านอ่ืนทีธ่นาคารประกอบ
ธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจด้วยทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม

	 	 	 ธนาคารมีนโยบายห้ามมิให้พนักงานติดสินบน		
	 	 ตอบแทน	หรือให้เงินแก่บุคคล	เจ้าหน้าที่รัฐ	หรือ 
	 	 บริษัทห้างร้านใด	เพื่อรับประโยชน์ในทางธุรกิจที ่
	 	 ไม่เหมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจ 
	 	 นโยบายนี้ครอบคลุมถึงการจ่ายเงินทุกลักษณะ 

Creating an Organizational Culture and Business 

Ethics Guidelines

 The Board has approved six policies to serve as 

corporate governance guidelines as follows:

 1. Corporate governance policy

 2. Business ethics policy, Kiatnakin Phatra Financial  

  Group

 3. Corporate social responsibility policy

 4. Anti-corruption policy

 5. Conflict of interest prevention policy, Kiatnakin  

  Phatra Financial Group

 6. Guidelines on business conduct policy, Kiatnakin  

  Phatra Financial Group

 The Compliance and Governance Committee will 

regularly review all policies, or consider updates when 

there are significant changes in internal or external 

factors, and propose changes to the Board for approval.

 Examples of policies that help promote good  

organizational culture and business ethics includes:

 •  Policy and measures on anti-corruption, such as

   Guidelines for all directors, executives and 

  employees to refrain from receiving gifts, 

  entertainment, or compensation that are excessive  

  or too frequent from persons or companies that  

  the Bank conducts or will conduct business with,  

  either directly or indirectly. 

   The Bank’s policy also forbids bribes, payoffs  

  or payments of any kind to any person, government 

  official or entity for the purpose of improperly  

  obtaining or retaining business or influencing 

  consideration of any business activity. This policy 

  covers all types of payments that may or may not  

  be considered legal under the circumstances. The  

  Group has clearly expanded guidelines on such  

  practices in its anti-corruption policy. 
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	 	 ไม่ว่าจะถกูกฎหมายหรอืไม่กต็าม	ทัง้นี	้กลุม่ธรุกิจฯ	 
	 	 ได้ขยายความแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไว้ใน 
	 	 นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น
 •		 นโยบายและมาตรการในการไม่เลือกปฏิบัติ	

(Discrimination)	อาทิ
	 	 		 ธนาคารไม่ยอมรบัการเลอืกปฏิบติัอนัเนือ่งด้วย

เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	ความพิการ 
หรือรสนิยมทางเพศ	และไม่ยอมรบัการเลอืกปฏบิตัิ
ที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

 •		 นโยบายและมาตรการในการรักษาความลับ	
(Confidentiality	of	Information)	อาทิ

	 	 		 ธนาคารต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้
จากลูกค้าและผู้ขายสินค้าและบริการต่างๆ	และ
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการที่จะไม่ใช้ข้อมูลที่
ได้รับมาไปในทางท่ีไม่สมควร	ทั้งน้ี	หน้าที่ในการ
รักษาความลับของข้อมูลอาจละเว้นได้เมื่อต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูล	ทั้งนี้	ธนาคารก�าหนดราย
ละเอียดเพิ่มเติมไว้ในนโยบายเรื่องการเก็บรักษา
ข้อมลูเป็นความลบั	และหลกัเกณฑ์การซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ของผูบ้รหิาร	พนกังาน	และบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีธนาคารหรือที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

	 	 		 ธนาคารมีนโยบายในการรักษาความลับและ
ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	กล่าว
คือ	ธนาคารจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้ายกเว้น
ได้รับอนุญาตจากลูกค้า	หรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ตามที่กฎหมายก�าหนด	พนักงานของธนาคารต้อง
ไม่ปรึกษาธุรกิจของลูกค้าของตนกับพนักงาน
อื่น	ยกเว้นในกรณีที่จ�าเป็นต้องรู้และผู้ให้บริการ
ภายนอกที่ทราบข้อมูลของลูกค้าจะต้องเก็บข้อมูล
นั้นเป็นความลับและใช้ข้อมูลนั้นในการให้บริการ
ต่อธนาคารเท่านั้น

 •		 นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการ
แข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม	(Antitrust/Anticompetitive	
practices)	อาทิ

	 	 		 ธนาคารปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็น
ธรรมภายใต้กรอบธุรกิจ	และปฏิบัติตามสัญญา
หรือเง่ือนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใด 
ข้อหนึ่งได้	ธนาคารจะแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลัก
ความสมเหตุสมผล

 •  Policy on discrimination, such as

   Not tolerating discrimination on the grounds 

  of race, nationality, religion, gender, age, 

  disability, sexual orientation and any other form  

  of illegal discrimination.

 •  Policy on confidentiality of information, such as

   Maintaining the confidentiality of client and 

  vendor information entrusted to the Bank in the  

  conduct of its business. The Bank’s directors and  

  employees must exercise care not to misuse 

  nonpublic information obtained during their 

  employment. The obligation to maintain the 

  confidentiality of information may be subject to  

  legal or regulatory requirements to disclose that  

  information. In addition, the Bank has expanded  

  its policy on confidentiality of information, as  

  well as guidelines for asset management by 

  directors, employees, and persons involved with  

  the Bank’s securities investments, with access to  

  Bank information related to changes in asset value. 

   The Bank protects the confidentiality and  

  security of client information. The Bank does not  

  release client information to third parties, except  

  upon a client’s authorization or when permitted  

  or required by law. Employees of the Bank may  

  not discuss the business affairs of any client with  

  any other person, except on a strict need-to-know  

  basis. Third-party service providers and vendors  

  with access to client information are required to  

  keep client information confidential and use it  

  only to provide services to or for the Bank.

 •  Policy on antitrust/anticompetitive practices,  

  such as 

   Treating every business partner fairly under  

  business frameworks, and strictly complying  

  with various agreements and conditions that have  

  been agreed upon. In the event that the Bank  

  cannot comply with an agreed upon condition,  

  the Bank must inform the partner promptly to  

  consider reasonable solutions. 

 •  Policy on insider trading/dealing, such as

   Written measures to prevent the use of 

  internal information for inappropriate personal  

  profit-seeking or for benefits to others. The Bank  
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	 	 		 ธนาคารไม่เพิ่มยอดขายโดยการให้ร้ายสินค้า	
และบริการของธนาคารหรือบริษัทอื่นๆ	 หรือ 
การโฆษณาที่ไม่ตรงกับความจริง	หลอกลวง	และ
ผิดกฎหมาย	 รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน 
ของผู้อ่ืน	อาทิ	ทรัพย์สินทางกายภาพ	ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา	ลิขสิทธิ์	 สิทธิบัตร	 เป็นต้น	 รวมทั้ง 
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู ่ค้า	 และ 
ห่วงโซ่ธุรกิจ	(Business	Chain)	ทุกขั้นตอน

	 •		 นโยบายและมาตรการในการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	(Insider	Trading/
Dealing)	อาทิ

		 	 		 ธนาคารมีมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ในการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นในทาง
มิชอบ	ซึง่การเอาเปรยีบผูอ้ืน่	โดยธนาคารห้ามมใิห้
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	
อันได้แก่	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ใช ้ ข ้ อมูลภายในที่ เป ็นสาระส� าคัญต ่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของธนาคารและ 
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของธนาคาร

	 	 		 ธนาคารห้ามมิให้กรรมการ	 ผู ้บริหารและ
พนักงานท่ีทราบข้อมูลที่ส�าคัญของธนาคารและ
งบการเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง
ระหว่าง	7	วนัก่อนวนัสิน้ไตรมาสจนกระทัง่ธนาคาร
ได้เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนแล้วเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์	
(Trading	Session)

	 	 		 ธนาคารจัดให ้มีการรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์ของธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร
ทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย ์
ตามกฎหมายในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร
อย่างน้อยทุกไตรมาส

	 •		 นโยบายและมาตรการในการค� านึ งถึ ง 
สิ่งแวดล้อม	สุขอนามัย	และความปลอดภัย

	 	 		 ธนาคารให้ความส�าคัญกบัการดูแลรกัษาสภาพ
แวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อ 
ชีวิตและทรัพย์สินอยู ่เสมอ	 รวมถึงมีสวัสดิการ 
ด้านรักษาพยาบาล	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	
และการจัดท�าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้แก่
พนักงาน

	 	 		 นอกจากนี้	ธนาคารก�าหนดประเด็นนี้ไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนิน

  forbids directors, executives, employees, and  

  relevant persons such as spouses or descendants 

  from disclosing confidential information related  

  to changes in the Bank’s asset value to the public  

  for the purpose of trading Bank assets. 

   The Bank forbids directors, executives, and  

  employees who are privy to the Bank’s sensitive  

  information or financial performance from trading  

  Bank assets seven days before the end of each  

  quarter. These persons must wait at least one  

  trading session until the Bank has disclosed its  

  financial performance to the public.

   The Bank has also arranged for information 

  on its assets held by directors and executives to  

  be reported to the Board at least once every  

  quarter in accordance with the law.

 •  Policy on workplace, safety, health, and environment 

   The Bank places importance on maintaining  

  workplace safety, health, and environment for  

  people and property. Moreover, healthcare  

  benefits, including annual medical checkups,  

  accident insurance, and health insurance are  

  provided to employees. 

   In addition, the Bank has included this policy  

  as part of its guidelines for corporate social 

  responsibility in business operations. The policy  

  forbids the Bank from conducting business in 

  a way that harms the economy, culture, society, 

  or environment. The policy also forbids profit- 

  seeking that harms society, in addition to 

  promoting campaigns for instilling consciousness  

  among employees to efficiently and smartly 

  conserve energy and natural resources. 

 •  Policy on Whistleblowing

   The Bank has arranged for a reporting channel  

  for whistleblowers, e.g. the report on the accuracy  

  of financial reports, deficient internal controls  

  or any illegal or unethical activities or any  

  suspected corruption or improper behavior of  

  all employees. The Bank’s employees and other  

  stakeholders can communicate these actions to  

  the Bank through electronic email to independent 

  directors, or the Bank’s branch and Contact Center. 
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ธุรกิจอย่างความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยวาง
แนวทางให้ธนาคารต้องไม่ด�าเนินธุรกิจใดๆ	ที่มี 
ส่วนท�าให้เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 ได้รับความเสียหาย	และไม่สร้าง 
ผลก�าไร	บนภาระของสงัคม	และด�าเนนิการรณรงค์
และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์
และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ	 อย่าง 
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

 •		 นโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส	
(Whistleblowing)

	 	 		 ธนาคารจัดให้มีช ่องทางการร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสในประเด็นเก่ียวกับความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน	 ระบบควบคุมภายใน 
ทีบ่กพร่อง	การกระท�าผดิกฎหมาย	ผดิจรรยาบรรณ	
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น 
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร	 โดย
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ	สามารถ	ติดต่อ
สื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	การ
ติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังกรรมการ
อิสระ	หรือติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ
ธนาคารซึ่งศูนย์รับเรื่องร ้องเรียนของธนาคาร 
จะแจ้งผลการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้แจ้งข้อ
ร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าความผิดทราบ
ภายใน	3	วนั	นอกจากนี	้พนกังานธนาคารสามารถ
ติดต่อมายังประธานกรรมการธนาคาร	ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการได้โดยตรง 
เพือ่แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนจากการกระท�าผดิ

	 	 		 ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
และผู ้ให้ข ้อมูลที่กระท�าโดยเจตนาสุจริต	 โดย
ธนาคารจะไม่กระท�าการใดที่มีลักษณะเป็นการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน	ลูกจ้าง	หรือ
บคุคลอ่ืนใดทีร่บัจ้างท�างานให้แก่ธนาคาร	เนือ่งจาก
การแจ้งเบาะแสดังกล่าว	และธนาคารให้ความ
ส�าคัญกับการรักษาข้อมูลผู ้แจ้งเบาะแส	ข้อมูล 
การร้องเรียน	และเอกสารหลักฐานต่างๆ	ไว้เป็น
ความลับ	ซึ่งจะรับรู ้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและเกี่ยวข้องด้วย	หรือเป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น	นอกจากนี้ 
ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นความลับ	
ทัง้นี	้ธนาคารจะด�าเนนิการตามกระบวนการรับเร่ือง
ร้องเรียน	และระเบียบการสอบสวนข้อเท็จจริงและ
พิจารณาโทษทางวินัยที่ธนาคารก�าหนด

  Moreover, the Bank’s employees can directly contact 

  the Bank’s Chairman of the Board of Directors,  

  CEO, President or Chief Governance Officer to file  

  complaints on wrongdoing as such.

   The Bank has set the whistleblower protection 

  process and will not commit any unfair treatment  

  on all employees, temporary staff or contract  

  staff who have reported any suspected acts. The  

  Bank has realized the importance of keeping  

  reported information and evidence confidential.  

  The whistleblowing information will  be  

  acknowledged only among the responsible 

  parties or only be disclosed by law as stipulated.  

  In addition, the whistleblowers can submit a  

  complaint confidentially. The Bank will execute  

  complaints received according to its whistleblowing 

  process as well as investigation and disciplinary  

  regulation. 
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	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น	และนโยบายเร่ืองจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน 
ในหลายช่องทาง	เช่น	การเผยแพร่ข้อมูลในอินทราเน็ต 
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 สารจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ถึงพนักงาน	การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ
พนักงาน	เป็นต้น	เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับข้อบังคับและระเบียบพนักงานของธนาคาร	
	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 ธนาคารก�าหนดให้ผู ้บริหารและ
พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการเรียนรู้	การทบทวนและเพิ่ม
เติมความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	และ
นโยบายจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	ภายในระยะเวลา 
ทีก่�าหนดทางระบบ	KK	e-Learning	โดยผูเ้ข้ารับการทบทวน 
ทุกคนจะต้องท�าแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อประเมิน
ความเข้าใจของพนักงานและได้รับคะแนนเต็มจึงจะผ่าน
การทดสอบนี้	ซึ่งความคืบหน้าในการเรียนรู้และผ่านบท
ทดสอบของทุกสายงานจะถูกบันทึกในระบบและรายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารเป็นระยะ
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ
ในนโยบายส�าคัญทั้งสองเรื่องนี้อย่างแท้จริงและสามารถ
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
	 นอกจากนี้	 ธนาคารมีการสื่อสารนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นไปยังบริษัทในกลุ ่มธุรกิจฯ	 รวมถึงบริษัทอื่น 
ที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	มีอ�านาจควบคุม	ตัวแทนทางธุรกิจ	
และสื่อสารไปยังสาธารณชน	คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ผ่านหลายช่องทาง	เช่น	อีเมล	์
เวบ็ไซต์ธนาคาร	รายงานประจ�าปี	รายงานความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม	รวมถึง	สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ของ
ธนาคาร
	 และในช่วงสิ้นปี	พ.ศ.	2559	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ส่ง	e-card	
ถึงพนักงาน	คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	และลูกค้า	เพ่ือขอ
ความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ	หรือสิ่งตอบแทนใดๆ	
แก่พนกังานของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิฯ	ในช่วงเทศกาลปีใหม่	
พ.ศ.	2560	อีกด้วย	

กระบวนการตดิตามและจดัการให้มีการปฏบัิติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ

 The Group communicates and disseminates policy 

on anti-corruption and business ethics through various 

channels, including intranet, messages from the 

President, and messages from the Chairman of the 

Board, and orientation training, so that employees and 

executives may acknowledge and comply with the 

guidelines when they perform their duties. 

 In 2016, the Bank prescribed that all executives and 

employees must participate in training on the Bank’s 

policies on business ethics and anti-corruption within 

a specified timeframe using the KK e-Learning system. 

All training participants must complete a test at the 

end of the course to evaluate their understanding. Only 

employees who receive a full score are considered to 

have passed the evaluation. Training progress and results 

are recorded and reported directly to the Chief 

Executive Officer periodically to ensure that executives 

and employees truly understand this important policy 

and can apply it correctly. 

 The Bank communicates its anti-corruption policies 

to its subsidiaries, representatives, the general public, 

partners, and stakeholders through various channels – 

including the Bank’s official website, emails, annual 

reports, CSR reports, and other publications.

 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 2017 New Year 

or other occasions.

 After communicating the policy through various 

channels, the Group considers it the duties of directors 

and employees to immediately report any illegal or 

Monitoring and Compliance with Business Ethics
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	 เม่ือด�าเนินการสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลายแล้ว	กลุ่มธุรกิจฯ	ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ
และพนักงานทุกคนที่ต้องตรวจตราสถานการณ์ท่ีอาจ
ขัดแย้งกับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	และ
รายงานพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและละเมิดหลักจรรยา
บรรณโดยทันที	 และเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิด
ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังที่ระบุไว้ในนโยบายและมาตรการ 
ในการแจ้งเบาะแส	 (Whistleblowing)	หน้า	 45	ของ 
รายงานฉบัับนี้

unethical activities which conflict with the Group’s 

guidelines on business operations or any suspected 

corruption or improper behavior. The Group also 

provides opportunities for other stakeholders to provide 

information or file complaints through various channels  

as mentioned on page 45 of this report.
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	 กลุ่มธุรกิจฯ	วางนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ของกลุ ่มธุรกิจการเงินตามแนวทาง	 Enterprise	Risk	
Management	(ERM)	เพื่อให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยง
ที่มีความเหมาะสม	เพียงพอกับปริมาณและความซับซ้อน
ของธุรกรรม	และมีประสิทธิภาพ	ครอบคลุมความเสี่ยง 
ทีส่�าคญัครบถ้วน	รวมท้ังบรหิารควบคุมความเสีย่งดงักล่าว
ให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ของกลุม่ธรุกิจฯ	และ
อยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	ซึง่จะส่งผลให้กลุ่มธรุกิจ
การเงนิฯ	สามารถสร้างมลูค่าสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้	โดยค�านงึ
ถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด	ภายใต้ความไม่แน่นอนที่เป็น
ความเสี่ยงและโอกาส
	 ทุกหน่วยงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	
มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเส่ียงนี้ 
โดยมสีายงานบรหิารความเสีย่งของธนาคาร	และหน่วยงาน	 
กลุ่มบุคคล	ตัวแทน	ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการบริหาร
ความเสีย่งกลางของบรษิทัในกลุ่มธรุกจิฯ	เป็นผูก้�ากับดแูล
ให้เป็นไปตามนโยบายนี้
	 สายบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในการจัดท�ารายงานภาพรวมความเสี่ยงของธนาคารและ
ภาพรวมความเสีย่งของบรษิทัในกลุม่ธุรกจิฯ	ซึง่ครอบคลมุ
ความเสีย่งท่ีมผีลกระทบกับการด�าเนนิธรุกจิครบถ้วน	ได้แก่	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงด้านการเงิน	 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	 
ความเสี่ยงด้านสังคมและ/	หรือสิ่งแวดล้อม	เพื่อน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน

ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง 
ERM : กรณีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
	 ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม ่และการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�างานใหม่ของธนาคารทุกครั้ง	หน่วยธุรกิจ	
(Business	Unit)	หน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์	(Project 
Manager)	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	 (Project	Owner) 
จะต้องท�างานร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน	(Supporting 
Unit)	 ผู ้ประสานงานประจ�าสายงาน	 (Division	 BA) 
สายบริหารความเสี่ยง	 สายตรวจสอบภายใน	 (Audit 
Division)	สายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	และทีมกิจกรรม
เพื่อสังคม	เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นในด้านต่างๆ	ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ

การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

 The Group has set policy for an Enterprise Risk 

Management (ERM) system to appropriately, efficiently, 

and sufficiently manage risk of varying complexity in 

each transaction. The system thoroughly covers important 

risks, and their management to be at acceptable levels, 

in accordance with the policies and strategies of 

the Group, to enable the Group to maximize value for 

shareholders, with consideration for all stakeholders, 

under conditions of uncertainty related to risks and 

opportunities. 

 All business units and subsidiaries in the Group have 

the duty to comply with ERM policies, with the Group’s 

risk management function, groups, or representatives 

assigned to ensure compliance in this regards.

 The risk management function is assigned to report 

the overall risk management status of the Bank and 

its subsidiaries, including all risks that affect overall 

business operations, such as strategic risk, operational 

risk, financial risk, regulatory risk, and social and 

environmental risk, to the Risk Management Committee 

regularly every month.

Example of Enterprise Risk Management 

(ERM): Launching a new product

 In every development of new products or 

modification of processes at the Bank, the business 

unit, project manager, project owner must work with the 

supporting unit, division BA, Audit Division, Compliance 

function, and CSR team to assess the risk and potential 

impacts, including potential environmental and social 

impacts, of the new products or modified processes. 

If the assessment indicates potential damages, the 

developer must propose suitable risk management 

measures, including risk control, monitoring, and 

reporting in the project feasibility phase, in order to 

ensure that the risk is at acceptable levels, falls within 

a suitable timeframe, and is in accordance with the 

Group’s risk management policy. 
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สังคมและสิ่งแวดล้อม	และแนวทางการประเมิน	ควบคุม	
ติดตาม	และรายงานความเสี่ยงดังกล่าวในขั้นตอนการ
ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ	 (Project	Feasibility)	
ของผลิตภัณฑ์ใหม่	เพื่อจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ	
ตามแนวทาง	ERM	เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการท�างานใหม่แล้ว	จึงจะสามารถด�าเนินการ 
ในเชิงธุรกิจได้	เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ท�างานทุกอย่างของกลุ ่มธุรกิจฯ	มีความเสี่ยงในระดับ 
ที่ยอมรับได้	และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในระดับที่ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้

	 ธนาคารจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ต ่อเนื่องของงานสาขาเพื่อให ้ ม่ันใจได ้ว ่าธนาคาร 
จะยังสามารถให้บริการธุรกรรมงานที่ส�าคัญได้อย่าง
ต่อเนื่องเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกลับสู ่การด�าเนินการ 
ในภาวะปกตไิด้ในเวลาทีเ่หมาะสม	โดยจดัให้มกีารทดสอบ
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และมีการทบทวนปรับปรุงแผน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 กลุ่มธุรกิจฯ	 ให้ความส�าคัญกับ 
การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์กร	จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์และการริเริ่มให้เกิด
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2558	
เป็นต้นมา	ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ
คือความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นในการท�างานระหว่างหน่วย 
ธุรกิจต่างๆ	กับสายบริหารความเสี่ยง	เพื่อร่วมกันประเมิน
ความเสี่ยงต้ังแต่ขั้นตอนแรกในกระบวนการท�างาน 
ของแต่ละโครงการ	ดังเช่น	กระบวนการออกผลิตภัณฑ์
และการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานใหม่ทุกอย่าง 
ของธนาคารตามที่ได้ยกตัวอย่างไว้ในหน้า	49-50	ของ
รายงานฉบับนี้
	 นอกจากนี้	 สายบริหารความเสี่ยงได้ให้ความรู้แก่
กรรมการ	ผู ้บริหารระดับสูง	และพนักงานของธนาคาร 

การจัดการภาวะวิกฤต
Crisis Management

 The Bank has business continuity plans in place at 

every branch to assure clients that the Bank can still 

provide transactional services after emergencies, or 

return to normal operations within a suitable timeframe. 

Training is provided at least once a year, with plans 

updated to be consistent with current situations in 2016. 

 The Group places importance on promoting a  

culture of risk management throughout the organization, 

and therefore set Strategic Directions and Initiatives 

since 2015, resulting in significant changes, including 

improved cooperation between business units and the 

Risk Management function in risk assessements from 

the first step in the work of each project, as detailed in 

the Enterprise Risk Management (ERM) process for the 

development of new products or modification to 

processes at the Bank on page 49-50 of this report.

 In addition, the Risk Management function has 

regularly provided knowledge on risk management 

to Board directors, senior executives, and employees. 

The Introduction to Risk Management training is regularly 

provided once each quarter, while trainings on Market 

 After the product receives approval from the New 

Product and Work Process Sub-committee can the 

project commence commercial operations, in order 

to ensure that the risk of the Group’s product is at 

acceptable levels and do not cause irreversible social 

or environmental damages.
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Strategic Direction & Initiatives

Risk Culture

Risk Awareness

Risk Ownership

Organization Data

Process/Procedure

Work Process Risk Information

Revise Policy Risk Management Tools

Skill & Knowledge

Cooperation

ในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ	เช่น	ความรู้เบือ้งต้น 
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	 (Introduction	 to	Risk 
Management)	 อย่างสม�่าเสมอไตรมาสละ	 1	 ครั้ง 
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	การบริหารความเสี่ยง 
ด ้านตลาด	 การบริหารความเสี่ยงด ้านปฏิบัติการ 
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและด้านอัตรา
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร	อย่างสม�่าเสมอ	ปีละ 
1	 ครั้ง	 และได้บรรยายเรื่อง	 Risk	 Awareness	 และ 
การบริหารจดัการความเสีย่งทีอ่ยูใ่กล้ๆ	ตวั	ให้กบัพนกังาน
เข้าใหม่ในการปฐมนิเทศซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจ�าเดือนละ 
1	ครั้ง

Risk Management, Operational Risk Management, and 

Banking Liquidity and Interests Rates Risk Management 

are provided once each year. Moreover, lectures on Risk 

Awareness and Personal Risk Management are regularly 

provided in the orientations for new employees once 

every month.
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 กลุ่มธุรกิจฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงบริการ 
ที่เป็นเลิศส่งมอบแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด	จึงจัดให้มีการประเมินความพอใจลูกค้าและคู่ค้า	
เช่น	ผู้จ�าหน่ายรถยนต์ทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว	
ภายหลังจากการใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทางการ
สื่อสาร	อาทิ	สาขา	และ	Contact	Center	เป็นต้น	เพื่อ
น�าไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	ในกรณีที่ลูกค้าหรือ 
คู่ค้าแจ้งเข้ามาว่าไม่พึงพอใจต่อบริการในบางช่องทาง	
ธนาคารจะท�าการติดต่อกลับเพื่อขอรับทราบรายละเอียด
เพ่ิมเติม	และน�ากลับมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
	 นอกจากนี้	 ธนาคารรวบรวมผลการร้องเรียนของ 
ผู้ใช้บริการ	(Voice	of	Customers)	เป็นประจ�าทุกเดือน
เพ่ือน�าผลการร้องเรียนไปปรับปรุงแก้ไข	พัฒนาคุณภาพ
และประสทิธภิาพของผลติภัณฑ์และการให้บรกิาร	รวมถึง 
ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในปีท่ี 
ผ่านมา	ธนาคารผลิตสื่อการเรียนรู้เรื่องการเสริมทักษะ
การให้บริการลูกค้าเพื่อแนะน�าพนักงานถึงสิ่งท่ีควรท�า/ 
ไม่ควรท�าในการปฏิบัติหน้าท่ี	 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ 
ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาของธนาคาร	และลด 
ข้อร้องเรียนหลักๆ	ตามที่เคยได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ

โครงการ Super Branch Award 2016

	 ธนาคารส ่งเสริมให ้สาขาทุกแห ่งมีส ่วนร ่วมใน 
การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารทีอ่ยูเ่หนอืความคาดหมาย 
ของลกูค้า	จงึจดัโครงการ	Super	Branch	Award	2016	ขึน้ 
เพื่อสนับสนุนให้สาขาได้เกิดการแข่งขัน	ตื่นตัว	มุ ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาด้านการขายและคุณภาพบริการ	โดยมีเกณฑ์
ที่ใช้ในการแข่งขันระหว่างสาขา	คือ	ผลด�าเนินการด้าน
ปริมาณธุรกิจ	ด้านคุณภาพการให้บริการ	ด้านการปฎิบัติ
ตามมาตรฐาน	/	ระเบยีบปฎิบติั	ประกอบกบัการมส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ	ของธนาคาร	
	 คณะกรรมการ	 ได้ตัดสินให้สาขาเซ็นทรัลพลาซา
พระราม	3	ชนะเลิศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	และ	
สาขาสระแก้ว	ชนะเลิศในเขตภูมิภาค

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
Client Relations Management

 The Group is committed to developing world-class 

services for the highest satisfaction of clients. There 

are regular surveys of the satisfaction of clients and 

partners, such as sellers of new or used vehicles, through 

a variety of channels, including branches and Contact 

Centers. Feedback is used to improve service quality. 

If clients or partners file a complaint about services, 

the Bank will contact them to gather additional details 

to improve service quality.

 In addition, all client comments and complaints are 

compiled 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. In 2016, 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. 

The Super Branch Award 2016 Project 

 The Bank promotes the participation of all branches 

in developing service quality to exceed the expectation 

of clients, and has therefore launched the Super Branch 

Award 2016 Project to stimulate all branchs to maintain 

their service quality, comply with Bank rules and 

regulations, and aim for services that maximize client 

satisfaction. The Key Performance Indicators (KPI) are 

used to measure service quality improvements and plans. 

Branches are also assessed based on survey, scoring 

by the Compliance Department, and their participation in 

project activities. After Judging, the Central Plaza Rama 

3 branch was selected as the winner in the Bangkok and 

metropolitan area category, and the Sa Kaeo branch was 

selected as the winner in the regional category.
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 ธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง
การสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ให้มากที่สุดโดยแสดงออกผ่านการปฏิบัติทางธุรกิจ 
หลายประการ	อาทิ
 •  นโยบายเรื่องการซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์

ของธนาคารเพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับประกอบธุรกิจ	 
วางหลักเกณฑ์การซ้ือหรือมีไว้ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจต้องวิเคราะห์ถึง
ความสะดวก	ปลอดภัยของพนักงาน	ลูกค้า	หรือ 
ประชาชนผู ้ใช้บริการประกอบความเหมาะสม 
ในด ้านอื่ นๆ 	 ด ้ วย 	 และการซื้ อหรือมี ไว ้ ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์จากผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับธนาคาร 
ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ด้วย

 •  นโยบายเรือ่งการใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารภายนอก
ในการประกอบธุรกิจของธนาคาร	(Outsourcing	
Policy)	 วางหลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติ 
ขั้นต�่าของผู้ให้บริการภายนอก	และกระบวนการ 
ว ่าจ ้างว ่าจะต ้องค�านึงถึงชื่อเสียงทางธุรกิจ	
ประวัติการถูกร้องเรียน	หรือถูกฟ้องร้องด�าเนินคด	ี
ประกอบเกณฑ์ความเหมาะสมในข้ออื่น	ซึ่งรวมถึง 
ผู้ให้บริการภายนอกนั้นต้องมีวัฒนธรรมองค์กร	
และนโยบายการให้บริการที่เหมาะสมกับธนาคาร
ด้วย

 •  การท�าธุรกรรมเงินกู้ยืมใดๆ	ของธนาคารจะต้อง
ปฏบิตัติามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงนิ	พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก ่อการร ้าย 
กฎกระทรวงเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จ
จริงเก่ียวกับลูกค้า	 พ.ศ.	 2556	ประกาศส�านัก 
นายกรัฐมนตรีเรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา	16 
แนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งออกโดยส�านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	และประกาศ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้การด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารสนับสนุนให้เกิดการก่อการร ้ายหรือ 
การปฏิบัติผิดกฎหมายในสังคม

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 The Bank has the intent of conducting business 

operations by avoiding negative impacts to society 

and the environment to the greatest extent possible. 

This intent is reflected through several of our business 

practices, such as:

 •  The Bank’s policy on the purchase of real estate 

  assets to serve as a place of business is governed  

  by guidelines that require the analysis of the 

  assets’ convenience and safety for employees,  

  clients, and the general public, as well as other  

  criteria. 

 •  The Bank’s outsourcing policy is governed 

  by guidelines that set minimum qualifications 

  for vendors and contracting, which must 

  consider the reputation, history, and past 

  complaints or lawsuits of the vendor, among other  

  criteria. In addition, the vendor must have an 

  organizational culture and service policies that  

  are suitable for the Bank. 

 •  All of the Bank’s loan transactions must strictly  

  comply with the Anti-Money Laundering Act, 

  the Counter Terrorism Financing Act, the 

  Ministerial Regulation on Customer Due Diligence  

  B.E. 2556, the Prime Minister’s Office Order on  

  Reporting Financial Transactions by Customers  

  and Professions Under Section 16, the Anti-Money 

  Laundering Office’s Guidelines on Customer Due  

  Diligence, and other Anti-Money Laundering 

  Office orders to ensure that the Bank’s business  

  operations do not inadvertently support terrorism  

  or break the law. 

 •  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 / clients to inform  

  them to refrain from providing gifts to the 

  Financial Group’s directors, executives, and 

Supply Chain Management
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 •  กลุ ่มธุรกิจฯ	 แสดงเจตนารมณ์ที่ ชัดเจนต่อผู ้มี 
ส่วนได้เสียตลอดสายธุรกิจขององค์กร	ในการให้
บริการบนหลักธรรมาภิบาล	และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	จึงได้ส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเน่ืองเป็นปีที่	 2	 เพื่อขอความร่วมมือในการ 
งดเว ้นการให้ของขวัญ	 หรือสิ่งตอบแทนใดๆ 
แก่พนักงานของบริษัทในกลุ ่มธุรกิจฯ	 ในช่วง
เทศกาลปีใหม่	และมุ่งหวังให้ผู ้มีส่วนได้เสียกับ 
กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได ้น�าแนวปฏิบัตินี้ ไปใช ้ เช ่นกัน 
เพื่อขยายผลการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันให้แผ่ขยายในภาคธรุกจิและสงัคมท่ัวไป

  employees for the second consecutive New Year.  

  The Group hopes that stakeholders also apply 

  the same practice in their organization, in order  

  to expand the anti-corruption culture in society. 
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	 กลุ่มธุรกิจฯ	ท�าหน้าท่ีพลเมืองดีของสังคมโดยการ 
ช�าระภาษีอากรทุกประเภทอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
และได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านภาษีอากรไว้ใน
นโยบายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง	เช่น	
 •  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ธนาคาร 

จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด ้าน
การเงิน	การบัญชี	การเก็บบันทึกข้อมูล	รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ 
แนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น	สอบทานให้
ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน	และระบบ 
การตรวจสอบภายใน	ทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล

 •  นโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
รับผิดชอบต ่อสังคม	 วางหลักให ้การจัดสรร 
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศล 
ค�านึงถึงความเหมาะสมโดยจะไม่จ�ากัดอยู่แต่
โครงการและกิจกรรมท่ีเอื้อประโยชน์ทางภาษี
เท่านั้น	

	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้แสดงข้อมูลการช�าระภาษี
อย่างละเอียดไว้ในรายงานประจ�าปี	 2559	 ในหัวข้อ 
รายงานทางการเงิน	 หน้า	 327-328	 ซึ่งรับรองความ 
ถูกต้องโดยประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 และผู ้สอบบัญชี 
จากบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

การดำ เนินการทางภาษี
Tax Practices

 The Group is a good corporate citizen and pays its taxes 

and duties in full, in addition to establishing guidelines 

for tax practices in serveral of its policies, such as: 

 •  The Bank’s anti-corruption policy, with rigorous  

  internal controls of its finances, accounts, records,  

  and other internal processes related to anti- 

  corruption. The internal control and audit 

  processes of the Bank are appropriate and effective. 

 •  The Bank’s policy on corporate social responsibility 

  includes establishing funds to appropriately 

  support society and charities, and do not only  

  include projects that offer tax benefits. 

 In addition, the Bank fully discloses its tax information 

on pages 315-316 in the Financial Statement section 

of its Annual Report 2016. The correctness of the 

Financial Statement has been verified by the Chairman 

of the Board, the Chief Executive Officer and President, 

and auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
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นวัตกรรมทางธุรกิจ

	 พันธกิจของกลุ่มธุรกิจฯ	ที่ว่า	“น�าทรัพยากรสู่ลูกค้า
อย่างถูกต้อง	พอเพียง	และทั่วถึง	ด้วยการบริการที่เหนือ
ความคาดหมายและไม่อาจหาได้จากที่ อ่ืน”	 น�าไปสู่ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน 
 •		 กองทุน	Phatra	Equity	Index	Linked	Complex	

Return 
	 	 		 เป็นกองทุนรวมผสม	อายุโครงการประมาณ 

6	เดือน	มีเป้าหมายลงทุนในตราสารหนี้	และ/หรือ
เงินฝากท้ังใน	และ/หรือต่างประเทศ	(บางส่วน)	 
ด้วยกลยุทธ์การปกป้องเงินต ้นของนักลงทุน	
โ ดย อัต ร าผลตอบแทนจะอ ้ า ง อิ ง กั บดั ชนี
ตลาดหลักทรัพย์	(SET50	index)	และอัตราการ 
มีส่วนร่วม	โดยในปี	2559	มกีองทนุ	Phatra	Equity	
Index	Linked	Complex	Return	ทัง้หมด	6	กองทนุ 
(ครบก�าหนดไปแล้ว	3	กอง)	โดยทั้งสามกองทุน 
ที่ครบก�าหนดไปแล้วได้ผลตอบแทนอยู่ท่ี	ร้อยละ	
3.14	ร้อยละ	6.36	และ	ร้อยละ	0.96	ต่อปี

 •		 กองทุน	Phatra	Smart	Minimum	Volatility 
	 	 		 ทางเลือกใหม่ลดความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด 

ด้วยกลยทุธ์การลงทนุทีมุ่ง่เน้นการลดความผนัผวน
ของกองทุน	 โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือก 
หลักทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความ
ผนัผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนภายใต้
แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน	
(Portfolio	ของกองทุน)	โดยมีเป้าหมายให้ความ
ผนัผวนทีค่าด	(expected	volatility)	ของ	Portfolio	
อยูใ่นระดบัต�า่ทีส่ดุ	กองทนุนีเ้ป็นการท�างานร่วมกัน
ระหว่าง	บลจ.	ภัทรและ	บล.	ภัทร	ในฐานะทีป่รกึษา
การลงทนุของกองทนุรวมซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยงในการลงทุน	เสนอขายครั้งแรก	
วันที่	16-22	มีนาคม	2559	ด้วยมูลค่าโครงการ	
5,000	ล้านบาท

 The Group’s mission is “To provide resources to 

clients properly, adequately and proficiently, through 

services beyond expectation and none like others,” 

leading to business innovations that will benefit clients 

and main stakeholders, and generate positive results to 

the nation’s overall economic system, as the following 

examples illustrate: 

Innovation in Investment Products 

 •  The Phatra Equity Index Linked Complex Return 

  is a mixed fund, with a six-month duration, and  

  investment bonds or savings bonds, both domestic 

  and foreign. The fund protects investor principal,  

  with returns on investment based on the Set50  

  Index and investment proportion. In 2016, there  

  were a total of six Phatra Equity Index Linked  

  Complex Return funds (three of which have 

  matured). All three matured funds generated 

  returns on investment of 3.14%, 6.36%, and 0.96%  

  per year.

 •  The Phatra Smart Minimum Volatility Fund is 

  a new alternative to smartly reduce risk, with  

  investment mechanisms designed to mitigate  

  fund volatility. The fund will select low-risk 

  securities and/or securities that reduce the 

  overall volatility of the investment, with the 

  concept of creating a portfolio that the fund  

  manages, and the objective of minimizing the  

  expected volatility of the portfolio. This fund is 

  a collaboration between Phatra Asset Management 

  Co., Ltd. and Phatra Securities Public Company  

  Limited, which are both investment risk 

  management experts. The fund was first listed  

  during March 16-22, 2016, with total capital of  

  5 billion baht. 

Business Innovations
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 •  Phatra	Edge	Mobile	Application	with	Streaming
	 	 		 กลางปี	2559	Phatra	Edge	ได้น�าเสนอบรกิารใหม่ 

สู่ลูกค้าเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการลงทุน	
ด้วย	Mobile	 Application	 ซึ่งถือเป็น	Mobile	 
Application	 แรกที่ลูกค้านักลงทุนจะสามารถ 
ท�าธุรกรรม	ซื้อ-ขาย	 ได้ทั้งหุ ้นและกองทุน	และ
สามารถบริหารพอร ์ตการลงทุนได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ	พร้อมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
ทางด้านงานวิจัยและข่าวสารทางการลงทุน	
ปัจจุบนัมีลกูค้าทีใ่ช้งาน	ผ่าน	Phatra	Edge	Mobile	
Application	กว่า	1,500	ราย

 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
 •		 โครงการสินเชื่อ	KK	SME	รถคูณ	3 
	 	 		 เป ็นนวัตกรรมสิน เ ช่ือธุ รกิจแนวคิดใหม ่

ในประเทศที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดหลักประกัน 
ในการขอสินเชื่อธุรกิจของผู ้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลางโดยสามารถใช้รถยนต์ 
ค�้ า ป ร ะ กั น สิ น เ ชื่ อ เ อ ส เ อ็ ม อี แ ท น ก า ร ใ ช ้
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน	 ในการขอรับ
วงเงินสินเชื่อได้สูงถึง	 3	 เท่าของมูลค่ารถยนต์
ที่น�ามาเป็นหลักประกัน	คือ	ตั้งแต่	 400,000	 -	
5,000,000	บาท	 (สามารถยื่นหลักประกันเพ่ือ 
ขอสินเช่ือได้สูงสุด	3	คันต่อลูกค้าหนึ่งราย)	และ
ธนาคารก�าหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
(Effective	Rate)	ที่ร้อยละ	14-15	ต่อปี	 โดยมี
ระยะเวลาการผ่อนช�าระ	 24-72	 เดือน	 และมี
การค�้าประกันวงเงินสินเชื่อจากบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	 (บสย.)	 เพ่ือให  ้
ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางได้มวีงเงนิ
เพียงพอต่อการต่อยอดธุรกิจ	

	 	 		 นบัต้ังแต่เดือนมนีาคมท่ีธนาคารได้เริม่โครงการ
สินเชื่อ	KK	SME	รถคูณ	3	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	
2559	โครงการนี้ได้ให้สินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการ
ประมาณ	1,091	รายการ	วงเงนิรวมทัง้สิน้ประมาณ	
1,689.03	ล้านบาท	

 •  Phatra Edge Mobile Application with Streaming – 

  In mid-2016, Phatra Edge launched a new 

  service to increase the convenience of clients,  

  with the first mobile application that allows 

  clients to conduct transactions, including the sale  

  and purchase of stocks and funds, as well as 

  efficiently manage their investment portfolios.  

  The application also provides investment research  

  and news. About 1,500 clients currently use 

  Phatra Edge Mobile Application.

 

Innovation in Loan Products

 •  “KK SME Car 3X” Loan – This product is a loan 

  innovation that aims to help improve the liquidity  

  of small and medium enterprise operators, using  

  cars, instead of real estate property, as collateral  

  with maximum credit line of three times the 

  collateral value, or from 400,000 to 5,000,000  

  baht. Each customer can submit up to three 

  vehicles as collateral. The Bank set the effective  

  rate of the loan at 14-15% per year, with repayment 

  periods of 24 to 72 months. The loan amount  

  is guaranteed by the Thai Credit Guarantee 

  Corporation (TCG) to assist small and medium  

  enterprise operators with obtaining sufficient  

  funds to expand their businesses. 

   The Bank has implemented the “KK SME Car  

  3X” Loan from March until December 31, 2016,  

  with loans of around 1.7 billion baht provided to  

  1,091 client accounts.

Innovation in Insurance Products

 In 2016, the Group developed new forms of  

insurance products to respond to the needs of more diverse  

clients, with a focus on insuring stability, expanding on 

other products, and promoting the sustainable growth of 

clients as well as our business. Samples of these products 

include:
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นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย
	 ในปี	2559	กลุ่มธุรกิจฯ	พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
รูปแบบใหม่ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น	 โดยเน้นการคุ ้มครองความมั่งคั่ง 
ต่อยอดจากผลติภัณฑ์อืน่ๆ	ของกลุม่ธรุกจิฯ	เพือ่สร้างความ
เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าและองค์กรควบคู่กัน	เช่น
 •		 ประกันภัยบ้านอุ่นใจ	 (ประกันอัคคีภัยส�าหรับ

ที่อยู ่อาศัย)	 ที่มอบความคุ ้มครองทันทีสูงสุด 
ถึง	1,000,000	บาทต่อแพ็กเกจ	สะดวกรวดเร็ว 
โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ	6	บาท

 •		 ประกันชีวิตคุ ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต	์ 
เคเคเจน	 คาร์ชิลด์	 เอ็กซ์ตร้า	 ที่มอบความ
คุ ้ มครองทั้ ง ก ร ณี เสี ยชี วิ ตและทุพพลภาพ 
ถาวรสิ้นเชิงด้วยจ�านวนเงินเอาประกันภัยคงที่
ตลอดอายุสัญญา	 และยังได้รับความคุ้มครอง 
ค่ารกัษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวนัอนัเนือ่งจาก
อุบัติเหตุอีกด้วย

 •		 ประกันชีวิตแบบบ�านาญ	เคเคเจน	อินฟินิท 
88/5	 จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง	 5	 ปี	 รับเงิน
บ�านาญร้อยละ	15	ต่อปี	ของจ�านวนเงนิเอาประกัน
ภัย	ตั้งเเต่อายุ	55	ปี	จนถึงอายุ	88	ปี	โดยสามารถ 
น�าค่าเบี้ยประกันที่ช�าระน�าไปลดหย่อนภาษีได ้
สูงสุดถึง	300,000	บาท	(เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมสรรพากรก�าหนด)	

 •		 ประกนัชีวติ	เคเคเจน	อนิเวสท์	ลงิค์	แบบช�าระ
เบ้ียประกันภัยคร้ังเดียว	ที่มอบความคุ้มครอง
ชีวิตร้อยละ	130	ของเบี้ยประกันภัยท่ีช�าระ	พร้อม
รับโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น 
ในระยะยาวกับหลากหลายกองทุนรวมชั้นน�า

 •  Home Protection Insurance Package (a fire  

  insurance for homes), which provides up to  

  1,000,000 baht in protection per package, and  

  is a convenient product that only costs an average  

  of 6 baht per day. 

 •  KKGEN Car Shield Extra (an auto leasing insurance),  

  which provides life and accident insurance with 

  a fixed payout throughout the contract period.  

  The product also covers hospital expenses and  

  per diem reimbursement from accidents. 

 •  KKGEN Infinite Annuity 88/5, which requires  

  only 5 years of premiums for clients to receive  

  an annual 15% pension payment from the total  

  insurance amount, from the age of 55 until 88.  

  Premiums for this product can be used for tax  

  deducations of up to 300,000 baht (Revenue 

  Department conditions apply). 

 •  KKGEN INVEST LINK (SP: Single Premium), which  

  requires only one premium payment to provide  

  lifelong protection of 130% of the premium  

  amount. The product also provides opportunities  

  for returns on investment in the long-term with  

  a number of leading investment funds offered. 
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โครงการ KKP Innovation Triple A : Anyone- 

Anywhere-Anytime

	 กลุ่มธุรกิจฯ	ขยายผลโครงการ	KKP’s	got	TALENTS 
ที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี 
ในปี	พ.ศ.	2558	มาสู่การจัดท�าโครงการ	KKP	Innovation	
Triple	A	:	Anyone-Anywhere-Anytime	ในปี	พ.ศ.	2559	 
เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอโครงการนวัตกรรมทาง 
ธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร	ปัญหาของลูกค้าและ 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	และปัญหาของพนักงาน	ที่สามารถ 
วัดความส�าเร็จได ้ ในช ่วงเ ดือนมกราคม-ธันวาคม 
พ.ศ.	2559	และมโีอกาสทีจ่ะได้รบัการพฒันาต่อยอดต่อไป
ในอนาคต	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 1)	 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมการพัฒนา 

ต่อเน่ืองและต่อยอด	สร้างนวัตกรรมในทุกๆ	วัน 
ที่ท�างาน	และทุกๆ	งานที่มีส่วนร่วม

	 2)	 เพ่ือตอบแทน	ชื่นชม	และสื่อสารให้เกิดการรับรู ้
ในวงกว้าง	 ถึงพนักงานที่มีทัศนคติและผลงาน 
ที่โดดเด่น	ในการร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อองค์กร	
และความคิดริเริ่มน้ันได้ถูกน�าไปปฏิบัติจนเกิด 
ผลสัมฤทธิ์	สร้างประโยชน์ต่อองค์กร

	 ในปี	2559	มีพนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดท้ังสิ้น	
13	โครงการ	ส่วนใหญ่จะมุ่งการปรับกระบวนการท�างาน
โดยน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามาใช้	 หรือแนวคิดใหม่ๆ 
ที่รองรับ	 และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร	 ซึ่งผล 
ของโครงการท�าให้กระบวนการท�างานมีประสิทธิผล 
มากขึ้น	สร้างคุณภาพการท�างานที่ดีของพนักงาน	และ 
ส่งต่อความพึงพอใจให้กับลูกค้า	นอกจากนี้	บางโครงการ
ยังมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่าย	และ	เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร
อีกด้วย

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
และสังคม
Organizational Culture that Promotes Business 

and Social Innovation

KKP Innovation Triple A: Anyone-Anywhere- 

Anytime 

 The Group has expanded the results of the KKP’s 

Got Talent Project, which achieved considerable success 

in 2015, by launching the KKP Innovation Triple A: 

Anyone-Anywhere-Anytime Project in 2016. The project 

provides employees with the opportunity to submit 

innovative business proposals to solve problems for 

the Bank, clients, stakeholders, and other employees. 

Each selected proposal had results that were measurable 

from January to December 2016, with the opportunity 

to be further developed in the future. The project has 

the following objectives: 

	 1)	 To promote continuous development of 

  innovation in the organization, with innovation  

  created everyday in every function. 

	 2)	 To recognize, reward, and communicate about  

  employees with unique perspectives and 

  achievements, in order to jointly develop 

  innovation in the organization. The initiatives 

  of participating employees were implemented 

  to achieve results and create benefits for the 

  organization. 

 In 2016, employees submitted 13 innovation projects, 

the majority aimed at improving work processes using 

new technologys or new processes to accommodate 

the organization’s strategies. The projects contributed 

to greater efficiency in the Bank’s work processes, 

improved the work quality of employees, and improved 

client satisfaction. In addition, some projects helped 

reduce cost and increase revenue for the organization. 
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	 ธนาคารตระหนักว่าการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ	 ในการปฏิบัติงานในส�านักงาน	 รวมถึงผลิตภัณฑ  ์
ทางการเงินบางประเภทมีส่วนสร้างมลพิษในสิ่งแวดล้อมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	เช่น	สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือสินเชื่อ
โครงการอสังหาริมทรัพย์	จึงท�าให้ธนาคารก�าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนเพื่อจ�ากัดการสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมให้อยู่ระดับต�่าที่สุดและสามารถเยียวยาหรือทดแทนได้	รวมถึงด�าเนินมาตรการที่มุ่งสู่การอนุรักษ์พลังงาน	การลด
ใช้ทรัพยากร	และการลดมลพิษต่างๆ	อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 The Bank is aware that its business operations may result in unavoidable environmental impacts, such as from 

usage of energy or natural resources during the course of office operations. In addition, some financial products 

may cause pollution, such as our auto loan business, or real estate loan business. The Bank has therefore set policy  

to avoid business operations with clear environmental impacts, in addition to implementing measures to continuously 

and diligently conserve energy, reduce natural resources usage, and reduce pollution.

1. การพฒันาผลติภัณฑ์ทางการเงนิเพือ่ส่งเสรมิ 
 การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
	 1.1	เป ็นนโยบายของธนาคารที่จะต ้องมีการ

ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก
ผลติภณัฑ์และกระบวนการท�างานของธนาคาร	

		 	 			 ธนาคารก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ ์ทางการ เ งิ นอย ่ า ง เป ็ นมิ ต ร กับ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยก�าหนดให้ทุกฝ่ายงานต้องท�า 
การประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในทุกผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างานใหม่
ของธนาคาร	 เพื่อให้มั่นใจว ่าผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการท�างานทุกอย่างของธนาคารจะไม่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในระดบัท่ีไม่สามารถแก้ไขได้	รายละเอียดเรือ่งนีไ้ด้
แสดงไว้ในหน้า	49-50	ของรายงานฉบับนี้

	 1.2	ก�าหนดนโยบายหลักด้านสินเช่ือของธนาคาร	
(Core	Credit	Policy)	เพื่อเป็นแนวทางหลัก 
ในการบรหิารสินเชือ่ของธนาคารให้เทยีบเท่า
มาตรฐานสากล

	 	 			 ภายใต้นโยบายนี้	 ธนาคารก�าหนดประเภท
ธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือพึงระมัดระวังเป็น
พิเศษไว้ให้เป็นสินเชื่อที่ต้องพิจารณาโดยความ
ระมดัระวงัเป็นพเิศษ	และการอนมุตัสินิเชือ่จะต้อง

นโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. Financial product development that  

 promotes environmental conservation

 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  

  new Bank product and work process, in order 

  to ensure that all Bank products and work 

  processes do not cause irreversible social or 

  environmental damages, with details on these  

  assessments shown on page 49-50 of this report.

 1.2 Setting Core Credit Policy to ensure that the  

  Bank’s credit management practices are consistent 

  with international standards

   Under its Core Credit Policy, the Bank has  

  identified types of businesses that have high risk  

  or require more careful review when considering  

  their credit application. Approval of such credit  

  applications requires stringent review of supporting 

Business Policies to Promote Environmental 

Conservation
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พิจารณาเหตุผลสนับสนุนการอนุมัติอย่างรัดกุม	
และอ�านาจการอนุมัติเป็นไปตามข้อก�าหนดการ
อนุมัติสินเชื่อกลุ ่มธุรกรรมความเสี่ยงสูงและ
พึงระมัดระวังเป็นพิเศษตามอ�านาจการอนุมัติ 
สินเช่ือธุรกรรมในกลุ่มนี้	ซึ่งหมายรวมถึงสินเชื่อ 
ที่ให้แก่นิติบุคคลท่ีอาจประสบปัญหาความคงอยู่
ของกิจการจนกระทั่งต้องปิดกิจการ	สินเชื่อที่มี
ความเสีย่งทางธรุกจิสงูเนือ่งจากขาดความช�านาญ	
และสนิเชือ่ทีอ่าจท�าให้ธนาคารได้รับความเสยีหาย
ด้านชื่อเสียง	การก�าหนดประเภทธุรกรรมเช่นนี ้
ช่วยท�าให้ธนาคารสามารถประเมินความเส่ียง 
เกี่ยวกับแนวโน้มความส�าเร็จในการพัฒนาและ
ก่อสร้างโครงการ	รวมถึงลดโอกาสที่โครงการจะมี 
แนวโน้มการก่อสร้างที่ไม่ส�าเร็จบริบูรณ์ได้	และ
ยังเป็นการช่วยลดโอกาสการเกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดี
เนื่องจากการก่อสร้างที่ไม่ส�าเร็จอีกทางหนึ่งด้วย

	 1.3	จัดท�าฐานข้อมูลเทคโนโลยีและวัสดุทางเลือก
ให้ลกูค้าผู้ประกอบการเลอืกใช้แทนไม้ส�าหรบั
งานก่อสร้าง

	 	 			 ธนาคารส ่ ง เสริมให ้ลู กค ้ าสิน เชื่ อ ธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์	 อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 โดย
พิจารณาใช้วัสดุทดแทนไม้ส�าหรับส่วนประกอบ
ในงานก่อสร้างบางประเภท	จึงได้จัดท�าฐานข้อมูล
เทคโนโลยีและวัสดุทางเลือกทดแทนไม้ส�าหรับ 
งานก่อสร ้างในบางประเภท	 ตั้งแต ่ป ี 	 2556 
เป็นต้นมา	โดยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากฐาน
ข้อมูลนี้	คือ	ทางเลือกส�าหรับการใช้วัสดุก่อสร้าง
ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถ
บรรเทาปัญหาเรื่องราคาไม้สูงข้ึน	ความไม่เสถียร
ของคุณภาพไม้ท้ังในแง่การผลิตและการใช้งาน	
และท่ีส�าคัญคือการใช้วัสดุทดแทนท่ีเหมาะสม 
ยังสามารถช่วยลดวัสดุเหลือใช้ที่ไม่จ�าเป็น	รวมทั้ง
ช่วยลดจ�านวนขยะที่เกิดขึ้นในโครงการด้วย

	 1.4	ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบการก่อสร้าง
ส�าเร็จรูปที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไม้และ
เศษวัสดุ	

	 	 			 ธนาคารท�าการศึกษาและวเิคราะห์การก่อสร้าง
ด้วยระบบส�าเร็จรูป	(Pre-fabrication)	และเปรียบ
เทียบผลดีผลเสียของการใช้ระบบดังกล่าว	แล้ว
เสร็จในปี	2556	พบว่าเป็นระบบก่อสร้างที่ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ไม้แบบและลดเศษวัสดุหน้า
งานก่อสร้าง	ได้ประมาณ	60,000	บาทต่อยูนิต	
เมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยวิธีธรรมดา	ซึ่งเป็น

  documents and rationale, and must comply with  

  the Bank’s Guidelines on Approving Transactions  

  with High Risk and Special Caution. The guidelines 

  encompass approval for credit provided to juristic  

  persons that may experience business instability  

  to the point of needing to close in the future,  

  credit for clients that lack business expertise, and  

  credit for clients that may affect the Bank’s 

  reputation. Categorizing credit transactions in this  

  manner helps the Bank assess risk, and success  

  trends in developing and completing projects,  

  reducing the chances that a project may be 

  incomplete, and reducing dreadful townscape that  

  may arise when a project is incomplete. 

 1.3 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 database of wood replacement 

  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.

 1.4 Pre-fabrication construction for property 

  business loan customers to save on costs of wood  

  and materials 

   The Bank conducted a study on the benefits  

  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 

  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 
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ทางเลือกท่ีดีให้ลูกค้าได้พิจารณาน�าระบบการ
ก่อสร้างส�าเร็จรูปนี้ไปใช้	เพื่อช่วยผู้ประกอบการ
รายเลก็ให้สามารถด�าเนนิการก่อสร้างได้อย่างไม่ม ี
ข้อจ�ากัด	ลดวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจ	สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน	รวมทั้งช่วยแก้ปัญหา
ในด้านการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง	
นอกจากนี้	 ธนาคารได้จัดสินเชื่อเพื่อสนับสนุน 
ผู ้ผลิตระบบก่อสร้างส�าเร็จรูป	 ซึ่งสร้างอุปทาน 
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมอีกด้วย

	 1.5	ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงาน

	 	 			 สายสินเชื่อธุรกิจ	ธนาคารเกียรตินาคินส่งเสริม
ให้ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารลงทุนติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานในโครงการบ้านพัก
อาศัย	โดยให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ	และให้บริการ
ค�าปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

  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. 

 1.5 Promote the use of solar cells to generate power  

  among business operators

   Kiatnakin Phatra’s loan business supports  

  business clients in installing solar cells to  

  generate power for their residential projects. 

  The Bank provides relevant knowledge and free  

  consultations through various channels.
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2. การลดมลพิษ
 2.1	ก�าหนดนโยบายให้รถทุกคันของธนาคารรวม	

311	คันที่เครื่องยนต์สามารถรองรับการใช้
น�้ามันทดแทนธรรมชาติได้ต้องเปล่ียนมาใช้
น�้ามันแก๊สโซฮอล์แทนการใช้น�้ามันเบนซิน	
ตัง้แต่	ปี	2555	ช่วยลดมลพษิในชัน้บรรยากาศ
ได้	ร้อยละ	20-25	

	 	 			 ธนาคารมนีโยบายให้รถยนต์ทกุคันของธนาคาร
ที่เคร่ืองยนต์รองรับการใช้น�้ามันแก๊ซโซฮอล์	91	
แก๊ซโซฮอล์	95	หรือน�้ามัน	E20	ได้รวม	311	คัน	
ต้องเปลีย่นมาใช้น�า้มนัประเภทนีแ้ทนการใช้น�า้มนั
เบนซิน	เพื่อลดปริมาณการปล่อยไฮโดรคาร์บอน
และคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศลง
ร้อยละ	20-25	 (จากการประเมินของกรมธุรกิจ
พลังงาน	กระทรวงพลังงาน)	เมื่อเทียบกับการใช้
น�้ามันเบนซินในปริมาณเท่ากัน	นอกจากน้ี	การใช้
น�า้มนัแก๊ซโซฮอล์ยงัเป็นการส่งเสรมิให้ใช้ประโยชน์
จากพืชผลทางเกษตรสูงสุดและยกระดับราคาพืช
ผลทางเกษตร	รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทย	

	 2.2	ก�าหนดนโยบายให้จัดสร้างห้องถ่ายเอกสาร
พร้อมตดิตัง้ระบบระบายอากาศเพือ่ลดมลพษิ
ให้พนักงาน

	 	 			 ธนาคารจัดสร้างห้องถ่ายเอกสารและติดตั้ง
ระบบระบายอากาศบริเวณท่ีมีการพิมพ์เอกสาร
ในปรมิาณมาก	เพือ่ลดก๊าซโอโซน	ฝุน่ผงหมกึ	และ
แสงเหนอืม่วงทีพ่นกังานสดูดมแล้วเป็นสาเหตุของ
มะเร็ง	อนัตรายต่อระบบหายใจและระบบประสาท	
อาการภูมิแพ้	อาการปวดตาและปวดศีรษะ	และ
ความผิดปกติของทารกในครรภ์มารดา

	 2.3		เลอืกใช้ผงหมึกประเภททีไ่ม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม	 
กับการพิมพ์เอกสารทั้งหมดภายในส�านักงาน

		 	 			 ธนาคารเลือกใช้ผงหมกึชนดิทีไ่ด้รบัเคร่ืองหมาย
รับรองด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	ฉลากเขียว	ในการ
พิมพ์เอกสารในส�านักงาน	โดยเป็นผงหมึกชนิด
ปลอดสารเอมีนซึ่งมีพิษต่อร่างกาย	หากร่างกาย
ได้รับเข้าไปจะท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ	และ	โรคต่างๆ	จากโลหะหนัก	เช่น	
ปรอท	ตะกัว่	โครเมยีม	แคดเมยีม	หรอืสารก่อมะเรง็	
เป็นต้น

2. Pollution reduction

 2.1 All 311 of the Bank’s vehicles must 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 311 

  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. 

 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.

 2.3 Using environmentally-friendly ink and printing  

  all documents within the Bank’s office 

   The Bank chooses to use ink that has been  

  certified to be environmentally-friendly to print  

  documents in the office. This type of ink is free  

  of toxic chemicals, such as mercurcy, lead, 

  chromium, cadmium, or carcinogens, which may  

  cause respiratory disease and other illnesses.

 2.4 Using eco value paper 

   Printed documents at the Bank use SCG 

  Eco Value paper, which is certified to be more  

  environmentally-friendly in its manufacturing  

  process and specifications than other types 

  of paper. 
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	 2.4	เลือกใช้กระดาษทีมี่นวัตกรรม	SCG	Eco	value
	 	 			 กระดาษพิมพ์ข้อมูลในส�านักงานของธนาคาร

เป็นกระดาษที่ผลิตตามมาตรฐาน	 SCG	 Eco 
Value	ซ่ึงรบัรองถึงกระบวนการผลติและคุณสมบตัิ
ของกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่า 
สินค้าทั่วไป

	 2.5		การจัดสภาวะแวดล ้อมในส�านักงานให ้
ปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

	 	 2.5.1	 ใช้สีน�้าทาอาคารที่ไม่ผสมสารปรอทและ 
		 	 ตะกั่วกับการตกแต่งสาขารูปแบบใหม่	22	 
		 	 แห่งทั่วประเทศ	

	 	 2.5.2	 ใช้กระจกเทมเปอร์ในการกั้นห้อง	หรือพื้นที ่
		 	 ต่างๆ	ของอาคารส�านกังานทกุแห่งเพือ่ความ 
		 	 ปลอดภัยของพนกังาน	เนือ่งจากเมือ่เกดิเหตุ 
		 	 ใดๆ	ท�าให้กระจกแตก	กระจกจะแตกเป็น 
		 	 เม็ด	ไม่มีความแหลมคมจนสามารถบาด 
		 	 พนักงานในบริเวณนั้นได้	

	 	 2.5.3	 ท�าความสะอาดท่อแอร์ครั้งใหญ่	เพื่อลดฝุ่น 
		 	 ตกค้างในท่อเป็นประจ�าปีละ	2	ครั้ง	

	 	 2.5.4	 ติดตั้งหลอดไฟที่มีค่าความสว่าง	500	ลักซ	์ 
		 	 ที่โต๊ะท�างานของพนักงานในส�านักงานทุก 
		 	 แห่ง

	 	 2.5.5		ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่	25	องศา	
	 	 			 	 ธนาคารทดลองปรับอุณหภูมิเครื่องปรับ 

		 	 อากาศในบางชั้นของส�านักงานที่อาคาร 
		 	 เคเคพี	ทาวเวอร์	ให้อยู่ที่	25	องศาเซลเซียส	 
		 	 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	ปี	2559	เป็นต้นมา	 
		 	 ท�าให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้	4,459.56	 
		 	 หน่วยต่อปี	หรือค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ	 
		 	 17,000	บาทต่อปี

	 2.6		จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง	Carpool	ให้พนักงาน
และชุมชนย่านอโศก	ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า
อโศกกบัอาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	(13	ชัว่โมง/วนั	
โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้บริการ	200	คน/วัน)

	 	 			 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2551	เป็นต้นมา	ธนาคารให้บริการ
รถตู้รับส่งพนักงานและบุคคลทั่วไป	ระหว่างสถานี
รถไฟฟ้าอโศกกบัอาคารเคเคพ	ีทาวเวอร์	เป็นประจ�า 
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์	 ต้ังแต่เวลา	7.00-20.00	น. 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า	พนักงาน 
ผู้สัญจรทั่วไป	เฉลี่ย	200	คนต่อวัน	ในการเดินทาง
เชื่อมต่อจากระบบขนส่งสาธารณะ	 (BTS	และ	
MRT)	มายังส�านักงานใหญ่ของธนาคาร	ซึ่งช่วย
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิดจาก 

 2.5 Setting up a workplace environment that is  

  healthy for employees

  2.5.1 Using paint that is lead and mercury- 

    free to decorate 22 new branches  

    nationwide. 

  2.5.2 Using only tempered glass as room or area  

    partitions at all offices, in order to 

    ensure the safety of employees, as 

    tempered glass breaks into small cubes  

    rather than jagged pieces, reducing the  

    chances of employees becoming injured. 

  2.5.3 Regular cleaning of air contioner pipes to  

    regularly reduce dust twice a year.

  2.5.4 Installing light bulbs with brightness of  

    500 Lux at employees’ desks in every office. 

  2.5.5 Setting the temperature of all air 

    conditioners to 25 degrees Celsius on  

    certain floors at KKP Tower from May  

    2016 onwards, resulting in savings in 

    electricity of 4,459.56 units, or about  

    17,000 baht, per year. 

 2.6 Carpool 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. for the convenient  

  of clients, employees, and commuters. About 200  

  passengers use the service each day to travel  

  from BTS or MRT to the Bank’s headquarters,  

  helping reduce carbon monoxide emissions by  

  25% and fuel consumption by a significant amount  

  when compared with using personal vehicles to  

  travel the same route.

 

3. Modern work processes to support reduced 

 paper usage 

 The Bank has a policy for employees to save 

paper, with about 68 million sheets, or about 340 tons, 

of paper saved thus far. Campaigns have also been 
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การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงลงประมาณร้อยละ	25	
เมื่อเทียบกับการท่ีทุกคนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
การเดนิทาง	และช่วยลดการบรโิภคน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ในลักษณะเดียวกัน	

3. สร้างระบบท�างานใหม่ที่ทันสมัยในการลดใช้ 
 กระดาษ 
	 	 ธนาคารก�าหนดนโยบายให้พนักงานประหยัด 
	 กระดาษ	ซึง่วดัผลการประหยดักระดาษได้แล้วกว่า	68	 
	 ล้านแผ่น	หรอื	340	ตัน	และยงัคงท�าการรณรงค์ต่อเนือ่ง 
	 เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 
	 ที่สุดในองค์กร	แบ่งเป็นโครงการต่างๆ	ดังนี้	
	 3.1	โครงการเปลีย่นระบบการพิมพ์และถ่ายส�าเนา

เอกสาร
	 	 			 ธนาคารน�าอุปกรณ์ที่เรียกว่า	Multifunction	 

Device	(MDF)	มาใช้ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2559	
โดยอุปกรณ์นี้รวมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์	 เครื่องถ่าย
เอกสาร	 เครื่องสแกนภาพเอกสาร	 และเครื่อง
โทรสารมาไว้รวมกันในอุปกรณ์เดียวมาใช้กับ
ส�านักงานของธนาคาร	ท�าให้ธนาคารสามารถ
ก�าหนดระบบการพมิพ์ให้เป็นแบบ	2	หน้ากระดาษ
ต่อแผ่นได้อตัโนมติั	และเมือ่ใช้งานร่วมกบักระดาษ	
SCG	eco	value	ท�าให้ลดการใช้กระดาษลงไปได้
เฉลีย่ร้อยละ	30	หรอื	6,300	รมีต่อปี	หรอื	15.75	ตนั	
ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้	7,059	กิโลกรัม	
นอกจากนี	้หมกึพมิพ์ทีใ่ช้กบัอุปกรณ์	MDF	ต้องเป็น
ชนิดที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมด้วย

	 3.2	ปรับปรุงระบบการประชุม	โดยน�าระบบสืบค้น
ข้อมลูดจิิตอลมาใช้ในการประชมุ	ส�าหรบัคณะ
กรรมการชุดต่างๆ	ของธนาคาร 

	 	 			 ธนาคารยกเลิกวิธีการจัดแฟ้มการประชุมให้
กับคณะกรรมการธนาคารชุดต่างๆ	 อาทิ	คณะ
กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขายราย
ใหญ่	คณะกรรมการสนิเชือ่และทรพัย์รอขาย	คณะ
กรรมการกลั่นกรองกองทุนระดับ	2	ด้วยการพิมพ์
เอกสารลงบนกระดาษ	เป็นการบันทกึข้อมลูดจิติอล
ลงในแท็บเล็ต	(Tablet)	ให้กรรมการที่เข้าประชุม
แต่ละท่าน	ท�าให้ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ 
โดยเฉลีย่	3	แสนแผ่น	ต่อการประชมุกรรมการแต่ละ
คณะต่อปี	 (ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ราว 
23	ล้านแผ่น	หรือ	115	ตัน	หรือ	46,000	รีม	ตั้งแต่
ปี	2556	ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	ถึงปัจจุบัน)

conducted to create an organizational culture that saves 

paper, with the following programs implemented:

 3.1 Switching from separate  pr inters  and 

  photocopiers to Multifunction Devices (MDF)

   The Bank has deployed Multifunction Devices  

  (MDF) at its offices since June 1, 2016. These  

  devices enable printing, photocopier, scanning,  

  and fax all in one machine. The devices allow  

  two-sided printing to be automatically set for  

  documents. When combined with SCG eco value  

  paper, the devices helped reduce paper usage by  

  30%, or about 6,300 reams or 15.75 tons per year,  

  contributing to a reduction in greenhouse gas  

  emissions of 7,059 kilograms. In addition, the  

  MDF uses environmentally-friendly ink. 

 3.2 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 Credit 

  and Foreclosed Property 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 23 million sheets, or around 115 tons or  

  46,000 reams of paper, for four 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.

 3.3 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 42 million  

  sheets for four consecutive years, from 2013 to  

  the present, by adjusting its method of document  
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	 	 			 ทั้งนี้	กระบวนการผลิตกระดาษ	1	ตันจะต้องใช้
ทรัพยากรดังนี้	ต้นไม้	17	ตัน	กระแสไฟฟ้า	1,000	
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	น�้ามันเตา	300	ลิตร	น�้าสะอาด	
100	ตัน	และคลอรีน	5	กิโลกรัม

	 3.3	ยกเลกิการจัดเก็บเอกสารแบบ	Hard	Copy	เป็น
ระบบสแกนจัดเก็บแบบ	Soft	File

	 	 			 ธนาคารโดยฝ่ายปฏิบัติการการเงิน	สามารถ 
ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้อีก	42	ล้านแผ่น	
นับตั้งแต่ต้นปี	2556	จนถึงปัจจุบัน	เป็นเวลาเกือบ	
4	ปี	ด้วยการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
เก็บเอกสารจากเดิมที่พิมพ์ออกมาเพื่อน�าไปเก็บ 
เข้าแฟ้มในลักษณะที่เป็น	Hard	Copy	เป็นการ
สแกนด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บแบบ	Soft	File	
และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
เอกสาร	50	ทวิ	จากเดิมท่ีต้องใช้เวลา	5	วัน	เหลือ
เพียง	1	วันต่อครั้ง	

	 3.4	เปลี่ยนวิธีการตรวจสอบเอกสารโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์แทนการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ลงบน
กระดาษ

	 	 			 ธนาคารโดยสายปฏิบัติการ	 ปรับเปลี่ยนวิธี
การตรวจสอบเอกสารจากที่ต้องพิมพ์ออกมาใส่
กระดาษเป็นการตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์	
ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารลดลงถึงร้อยละ	75	หรอื	149,610	
แผ่น	นบัตัง้แต่ปี	2556	จนถงึสิน้ปี	2559	และค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งสัญญาเช่าซื้อ	บัตรช�าระเงินและ
กรมธรรม์ให้ลูกค้าลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	รวมทั้ง
ยังลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานจากการผลิต
กระดาษใหม่อีกด้วย	

4. การลดใช้พลังงาน
 4.1	เปลี่ยนหลอดไฟภายในธนาคารทั้งหมดกว่า	 

6	พันหลอดมาเป็นประเภทประหยัดพลังงาน	
	 	 			 ธนาคารเปลี่ยนหลอดไฟทุกหลอด	 (จ�านวน	

6,213	หลอด)	ในอาคารเคเคพ	ีทาวเวอร์	เป็นหลอด
ไฟประหยัดพลังงานเพื่อเป็นมาตรการอนุรักษ์
พลังงานของธนาคาร	และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าส�าหรับใช้ใน
องค์กรและการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการบริโภค
พลงังานต้ังแต่ปี	2554	เป็นต้นมา	ส่งผลให้ธนาคาร
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย	179,873	
หน่วยต่อปี	และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนได้	
109,722	กิโลกรัมต่อปี	

  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. 

 3.4 Inspection of digital documents rather than 

  hardcopies 

   The Operations Section of the Bank has  

  changed from inspecting printed hardcopies to 

  inspecting digital documents on computers, 

  reducing usage of paper in the document 

  inspection process by 75%, or 149,610 sheets,  

  from 2013 to the end of 2016. The costs of 

  postal deliveries of lease agreements, payment  

  cards, and insurance policies to customers 

  decreased significantly, with reductions in natural  

  resources and energy used for new paper 

  production as well.

4. Energy conservation

 4.1 Energy-efficient lighting program of 6,000 light  

  bulbs at the Bank 

   The Bank introduced energy-efficient lighting  

  for interior use to support its energy conservation  

  measures and reduce greenhouse gas emissions  

  from power generation and consumption. Since  

  2011, the Bank has replaced 6,213 lights at 

  KKP Tower with energy-efficient 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. 

 4.2 Replacing air conditioning systems

   From March 1, 2016, onwards, the Bank will  

  replace 92 air conditioners at KKP Tower Office  

  which are more than 20 years old. The new ones  

  will be more efficient and less consume electricity  

  power by 0.17 kW per ton.

 4.3 Replacing passenger elevators

   KKP Tower is in the process of installing 12 new  

  modern elevators to replace the ones that have  
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	 	 			 นอกจากนี้	หลังจากปี	2554	เป็นต้นมา	เมื่อมี 
การสร้างหรือปรับปรุงส�านักงานและสาขาใดๆ 
เกิดขึ้น	 ธนาคารจะเลือกใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงานทั้งหมด

	 4.2	โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
	 	 			 ตั้งแต่	1	มีนาคม	2559	เป็นต้นมา	ธนาคารได้

ด�าเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ส�านักงาน	 
อาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุ
การใช้งานมากกว่า	20	ปี	เป็นเคร่ืองปรบัอากาศรุน่
ใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า	ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย
กว่าเดิม	0.17	กิโลวัตต์	ต่อตัน	จ�านวน	92	เครื่อง	

	 4.3	โครงการปรับปรุงลิฟท์โดยสาร
	 	 			 อาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	อยู่ระหว่างเตรียมการ

ติดตั้งลิฟท์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่ลิฟท์
โดยสารภายในอาคารที่มีอายุการใช้งานมากกว่า	
20	ปี	จ�านวน	12	ตัว	เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว	
สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้	0.17	กิโลวัตต	์
ต่อตัน	และสามารถน�าพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากการ
เคลื่อนลิฟท์ขาลงน�ากลับมาใช้งานได้

5. การรณรงค์สร้างจิตส�านึกอนุรักษ์พลังงาน 
 และลดใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
	 •		 โครงการ	Save	Energy	@	Kiatnakin	Bank	ต่อเนือ่ง 

10	ปี
	 	 			 ธนาคารเริ่มด�าเนินโครงการ	Save	Energy	@	

Kiatnakin	Bank	ในปี	พ.ศ.	2549	และต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบันเข้าสู ่ปีที่	 10	 เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส�านึกให้แก่พนักงานและส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมโดย
เฉพาะในเรือ่งการอนุรกัษ์และการใช้ทรพัยากรและ
พลังงานต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	มุ่งเน้นที่การ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลงังานและทรัพยากร	
ตามหลัก	4R	(Reduce,	Reuse,	Recycle	และ	 
Repair)	

	 	 			 ในปี	 2552	 โครงการได้ร ่วมมือกับบริษัท	 
อินโฟเซฟ	จ�ากัด	(ในเครือเอสซีจี	เปเปอร์)	ซึ่งเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร	ท�าการรณรงค์ใช้
กระดาษครบสองหน้าเพื่อลดการตัดต้นไม้เพื่อน�า
ไปผลิตเยื่อกระดาษใหม่	ลดมลพิษในกระบวนการ
ผลิตกระดาษใหม ่ 	 และรณรงค ์ให ้พนักงาน 
น�ากระดาษที่ต้องการท�าลายมารวบรวมเข้าสู ่
กระบวนการหมุนเวียนน�ากลบัมาใช้ใหม่	(Recycle) 
ของบริษัทอินโฟเซฟ	จ�ากดั	ผลจากการรณรงค์ท�าให้

  been in use for over 20 years. Once installed, 

  the new elevators will help reduce electrical 

  power usage by 0.17 kW per ton, and will feature  

  a system to store and reuse the power supplied  

  to each elevator. 

5. Continuous energy and environmental  

 conservation campaign

 •  Save Energy @ Kiatnakin Bank project conducted  

  for 10 consecutive years

   The Bank started the Save Energy @ Kiatnakin  

  Bank project in 2006, and has conducted the  

  project for 10 consecutive years to campaign and  

  instill consciousness about environmental 

  conservation, particularly in conserving energy  

  and natural resources, to engage employees to  

  change their behaviors based on the 4R’s (Reduce,  

  Reuse, Recycle, and Repair).

   In 2009, the project worked with Infozafe Co.,  

  Ltd., an affiliate of 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 decrease in wasted paper and 

  promoting recycling of used paper among 

  employees. In addition, paper containing 

  confidential information is destroyed using 

  environmentally-friendly technology from 

  Infozafe, reducing natural resources usage, 

  maximizing the value of natural resources, and  

  decreasing manufacturing that would otherwise  

  have produced waste. 

   In 2016, the project’s campaign, driven 

  by KKP CSR agents and office housekeepers, 

  was able to collect 2,400 kilograms of discarded  

  plastic bottles and 1,030 kilograms of old 

  newspapers from the KKP Tower building for 

  recycle process.
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อัตราการใช้กระดาษสิน้เปลอืงลดลง	และพนักงาน 
คุ้นเคยกับการคัดแยกกระดาษใช้แล้ว	เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการท�าลายข้อมูลบนกระดาษเพื่อป้องกัน
ปัญหาข้อมลูรัว่ไหลสูภ่ายนอกด้วยเทคโนโลยทีีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมของบรษิทัอินโฟเซฟ	จ�ากดั	และ
เป็นการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์สูงสุด	
และลดของเสียจากกระบวนการผลิต	

	 	 			 ในปี	 2559	 โครงการสามารถรวบรวมขวด
พลาสติกไม่ใช้แล้ว	2,400	กิโลกรัม	และกระดาษ
หนงัสอืพมิพ์เก่า	1,030	กโิลกรมั	จากอาคารเคเคพี 
ทาวเวอร์	เข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนน�ากลับมา
ใช้ใหม่ได้	จากการรณรงค์ร่วมกันของ	KKP	CSR	
Agents	และกลุ่มแม่บ้านประจ�าส�านักงานทุกคน	

	 	 			 โครงการได้ด�าเนินการรณรงค์ต ่อเนื่องมา
ตลอดระยะเวลา	10	ปี	 โดยเน้นการรณรงค์เป็น
พิเศษในช่วงวิกฤตพลังงาน	และการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ	อาทิ	ปัญหาราคาน�้ามันในปี	
พ.ศ.	2554	และปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม	พ.ศ.	2558	ที่ผ่านมา	
เป็นต้น

   The project has conducted campaigns for 10  

  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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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เป็นธรรม

 กลุม่ธรุกจิฯ	ก�าหนดประเด็นเรือ่งการปฏิบัติต่อพนกังาน 
อย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้เป ็น
หมวดหน่ึงของนโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ	
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรมาร่วมงาน
กับองค์กร	ซึ่งกลุ ่มธุรกิจฯ	 ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุของ 
เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	ความพิการ	รสนิยม
ทางเพศ	หรือประสบการณ์	และให้โอกาสอย่างเท่าเทียม
กันในการจ้างงานแก่คนทุกกลุ่ม	ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการของต�าแหน่งงาน	และเมือ่เข้าสูก่ระบวนการ
จ้างงาน	กลุ่มธุรกิจฯ	จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการ	รวมถึง
วางแผนการด�าเนินโครงการของกิจการอย่างรอบคอบ	
ระมัดระวัง	 ไม่ให้สร้างปัญหาที่อาจมีส่วนท�าให้เกิด 
การละเมิดสิทธิของพนักงาน	ชุมชน	และสังคม
	 ในเรื่องการจ้างงานคนพิการนั้น	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้สมทบ
เงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด	และในปี	พ.ศ.	2559	 
ได้จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานประจ�าขององค์กร	2	คน	 
เพ่ือท�าหน้าที่พนักงานปฏิบัติการทางโทรศัพท์	 และ
พนักงานสังกัดทีมกิจกรรมเพื่อสังคม	และในปี	 2560	
ธนาคารมีนโยบายให้ความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย 
ในการด�าเนินโครงการ	 “สมาคมธนาคารไทยส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”	เพื่อจ้างงานคนพิการ
ตามจ�านวนก�าหนดตามกฎหมายแทนการสมทบเงิน 
เข้ากองทุนฯ	เพื่อช่วยคนพิการ	ให้ได้ท�างานที่เหมาะสม	
ใกล้บ้านพักอาศัย	และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
	 ณ	สิ้นปี	 2559	ธนาคารมีพนักงานรวม	3,560	คน	
เป็นเพศหญิง	2,101	คน	เพศชาย	1,459	คน	โดยในกลุ่ม 
พนักงานระดับบริหาร	 เป็นเพศหญิงร้อยละ	 47	 และ 
เพศชายร้อยละ	53	และพนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทน	
สวัสดกิาร	รวมทั้งค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุที่เหมาะสม 
เสมอภาค	 และเทียบเคียงได้กับผู ้ประกอบการอื่นใน
ประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
	 นอกเหนอืจากการเคารพสทิธมินษุยชนและการปฏบิตัิ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมแล้ว	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ก�าหนด

 The Group has set respect for human rights and  

fair treatment of employees as one category under its 

corporate governance and corporate social responsibility 

policies, starting from candidate recruitment, in which 

there is 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 Group offers career opportunities 

to people of all demographics as long as they have the 

necessary qualifications for the position. Moreover, 

once a candidate is recruited, the Group ensures that 

corporate governance and plans for work projects  

are carefully developed, in order to avoid creating  

problems that may affect the human rights of employees, 

communities, or society.

 The Group has provided monetarydonations to the 

Fund for Empowerment of Personswith Disabilities 

as defined by law, and, in 2016, hired two disabled  

employees to work as a telephone operator and as  

a member of the CSR team. In 2017, the Bank has  

a policy of working with the Thai Bankers’ Association, 

in conducting the “Thai Bankers’ Association Promo-

tion of the Quality of Life of Persons with Disabilities”  

Projectto employ disabled people at a ratio defined by 

lawin lieu of contributing to the Fund for Empowerment 

of Persons with Disabilities, in order to develop their 

quality of life, provide suitable employment with 

convenient location, and reduce social inequalities. 

 As of the end of 2016, the Bank has 3,560  

employees, 2,101 of whom are female, and 1,459 

of whom are male. Women comprise 47% of executives, 

while men comprise 53%. All employees receive 

remuneration and benefits that are appropriate, fair, and 

competitive when compared with other companies in 

the same industry in the nation, in addition to providing  

a generous retirement package.

Respect for Human Rights and Fair Treatment 

of Employees
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มาตรการคดักรองและตรวจสอบคู่ค้าในเรือ่งการไม่ละเมดิ
สิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายหลักที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	
	 •		 นโยบายเร่ืองการใช้บริการจากบคุคลภายนอก
	 	 	 วางหลกัเกณฑ์การคัดเลอืกผูใ้ห้บรกิารภายนอก

ไว้ประการหนึง่ว่าจะต้องค�านงึถงึชือ่เสยีงทางธรุกิจ	
ประวัติการถูกร้องเรียน	หรือถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี	
ตลอดจนวฒันธรรมองค์กรของผูใ้ห้บรกิารภายนอก 
นั้นๆ	ด้วย	 ในการนี้ผู ้ให้บริการภายนอกรายใด 
ที่มีประวัติด ้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ 
การเอาเปรียบแรงงานจึงจะไม่ได้รับการพิจารณา
เป็นผู ้ให้บริการภายนอกของกลุ ่มธุรกิจฯ	ทั้งนี ้
ภายใต้นโยบายนี้	 ได้ก�าหนดให้มีระบบในการ
ก�ากับดูแล	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล 
ผู ้ให้บริการภายนอกอย่างเหมาะสม	 เพ่ือให้มี
มาตรฐานการควบคุมภายในและการให้บริการ
เช่นเดียวกับธนาคารด�าเนินการเอง	รวมท้ังมีการ
ตรวจสอบว่าทั้งธนาคารและผู้ให้บริการภายนอก
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

 •		 นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงด ้าน 
ชื่อเสียงของธนาคาร

	 	 	 วางหลักการให้ธนาคารค�านึงถึงประเด็นด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
ที่ส�าคัญเพื่อไม่ให้น�าไปสู่ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	
ไม่ว่าจะในมติขิองการด�าเนนิการของธนาคาร	หรอื 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร	ซึ่งหมายรวมถึง 
การไม่สนับสนุนคู่ค้า	ให้ด�าเนินธุรกิจโดยไม่เคารพ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่ 
เป็นธรรมด้วย

		 พนักงานท่ีได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและผู้ที่
ประสงค์จะแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการไม่เคารพสทิธมินษุยชน
ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ	สามารถร้องเรียน
ผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ	ของธนาคารได้	ดงัทีแ่สดงไว้
ในหน้า	39-41	ของรายงานฉบับนี้

 Not only does the Group respect human rights and 

treat employees fairly, we also have stringent screening 

measures for partners to ensure that we do not engage 

in business with those who violate human rights. 

The Group’s policies in this regards include:

 •  Policy on receiving services from vendors

   Measures are in place to select vendors based  

  on their reputation and track record, including  

  whether they have ever received any complaints  

  or lawsuits, as well as their organizational culture.  

  Businesses that have a history of violating human  

  rights or unfair labor practices will not be 

  considered as the Group’s vendor. This policy 

  puts in place clear systems for appropriately  

  overseeing, monitoring, inspecting, and assessing  

  vendors, in order to ensure that internal controls  

  are in place and the vendors provide quality of  

  service that is consistent with the Bank’s own.  

  Moreover, there will be careful review of whether  

  the Bank and vendors fully comply with relevant  

  laws and regulations. 

 •  Policy on risk management of the Bank’s reputation 

   The Bank must consider social and environment 

  issues that may affect its reputation in every  

  business decision made, whether or not those  

  impacts occur as a direct result of the Bank’s  

  business operations or the actions of stakeholders. 

  This policy also considers partners who do not  

  respect human rights or have unfair labor practices. 

   Employees in the Group’s supply chain who  

  are treated unfairly and wish to file a complaint  

  regarding violation of human rights may do so  

  through various Bank channels, as indicated on  

  page 39-41 of this report. 
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	 ในปี	2559	สายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร 
เกียรตินาคินได้ปรับโครงสร้างการพัฒนาบุคคล	(Training	
&	Development	Curriculum)	และปฏิทินการอบรมประจ�า
ปี	2559	ในส่วนของโครงสร้างการเรยีนรู้	เพือ่พัฒนาทกัษะ
และศักยภาพของพนักงานให้เหมาะสม	และสอดคล้อง 
กบัการด�าเนนิธรุกิจขององค์กรยิง่ขึน้	และเพือ่ให้หวัหน้างาน 
และพนักงานมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน 
ท่ีชัดเจน	อันจะเพิ่มความสะดวกส�าหรับหัวหน้างานใน 
การดูแล	และติดตามผลการพัฒนาของทีมงาน	

การพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน

 In 2016, Kiatnakin Bank’s Human Resources 

Department adjusted its Training & Development 

Curriculum and launched its 2016 training calendar 

for training courses, in order to develop the skills and 

capabilities of employees in accordance with the 

business operations of the organization. The courses 

provided supervisors and employees with the opportunities 

for joint professional development, and increased the 

convenience of supervisors in tracking and monitoring 

their team’s professional development.

Professional Development for Employees

ระยะเวลาเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย	ปี	2557-2559
Average Duration of Training in 2014-2016

ปี
Year

2559
2016

2558
2015

2557
2014 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน	(ชั่วโมง/คน)
Average duration of training provided for employees (hour/employee)

29.96 32.13 25.20

	 จากตารางด้านบน	ในปี	2559	พนักงานของธนาคาร
ได้รับการอบรมโดยเฉลี่ยคนละ	4.5	วัน	หรือ	2-3	หลักสูตร 
ในปี	 2559	 ซึ่งอยู ่ในระดับมาตรฐานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของภาคอุตสาหกรรม

 The table above indicates that each of the Bank’s 

employees receive an average of 4.5 days of training, 

or 2-3 training courses, in 2016, which is at a standard 

level for professional development in the industry.
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
	 ธนาคารให้ความส�าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานอย่างเป็นธรรม	โดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ�าปี	แบ่งเป็น	2	รอบ	คือ	การประเมินและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปี	 (มกราคม-มิถุนายน) 
ผ่านการก�าหนดเป้าหมายในการท�างาน	(KPI)	ร่วมกัน	
ทั้งนี้จะถูกก�าหนดโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในระดับ
องค์กร	 สายงาน	ฝ่ายงาน	กระทั่งระดับพนักงานราย
บุคคล	และ	การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบปลายป	ี
ซ่ึงเป็นการประเมินผลการท�างานต้ังแต่เดือนมกราคม-
ธันวาคม	โดยธนาคารได้ประเมนิผลการปฏิบติังาน	ภายใต้ 
ระบบ	 KK	 Performance	 Management	 System 
(KKPMS)	ทีก่�าหนดกรอบเวลาของการประเมนิแต่ละระดบั	 
ตั้งแต่พนักงาน	(ประเมินตนเอง)	ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น	
(ประเมินล�าดบัที	่1)	ไปยงัผูบั้งคับบัญชาระดับสงูโดยมุง่เน้น 
การให้	Feedback	ระหว่างกันในช่วงท�าการประเมินผล 
หลังจากนั้นพนักงานแต่ละคนจะต้องเข้าไปรับทราบ 
ผลการประเมินในระบบ	KKPMS	และผู ้บังคับบัญชา 
เบื้องต้นต้องแจ้งและสนทนาให้	Feedback	กับพนักงาน
เก่ียวกับผลการประเมิน	 หากพนักงานไม่เห็นด้วยกับ 
ผลการประเมนิจะต้องระบุเหตุผลในระบบ	และฝ่ายพฒันา 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะติดตามปัญหากรณี 
ที่พนักงานไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน	ซึ่งธนาคารได้ 
มุง่เน้นให้เกดิความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย	เพราะผลประเมนิ
การปฏิบัติงานจะถูกน�ามาใช้ในการประมวลผล	ประกอบ
การปรับอัตราเงินเดือน	และการจ่ายโบนัสประจ�าปี

การส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร 
	 ธนาคารท�าการส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร	(Employee	Engagement	Survey)	ครั้งล่าสุด
ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2559	โดยพนักงานท้ังหมดของ
ธนาคารที่เริ่มงานก่อนวันที่	1	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	92.87	ของพนักงานทั้งหมด	ณ	เวลานั้น 
เป็นผู้ตอบแบบส�ารวจ	
	 ผลการส�ารวจแสดงให้เห็นว่าพนกังานทกุฝ่ายทุกหน่วย 
งาน	 มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นในเกือบทุกด้าน 
ด้วยอัตราทีน่่าพอใจ	เมือ่เทยีบกบัการส�ารวจในปี	พ.ศ.	2557 

การดูแลพนักงาน

Employee performance evaluation 

 The Group places high importance on fair assessment 

of employee performances. Performance evaluation 

takes place twice per year, with the first being a mid-year 

performance tracking and evaluation (January-June) 

and KPI target setting, which aligns the overall corporate, 

department, team and individual objectives and the 

second being the year-end performance evaluation, 

which tracks the employee performance from January 

to December. The Group assesses employee performance 

under the KK Performance Management System (KKPMS) 

which sets timeframes for evaluation in each level of 

supervision from employee self-evaluation, immediate 

supervisor evaluation to the evaluation by those at the 

top of the command chain. The system focuses on shared 

feedback received during the evaluation process. Each 

employee will be notified of their performance evaluation 

through the KKPMS system and their immediate supervisor 

will communicate to their direct reports the feedback 

regarding their performance. If the employee disagrees 

with the outcome of the performance evaluation, they 

are required to state a specific reason in the system. 

Human Resources personnel will follow up on these cases 

as the Group aims to be fair to all parties involved. The 

results of the performance evaluation will be processed 

to calculate the annual salary adjustment rates and bonus 

payment.

Employee Engagement Survey

 The Group has conducted the latest Employee 

Engagement survey in August of 2016 on all employees 

who started their employment before February 1, 2016 

or 92.87 percent of all employees.

 The survey results show that employees in all 

departments have become more engaged with the 

organization in nearly all aspects, compared to the 

results in 2014. The results also demonstrate that the 

majority of employees are content with their work, take 

Employee management
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ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	 ในปัจจุบัน	พนักงานของธนาคาร 
ส่วนใหญ่มีความสุขกับงาน	มีความภาคภูมิใจในองค์กร 
มีความผูกพัน	และพร้อมที่จะชักชวนคนเก่งคนดีที่รู ้จัก 
มาร่วมงานในองค์กร

	 ทั้ งนี้ ธนาคารได ้น� าผลการส� ารวจความผูก พัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร	ปี	 2559	มาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการดูแลพนักงานในหลายๆ	ด้าน	 เช่น 
การปรับปรุงสิทธิวันลา	การจ่ายค่าตอบแทน	สวัสดิการ 
และโครงการชื่นชมพนักงานที่มีความสามารถคู่คุณธรรม	
เป็นต้น

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม
การทำ งาน
	 นอกจากการลดมลพษิในกระบวนการท�างานเพือ่ความ 
ปลอดภยัของพนกังานดงัทีป่รากฎในหน้า	65-66	ของรายงาน
ฉบับนีแ้ล้ว	ในปี	2559	ธนาคารด�าเนนิการสร้างสภาวะการ
ท�างานที่ดีให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา	ดังนี้
 •  ให้พนักงานเลือกสิทธิสวัสดิการเพื่อการดูแล

สขุภาพทีต่รงและเหมาะสมกับความจ�าเป็น	เพียงพอ 
กบัความต้องการใช้ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช่วงอายุ	

pride in the organization, are engaged with the company 

and are prepared to invite more qualified people to work 

for this organization.

 The Goup is using the data from the Employee 

Engagement Survey 2016 to improve the quality 

of employee services including employee leaves, 

compensation rates, benefit packages and the “Skilled 

and Righteous Employee Recognition Program.”

Health and Safety at Work

 In addition to the scheme to reduce pollutions at 

work for the safety of employees, as detailed on page 

65-66, the Group has implemented other initiatives to 

improve work conditions for employees in 2016, as 

follows: 

 •  As part of our Flexible Benefits Plan, employees  

  are allowed to choose a healthcare plan that is  

  suitable to their needs, age range and lifestyle.  

  The benefits of the Flexible Benefits Plan  

  include: 

ภาพรวมผลส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	ปี	2559
Overview of Employee Engagement Survey 2016

Status & Identity

Fit & Belonging

Economic Interdependence

Emotional Reward

Trust & Reciprocity

Engagement Behavior

8.79

8.57

7.75

8.11

8.37

8.75

8.28

8.24

7.33

7.60

7.84

8.43

Company 2014

Company 2016
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พฤติกรรมการใส่ใจให้ความส�าคัญกับการดูแล
สุขภาพ	ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิต	 (Flexible	
Benefits	Plan)	ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้
-	 พนักงานสามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะสม

และใกล้เคียงกับความต้องการของตนเองได้
-	 พนักงานสามารถวางแผนการใช้	การบริหาร

สิทธิสวัสดิการของตนเองได้ในแต่ละปี
-	 เสริมสร้างการรบัรู้ในคณุค่าสวสัดกิารตามสทิธิ

ที่ได้รับจากองค์กรในพนักงานทุกระดับ
-	 ส�าหรับพนักงานประจ�าหน่วยงาน	ศูนย์บริการ

ลกูค้า	ฝ่ายลกูค้าสัมพนัธ์	ซึง่เกีย่วข้องกับการใช้
โทรศัพท์ตอบข้อซกัถามลกูค้า	ธนาคารให้มกีาร
ตรวจสุขภาพหูโดยเฉพาะทุกรายทุกปี

	 	 -	 Employees can choose an insurance plan tailor  

   made to meet their needs. 

	 	 -	 Employees can plan and manage their benefits  

   plan on a yearly basis.

	 	 -	 The plan increases awareness of the value of  

   benefit packages, as entitled to employees at  

   all levels. 

	 	 -	 The Group arranges individual ear checks 

   for employees working in customer service  

   centers and customer relations departments  

   that involved long hours of telephone use. 
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 •  การปรับปรุงสิทธิวันลา	 ในข้อบังคับการท�างาน	
ฉบับปี	2560	โดย
-		 เพ่ิมสิทธิการจ่ายค่าจ้างให้พนักงานที่เจ็บป่วย

หรือประสบอุบัติเหตุ	เนื่องจากการท�างานให้
ธนาคาร	โดยจะได้รบัพจิารณาให้หยดุงานเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน	180	วัน	(นับต่อเนื่องรวมวัน
หยุด)	โดยได้รับค่าจ้างปกติ

-		 เพิม่วนัลากจิพเิศษ	โดยไม่ได้รบัค่าจ้าง	(Leave	
Without	Pay)	ตามเหตุผลความจ�าเป็นของ
พนักงาน	 ทั้งนี้ 	 ก ่อนการใช ้สิทธิดังกล ่าว	
พนักงานต้องใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี
ให้ครบถ้วนแล้ว

-		 เพิ่มจ�านวนวันลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็น	จาก
ปัจจุบนัปีละไม่เกนิ	3	วนัท�างาน	เป็นปีละไม่เกิน	
5	วันท�างานโดยได้รับค่าจ้างปกติ	โดยขยาย 
ขอบข่ายการลาให้ครอบคลุมความจ�าเป็น 
ของพนกังาน	อาท	ิเพือ่ติดต่อหน่วยงานราชการ
ทีไ่ม่สามารถท�าการในวันหยดุ	และไม่สามารถ
มอบหมายให้ผูอ้ืน่กระท�าแทนได้	เช่น	เพือ่ซ้อม 
และรบัปรญิญา	เพือ่กจิธรุะจ�าเป็นกบัครอบครัว	
(คู่สมรส	บุตร	ธิดา	หรือมารดาของพนักงาน
และคู ่สมรส)	 หรือ	 เพ่ือปฏิบัติกิจวันส�าคัญ 
ทางศาสนา	ต่าง	ๆ	เช่น	พุทธ	อิสลาม	คริสต	์
ฮินดู	ซิกข์

 •  ให้สวัสดิการกับพนักงานในการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน
ด้วยอัตราดอกเบ้ียพิเศษ	ในวงเงินไม่เกิน	6	ล้าน
บาท

 •  จดัให้พนักงานทีป่ฏิบตักิาร	ณ	ส�านกังานใหญ่และ
อาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	

	 •		 ด�าเนินโครงการ	KKP	Staff	Clubs	ต่อเนื่องเป็น
ปีที่	 2	 เพื่อให้พนักงานของกลุ ่มธุรกิจฯ	ทุกคน 
ได้ท�ากิจกรรมตามความสนใจร่วมกับพนักงาน 
คนอื่นๆ	ที่มีความสนใจตรงกัน	โดยเข้าเป็นสมาชิก
ของชมรมต่างๆ	ที่จัดต้ังขึ้นภายใต้การสนับสนุน
ของกลุ่มธุรกิจฯ	โดยพนักงาน	1	คน	สามารถเป็น 
สมาชิกได้	 2	 ชมรม	และสามารถเปลี่ยนชมรม
กิจกรรมท่ีสนใจได้ทุกปี	ซึ่งปีนี้มีชมรมเพิ่มขึ้นอีก 
1	ชมรม	คือ	ชมรมเกมกระดาน	

 •  The Group improved leave entitlements in the  

  2017 employee handbook as follows:

  - Employees injured or made ill at work will be  

   eligible for paid leave of up to 180 days 

   (including weekends and holidays). 

  - Employees can apply for more leave days  

   without pay, which is up to supervisory 

   discretion. Leave without pay can only be used  

   after an employee has depleted all of their  

   entitled annual leaves.

  -  Employees can apply for up to 5 days of paid  

   personal leave per year, up from 3 days 

   a year. The criteria for personal leave has  

   been expanded to cover visits to government  

   agencies and family and other personal 

   matters including attending graduation 

   ceremonies, providing support for their family  

   members (spouse, child, parents and in-laws)  

   as well as to attend religious ceremonies.

 •  The Group provides lower mortgage loan rates 

  for employees for property worth up to  

  a maximum of 6 million baht. 

 •  The Group provides free influenza vaccine 

  injections to all employees working at the 

  headquarters and KKP Tower. 

 •  The Group continues to run the KKP Staff Clubs  

  for the second consecutive year in order to allow  

  employees to engage with other employees with  

  similar interests. Employees can join clubs set up  

  under each business unit. An employee can  

  sign up for up to 2 clubs and can switch to 

  different clubs every year. The new addition to  

  the clubs this year is the Board Game club.
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	 ธนาคารเกยีรตินาคินด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ช่วยเหลอืและ
พัฒนาชุมชนและสังคมนับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้ง
ธุรกิจสถาบันการเงินใน	พ.ศ.	2514	นับเนื่องถึงปี	2559	
เป็นเวลา	45	ปี	ตามปณิธานของคุณเกียรติ	วัธนเวคิน	 
ประธานผู ้ก ่อตั้งที่ว ่า	 “เ กียรตินาคินไปอยู ่ที่ ไหน 
ต้องเป็นส่วนหน่ึงที่ไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้น 
เจรญิขึน้	เมือ่ธรุกิจประสบความส�าเรจ็ก็ต้องเอือ้เฟ้ือ
ผูอ้ืน่”	และได้ก่อตัง้มลูนธิเิกยีรตนิาคนิ	ธนาคารรวบรวม
โครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมที่ด�าเนินการมาแล้ว
ทั้งหมดไว้ภายใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการด�าเนินธุรกิจ 
(CSR	after	process)	ในปี	2548	โดยใช้ชื่อว่า	“โครงการ
พฒันาคน	พฒันาชาต	ิกับเกียรตนิาคนิ”	และเมือ่มกีารร่วม 
กิจการระหว่างธนาคารและบรษิทัทนุภัทร	จ�ากดั	(มหาชน)	
ในปี	พ.ศ.	2555	ขอบข่ายการด�าเนินงานของโครงการ
พัฒนาคนพัฒนาชาติ	กับเกียรตินาคิน	ได้รับการขยายให้
ครอบคลุมโครงการประจ�าอื่นๆ	ในด้านสังคม	ของบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร	เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความโปร่งใสในการบริหารจัดการและการด�าเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
	 มูลนิธิเกียรตินาคินเป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนิน
ความรับผิดชอบต ่อสังคมนอกกระบวนการด�าเนิน
ธุรกิจร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน	 เนื่องจากมีพันธกิจ 
“มุ่งพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติ	 เพื่อสร้างคน
ให้มีคุณภาพ” โดยมูลนิธิจะด�าเนินการร่วมกับธนาคาร 
ในทุกกิจกรรมของ	 “โครงการพัฒนาคน	 พัฒนาชาต	ิ 
กับเกยีรตนิาคนิ” ทัง้ในด้านงบประมาณและการน�าทกัษะ 
ของพนักงานมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

 Kiatnakin Bank has been committed to supporting 

community development projects from its first year of 

operation in 1971 to the present in 2016, over a period 

of 45 years. Kiat Wattanavekin, founder of Kiatnakin 

Group, made it his mission to partner with communities, 

saying, “Wherever Kiatnakin operates, we need to 

become part of the community development efforts. 

When our business succeeds and prospers, so must the 

communities around us.” In 2005, Kiatnakin Foundation 

was established and the Bank consolidated all community 

and social development projects under the CSR after  

process framework under the “Human Development and 

National Development with Kiatnakin” Program name. 

After the merger between Kiatnakin Bank and Phatra 

Capital in 2012, the scope of the “Human Development 

and National Development with Kiatnakin” Program  

expanded to include other regular social projects  

previously conducted by Phatra Capital, thus enhancing 

the Group’s overall capacity and transparency in  

managing and implementing corporate social responsibility 

projects.

 The Kiatnakin Bank Foundation is another  

mechanism in Kiatnakin Phatra Financial Group’s CSR 

after process, as part of the Financial Group’s mission 

to “develop high-quality workforce and youths for 

the nation.” The foundation will work in tandem with 

the Financial Group’s CSR activities under the “Human  

Development and National Development with Kiatnakin 

Phatra” Project, in terms of joining sponsorship program 

and maximizing employee engagement in CSR projects 

for the benefit of society.

 The “Human Development and National Development 

with Kiatnakin” program focuses on three areas:

 •  Education support

 •  Ethical and social immunity development

 •  Disaster relief and charitable contributions

Community Engagement
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กรอบการดำ เนิน "โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน"
Operating Framework of the “Human Development and National Development  

with Kiatnakin” Program

•		ให้ทุนการศึกษาร่วมกับ 
				เกียรติร่วมมิตร
•		สนับสนุนการจัดประกวด 
				แผนธุรกิจ
•		ให้ความรู้และส่งเสริมวินัย 
				ทางการเงินแก่เยาวชน

•		สนับสนุนยุวพุทธฯ	ในโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
•		สนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ
•		สนับสนุนโครงการเยาวชนสัมพันธ์
•		สนับสนุนมูลนิธิดวงประทีป	ในโครงการส่งเสริมการออมดีเด่น

•		บรรเทาสาธารณภัย
•		บริจาคโลหิต
•		ทอดกฐินประจ�าปี
•		ฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้ต้องขัง

กลุ่มธุรกิจฯ ดำ เนินการร่วมกับมูลนิธิเกียรตินาคิน 

กิจกรรมหลัก 3 ด้าน
3 core pillars

โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน
The “Human Development  

and National Development with Kiatnakin” Program 

Kiatnakin Phatra Financial Group works together with Kiatnakin Foundation

ส่งเสริมการศึกษา
Education support

ส่งเสริมจริยธรรม
และภูมิคุ้มกันสังคม

Ethical and Social immunity development

บรรเทาทุกข์ 
และสาธารณกุศล

Disasters relief and  

Charitable Contributions
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ประเด็นสำ คัญของ "โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน" ในปี 2559

	 ในปี	2559	โครงการพฒันาคน	พฒันาชาติ	กบัเกยีรตนิาคนิให้ความส�าคญักบัการด�าเนินงานด้านการให้ความรู้ทางการเงนิ 
และสร้างวนิยัทางการเงนิในสงัคม	ควบคูก่บัการพัฒนาจรยิธรรมและภมูคิุม้กันสงัคม	เพราะเชือ่ว่าการมคีวามรูท้างการเงนิ 
และวนิยัทางการเงนิทีดี่เป็นพืน้ฐานส�าคัญของความส�าเรจ็ในอนาคตของทกุคน	ซึง่จ�าเป็นต้องก�ากับด้วยการพฒันาจรยิธรรม
และภมิูคุม้กนัสงัคมเพือ่ให้เกดิการน�าความรูท่ี้ได้รบัและความมัง่คัง่ทีส่ร้างขึน้ในอนาคตไปใช้ในทางทีค่วรและสร้างประโยชน์
ให้เกิดแก่สังคม
 •	 ผลการด�าเนินงานด้านการให้ความรู้และการส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่สังคม
	 	 	 ด�าเนนิการให้ความรู	้รวมถงึสนบัสนนุการจดัอบรมร่วมกับหน่วยงานอืน่ๆ	ให้แก่เยาวชนตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษา- 
	 	 ระดับปริญญาตรี	รวมถึงสมาชิกชุมชนรอบข้างรวม	1,030	คน	ซึ่งในจ�านวนนี้	สามารถพัฒนาขึ้นเป็นผู้น�าการเรียนรู	้ 
	 	 (Peer	Educator)	ได้	640	คน	มีศักยภาพในการโน้มน�าสังคมรอบข้างให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเงินได้ใน 
	 	 สถาบนัการศึกษาระดับอดุมศึกษา	10	แห่งในโรงเรยีนมธัยมศกึษา	4	แห่ง	รวมถงึกับสมาชกิในครอบครวัของแต่ละคน 
	 	 ขั้นต�่ารวม	1,280	คน
 • ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
	 	 	 สนับสนุนงบประมาณให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์		และมูลนิธิหอจดหมายเหตุ 
	 	 พุทธทาส	อนิทปัญโญ	เพือ่ด�าเนนิการส่งเสรมิการเรยีนรูห้ลกัธรรมและแนวทางการปฏบิตัติามหลกัศาสนาพทุธ	โดยมี 
	 	 ผู้ร่วมเข้าอบรมในปี	2559	รวม	26,384	คน	ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์และสามเณร	149	รูป	และเป็นผู้เข้ารับ 
	 	 การอบรมเพื่อต่อยอดการศึกษาธรรมะจากพื้นฐานเดิม		2,444	คน	นอกจากนี้	สามารถสร้างวิทยากรและพี่เลี้ยง 
	 	 ในการเผยแพร่พุทธศาสนาได้	378	คน
 •	 ผลการด�าเนินงานด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณภัย 
	 	 	 สนับสนุนการจัดหาโลหิตของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2552	เป็นต้นมา	โดยในปี	2559	ธนาคาร 
	 	 รวบรวมปรมิาณโลหิตได้	424,350	มลิลลิติร	ซึง่สามารถช่วยเหลอืผูป่้วยได้มากทีส่ดุ	14,145	ราย	และเป็นการบรรเทา 
	 	 ภาวะคลังโลหิตของสภากาชาดไทยขาดแคลนเลือดในช่วงเทศกาลต่างๆ
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Key focus of the “Human Development and National Development  

with Kiatnakin” Program in 2016

 In 2016, the “Human Development and National Development with Kiatnakin” Program focused on providing 

financial knowledge and promoting financial discipline in society, alongside development of the ethics and social 

immunity of people. We believe that good financial knowledge and financial discipline will serve as the foundation 

for success for everyone, while ethics and social immunity will serve to ensure that the knowledge received will be 

applied appropriately to create stability and benefits for society in the future. 

 • Results of work to support education and promote financial discipline in society

   The Group and Kiatnakin Foundation collaborated with other organizations in providing  

  knowledge and training to 1,030 youths at the secondary school and university levels, as well as members  

  of the community, with 640 peer educators developed from this group. These peer educators went on to help  

  change financial behaviors at 10 tertiary education institutions and 4 secondary schools, and among 1,280 family  

  members.

 • Results of work to develop ethics and social immunity

   The Group and the Kiatnakin Foundation provided funding to support the Young Buddhist  

  Association of Thailand Under the Royal Patronage and the Buddhadasa Indapanno Archives in organizing  

  learning about Dharma principles and the ways of Buddhism, with 26,384 people, including 149 monks, and 

  novices and 2,444 revisitors who wished to expand their knowledge of Buddhism, receiving training in 2016. 

  In addition, 378 lecturers on Buddhism topics were developed. 

 • Results of work to provide public aid and charitable contributions

   Since 2009, the Group and the Kiatnakin Foundation have supported the Thai Red Cross Society in conducting 

  blood donation drives. In 2016, the Bank was able to collect 424,350 milliliters of blood, which was used to  

  assist 14,145 patients and replenish the Thai Red Cross’s National Blood Centre’s supplies, which often  

  experience shortages during holiday seasons.
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ด้านส่งเสริมการศึกษา
•		 โครงการทนุการศกึษาธนาคารเกยีรตนิาคนิร่วมกบั 
	 มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
	 	 ธนาคารร ่ วมกับมูลนิธิ เกียรติ ร ่ วมมิตร เ พ่ือ 
	 การศึกษา	มอบทุนการศึกษา	สร้างอาคารเรียนและ 
	 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อย 
	 โอกาส	ทั่วประเทศในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา	 
	 ตั้งแต่	 ปี	 2514	ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่	 45	 
	 โดยในปีนี้กลุ่มธุรกิจฯ	มีการมอบทุนการศึกษาให้กับ 
	 เยาวชน	จ�านวน	300	ทุน	พร้อมจัดให้ความรู้ทางการ 
	 เงินแก่เยาวชนเพือ่พฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
	 รุ่นเยาว์ผ่าน	2	โครงการ	ดังนี้

Education support

•  Kiatnakin Bank scholarship program with Kiatruammitr 

 Foundation for Education

  The Group has collaborated with the Kiatruammitr 

 Foundation for Education since 1971 to provide  

 scholarships, build school buildings and hand  

 over school supplies to underprivileged children in  

 kindergartens and middle schools nationwide for  

 45 consecutive years.

  In 2016, the group teamed up with the Foundation 

 to provide knowledge on finance to Thai youths in  

 order to enhance their entrepreneurial skills under  

 the 2 following programs.

 1. As part of the project to mark the auspicious  

  occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri  

  Sirindhorn’s fifth cycle birthday in 2015, the Group 

  and the Foundation jointly launched the “Young  

  Entrepreneurs” course to educate selected 

  students from schools and educational institutions 

  endorsed by the foundation. 27 employees from  

  the K Group participated in the course, which  

  focuses on financial management, business  

  planning,entrepreneurial skill development. 

  The course was taught by experts from the  

  Stock Exchange of Thailand.

ผลการดำ เนินโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน ปี 2559

Examples of projects under the Human Development and National Development with Kiatnakin 

Program in 2016

1.	 โครงการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบ	 5	 รอบ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	2	เมษายน	2558	หลักสูตร	
“ผู ้ประกอบการรุ ่นเยาว์”	 เพื่อให้ความรู ้ให้แก่ 
แกนน�าเยาวชนจากโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา
ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกียรติร่วมมิตร 
เพือ่การศกึษา	ในเรือ่งการบรหิารจดัการทางการเงนิ 
การท�าแผนธุรกิจ	และทักษะการเป็นผู้ประกอบ
การรุ ่ น ใหม ่ โดยวิทยากรผู ้ ทรงคุณวุฒิจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้มีพนักงาน
จากกลุ่มบริษัทในเครือเคเค	กรุ๊ป	ร่วมสังเกตการณ์
เรียนรู้	รวมทั้งสิ้น	27	คน	
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2.	 โครงการ	“4	รูสู้ค่วามมัน่คง	:	ผูป้ระกอบการรุ่นเยาว์”	
เพื่อให้ความรู ้เร่ืองหลักการวางแผนจัดการทาง 
การเงินท่ีดแีก่เยาวชนหญงิจ�านวน	24	คน	ในความ
ดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
กระทรวงยุติธรรม	ณ	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนหญิงบ้านปรานี	อ�าเภอสามพราน	จังหวัด
นครปฐม

 2. The “Four Know-Hows to Prosperity for Young  

  Entrepreneurs” was launched at Baan Pranee  

  Training Center for Children and Young Women  

  in Sampran district of NakonPathom to improve  

  the financial skills of 24 female teenagers  

  under the care of the Department of Juvenile  

  Observation and Protection, Ministry of Justice.

•		 โครงการประกวดแผนธุรกิจ	The	mai	Bangkok	 
	 Business	Challenge	@	Sasin
	 ธนาคารสนับสนุนการจัดประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ	
The	mai	Bangkok	Business	Challenge	@	Sasin	ซึ่งจัด
โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	14	เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท
ได้แสดงศักยภาพในการน�าเสนอแผนธุรกิจระดับสากล
และส่งเสรมิทกัษะการน�าเสนอแผนธรุกจิส�าหรบัผูป้ระกอบ
การใหม่	ในปี	2559	มีสถาบันการศึกษาจาก	18	ประเทศ	
4	 ทวีป	 เข้าร่วมแข่งขัน	 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วย 
รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	
	 ในการนีธ้นาคารได้รบัเกยีรติจากสถาบันบัณฑติบรหิาร 
ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาด 
หลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวด
ในรอบ	Kiatnakin	Bank	99-Second	Pitch	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2551	เป็นต้นมา

•  The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin

 The Group provided support to the mai Bangkok 

Business Challenge @ Sasin which has been jointly 

organized by Chulalongkorn University’s Sasin Graduate 

Institute of Business Administration and Market for 

Alternative Investment (mai) for 14 consecutive years.

The competition is held to provide an international 

platform in which representatives from postgraduate 

programs compete to propose business plans and 

hone their entrepreneurial skills. In 2016, educational 

institutions from 18 countries in 4 continents across 

the globe have competed in the challenge. The winning 

teams will win Thailand’s H.M. the King’s Award, kindly 

bestowed by His Majesty, the late King Bhumibol 

Adulyadej and H.R.H. Princess MahaChakriSirindhorn.

 The Grouop has been invited by Chulalongkorn  

University’s Sasin Graduate Institute of Business  

Administration to become part of the judging panel for 

the Kiatnakin Bank 99-Second Pitch round since 2008.
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	 	 สมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความส�าคัญของ
การให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานและการสร้างวินัย
ทางการเงินให้เกิดขึ้นในสังคม	จึงได้มอบหมายให้ชมรม	
CSR	สมาคมธนาคารไทยซึง่มสีมาชกิประกอบด้วยธนาคาร
พาณิชย์	15	แห่ง	ให้ด�าเนินโครงการรู้เก็บ	รู้ใช้	สบายใจ	
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557-2558	(โครงการปีที่	1)	
เป็นต้นมาจนถึงปี	พ.ศ.	2559	(โครงการปีที่	2)	ทั้งน้ีเพื่อ 
ปลกูฝังความรูด้้านการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบคุคล 
และปลูกฝังวินัยทางการเงินแก่แกนน�านักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	 ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครปฐม	
โดยร่วมมือกับองค์กรภาคสังคม	 ได้แก่	 สภาองค์การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน	 ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 (สอ.ดย.)	 
ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ศคง.)	
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
(ป.ป.ช.)	และเครือข่ายเพื่อนกระบวนกร	เพื่อร่วมกันสร้าง
ความเปลีย่นแปลงทีด่เีชงิทศันคตแิละพฤตกิรรมให้เกดิขึน้
กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
	 การด�าเนินโครงการในปีที่	2	มีรายละเอียดดังนี้

	(1)	พัฒนาทักษะการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน
ในหลักสูตร	“4	รู้สู่ความมั่งคั่ง”	ให้กับวิทยากรของ
ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยทั้ง	15	แห่ง	
จ�านวน	84	คน	โดยมวีทิยากร	10	คนในจ�านวนนีไ้ด้
รบัคดัเลอืกให้เป็นผูถ่้ายทอดความรูเ้รือ่งภัยทางการ
เงินซึ่งเป็นหลักสูตรของ	ศคง.	ด้วย

 The Thai Bankers’ Association is fully aware of the 

importance of educating members of the society on  

basic financial planning and building financial discipline 

and has assigned the association’s CSR club, consisting 

of 15 commercial banks under the association, to launch 

the Saving for Change project. The project has been in  

operation during the years 2014-2015 (Year 1) and 2016 

(Year 2) and aims to provide information on financial 

planning and instilling financial discipline for selected  

undergraduate students from universities in NakhonPatom. 

The project was co-organized by the National Council  

for Child and Youth Development under the Royal  

Patronageof HRH Princess MahachakriSirindhorn (NCYD), 

and received support from the Stock Exchange of  

Thailand, Bank of Thailand’s Financial Consumer  

Protection Center, Office of the National Anti-Corruption 

Commission (NACC) and Friends of Facilitator Network to 

cultivate positive changes for youths.

 The Saving for Change project Year 2 produced the 

following accomplishments:

 (1) Developed the skills of 84 lecturers from 15  

  of the association's member banks in the 

  "Four Know-Hows to Prosperity for Young  

  Entrepreneurs" course. From these 84 lecturers,  

  10 were able to become mentors to transfer  

  knowledge on financial risks, as part of an  

  approved curriculum by the Financial Consumer  

  Protection Center.

โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ปีที่ 2

Saving for Change project Year 2
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	(2)	ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล	
ส่งเสริมวินัยทางการเงิน	และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
อย่างบรูณาการแก่แกนน�านกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
จ�านวน	 312	 คน	และอาจารย์ผู ้ดูแลนักศึกษา 
35	คน	ในสถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษา	7	แห่ง
ในจังหวัดนครปฐม	

	(3)	แกนน�านกัศึกษาทีเ่ข้ารบัการอบรมจ�านวน	191	คน
พัฒนาศักยภาพตนเองเป็นผู้เผยแพร่ความรู้และ
คุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจากโครงการ	(Peer	
Educator)		ไปสูเ่พือ่นนกัศกึษาและชมุชนรอบข้าง	
ผ่านการท�ากิจกรรมขยายผล		25	กิจกรรม

(4)	พัฒนาคู่มือแกนน�านักศึกษาให้มีความเหมาะสม
ส�าหรับแกนน�านักศึกษาน�าไปใช้เผยแพร่ความรู้
และคุณธรรม

(5)	พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคการธนาคารกับ
สถาบันการศึกษาและชุมชนรอบข้างในจังหวัด
นครปฐมให้ดีขึ้นผ่านการด�าเนินโครงการดังกล่าว

(6)	ธนาคารสมาชกิของชมรม	CSR	สมาคมธนาคารไทย 
น�าหลักสูตร	4	 รู ้สู ่ความม่ังคั่งไปปรับใช้กับการ
ด�าเนนิงานด้านการให้ความรูแ้ละสร้างวนิยัทางการ
เงินแก่เยาวชนของแต่ละธนาคาร	เช่น	ธนาคาร 
เกียรตินาคินน�าไปปรับใช้ในการให้ความรู้กับ
นกัเรียนระดับประถมและมธัยมศึกษากว่า	600	คน 
ในช่วงปี	พ.ศ.	2558-2559

	 	 	 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ	ในฐานะ	1	ใน	15	สมาชกิของ 
	 	 ชมรม	CSR	สมาคมธนาคารไทยได้ให้ความร่วมมอื 
	 	 อย่างต่อเนื่องในการด�าเนินโครงการรู ้เก็บ	 รู้ใช	้ 
	 	 สบายใจ	ด้วยตระหนกัถงึความส�าคัญในการปลูกฝัง 
	 	 ความรู ้ ต้ังแต่ระดับเยาวชน	 ด้านการวางแผน	 
	 	 ทางการเงิน	การสร้างวินัยทางการเงิน	และการ 
	 	 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับสังคมอย่าง 
	 	 บูรณาการ	เพื่อเป็นรากฐานทางสังคมที่มั่นคงและ 
	 	 ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 (2) Educated 312 selected students and 35  

  lecturers from 7 educational institutions in  

  NakonPathom on personal finance planning,  

  building financial discipline and nurturing an  

  anti-fraud culture. 

 (3) Mentored 191 students who to become peer  

  educators to fellow students and community  

  members through 25 follow-up activities.

 (4) Developed students manual to fit the purpose  

  of spreading the knowledge and ethics of finance  

  planning.

 (5) Deepened the relationships between the banking  

  sector and the educational sector in and around  

  NakhonPathom communities.

 (6) Members of the association’s CSR club has adapted 

  the knowledge gained from the “Four Know-Hows  

  to Prosperity” course to each bank’s plans to  

  provide financial knowledge and build financial  

  discipline to Thai youths. Kiatnakin Bank has adapted 

  information from this course to educate over  

  600 elementary and middle school students in  

  2015 and 2016. 

 Kiatnakin Bank, as one of the 15 members of the 

association’s CSR club, has continuously supported the 

operation of the Saving for Change project as the Group 

realized the importance of instilling knowledge on  

financial planning, building financial discipline and  

cultivating the anti-fraud culture for youths. The move 

will lay a foundation for a strong and sustainable future 

for Thailand. 
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ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
•		 โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
		 	 ธนาคารร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์	ด�าเนินโครงการพัฒนาจิตให้เกิด
ปัญญาและสันติสุข	 ต้ังแต่ปี	2537	ต่อเน่ืองเป็นปีที่	22		
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกค้า	และบุคคลท่ัวไป 
ได้เรียนรู้หลักธรรมะเพื่อน�าไปใช้ในการท�างานและชีวิต
ประจ�าวัน	โดยพนักงานของธนาคารสามารถเข้ารับการ
อบรมโดยไม่ถูกนับเป็นวันลาหยุดพักผ่อนประจ�าปี	

Ethical and Social immunity development

•  Mind Development for Wisdom and Peace Program

 The Group works with the Young Buddhist  

Association of Thailand Under the Royal Patronage 

to operate Mind Development for Wisdomand Peace  

Program from 1994 until today, or 22 consecutive years. 

The project aims to promote Dharma learning among 

executives, employees, customers and members of the 

public in the hopes that they will be adapted to their 

work philosophy and daily lives. Foremployees of the 

Group attending the Dharma workshops, their days off 

taken to join the workshops will not contribute towards 

their annual leave quota. 

 In 2016, 4,189 youths and members of the public 

and 149 monks and novices attended 28 Dharma courses 

organized by the association, with the support of the 

Group. 

 The Group also collaborated with the association to  

organize the “One Day of Spiritual and Dharma Fulfillment” 

activity, attended by 75 executives and employees.

	 	 ในปี	2559	 	มีผู ้สนใจเข้ารับการอบรมธรรมะใน
หลักสตูรต่างๆ	ของยวุพทุธฯ	ทีก่ลุม่ธรุกจิฯ	ให้การสนับสนนุ	
28	หลักสูตร		แบ่งเป็นเยาวชนและบุคคลทั่วไป	4,189	คน	
พระสงฆ์และสามเณร	149	รูป	
	 	 นอกจากนี	้กลุม่ธรุกจิฯ	ร่วมกับยวุพทุธฯ	จดักจิกรรม	
“1	วัน	อิ่มบุญ	อุ่นธรรม”	ณ	ยุวพุทธฯ	เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานรวม	75	คน	ร่วมเรียนรู ้ธรรมะและร่วมปฏิบัติ
ภาวนาหนึ่งวันเต็มอีกด้วย
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•		 โครงการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการด�าเนินงานให ้
	 กับหอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ	
	 	 กลุ ่มธุรกิจฯ	บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการ 
	 ด�าเนินงานของหอจดหมายเหตุฯ	 หรือสวนโมกข์ 
	 กรุงเทพ	ต่อเนื่องเป็นเวลา	4	ปี	ต้ังแต่ปี	2556-2559 
	 เพื่อใช้เป็นงบประมาณด�าเนินงานและการจัดท�า 
	 โครงการหรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายใต้ชื่อโครงการ 
	 “ทุนเกียรตินาคินภัทรเพ่ือน�าธรรมสู ่สังคม”	 โดยใน 
	 ปี	2559	หอจดหมายเหตุฯ	ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ	 
	 41	กิจกรรม	ซึ่งจัดซ�้ารวมทั้งสิ้น	 868	ครั้ง	มีผู ้ร ่วม 
	 กิจกรรมรวม	21,896	คน
	 	 นอกจากนั้นในปี	2559	ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 
	 ธุรกิจฯ	และหอจดหมายเหตุฯ	ยังน�าไปสู่รูปแบบการ 
	 ปลูกฝังธรรมะระดับองค์กรที่น่าสนใจขึ้น	ด้วยการริเริ่ม 
	 กิจกรรม	“บรรยงพามา	บัญชาพาไป”	และกิจกรรม 
	 “สุพลพามา	บัญชาพาไป”	 ซึ่งเป็นการให้ผู ้น�าของ 
	 องค ์กรน�าคณะผู ้บริหารและพนักงานเข ้าสัมผัส 
	 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมะภายใต้การสนับสนุน 
	 ของสวนโมกข์กรุงเทพฯ	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้ 
	 ธรรมะในหมูผู่บ้รหิารและพนกังาน	โดยหอจดหมายเหตุฯ 
	 ได้น�ากิจกรรมนี้ไปเป็นต้นแบบส�าหรับองค์กรอื่นๆ	เพื่อ 
	 ขยายผลให้เกิดการเรียนรู ้ธรรมะในระดับองค์กร 
	 ลักษณะนี้มากขึ้นต่อไป
		 	 อน่ึง	กลุ่มธุรกิจฯ	ยังสนับสนุนการด�าเนินงานของ 
	 หอจดหมายเหตุฯ	ผ่านทางการใช้ช่องทางการสื่อสาร 
	 ภายในองค์กรประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
	 รายเดือนที่จัดโดยหอจดหมายเหตุฯ	 ไปสู ่พนักงาน 
	 ของกลุ่มธุรกิจฯ	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาส 
	 ศึกษาพุทธศาสนามากขึ้น

•  Program to support the management of Buddhadasa  

 Indapanno Archives 

 The Group has donated funds to support the management 

of the Buddhadasa Indapanno Archives for 4 years from 

2013-2016. The funds were used to manage the archives 

and organize activities under “Kiatnakin Phatra Fund  

for Dharma in Society” project. In 2016, the archives has  

organized 41 types of Buddhist activities 868 times, 

attended by 21,896 people.

 In 2016, the collaboration between the Group and 

the archives led to the next level of Dharma-related  

corporate CSR. This started with the “Follow Banyong to 

be enlightened by Bancha” and the “Follow Supol to be 

enlightened by Bancha” activities, which involved the 

president leading the Group’s management and employees 

on a visit to Suan Mokkh to stimulate an interest to learn 

more about Dharma among executives and staff. The  

archives have introduced the format of this activity to 

other companies, aimimg at persuading them to follow 

this Dharma learning model at organizational level.

 In addition, the Group has also supported the  

archives by communicating activities and projects held 

by the archives through the Group’s medium in order 

to spread the words and promote the activities among 

employees, so that they can use their free time to study 

Buddhism through activities suited for new generations.
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•		 โครงการธรรมบรรยาย
	 	 ในปี	2559	กลุ่มธุรกิจฯ	ร่วมกับหอจดหมายเหตุฯ	 
	 จัดธรรมบรรยายอย่างต่อเนื่อง	8	ครั้ง	ที่ส�านักงาน 
	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู ้บริหาร	พนักงาน	และ 
	 ผู้สนใจท่ัวไป	ได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระสุปฏิปันโน	 
	 อาทิ	พระราชญาณกวี	(ปิยโสภณ)	พระอาจารย์สุธรรม	 
	 สธัุมโม	และพระอาจารย์ประสงค์	ปรปิณุโณ	โดยจดัข้ึน 
	 ที่ห้อง	2001	ชั้น	20	อาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	ธนาคาร 
	 เกียรตินาคิน	สาขาอโศก	และที่บริษัทหลักทรัพย์ภัทร	
	 	 ผู้สนใจเข้าฟังธรรมบรรยายภายใต้โครงการในปี 
	 2560	 สามารถส�ารองที่นั่ ง ได ้ที่ 	 KK	 Contact 
	 Center	โทร.	02	165	5555

•  Buddhist Sermon” Project

  In 2016, the Group worked with the archives to  

 host 8 consecutive Dharma talks to allow executives,  

 employees and members of the public to hear  

 Dharma lectures from well-known monks such as  

 Phrarajayankawi (Piyasophon), Luang Phor Sutham  

 Suthammo, and Phra Prasong Pripunno The events  

 were held in Room 2001, 20th floor of KKP Tower,  

 Kiatnakin Bank, Asoke branch and at Phatra  

 Securities  PCL.

  Those who are interested in attending these  

 Dharma sessions in 2017 can reserve the seats at 

 KK Contact Center, 02 165 5555.

ตารางการจัดธรรมบรรยายในปี	พ.ศ.	2560
Schedule	for	Dharma	talks	in	2017

วันที ่
Date

กิจกรรม
Activity

วัด
Temple

16	ก.พ.	2560

February 16 2017

ดูหนังหาแก่นธรรม	พิจารณาธรรมโดยพระมหาฟูกิจ	
ชุติปัญโญ	-	ชวนคุยโดย	คุณสุนิสา	สุขบุญสังข์

A look at Dharma in films and contemplating Dharma  

with Phra Mahaphukit Sutipanyo – talk hosted  

by Sunisa Sukboonsung

วัดจากแดง	 
จังหวัดสมุทรปราการ
Jakdaeng Temple,  

SamutPrakan

20	เม.ย.	2560
April 20 2017

ธรรมบรรยาย	โดยพระครรชิต	อกิญจโน
Dharma talk by Phra Kanchit Akitchano

วัดป่าสันติธรรม	 
จังหวัดชัยภูมิ

WatPasantitham, 

Chaiyabhum

8	มิ.ย.	2560

June 8 2017

ธรรมบรรยาย	โดยพระมหาบุญรุ่ง	สิริโชติ.	ป.ธ.9
Dharma talk by Phra Maha Boonrung Sirichote Po Tho 9

วัดอรุณราชวราราม	
จังหวัดกรุงเทพฯ

The Temple of Dawn, 

Bangkok

17	ส.ค.	2560
August 17 2017 มินิโกเอ็นก้า	หรือ	กิจกรรม	“ความตายออกแบบได้”

Mini Goenka or “Death can be designed” activity, 

by Ajarn Goenka and the Life Bhavana Network

รอยืนยันกิจกรรม
to be confirmed12	ต.ค.	2560

October 12 2017

หมายเหตุ:	อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม	สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่	โทรศัพท์	02	165	5555

Note: Activity details are subject to changes as appropriate. To participate in activities or request additional information, please call 02 165 5555.
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•  Outstanding Savings Promotion project with 

 Duang Prateep Foundation

 The Group has supported the work of the service for 

development co-op, Duang Prateep Foundation, for 14 

years to encourage members, consisting of low-income 

KlongToey residents, to take out loans from the co-op,  

instead of from loan sharks. The co-op also urged  

members to see the importance of long-term savings. 

Currently, 449 members have been awarded outstanding 

savers and 42 have been awarded as best at repaying, 

out of all 1,848 members. 

 In 2016, finance mentors at Kiatnakin staged an  

activity aimed at enhancing financial planning skills,  

under the title “saving and building a budget”. The  

activity was attended by 250 co-op members and is 

hosted to enhance members’ planning, saving and 

investment skills.

•		 โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น	ร่วมกับมูลนิธิ 
	 ดวงประทีป
	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ 
สหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา	มูลนิธิดวงประทีป	ต่อเนื่อง
เป็นปีที	่14	เพ่ือส่งเสรมิให้สมาชกิสหกรณ์ซึง่เป็นชาวชมุชน
คลองเตยและมีรายได้น้อยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกู้เงิน 
นอกระบบซี่งมีดอกเบ้ียสูงเกินจริงมาสู่การกู้ยืมในระบบ
สหกรณ์	 ตลอดจนเน้นย�้าความส�าคัญของการมีวินัย 
การออมอย่างต่อเนื่อง	ในปัจจุบัน	สหกรณ์มีสมาชิกดีเด่น 
ที่สามารถออมดีเด่นอย่างต่อเนื่องจ�านวน	449	คน	และ 
ผู้ที่ช�าระหน้ีคืนอย่างต่อเนื่องดีเด่น	42	คน	จากจ�านวน
สมาชิกทั้งสิ้น	1,848	คน	
	 ในปี	2559	คณะวิทยากรด้านการเงนิธนาคารเกยีรตินาคิน 
ได ้จัดกิจกรรมสร ้างทักษะการวางแผนทางการเงิน 
ในหัวข้อ	“การออมและการต่อยอดรายได้”	เพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ทางการเงิน	การออม	และการลงทุนให้กับ
สมาชิกสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา	มูลนิธิดวงประทีป	
250	คน
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Disasters relief and Charitable Contributions

 The Group supports other organizations in conducting 

activities in relation to budgeting, hosting events and/or 

supporting mentors in the following projects: 

 •  Offering financial assistance to Faculty of  

  Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University in  

  a bid to support medical personnel in initiatives  

  such as residency exchange programs, 

  scholarships for master degree and doctorate  

  degree students as well as for professors and  

  professor assistants.

 •  Organizing 4 blood donation drives, in collaboration  

  with the Thai Red Cross National Blood Centre  

  and Srinakharinwirot University, on a quarterly  

  basis. 

• ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุฯ	จัดกิจกรรมธรรมะ
ฟื้นฟูจิตใจ	และจัดอบรมหัวข้อ	“วางแผนการเงินดี	
ชวีติเปลีย่น”	ให้กบัผูต้้องขงัหญิงท่ีทณัฑสถานหญิง 
ธนบุรี	 250	คน	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
“มอบโอกาสดี	 ๆ	 ให้กับสตรีอีกครั้ง”	 ซึ่งจัดโดย
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-
กรุงเทพฯ	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	

 •  Supporting the “Give Women a Second Chance”  

  project, organized by the Business and Professional 

  Women’s Association of Thailand-Bangkok. The Group, 

  together with the Buddhadasa Indapanno Archives, 

  held Dharma activities and the Group also gave  

  a lecture under the title “good financial planning can 

  change your life” for female inmates at Thonburi  

  Correctional Center. The event was attended by  

  250 people. 

ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
		 กลุม่ธรุกจิฯ	สนับสนุนการด�าเนนิกจิกรรมสาธารณประโยชน์
ขององค์กรอ่ืน	ๆ 	ในด้านงบประมาณการจดักจิกรรม	หรือการ 
สนับสนุนวิทยากร	เช่น

•		 มอบทุนการศึกษา	 15	 ล้านบาทให้กับคณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	มหาวทิยาลัยมหดิล	
เพือ่พฒันาบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการต่างๆ	
เช่น	ทนุสนบัสนนุการแลกเปลีย่นแพทย์ประจ�าบ้าน	 
ทุนการศึกษาให ้กับนักศึกษาระดับปริญญา 
มหาบัณฑิต	ดุษฎีบัณฑิต	ทุนส�าหรับอาจารย์และ 
ผู้ช่วยอาจารย์เพื่อไปศึกษา	ฝึกอบรม	และดูงาน 
น�าเสนอผลงานวิจัย	เป็นต้น

•		 จัดกจิกรรมบรจิาคโลหติ	ร่วมกบัศนูย์บรกิารโลหติ
แห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นประจ�าทุกไตรมาส	 รวม	 
4	ครั้ง/ปี
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• จดักฐนิสามคัคี	ณ	วดัดงเค็ง	(วดัป่าภูตคาม)	จงัหวัด
ขอนแก่น	 เพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระมหาธาตุ 
รตันเจดย์ีศรสีองห้อง	ขนาดกว้าง	24	เมตร	สงู	60	เมตร 
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	

 •  Held Kathin ceremony at Wat Dongkeng in  

  KhonKaen to raise money to build a principle  

  Buddhist statue, measuring 24 meters in width  

  and 60 meters in height, to house Buddhist relics.

 •  Supported the Table Tennis for the Disabled  

  Association of Thailand in hosting the talk show  

  “Ordinary 32, Special 100+” in order to provide  

  a stage for disable athletes and their relevant  

  persons to inspire the society by conveying their  

  life of patience and ambition.

•  สนับสนุนสมาคมเทเบิลเทนทิสคนพิการแห่ง
ประเทศไทยจัดทอล์กโชว์	 “ธรรมดา	32	 พิเศษ	
100+”	เพื่อให้นักกีฬาเทเบิลเทนทิสคนพิการและ
ผู้เกี่ยวข้องได้มีพื้นที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการ
ด�าเนินชีวิตให้กับสังคมในวงกว้าง

•		 ร ่วมกับองค์กรอื่นๆ	 มอบทุนการศึกษาให้แก  ่
บุตร-ธิดา	 สมาชิกสมาคมผู ้สื่อข ่าวเศรษฐกิจ 
ประจ�าปี	2559	จ�านวน	111	ทุน	ซึ่งเป็นโครงการ 
ที่ธนาคารให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็น 
ปีที่	9

 •  Joined other organizations to provide scholarships 

  for 111 children of members of the Economic 

  Reporters Association in 2016. This program is  

  supported by the Bank for nine consecutive years.
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 การด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทร มีอยู่ในกระบวนการท�างาน และ
การให้บริการทุกชนิด เรามีปรัชญาหลักในการประสาน
ประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทั้งลูกค้า ผู ้ถือหุ้น 
พนั ก ง าน  คู ่ ค ้ า  ตล าดก า ร เ งิ น ของช าติ  สั ง คม 
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน หรือส่งเสริม
กันและกัน โดยเชื่อมั่นว่านี่คือวิถีเดียวเท่านั้นท่ีจะน�าไปสู่ 
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างแนบแน่นที่สุด

 Conducting business with corporate social  

responsibility is part of the work process and all 

aspects of services of Kiatnakin Phatra Financial 

Group. Our philosophy is to create benefits for 

all stakeholders, including clients, shareholders, 

employees, partners, the nation’s financial market, 

society, and the environment in a manner that is 

consistent and mutually supportive. We believe  

this is the only approach which will lead to  

sustainable growth and is the strongest commitment  

to corporate social responsibility possible. 








