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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 like none other

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

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

Vision

Mission



โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
Business Structure of Kiatnakin Phatra Financial Group

CMIC
รอยละ 80.58

*ถือหุนในสวนการจัดการ โดยมีทุนจดทะเบียนเปนเงิน 50,000 ดอลลารสหรัฐ





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

the Board of Directors of Kiatnakin Bank Plc.

 2017 is a year that marks the coming of the Digital 
Banking Era, birthing a new set of consumer expectations  
that drive every financial institution, including the Kiatnakin  
Phatra Financial Group, to pursue new strategies to  
deliver products and services to customers with an  
on-the-go lifestyle. More and more customers undertake  
transactions across their smartphones and tablet  
devices, which have become the growing channels for 
commerce in recent years.
 One aspect of our response to these changes is 
the way we place high importance on Corporate Social  
Responsibility in and after-process (CSR in & after process)  
commitments. We have developed business processes to 
adapt to the new and emerging risks posed by changing  
customer behaviors with the aims to create value for all 
our stakeholders as follows: 
	 In	terms	of	our	relationship	with	financial	regulators,	
the Group has adopted guidelines and measures to fairly 
provide services to our customers in accordance with 
the regulations set forth by our regulators, such as the 
Bank of Thailand (BOT) and the Securities and Exchange  
Commission, Thailand (SEC). These measures include 

	 ปี	 พ.ศ.	 2560	 นับเป็นปีท่ีสถาบันการเงินทุกแห่ง	 
รวมท้ังกลุ ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรต้องวาง
กลยุทธ์เพื่อเข้าสู่ยุคธนาคารดิจิทัล	(Digital	Banking)	
ซึ่งหมายถึงการส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารให้แก่ลกูค้า
ทีม่พีฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบ	‘on-the-go’	มากขึ้นเรื่อยๆ	
เห็นได้จากการท�าธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนหรือ	
แท็บเล็ต	กลายเป็นช่องทางที่เติบโตเร็วมากในช่วง	2-3	ป ี
ที่ผ่านมา
	 มิติหน่ึงของการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้ี	ก็คือ
การให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในและ
นอกกระบวนการท�างาน	(CSR	in	&	after	process)	
ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท�างานทาง
ธุรกิจให้สอดคล้องกับความเส่ียงใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป	โดยตอบสนอง
ต่อประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ดังจ�าแนกได้ 
ดังต่อไปนี้
	 ในด ้านความสัมพันธ ์กับหน ่วยงานก�ากับดูแล	 
กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางการให้บริการลูกค้า 
อย่างเป็นธรรม	ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล	
อาทิ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เช่น	การก�าหนด
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม	
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หรือการสุ่มตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัว	(Mystery	
Shopping)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ	
	 ในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น	กลุ่มธุรกิจฯ	มีเจตนา
ที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี	ไม่ว่าจะ
จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หรือช่องทางการสื่อสาร
ของกลุ ่มธุรกิจฯ	 ซ่ึงรวมถึงช่องทางการร้องเรียนหรือ 
แจ้งเบาะแสการกระท�าผิดของพนักงาน
	 ในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า	ธนาคารเกียรตินาคิน	 
ภายใต้กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได้พัฒนาระบบหลักของการท�า
ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์	หรือที่เป็นท่ีรู ้จักกัน 
ในชือ่	IT	Core	Banking	System	เพือ่ให้ธนาคารสามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	 แม่นย�า	 มีประสิทธิภาพ	 
ได ้มาตรฐาน	 และลดค่าใช ้จ ่าย	 รวมทั้งจะรองรับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ	ได้หลากหลายข้ึน	โดยมี
ก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม	2561	
	 นอกจากนัน้	กล่าวเฉพาะในส่วนของลกูค้าธนบดธีนกจิ 
กลุ่มธุรกิจฯ	ให้ความส�าคัญกับการให้บริการที่ปรึกษา
ทางการเงิน	 โดยก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่ท�าหน้าที่แนะน�าการลงทุนไว้อย่างชัดเจน	
เช่น	 ต้องตรวจสอบและแจ้งผลคะแนนการประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า	(Suitability	Test) 
ให้ลูกค้าทราบก่อนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง	 
และต้องแจ้งสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมกับลูกค้า	 
(Basic	Asset	Allocation)	ให้ลกูค้าทราบทุกคร้ังท่ีมกีารท�า 
หรือทบทวนผลคะแนนการประเมินความเหมาะสม 
ในการลงทุนของลูกค้า	ตลอดจนไม่แนะน�าผลิตภัณฑ์
การลงทุนใดๆ	ที่กลุ่มธุรกิจฯ	ไม่มีบทวิจัยไว้	เพื่อช่วยให้
ลูกค้าเห็นภาพความเส่ียงจากการลงทุนของตนเองอย่าง
ชัดแจ้ง	และสามารถเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม
	 ย่ิงกว่านัน้	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการทีห่ลากหลาย 
กลุ่มธุรกิจฯ	ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เช่น	ผลิตภัณฑ์
การลงทุนประเภทหุน้กู้อนุพนัธ์	(Structured	Note)	ทีผ่สม 
ระหว่างหุ้นกู้กับตราสารอนุพันธ์	อาทิ	Equity-Linked	

our Guidelines on the Disclosure of Customer Information  
to Third Parties and the use of “mystery shopping”  
methods	to	measure	the	quality	of	our	services.
 The Group is committed to strengthening our  
relationship with our shareholders by promoting  
two-way communications with all shareholders through  
the Annual Shareholder Meeting and our channels of  
communications, including complaints and whistleblower  
channels. 
 Regarding customer relationship, Kiatnakin Bank,  
under the Kiatnakin Phatra Financial Group, has developed  
a core system for electronic translations, so-called IT 
Core Banking System. The new system will enhance 
the	accuracy,	efficiency	and	standards	of	our	services	
with reduced costs. Scheduled to complete in October 
2018, the system will make the services faster and more  
compatible	with	a	wide	array	of	financial	products.
 In addition, the Group focuses on providing our Priority  
Banking	customers	with	financial	advice	services	and	 
develops	specific	work	processes	for	our	qualified	financial	
advisors. For example, the personnel must recheck and 
inform the customers of their suitability test scores before 
offering	any	financial	products.	They	are	also	required	to	
give the information about the basic asset allocation to the 
customers every time they take or review the suitability test. 
The	financial	advisors	are	prohibited	from	recommending	
any products without our research results, which enable 
the customer to see their overall investment portfolio and 
make sound investment decisions.
	 To	best	fit	with	the	diverse	needs	of	our	customers,	
the	Group	has	launched	new	financial	products	including	 
structured notes, or debt instruments combined with 
derivative	instruments,	such	as	equity-linked	notes	and	
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Note	และ	Fund-Linked	Note	อันจะช่วยให้นักลงทุน 
สามารถออกแบบการลงทนุได้ตามความต้องการเฉพาะตวั 
ไม่ว่าจะในมิติของหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิง	 ระยะเวลาใน
การลงทุน	 หรือราคาใช้สิทธิต ่างๆ	 นอกจากนั้นยังมี 
Fund-Linked	Note	ส�าหรับนักลงทุนท่ีต้องการจ�ากัด	
Downside	Loss	ตลอดจนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จ่าย
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของต่างประเทศ	
เช่น	PIMCO	GIS	 Income	Fund	–	EUR	Hedged	 
Accumulation	(Bloomberg	Ticker:	PINEEHA)	และ	
Jupiter Dynamic Bond Fund (Bloomberg Ticker: 
JUPLEUR:LX)
	 ส�าหรับลูกค้าสินเชื่อ	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินเช่ือเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	
เช่น	สินเช่ือ	P-loan,	สินเชื่อ	CarQuickCash	(CQC),	 
สินเช่ือ	Home	Loan	(อัตราดอกเบี้ยคงที่ใน	3	ปีแรก),	 
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่,	สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว	
หรือสินเชื่อ	SME	รถคูณ	3	ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบ
การ	SME	ที่ต้องการวงเงินส�าหรับต่อยอดธุรกิจ	โดยใช ้
รถยนต์เป ็นหลักประกันแทนการใช ้สังหาริมทรัพย์	
เป็นต้น	
	 ในด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ร่วมกัน 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าร่วมกันกับ
บรษิทั	ซูซกู	ิมอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เช่น	การพฒันา 
ระบบการแบ่งปันข้อมูลการติดต่อลูกค้าเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ	เป็นต้น
	 ในด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน	ธนาคารได้เพิ่ม
จ�านวนวันลากิจธุระอันจ�าเป็น	และเพิ่มขอบข่ายสิทธ ิ
วันลากิจให้ครอบคลุมถึงการลาประกอบพิธีทางศาสนา
ของทุกศาสนาไม่ว่า	 พุทธ	คริสต์	อิสลาม	ฮินดู	ซิกส์	
หรืออื่นๆ	ตลอดจนเพิ่มจ�านวนวันหยุดพักผ่อนประจ�าป	ี
ส�าหรับพนักงานที่มีอายุงานนาน	(5ปี/10ปี)	เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรอีกด้วย	
สุดท้าย	ในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม	ซ่ึงถือ

fund-linked notes. These types of products allow investors  
to	customize	their	investment	portfolio	to	meet	their	specific 
financial objectives in terms of underlying assets,  
investment periods and exercise prices. Another product 
is fund-linked notes designed for investors who wish to 
limit their downside losses. We also provide structured 
notes products which offer return of investment from  
overseas	funds,	including	PIMCO	GIS	Income	Fund	–	EUR	
Hedged	Accumulation	(Bloomberg	Ticker:	PINEEHA)	 
and Jupiter Dynamic Bond Fund (Bloomberg Ticker: 
JUPLEUR:LX).
 We have launched a variety of loan products to meet 
the needs of each group of our loan customers. Our loan 
products	are	personal	loans	(P-Loans),	CarQuickCash	
(CQC),	housing	loans	with	fixed	interest	rates	for	the	first	
three years, auto hire purchase loans for new and used 
cars.	For	example,	the	SME	Car3X	product	is	our	auto	
hire purchase loans for used cars, and is developed for 
small and medium-sized enterprises (SMEs) who need 
certain funds to expand their business and wish to use 
their car as collateral. 
 The Group strives to improve our relationship with 
our partners. We have collaborated with Suzuki Motor 
(Thailand)	Co.,	Ltd.	to	formulate	customer	service	plans	
including a shared customer contact system to enhance 
the	quality	of	our	services.
 Concerning the relationship with our personnel,  
we have given additional personal leave entitlements  
and expanded the criteria to cover personal affairs  
related to religious ceremonies of each religion,  
including	Buddhism,	Christianity,	 Islam,	Hinduism,	 
Sikhism, etc. We have also offered additional  
paid annual leave for employees with long service  

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2560 09



เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการท�างาน	
กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได้ร ่วมมือกับองค์กรภายนอก	 9	 แห่ง	 
เพื่อท�ากิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคน	พัฒนาชาต	ิ
กับเกียรตินาคิน	 ซ่ึงมีภารกิจครอบคลุมทั้งด ้านการ 
ส่งเสรมิการศกึษา	ด้านพฒันาจรยิธรรมและภมูคิุม้กนัสงัคม	 
และด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล	โดยมุ่งท�าโครงการ 
กับองค์กรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญด�าเนินการในเรือ่ง
ทีก่ลุ่มธรุกจิฯ	มุง่ส่งเสริม	และสนบัสนนุทุกกจิกรรมต่อเนือ่ง 
เป็นเวลาอย่างน้อย	3	ปี	เพ่ือให้ม่ันใจว่ากจิกรรมจะสามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง
	 ทัง้นี	้ส�าหรบัปี	2560	กลุม่ธรุกจิฯ	ยงัคงให้ความส�าคัญ 
กับเรื่องการพัฒนาทักษะการวางแผนทางการเงิน	การให้ 
ความรู้เรื่องภัยทางการเงิน	และการรณรงค์สร้างวินัย
ทางการเงิน	อย่างต่อเนื่อง	 โดยได้ร่วมมือกับสมาคม
ธนาคารไทย	 และชมรม	CSR	 สมาคมธนาคารไทย	
ด�าเนินโครงการรู ้เก็บ	รู ้ใช้	สบายใจ	เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการวางแผนทางการเงินและการมีวินัยทางการเงิน 
ให้แก่แกนน�านสิตินกัศึกษาจากสถาบันการศึกษา	10	แห่ง 
ในจังหวัดนครปฐม	 และก�าลังจะขยายผลไปสู ่กลุ ่ม 
คนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากสมาคมธนาคารไทย 
ในปี	 2561	 ไม่เพียงเท่านั้น	 กลุ ่มธุรกิจฯ	ยังเข้าร่วม
โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถฯ	 เพ่ือ
รณรงค์ให้พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ	ประมาณ	4,000	คน	 
ตลอดจนพนักงานขององค์กรน�าร่องอื่นๆ	อีก	63	แห่ง 
รวมกันกว่า	150,000	คนมีการวางแผนและวินัยทาง 
การเงนิ	โดยตระหนกัว่าสิง่ทีก่ลุม่ธรุกจิฯ	ต้องเร่งด�าเนนิการ 
ในปีต่อไป	คอื	การพฒันาพนกังานให้สามารถเป็นวทิยากร 
ให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชนเพื่อขยายผล
โครงการให้กว้างขวางย่ิงข้ึน	
	 อนึง่	ในด้านสิง่แวดล้อม	กลุ่มธรุกจิฯ	ยงัให้ความส�าคญั 
กบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมโดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	ซึ่งต้ังอยู่ใกล้เคียงกับ

years	(e.g.	5	or	10	years)	to	improve	our	employee	 
relationship.
 The other aspect of our CSR after-process is our  
relationship with communities and the public. We have 
partnered with nine external organizations to carry out  
activities	under	the	“Human	Development	and	National	 
evelopment with Kiatnakin” Program, focusing on  
education support, ethical and social community  
development, and disaster relief and charitable  
contributions. The organizations are selected based  
on their expertise in the areas that we wish to promote. 
We will provide continual support for all activities for at 
least three years to ensure that these activities successfully 
meet their objectives.
 In 2017, the Group focused on providing essential 
trainings	to	develop	financial	planning	skills,	enhance	 
financial	risk	knowledge,	and	promote	financial	discipline.	 
We	cooperated	with	the	Thai	Bankers’	Association	(TBA)	
and its CSR Club to conduct the “Saving for Change” 
project	to	instill	financial	planning	skills	and	financial	 
discipline into student leaders from 10 tertiary education  
institutions	 in	Nakhon	Pathom	province.	 In	 2018, 
the project will be expanded to provide trainings for the  
disabled persons hired by the association.
 Besides, the Group has contributed to the “The  
Financial Discipline Creation Campaign to Celebrate 
Her	Majesty	the	Queen	of	Thailand’s	Auspicious	72nd  

Birthday	on	August	12th,	2016	”	Project	to	raise	awareness	 
and	boost	financial	discipline	for	its	4,000	employees	
and	a	total	of	150,000	employees	from	63	participating	
organizations. To enhance the results of these projects, 
the next step to be taken in the following years is to  
develop	our	employees	to	become	financial	trainers	who	

10 
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can	provide	basic	financial	knowledge	to	the	public.
 Another mission of the Group is to conserve the  
environment by collaborating with Srinakharinwirot  
University,	which	is	located	near	the	Group’s	headquarter.	 
This project helps improve both the landscape and the 
quality	of	life	of	people	living	in	the	surrounding	areas	
where we operate.
 To respond to a fast-changing business ecosystem  
with new technologies and customer behaviors, the Group 
strives to observe and adapt to these changes with the  
objectives to create value for all our stakeholders. We 
believe that this is an effective and dynamic way to manage  
these risks and to open up new opportunities for our  
business that will help us to attain business sustainability.

ส�านักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
เพิ่มคุณภาพชี วิตที่ ดีขึ้นให ้กับชุมชนรอบข ้างพื้นที่ 
การประกอบธุรกิจของเรา
	 ในขณะที่ สิ่ ง แ วดล ้ อมทางธุ ร กิ จอาจมี ค วาม
เปล่ียนแปลงสูงไม่ว่าจะจากเทคโนโลยี	หรือพฤติกรรม
ของผู ้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไป	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 เชื่อว ่า 
การพยายามสังเกตและปรับตัวเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
ประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	คือทางหนึ่งที่จะ
ช่วยบริหารความเสี่ยงและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจอย่าง
เป็นพลวัต	ซ่ึงนับเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนได้อย่าง
แท้จริง	

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2560 11



เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

2541
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 
ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาด�าเนิน
กิจการอีกครั้ง

1998
Kiatnakin Finance and Securities 

Public Company Limited was granted 

permission by the Ministry of Finance 

to resume business.

2515 
จัดตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน)

2540
• บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) ถูกระงับกิจการชั่วคราว  
 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ (พร้อมสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง)

• บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายแยกธุรกิจเงินทุนและ  
 หลักทรัพย์ออกจากกัน ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน)

1997
• Kiatnakin Finance and Securities Public Company Limited along with   

 other 57 financial institutions were temporarily discontinued due to  

 economic crisis.

•  Phatra Securities Company Limited was founded under a policy of   

 separating finance and securities businesses of Phatra Thanakit   

 Finance and Securities Public Company Limited.

2536 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จ�ากัด 
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

1993  

Kiatnakin Finance and  

Securities Company 

Limited was transformed 

to a public company.

Kiatnakin Phatra Financial Group
Milestone

1971
Kiatnakin Finance and 

Securities Company  

Limited was founded  

by Mr.Kiat Wattanavekin.

2514 
ก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
เกียรตินาคิน จ�ากัด 
โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน

1972 
Phatra Thanakit Finance and 

Securities Public Company Limited 

was formed.



2553
บริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง 
เพื่อด�าเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 

2010 

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.

2548
• บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 ในชื่อธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2005 
• 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.

2542
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 
แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

1999 

Kiatnakin Finance and Securities 

Public Company Limited separated 

its finance business and securities business.

13 กันยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน) รวมเรียกว่า 
“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” โดยมุ่งเน้นด�าเนินธุรกิจที่
ผสมผสานความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์และ
ธุรกิจตลาดทุน เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เราเลือกด�าเนินการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน 
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาตลาดเงินและเศรษฐกิจ
ของประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด 
(มหาชน) เปลี่ยนตัวย่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น “KKP”

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 operational 
excellence in each of the core businesses in
the commercial banking and capital market businesses.

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

2555 / 2012



“A-”
Credit Rating by TRIS Rating Co.,Ltd. The Bank 

and its debentures were rated “A-” with 

“Stable” outlook by TRIS Rating Co.,Ltd.

SET Awards 2017 
(Best Company Performance 2017)
Received “Best Company Performance Awards” 

(SET market capitalization of between 30,000 

– 100,000 billion baht) from SET Awards 2017, 

organized by the Stock Exchange of Thailand 

(SET) and Money and Banking Magazine.

The Best Business Model Execution Award
Received “The Best Business Model Execution 

Award” from the Asian Banker Thailand Country 

Awards 2017 due to success of the bank’s 

Preferred Partner model which efficiently  

provided financial services to business partners,  

organized by the Asian Banker, the Asia’s 

leading finance and banking magazine.

CISO of the Year Award 2017
Received “CISO of the Year Award”, the most 

outstanding IT security in Asia, from Network 

World Asia CISO Awards 2017, organized by 

Network World Asia, a magazine in the group 

of Network World magazine. 

Best Application Security Award 2017
Received “Best Application Security Award”, 

the best implementation of security for 

on-premise, cloud and mobile apps critical to 

the organization’s operations, from Network 

World Asia CISO Awards 2017, organized by 

Network World Asia, a magazine in the group 

of Network World magazine.

SMEs Excellence Awards 2017 
(Platinum Award)
Received “Platinum Award” (service sector  

as a financial institution which excellently  

manage customer to have sustainable growth 

and development) from SMEs Excellence 

Awards 2017, organized by Thailand  

Management Association.

Thailand Sustainability Investment 2017
One of 65 listed companies selected by the 

SET to be on the list of Thailand Sustainability 

Investment 2017 for three consecutive years 

(2015 - 2017) for a commitment to develop 

performance on Environment, Social and good 

Governance (ESG) for being sustainability  

organization and building confidence among 

all stakeholders, organized by the Stock  

Exchange of Thailand (SET).

ESG100
One of 100 listed companies selected by 

THAIPAT’s ESG Rating Unit to be on the list of 

ESG100 for three consecutive years (2015 -  

2017) for an outstanding sustainability 

performance of ESG aspects, organized by 

Thaipat Institute.

“Excellent”
Rated as “Excellent CG Scoring” from the  

Annual Corporate Governance Survey for 

2017 (CGR), organized by Thai Institute of  

Directors Association (IOD).

Awards and Ranking



SET Awards 
2017 Outstanding Securities Company Awards 

2016 Best Securities Company, Outstanding 

 Deal of the Year

Institutional Investor
2016 2016 All-Asia Research Team: Thailand

2015 2015 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
2017 Best Local Brokerage Firm

2016 Awards for Excellence – Best Investment  

 Bank in Thailand

Finance Asia
2017 Best Thailand Deal (Saha Pathana Inter- 

 Holding Public Company Limited)

2017 Country Award - Best Broker Thailand

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 

Alpha Southeast Asia
2017 Best IPO Deal in Southeast Asia 2017 

 (B.Grimm Power)

2017 Best Institutional Broker, Best Private 

 Wealth Management Bank

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 Bond Deal of the Year in 

 Southeast Asia (CPALL’s THB 20 billion 

 unsecured debt)

2015 Best Investment Bank in Thailand

The Asset
2017 Best M&A Adviser, Thailand

2017 Best IPO, Thailand (B.Grimm Power)

2016 Triple A Country Awards – Best Broker

 age House

2015 Triple A Country Awards – Best M&A 

 House, 

 Best M&A Deal – Jardine C&C’s acquisition  

 in SCCC 

Asia Money
2017 Best Private Bank

2015 Best Local Brokerage in Thailand
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• ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
	 กลุ่มงานลูกค้าบุคคล	ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า 
	 บุคคลทั่วไป	 โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
	 ท่ีส�าคัญทั้งรูปแบบของสินเชื่อ	 เงินฝาก	และการลงทุน 
	 ในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่
	 -	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
	 -	 สินเชื่อรถกู้เงินด่วน
	 -	 สินเชื่อบุคคล
	 -	 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน
	 -	 สินเชื่อ	Micro	SMEs
	 -	 สินเชื่อ	Lombard
	 -	 บริการเงินฝากส�าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา	 
	 	 และนิติบุคคล	 โดยจ�าแนกเป็น	 3	 ประเภทหลัก	 
	 	 ได้แก่	1)	เงินฝากกระแสรายวัน	2)	เงินฝากออมทรัพย์ 
	 	 ทั้งแบบปกติและแบบพิเศษ	และ	3)	เงินฝากประจ�า
	 -	 บ ริ ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร ป ร ะ กั น ชี วิ ต 
  (Bancassurance)
	 	 	 ธนบดีธนกิจ	 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ 
	 	 ทางการเงิน	การให้ค�าปรึกษาด้านการลงทุน	รวมถึง 
	 	 การเป็นตัวแทนขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ 
	 	 กองทุนรวมเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า 
	 	 บุคคลรายใหญ่หรือลูกค้าบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง	 
	 	 (High	Net	Worth	Individual)
	 กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ	 ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า 
	 ธุรกิจ	โดยแบ่งเป็น
	 -	 สินเชื่อบรรษัท
	 -	 สินเชื่ อธุ รกิจ 	 6	 ประเภท	 ได้แก่ 	 สินเชื่ อธุ รกิจ 
	 	 อสังหาริมทรัพย์	 สินเชื่อธุรกิจ	 อพาร์ตเม้นต์และ 
	 	 โรงแรม	สินเช่ือธุรกิจขนส่ง	สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน	 
	 	 สิ น เชื่ อ ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม 	 สิ น เ ช่ื อธุ รกิ จ เพื่ อ 
	 	 เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง
	 กลุ่มงานธุรกิจเฉพาะ	
	 -	 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
	 -	 ธุรกิจตลาดการเงิน
• ธุรกิจตลาดทุน
	 -	 ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 
	 	 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 sell ing 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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แนวทางการจัดทำ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการจัดท�ารายงาน
	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	
ประจ�าปี	2560	ขึ้นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ทีจั่ดประเดน็ความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมเป็น	3	มิติ	ได้แก่	มิติเศรษฐกิจ	มิติสิ่งแวดล้อม	และ
มิติสังคม	โดยบรรจุประเด็นการรายงานครอบคลุมเนื้อหา 
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ให้เปิดเผยในแบบ	56-1	และแบบ	
69-1	ครบถ้วนดังที่แสดงไว้ในหน้าสารบัญ
	 ข้อมูลประเด็นรายละเอียดประกอบการรายงานในแต่ละ 
มิติได ้มาจากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบแบบประเมิน 
ความยัง่ยนืของบรษัิทจดทะเบยีน	ประจ�าปี	2560	ซึง่ส�ารวจโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	
2560	ซ่ึงได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วจากคณะผู้บริหาร 
สูงสุดของแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 และได้รับ 
การติดตามความคบืหน้าในแต่ละประเดน็ต่อเนือ่งมาจนถงึวนัท่ี	 
31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2560	โดยได้รบัการสนบัสนุนข้อมลูเพิม่เตมิ 
จากผู้บริหารที่ดูแลรับผิดชอบโครงการต่างๆ	โดยตรง	และ
พนักงานที่เป็น	CSR	Agent	ของกลุ่มธุรกิจฯ
	 เน้ือหาท้ังหมดในรายงานฉบบันีไ้ด้รบัการรบัรองความถกูต้อง 
และอนมุตัใิห้เผยแพร่แล้ว	จากคณะกรรมการธนาคารตามมติ
ที่ประชุมครั้งที่	2/2561	วันที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
	 รายงานฉบับ น้ี เป ิด เผยตามมาตรฐานการจัดท� า
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เรียกว่า	Integrated	Corporate	Social	 
Responsibility	(iCSR)	ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทาง
การจัดท�ารายงานข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น

Report Development Principles
 The Group developed the Corporate Social Responsibility  
(CSR) Report 2017 based on the basic sustainability 
development direction the Stock Exchange of Thailand 
(SET), which establishes three CSR areas, including the 
economic, environment, and social perspectives. The 
CSR Report 2017 fully discloses information based on  
Forms	56-1	and	69-1	of	the	Office	of	The	Securities	and	 
Exchange Commission, (SEC), as indicated in the contents. 
 The information and issues in each section of this report  
was	selected	based	on	the	SET’s	surveys	on	sustainability	 
development of listed companies in June, 2017. 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,	2017,	with	
support from executives directly responsible for various 
programs and our CSR Agents.
	 All	the	information	in	this	CSR	Report	has	been	verified	
and approved for dissemination by the Board of Directors 
after	meeting	no.	2/2018	on	22	February	2018.	

Information Disclosure Standards
 This CSR report discloses information based on the  
Integrated Corporate Social Responsibility (iCSR) reporting  
methodology of the SET. The methodology was developed  
to	be	in	accordance	with	the	aforementioned	Form	56-1	
of the SEC.

Corporate Social Responsibility Reporting 

Methodology



๏ ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติเศรษฐกิจ 
Corporate Social Responsibility 

from an Economic Perspective
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	 ในการด�าเนินกิจการ	กลุ่มธุรกิจฯ	ให้ความส�าคัญกับการ 
มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีเพ่ือก�าหนดกลยทุธ์ความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมตามล�าดับความส�าคัญและความจ�าเป็นได้อย่าง 
ถกูต้องและครบถ้วน	โดยระบแุนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแล
กิจการ	และนโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
รับผิดชอบต่อสังคม	และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	
โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น	8	กลุ่ม	ได้แก่	หน่วยงาน
ก�ากับดูแล	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า 
เจ้าหน้ี	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งหน่วยงานภายใน 
ทีเ่กีย่วข้องจะสร้างการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสียในลักษณะ 
ของการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ท�างาน	 (CSR	 in	 process)	 ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ	 
เช่น	การจัดประชุม	การสัมมนา	การส�ารวจความคิดเห็น 
ของลูกค้า	การส�ารวจความพึงพอใจต่อองค์กรของพนักงาน	 
เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ในการก�าหนดแนวทางปฏบิตัท่ีิเหมาะสม 
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholder Participation

 The Group places importance on stakeholder participation  
in order to correctly and thoroughly establish strategies for 
CSR based on priorities and necessities. The Group has 
written procedures for engaging with stakeholders in our 
corporate governance policies, CSR policies, and CSR 
report. We have categorized our stakeholders into eight 
groups: regulators, shareholders, clients, employees,  
partners, competitors, debtors, communities, society, 
and the environment. Internal units in our Group have 
engaged with each stakeholder through CSR in process 
activities, such as meetings, seminars, client surveys, 
and employee surveys. The information obtained from  
these activities has been applied to determine appropriate  
engagement measures to meet the needs of each  
category of stakeholders, as follows:
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Suggestions	received	from	stakeholders	in	2017

แนวทางด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ	
Actions taken by the Group 

หน่วยงานก�ากับดูแล
• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีนโยบายในการดูแล 
 คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยการให้บริการลูกค้า 
 อย่างเป็นธรรม และสร้างกระบวนการให้ธนาคารพาณิชย์ 
 ให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง
-	 การบริหารจัดการด้านการขายประกันภัย
-	 การดูแลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

• ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	ต้องการ
	 ยกระดับคุณภาพการขายกองทุนรวมของผู้ประกอบธุรกิจ	 
	 LBDU	โดยให้ธนาคารประเมินระบบงาน	ตามแบบประเมิน 
	 ตนเอง	(Self	Assessment	Questionnaire:	SAQ)	ในการ 
	 ประกอบธุรกิจ	LBDU	ซึ่งส�านักงาน	ก.ล.ต.ได้จัดส่งให้

Regulator
• The Bank of Thailand (BOT) 
 has implemented a Customer Protection Policy  
 focusing on market conduct and relevant  
 procedures including:
- Insurance service management
- Customer privacy

•	 The	Office	of	the	Securities	and	Exchage	Commission	
	 (SEC)	
	 aims	to	improve	the	quality	of	mutual	fund	offers	by	 
	 Limited	Brokerage	Dealing	and	Underwriting	(LBDU)	 
	 using	Self	Assessment	Questionnaire	(SAQ)	of	the	 
 SEC

ประเด็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนดแนวทางและวางแผนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้
ธนาคารให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม	ตามหลักเกณฑ์ที่ธปท.
ก�าหนดเพิ่มเติม	อาทิ
-	 การจัดให้มีการยืนยันการเปิดบัญชีลูกค้าแบบประกันชีวิต 
	 ควบการลงทุน
-	 การจัดท�า	Checklist	การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย 
	 ผ่านธนาคาร	ปรบัปรงุสครปิต์ในการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
	 ประกันภัย	ส�าหรับปีต่ออายุ	และติดตามผลการควบคุม 
	 การเสนอขาย
-	 การสุม่ตรวจสอบบรกิารโดยไม่เปิดเผยตวั	(Mystery	Shopping) 
	 การให้บริการลูกค้าส�าหรับแบบประกันที่มีความเสี่ยง
-	 การปรับปรุงกระบวนการและระบบบัญชีรายชื่อของ 
	 ผู้ไม่ประสงค์ได้รับการติดต่อ
-	 การก�าหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมลูของลกูค้าให้แก่บคุคล 
	 ที่สาม	
-	 การสุ่มสอบทานและตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการ 
	 ธนาคารพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว	เป็นต้น

ประเด็นของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารก�าหนดแนวทางและวางแผนการด�าเนินการเพือ่ยกระดบั
คุณภาพการขายกองทุนรวมเพิ่มเติม	อาทิ
-	 การสุ่มตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัว	(Mystery	Shopping)	 
	 ผลติภณัฑ์หน่วยลงทนุของกองทนุรวม	รวมถงึสรปุผลการท�า	 
	 Mystery	Shopping	ให้ส�านกังาน	ก.ล.ต.ทราบ	และน�าผลมา 
	 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการขายหน่วยลงทุนของธนาคาร
-	 การจัดท�า	Mutual	Fund	Sale	Checklist	เพื่อเป็นเครื่องมือ 
	 ช่วยผู้ขายหน่วยลงทุน	ในการขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตาม 
	 กฎเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด
-	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อการยืนยันการเป ิดบัญชี	 
	 กับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง	เช่น	ผู้สูงอายุทีม่อีายุตัง้แต่	60	ปีขึน้ไป	 
	 หรอืผูม้คีวามรูท้างการเงนิและการลงทนุจ�ากัด	เพือ่สอบถาม 
	 คณุภาพการให้ค�าแนะน�า	และความเข้าใจการลงทนุของลกูค้า	
-	 การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้แนะน�าการลงทุน	และมีการจัด 
	 ทดสอบความรู้หลังจากการอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพของ 
	 การสื่อสารทุกสาขาธนาคาร	เป็นต้น
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แนวทางด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ	
Actions taken by the Group

BOT’s issues
Issue guidelines and management plans for market  
conduct in accordance with additional regulations set out 
by the BOT as follows:
-	 Call	back	services	are	provided	to	confirm	that	a	 
 united linked account has been opened.
- Bancassurance checklist is prepared and sales  
 script for insurance policy renewal and follow-up  
 on insurance offers is improved.
- Mystery Shopping methods are used to measure  
	 the	quality	of	insurance	offers	associated	with	risks.
-	 ‘Do	Not	Call	List’	system	and	procedures	are	improved.
- Guidelines on the disclosure of customer information 
 to third parties is developed.
- Random sampling is used and plans are reviewed  
 and submitted for consideration and approval by  
 the Board of Directors.

The	SEC’s	issues
The bank has developed guidelines and implementation  
plans to further improve mutual fund offers including:
- Mystery shopping methods for mutual fund offers  
 are implemented and summary is submitted to the  
 SEC. The results from the use of this method are  
 used to improve procedures for mutual fund offers.
- Mutual fund sale checklist is prepared and used  
 as a tool for investment unit sales representatives  
 as set out in the regulations. 
- Criteria to offer call back services are set out and  
	 used	to	confirm	account	opening	with	vulnerable	 
	 investors,	including	senior	citizens	60	years	of	age	or	 
	 older,	and	those	with	limited	financial	and	investment	 
 knowledge. The call back services also aim to  
	 measure	the	quality	of	service	and	the	customers’		
 investment knowledge.
- The Group will organize trainings for investment  
 planners and post-training examinations to measure  
 communications effectiveness of each branch.
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แนวทางด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ	
Actions taken by the Group

ผู้ถือหุ้น
ไม่มีประเด็น

Shareholders 
No	suggestions

ด�าเนินธุรกิจตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560

To operate businesses in accordance with the resolution of 
Annual General Meeting of Shareholders 2017. 

ลูกค้า
•	 ลูกค้าธุรกิจเงินฝาก
	 เพิ่มคุณภาพในการให้บริการของพนักงานประจ�าสาขา

•	 ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
	 เพิ่มคุณภาพในการให้บริการของพนักงานประจ�าสาขา

•	 ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
	 -	 ขอให้เพ่ิมช่องทางการรบัช�าระค่าเบีย้ประกนัภยัทัง้ปีแรก	และ 
	 	 ปีต่อ
	 -	 ขอให้ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันให้มีรูปแบบที่
	 	 หลากหลายมากยิ่งขึ้น
	 -	 เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของบรษิทัประกนัชวีติทีเ่ป็นพนัธมติร 
	 	 ของธนาคาร	ให้เป็นท่ีรู ้จักอย่างแพร่หลาย	ท�าให้ลูกค้า 
	 	 เกิดความมั่นใจในฐานะผู้เอาประกันภัย

Clients
• Deposit clients
	 Enhance	quality	of	services	provided	by	branch	
 employees

• Auto leasing clients
	 Improved	quality	of	services	provided	by	branch	
 employees.

• Insurance clients
 - Increase number of service channels 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.

•	 ลูกค้าธุรกิจเงินฝากและลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 - ท�าการ	Call	Survey	สัมภาษณ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
	 	 ที่มาใช้บริการฝาก-ถอน	 โอน	 เก่ียวกับบัญชีเงินฝาก,	 
	 	 ช�าระค่าบรกิารเช่าซือ้รถยนต์ในสาขา	5	เรือ่ง	ประกอบด้วย
  1. พนักงานมีการไหว้	ทักทายลูกค้าด้วยความสุภาพ
  2. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการในระดับ 
	 	 	 ที่เพิ่มขึ้น
	 	 3.	 พนักงานมีกิริยามารยาทในการให้บริการที่ดี
	 	 4.	 พนักงานมีการบริหารเวลาการรอคอยที่เหมาะสม
	 	 5.	 พนกังานมคีวามรูด้้านผลติภณัฑ์ของธนาคารทีถ่กูต้อง
 - วัดคะแนนระดบัความพึงพอใจ	แต่ละไตรมาส	เพ่ือให้สาขามี 
  การพฒันาการบรกิารและมผีลคะแนนทีส่งูขึน้ในทกุหวัข้อ
 - สาขาที่คะแนนต�่ากว่าเกณฑ์	จะต้องมีการท�าแผนการ 
	 	 บริการเพือ่พัฒนาให้ดีขึน้	ร่วมกับผู้จดัการสาขา	ผู้จดัการเขต/ 
	 	 ภาค	และทีมก�ากับมาตรฐานปฏิบัติงานสาขา

• Deposit and Auto leasing clients’ issues
 - Conducted Call Surveys to measure satisfaction of  
  customers using deposit, withdrawal, transfer, auto leasing  
	 	 and	payment	services.	The	survey	questions	include
  1. Polite greeting and salutation
  2. Increased level of service mind
	 	 3.	 Good	manners
	 	 4.	 Appropriate	waiting	period	
	 	 5.	 Knowledge	of	bank	products
	 -	 The	survey	will	be	conducted	quarterly	to	encourage	 
  branches to provide better services and to receive better  
  scores.
 - Branches with scores lower than the standard must  
  develop a plan with branch managers, regional managers  
  and operation standard teams to improve services. 
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•	 ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
	 -	 ธนาคารเพิม่ช่องทางการรบัช�าระค่าเบีย้ประกนัภยั	ผ่านบรกิาร	 
	 	 Bill	Payment	และ	บริการตัดช�าระผ่านบัตรเครดิต	
	 -	 ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ที ่
	 	 ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าธนาคารหลากหลาย	
	 	 มากขึน้	เช่น	ประกันสขุภาพ	เคเคเจน	เวลเนส,	ประกนัชวีติ
	 	 ควบการลงทุน	เคเคเจน	อินเวสท์	ลิงค์	(แบบช�าระ	3	ครั้ง),	 
	 	 ประกันชีวิต	เคเคเจน	เวลท์	14/6	และประกันอัคคีภัย
	 	 ส�าหรับสินเชื่อบ้านและ	SMEs	ระยะเวลา	5	ปี
	 -	 ธนาคาร	และพันธมิตร	ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบสื่อ	และ 
	 	 ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางการสือ่สารแบบดจิติอลมากข้ึน	เช่น	 
	 	 จอ	 LCD,	 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านรายการ 
	 	 โทรทัศน์	Money	Channel,	การจัดงานสัมมนาให้ลูกค้า	 
	 	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 ส่ือประชาสัมพันธ์หลักของธนาคาร	 เช่น	 
	 	 ส่ือโปสเตอร์ตามสาขา,	 ส่ือโฆษณาที่ติดข้างรถตู ้ของ 
	 	 ธนาคาร	ก็ยังคงด�าเนนิต่อไปเพือ่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็น 
	 	 ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

• Insurance clients’ issues
 - 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	KKGEN	 
	 	 Easy	Box	-	Wellness,	KKGEN	Invest	Link	(3P),	KKGEN	 
	 	 Wealth	14/6	and	KK	Home	Loan	Care	and	KK	SMEs	for	 
	 	 5	years.
 - 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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ประเด็นของบริษทัเจนเนอราลี	่ประกนัชวีติ	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	
(มหาชน)	และบริษทั	เจนเนอราลี	่ประกนัภยั	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	
(มหาชน)	
-	 ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า	และ 
	 กระบวนการท�างานในส่วนของการให้ข้อมูลการเสนอขาย 
	 ผลิตภัณฑ์	Unit	Link	ที่ครบถ้วนต่อลูกค้า	รวมถึงการโทรหา 
	 ลูกค้าเพื่อยืนยันความเข้าใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
-	 ธนาคารจัดรายการส่งเสริมการขายแบบต่อเนื่องให้กับ 
	 พนักงานทั้งในรูปแบบของผู้ที่มีหน้าที่ขายโดยตรง	และการ 
	 แนะน�า	รวมถึงจดัให้มรีายการส่งเสรมิการขายให้กับลกูค้าโดย 
	 ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ	เช่น	เงินฝาก	และกองทุน	
-	 ธนาคารร่วมกับคู่ค้า	จัดอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	 
	 และเทคนคิการขายอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
	 ในการท�างาน
-	 ธนาคารร่วมกับคู่ค้า	พัฒนาระบบประกันชีวิตที่เป็นมาตรฐาน 
	 ให้สามารถบันทึกรายการขาย	และออกรายงาน	สามารถ 
	 น�ารายงานมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า	ต่อยอดในการ 
	 ท�าธุรกิจได้ในอนาคต

ประเด็นของบริษัท	ซูซูกิ	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
-	 วางแผนการให้บริการลูกค้าด้วยการพัฒนาตารางนัดหมาย 
	 ลูกค้าอย่างเป็นระบบ
-	 ท�าแผนเวิร์คช้อปพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้ 
	 บริการร่วมกัน
-	 พัฒนาระบบอีเมล์กลางส�าหรับติดต่อกับดีลเลอร์และปฏิทิน 
	 นดัหมายกลาง	ทีผู้่เกีย่วข้องทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูร่วมกนัได้	 
	 เพื่อสร้างมาตรฐานการท�างานเป็นทีม
-	 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงื่อนไขการท�าสินเชื่อ	การท�าตลาด	 
	 และการให้บริการ	เพื่อจะท�าให้การท�าธุรกิจร่วมกันมีปริมาณ 
	 เพิ่มขึ้น

Issues from Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., 
Ltd. andGenerali Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.,
-  Jointly develop products to meet the needs of customers  
 and work procedures to provide complete information  
	 about	Unit	Link	product	offers	to	customers.	Called	 
 customers to ensure correct understanding about insurance  
 purchase. 

คู่ค้า
•	 บรษิทั	เจนเนอราลี	่ประกันชวีติ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 บรษิทั	เจนเนอราลี	่ประกนัภยั	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 -	 พัฒนาเรื่องการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
	 	 ร่วมกัน
	 -	 ให้ค�าแนะน�าในการกระตุ้นยอดขายผ่านรายการส่งเสริม 
	 	 การขายแบบต่อเนื่อง	
	 -	 แนะน�าเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
	 -	 ขอให ้ธนาคารร ่วมพัฒนาระบบประกันชีวิตที่ เป ็น 
	 	 มาตรฐาน	เพือ่สร้างเครือ่งมอืในการขาย	และรายงานต่างๆ

•	 บริษัท	ซูซูกิ	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการ	ให้บริการลูกค้าร่วมกัน
	 -	 เพิ่มปริมาณธุรกิจร่วมกัน

Partners
• Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd. 
• Generali Insurance (Thailand) Public Co., Ltd.,
 - Jointly develop and operate business in accordance  
  with good corporate governance principles
 - 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.

• Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
 - Improve effectiveness of customer services
 - Increase the volume of business
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-  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.

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.’s issues
-  Develop customer service plan with a systematic customer  
 appointment schedule.
- Jointly create a workshop plan to enhance effectiveness  
	 and	quality	of	services.
- Enhance teamwork standard by developing a central  
 email system for communications with dealers and a  
 central scheduling for access by all relevant parties. 
- Provide suggestions about terms and conditions for  
 credit offers, marketing and services to increase the  
 volume of joint businesses.



26 

ประเด็นทีก่ลุม่ธรุกิจฯ	ได้รับข้อเสนอแนะ 
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี	2560 

Suggestions	received	from	stakeholders	in	2017

แนวทางด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ	
Actions taken by the Group

-	 ธนาคารจัดให้มีแผนสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบยืดหยุ่น	 
	 (Flexible	Benefits	Plan)	เพ่ิมให้พนักงานได้เลือกสวัสดิการ 
	 รกัษาพยาบาลทีใ่กล้เคยีงกบัความต้องการ	และความจ�าเป็น 
	 มากที่สุด	ภายใต้การบริหารงบประมาณที่ก�าหนด
-	 ธนาคารจดัสรรชดุเครือ่งแบบพนกังาน	และรอบการจ่ายชุดให้ 
	 เพิม่มากขึน้	เพือ่ให้เหมาะสมกับการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงาน 
	 สาขาธนาคาร	
-	 กิจกรรม	Road	Show	ของพนักงานส�านักงานใหญ่และสาขา 
	 ทัว่ประเทศ	เพือ่เสริมสร้าง	ความรู	้ความเข้าใจ	หารอื	รบัข้อเสนอแนะ 
	 จากพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
-	 ธนาคารเพิ่มจ�านวนวันลากิจธุระอันจ�าเป็น	และเพิ่มขอบข่าย 
	 การให้สิทธิวันลากิจ	โดยให้ครอบคลุมถึงการใช้สิทธิเพื่อลา 
	 ประกอบพิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนาได้	เช่น	พุทธ	คริสต์	 
	 อิสลาม	ฮินดู	ซิกส์	และอื่นๆ
-	 ธนาคารเพ่ิมจ�านวนวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	ส�าหรับพนกังานทีม่ี 
	 อายุงานนาน	(5	ปี/10	ปี)เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพัน 
	 ระหว่างพนักงานและองค์กร	โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกัน	 
	 ตามอายุการท�างานของพนักงาน

-	 The	Bank	has	implemented	a	flexible	benefits	plan	to	 
 provide employees with an additional welfare option to  
	 meet	their	needs	and	requirement	under	a	limited	budget	 
 plan. 
- The Bank has provided employees with additional uniforms  
	 and	a	more	frequent	supply	for	the	type	of	work	that	they	are	 
	 required	to	do.
-	 Organized	Road	Shows	at	the	headquarter	and	branches	 
 throughout the country to promote knowledge and  
 understanding, and gain employee comments and  
 suggestions. 
- The Bank has increased the number of days that employees  
 can take business leave, which can now include personal  
 affairs related to religious ceremonies of each religion,  
	 including	Buddhism,	Christianity,	Islam,	Hinduism,	Sikhism,	 
 etc.

พนักงาน
•	 สวัสดิการและสุขภาวะ
 - ต้องการให้มกีารจดัสรรการรกัษาพยาบาล	ให้ครอบคลุมและ 
  เหมาะสมตามความต้องการแต่ละบุคคล
 - ต้องการให้เพิ่มการจัดสรรชุดเครื่องแบบพนักงานให้
  เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	
 - ต้องการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน 
  ภายในองค์กร
•	 การบริหารความหลากหลายของพนักงาน	
•	 การค�านงึถงึการให้คณุค่า	ระยะเวลาในการปฏบิตังิานของ 
	 พนักงานที่มีต่อองค์กร	(Long	Service)

Employees
• Health and Welfare 
 - Provide personalized healthcare
 - Provide more uniforms for the type of work the employees  
  required	to	do
 - Organize employee engagement activities
• Manage employee diversity 
• Appreciate employees’ value and long service years
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- The Bank has increased the number of days that employees  
	 with	long	service	years	(5	or	10	years)	can	take	annual	leave	 
 in order to strengthen the relationship between the  
 organization and the employees. This is based on the number  
	 of	service	years	and	equality	principles.

การส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจฯ	 ให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้ทางการเงินแก่
พนกังานในองค์กรและสังคมภายนอกอย่างต่อเนือ่ง	โดยร่วมมือกบั 
องค์กรภายนอกเพื่อด�าเนิน	
-	 โครงการรู้เก็บ	รู้ใช้	สบายใจ	(รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ใน 
	 รายงานฉบับนี้	หน้า	97-99)
-	 โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จ 
	 พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	(รายละเอียดเพิ่มเติม 
	 ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้	หน้า	99-100)
นอกจากนี	้กลุม่ธรุกิจฯ	จดับรรยายเรือ่งการบรหิารจดัการทางการ
เงินให้กับหน่วยงานภายนอก	อาทิ	กระทรวงอุตสาหกรรม	มูลนิธิ
ดวงประทีป	หอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ	มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต	เป็นต้น	และมุ่งพัฒนาเพิ่มจ�านวนวิทยากรด้านการ
ให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน	เพื่อรองรับความต้องการเรียนรู้
ที่เพิ่มมากขึ้นในสังคม

การเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมขององค์กรต่างๆ	ทีร่่วมด�าเนนิ
งานในโครงการ	พพช.
กลุ่มธุรกิจฯ	สนบัสนนุการด�าเนนิงานของยุวพทุธกิสมาคมแห่งประ
เทศไทยฯ	และหอจดหมายเหตพุทุธทาส	อนิทปัญโญ	ด้วยการเผย
แพร่ข่าวสารกิจกรรมทางช่องทางการสือ่สารต่างๆ	ของกลุม่ธุรกจิฯ	
และจัดท�าแคมเปญให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่ทั้งสอง
องค์กรจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

Financial Literacy Promotion
The Group places importance on continuously providing  
financial	knowledge	 to	meet	 the	needs	of	 internal	and	 
external stakeholders. We partner with external organizations to  
implement the following projects:
- “Saving for Change” Project (Additional details are  
available	on	page	97-99	of	this	report.)

ชุมชนรอบข้าง	/	สังคม
-	 ชมุชนรอบสาขาในกรงุเทพมหานครและต่างจังหวดัต้องการให้ 
	 กลุ ่มธุรกิจฯ	ส่งเสริมการเรียนรู ้ทางการเงินและสร้างวินัย 
	 ทางการเงิน
-	 องค์กรภาคสังคมที่ร่วมโครงการพัฒนาคน	พัฒนาชาติกับ 
	 เกียรตินาคิน	(พพช.)	อาทิ	ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย	 
	 ในพระบรมราชูปถัมภ ์และหอจดหมายเหตุพุทธทาส	 
	 อินทปัญโญ	ต้องการให้กลุ่มธุรกิจฯ	ช่วยสนับสนุนด้านการ 
	 สื่อสารกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่

Local	communities	/	society	
-	 Promote	knowledge	about	personal	finance	and	financial	 
 discipline at local communities near Bank branches in  
 Bangkok and 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.
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- The Financial Discipline Creation Campaign to Celebrate  
	 Her	Majesty	the	Queen	of	Thailand’s	Auspicious	72nd  
 Birthday on August 12th,	2016	Project	(Additional	details	 
	 are	available	on	page	99-100	of	this	report.)
The	Group	organized	several	financial	management	seminars	 
for external organizations, such as Ministry of Industry, Duang 
Prateep Foundation, Buddhadasa Indapanno Archives,  
and	Kasem	Bundit	University.	It	also	aims	to	develop	financial	 
trainers	to	meet	the	public’s	increasing	needs	for	financial	
literacy. 

Our Support in communicating about activities organized 
by partners in the “Human Development and National  
Development with Kiatnakin” program
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
เปลีย่นแปลงด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมทีม่ไิด้ถกูหยิบยกโดย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		แต่อาจกลายเป็นประเด็นปัญหาต่อการ
ด�าเนนิงานของกลุม่ธรุกจิฯ	หรอืการใช้บรกิารของลกูค้า	รวมถึง
อาจกลายเป็นประเดน็ปัญหาสังคมและสิง่แวดล้อมในอนาคต	
จึงได้ท�าการศึกษาและวางโครงการรองรับไว้ดังต่อไปนี้

 Furthermore, the Group is aware of the 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:
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ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการของลูกค้า

Customer Service Security

ปรับปรุงสถาปัตยกรรม	IT	Infrastructure	ให้เป็นรูปแบบที่ท�างาน
ได้ตลอดเวลาทกุศนูย์ข้อมลู	ต่อเน่ืองจากการปรับปรุง	Data	Center	 
ที่แล้วเสร็จในปี	2559	ซึ่งสถาปัตยกรรมน้ีจะช่วยให้การใช้งาน
อุปกรณ์ได้ประโยชน์เต็มที่

Improve the architecture of IT infrastructure to enable every 
active data center to work around the clock after completing 
the	data	center	development	in	2016.	This	architecture	will	
maximize	the	use	of	the	equipment.

ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและของลูกค้า

Efficiency	of	Risk	Management	for	Business	and	Customers

• ประยุกต์เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเดิมและพัฒนาเครื่องมือ 
 ใหม่ๆ	(รายละเอยีดเพ่ิมเติมระบไุว้ในรายงานประจ�าปี	หน้า	37-38	 
 และรายงานฉบับนี้หน้า	48-49)
• ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน	ภัยทางการเงิน	และ 
 รณรงค์สร้างวินยัทางการเงนิให้กับเยาวชนและกลุม่เป้าหมาย 
 อื่นๆ	ในสังคม

• Apply existing risk management tools and develop new tools.  
 (Additional details are available in the Annual Report on  
 pages	37-38	and	on	page	48-49	of	this	report.)
• Provide	knowledge	of	financial	planning	and	risks,	and	 
 develop	a	financial	discipline	campaign	for	youth	and	 
 other target groups in the society.

จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์

Banking Industry Code of Conduct

-  ศึกษาข้อมลูและวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด�าเนนิการ 
 ตามจรรยาบรรณของธนาคารพาณชิย์	ตามทีธ่นาคารพาณชิย์ 
	 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการก�าหนด 
	 จรรยาบรรณร่วมกัน	(รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในรายงาน 
	 ฉบับนี้หน้า	46-47)

- To study and formulate a plan to implement the Banking  
 Industry Code of Conduct as stipulated in the Agreement  
 on the Banking Industry Code of Conduct signed by  
 commercial banks. (Additional details are available on  
 page	46-47	of	this	report.)
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	 กลุ่มธุรกิจฯ	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากเป็นพื้นฐานหลักในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา	จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนไว้ส�าหรับให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน
ได้ใช้เป็นกรอบในการท�างานและความประพฤติส่วนบุคคล 
ทีอ่าจส่งผลกระทบถึงความเป็นมอือาชีพทางธรุกจิ	นอกจากนี้	 
กลุ่มธุรกิจฯ	ท�าการเปิดเผยผลการด�าเนินงานสู่สาธารณะ 
ผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	รายงานประจ�าปี	รายงานความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม	เวบ็ไซต์	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เป็นต้น	เพือ่ให้การบรหิาร
งานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส	
สามารถตรวจสอบได้ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของเรา

การปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร 
ในปี 2560
	 ธนาคารทบทวนหลกัการก�ากบัดแูลกจิการเป็นประจ�าทกุปี	 
และในปี	2560	คณะกรรมการธนาคารได้ปรับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการให้มีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์	 
ซึ่งเป็นการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารให ้
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น	

ตัวอย ่างแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
•  สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 -	 คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นทุกกลุ ่ม	 
รวมถึงผู ้ถือหุ ้นประเภทสถาบัน	 เข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น	 
โดยหลกีเลีย่งการก�าหนดวนัประชุมทีอ่ยูใ่นช่วงวนัหยุดท�าการ 
ของธนาคารพาณิชย์	และจัดประชุมผู้ถือหุ้น	ณ	ส�านักงาน 
ของธนาคารหรือสถานที่อื่นใดที่มีการคมนาคมสะดวก 
ต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม
	 -	 พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะจัดส่งหนังสือ 
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย ์
ล่วงหน้าอย่างน้อย	28	วันก่อนวันประชุม	และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีบนเว็บไซต์ 
ของธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วันก่อนวันประชุม	เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม 
ล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร

การกำ กับดูแลกิจการ
Corporate Governance

 The Group is dedicated to maintaining good corporate  
governance practices, which lay the foundation for our 
responsibilities for stakeholders. We have developed 
policies and guidelines on work practices and personal 
behaviours which may impact the professionalism of the 
Board of Directors, executives and employees. We have  
also published the information about our business  
performance through several channels, including annual 
reports, CSR reports, websites and shareholder meetings.  
These	practices	make	our	business	operations	efficient	
and transparent, build trust with our shareholders, investors  
and stakeholders, and strengthen a constant and sustainable  
growth of our businesses.

Changes to Corporate Governance Practices in 2017
 The Group has continually conducted a yearly review 
of its corporate governance practices. In 2017, the Board  
of Directors amended the corporate governance principles  
in accordance with the Corporate Governance Code for 
Listed	Companies	2017	launched	by	The	SEC.	This	review	 
ensures that our corporate governance practices are in 
alignment with the international standards. 

Samples of Good Corporate Governance Practices
• The Rights of Shareholders
 - The Board of Directors encourage all groups of  
shareholders, including institutional shareholders, to  
participate in shareholder meetings. They therefore avoid 
holding a meeting on Group holidays and choose a  
meeting venue with convenient transportation. 
 - The board shall make every effort to send annual  
shareholder meeting invitation letters to shareholders 
by post at least 28 days prior to the meeting date. The  
information about Annual General Meeting of Shareholders 
shall	also	be	published	on	the	Group’s	website	at	least	
30	days	prior	to	the	meeting	date	to	allow	shareholders	
to read the information about the meeting even before 
they receive the invitation letter.
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	 -	 กรณผีูถ้อืหุน้มอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าประชุมผูถ้อืหุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนแทน	คณะกรรมการธนาคารสนับสนนุ 
ให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ก�าหนดทศิทางการลงคะแนนได้	โดยธนาคารจะจดัส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะทีม่รีปูแบบดงักล่าวให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสือนดั
ประชุมผู้ถือหุ้น	หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะที่มีรูปแบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซด์ของธนาคาร
	 -	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อน 
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	โดยธนาคารจะเผยแพร่ 
รายละเอียดวิธีการส่งค�าถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร
	 -	 เปิดโอกาสใหผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล
	 -	 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน 
ส�าหรบักรรมการ	ทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิ	และสทิธปิระโยชน์
อืน่ 	ๆโดยธนาคารจะน�าเสนอนโยบายและแนวทางการก�าหนด
ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของ 
ผู้ถือหุ้น
	 -	 เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้มสีทิธใินการเสนอเรือ่งท่ีพจิารณา
แล้วเห็นว่าส�าคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระ
เพือ่ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญ
ประจ�าปี	รวมถึงการเสนอช่ือผู้ที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการของธนาคาร	
เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและ
ด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป
	 -	 เปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสยีง 
ในวันท�าการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
	 -	 คณะกรรมการธนาคารก�าหนดนโยบายการจ่ายเงิน 
ปันผลโดยจะพจิารณาฐานะการด�าเนินงาน	แนวโน้มการด�าเนนิ 
ธุรกิจของธนาคาร	สภาวะอุตสาหกรรม	และความต้องการ 
ใช้เงนิทนุ	โดยการจ่ายเงนิปันผลจะก�าหนดจ่ายจากก�าไรสุทธิ
ภายหลงัจากการหกัทนุส�ารองต่างๆ	ทกุประเภทตามกฎหมาย	
โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผล
ประจ�าปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น	การจ่าย
เงนิปันผลนีม้กีารเปล่ียนแปลงได้	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ	
ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต
-	 จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ธนาคารได้โดยตรงจากเลขานกุารบรษัิทหรอืนกัลงทนุสมัพนัธ์
ของธนาคาร

 - In cases that shareholders appoint a proxy to attend  
the shareholder meeting and vote on their behalf. The 
Group encourages the shareholders to use a proxy form 
with an option for shareholders to vote their shares. The 
Group shall send the proxy form to shareholders with the 
annual shareholder meeting invitation letter. The proxy 
form	can	also	be	downloaded	from	the	Group’s	website.
	 -	 Shareholders	may	submit	questions	prior	to	the	
meeting	date.	The	instructions	on	how	to	submit	questions	 
will	be	available	on	the	Group’s	website.	
 - Shareholders may vote for an individual candidate 
for Board of Directors.
 - Shareholders may approve the remuneration and 
other forms of compensation for directors. The Group will 
propose	the	Board	of	Director’s	compensation	policies	
and	guidelines	for	shareholders’	consideration.
 - Shareholders shall have the rights to propose  
important issues to be included in the meeting agenda for 
annual shareholder meetings. They may also nominate 
a	qualified	person	for	consideration	of	and	further	action	
by the nominating and compensation committee and the 
Board of Directors.
 - The resolution and voting results of the annual  
shareholder meeting will be published on the next business  
day following the meeting date through communications 
channels	of	the	SET	and	the	Group’s	website.
 - The Board of Directors develops a dividend policy 
based on operations performance and business outlook,  
industry	conditions,	and	capital	requirements.	The	dividend	 
payment	is	the	distribution	of	the	company’s	net	profits	
after the deduction of all statutory reserves. The dividend  
policy shall cover the payment of annual and interim dividends  
to shareholders. The dividend payment may be subject 
to change and depends on the investment plans, the 
circumstances at hand and other factors in the future.
	 -	 Shareholders	may	request	information	about	the	
Group’s	operations	directly	from	the	company	secretary	
or Investor Relations.
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 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 -	 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้น	การรับสารสนเทศ	และการออกเสียงลงคะแนน	โดย
ถือว่า	1	หุ้น	มี	1	เสียง	ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
ในเรื่องใด	 ผู ้ถือหุ ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องนั้น	อีกทั้งธนาคารจะอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 
โดยจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมและสนบัสนนุโอกาสของผูถ้อืหุน้ 
ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอค�าถามในที่ประชุม

 • บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ	มีผู ้มีส่วนได้เสีย
หลายกลุ่ม	กล่าวคือ	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	คู่ค้า	คู่แข่ง
ทางการค้า	เจ้าหนี	้รวมทัง้ชมุชนและสงัคม	จงึก�าหนดแนวทาง 
ปฏิบัติเพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดีตามสิทธิที่มีอยู ่ 
ตามกฎหมายและข้อตกลงทีมี่อยูก่บัธนาคารอย่างเป็นธรรม	เช่น
	 -	 พฒันาเวบ็ไซต์ของธนาคารเพือ่เป็นอกีช่องทางหนึง่ให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการด�าเนินงาน
ของธนาคาร	โดยการส่งข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ของ
ธนาคารมายงัผูบ้รหิารของธนาคาร	ซึง่เป็นกระบวนการส่งเสรมิ 
ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการสร้างความมัน่คงทางการเงนิและความย่ังยนืของกจิการ
	 -	 จดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสในประเดน็ 
เกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	ระบบควบคุม
ภายในทีบ่กพร่อง	การกระท�าผดิกฎหมาย	ผดิจรรยาบรรณ	หรอื
พฤติกรรมทีอ่าจส่อถงึการทจุรติคอร์รปัชัน่	หรอืประพฤตมิชิอบ 
ของบุคคลในองค์กร	โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	
สามารถติดต่อสื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	
การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังกรรมการอิสระ	
หรือติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคาร	นอกจากน้ี	 
พนักงานธนาคารสามารถติดต่อมายังประธานกรรมการ
ธนาคาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการใหญ	่
หรือประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการได้โดยตรง	เพื่อแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิด
	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ
ผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท�าโดยเจตนาสุจริต	โดยกลุ่มธุรกิจฯ	จะไม่ 
กระท�าการใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อพนักงาน	ลูกจ้าง	หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับจ้างท�างานให้แก ่
กลุ ่มธุรกิจฯ	 เน่ืองจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว	 และ
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการรักษาข้อมูลของผู ้แจ ้ง
เบาะแส	ข้อมูลการร้องเรียน	และเอกสารหลักฐานต่างๆ	
ไว้เป็นความลับ	 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะรับรู ้เฉพาะในกลุ ่ม
บุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วย	หรือเป็นการ
เปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก�าหนดเท่าน้ัน	นอกจากน้ี	 

	 •	 Equitable	Treatment	of	Shareholders
 - The Group shall ensure that procedures for shareholder  
meetings, information distribution and voting allow  
equitable	treatment	of	all	shareholders.	Voting	at	shareholder	 
meetings shall be based on the “one share one vote” 
principle	and	any	shareholders	with	conflict	of	interest	
shall not be allowed to vote on such issues. The Group 
will	allocate	sufficient	time	and	encourage	shareholders	 
to	share	their	opinion	and	ask	questions	at	the	shareholder	 
meetings. 

 • Roles of Stakeholders
 There are several groups of stakeholders who are 
affected by the operations of the Group. For example,  
shareholders, customers, employees, partners, competitors,  
debtors, communities and the public. The Group has 
therefore issued stakeholder engagement guidelines in 
respect of their legitimate rights and fair agreements with 
the Group. Details of the guidelines include:
 - The Group has developed its website as a channel 
for stakeholders to contribute to its business operations 
by	submitting	suggestions	to	the	Group’s	executives	 
through the website. This process enhances cooperation  
between the Group and its stakeholders, and also 
strengthens	its	financial	stability	and	sustainability.
 - The Group develops channels for complaints or 
submission	of	information	related	to	incorrect	financial	
reports,	inadequate	internal	controls,	illegal	or	unethical	 
conduct, wrongdoing, corruption or inappropriate behaviors.  
Employees and stakeholders may communicate with the 
Group through several channels, e.g. sending electronic  
mails to our independent directors or contacting our 
Complaint	Handling	Center.	The	Group’s	employees	
may	file	complaints	via	electronic	mails	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 the misconduct.
 The Group 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 Group has realized the importance  
of	keeping	reported	information	and	evidence	confidential.	 
The whistleblowing information will be acknowledged only 
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ผู ้ร ้องเรียนสามารถยื่นข้อร ้องเรียนเป็นความลับ	 ท้ังนี้
ธนาคารจะด�าเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน	 
และระเบียบการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษ 
ทางวินัยที่ธนาคารก�าหนด

 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 -	 เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัของธนาคาร	ทัง้ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	
ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	เข้าใจง่าย	และเป็นไปตามเกณฑ์
ทีห่น่วยงานทางการทีเ่กีย่วข้องประกาศก�าหนด	ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	รายงานประจ�าปี	แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	เวบ็ไซต์ของธนาคารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	และสือ่มวลชน	(แล้วแต่กรณ)ี	อย่างสม�า่เสมอ	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
	 -	 การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ	ของธนาคารจะต้องม่ันใจ
ว่ามิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและ
ธนาคาร	หรอืล่วงละเมิดข้อมลูทีถื่อว่าเป็นความลบัของลกูค้า	
ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
	 	 โครงสร้างการจัดการ
	 ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้ได้จากรายงานประจ�าปี	2560	กลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร	หน้า	82-93

แนวทางการกำ กับดูแลกิจการของธนาคาร
	 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
ก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และก�ากบักจิการเป็นผูท้�าหน้าที่ 
ก�ากับให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบงัคบัมาตรฐาน	แนวปฏบิตั	ิทีใ่ช้บงัคบั
กับธุรกรรมต่างๆ	ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล	และ 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	โดยผ่านส�านักก�ากบัดแูลการปฏบิติังาน 
ของธนาคาร	ซึ่งท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินงานและการ
ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัการปฏบิติังานของ
บรษิทัในกลุม่ธรุกจิฯ	และรายงานต่อคณะกรรมการก�ากบัการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก�ากับกิจการ
	 ส�านกัก�ากับดแูลการปฏิบตังิาน	ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงาน 
ควบคุมที่มีความเป็นอิสระ	ของธนาคาร	มีหน้าที่	ก�ากับดูแล 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ซึ่งเป็นความเสี่ยง 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	 
ข้อบังคับ	และนโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
ธนาคาร	โดยมวีตัถปุระสงค์ให้หน่วยงานต่างๆ	ภายในธนาคาร 
ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหน่วยงานทางการ	และ 
กฎเกณฑ์ธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการท�างานร่วมกับ 

among the responsible parties or only be disclosed as stip-
ulated by law. In addition, the whistleblowers may submit 
a	complaint	confidentially.	The	Group	will	execute	com-
plaints received according to its whistleblowing process  
as well as investigation and disciplinary regulation.

 • Information Disclosure and Transparency
	 -	 The	Group’s	important	financial	and	non-financial	
news and information should be correct, complete and 
easy to understand, and published in compliance with  
regulations of relevant authorities in a timely and transparent  
manner. The information may regularly be distributed to 
shareholders	through	the	SET,	the	Group’s	annual	reports,	 
Form	(56-1)	of	the	SEC,	the	Group’s	website	in	Thai	and	
English, and the media.
 - The Group shall ensure that the information distributed  
does not have negative impacts on the relationship between  
the Group and its customers and does not disclose  
confidential	information	owned	by	customers,	shareholders	 
and other stakeholders.

 • Responsibilities of the Board of Directors
  Management Structure
 The information is available in the Annual Report 2017 
of	Kiatnakin	Phatra	Financial	Group,	pages	82-93

Corporate Governance Approach
 The Board of Directors has assigned the Compliance and 
Governance Committee, via its Compliance Department,  
to ensure that the Group 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	Group	subsidiaries’	
business operations and compliance with established 
rules	and	regulations	of	their	Compliance	Offices,	and	
reports	its	findings	to	the	Compliance	and	Governance	
Committee.
 The Compliance Department, in its roles as an  
Independent Control Function of the Group, 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 Group. 
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สายธุรกิจและสายงานสนับสนุนอ่ืนๆ	 ภายในธนาคาร 
ในลักษณะของการเป็น	Business	Partner	ในขณะที่หน้าที่
หลักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นของทีมผู้บริหารและ 
พนักงานทุกคนซ่ึงต่างมีหน้าท่ีในการปกป้องธนาคารโดย	 
(1)	ท�าความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	นโยบาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน	 รวมถึง 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	และ	(2)	ขอ 
ค�าปรึกษาจากส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเมื่อมีข้อสงสัย
เก่ียวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานทางการท่ีเกี่ยวข้อง	
และรายงานการฝ่าฝืนหรือการกระท�าผิดกฎหมาย	ระเบียบ	
ข้อบังคับ	นโยบาย	หรือหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องต่อส�านัก 
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานทันที	 การบริหารความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เริ่มต้นที่คณะกรรมการของ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง	(Tone	from	the	Top)	ซึ่งเป็น
ผูก้�าหนดวฒันธรรมองค์กรทีเ่ด่นชดัในด้านจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	และการก�ากับดูแล
	 นอกจากนี้	 ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 มีหน้าที ่
ให้ความรู้	เป็นที่ปรึกษา	ให้ค�าแนะน�าช่วยเสนอแนะแนวทาง 
ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมีจรรยาบรรณ	และการให้บรกิารแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม	เพิ่มเติมจากการก�ากับดูแลให้ธนาคาร
มีการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 
กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของหน่วยงานทางการ	และท�าหน้าท่ีก�ากบั 
ดูแลความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยการ 
สอบทานหน่วยงานต่างๆ	ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถงึ	ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานกลาง 
ของธนาคารในการประสานงานกับทางการในการเข้าตรวจสอบ 
ธนาคาร	และติดตามหน่วยงานภายในธนาคารให้ด�าเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของ
ทางการ	นอกจากนี้	ยังมีหน้าท่ีดูแลให้ธนาคารมีการก�าหนด
นโยบาย	ระเบียบ	หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย	สอดคล้องกบัจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

การสนับสนุนส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการ	โดยก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตาม
แนวทาง	ดังนี้
 • ส่งเสริม	สนับสนุน	และสร้างกระบวนการเข้าถึงการ
ควบคุมภายใน	เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอัน
ดีในบทบาทหน้าทีร่ะหว่างผูบ้รหิารและพนกังานผ่านกิจกรรม
การสือ่สารขององค์กรภายใต้การสนบัสนนุของผูบ้ริหารระดบัสงู

The	department’s	goal	is	to	ensure	that	all	units	within	the	 
Group comply with the rules and regulations of regulators,  
and all applicable Group rules, with an emphasis on  
collaboration as Business Partners between the business 
and support functions of the Group. All management and 
employees have the duty of complying with rules and 
regulations to protect the Group.
	 They	may	do	so	by:	(1)	Understanding	and	adhering	 
to the law, policies, and regulations related to their  
business	function,	as	well	as	the	Group’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 business ethics 
and fairness to customers. It also monitors for risk from 
non-compliance and reviews the conduct of various units  
in the Group 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 Group 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	Group’s	business	ethics	 
and codes of conduct.

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  
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 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการ
ในการก�ากบัดแูลตนเอง	การควบคมุภายในตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ	

การควบคุมภายใน
	 กลุม่ธรุกจิฯ	มนีโยบายทีจ่ะจดัให้มกีระบวนการก�ากับดแูล 
ตนเอง	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก�ากับ
กิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และผู้บริหารจะ
ด�าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทั้ง
สามอย่างสม�่าเสมอ	โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึง
การควบคุมทางการเงิน	การด�าเนินงาน	การก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางการ	
โดยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในต่างๆ	ตาม 
องค์ประกอบของการควบคุมภายในแต่ละด้าน	 ได้แก่	 
สภาพแวดล้อมภายใน	การก�าหนดวัตถุประสงค์	 การระบ ุ
เหตกุารณ์การประเมนิความเสีย่ง	การตอบสนองต่อความเสีย่ง	 
กิจกรรมการควบคุม	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 และ 
การติดตามประเมินผล	ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมในการ 
ป้องกันทรัพย์สินของธนาคารและบริษัทย่อยอันเกิดจากการ 
ที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ�านาจได้	นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจฯ	มีการจัดท�าแบบประเมิน
การควบคุมภายในทุกปี	 โดยมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ในกรอบ	New	COSO	2013	โดยได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้บริหารในการตอบแบบประเมิน	คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการธนาคารได้พจิารณารายงานการประเมนิระบบ
ควบคมุภายในของผูบ้รหิารดงักล่าว	เพือ่แลกเปล่ียนความเหน็ 
ให้มคีวามเข้าใจตรงกนั	และสามารถก�าหนดแนวทางทีเ่หมาะสม 
กบัองค์กรได้	ซึง่จากผลจัดท�าแบบประเมนิการควบคมุภายใน
ประจ�าปี	2560	นั้น	พบว่าในภาพรวม	กลุ่มธุรกิจฯ	มีระบบ 
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	สอดคล้องเป็นไปตามกรอบ
การควบคุมภายในตามแนวทาง	 COSO	 ที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	
อย่างไรก็ตาม	ในระดับปฏิบัติการยังมีข้อบกพร่องของการ
ปฏิบตังิานบ้าง	ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงู	คณะกรรมการตรวจสอบ	
และคณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคญัในการปรบัปรงุ
แก้ไข	รวมถงึก�าหนดมาตรการในการก�ากบัดแูลและป้องกนัแล้ว

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 to ensure that these elements  
are	sufficient	and	suitable	to	protect	the	assets	of	the	
Group 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 SEC, 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 2017 and are of the opinion that 
there	are	sufficient	internal	controls	in	place,	in	accordance	 
with	the	COSO	framework	prescribed	by	SEC.	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.
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การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
	 ธนาคารพัฒนาช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
ข้อมูล	ค�าติชม	เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น	และข้อร้องเรียน
ต่างๆ	มายังธนาคารโดยใช้การสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ	ดงัน้ี
	 1.	 ช่องทางบริการผ่านโทรศัพท์:	ธนาคารมีศูนย์บริการ
ลูกค้า	(KK	Contact	Center)	หมายเลขโทรศพัท์	0-2165-5555	 
คอยให้บริการต่างๆ	รวมท้ังการรับแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบ
โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ	(IVR)	และผ่านเจ้าหน้าที่เพ่ือให้
บริการลูกค้าทุกวัน	นอกจากนี้	ธนาคารยังได้เปิดให้บริการ	 
KK	Biz	Contact	Center	หรือศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ	ผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์	0-2165-5599	เพื่อให้บริการลูกค้าธุรกิจ	
รวมถึงคูค้่าธรุกิจสามารถตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องธนาคารได้ทกุวัน
	 2.	 ช่องทางออนไลน์	:	ธนาคารพฒันา	www.kiatnakin.co.th	 
เป็นเวบ็ไซต์หลกัของธนาคาร	เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ข้อมลู 
ผลิตภัณฑ์/บริการ	 ข้อมูลองค์กร	 และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ	 
ทีจ่�าเป็นส�าหรบัลกูค้า	รวมถงึเป็นเครือ่งมือท่ีช่วยน�าความเห็น	
ข้อเสนอแนะ	และข้อร้องเรียนของลูกค้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี	้ธนาคารใช้ช่องทางสงัคมออนไลน์	KK	Facebook	
(www.facebook.com/kiatnakinlive)	และ	KK	YouTube	
(www.youtube.com/kiatnakinlive)	เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
อัพเดทจากธนาคารแก่กลุ่มเป้าหมาย	รวมถึงเป็นช่องทาง 
ให้ลกูค้าสอบถามข้อมลู	แสดงความเหน็	เสนอแนะต่อธนาคาร
ได้ตลอด	24	ชั่วโมงในทุกวัน
	 3.	 ช่องทางติดต่อกรรมการอิสระและเลขานุการบริษัท	:	 
ลกูค้าและผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิต่อกรรมการอสิระได้โดยตรง
ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์	independent_director@kiatnakin.
co.th	และเลขานุการบริษัท	ได้ที่	corporate_secretary@ 
kiatnakin.co.th
	 4.	 ส�าหรับพนักงานของธนาคาร	สามารถร้องเรียนมายัง
ประธานกรรมการธนาคาร	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	หรือประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการได้
โดยตรง	เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิด
กฎหมาย	หรือจรรยาบรรณ	หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ 
ทจุริตคอร์รปัชนั	หรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กร	โดย 
ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	และให้ความ
ส�าคัญกับการเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียน	ข้อมูลการร้องเรียน	และ
เอกสารหลกัฐานไว้เป็นความลบัซึง่จะรบัรูเ้ฉพาะในกลุม่บคุคล 
ทีไ่ด้รับมอบหมายและเกีย่วข้องด้วยเท่านัน้	นอกจากน้ี	ผูร้้องเรยีน 
สามารถยื่นข้อร้องเรียนโดยเป็นความลับและไม่เปิดเผยชื่อ	
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน

Channels for Complaints 
 The Group has developed the following channels for 
stakeholders to provide information, recommendations, 
report	fraud	or	corruption,	and	file	complaints:
 1. Telephone: The Group operates the KK Contact Center  
at	02-165-5555.	The	center	provides	several	services,	 
including receiving complaints, via an Interactive Voice 
Response (IVR) system and via human operators, every 
day. 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 Group 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	Group’s	products	and	services	
even further.
 In addition, the Group 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 
Group	24	hours	each	day.
	 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	Group’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 Group 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 
Group has realized the importance of keeping reported  
information	and	evidence	confidential.	The	whistleblowing	 
information will be acknowledged only among the  
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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 / การ
ดำ 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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จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต
	 ในปี	2560	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาอนุมัติการ 
ทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย	เรือ่ง	จรรยาบรรณในการด�าเนนิ
ธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเพื่อให้ชัดเจนและ
มีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย	์ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	
พ.ศ.	2559	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจ	ส�าหรับกลุ่มธุรกิจ
ตลาดทนุ	โดยมผีลบงัคับใช้กับทุกหน่วยงานของธนาคาร	และ
บรษิทัในกลุม่ธรุกจิฯ	ตัง้แต่วนัท่ี	15	กนัยายน	2560	เป็นต้นไป
	 ประเด็นส�าคญัทีป่รับปรงุเพิม่เตมิในนโยบาย	เรือ่ง	จรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ	 กลุ ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร	 
มีดังต่อไปนี้
	 1.	 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	
	 2.	 การใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ	
	 3.	 หน้าที่ในการรักษาความลับ	
	 	 3.1		ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย	
	 	 3.2		ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	
	 4.	 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	
	 	 4.1		การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก ่
	 	 	 	ลูกค้า	
	 	 4.2		พฤติกรรมที่ขาดจรรยาบรรณและความสัมพันธ์ 
	 	 	 	กับคู่แข่ง	คู่ค้า	และลูกค้าของกลุ่มธุรกิจฯ	
	 5.	 การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเคารพและให้เกียรติ	
	 6.	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	
	 	 6.1		การให้ความร่วมมือกรณีมีการสอบสวน	
	 	 6.2		นโยบายและระเบียบบางประการที่มีผลกระทบ 
	 	 	 	กับกลุ่มธุรกิจฯ	
	 7.	 หน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ	
	 	 ทั้งนี้	ผู้สนใจสามารถศึกษานโยบายเรื่องจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร	ฉบับ
สมบรูณ์	ได้ที	่http://www.kiatnakinphatra.com/ir/code_of_
conduct?lang=th

responsible parties or only be disclosed by law as  
stipulated. In addition, for their reassurance, whistleblowers  
can	submit	complaints	confidentially.

Business Ethics and Anti-Corruption
 In 2017, the Board of Directors approved the review 
and amendment of the Policy on Business Ethics of the 
Kiatnakin Phatra Financial Group to improve the content 
this policy in accordance with the Banking Industry Code  
of Conduct under the Securities and Exchange Act  
(No.	5),	B.E.	2559,	and	 the	Guideline	 for	Business	 
Conduct for the Capital Market Business Group. This  
applies to all departments and companies in the Group, 
and	is	effective	from	September	15,	2017	onwards.
 The additional key issues amended in the Policy on 
the Business Ethics of the Group include 
 1. Performance of the Directors, Executives and  
  Employees 
 2. Exercises of Good Judgement 
	 3.	 Confidentiality	Obligations	
	 	 3.1		Information	that	should	not	be	disclosed
	 	 3.2		Personal	Information	of	Customers	
	 4.	 Fair	Treatments
	 	 4.1		Offering	Right	 Products	 and	Services	 to	 
    Customers 
	 	 4.2		Unethical	Behavior	and	Relationships	with	 
    Competitors, Partners and Customers of the  
    Group
	 5.	 Treating	Others	with	Respect	
	 6.	 Legal	Compliance
	 	 6.1		Cooperation	in	Case	of	Investigation
	 	 6.2		Policies	and	Regulations	Impacting	the	Group	
 7. Responsibility for Promoting Ethical Conduct
 For more information, the full version of the Policy 
on the Business Ethics of the Kiatnakin Phatra Financial 
Group	is	available	at	http://www.kiatnakinphatra.com/ir/
code_of_conduct?lang=th
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	 คณะกรรมการธนาคารอนมุตันิโยบายทีใ่ช้เป็นหลกัเกณฑ์
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	6	เรื่องหลัก	ดังนี้
	 1.	 นโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ
	 2.	 นโยบายเรือ่งจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ	กลุม่ธรุกจิ 
	 	 การเงินเกียรตินาคินภัทร
	 3.	 นโยบายเรือ่งแนวทางการด�าเนนิธรุกิจอย่างรับผดิชอบ 
	 	 ต่อสังคม
	 4.	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	
	 5.	 นโยบายป้องกันความขัดแย ้งทางผลประโยชน์	 
	 	 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
	 6.	 นโยบายการก�ากับการปฏิบตัติามกฏเกณฑ์	กลุม่ธรุกจิ 
	 	 การเงินเกียรตินาคินภัทร
	 ท้ังนีน้โยบายทกุเรือ่งจะมกีารทบทวนเป็นประจ�าสม�า่เสมอ	
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในหรือภายนอก
อย่างมีนัยส�าคัญ	โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และก�ากบักจิการเพือ่น�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการธนาคาร	หรอื	คณะกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมาย	 
เพื่ออนุมัติต่อไป

	 ตัวอย่างเนื้อหาของนโยบายที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรด้านการก�ากบัดแูลกจิการและการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ	เช่น
 • นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น	
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน 
ทุกคนติดสินบน	ตอบแทน	หรือให้เงินแก่บุคคลเจ้าหน้าที่รัฐ	
หรอืบรษิทัห้างร้านใด	เพือ่รบัประโยชน์ทางธรุกจิทีไ่ม่เหมาะสม 
หรือเพื่อมีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจ	อย่างไรก็ตาม	ถ้ามีการ
จ่ายเงินหรือให้ของขวัญ	(รวมถึงสันทนาการ)	แก่เจ้าหน้าที	่
กรรมการ	พนักงาน	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐหรือ
องค์กรท่ีอยู่ในความควบคุมของรัฐ	กรรมการ	ผู้บริหารและ
พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มธุรกิจฯ	ซึ่ง 
นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ของกลุม่ธรุกจิฯ	รวมถงึการห้ามมใิห้ 
มีการเรียกร้อง	ด�าเนินการ	หรือยอมรับการคอร์รัปช่ันเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	และคนรู้จัก	

	 The	Group’s	Board	of	Directors	has	approved	the	six	
policies to be used as good corporate governance criteria  
as follows:
 1. Policy on Corporate Governance
 2. Policy on the Business Ethics of the Kiatnakin Phatra  
  Financial Group
	 3.	 Policy	on	Corporate	Social	Responsibility
	 4.	 Anti-Corruption	Policy
	 5.	 Policy	on	Conflict	of	Interest	of	the	Kiatnakin	Phatra	 
  Financial Group 
	 6.	 Policy	on	Regulatory	Compliance	of	the	Kiatnakin	 
  Phatra Financial Group 
 All policies are reviewed regularly or when there are 
significant	changes	concerning	internal	or	external	factors.	 
These policies are reviewed by the Compliance and 
Governance Committee and submitted to the Board of 
Directors for approval. 

 Examples of policies that promote corporate culture 
regarding corporate governance and business ethics are 
as follows:
 • Policies and Measures to Combat Corruption and 
Corruption
  The Group 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 Group directors, executives, and employees  
with	 full	 regard	 for	 the	Group’s	 rules.	The	Group’s	 
anti-corruption policies also prohibit any engagement of  
corruption	–	including	expression	of	interest	or	acceptance	 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ
Creating Corporate Culture and Adhering to Business  

Ethics
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	 กลุ่มธุรกิจฯ	จะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรม
ใดที่ผิดกฎหมาย	เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	หรือเป็น
ภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ	
	 นอกจากนี้	 กรรมการ	 ผู ้บริหาร	พนักงานและสมาชิก 
ในครอบครวัจะต้องไม่รบัของขวญั	การสนัทนาการทีม่ากหรอื
บ่อยเกินไป	รวมทั้งสิ่งตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมูลค่ามากเกิน 
ปกติจากบุคคลหรือบริษัทห้างร้านอ่ืนที่กลุ่มธุรกิจฯ	ประกอบ
ธุรกจิหรอืจะประกอบธรุกจิด้วย	เพือ่มุง่หวงัประโยชน์ทางธรุกจิ
กับทางกลุ่มธุรกิจฯ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	
	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติในการให้และรับ
ของขวัญ	ค่ารับรอง	หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	กับบุคคลภายนอก	
เพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานของกลุม่ธรุกจิฯ	มหีลกั 
ปฏิบัติที่ ชัดเจนในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น	และข้อก�าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินการทั้งในด้านการรับและการให ้
ต้องเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล	มมีลูค่าเหมาะสม	ไม่มีลกัษณะ
ที่จะน�าไปสู่การให้หรือรับสินบน	
การสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 
	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีการสื่อสารเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	 และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ
พนักงานในการชี้เบาะแสกรณีพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่าย 
คอร์รัปชั่น	 รวมถึง	 การปกป้องคุ ้มครองผู ้แจ้งเบาะแส	 
และการจะไม่ลดต�าแหน่ง	ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ 
ปฏเิสธการคอร์รัปชัน่	แม้ว่าการกระท�านัน้จะท�าให้กลุม่ธรุกิจฯ	
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ	โดยสื่อสารไปยังกรรมการ	ผู้บริหาร	
และพนักงานผ่านระบบอินทราเน็ตของกลุ่มธุรกิจฯ	การจัด	
Executive	Talk	น�าโดย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และเชิญ
ผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจฯ	รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในหัวข้อ	Anti-Corruption	การจัดชี้แจงนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปช่ันให้แก่หน่วยงานต่างๆ	และกลุ่มธุรกิจฯ	ได้จัดให้มี
การฝึกอบรมพนกังานผ่านทาง	e-Learning	ในหวัข้อนโยบาย 
ต่อต้านคอร์รัปชั่นพร้อมแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู ้
ความเข้าใจ	โดยใช้เป็นสือ่ในการอบรมปฐมนเิทศพนักงานใหม่	 
และใช้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของกรรมการ	ผู้บริหาร	
พนักงานทุกคนในเรื่องการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชั่น	 
โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจ�าทุกปี	นอกจากนี้	ยังมี 
การสื่อสารนโยบายต ่อต ้านคอร ์รัปช่ันไปยังบริษัทใน 
กลุ่มธุรกิจฯ	อีกด้วย

of	such	acts	–	for	the	benefit	of	oneself,	family,	friends,	
or other contacts.
 The Group shall not condone or support any activity 
that is illegal, connected to corruption, or a threat to society  
and national security.
 Additionally, directors, executives, employees, and 
their family members shall not accept gifts or entertainment  
in	inappropriate	amounts	or	too	frequently,	including	any	 
offerings of unusually high value, from individuals or  
companies that the Group is conducting business with or 
will conduct business with in the future, in order to directly 
or	indirectly	attain	business	benefits	from	the	Group.	
	 The	Group	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.
Communication about Anti-Corruption Policies and Related  
Guidelines 
 The Group engages in communication about 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	Group’s	 
business opportunities. Communications to directors, 
executives, and employees are executed through the 
Group’s	intranet	system,	Executive	Talk	sessions	led	
by	the	Chief	Executive	Officer	that	feature	opinions	on	 
anti-corruption matters from fellow Group executives, 
and	educational	sessions	on	the	Group’s	anti-corruption	 
policies for various departments and functions.  
The Group 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 Group relays communication  
on anti-corruption policies to all companies in its Group.
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การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
	 ธนาคารก�าหนดให้ทกุฝ่ายงานด�าเนนิการบรหิารความเส่ียง 
ด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	โดยประเมินความเสี่ยง
ผ่านแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง	(Risk	&	Control	 
Self	Assessment	:	RCSA)	รายงานความเสยีหายด้านปฏบิตักิาร	 
และก�าหนดและรายงานดัชนีความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	
นอกจากนี้	ธนาคารได้ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท�าแบบ
ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น	
โดยก�าหนดรูปแบบการคอร์รัปชั่นเพื่อใช้ประเมินความเส่ียง 
ด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นให้ทุกฝ่ายงาน	รายงานข้อมูล 
ความเสี่ยงต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและ 
ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	เพื่อสอบทาน	วิเคราะห์และ
จัดท�ารายงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏบิตักิาร	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และผูบ้รหิาร
ระดับสูงของธนาคาร	เพ่ือให้สามารถติดตามและควบคุม 
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต้ระดับความเส่ียง 
ทีย่อมรับได้	และสามารถเตรยีมพร้อมในการรองรบัความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • นโยบายเรื่องการป้องกันการหาผลประโยชน์จาก
ธนาคาร
	 กรรมการและพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ	ต้องปฏิบัติงาน
อย่างเตม็ความสามารถเพือ่ผลประโยชน์ของกลุ่มธรุกจิฯ	และ
ต้องไม่ใช้โอกาสจากการได้ใช้ทรัพย์สิน	ได้รับข้อมูล	หรือจาก
การด�ารงต�าแหน่งในกลุ่มธุรกิจฯ	เพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตัว
อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของกลุ่มธุรกิจฯ	และจะไม่ท�าการ
แข่งขันกับกลุ่มธุรกิจฯ	นอกจากน้ี	กลุ่มธุรกิจฯ	ยังได้ก�าหนด
หลกัเกณฑ์	เรือ่ง	การซ้ือขายหลกัทรพัย์ของผูบ้รหิาร	พนกังาน	 
และบุคคลที่ เ ก่ียวข ้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ 
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 เพื่อเป็นการก�ากับดูแลและ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	 
พนักงาน	ในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ	หรือข้อมูลส�าคัญ 
ที่ไม่ควรฃเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน	
หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ	

Anti-Corruption Risk Management
	 The	Group	requires	all	of	its	departments	to	carry	out	
risk management work in accordancewith 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 Group  
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 Group  
executives	to	efficiently	keep	track	of	risk	factors,	efficiently	 
maintaining them at an acceptable level and preparing 
for any additional risks in the future.
 • Policy	on	Preventing	Exploitation	
	 	The	Bank’s	directors	and	employees	must	competently	 
perform	their	duties	to	the	benefit	of	the	Group.	They	
must not take advantage of the opportunity to use the 
property, obtain information, hold positions in the Group 
for	their	own	benefit,	which	is	a	violation	of	the	Group’s 
policy,	 or	 to	 compete	with	 the	Group’s	 business.	 
In addition, the Group has set forth the rules for securities  
trading of executives, employees and other persons who 
involve in securities investment or have access to insider 
information	that	is	significant	to	the	change	of	securities	 
prices. These rules are established to oversee and prevent  
conflicts	of	interest	of	directors,	executives,	employees	
who	use	confidential	or	 important	 information	which	
should not be disclosed to the public for personal gain 
or in an unlawful manner.
 • Non-Discrimination Policies and Measures
  The Group does not accept discrimination on the 
grounds of race, nationality religion, gender, age,  
disability and sexual orientation. It does not tolerate  
illegal discrimination in any form and harassments which 
may involve expressive speech or gestures that threaten  
other	 people’s	 honor	 or	 dignity	 in	 the	workplace.	 
Employees who are discriminated against or have 
observed discrimination related to works, threats or similar  
issues should report the problems to their supervisor, the  
Human	Resources	Department,	or	Compliance	Department.	 
Each company in the Group will then investigate the 
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 • นโยบายและมาตรการในการไม่เลือกปฏิบัติ	
	 กลุม่ธรุกจิฯ	ไม่ยอมรบัการเลอืกปฏบิตัอินัเนือ่งด้วย	เชือ้ชาติ	 
สัญชาต	ิศาสนา	เพศ	อาย	ุความพกิาร	หรอืรสนยิมทางเพศ	และ
ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ	รวมทั้ง 
ไม่ยอมรบัการคกุคาม	โดยการแสดงออกทางค�าพดูหรอืกริยิา
ท่าทาง	ทีอ่าจกระทบต่อเกยีรตหิรอืศักดิศ์รขีองผู้อืน่ในทีท่�างาน 
พนักงานซ่ึงถูกเลือกปฏิบัติหรือพบเห็นการเลือกปฏิบัติซ่ึง
เก่ียวกับเรื่องงาน	การคุกคาม	หรือปัญหาในท�านองเดียวกัน
ควรรายงานปัญหาให้หวัหน้าฝ่ายของตน	ฝ่ายทรพัยากรบคุคล	
หรือหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทราบ	เพื่อกลุ่ม
ธุรกิจฯ	จะได้ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง	และด�าเนินการ
ลงโทษทางวินัยตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติกับทุกคนอย่าง
ให้เกียรติ	เห็นอกเห็นใจ	และให้ความเคารพ	กรรมการและ
พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ	ต้องมีความซื่อสัตย์และให้ความ 
เป็นธรรมกับผู้อื่น	ช่ืนชมผู้อ่ืนเมื่อถึงเวลาอันควร	ไม่วิพากษ์
วิจารณ์กันในที่สาธารณะ	 และส่งเสริมให้มีการเปิดรับ 
ความคดิเหน็	ให้ความร่วมมอืและปรกึษาหารอืกนั	ความสมัพนัธ์ 
ในหมู่เพื่อนร่วมงานในกลุ่มธุรกิจฯมีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ	ตลอดจน
สาธารณชนทัว่ไปทัง้ในแง่ของความซือ่สตัย์และจรรยาบรรณ
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ส่งเสริมความหลากหลายในหมู่พนักงาน	 
ซึ่งท�าให้กลุ่มธุรกิจฯ	มีข้อได้เปรียบในความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ	และมีนโยบายที่เคร่งครัดในการให้โอกาส
ที่เท่าเทียมกันในเรื่องการจ้างงาน	การพัฒนา	การส่งเสริม	
และการตอบแทนพนักงาน	กลุ่มธุรกิจฯ	ต้องการให้แรงจูงใจ	
รกัษา	และให้รางวลัพนกังานซึง่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ตามมาตรฐาน
สูงสุด	และจะเลื่อนต�าแหน่งให้เหมาะสมตามคุณสมบัติและ
คุณความดีของพนักงาน
 • นโยบายและมาตรการในการรักษาความลับ	
	 ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มธุรกิจฯ	 กรรมการและ
พนักงานอาจได้รับข้อมูลที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
หรือสาธารณชน	ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจท�าให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาวะตลาด	การเจรจาต่อรอง	การวางกลยทุธ์	และความ
สัมพันธ์กับลูกค้า	คู่แข่ง	หรือผู้ขายสินค้าและบริการต่างๆ	 
กลุม่ธรุกจิฯ	ก�าหนดให้กรรมการและพนกังานของกลุม่ธรุกจิฯ
รักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากลูกค้าและผู้ขายสินค้าและ
บริการต่างๆ	และระมัดระวังอย่างยิ่งในการที่จะไม่ใช้ข้อมูลที่
ได้รบัมาไปในทางทีไ่ม่สมควร	รวมถงึ	ไม่เปิดเผยข้อมลูดังกล่าว 
โดยทางตรงหรอืทางอ้อม	ไม่ว่าด้วยวธิใีด	ให้แก่บคุคลอ่ืน	เพือ่ใช้ 
ประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์	ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่น	นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจฯ	จะไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า
ยกเว้นจะได้รบัอนญุาตจากลกูค้าหรอืมีหน้าทีต้่องเปิดเผยตาม
ที่กฎหมายก�าหนด

facts and take disciplinary action in accordance with the  
relevant procedures.
  The Group strives to treat the individual with dignity, 
compassion and respect. All directors and employees 
of the Group should be honest and fair, give credit to 
others when it is appropriate to do so, avoid criticizing in 
public and support an inclusive and collaborative work  
environment in which people are willing to share their 
thoughts	with	others.	Employees’	relationships	with	one	
another should have the same level of integrity and  
ethical standards as the relationship with customers, 
shareholders and the public.
 The Group is committed to promoting diversity within 
our workforce, which leads to our competitive advantage  
in	the	marketplace.	The	Group	has	a	strict	policy	on	equal	
opportunity in hiring, training, promoting and compensating  
employees. The Group seeks to motivate, retain and  
reward employees who perform their works to the highest 
standards.	Promotion	is	available	based	on	employees’	
qualification	and	merit.
 • Policy	on	Information	Confidentiality
  As part of business operations, the directors and  
employees may obtain nonpublic information, which may 
have the potential to affect market conditions, negotiations,  
strategic positioning and relationships with clients,  
competitors or vendors. The directors and employees 
must always hold the information obtained from customers  
and	vendors	in	strict	confidence	and	they	should	be	 
extremely careful not to use the information obtained 
in an inappropriate way or to disclose such information  
directly or indirectly, using any methods, to other people for  
securities trading for themselves or others. The responsibility  
for	confidentiality	may	be	excepted	when	the	personnel	
is	required	by	the	law	or	regulation	regarding	information	
disclosure, or obtain permission from the clients.
 • Policy	on	Insider	Trading/Dealing
 Written measures to prevent the use of internal  
information	for	inappropriate	personal	profit-seeking	or	for	
benefits	to	others.	The	Group	forbids	directors,	executives,	 
employees, and relevant persons such as spouses or  
descendants	from	disclosing	confidential	information	related	 
to	changes	in	the	Group’s	asset	value	to	the	public	for	
the purpose of trading Group assets. 
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 • นโยบายและมาตรการในการใช้ข้อมูลภายในเพือ่
แสวงหาผลประโยชน์
	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการ
ป้องกนัการน�าข้อมลูภายในไปใช้เพือ่หาประโยชน์ส่วนตนหรอื
เอือ้ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในทางมชิอบ	ซึง่การเอาเปรยีบผูอ้ืน่	โดย
กลุม่ธรุกจิฯ	ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และบคุคล 
ที่เกี่ยวข้อง	อันได้แก่	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรพัย์ของกลุม่ธรุกจิฯ	และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจฯ
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน
ที่ทราบข้อมูลท่ีส�าคัญของกลุ่มธุรกิจฯ	และงบการเงินซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจฯ	ในช่วงระหว่าง	7	วันก่อน 
วันสิ้นไตรมาสจนกระทั่งกลุ่มธุรกิจฯ	ได้เปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชนแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	1	ช่วงการซื้อขาย
หลักทรัพย์	(Trading	Session)
	 กลุ่มธุรกิจฯ	จัดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของกลุ่มธุรกิจฯ	ของกรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าท่ี
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมการกลุ่มธุรกิจฯ	อย่างน้อยทุกไตรมาส
 • นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม	
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ให้ความส�าคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถ
ของลูกค้า	มีการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการโดย
ครอบคลุมถึงเงื่อนไขและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง	 และให้
ข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ	รวมถึง	การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารด้วยความโปร่งใสข้อความ 
ที่ชัดเจนไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด	
	 กลุม่ธรุกจิฯ	ต้องการสร้างความเป็นเลศิและมผีลงานเหนือ
คูแ่ข่งอย่างสจุริตและเป็นธรรม	ความได้เปรยีบในการแข่งขนั
ต้องเกิดจากการด�าเนินงานที่ดีกว่า	มิใช่เกิดจากการท�าธุรกิจ
อย่างไร้จรรยาบรรณและผิดกฎหมาย	กลุ่มธุรกิจฯ	ปฏิบัติ 
ต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบธุรกิจ	
	 พนกังานของกลุม่ธรุกจิฯ	ต้องปฏบิติักบัลกูค้า	ผูข้ายสนิค้า
หรือบริการ	คู่แข่ง	รวมทั้งพนักงานคนอ่ืนๆ	ของกลุ่มธุรกิจฯ
อย่างเป็นธรรม	ไม่เอาเปรียบใครด้วยวิธีที่ไร้จรรยาบรรณหรือ
ผดิกฎหมาย	เช่น	การป่ันราคา	การปกปิด	การใช้เอกสทิธิท์าง
ข้อมลูในทางทีผ่ดิ	การให้ข้อมลูส�าคัญอย่างไม่ถกูต้อง	และการ 
ปฏบัิตอิย่างไม่เป็นธรรมในลกัษณะอ่ืนๆ	เช่น	การก�าหนดราคา
ซื้อ	ขาย	หรือเง่ือนไขที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า	ทั้งนี้รวมถึงการ
จ้างพนกังานของคูแ่ข่งเพือ่ให้ได้มาซึง่ความลบัทางการค้าหรอื
ข้อมูลอื่นๆ	ของคู่แข่งซึ่งถือเป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมและ

 The Group forbids directors, executives, and employees  
who	are	privy	to	the	Group’s	sensitive	information	or	 
financial	performance	from	trading	Group	assets	seven	
days	before	the	end	of	each	quarter.	These	persons	must	 
wait at least one trading session until the Group has  
disclosed	its	financial	performance	to	the	public.	
 The Group 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	Antitrust/Anticompetitive	Practices
The Group is committed to offering products and services  
that meet the needs and capabilities of its customers 
and providing information about products and services, 
including the conditions and risks involved. It shall  
provide	sufficient	information,	including	advertising	with	
clear	messages	which	do	not	mislead,	for	customers’	
decision-making. 
 The Group strives for operational excellence and 
competitive advantage with trustworthiness and fairness. 
The competitive advantage must come from our better 
performance, without unethical and illegal business  
conduct. The Group treats all business partners fairly 
within our business framework.
  Employees of the Group must treat customers, providers  
of goods and services, competitors, and other employees 
fairly. They must not use unethical or illegal means to 
take advantage of anyone. For example, manipulation, 
information concealing, misuse of information, and other 
unfair practices including buying and selling prices, and  
conditions that are unfair. This includes hiring employees  
of	the	Group’s	competitors	to	obtain	trade	secrets	or	
other information concerning the competitors. These 
misconducts are inappropriate and may be illegal. 
The employees shall also manage to settle or mediate  
disputes appropriately.
 In addition, attempts to increase sales by defaming 
the products and services of other business groups or  
companies, or to conduct misleading, fraudulent or  
unlawful advertising are against the policy of the Group, 
as it aims to expand its business by offering better  
products and services to allow customers to exercise  
their choice. The Group does not attempt to stop  
customers from switching to another provider.
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อาจผิดกฎหมาย	รวมถึง	การจัดการที่เหมาะสมในการระงับ
หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
	 นอกจากนี้	การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้ร้ายสินค้า
และบรกิารของกลุม่ธรุกจิฯ	หรอืบรษิทัอืน่ๆ	หรอืการโฆษณาที ่
ไม่ตรงกับความจริง	หลอกลวง	และไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ถอืเป็นการขดัต่อนโยบายของกลุ่มธรุกจิฯ	เนือ่งจากกลุ่มธรุกิจฯ 
มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดีกว่า	และให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ 
ได้อย่างเสรี	โดยไม่ขัดขวางกรณีเปลี่ยนไปใช้บริการกับที่อื่น
 • นโยบายและมาตรการในการค�านงึถงึสิง่แวดล้อม	
สุขอนามัย	และความปลอดภัย
	 กลุม่ธรุกจิฯ	ให้ความส�าคญักบัการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่
เสมอ	รวมถงึมสีวสัดกิารด้านรกัษาพยาบาล	การตรวจสขุภาพ
ประจ�าปี	และการจัดท�าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้แก่
พนักงาน
	 นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจฯ	ก�าหนดประเด็นนี้ไว้เป็นส่วนหน่ึง 
ของนโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	โดยวางแนวทางให้กลุ่มธุรกิจฯ	ต้องไม่ด�าเนินธุรกิจ
ใดๆ	ทีม่ส่ีวนท�าให้เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	
ได้รับความเสียหาย	และไม่สร้างผลก�าไร	บนภาระของสังคม	
และด�าเนินการรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานใน
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ	อย่าง 
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
 • นโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส	
	 รายละเอยีดเพิม่เตมิระบไุว้ในย่อหน้าสดุท้าย	หน้า	33	ของ
รายงานฉบับนี้	

 • Policy	on	Workplace,	Safety,	Health,	and	Environment
 The Group places importance on maintaining workplace  
safety, health, and environment for people and property. 
Healthcare	benefits,	including	annual	medical	checkups,	
accident insurance, and health insurance are provided 
to employees. 
 In addition, the Group has included this policy as 
part of its guidelines for CSR in business operations. 
The policy forbids the Group 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
 More details are provided on last paragraph of page  
of	33	of	this	report.



46 

กระบวนการตดิตามและจดัการให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ
Monitoring and Compliance with Business Ethics

	 กลุ่มธุรกิจฯ	ถือว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็น
หน้าท่ีของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
ตรวจตราสถานการณ์ท่ีอาจขัดกับมาตรฐานทางการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ	และรายงานร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแส
พฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายและผิดหลักจรรยาบรรณโดยทันที
ผ่านช่องทางการร้องเรียน	อาทิ	การรายงานความเสี่ยงด้าน 
ปฏบิตักิาร	การแจ้ง	Customer	Care	Center	โทร.	02-625-5055	 
หรือ	การแจ้งผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีการด�าเนินการตามกระบวนการรับเรื่อง 
ร้องเรียน	สอบสวนข้อเทจ็จรงิ	และด�าเนนิการลงโทษทางวนิยั
กับพนกังานทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ตามการกระท�า 
ความผิด	และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ	โดยสายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้จัดท�ารายงานสรุปผลการลงโทษทางวินัย
เสนอต่อสายงานและฝ่ายตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี	และ
ด�าเนนิมาตรการประกาศการเลกิจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและ
สทิธปิระโยชน์ใดๆ	ให้กบัพนกังานทีฝ่่าฝืนวินยัของกลุม่ธรุกจิฯ	 
ในกรณีร้ายแรงทางช่องทางการสื่อสารภายใน	เพื่อให้เป็น 
ที่รับทราบโดยทั่วกันของพนักงาน	และเน้นย�้าถึงเจตนารมณ์
ของธนาคารในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกจิ	 
ของกลุ ่มธุรกิจฯ	รวมทั้งเป็นการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืน 
จรรยาบรรณหรือวินัยการท�างานด้วย
	 นอกจากนี	้ยงัมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยการติดตาม	 ประเมินผล	 และ 
ตรวจสอบการปฏิบตัติามจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจผ่าน
ทางการสอบทานของส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	และ
ส�านักตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ	และมีการรายงาน 
ผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์และก�ากบักจิการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ของธนาคารรับทราบ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ 
	 ธนาคารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงและประกาศความ
ร่วมมือของสมาคมธนาคารไทยในการก�าหนดจรรยาบรรณ
ของธนาคารพาณิชย์	ภายใต้แนวคิด	“จรรยาบรรณธนาคาร 
พาณิชย์	พฒันาเศรษฐกจิ	สูค่วามยัง่ยนื”	ตามแผนยทุธศาสตร์	
5	ปี	ของอุตสาหกรรมธนาคาร	เพื่อใช้ปรับปรุงจรรยาบรรณ
ธนาคารพาณิชย์ให้เท่าทันกับความคาดหวังของสังคม	 
สร้างมาตรฐานในการประกอบธรุกิจอย่างมจีรรยาบรรณและ

 The Group considers it the duties of directors and 
employees to immediately report any illegal or unethical 
activities	which	conflict	with	the	Group’s	guidelines	on	its	 
standard of business operation or any suspected corruption  
or improper behavior. The Group therefore provides 
opportunities	to	provide	information	or	file	complaints	
through various channels, for instances, operational risk 
reports,	Customer	Care	Center	at	02-625-5055	,	or	the	
Group’s	website.
 The Group will execute complaints received according  
to its whistleblowing and investigation processes.  
Disciplinary actions may be taken against employees 
who breach the laws, rules and regulations on the extent 
of	their	wrongdoing	without	discrimination.	The	Human	
Resources Department has prepared a summary report  
of the disciplinary action to submit to the business function  
and the Audit Department on a yearly basis. Employees  
who	severely	violate	the	Group’s	discipline	shall	be	 
terminated	without	paying	compensation	and	benefits	
and the termination shall be announced through internal  
communication	channels	 to	emphasize	 the	Group’s	 
commitment to business ethics and to be used as another  
means to punish such employees.
 We have business ethics monitoring procedures in 
place to follow up, assess and inspect our business 
practices through regular audits by the Compliance  
Department and the Internal Control Department.  
Results of the audits will be reported to the Compliance and  
Governance Committee and the Audit Committee.

Compliance with Banking Industry Code of Conduct
	 The	Bank	has	signed	a	Memorandum	of	Understanding	 
(MOU)	with	the	Thai	Bankers	Association	to	establish	
business ethics for commercial banks under the theme 
“Commercial	Banks’	Business	Ethics:	A	roadmap	to	 
economic	development	and	sustainability.”	The	MoU	
signing	is	part	of	the	5-year	strategic	plan	of	the	bank	 
industry. It aims to improve the business ethics of  
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ยกระดับความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าในเรื่องการได้รับบริการท่ีมี
ความยุติธรรม	ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

commercial banks to meet the expectation of the public,  
set	standards	for	business	ethics	and	enhance	customers’	 
confidence	regarding	fair	services	and	accurate	product	
information.
 The Banking Industry Code of Conduct signed on 
March 28, 2017 comprise nine principles:
 1. Business Ethics 
 2. Roles of Directors and Executives 
	 3.	 Service	Standards
	 4.	 Employees	and	Work	Environment
	 5.	 Customer	Responsibility
	 6.	 Conflict	of	Interest
 7. Data Management
 8. Overall Compliance
	 9.	 Commercial	Competition	and	Dispute	Resolution

	 ทั้งนี้จรรยาบรรณฉบับใหม่ที่ลงนามเมื่อวันท่ี	28	มีนาคม	
2560	ประกอบด้วยหลักการ	9	เรื่อง	คือ
	 1.	 จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
	 2.	 บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
	 3.	 มาตรฐานการให้บริการ
	 4.	 พนักงานและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 5.	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	 6.	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 7.	 การจัดการข้อมูล
	 8.	 การก�ากับดูแลโดยรวม
	 9.	 การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
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การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

	 กลุ่มธุรกิจฯ	วางนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มธุรกิจฯ	ตามแนวทาง	Enterprise	Risk	Management	 
(ERM)	เพือ่ให้เป็นระบบบรหิารความเสีย่งทีม่คีวามเหมาะสม	 
เพียงพอกับปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรม	และมี
ประสิทธิภาพ	ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�าคัญครบถ้วน	รวมทั้ง
บริหารควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ของกลุ ่มธุรกิจฯ	 และอยู่ในระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้	ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจฯ	สามารถสร้างมูลค่า
สงูสุดให้กบัผูถ้อืหุ้น	โดยค�านึงถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมด	ภายใต้ 
ความไม่แน่นอนที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส
	 ทกุหน่วยงานของธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิฯ	มหีน้าที ่
จะต ้องปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเ ส่ียงนี้ 	 โดย 
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงข้ึนเพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการธนาคาร
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคารและบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจฯ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ	โดยมีสายงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร	
และหน่วยงาน	/	กลุม่บุคคล	/	ตวัแทน	/	ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดแูล 
การบริหารความเสี่ยงกลางของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	 เป็น 
ผู้ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
	 สายบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จัดท�ารายงานภาพรวมความเสี่ยงของธนาคารและภาพรวม
ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจครบถ้วน	ได้แก่	ความเสี่ยง
ด้านกลยทุธ์	ความเสีย่งด้านการปฏบิตั	ิความเสีย่งด้านการเงนิ	 
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	 ความเสี่ยงด้านสังคมและ/ 
หรอืส่ิงแวดล้อม	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
เป็นประจ�าทุกเดือน
	 ในปี	2560	กลุม่ธรุกิจฯ	ได้มกีารพฒันาการบรหิารความเสีย่ง 
ใหม่ๆ	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ของกลุ่มธุรกิจฯ	ให้ดียิ่งขึ้นหลายประการ	อาทิ	
	 (1)	การประยุกต์เครื่องมือเดิมและพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ	
อาทิ	ประยุกต์ใช้	Bureau	Score	กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล	
สินเชื่อบ้านและสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง	ประยุกต์ใช้เครื่องมือ	 
Balance@Risk	ในกระบวนการเร่งรัดหนี้สินกับพอร์ตสิน
เชื่อบุคคลและสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์	การพัฒนา	Product	 
Programs,	Early	Indicators	และ	Account	Management	 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ	 Portfol io	 และเพิ่ม

 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, and the Board 
of Directors has appointed an ERM Committee to assist 
with	the	Board’s	work	in	managing	risks	within	the	Bank	
and	Group,	in	order	to	smoothly	and	efficiently	achieve	 
business	goals.	The	Bank’s	risk	management	function,	
teams, and representatives have been assigned to  
handle	the	Group’s	central	risk	management	to	ensure	
compliance with relevant policies.
 The Risk Management Department is assigned to 
report the overall risk management status of the Group 
and its subsidiaries, including all risks that affect overall  
business operations, namely, strategic risk, operational  
risk,	financial	risk,	regulatory	risk,	and	social	and	environmental	 
risk, to the Risk Management Committee regularly every 
month.
 In 2017, the Group developed new risk management 
practices to enhance our risk management capability as 
follows:
 (1) Application of current tools and development 
of new tools such Bureau Score applied to personal 
loan products, home loans, and used car loans. The  
Balance@Risk	tool	is	used	in	debt	consolidation	process	
and portfolio of personal loans and car loans. Product 
Program Development, Early Indicators and Account 
Management tools are also developed to improve the 
quality	of	portfolio	management	and	to	increase	efficiency	
of debt consolidation. In addition, there is a development 
of	tools	and	systems	for	USD/THB	Option	products	for	
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ประสิทธิภาพในกระบวนการเร่งรัดหนี้สิน	พัฒนาเครื่องมือ
และระบบส�าหรับผลิตภัณฑ์	USD/THB	Option	 เพื่อการ
ควบคมุความเสีย่งด้านตลาดแบบรายวนั	และการค�านวณเงนิ 
กองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด	 การปรับปรุง	 
Dashboard	ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตสินเชื่อ
ธรุกจิและสถาบนั	ให้มคีวามละเอยีดและมเีสถียรภาพมากขึน้	 
และพัฒนาระบบ	 Single	 Lending	 Limit	 (SLL)	 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
	 (2)	การเตรยีมความพร้อมเพ่ือรองรบัระบบและหลกัเกณฑ์
ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยมแีผนจะใช้ในอนาคต	อาท	ิการใช้
ระบบทางบัญชีแบบใหม่	IFRS9	ซ่ึงจะเริ่มใช้ในปี	2562	การ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์	Basel	III	ด้วย
ตวัชีวั้ด	NSFR	(Net	Stable	Funding	Ratio)	ซึง่รอประกาศใช้
	 (3)	การเตรยีมความพร้อมในการออกผลติภณัฑ์ใหม่ต่างๆ	
เพือ่สนับสนนุงานของสายตลาดการเงนิของฝ่ายบรหิารความ
เสีย่งด้านตลาด	เช่น	Single	Stock	Futures,	Treasury	Lock,	
พอร์ตส�าหรับรองรับการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายตราสารหน้ี	(Bond	
Underwriter)	และ	USD/THB	Plain	Call/Put	(Undermanaged)
	 (4)	การออกหลักเกณฑ์และมาตรการใหม่ๆ	รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการ	อาทิ	ออกหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง	ออกหลกัเกณฑ์การให้สนิเชือ่เพือ่สนิค้า
คงคลังส�าหรับผู้จ�าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วที่มีวงเงินมากกว่า	 
20	ล้านบาท	ออกมาตรการช่วยเหลอืลกูค้าท่ีประสบภยัน�า้ท่วม	 
ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้และจัดท�าระบบ
เพื่อรองรับกระบวนการติดตามหนี้
	 นอกเหนือจากพฒันาการด้านการบรหิารความเสีย่งใหม่ๆ	
แล้ว	กลุม่ธรุกจิฯ	ยงัสานต่อการด�าเนนิการทีเ่ป็นประโยชน์ด้าน
การบริหารความเสี่ยงต่างๆ	จากปีที่ผ่านมา	เช่น
	 (1)	โครงการยกระดับการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Roadmap)	 
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ตามมาตรฐานการด�ารงเงนิกองทนุโดยวธิแีบบจ�าลองภายใน	
(Internal	Rating	Based	Approach/	IRB)	และเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงระยะยาว	ซึ่งประกอบด้วย	
2	ส่วน	ได้แก่	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บข้อมูล	
และการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงและเงินกองทุน	
	 (2)	การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงกับสายธุรกิจ
ต่างๆ	ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา/	ปรับปรุงผลิตภัณฑ์	บริการ	
หรือกระบวนการท�างาน
	 (3)	การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
แก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	เพื่อให้มี
ความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารความเสีย่ง	และกระตุน้ให้เกดิ
ความตระหนักในการบริหารความเส่ียง	(Risk	Awareness)	
เพื่อน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความ
เสี่ยงที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

daily market-related risks, and a calculation of capital 
funds to control market-related risks. Dashboards used 
for risk management of credit loans and institutional loans 
are developed to enhance precision and stability. Single 
Lending	Limit	(SLL)	systems	are	also	improved	for	better	
efficiency.
	 (2)	Arrangement	 for	 the	BOT’s	 future	system	and	
guidelines,	such	as	the	new	IFRS9	accounting	system,	
which	will	be	introduced	in	2019.	Use	of	Net	Stable	
Funding	Ratios	(NSFR)	for	liquidity	risk	management	
in accordance with the Basel III regulations will be  
announced soon.
	 (3)	Arrangement	for	the	launch	of	new	products	to	support	 
the Financial Market function of the Market-Related  
Risk Management Department, such as Single Stock 
Futures,	Treasury	Lock,	Bond	Underwriter	portfolio	and	
USD/THB	Plain	Call/Put,	which	has	been	undermanaged.
	 (4)	New	rules	and	measures,	and	process	improvement,	 
such as issuance of guidelines on construction business 
loans, guidelines on inventory loans for used car dealers 
with a credit limit of more than 20 million baht, measures 
to	support	customers	affected	by	floods.	Furthermore,	
the debt collection processes and systems will also be 
improved. 
 Apart from the development of new risk management, 
the Group also continued to implement the following risk 
management projects from the previous year such as
 (1) The Risk Roadmap Development Project aims to 
adopt the Internal Rating Based Approach (IRB) in order  
to	meet	capital	requirements	for	credit	risks,	and	to	 
develop guidelines for long-term risk management. It consists  
of two major parts: development of data warehouse  
infrastructure and development of risk management and 
capital	adequacy	tools.
 (2) The Risk Management Team has been incorporated  
into	business	units’	operations	from	product	and	service	
development/enhancement	to	operating	procedures.
	 (3)	Training	and	knowledge	sharing	on	risk	management 
were	conducted	to	provide	the	Bank	and	Group’s	staff	with	
knowledge and understanding about risk management,  
and to build risk awareness, in order to foster a risk  
management culture within the organization.
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	 (4)	ด้านความเพยีงพอของเงนิกองทนุ	กลุม่ธรุกจิฯ	ได้พฒันา 
กระบวนการบรหิารความเสีย่งให้มกีารประเมนิความเพยีงพอ
ของเงนิกองทนุซึง่สอดคล้องกับกระบวนการ	Internal	Capital	
Adequacy	Assessment	Process	(ICAAP)	ในหลักเกณฑ์
การก�ากบัดแูลเงินกองทนุตาม	Basel	โดยกระบวนการดงักล่าว 
จะครอบคลมุความเส่ียงทีม่นียัส�าคญัทัง้หมดของกลุม่ธรุกจิฯ	
และประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งหมด	3	มุมมอง	 
คือ	 มีเงินกองทุนเพียงพอส�าหรับการขยายธุรกิจต่อไป 
ในอนาคต	มีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงที่มีอยู ่
ในปัจจุบัน	และมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสียหาย 
ในภาวะวิกฤต	
	 ส�าหรบัปี	2561	กลุม่ธรุกจิฯ	ให้ความส�าคญักบัการบรหิาร
ความเสี่ยงและมุ่งเน้นในการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน
ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเพิ่มมากขึ้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความถกูต้องแม่นย�าในการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่าง
ต่อเนือ่ง	และยงัคงเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างสายบรหิาร
ความเสี่ยงและสายธุรกิจต่างๆ	ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง	รวมถึงพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง	การสร้าง
เครือ่งมอื	และ/หรอืกระบวนการเพือ่ให้สามารถสะท้อนความ
เสี่ยงที่กลุ่มธุรกิจฯ	อาจเผชิญได้ในอนาคต

ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง ERM 
 • กรณกีารออกผลติภณัฑ์ใหม่และการเปลีย่นแปลง
กระบวนการ	
	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ต้องด�าเนินการให้มีกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ทีม่แีผนท่ีจะท�าธรุกจิ	/	การเปลีย่นแปลงในผลติภณัฑ์ทีม่อียูแ่ล้ว	 
รวมถึง	 การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท�างาน	 โดยให  ้
ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ 
เกิดขึ้น	รวมท้ังแนวทางการประเมิน	ควบคุม	ติดตาม	และ
รายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการดังกล่าว	 เพื่อจัดการ 
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ภายใต้ระยะเวลา 
ที่เหมาะสม	และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัตกิารฉบับนี	้และหลกัเกณฑ์การออกผลติภณัฑ์ใหม่
ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	
	 ในการออกผลติภณัฑ์ใหม่และการปรบัเปลีย่นกระบวนการ 
ท�างานใหม่ของธนาคารทุกครัง้	หน่วยธรุกจิ	/	หน่วยงานเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์	/	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	จะต้องท�างานร่วมกับ 
หน่วยงานสนบัสนนุ	ผูป้ระสานงานประจ�าสายงาน	สายบรหิาร 
ความเสีย่ง	สายตรวจสอบภายใน	สายก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	 
และทีมกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆ	ซึ่งรวมถึงผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยร่วมกนัศกึษาความ

	 (4)	The	Group	has	developed	a	 risk	management	 
procedure	to	assess	capital	adequacy	with	Internal	Capital	
Adequacy	Assessment	Process	(ICAAP)	under	supervisory	 
capital guidelines in accordance to Basel regulations. 
The	procedure	covers	all	risks	significant	to	the	Group	
and	three	assessments	of	capital	sufficiency:	business	 
expansions in the future, current risks and stressed scenarios.
 In 2018, the Group continues to focus on managing 
risks	and	developing	new	quantitative	risk	assessment	
tools	to	enhance	the	efficiency	and	accuracy	of	our	risk	
management practices. Meanwhile, the Group also  
promote cooperation between risk management and  
other business units. The risk management process will 
be	consistently	 improved	with	new	tools/procedures	 
introduced	to	better	reflect	future	risk	exposures.

Example of Enterprise Risk Management (ERM)
 • Launching	New	Products	and	Process	Modification
  The Group shall implement appropriate risk management  
procedures	 for	potential	 new	products/changes	of	 
existing products and work processes. It covers an 
analysis of risks and potential impacts, and guidelines 
for assessing, controlling, monitoring and reporting on 
operational risks. The procedures help manage the risk 
levels and timeframe in accordance with this operational 
risk management policy and rule governing the launch of 
new products in each company of the Group.
	 In	every	development	of	new	products	or	modification	 
of	processes	at	the	Bank,	the	Business	Unit,	Project	 
Manager, Project Owner must work with Risk Management 
Team,	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. After the product receives approval 
from	the	New	Product	and	Work	Process	Sub-committee	 
can the project commence commercial operations,  
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เป็นไปได้	(Feasibility	Study)	การประเมนิความเสีย่งและจดั
ท�าแผนปรับลดความเสี่ยง	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	/	บริการ	/	
กระบวนการตามแผนโครงการฯ	และด�าเนินการตามแผน
ปรบัลดความเสีย่ง	รวมถึงการสอบทานความพร้อมก่อนน�าไป
ปฏิบัติจริง	ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ในหลักเกณฑ์เรื่อง
กระบวนการออกผลติภณัฑ์	และการปรบัเปลีย่นกระบวนการ
ท�างานของธนาคาร	 เพื่อจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม	และสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ ่มธุรกิจฯ	 ตาม
แนวทาง	ERM	เม่ือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
อนุกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ท�างานใหม่แล้ว	จึงจะสามารถด�าเนินการในเชิงธุรกิจได้	เพื่อ
ให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการท�างานทุกอย่างของ 
กลุม่ธรุกจิฯ	มคีวามเสีย่งในระดบัทีย่อมรบัได้	และไม่ก่อให้เกดิ 
ผลกระทบเชิงลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในระดบัทีไ่ม่สามารถ 
แก้ไขเยียวยาได้
 • ระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนที่เพียงพอ	
	 ธนาคารจดัท�านโยบายการบรหิารเงินกองทนุ	ขึน้เพือ่ท�าให้
มั่นใจได้ว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	จะมีกลยุทธ์ 
ในการรักษาระดับเงินกองทุนให้มากกว่าเป้าหมายการด�ารง
เงินกองทุนที่ก�าหนดไว้	พร้อมทั้งมีวิธีการหรือเครื่องมือที่จะ
ช่วยเสริมสร้างและประเมินมูลค่าเงินกองทุนอย่างเหมาะสม	
สอดคล้องกับเป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	และความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนดไว้	รวมทั้ง
เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ	มีความ
เป็นมาตรฐาน	และสอดคล้องกบันโยบายอืน่ๆ	ของกลุ่มธรุกจิฯ	
เช่น	นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ	และ 
นโยบายการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน	(ICAAP	
Policy)	 และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแล 
เงินกองทุนโดยทางการ	(Pillar	2)	ตามประกาศที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด

	 การก�าหนดเป้าหมายการด�ารงเงนิกองทนุของกลุม่ธรุกจิฯ	
ต้องค�านึงถึง
	 (1)	ระดับเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยง
	 (2)	ระดับเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจและ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ
	 การก�าหนดระดบัเงนิกองทนุขัน้ต�า่ท่ีต้องด�ารงและเป้าหมาย 
การด�ารงเงินกองทุนจะถูกก�าหนดโดยประเมินระดับเงิน
กองทนุทีต้่องด�ารงจากบนสูล่่าง	(Top-Down	Approach)	โดย
ท�าการประมาณการ	ดังนี้
	 -	 ระดับเงินกองทุนตามเกณฑ์ของทางการ

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.
 • Capital Mangement System 
 The Group has established a Capital Management 
Policy to ensure that its banks and companies have 
a	strategy	to	maintain	adequate	capital	to	exceed	its	
capital goals. There are also methods or tools to help 
strengthen	and	evaluate	the	capital	adequacy	according	 
to its business goals, strategies, business plans and  
acceptable	risks	as	required	by	the	Board.	This	policy	
will standardize capital in alignment with other policies of 
the Group, including the risk management policy and the 
ICAAP	Policy,	as	well	as	the	Bank	of	Thailand’s	Corporate	
Governance Guidelines (Pillar 2).
	 The	Group	has	set	capital	adequacy	goals	according	
to the following factors: 
	 (1)	Capital	Held	for	Risk
	 (2)	Capital	Held	for	Business	Expansion
	 The	minimum	capital	 requirements	 and	 capital	 
adequacy	goals	are	determined	by	the	top-down	capital	
assessment approach as follows:
 - Regulatory capital
 - Ratings capital
 - Market expectation of capital
 - Stress test
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	 -	 ระดับเงินกองทุนตามมาตรฐานของสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
	 -	 ระดับเงินกองทุนตามความคาดหวังของตลาด
	 -	 ระดับเงินกองทุนตามการทดสอบภาวะวิกฤต

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(เฉพาะธนาคาร)	ตามหลักเกณฑ์	Basel
Capital	Adequacy	Ratio	(for	bank	only)	in	Accordance	with	Basel	regulations

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	
(ร้อยละ)

Capital	Adequacy	Ratio	(%)

31	ธันวาคม 
2558

December	31,	
2015

31	ธันวาคม	
2559

December	31,	
2016

31	ธันวาคม	
2560

December	31,	
2017

อัตราขั้นต�่าตาม
กฎหมาย

Minimum	required	 
by law

เงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
Common	equity	tier	1	capital	to	risk-weighted	 
assets

14.57 15.01 12.95 4.50

เงินกองทุนชั้นที่ 1
Tier 1 capital to risk-weighted assets

14.57 15.01 12.95 6.00

เงินกองทุนทั้งสิ้น
Capital funds to risk-weighted assets

16.54 18.53 16.03 8.50

	 ในปัจจุบัน	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ก�าลังอยู ่ระหว่างการพัฒนา
กระบวนการประเมินระดับความเสี่ยงตามเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตร์	(Economic	Capital)	ซึง่เป็นการประเมนิระดบั 
ความเพียงพอของเงินกองทุนส�าหรับรองรับความเสี่ยงด้าน 
ต่างๆ	ที่กลุ่มธุรกิจฯ	 เผชิญ	ด้วยเป็นกระบวนการประเมิน 
ความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนที่จัดท�าขึ้นจาก
แบบจ�าลองภายในซ่ึงกลุ่มธุรกิจฯ	จะใช้การประเมินระดับ 
ความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนตามวิธีการ 
ดังกล่าวในอนาคต	ควบคู่ไปกับการประเมินต่างๆ	ข้างต้น

 Currently, the Group is developing a risk assessment 
process using economic capital methods to assess  
capital	adequacy	in	relation	to	different	types	of	risks.	The	
risk	and	capital	adequacy	assessment	processes	have	
been developed from internal models and will be used 
with the above assessments in the future.
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	 ธนาคารจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง
ของงานสาขาและหน่วยธุรกิจต่างๆ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร	และบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจฯ	มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสถานการณ์	
และในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ท�าให้การปฏิบัติงานตามปกติ
ของธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธรุกิจฯ	ต้องหยุดชะงัก	ธรุกรรม 
ทีส่�าคญั	(Critical	Business	Functions)	จะต้องสามารถด�าเนิน
ได้อย่างต่อเนือ่งหรอืกลบัมาด�าเนนิการได้ในเวลาทีเ่หมาะสม	 
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย	 
โดยจัดให้มีการทดสอบแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
ต่อเนือ่งของงานสาขาและหน่วยธุรกจิต่างๆ	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	 
และมีการทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจบัุน	
	 ในปี	2560	ธนาคารมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Management	
:	BCM)	และหลกัเกณฑ์เรือ่งแผนรองรบัการด�าเนินธรุกจิอย่าง
ต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	โดยก�าหนดให้
กลุม่ธรุกจิฯ	ด�าเนินการให้มกีระบวนการบรหิารความต่อเนือ่ง
ทางธุรกิจที่เหมาะสม	โดยครอบคลุมขั้นตอน	ดังนี้
	 (1)	การประเมินเหตุการณ์ภัยพิบัติ	ด�าเนินการให้มีการ
วิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ภัยพิบัติ	ที่อาจท�าให้ธุรกรรม
งานที่ส�าคัญเกิดการหยุดชะงัก	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 (2)	การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ	ก�าหนดให้มีการ
ระบุธุรกรรมที่ส�าคัญ	วิเคราะห์ผลกระทบจากการหยุดชะงัก 
ทางธุรกิจจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทุกธุรกรรมที่ส�าคัญ	
การจัดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินงานและทรัพยากร 
ที่จ�าเป็น	การก�าหนดระยะเวลาหยุดด�าเนินงานที่ยอมรับได้	 
(Recovery	Time	Objective:	RTO)	และระยะเวลาในการยอมรบั 
การสูญหายของข้อมูล	(Recovery	Point	Objective:	RPO)
	 (3)	การก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	
ด�าเนนิการให้มกีารก�าหนดกลยทุธ์การเรยีกคนืการด�าเนินงาน 
ที่เหมาะสม	 เพื่อให้บรรลุตามระยะเวลาหยุดด�าเนินงาน 
ที่ยอมรับได้	ภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
ทีเ่ก่ียวข้องอย่างเพยีงพอ
	 (4)	การจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง	
อาทิ	แผนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง	(Alternate	Sites)	
	 (5)	การฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์	
	 (6)	การทบทวนแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การจัดการภาวะวิกฤต
Crisis Management

 This is to ensure that the business continuity management  
system is effective and appropriate for the situation and in 
case	there	is	any	incident	interrupting	the	Bank’s	normal	
business, its critical business functions can continually 
operate or resume operation within a suitable period in 
accordance with the guidelines of the Bank of Thailand.  
Training is provided at least once a year, with plans updated  
to be consistent with current situations.
 In 2017, the Group amended its Business Continuity 
Management (BCM) and Business Continuity Plan (BCP) 
guidelines to implement appropriate business continuity 
management processes as follows:
  (1) Threat Assessment
  Carry out an analysis and assessment of disaster 
events, which may disrupt critical business functions at 
least once a year.
  (2) Business Impact Analysis
  Identify critical business functions and analyze the 
impact of potential business disruptions on every critical 
business function. Prioritize operations and resources  
required	and	define	Recovery	Time	Objective	(RTO)	and	
Recovery Point Objective (RPO) for these jobs.
	 (3)	Strategic	Business	Continuity	Development
  Ensure that appropriate retrieval strategies are set 
out	to	meet	the	specified	RTO	with	adequate	resources	
and budget allocation.
	 (4)	Develop	business	continuity	planning,	including	
establishment of alternate sites.
	 (5)	Facilitate	communications	and	organize	trainings.
	 (6)	Review	Business	Continuity	Management	Plan	
regularly.
 (7) Business Continuity Management Plan Testing
Conduct business continuity management plan testing at 
least	once	a	year,	or	when	there	are	significant	changes	 
to the risk factors for disruption to critical business functions  
to keep the plan up-to-date. In 2017, a test was conducted,  
and Call Trees of each function were updated. 
 (8) Audit of Business Continuity Management Process
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	 (7)	การทดสอบแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 
ก�าหนดให ้มีการทดสอบแผนรองรับการด�าเนินธุร กิจ 
อย่างต่อเนือ่ง	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้หรอืเมือ่มีการเปลีย่นแปลง
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความเสีย่งในการหยดุชะงักของการด�าเนินงาน
ทีม่นัียส�าคญัเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั	โดยในปี	
2560	มกีารทดสอบรวม	1	ครัง้	และมกีารปรบัปรงุผงัสายตดิต่อ	
(Call	Tree)	ของทกุสายงานให้เป็นปัจจบุนั	
	 (8)	การตรวจสอบกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจฯ	ด�าเนินการให้มีกระบวนการสอบทาน
กระบวนการ	และแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร
	 กลุม่ธรุกจิฯ	ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรม 
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	จึงได้ก�าหนด	กลยุทธ์และ
การริเริ่มให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตั้งแต่ปี	 
2558	 เป็นต้นมา	 ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมี 
นยัส�าคญั	คอื	ความร่วมมอืทีด่ยีิง่ขึน้ในการท�างานระหว่างหน่วย 
ธุรกิจต่างๆ	กับสายบริหารความเสี่ยง	เพื่อร่วมกันประเมิน
ความเสีย่งตัง้แต่ขัน้ตอนแรกในกระบวนการท�างานของแต่ละ
โครงการ	ดังเช่น	กระบวนการออกผลิตภัณฑ์และการปรับ
เปลี่ยนกระบวนการท�างานใหม่ทุกอย่างของธนาคารตามท่ี
ได้ยกตัวอย่างไว้ในหน้า	50-51	
	 นอกจากนี	้สายบรหิารความเสีย่งได้ให้ความรูแ้ก่กรรมการ	
ผูบ้รหิารระดบัสงู	และพนักงานของธนาคารในเรือ่งการบรหิาร 
ความเสีย่งด้านต่างๆ	เช่น	Executive	Talk	ให้กบัคณะกรรมการ 
ธนาคารและคณะกรรมการบริหารปีละ	1	ครั้ง	การบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	ไตรมาสละ	1	ครัง้	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการบรหิาร 
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอไตรมาสละ	1	ครั้ง	 การบริหาร 
ความเสี่ยงด้านเครดิต	 การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด	 
การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ	การบริหารความเส่ียง 
ด้านสภาพคล ่องและด ้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อ 
การธนาคาร	อย่างสม�า่เสมอ	ปีละ	1	ครัง้	และได้บรรยายเรือ่ง	 
Risk	Awareness	และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู ่
ใกล้ๆ	ตัว	ให้กับพนักงานเข้าใหม่ในการปฐมนิเทศซึ่งจัดขึ้น 
เป็นประจ�าเดือนละ	 1	 ครั้ง	 โดยในปี	 2560	 สายบริหาร 
ความเสีย่งได้จัดการให้ความรูเ้รือ่งการบรหิารความเสีย่งด้าน
ต่างๆ	รวม	24	ครั้ง	ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และ
พนักงานของธนาคาร

 The Internal Audit Department will conduct the audit 
of business continuity management plan at least once a 
year.

Promoting Risk Management Culture Across 
the Organization
 The Group places emphasis on promoting a risk  
management	culture	across	the	organization.	Since	2015,	
it has developed strategies and initiatives to foster a risk 
management	culture.	This	results	in	significant	changes	
with better cooperation between business units and the  
risk management team in jointly conducting risk  
management	assessment	from	the	first	stage	of	each	
project. Examples are product releases and improvement 
of	the	Group’s	workflow	on	page	50-51.
 In addition, the Risk Management Department has  
provided risk management trainings to directors. executives  
and employees at least once a year. These include one 
session of Executive Talk for the Board of Directors and  
Executive Committee per year, one session of Risk  
Management and Risk Control training for the Audit  
Committee	per	quarter,	one	session	of	Introduction	to	
Risk	Management	training	per	quarter,	and	one	session	
of Credit Risk Management, Market Risk Management,  
Operational	Risk	Management,	Liquidity	Risk	Management	 
and Risk Management of Bank Account Interest Rates per 
year. The department also organizes a Risk Awareness  
and	Risk	Management	for	Everyday	Life	training	for	new	
employee orientation once a month. In conclusion, there 
were	24	risk	management	trainings	for	directors,	executives	 
and employees in 2017.
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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
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	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และบริการที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้า	จึงให้ความส�าคัญ
กบัความพงึพอใจของลกูค้าควบคูกั่บการสร้างสรรค์ประโยชน์
ต่อสงัคมเป็นส�าคญั	และได้จดัให้มกีารประเมินความพงึพอใจ
ของลูกค้าและคู่ค้าที่มาใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ	ของกลุ่ม
ธุรกิจฯ	เพื่อน�ามาปรับปรุงการให้บริการและการพัฒนาธุรกิจ
ร่วมกัน	
	 ในกรณีทีล่กูค้าหรอืคูค้่าแจ้งเข้ามาว่าไม่พึงพอใจต่อบรกิาร
ในบางช่องทาง	ธนาคารจะท�าการติดต่อกลับเพื่อขอรับทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม	และน�ากลับมาปรับปรุงการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	นอกจากนี้	ธนาคารรวบรวมผลการร้องเรียน
ของผู้ใช้บริการ	(Voice	of	Customers)	เป็นประจ�าทุกเดือน
เพื่อน�าผลการร้องเรียนไปปรับปรุงแก้ไข	พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธภิาพของผลติภัณฑ์และการให้บรกิาร	รวมถงึตดิตาม
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	
	 ตัวอย่างการประเมนิผลความพงึพอใจของลกูค้าในปี	2560	
 •  การประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจ�าหน่าย
รถยนต์ใช้แล้ว
	 ธนาคารประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจ�าหน่าย
รถยนต์ในปี	2560	โดยวธิ	ีCall	Survey	ท�าให้ทราบว่าตวัแทน
จ�าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วของธนาคารมีความพึงพอใจในการ
เป็นคู่ค้ากับธนาคารเพ่ิมขึ้นเป็น	4.74	/5.00	คะแนน	จาก	 
4.43/5.00	คะแนนในปี	2559	ซ่ึงท�าโดย	วธิสี�ารวจออนไลน์ผ่าน	 
google	form	เป็นผลโดยตรงจากการปรับปรุง	การให้บริการ
ในภาพรวม	 มีการออกแคมเปญสะสมยอดที่ตอบโจทย  ์
มากย่ิงขึ้นเช ่น	 แคมเปญที่ ให ้ โบนัสตามผลตอบแทน 
ท่ีธนาคารได้รับแทนที่จะมองจ�านวนคันเพียงอย่างเดียว	หรือ
โบนัสเมื่อขายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ	ร่วมด้วย	การลงพื้นที่เวิร์คช้อป 
อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนปรับ	Product	Program	รวมไปถึง 
ราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให  ้
การพิจารณาอนุมติให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
	 ในปี	2561	ธนาคารวางแผนงานทีจ่ะพฒันาการบริการให้
รวดเร็วยิง่ขึน้ไปอกี	อาทเิช่น	โครงการ	Osca	(One	Stop	Credit	 
Approval)	คือช่องทางอนุมัติด่วน	ภายใน	2	ชั่วโมงเพื่อยก
ระดับการให้บรกิารของสนิเชือ่เช่าซือ้ให้รวดเรว็ยิง่ขึน้	เพือ่เพิม่
ระดับความพึงพอใจของคู่ค้าในอนาคต

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
Client Relations Management

 The Group is committed to developing world-class 
products and services for our clients and is therefore 
focused on achieving the highest customer satisfaction,  
in addition to working to create a better society. We regularly  
conduct satisfaction surveys for clients and partners who 
utilize our services through various Group channels,  
in order to continually improve our services and develop 
our business together.
	 If	clients	or	partners	file	a	complaint	about	our	services,	 
the Group will contact them to gather additional details 
to	improve	service	quality.	We	also	collect	the	voice	of	
customers every month to analyze complaints, implement  
solutions,	enhance	the	quality	and	efficiency	of	our	products	 
and services, and follow up on issues.
 The results of our customer satisfaction survey in 2017 
is as follows:
 •  Used Car Dealers’ Satisfaction Survey 
	 	 In	 2017,	 the	Group	 conducted	 a	Car	Dealers’	 
Satisfaction Survey using a call survey method. The results  
showed	that	used	car	dealers	are	satisfied	with	their	 
partnership	with	the	Group,	with	a	score	rising	from	4.43	
in	2016	to	4.74/5/5	points.	The	2016	survey	was	done	by	
a	Google	Form	online	questionnaire.	The	increased	score	
came from the overall service improvement, and more 
compelling point collection campaigns offering bonuses 
based	on	the	Group’s	profits	instead	of	the	number	of	 
cars sold, or bonuses for selling other products together.  
Besides, the better score also resulted from series of 
workshops, adjusted product programs, and middle  
prices that are closer to the market price and are likely 
to be approved. 
 In 2018, the Bank plans to make their services even 
faster. For example, the One Stop Credit Approval (Oscar)  
program offers a two-hour approval period and helps 
improve	 our	 loan	 services	 and	 enhance	partners’	 
satisfaction in the future.
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 •	 การประเมนิความพึงพอใจของลูกค้าทีม่าใช้บรกิาร
ผ่านสาขาทกุแห่งของธนาคารในไตรมาส	3	ของปี	2560
	 ธนาคารประเมินความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ
ผ่านสาขาทุกแห่งของธนาคารในไตรมาส	3	ของปี	2560	โดย
การสมัภาษณ์ความพึงพอใจทางโทรศัพท์ลกูค้า	(Call	Survey)	
ซึ่งปรากฏว่าสาขา	55	แห่งจากจ�านวนสาขาท้ังหมด	66	แห่ง
ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้น	
	 ในการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารของสาขาในอนาคตนัน้	 
ธนาคารจะด�าเนนิการเพิม่ระดบัมาตรฐานการบรกิารให้เพิม่ขึน้	 
จากการบริการหลากหลายด้าน	ประกอบด้วย	การทักทาย
ลูกค้าก่อนและหลังการบริการอย่างสุภาพ	พนักงานมีความ
กระตอืรอืร้นในการบริการ	มกีริยิามารยาทในการให้บรกิารท่ีดี	
มกีารบรหิารระยะเวลาการรอคอยของลกูค้า	และการให้ข้อมลู
ด้านผลติภณัฑ์และบรกิารทีถ่กูต้องกับลกูค้า	เพือ่ให้ลกูค้าเกดิ
ความประทับใจในการบริการและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
จากการใช้บริการของธนาคาร
	 โครงการ	Super	Branch	Award	2017
	 ธนาคารส่งเสริมให้สาขาทุกแห่งมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณุภาพการให้บรกิารทีอ่ยูเ่หนอืความคาดหมายของลกูค้า	จงึ
จดัโครงการ	Super	Branch	Award	2017	ขึน้เพือ่สนบัสนนุให้
สาขาได้เกดิการแข่งขนั	ตืน่ตัว	มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาด้านการขาย
และคุณภาพบริการ	โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันระหว่าง
สาขา	คอื	ผลด�าเนินการด้านปรมิาณธรุกจิ	ด้านคณุภาพการให้ 
บรกิาร	ด้านการปฎิบัตติามมาตรฐาน/ระเบยีบปฎบิตั	ิประกอบกบั 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ของธนาคาร	
	 โดยในปี	2560	คณะกรรมการได้ตดัสนิให้สาขาเซน็ทรัลพลาซา 
พระราม	3	ชนะเลิศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	และ	สาขา
สระแก้ว	ชนะเลิศในเขตภูมิภาค	

 •  Customer Satisfaction Survey for All Bank Branches  
in	the	Third	Quarter	of	2017
  The Group evaluated customer satisfaction across all 
branches	in	the	third	quarter	of	2017	using	a	call	survey	 
method.	Results	showed	that	55	out	of	66	branches	 
received higher customer satisfaction scores.
	 To	improve	the	quality	of	service	at	all	branches,	the	
Group will continue to strengthen its service standards  
by politely greeting customers before and after providing  
service. Employees should be enthusiastic and have 
good manners. Managing waiting time and providing 
accurate product and service information should help 
impress customers and give them a highest satisfaction 
of	the	Group’s	service.	
	 The	Super	Branch	Award	2017	Project

 The Bank promotes the participation of all branches in 
developing	service	quality	that	exceeds	client	expectation,	 
and has therefore launched the Super Branch Award 
2017 Project to motivate all branches to be compete in 
this	and	to	improve	their	product	and	service	quality.	The	
Key Performance Indicators (KPI) include business vol-
ume,	quality	of	service,	service	standard,	compliance	
with regulations and 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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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management

	 กลุ่มธุรกิจฯ	มีเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง
การสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มาก
ที่สุดจึงมีกระบวนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่เกิดจาก 
คู ่ค้าของบริษัท	 ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นด้านสังคมและ 
สิง่แวดล้อม	เช่น	การต่อต้านคอร์รปัชัน่	รวมถงึการด�าเนินการ 
เพ่ือลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้	ดงัทีร่ะบไุว้ในนโยบาย	หลกัเกณฑ์	
และระเบียบของกลุ่มธุรกิจฯ	อาทิ
 • ธนาคารมีการจัดกลุ ่มลูกค้าสินเชื่อรายส�าคัญ 
โดยวิเคราะห์จากจ�านวนเงินสินเช่ือลงทุนก่อภาระผูกพัน
ที่ธนาคารให้แก่ลูกค้าแต่ละราย	ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
การก�ากบัลกูหน้ีรายใหญ่	ซึง่มผีลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	 
2556	เป็นต้นไป	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การก�ากับดูแล
สอดคล้องกบัรปูแบบการประกอบธุรกจิ	การบรหิารความเสีย่ง	
รวมทัง้แนวทางหรอืกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัสากลขององค์กรกลาง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
	 •	 ธนาคารก�าหนดนโยบายหลักด้านสินเชื่อของ
ธนาคาร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดแนวทางหลักในการ
บริหารสินเช่ือของธนาคารให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล	และ
เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารบริหารสินเชี่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการขยายธุรกิจ	และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู ่
ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้	ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ในการประกอบธุรกิจ
 ตวัอย่างหลกัการท่ัวไปทางด้านสนิเชือ่	(Credit Principles)  
ภายใต้นโยบายเรื่องนี้	เช่น	
	 -	 การพิจารณาสินเช่ือจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย	
กลยุทธ์	และระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถยอมรับได้ซึ่ง
ระบุไว้ใน	Risk	Appetite	Statement	ของธนาคาร	
	 -	 	การก�าหนดระดบัความเสีย่งของการให้สนิเชือ่ต้องอยู่ 
ในระดับที่สามารถยอมรับได้	 เพื่อควบคุมความเสียหายที ่
อาจเกดิจากการกระจุกตวัของสนิเช่ือจากกลุม่ลกูหนีร้ายใหญ่	
หรือในธุรกิจหนึ่งๆ	
	 ตัวอย่างการบริหารพอร์ตสินเชื่อ
	 ธนาคารจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลการท�าธุรกรรมสินเชื่อ	 
เพื่อประกอบเป็นข้อมูลส�าหรับการบริหารพอร์ตสินเชื่อ	เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ	ให้เป็นไปตามกรอบ
ความเสี่ยงของสินเช่ือท่ียอมรับได้	และสอดคล้องต่อทิศทาง
การด�าเนนิธรุกิจของธนาคาร	โดยมกีรอบความเสีย่งหลกั	เช่น

 The Group has the intent of conducting business  
operations by avoiding negative impacts on society and 
the environment to the greatest extent possible. It has  
implemented a process to analyze and identify risks 
arising from its partners. This includes social and  
environmental issues such as anti-corruption, and actions 
to reduce the risk as stipulated in our policies, rules and 
regulations as follows:
 • The	Bank	categorizes	a	group	of	major	credit	cus-
tomers based on the amount of loans, investment, and  
obligations with the Bank. This should be aligned with  
the	Single	Lending	Limit	regulations,	which	has	been	 
effective	from	January	1,	2013	onwards.	The	purpose	of	
this categorization is to comply with the business model, 
risk management, and international guidelines or rules 
set forth by relevant international organizations.
 • The Bank has developed a Core Credit Policy in order  
to establish its main guidelines on loan management to 
meet international standards and to manage the balance 
between business expansion and risk control under the 
rules related to its business.
 Examples	of	Credit	Principles	under	this	Policy
 - Credit consideration must be in line with the 
Bank’s	policies,	strategies	and	risk	tolerance	as	specified	 
in	the	Bank’s	Risk	Appetite	Statement.
 - Credit risks must be at an acceptable level to control  
the damage which may be caused by the concentration 
of	credit	from	the	major	debtors	or	in	a	specific	business.
	 Examples	of	Loan	Portfolio	Management
The Bank shall store credit transaction information for 
loan portfolio management to control credit risks within 
an	acceptable	framework	and	to	be	in	line	with	the	Bank’s	
directions. Major risk frameworks include:
 - Credit Portfolio Management Strategies - The  Bank 
should formulate credit portfolio management strategies  
in terms of growth and proportion of loan portfolio  
types in accordance with the business direction of the  
Bank	and	specified	risk	levels.
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	 -	 กลยทุธ์ในการบรหิารพอร์ตสนิเชือ่	ธนาคารควรก�าหนด
กลยทุธ์ในการบรหิารพอร์ตสนิเชือ่	ทัง้ในแง่ของการเตบิโตและ
สัดส่วนของพอร์ตสินเช่ือแต่ละประเภท	เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ก�าหนด
	 -	 การกระจกุตวัของสนิเชือ่	ธนาคารจะต้องมกีารประเมนิ
และก�าหนดระดบัของการกระจกุตวัของสนิเชือ่ให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสม	ได้แก่	การกระจุกตัวของลูกหน้ีรายใหญ่	การ 
กระจกุตวัในอตุสาหกรรม	และ	การกระจกุตวัของประเทศท่ีมี 
ธุรกกรรมสินเชื่อกับธนาคาร
	 •	 กลุม่ธรุกจิฯ	ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากข้ันตอน 
การจัดซ้ือจัดจ้างจึงได้ก�าหนดประเด็นเรื่องการจัดซื้อ 
จดัจ้างไว้ในนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่	โดยจดัให้มรีะเบยีบ
และวธิปีฏิบตัว่ิาด้วยการจดัซือ้	/	จดัจ้างเพือ่ท�าให้การคดัเลอืก
ผูข้าย	คูส่ญัญา	หรอืทีป่รกึษา	ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของหลักการ
ว่าธนาคารต้องได้รับประโยชน์สูงสุด	ภายในกระบวนการ 
คดัเลอืกทีโ่ปร่งใส	ซ่ือสตัย์	ปราศจากอคต	ิสามารถตรวจสอบได้	 
และห้ามมใิห้พนกังานรบัผลประโยชน์ต่างๆ	จากผูท้ีเ่ข้ารบัการ 
คดัเลอืกโดยเดด็ขาด	หากปรากฏว่ามข้ีอมลูการเรยีก	หรือการรบั	 
หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	ให้พึงเปิด
เผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม
และรวดเร็ว	ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขาย	คู่สัญญา	หรือท่ีปรึกษา
ที่ธนาคารจัดซื้อ	/	จัดจ้างรับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ของธนาคาร	โดยระบุข้อความและการแสดงเจตนารมณ์ของ
ธนาคารในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นในสัญญาหรือข้อตกลง
จัดซื้อ/จัดจ้าง	ระหว่างธนาคารกับคู่สัญญา	โดยมีข้อความ
ชีแ้จงรบัรองว่า	คูส่ญัญาต้องปฏิบตัติามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัการคอร์รปัชัน่ของประเทศไทย	รวมทัง้นโยบายต่อต้าน
คอร์รปัช่ันทีธ่นาคารก�าหนด	โดยใช้รปูแบบท่ีธนาคารจัดท�าขึน้
ตามความเหมาะสม
	 •	 กลุ่มธุรกิจฯ	ก�าหนดให้การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหา 
ริมทรัพย์ของธนาคารต้องค�านึงถึงความปลอดภัย 
ของพนกังาน	ลกูค้า	และประชาชนผูใ้ช้บรกิารเป็นส�าคญั  
เพื่อมิให้การคงอยู่ของธนาคารสร้างผลกระทบเชิงลบทาง
กายภาพต่อชุมชนรอบข้างซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งในห่วงโซ่
อุปทานการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	โดยระบุไว้ในนโยบาย 
เรื่องการมีไว้ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารเพื่อเป็นสถานที่ 
ส�าหรบัประกอบธรุกจิว่าการซือ้หรอืมไีว้ซึง่อสงัหารมิทรพัย์ของ 
ธนาคารดงักล่าวต้องวิเคราะห์ถงึภาพลกัษณ์องค์กร	ความจ�าเป็น	 
เหมาะสม	และต้องค�านงึถงึความสะดวก	ปลอดภัย	ของพนักงาน	 
ลูกค้า	หรือประชาชนผู้ใช้บริการด้วย

 - Concentration of Credit - The Bank will need to  
assess and determine appropriate levels of credit 
concentration, for example, the concentration of major 
debtors, industry concentration, and country exposure 
concentration.
 • To mitigate the risks that may arise from the  
procurement process, the Group has included procurement  
process in its anti-corruption policy. The rules and procedures  
for	purchasing/outsourcing	are	developed	for	the	selection	 
of sellers, contractors or consultants. It must be based on 
the	principle	that	the	Group’s	profits	must	be	maximized,	
and the selection process should be transparent, honest, 
unbiased,	and	can	be	verified.	Employees	are	prohibited	
from	receiving	benefits	from	the	candidates.	If	benefits	
are	requested,	received	or	given,	our	partners	should	
be	notified	of	such	information	and	the	issues	should	be	
jointly settled in a fair and timely manner. The Group will  
inform the vendors, contractors or consultants about its anti- 
corruption policy, which should be stated in the contract  
or	purchasing/outsourcing	agreement	between	 the	
Group and its contractors. The contract should include a 
statement	that	the	contractor	shall	comply	with	Thailand’s	
anti-corruption and anti-corruption policies set forth by 
the Group using the format provided by the Group.
 • The	Group	requires	that	the	purchase	or	possession	 
of the Group’s real estate must take into account the safety 
of its employees, customers and the public.	The	Group’s	
business should not have any negative physical impact 
on the surrounding communities, who are a part of the  
Group’s	supply	chain,	as	stipulated	in	the	Group’s	Policy	 
on the Purchase of Real Estate Assets to Serve as a Place 
of	Business.	The	guidelines	require	the	analysis	of	the	or-
ganization’s	image,	necessity,	appropriateness,	assets’	
convenience and safety of employees, clients, and the 
general public.
 • The Group’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 Group. 
This aims to avoid partnering with outsourcers who may pose 
high	risks	for	the	Group’s	corporate	social	responsibility’s	 
practices.
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•	 กลุ่มธุรกิจฯ	ก�าหนดคุณสมบัติข้ันต�่าของผู้ให้บริการ 
ภายนอก	(Outsource)	เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณา
การคดัเลอืกผู้ให้บรกิารภายนอกและกระบวนการว่าจ้าง 
อย่างเหมาะสม	ก่อนทีจ่ะท�าสญัญาใหม่หรอืทบทวนสญัญา
เก่า	ซึง่ครอบคลมุประเด็นเรือ่งชือ่เสยีง	ประวตักิารถกูร้องเรยีน	 
หรือถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี	 รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและ
นโยบายการให้บรกิารทีมี่ความเหมาะสมกบัธนาคารด้วย	ท้ังน้ี 
เพื่อหลีกเลี่ยงการด�าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก 
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของธนาคาร

 การยกระดับความตระหนักถึงเร่ืองการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้า	:	การต่อต้านคอร์รัปชั่น
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	
และได้สื่อสารไปยังสาธารณชนและผู ้มีส่วนได้เสียต่างๆ	
ผ่านหลายช่องทาง	เช่น	เว็บไซต์ธนาคาร	รายงานประจ�าป	ี
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	นอกจากน้ี	กลุ่มธุรกิจฯ	 
ยงัได้ส่งจดหมายเพือ่แจ้งเจตนารมณ์แก่คูค้่าและลกูค้าเกีย่วกบั 
การให้บริการบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ของธนาคาร	และในช่วงเทศกาลปีใหม่	ปี	2561	กลุม่ธรุกจิฯ	ได้ขอ 
ความร่วมมือพนักงาน	ส่ง	e-card	ไปยังคู่ค้า/	ลูกค้าให้ทราบ 
ทั่วกัน	เพื่ออวยพรปีใหม่และขอความร่วมมืองดให้ของขวัญ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่	หรอืโอกาสอืน่ใด	แก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	
และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

 Raising Awareness of Sustainable Business Practices 
for	Partners:	Anti-Corruption
 The Group focuses on anti-corruption and communicates  
this intent to the public and stakeholders through several 
channels,	such	as	the	Group’s	websites,	annual	reports	 
and CSR report. In addition, the Group has sent a letter  
informing its partners and clients about services  
provided based on good governance and anti-corruption  
principles.	We	have	requested	cooperation	from	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 2018 
New	Year	or	other	occasions.

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรนาคินภัทร มีเจตนารมณ์ในการให้บริการบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ

จึงขอความร่วมมือท่านงดเว้นการให้ของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนใดๆ แก่พนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2560 61

	 กลุ่มธุรกิจฯ	ท�าหน้าท่ีพลเมืองดีของสังคมโดยก�าหนดให ้
ต้องวางแนวทางการปฎบิตังิาน	ด�าเนนิการเสยีภาษทีกุประเภท 
ให้ครบถ้วน	ถกูต้อง	และใช้สทิธทิางภาษอีย่างมปีระสิทธภิาพ
เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย	ในการ 
ด�าเนินธุรกิจด้านต่างๆ	กลุ่มธุรกิจฯ	ก�าหนดให้จัดท�าคู่มือ
ผลิตภัณฑ์	(Product	Manual)	และคู่มือกระบวนการท�างาน 
โดยก�าหนดให้ต้องมีการวางแผน	ก�าหนดวิธีการปฎิบัติงาน	 
หน้าที่การท�างาน	 การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ	 
ทีเ่กีย่วข้องรวมถงึด้านกฎหมายภาษเีพือ่การควบคมุความเส่ียง 
ทีอ่าจเกดิข้ึน	ทัง้นีคู้ม่อืผลติภณัฑ์และคูม่อืกระบวนการท�างาน
ต้องได้รบัการพจิารณาและอนมุตัจิากผูบ้รหิารของกลุม่ธรุกจิฯ	
อกีทัง้กลุม่ธรุกจิฯ	ได้วางหลกัเกณฑ์การปฏบิตัด้ิานภาษอีากร
ไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง	เช่น	
	 •	 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	กลุ่มธุรกิจฯ
จดัให้มกีารควบคมุภายในครอบคลมุท้ังด้านการเงิน	การบญัช	ี
การเก็บบันทึกข้อมูล	รวมถึงกระบวนการอื่นภายในธนาคาร
ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น	สอบทานให้
ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบ
ภายใน	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
	 •	 นโยบายเร่ืองแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับ
ผดิชอบต่อสงัคม	วางหลกัให้การจดัสรรงบประมาณเพือ่
ช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลค�านึงถึงความเหมาะสม
โดยจะไม่จ�ากัดอยู่แต่โครงการและกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์
ทางภาษีเท่านั้น
	 ในกรณีที่มีประเด็นทางภาษีท่ีต้องตีความในข้อกฎหมาย	
กลุ่มธุรกิจฯ	จะปรึกษาที่ปรึกษาภาษีที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือ
ที่จะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้อง	
	 นโยบายด้านภาษีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบัญชี 
ของกลุ่มธุรกิจฯ	ซึ่งต้องเปิดเผยรายการทางการเงินและภาษี
ต่อหน่วยงานราชการและสาธารณะอย่างเพียงพอ	โดยจะ
เปิดเผยเกี่ยวกับภาษีเงินได้	และ	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ไว้ในรายงานประจ�าปี	งบการเงินประจ�าปี	2560	ในหัวข้อ 
รายงานทางการเงนิ	หน้า	213-221	ซึง่รบัรองความถกูต้องโดย
ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	และผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส ์
คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ติดตามข่าวสารทางภาษีอย่างใกล้ชิดเพื่อ
วางแผน	พจิารณาความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางภาษใีน

การดำ เนินการทางภาษี
Tax Practices

 The Group is a good corporate citizen and is committed  
to complying with tax rules and paying all legally obligated  
taxes in full. In the meantime, we have executed  
corporate tax planning activities to maximize corporate 
tax	benefits	granted	by	the	law.	To	mitigate	potential	
risks, the we have developed product manuals and work  
procedure guidelines, which feature planning, work  
practices, responsibilities, risk assessments, and tax  
regulations, and are subject to review and approval from 
our executives. We have established guidelines for tax 
practices in several policies such as:
 • Anti-Corruption Policy	–	The	Group	exercises	 
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.
 • Policy on CSR –	The	Group	allocates	its	funds	to	
appropriately support society and charities, and does not 
only	include	projects	that	offer	tax	benefits.
 In cases where there are tax issues that needs legal 
interpretation,	the	Group	will	consult	with	qualified	tax	
advisors to fully comply with the tax law.
 Tax policies are part of our accounting policy, which 
requires	disclosure	of	financial	and	tax	information	to	
government agencies and the public. Information about 
our tax liability and deferred income tax is published on 
pages	213-221	in	the	Financial	Statements	section	of	the	
2017	Annual	Report.	The	information	has	been	verified	 
by the Chairman of the Board of Directors and Chairman  
of the Executive Committee of the Group, and Chief 
Executive	Officer	and	Certified	Public	Accountant	from	
PricewaterhouseCoopers	ABAS	Limited.
 The Group has closely monitored tax news and information  
in order to develop tax planning and to consider risks 
related to tax changes, such as VAT rate changes, and 
repeal or exemption of certain taxes. It also plans to 
prepare and submit the new form of e-Tax invoices and 
e-Receipts	in	accordance	with	the	Revenue	Department’s	 
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รปูแบบต่างๆ	เช่น	การเปลีย่นอัตราภาษมีลูค่าเพิม่	การยกเลิก
หรอืการยกเว้นภาษีอากรบางประเภท	รวมถงึการวางแผนและ
เตรยีมความพร้อมในการจดัท�าและน�าส่งข้อมลูใบก�ากบัภาษี	
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์	(e-Tax	invoice	&	
e-Receipt)	ในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม
และสนบัสนนุของกรมสรรพากรและนโยบายเศรษฐกจิดิจทิลั	
(Digital	Economy)	ที่มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในกิจกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิจ	และสังคม

policies and the digital economy policy, focusing on the 
use of information technology in socioeconomic activities 
and processes.
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	 การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้
เสยีในสงัคมเป็นหนึง่ในนโยบายเรือ่งแนวทางการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเกียรตินาคิน	เน่ืองจาก
เป็นกระบวนการทีส่�าคญัในการบรรลพุนัธกจิของธนาคารทีว่่า	 
“น�าทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง	พอเพียง	และทั่วถึง	ด้วย
การบรกิารท่ีเหนือความคาดหมาย	และไม่อาจหาได้จากทีอ่ืน่”	
	 นโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสงัคม	หมวดนวตักรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม	บัญญัติให้
 • ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่
สนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์	ซึ่งเป็นรากฐาน
ของความสามารถในการสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนือ่งภายใน
องค์กร
 • ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดมูลค่าต่อ
ธรุกจิ	เศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยอาจให้ผูเ้กีย่วข้อง
ทั้งในหรือนอกกิจการมาร่วมกระบวนการพัฒนาได้
 • ส่งเสริมการน�านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปสู่การปฏิบัติ
ในเชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร
 • เช่ือมโยงนวตักรรมเข้ากบัสมรรถนะ	เป้าหมายทางธรุกจิ	 
และวิถีสังคมไทยให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
สมดุล
 • รับฟังข้อมูล	ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการน�านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้

ตัวอย่างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมในปี 2560
นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบงาน
	 •	 ระบบหลักของการท�าธรุกรรมทางการเงิน	(IT	Core	 
Banking System) 
	 ธนาคารพัฒนาระบบหลักของการท�าธุรกรรมทางการเงิน	
(IT	Core	Banking	System)	เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่และ
ก้าวทันความต้องการของตลาดท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเรว็	นอกจากนีย้งัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ	ลดความซบัซ้อน 
ในการกระบวนท�างาน	 และเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ	ให้เร็วและสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า	การพัฒนาระบบนี้	มีแผนท่ีจะแล้วเสร็จ	
สามารถขึ้นระบบได้ในเดือนตุลาคม	2561	

 The Group strives to develop business innovations for 
our social stakeholders, as part of our corporate social  
responsibility policy. It is our mission “to provide resources  
to	clients	properly,	adequately	and	proficiently,	through	
services beyond expectation and none like others.” 
 Our Policy on Corporate Social Responsibility, Innovation  
and Dissemination of Innovation section, states the  
following practices:
 • Promote the creation of corporate values   and culture  
that encourage employees to be creative, as it is the 
foundation of business innovations.
 • Promote the development of business innovations 
to create value for our business, economy, society and 
the environment and open opportunities for internal and 
external stakeholders to participate in the development 
process.
 • Promote the application of business innovations 
in	our	business	practices	that	align	with	the	Group’s	 
sustainable growth strategy.
	 •	 Link	the	innovations	to	our	performance,	business	
goals and Thai ways of life to create a balance of economic  
and social value.
	 •	 Listen	to	feedback	from	our	stakeholders	on	the	
impact of adopting the developed innovations.

Examples of Business and Social Innovations 
in 2017
 • Innovation in Working System Development
 IT Core Banking System 
The Bank has developed an IT Core Banking System 
using new technologies to capture opportunities from 
fluctuating	market	demands.	This	system	enhances	our	
efficiency,	reduces	the	complexity	of	work	procedures,	
and	fulfils	our	potential	to	develop	new	products	to	meet	 
customer demands. The IT Core Banking System  
development is expected to complete in October 2018.

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
Innovations in Business and Society
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นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก
	 •	 ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์	KK	Phatra	Smart	
Settlement (KKPSS) 
	 บญัชีเงินฝากเอกสทิธิส์�าหรบัลกูค้า	บรษิทัหลกัทรพัย์	ภทัร	 
จ�ากดั	(มหาชน)	ใช้บัญชนีีเ้ป็นบญัชหีลกัในการช�าระค่าซือ้/ขาย 
หลักทรัพย์	 ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝาก 
ออมทรพัย์อืน่	โดยไม่มข้ีอจ�ากัดในการฝาก-ถอน	ลกูค้าสามารถ
เลือกบัญชีเงินฝากของตนเองจากต่างธนาคารเป็นบัญชีรอง	 
โดยการโอนเงินระหว่างบัญชีหลกัและบญัชรีองไม่มีค่าธรรมเนยีม 
หากส่งค�าสัง่ผ่าน	บรษัิทหลกัทรพัย์	ภทัร	นอกจากน้ี	ลกูค้าจะได้รบั 
ความสะดวกสบายจากการใช้บริการ	KK	e-Banking	และ
รายงานการลงทุนประจ�าเดือน	(Consolidated	Statement)	 
ท�าให้ลูกค้าสามารถบริหารสภาพคล่องเพื่อเช่ือมโยงกับ 
การลงทุนทีห่ลากหลาย	ตอบสนองทกุความต้องการของลกูค้า
	 การเช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างผลติภณัฑ์และบรกิาร
ข้างต้น	เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และธุรกิจด้านตลาดทุน	 น�ามาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	พัฒนาให้ลูกค้า
มีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน	ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่
จะน�าไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน	และการสร้างความมั่งคั่ง 
ให้กับชีวิต
	 นบัตัง้แต่เริม่โครงการเดอืนกรกฎาคมจนถงึเดอืนพฤศจกิายน	 
2560	ผลติภัณฑ์เงนิฝากออมทรัพย์	KK	Phatra	Smart	Settlement	 
มจี�านวนลกูค้าทีม่าเปิดบัญช	ี742	คน	มปีรมิาณเงนิฝากรวมทัง้สิน้	 
4,070	ล้านบาท

นวัตกรรมด้านสินเชื่อ
	 •	 สินเชื่อรถกู้เงินด่วน	(Car	Quick	Cash)
	 สินเชื่อรถกู้เงินด่วน	เป็นนวัตกรรมสินเช่ือของธนาคาร
ที่มุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้เจ้าของธุรกิจ	หรือผู้ขอสินเชื่อ 
ทีต้่องการวงเงนิไม่สงู	เพือ่ทีจ่ะไม่ต้องหาวงเงนิหมนุเวยีนจาก 
แหล่งเงินกู้นอกระบบ	และได้รับการคิดอัตราดอกเบี้ยอย่าง
เป็นธรรมตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด	
	 ลักษณะเด่นของสินเช่ือรถกู้เงินด่วนนี้	คือ	ผู้ขอสินเชื่อ
สามารถครอบครองและมสีทิธใิช้รถยนต์ได้ตามปกต	ิโดยการ
ผ่อนช�าระหนีเ้ป็นรายงวด	เมือ่ผ่อนช�าระครบตามเงือ่นไขตาม
ที่ธนาคารก�าหนดกรรมสิทธิ์รถยนต์จะโอนกลับเป็นของผู้ขอ
สนิเชื่อทนัท	ีโดยธนาคารได้ปรับกระบวนการขออนมุัติสนิเชือ่	 
ให้สะดวกรวดเรว็	อนมุตัง่ิาย	ใช้เอกสารน้อย	และให้วงเงินสนิ
เชือ่ขัน้ต�า่	100,000	บาทต่อบญัช	ีสงูสุดไม่เกนิ	5,000,000	บาท	 
หรือสูงสุดร้อยละ	 120	 ของราคารถยนต์(ขึ้นอยู ่กับราคา
ประเมินรถยนต์จากราคากลางของธนาคาร)	ผ่อนนานสูงสุด	 
72	เดือน	(6	ปี)

Innovations in Deposit Products
 • KK Phatra Smart Settlement (KKPSS)
 A deposit product for customers of Phatra Securities 
Public	Company	Limited	that	can	be	used	as	a	main	deposit	 
account for securities trading. This product offers higher 
interest rates than normal saving accounts, without deposit  
and withdrawal limitations. Customers may choose their 
deposit account at another bank as a second account 
and to enjoy fee exemptions for the transfer between the 
main and the second account, provided that the transfer 
order is sent through Phatra Securities Public Company  
Limited.	KK	e-Banking	service	and	consolidated	statements	 
are available to customers to offer a diverse investment 
that meets their needs. 
 The integration of the above product and service is 
a result of the collaboration between the commercial 
bank industry and the capital market industry to develop 
a	complete	and	effective	financial	product	and	service.	
The	collaboration	also	aims	to	enhance	the	customers’	
investment knowledge, which provides a solid foundation 
of	financial	security	and	wealth.
 The Group has implemented the KK Phatra Smart 
Settlement	savings	account	product	with	742	customers	 
and	a	total	deposit	of	THB	4,070	million	from	July	to	 
November	2017.

Innovation in Loan Products
 • Car Quick Cash
	 	This	innovation	in	loan	products	enhances	liquidity	
for business owners or loan recipients who need small 
loans and want to avoid load sharks. It offers fair interest 
rates in accordance with the law.
  Key features of this product are the ownership of 
the car. The recipients can still own and use the car, 
and pay the loan in installments. Once the payment is 
completed, the car ownership will be transferred to the 
recipients.	The	approval	process	is	simple	and	quick,	
with a few supporting documents. Credit limits range from 
THB	100,000	to	THB	5,000,000,	or	up	to	100%	of	the	car	
price	(the	appraisal	is	subject	to	the	Bank’s	reference	
price). The maximum installment term is up to 72 months 
(6	years).	
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	 สินเชื่อรถกู้เงินด่วนมียอดคงค้างอยู่ที่	10,000	ล้านบาท
และมีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ที่	30,000	รายโดยเฉลี่ยวงเงินอยู่ที่	 
300,000	บาท	ณ	สิ้นปี	2560
	 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://
www.kiatnakin.co.th/personal-banking_auto-loan_auto- 
loan-carquickcash.shtml#carquickcash	หรือ	KK	Auto	App	 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ	iOS	และ	Android	หรือ
สอบถามได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศ	หรือ	
KK	Contact	Center	โทร	02-165-5555	
 • KK Money Station
	 ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นการตลาดทางเลือกเพื่อช่วย
ขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าอย่างตอบโจทย์ทุกรูปแบบ
ทางการเงิน	ภายใต้ชื่อ	“KK	Money	Station”	ธนาคารและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	ได้พัฒนาช่องทางการขยายตลาดและ 
เข้าถึงลกูค้าอย่างตอบโจทย์ทกุรปูแบบทางการเงนิ	เพือ่น�าเสนอ 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล	สินเชื่อรถยนต์	 
สนิเช่ือทีอ่ยูอ่าศยั	สนิเชือ่	SME	รถคูณ	3	โดยเริม่ต้นจาก	Mini	Booth	 
ทีห่มนุเวียนให้บรกิารบรเิวณอาคารส�านกังานทัว่กรงุเทพมหานคร	 
ตั้งแต่ปี	2559	เป็นต้นมา
	 ในปี	2560	ธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิฯ	ได้เพิม่โมเดล 
การให้บรกิารผ่านรถบรกิารสนิเชือ่เคลือ่นที	่ทีพ่ร้อมให้บรกิาร 
สินเชื่อแก่ลูกค้าในย่านนิคมอุตสาหกรรม	โครงการหมู่บ้าน	
องค์กรชั้นน�า	และแหล่งชุมชนต่างๆ	 ซ่ึงช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี	 ท้ังน้ี	
ธนาคารยังคงพัฒนาช่องทางบริการ	“KK	Money	Station”	
อย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริการสินเช่ือ 
ของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
	 รถบริการสินเชื่อเคลื่อนท่ีของธนาคารเกียรตินาคินเป็น
รถซูซูกิ	(ซูซูกิ	แครี่)	ซ่ึงธนาคารเป็นพันธมิตรหลักด้านสินเชื่อ
รถยนต์	(Captive	Finance)	ของซูซูกิ	ภายในตกแต่งด้วย 
อปุกรณ์ท�างานต่างๆ	ให้พนกังานท�างานได้อย่างรวดเรว็	พร้อมมี 
พนักงานคอยให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบโจทย์ 
ความต้องการของลูกค้า	โดยลูกค้าท่ีสนใจสินเชื่อสามารถ 
ยื่นขอสินเชื่อได้ที่รถบริการสินเชื่อเคลื่อนที่ได้ทันที	

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
	 •	 ประกันชีวิตควบการลงทนุ	KKGEN	Protect	Link	(3P)	
	 แบบช�าระเบี้ยประกัน	3	ครั้ง	มอบความคุ้มครองถึง	3	เท่า
ของเบีย้ประกนัภยัปีแรก	และคุม้ครองสงูสุดถงึอาย	ุ99	ปี	พร้อม 
รับโอกาสในการลงทุนและรับผลตอบแทนจากหลากหลาย
กองทุนรวมชั้นน�า
	 •	 ประกันภัยส�าหรับเครื่องยนต์	(Engine	Warranty)	
	 มอบความอุ่นใจในการใช้รถด้วยการดูแลเครื่องยนต์	โดย 

	 	The	Group	has	provided	“Car	Quick	Cash”	Loan	to	
approximately	30,000	clients	with	an	average	credit	limit	
of	300,000	baht.	This	loan	program	has	an	outstanding	
balance of around 10 billion baht at the end of 2017.
 For more information, please visit http://www.kiatnakin. 
co.th/personal-banking_auto-loan_auto-loan-car-
quickcash.shtml#carquickcash or download “KK Auto  
Application” for iOS or Android. You may also contact our 
branches	or	KK	Contact	Center	at	02-165-5555.	
 • KK Money Station
  As part of the alternative market strategies, “KK Money  
Station” aims to expand our customer base and meet all 
types	of	financial	needs	of	the	customers	by	offering	a	
wide	array	of	financial	products	including	personal	loans,	
car	loans,	home	loans,	and	SME	Car3X.	Since	2016,	Mini	
booths	have	been	set	up	in	a	rotating	manner	at	office	
buildings throughout Bangkok. 
 In 2017, the Group and its companies added more 
loan service trucks to this program to reach customers at 
industrial estates, housing projects, leading organizations 
and various communities, allowing greater convenience 
for customers during the loan application process. The  
Bank continues to improve the “KK Money Station”  
service to offer a new option for customers to reach our 
loan services. 
 The mobile lending truck is modelled on Suzuki Carry 
truck made by an automaker who partners with the Bank 
for	captive	finance	loans.	The	truck’s	interior	house	various	 
equipment	that	allows	our	personnel	to	work	speedily	and	
provide advice for customers. Those who are looking for 
loans can immediately submit their loan applications at 
the mobile lending truck.
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รายละเอยีดความคุม้ครองกว่า	125	รายการ	จากผูร้บัประกนั
ชัน้น�าในตลาดการประกนัภยั	อกีทัง้ยงัมกีารดแูลช่วยเหลอืไป 
กบับรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิ	(Roadside	Assistance)	กรณรีถเสีย 
บนท้องถนนเพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้า

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน
	 •	 กองทุน	“ภทัร	โกลบอล	อนัคอนสเตรนด์	บอนด์	เฮดจ์”	 
(PHATRA G-UBOND-H)
	 เป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเสนอขายผู้ลงทุน	โดย
มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเพียง
กองเดยีว	(Feeder	Fund)	คอื	กองทนุ	Jupiter	Global	Fund	-	 
Jupiter	Dynamic	Bond	(กองทุนหลัก)	ซึง่มีนโยบายการลงทุน 
ทีม่คีวามยดืหยุน่สงูไม่มกีรอบข้อจ�ากดัในการลงทนุ	หรอืเรยีก
กองทุนลักษณะนี้ว่า	Unconstrained	Bond	Fund	กล่าวคือ
สามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ได้	ทั่วโลก	และ
มีความหลากหลายทั้งด้าน	1.	ประเภทของตราสารหนี้	ซึ่ง
มีระดับความเสี่ยงต่างกัน	ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ	ตราสาร
หนี้ภาคเอกชน	หุ้นกู้แปลงสภาพ	หรือตราสารหน้ีที่มีความ
เส่ียงสูง	(high	yield	bond)	2.	ภูมิภาคของตลาดตราสารหน้ี	
ตัง้แต่กลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้วจนไปถงึประเทศเกดิใหม่กลุ่ม	
Emerging	Market	3.	ด้านอายุของตราสาร	และ	4.	ด้าน
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	ซึ่งมีทั้ง	Non-investment	
Grade	และ	Investment	Grade	โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนและการเติบโตให้
กับเงินทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
	 ทมีผูจ้ดัการกองทนุ	Jupiter	Global	Fund	-	Jupiter	Dynamic	 
Bond	เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความช�านาญด้านตลาด 
ตราสารหนี้	 มุ ่งเน้นการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก	 (Active	 
Management)	อย่างแท้จริง	ขณะที่ยังให้ความส�าคัญกับ
การบรหิารความเสีย่ง	downside	risk	เพือ่ให้ผลตอบแทนต่อ
ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	นอกจากนี	้ยงัได้ผสมผสาน 
มมุมองการวเิคราะห์เศรษฐกจิระดบัมหภาค	กบัความเชีย่วชาญ 
ในการคดัเลือกตราสารโดยการวเิคราะห์เครดติและความเส่ียง 
อย่างรอบคอบ	ท�าให้สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนตาม
สภาวะตลาดและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	ณ	วันท่ี	2	
มกราคม	2561	กองทุนมีขนาด	427,032	ล้านบาท
	 ทั้งนี้	ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัวของกองทุน	Jupiter	
Global	Fund	-	Jupiter	Dynamic	Bond	จึงท�าให้กองทุน	
PHATRA	G-UBOND-H	เปรียบเสมือนกองทุนตราสารหนี้ 
ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะตลาด	เหมาะส�าหรับ
เป็นเครือ่งมอืกระจายการลงทุนให้กบัพอร์ตการลงทนุโดยรวม	 
โดยนกัลงทุนควรสามารถลงทนุได้ในระยะปานกลางถงึยาวและ 
ยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนความเสี่ยง 

Innovation in Insurance Products
 • KKGEN	Protect	Link	(3P)	
	 provides	a	triple	protection	of	the	first-year	insurance	
payment	until	the	age	of	99,	with	only	three	payments	of	
the insurance premium. This life insurance product also 
offers	profitable	investment	opportunities	from	various	
leading mutual funds. 
 • Engine	Warranty
	 offers	to	cover	repairs	of	more	than	125	items	by	leading	 
insurers and provides an emergency roadside assistance 
to help drivers when their vehicle breaks down. 

Innovation in Investment Product
 • Phatra Global Unconstrained Bond Fund – Hedged 
(PHATRA G-UBOND-H)
  is an open-end feeder fund that invests into one main 
fund, the Jupiter Global Fund-Jupiter Dynamic Bond. This 
unconstrained	bond	fund	is	a	flexible	global	bond	fund	
that	invest	across	the	fixed	income	spectrum	without	any	 
geographical limitations. The fund employs an unconstrained  
strategy	in	various	aspects:	1.	Types	of	fixed	income	with	
different risk levels including government debt securities,  
Corporate Debt Securities, Convertible Bonds, and high 
yield bonds. 2. Geographical locations including developed  
countries	and	emerging	markets.	3.	Term	of	fixed	income	
4.	Rating	including	investment	grade	and	non-investment	
grade. The investment objective is to achieve a high  
income with the prospect of capital growth from a portfolio  
of	investments	in	global	fixed-interest	securities.	
 The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond manager  
is	a	fixed-income	expert	who	employs	active	management	 
strategies to tackle downside risks. By combining  
top-down macroeconomic views with bottom-up credit 
selection,	the	manager	has	the	flexibility	to	tactically	invest	 
in uncertain global markets and economic conditions 
using	a	diversified	approach.	The	fund	value	was	42.7	
billion baht as of January 2, 2017. 
	 Thanks	to	the	flexibility	of	its	main	fund,	the	PHATRA	
G-UBOND-H	 fund	are	adaptive	on	changing	market	 
conditions	and	hence	a	good	diversification	tool	for	investment	 
portfolio. It is suitable for medium- to long-term investments 
and	it	may	be	affected	by	price	fluctuation	of	unit	trusts,	
credit risks, exchange rate risks and other types of risks. 
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ด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ	รวมถึงความเสี่ยงอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้	
	 กองทุน	PHATRA	G-UBOND-H	เปิดเสนอขายครั้งแรก	
(IPO)	วันที่	9	-	21	พฤศจิกายน	2560	และภายหลังจากปิด
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตัง้แต่วนัที	่1	ธนัวาคม	2560	
เป็นต้นไป	จะเปิดให้มีการซื้อขายได้ทุกวันท�าการตั้งแต่เวลา	
08:30	–	15:30	น.	โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ที่ขั้นต�่า	 
1,000	บาท	โดยมจี�านวนเงินทุนของโครงการ	5,000	ล้านบาท	 
ทัง้นี	้กองทนุไม่มนีโยบายจ่าย	เงนิปันผล	และผูล้งทนุควรศกึษา
ข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า	นโยบายการลงทุน	
เงือ่นไขผลตอบแทน	และความเสีย่งก่อนการตัดสนิใจลงทนุ	
	 นักลงทุน ท่ีสนใจลงทุนในกองทุน เป ิด 	 PHATRA	
G-UBOND-H	สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได	้ 
ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์ภทัร	จ�ากดั	โทร	02-305-9800	หรอืธนาคาร 
เกียรตินาคินทุกสาขา	 โทร.	 02-165-5555	 หรือบริษัท 
หลักทรัพย์	ภัทร	จ�ากัด	(มหาชน)	โทร	02-305-9559

กระบวนการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
และสังคม
	 สายพัฒนาระบบงาน	ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์เป็น
สายงานหลกัในการพัฒนาผลติภัณฑ์และบรกิารของธนาคาร	
นอกจากนี้ธนาคารเปิดโอกาสให้ทุกสายงานปรับปรุงคิดค้น
กระบวนการการท�างานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 รวมถึง
นวัตกรรมทางธุรกิจต่างๆ	ตามหลักเกณฑ์เรื่องกระบวนการ
ออกผลิตภัณฑ์	และการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานของ
ธนาคาร	(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้า	50-51)	
	 นอกจากน้ี	การพัฒนาบุคลากรของธนาคารก�าหนดให ้
หัวหน้าทีมและหัวหน้าฝ่ายทุกคนต้องเข้าเรียนหลักสูตร	 
Business	Process	Improvement	in	Practice	และหลกัสตูร	
Introduction	to	Productivity	Improvement	เพื่อส่งเสริมให้
หัวหน้าทีมและหัวหน้างานเป็นกลไลส�าคัญในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการท�างาน

โครงการ	KKP’s	Innovation	Triple	A
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ขยายผลโครงการ	KKP’s	got	TALENTS	 
ที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานเป็นอย่างดีในปี	2558	
มาสูก่ารจัดท�าโครงการ	KKP	Innovation	Triple	A	:	Anyone- 
Anywhere-Anytime	ในปี	2559	เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอ
โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร	
ปัญหาของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	และปัญหาของ
พนักงาน	ที่สามารถวัดความส�าเร็จได้ในช่วงเดือนมกราคม
ถึงธันวาคม	2559	และมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอด
ต่อไปในอนาคต	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 The	PHATRA	G-UBOND-H	fund	launched	an	initial	
public	offering	(IPO)	on	November	9-21,	2017	and	is	
available	for	trading	from	8:30	a.m.	to	3:30	p.m.	on	market	 
days, starting from December 1,2017 onwards. With a 
no-dividend	policy,	the	size	of	this	fund	is	5	billion	baht	
and the minimum investment is 1,000 baht. The fund has 
a no-dividend policy. Investors should do the necessary 
research on nature of the product, investment policies, 
profit	conditions	and	associated	risks	before	making	any	
investment decisions. 
 For more information, please contact Phatra Securities  
Public	Company	Limited	at	0	2-305-9800	or	all	branches	 
of	Kiatnakin	Bank	Public	Company	Limited	at	02-165-5555	 
or	Phatra	Securities	Public	Company	Limited	at	02-305-9559. 

Processes to Promote Business and Social  
Innovations
 The Process and Product Improvement and Alternative  
Channel Department is one of the main functions and 
is	 responsible	 for	 the	Bank’s	 product	 and	 service	 
development. The Bank opens opportunities for all functions  
to	initiate	and	improve	the	efficiency	of	their	work	process	
and business innovations according to the guidelines on 
product launch process and work process adjustment 
(with	details	on	these	assessments	shown	on	page	50-51).
	 All	team	leads	and	department	heads	are	required	to	
attend Business Process Improvement in Practice and 
Introduction to Productivity Improvement courses, which 
will help develop their skills and encourage them to lead 
the creation of innovation during the work process.

KKP Innovation Triple A
	 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:
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	 (1)	เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมการพัฒนาต่อเนื่อง
และต่อยอด	สร้างนวัตกรรมในทกุๆ	วนัทีท่�างาน	และทกุๆ	งาน
ที่มีส่วนร่วม
	 (2)	เพื่อตอบแทน	 ช่ืนชม	และสื่อสารให้เกิดการรับรู ้ใน 
วงกว้าง	ถึงพนักงานท่ีมีทัศนคติและผลงานที่โดดเด่น	ในการ
ร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อองค์กร	และความคิดริเริ่มน้ันได้ถูก
น�าไปปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์	สร้างประโยชน์ต่อองค์กร

	 โครงการ	KKP’s	got	TALENTS	ปี	2559	ประกาศผลในปี	
2560	คัดเลือกให้โครงการ	Preferred	Partner	Used	Car	ได้
รับรางวัล	Golden	Award	2016	
	 ส�าหรับปี	2560	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ด�าเนินโครงการ	KKP’s	
Innovation	Triple	A	ต่อเนื่อง	โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิมไว	้
แต่เน่ืองด้วยการพัฒนา	“นวัตกรรม”	บูรณาการเป็นส่วนหนึ่ง 
ในวัฒนธรรมการท�างานของพนักงานกลุ ่มธุรกิจฯ	 แล้ว	 
ทางธนาคารจึงมกีารปรบัรปูแบบการเสนอโครงการจากเดมิท่ี
ให้พนักงานเป็นผู้เสนอโครงการเข้าประกวด	เปลี่ยนเป็นการ
คัดเลือกโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่นโดยคณะท�างานของ
สายบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
อ�านวยการธุรกิจธนาคารพาณิชย์พิจารณามอบรางวัล	ตาม
หลักเกณฑ์	ดังนี้
	 -		 เป็นโครงการนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในกลุ่ม
ธรุกจิฯ	มาก่อน	ซึง่เป็นโครงการทีต่่อยอด/เพิม่เตมิ/	นอกเหนอื
จากงานประจ�าที่ท�า
	 -		 เป็นโครงการที่ริเริ่มความคิดและด�าเนินการโดย
พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ	
	 -		 เป็นโครงการทีท่�าให้เหน็ผลและวดัผลได้	ระหว่างเดอืน
มกราคมถึงธันวาคม	2560
	 -		 เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบกับลูกค้า	 องค์กร	และ	
พนักงาน

	 ส�าหรับการด�าเนินงาน	KKP	Innovation	Triple	A	ประจ�า
ปี	2560	ได้เริ่มค้นหาโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่นในไตรมาส
สุดท้ายของปี	 2560	และจะพิจารณาและประกาศผลใน
ไตรมาสแรกของปี	2561

 (1) To promote continuous development of innovation 
in the organization, with innovation created every day 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.

	 The	winner	of	the	KKP’s	Got	Talent	Project	2016	was	
announced	in	2017	and	the	Golden	Award	2016	was	
granted	to	“Preferred	Partner	Used	Car	Project.”	
	 In	2017,	the	Group	continued	to	implement	the	KKP’s	
Innovation Triple A project with the same objectives. As 
the “innovation” development has already been included 
in the organizational culture, the Group has adjusted the 
project proposal methods from proposals by employees  
to	selection	by	a	working	committee	in	the	Human	Resources	 
Department. The selected projects were presented to the 
Commercial	Bank	Business	Committee	for	final	selection	
using the following criteria:
 - The innovation is completely new and is an addition  
to the current routine jobs.
 -  The project is initiated and implemented by the 
Group’s	employees.
 -  Results are visible and measurable from January to  
December 2017.
 -  It has an impact on customers, employees and the 
organization.
 The KKP Innovation Triple A 2017 began to select 
outstanding	innovation	projects	in	the	fourth	quarter	of	
2017.	The	results	will	be	announced	in	the	first	quarter	of	
2018.
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โครงการ Preferred Partner Used Car

	 สืบเนื่องจากธนาคารต้องการขยายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์มือสอง	ซึ่งนอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างแล้ว	การพัฒนา
นวัตกรรมในการขายและการให้บริการ	(Sale	&	Service	Model)	ก็เป็นความจ�าเป็น
	 การสร้าง	Sale	&	Service	Model	โดยการพัฒนาแนวความคิดต่อยอดจาก	Captive	Suzuki		เริ่มจากความต้องการที่แท้จริง
ของคู่ค้า	เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มคู่ค้าที่ธนาคารมีธุรกิจด้วยน้อย	เป็นการสร้างระบบนิเวศเพื่อ	lock-up	volume	จาก
คู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือก	เพื่อให้ท�าธุรกิจร่วมกันกับธนาคารในระยะยาว
 วัตถุประสงค์
 •  สร้างนวัตกรรมในการขายและการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง	นอกเหนือจากนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 •  เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มคู่ค้าคือเต้นท์รายใหญ่	ที่ไม่ทับซ้อนกับที่ท�าธุรกิจอยู่ด้วย	คือเต้นท์รายกลาง-เล็ก
 •  เพิม่ระดบัความสมัพนัธ์ทีด่กีบัคูค้่ารายใหญ่	เพือ่ให้ต่อยอดไปยงัผลติภัณฑ์และบรกิารอืน่	จนสามารถ	Lock-up	ท�าให้คูค้่า
เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศที่ธนาคารได้เตรียมไว้ให้
ผลของโครงการ
 •  ธนาคารได้ยอดเพิ่มขึ้น	จากกลุ่มคู่ค้าที่ไม่เคยได้ยอดมาก่อน	หรือได้น้อยมากในอดีต	จากเดือนละ	50-300	เคส	เป็นสูงสุด
เดือนละ	2,400	เคส
 •  คุณภาพหนี้มีแนวโน้มต�่าลง	จาก	Credit	Cost	2%	p.a.	เป็น	3-3.5%	p.a.	ซึ่งเป็นเรื่องสามารถ	Optimize	ได้ส�าหรับธุรกิจ
ที่จะเกิดขึ้นใหม่ปีถัดมา
 •  ผลิตภาพของพนักงานการตลาดเช่าซื้อ	(จ�านวนเคสเช่าซื้อที่ท�าได้ต่อคนต่อเดือน)	เพิ่มขึ้นเท่าตัว
 •  คู่ค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการมากขึ้น		ขายรถได้มากขึ้น	และลดต้นทุนในการท�างานลง

The Preferred Partner Used Car Project

	 This	project	was	initiated	to	expand	the	Group’s	used	car	loan	business,	which	requires	outstanding	products	and	
the Sale and Services Model innovations. 
	 The	Sale	and	Service	Model	was	developed	from	the	Captive	Suzuki	initiative	by	finding	the	real	customer	needs	
and	increasing	the	Group’s	market	shares	with	partners	that	it	had	a	low	volume	of	business.	The	model	also	creates	
an ecology for lock-up volumes from partners who are selected to conduct a long-term business with the Group.
Objectives
 •  To create innovations in sale and services that are different from our competitors, in addition to innovations in 
product development. 
 •  To increase market shares with large dealers. This is not overlapped with our current business with small and 
medium-sized dealers.
 •  To strengthen our relationship with large partners in order to expand our business on other products and services. 
This will build a lock-up for our partners to stay in the ecology that we provide for. 
Outcomes
 •  Sales volume were expanded, with volumes from partners that we never had any volume before and had very 
small	volume	in	the	past.	The	number	of	customers	increased	from	50-300	business	cases	to	up	to	2,400	per	month.
 • Debt	quality	is	likely	to	be	low,	a	credit	cost	of	2%	p.a.	was	changed	to	3-3.5%	p.a.	This	can	be	optimized	for	
the new business, which will be launched in the following year.  
 • Productivity of hire-purchase employees (i.e. the number of hire-purchase clients per employee per month) has 
doubled.
 •  Partners felt more satisfactory with the service provided. Sale volumes have increased, despite lower costs. 



๏ ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติสิ่งแวดล้อม
Corporate Social Responsibility 

from an Environmental Perspective



1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 1.1		 เป็นนโยบายของกลุ ่มธุรกิจฯ	ที่จะต้องมีการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการท�างานของกลุ่มธุรกิจฯ	
	 	 	กลุม่ธรุกิจฯ	ก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาผลติภัณฑ์
ทางการเงินอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยก�าหนดให ้
ทุกฝ่ายงานต้องท�าการประเมินผลกระทบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อมในทกุผลติภณัฑ์และกระบวนการท�างานใหม่ของ
กลุม่ธรุกิจฯ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าผลติภณัฑ์และกระบวนการท�างาน
ทุกอย่างของกลุ่มธุรกิจฯ	จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได	้ 
รายละเอียดเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในหน้า	50-51
	 1.2		ก�าหนดให้นโยบายหลักด้านสินเชื่อของธนาคาร	
อยู่ภายใต้นโยบายการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
	 	 	ธนาคารทบทวนนโยบายหลักด้านสินเช่ือเป็นประจ�า
ทุกปี	และในนโยบายฉบับปี	2560	ธนาคารมีนโยบายให้
กระบวนการในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือต้องอยู ่ภายใต ้
นโยบายการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	อาทิ	นโยบายเรื่อง
แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งมี
ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมว่า	ธนาคารจะไม่ด�าเนินธรุกจิใดๆ	ทีม่ี 
ส่วนท�าให้เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ได้รับ
ความเสียหาย	และไม่สร้างผลก�าไรบนภาระของสังคม	

	 กลุม่ธรุกจิฯ	ตระหนกัว่าการใช้พลงังานและทรพัยากรต่างๆ	ในการปฏบิตังิานในส�านกังาน	รวมถงึผลติภณัฑ์ทางการเงนิบางประเภท 
มส่ีวนสร้างมลพษิในสิง่แวดล้อมอย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได้	เช่น	สินเชือ่เช่าซือ้รถยนต์	หรอืสินเชือ่โครงการอสังหารมิทรพัย์	จงึท�าให้
กลุม่ธรุกจิฯ	ก�าหนดนโยบายไว้อย่างชดัเจนเพ่ือจ�ากดัการสร้างผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้อยูร่ะดบัต�า่ท่ีสดุและสามารถ 
เยียวยาหรอืทดแทนได้	รวมถงึด�าเนนิมาตรการทีมุ่ง่สูก่ารอนรัุกษ์พลงังาน	การลดใช้ทรพัยากร	และการลดมลพษิต่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง 
และจริงจัง
 The Group 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 Group has therefore set policy to minimize business operations  
with clear environmental and social impacts, and ensured that such impacts are reversible and replaceable, in addition to 
implementing measures to continuously and diligently conserve energy, reduce natural resources usage, and reduce pollution.

นโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Business Policies to Promote Environmental 

Conservation

1. Financial product development that 
promotes environmental conservation
	 1.1		The	Group’s	policy	to	conduct	environmental	impact	 
assessments for all product development and process 
modifications
	 	 	The	Group	has	a	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	50-51	of	this	report.
	 1.2		Setting	Core	Credit	Policy	under	the	Business	 
Operations Policy
   The Bank regularly reviews its major loan policies 
every	year.	Our	2017	policies	states	that	the	Loan	Approval	 
Process shall be included in the business operations  
policy. For example, the CSR Policy focuses on  
environmental issues and provides that the Bank shall not 
do any businesses which cause damages to the economy,  
culture, society and the environment and shall not generate  
profits	by	causing	a	burden	on	society.
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	 	 นอกจากนี้	 นโยบายหลักด้านสินเช่ือยังก�าหนดให้	
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ	 
จะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจและปฏิบตัใิห้เป็นไปตามนโยบาย	 
หลกัเกณฑ์สนิเช่ือ	กระบวนการ	คูม่อืปฏบิตังิานภายในธนาคาร	 
รวมถงึกฎหมาย	กฎระเบยีบต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนข้อตกลง 
ใดๆ	ในสัญญาให้สินเช่ือของธนาคารด้วย	เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อของธนาคารถูกต้อง
ตามมาตรฐานของสถาบันการเงินและกฎระเบียบของทาง
ราชการซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมายและระเบียบที่ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม	เช่น	พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2522	 
พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	และ	พระราชบญัญตั ิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	
เป็นต้น	และธนาคารมีนโยบายชัดเจนท่ีจะไม่ให้สินเชื่อกับ
การกระท�าใดๆ	ที่ผิดกฎหมายด้วย
	 	 ธนาคารก�าหนดประเภทธุรกรรมความเสี่ยงสูงหรือ 
พงึระมดัระวังเป็นพเิศษ	ซึง่ต้องพจิารณาโดยความระมดัระวัง
เป็นพิเศษ	และการอนุมัติสินเชื่อจะต้องพิจารณาเหตุผล 
สนบัสนนุการอนุมัตอิย่างรดักมุ	และอ�านาจการอนมัุตเิป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดการอนุมัติสินเช่ือกลุ่มธุรกรรมความเส่ียงสูงและ
พงึระมดัระวังเป็นพเิศษตามอ�านาจการอนมุตัสินิเชือ่	ธรุกรรม
ในกลุ่มนี้	เช่น	สินเชื่อที่อาจท�าให้ธนาคารได้รับความเสียหาย
ด้านชื่อเสียง	สินเช่ือที่แหล่งการช�าระเงินมีความไม่แน่นอน
สูง	สินเชื่อที่ให้แก่นิติบุคคลที่อาจประสบปัญหาความคง
อยู่ของกิจการ	จนกระทั่งต้องปิดกิจการได้	สินเชื่อท่ีให้แก่
นิติบุคคล/ที่มีความเสี่ยงเรื่องความน่าเชื่อถือทางการเงิน	 
สินเชื่อที่ให้แก่กิจการหรือบุคคลท่ีเคยมีประวัติ	NPL	สินเชื่อ
ที่มีความเสี่ยงทางธุรกิจสูงเนื่องจากขาดความช�านาญใน
การด�าเนินธุรกิจน้ันๆ	เป็นต้น	การก�าหนดประเภทธุรกรรม
เช่นนี้	ช่วยท�าให้ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยว
กับแนวโน้มความส�าเร็จในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ 
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ	ได้	รวมถึงลดโอกาสที่โครงการจะมี 
แนวโน้มการก่อสร้างที่ไม่ส�าเร็จบริบูรณ์ได้	และยังเป็นการ
ช่วยลดโอกาสการเกิดทัศนวิสัยท่ีไม่ดีเนื่องจากการก่อสร้าง 
ที่ไม่ส�าเร็จอีกทางหนึ่งด้วย	
	 1.3		หลักเกณฑ์การให้สนิเชือ่ประเภทต่างๆ	ทีส่ะท้อน 
ถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	หลักเกณฑ์เรื่องการให ้
สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
	 	 	ธนาคารก�าหนดให้ผู้กู ้สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์
สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์	สินเชื่อธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน 
(รถบรรทุก)	สินเช่ือธรุกจิโรงแรม	สนิเชือ่ธรุกจิสิง่พมิพ์	บรรจภุณัฑ์ 
กระดาษ	และพลาสติก	และสินเชื่อเฉพาะธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม	ต้องจัดส่งส�าเนาหนังสืออนุมัติผลการรายงาน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ	ส.ว.ล.	 (ในกรณีที่กฎหมาย

  The main policy on loans also sets that all people 
involved in the loan consideration and approval must 
have	specific	knowledge	and	follow	the	relevant	policies,	 
loan criteria, processes, internal guidelines, laws, regulations  
and	agreements	set	forth	in	the	Bank’s	contracts	on	loan.	
This	is	to	ensure	that	the	Bank’s	loan	consideration	and	 
approval	process	are	in	accordance	with	financial	institute	 
standards, as well as rules and regulations of government  
agencies, which cover the law and regulations affecting  
the environment such as the Town Planning Act B.E. 
2522,	the	Building	Control	Act	B.E.	2522,	and	the	National	 
Environmental	Quality	Promotion	Act	B.E.	2535.	The	Bank	
has set a clear policy not to offer loans for any illegal 
actions.
	 	 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	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 
which may cause damages to our reputation, credit in  
which payment sources are highly uncertain, credit provided  
to juristic persons that may experience business instability  
to the point of needing to close in the future, credit for 
juristic	persons	with	financial	risk	credit,	credit	provided	 
to a business or person who has a history of non-performing  
loans	(NPLs),	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		Criteria	for	Loan	Types	Reflecting	Environment	
Conservation	and	Criteria	for	Real	Estate	Loans.
	 	 	The	Bank	requires	that	applicants	for	commercial	real	
estate loans; apartment loans; logistics loans; hospitality  
loans; print industry loans; paper and plastic packaging 
loans; and food and beverage loans must submit a copy  
of an approval letter for Environmental Impact Assessment  
Report	(if	required	by	the	law)	and	the	applicant	must	
provide a copy of a building construction license, or  
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ก�าหนดให้ต้องได้รบัใบอนญุาต	ส.ว.ล.)	และผูกู้ต้้องจดัส�าเนา 
ใบอนุญาตก่อสร้างหรือในกรณียื่นขออนุญาตวิธีพิเศษให้ 
จัดส่งส�าเนาใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างฯ	
ตามพระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร	พ.ศ.	2522	มาตรา	39	ทวิ	 
หรือตามกฎหมายท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนในภายหลังและ 
เอกสารอืน่ๆ	ตามทีธ่นาคารก�าหนด	และผูกู้ต้้องจดัให้มกีารท�า
ประกันภยัภายใต้หลกัเกณฑ์การให้สนิเชือ่ก่อนการเบกิใช้วงเงนิ
กูร้ะยะยาวเพื่อการก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร
	 1.4		จัดท�าฐานข้อมูลเทคโนโลยีและวัสดุทางเลือกให้
ลกูค้าผูป้ระกอบการเลือกใช้แทนไม้ส�าหรบังานก่อสร้าง
	 	 	ธนาคารส่งเสรมิให้ลกูค้าสนิเชือ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 โดยพิจารณาใช้วัสดุทดแทนไม้
ส�าหรับส่วนประกอบในงานก่อสร้างบางประเภท	จึงได้จัดท�า
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและวัสดุทางเลือกทดแทนไม้ส�าหรับ 
งานก่อสร้างในบางประเภท	 ตั้งแต่ปี	 2556	 เป็นต้นมา	 
โดยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากฐานข้อมูลนี้	คือ	ทางเลือก
ส�าหรับการใช้วัสดกุ่อสร้างในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ที่สามารถบรรเทาปัญหาเรื่องราคาไม้สูงขึ้น	ความไม่เสถียร
ของคณุภาพไม้ท้ังในแง่การผลติและการใช้งาน	และทีส่�าคัญ
คือการใช้วัสดุทดแทนท่ีเหมาะสม	ยังสามารถช่วยลดวัสดุ
เหลือใช้ที่ไม่จ�าเป็น	รวมทั้งช่วยลดจ�านวนขยะที่เกิดขึ้นใน
โครงการด้วย
	 1.5		ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบการก่อสร้าง
ส�าเร็จรูปที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไม้และเศษวัสดุ	
	 	 	ธนาคารท�าการศึกษาและวิเคราะห์การก่อสร้างด้วย
ระบบส�าเรจ็รูป	(Pre-fabrication)	และเปรยีบเทยีบผลดผีลเสีย 
ของการใช้ระบบดงักล่าว	แล้วเสร็จในปี	2556	พบว่าเป็นระบบ
ก่อสร้างที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไม้แบบและลดเศษวัสดุ 
หน้างานก่อสร้าง	ได้ประมาณ	60,000	บาทต่อยนูติ	เมือ่เทยีบกบั 
การก่อสร้างด้วยวิธีธรรมดา	 ซ่ึงเป็นทางเลือกที่ดีให้ลูกค้า
ได้พิจารณาน�าระบบการก่อสร้างส�าเร็จรูปนี้ไปใช้	เพื่อช่วย 
ผู้ประกอบการรายเล็กให้สามารถด�าเนินการก่อสร้างได้อย่าง
ไม่มีข้อจ�ากัด	ลดวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจ	สามารถแข่งขันได้
ในตลาดปัจจุบัน	รวมท้ังช่วยแก้ปัญหาในด้านการขาดแคลน
แรงงานในภาคก่อสร้าง	นอกจากน้ี	ธนาคารได้จัดสินเช่ือเพื่อ
สนับสนุนผู้ผลิตระบบก่อสร้างส�าเร็จรูป	ซึ่งสร้างอุปทานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมอีกด้วย
	 1.6		ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีเซลล์แสง
อาทิตย์ในการผลิตพลังงาน
	 	 	ธนาคารสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม
ให้ประชาชนผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลังคา	
(Rooftop	PV	System)	ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด	และจ�าหน่าย
ให้กบัการไฟฟ้า	ตัง้แต่ปี	2556	เป็นต้นมา	จงึได้รวบรวมข้อมูล 

a	copy	of	an	application	for	construction	notification	under	 
the	Building	Control	Act	B.E.	2522,	Section	39	bis,	or	
the law that was amended later and other documents as 
prescribed by the Bank, in case where the application is 
submitted for a special license. The loan applicants must 
arrange an insurance in accordance with the loan criteria 
before reimbursing a long-term loan for the construction 
of	fixed	assets.
	 1.4		Databases	on	Technologies	and	Wood	Substitute	
Materials for Construction
  The Bank encourages commercial real estate loan 
customers to conserve forest resources by using wood 
substitute materials for certain construction components.  
Hence,	 the	 Bank	 has	 developed	 a	 database	 on	 
technologies and wood substitute materials for some 
types	of	construction	from	2013	onwards.	The	databases	 
help provide alternatives construction materials for real 
estate development projects to alleviate higher wood 
prices,	uncertain	quality	of	wood	for	production	and	use.	
An	important	benefit	of	the	database	is	the	use	of	the	right	
substitute materials, which help reduce unnecessary  
construction waste and the amount of garbage from the 
project.
 1.5			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. 
Prefabrication construction is therefore a good choice for 
customers to consider, as it allows smaller construction 
companies to operate with no limitations, reduces the 
need	for	significant	working	capital,	and	grants	better	
competitiveness	in	today’s	market,	while	also	addressing	 
issues involving labor shortage in the construction sector.  
Moreover, the Bank has set aside loans to support  
manufacturers of pre-fabrication construction systems to 
create a pre-fabrication supply in the construction sector.
	 1.6		Promote	the	use	of	solar	cells	to	generate	power	
among business operators 
	 	 	The	Bank	supports	the	government’s	policy	to	 
encourage the public to produce a clean electrical energy  
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และวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้หลังคาเซลล ์
แสงอาทิตย์ในมุมมองของผู้ลงทุน	และได้เผยแพร่สู่ลูกค้า
ของธนาคารโดยทีมที่ปรึกษา	สายสินเชื่อธุรกิจ	เพื่อให้ลูกค้า
พิจารณาติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

using	a	rooftop	PV	system.	Since	2013,	the	Bank	has	
collected data and analysis of real estate projects using 
solar	roofs	from	investors’	perspectives.	The	data	was	
distributed to our clients by a team of consultants in the  
Business	Loans	Department	for	their	consideration	to	
install rooftop PV system.

2. การลดมลพิษ
	 2.1		ก�าหนดนโยบายให้รถทกุคนัของธนาคารรวม	306	
คันที่เครื่องยนต์สามารถรองรับการใช้น�้ามันทดแทน
ธรรมชาติได้ต้องเปลี่ยนมาใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์แทน
การใช้น�้ามันเบนซิน	ตั้งแต่	ปี	2555	ช่วยลดมลพิษใน
ชั้นบรรยากาศได้ร้อยละ	20-25	
	 	 	ธนาคารมีนโยบายให้รถยนต์ทุกคันของธนาคารที่
เครือ่งยนต์รองรบัการใช้น�า้มนัแก๊สโซฮอล์	91	แก๊สโซฮอล์	95	
น�้ามัน	E20	หรือน�้ามัน	E85	ได้รวม	306	คัน	ต้องเปล่ียนมา
ใช้น�้ามันประเภทนี้แทนการใช้น�้ามันเบนซิน	เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้น 
บรรยากาศลงร้อยละ	20-25	(จากการประเมินของกรมธุรกิจ
พลงังาน	กระทรวงพลังงาน)	เมือ่เทียบกับการใช้น�า้มนัเบนซนิ 
ในปริมาณเท่ากัน	นอกจากนี้	การใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ยัง
เป็นการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางเกษตรสูงสุด
และยกระดบัราคาพชืผลทางเกษตร	รวมถงึยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของเกษตรกรไทย	

2. Pollution Reduction
	 2.1		All	306	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	306	vehicles	that	
can	be	operated	on	gasohol	91	or	95,	E20	and	E85	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.
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	 2.2		ก�าหนดนโยบายให้จดัสร้างห้องถ่ายเอกสารพร้อม
ติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดมลพิษให้พนักงาน
	 	 	ธนาคารจัดสร้างห้องถ่ายเอกสารและติดตั้งระบบ
ระบายอากาศบรเิวณท่ีมกีารพิมพ์เอกสารในปรมิาณมาก	เพือ่
ลดก๊าซโอโซน	ฝุน่ผงหมกึ	และแสงเหนอืม่วงทีพ่นกังานสูดดม
แล้วเป็นสาเหตขุองมะเรง็	อนัตรายต่อระบบหายใจและระบบ
ประสาท	อาการภูมิแพ้	อาการปวดตาและปวดศีรษะ	และ
ความผิดปกติของทารกในครรภ์มารดา
	 2.3		เลือกใช้ผงหมึกประเภทที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	
กับการพิมพ์เอกสารทั้งหมดภายในส�านักงาน
	 	 	 ธนาคารเลือกใช้ผงหมึกชนิดที่ได้รับเครื่องหมาย
รับรองด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	ฉลากเขียว	ในการพิมพ์เอกสาร
ในส�านักงาน	โดยเป็นผงหมึกชนิดปลอดสารเอมีนซึ่งมีพิษต่อ
ร่างกาย	หากร่างกายได้รบัเข้าไปจะท�าให้เกดิการระคายเคอืง
ต่อระบบทางเดินหายใจ	และ	โรคต่างๆ	จากโลหะหนัก	เช่น	
ปรอท	ตะกั่ว	โครเมียม	แคดเมียม	หรือสารก่อมะเร็ง	เป็นต้น
	 2.4		เลือกใช้กระดาษที่มีนวัตกรรม	SCG	Eco	value
	 	 	กระดาษพิมพ์ข้อมูลในส�านักงานของธนาคารเป็น 
กระดาษที่ผลิตตามมาตรฐาน	SCG	Eco	Value	ซึ่งรับรองถึง
กระบวนการผลิตและคุณสมบัติของกระดาษที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมสูงกว่าสินค้าทั่วไป
	 2.5		การจัดสภาวะแวดล้อมในส�านักงานให้ปลอดภัย
ต่อสุขภาพของพนักงาน
	 	 2.5.1	 ใช้สีน�้าทาอาคารที่ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
กับการตกแต่งสาขารูปแบบใหม่	6	แห่งทั่วประเทศ	
	 	 2.5.2	 ใช้กระจกเทมเปอร์ในการกัน้ห้อง	หรอืพืน้ทีต่่างๆ	
ของอาคารส�านกังานทกุแห่งเพือ่ความปลอดภยัของพนกังาน	
เนือ่งจากเมือ่เกดิเหตใุดๆ	ท�าให้กระจกแตก	กระจกจะแตกเป็น
เม็ด	ไม่มีความแหลมคมจนสามารถบาดพนักงานในบริเวณ
นั้นได้	
	 	 2.5.3	 ท�าความสะอาดท่อแอร์ครั้งใหญ่	 เพื่อลดฝุ่น
ตกค้างในท่อเป็นประจ�าปีละ	2	ครั้ง	
	 	 2.5.4	ติดตั้งหลอดไฟที่มีค่าความสว่าง	500	ลักซ์		
ที่โต๊ะท�างานของพนักงานในส�านักงานทุกแห่ง
	 	 2.5.5	ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศที่	 25	องศา	
ธนาคารทดลองปรบัอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศในบางชัน้ของ
ส�านักงานทีอ่าคารเคเคพ	ีทาวเวอร์	ให้อยูท่ี	่25	องศาเซลเซยีส	
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	ปี	2559	เป็นต้นมา	ท�าให้ประหยดัการ
ใช้ไฟฟ้าได้	4,459.56	หน่วยต่อปี	หรอืค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ	
17,000	บาทต่อปี

	 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 inkpowder 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 mercury, 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.
	 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	6	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-conditioner	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	oncertain	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.

76 



	 2.6		จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง	Carpool	ให้พนักงาน
และชุมชนย่านอโศก	ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอโศกกับ
อาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	(13	ชั่วโมง/วัน	โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้
บริการ	200	คน/วัน)	
	 	 	ตั้งแต่ปี	2551	เป็นต้นมา	กลุ่มธุรกิจฯ	ให้บริการรถตู้
รับส่งพนักงานและบุคคลทั่วไป	ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอโศก
กับอาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	เป็นประจ�าทุกวันจันทร์-วันศุกร	์
ตั้งแต่เวลา	07.00-20.00	น.	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้า	พนักงาน	ผู้สัญจรทั่วไป	เฉลี่ย	200	คนต่อวัน	ในการ
เดินทางเชื่อมต่อจากระบบขนส่งสาธารณะ	(BTS	และ	MRT)	
มายังส�านักงานใหญ่ของธนาคาร	ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงลง
ประมาณร้อยละ	25	เมื่อเทียบกับการที่ทุกคนใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลในการเดินทาง	และช่วยลดการบริโภคน�้ามันเชื้อเพลิง
ในลักษณะเดียวกัน	

3. สรา้งระบบทำ งานใหมท่ีท่นัสมยัในการลดใชก้ระดาษ 
	 กลุม่ธรุกจิฯ	ก�าหนดนโยบายให้พนกังานประหยัดกระดาษ	
ซึ่งวัดผลการประหยัดกระดาษได้แล้วกว่า	68	ล้านแผ่น	หรือ	
340	ตัน	และยังคงท�าการรณรงค์ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมการใช้กระดาษอย่างคุม้ค่าทีส่ดุในองค์กร	แบ่งเป็น
โครงการต่างๆ	ดังนี้	
	 3.1		โครงการเปลี่ยนระบบการพิมพ์และถ่ายส�าเนา
เอกสาร
	 	 	ธนาคารน�าอุปกรณ์ที่เรียกว่า	Multifunction	Device	
(MDF)	มาใช้ตั้งแต่วันท่ี	1	มิถุนายน	2559	โดยอุปกรณ์นี้
รวมเครื่องพิมพ์เลเซอร์	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องสแกนภาพ
เอกสาร	และเครื่องโทรสารมาไว้รวมกันในอุปกรณ์เดียวมา
ใช้กับส�านักงานของธนาคาร	ท�าให้ธนาคารสามารถก�าหนด
ระบบการพมิพ์ให้เป็นแบบ	2	หน้ากระดาษต่อแผ่นได้อตัโนมตัิ	
และเมือ่ใช้งานร่วมกบักระดาษ	SCG	eco	value	ท�าให้ลดการ 
ใช้กระดาษลงไปได้เฉลี่ยร้อยละ	30	หรือ	9,450	รีมจนถึง 
สิ้นปี	2560	หรือ	23.63	ตัน	ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
ได้	10,588.50	กิโลกรัม	นอกจากนี้	หมึกพิมพ์ที่ใช้กับอุปกรณ์	
MDF	ต้องเป็นชนิดที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมด้วย
	 3.2		ปรับปรุงระบบการประชุม	โดยน�าระบบสืบค้น
ข้อมลูดจิติอลมาใช้ในการประชมุ	ส�าหรับคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ	ของธนาคาร	
	 	 	ธนาคารยกเลิกวิธีการจัดแฟ้มการประชุมให้กับคณะ
กรรมการธนาคารชุดต่างๆ	อาทิ	คณะกรรมการสินเชื่อราย
ใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่	คณะกรรมการสินเชื่อและ
ทรพัย์รอขาย	คณะกรรมการกลัน่กรองกองทนุระดบั	2	ด้วยการ
พมิพ์เอกสารลงบนกระดาษ	เป็นการบนัทกึข้อมลูดจิติอลลงใน

 2.6		Carpool	for	employees	and	local	community	members	 
from	Asoke	BTS	station	to	KKP	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 KKP 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 Group 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 conducted 
to create an organizational culture that saves paper, with 
the following programs implemented:
	 3.1		Switching	from	separate	printers	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	a	total	of	9,450	reams	or	23.63	tons,	
contributing to a reduction in greenhouse gas emissions 
of	10,588.50	kilograms	as	of	the	end	of	2017.	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	 
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แท็บเล็ต	(Tablet)	ให้กรรมการที่เข้าประชุมแต่ละท่าน	ท�าให้
ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้โดยเฉลีย่	3	แสนแผ่น	ต่อการ
ประชุมกรรมการแตล่ะคณะต่อป	ี(ลดปรมิาณการใช้กระดาษ
ลงได้ราว	29	ล้านแผ่น	หรือ	143.75	ตัน	หรือ	57,500	รีม	 
ตั้งแต่ปี	2556	ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	ถึงปัจจุบัน)
	 	 	 ทั้งนี้	 กระบวนการผลิตกระดาษ	 1	 ตันจะต้องใช้
ทรัพยากรดงันี	้ต้นไม้	17	ต้น	กระแสไฟฟ้า	1,000	กโิลวตัต์ต่อ
ชั่วโมง	น�้ามันเตา	300	ลิตร	น�้าสะอาด	100	ตัน	และคลอรีน	5	
กิโลกรัม
4. การลดใช้พลังงาน
	 4.1		มุ่งสู่การเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน	LEED	
ภายในปี	2563
	 	 	กลุ ่มธุรกิจฯ	อยู ่ระหว่างการเตรียมพร้อมปรับปรุง 
อาคารเคเคพทีาวเวอร์	ซ่ึงมกี�าหนดแล้วเสรจ็ในปี	2563	โดยมุง่ 
ให้อาคารส�านักงานใหญ่แห่งนี้ได้รับการรับรองเป็นอาคาร
เขียวตามมาตรฐานของ	 Leadership	 in	 Energy	 and	 
Environmental	Design	หรือ	LEED	ในระดับทอง	(Gold)	ที่
เน้นเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน	หรือ	Sustainability	ซึ่งหมายถึง	
การพัฒนานั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คน
ในปัจจุบันได้โดยไม่ท�าให้คนรุ่นหลังต้องเดือดร้อน	ด้วยการ
 -	 ใช้พลงังาน	น�า้	ทีด่นิ	วสัดกุ่อสร้างอย่างมปีระสทิธิภาพ
 -	 ค�านงึถงึสขุภาพของผูใ้ช้อาคารและส่งเสรมิประสทิธิภาพ 
ในการท�างานของพนกังาน
 -	 ลดของเสียและมลภาวะต่างๆ	ที่เกิดจากอาคาร
	 	 ซึ่งจะท�าให้พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ	ประมาณ	5,000	
คน	มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเมื่อการปรับปรุงอาคารนี้เสร็จ
สมบูรณ์ในปี	2563
 4.2		เครื่องแบบพนักงานลดโลกร้อน
	 	 	 ธนาคารได ้ รับ เ กียรติบัตรจากสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมสิง่ทอและองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก	
(องค์การมหาชน)	จากการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมเส้นใย	
CoolMode	จ�านวน	9,700	หลาผลิตเครื่องแบบพนักงาน
หญิงตั้งแต่ปี	2558	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	2561	โดยผ้าชนิด
นี้มีคุณสมบัติสวมใส่สบาย	ไม่ต้องรีดก่อนใส่จึงเป็นการลด
พลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง	
	 4.3		เปล่ียนหลอดไฟภายในธนาคารทัง้หมดกว่า	6	พนั
หลอดมาเป็นประเภทประหยัดพลังงาน	
	 	 	ธนาคารเปลีย่นหลอดไฟทกุหลอด	(จ�านวน	6,213	หลอด	) 
ในอาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	 เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน
เพื่อเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงานของธนาคาร	และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าส�าหรับใช้
ในองค์กรและการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการบริโภคพลังงาน
ตั้งแต่ปี	2554	เป็นต้นมา	ส่งผลให้ธนาคารสามารถประหยัด

meeting	per	year	(with	total	savings	of	29	million	sheets,	
or	around	143.75	tons	or	57,500	reams	of	paper,	for	five	
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.

4. Energy conservation
	 4.1		Striving	for	a	LEED	Green	Building	Certification	
by	2020	
   The Group is renovating its KKP Tower with the 
aim	to	achieve	a	Leadership	in	Energy	and	Environmental	
Design	(LEED)	certification	with	a	Gold	rating	by	2020.	
This	certificate	rating	assures	a	healthy	environment	for	
today and future generations with the following features:
	 -	 	Efficient	use	of	energy,	water	and	land	with	expanded	 
focus on materials.
 -  Optimal standards in human health and performance.
 -  Solid waste management to reduce pollutions.
  The	renovation	will	improve	the	quality	of	life	for	
around	5,000	employees	in	2020.	

	 4.2		Environmental-Friendly	Uniforms
	 	 	The	Group	was	awarded	a	certification	from	the	
Thailand Textile Institute and Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization (Public Organization) for the 
use	of	9,700	yards	of	polyester	and	CoolMode	fabrics	
to	produce	uniforms	for	female	employees	from	2015	to	 
February 2018. The non-iron fabric is smooth and breathable  
and helps save energy. 
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พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่	179,873	หน่วยต่อปี	และช่วยลดปรมิาณ 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพือ่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้	 
109,722	กิโลกรัมต่อปี	
	 	 	นอกจากนี	้หลังจากปี	2554	เป็นต้นมา	เมือ่มกีารสร้าง
หรือปรบัปรงุส�านักงานและสาขาใดๆ	เกดิขึน้	ธนาคารจะเลอืก
ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานทั้งหมด
	 4.4		โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
	 	 	ตั้งแต่	1	มีนาคม	2559	เป็นต้นมา	ธนาคารได้ด�าเนิน
การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ส�านักงาน	 อาคารเคเคพ	ี
ทาวเวอร์	ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า	20	ปี	 
เป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า	ใช้
กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าเดิม	0.17	กิโลวัตต์	ต่อตัน	จ�านวน	92	
เครื่อง	
	 4.5		โครงการปรับปรุงลิฟท์โดยสาร
	 	 	อาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	ได้ติดตั้งลิฟท์ที่ใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่แทนทีล่ฟิท์โดยสารภายในอาคารทีม่อีายกุารใช้งาน
มากกว่า	20	ปี	จ�านวน	12	ตวั	โดยตดิตัง้เสรจ็สมบรูณ์แล้วในปี	 
2560	สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้	0.17	กโิลวตัต์	ต่อตัน	
และสามารถน�าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเคลื่อนลิฟท์ขาลง
น�ากลับมาใช้งานได้

5. การรณรงค์สร้างจิตสำ นึกอนุรักษ์พลังงานและ
ลดใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
 • โครงการ	Save	Energy	@	Kiatnakin	Bank	ต่อ
เนื่อง	11	ปี
	 ธนาคารเริม่ด�าเนนิโครงการ	Save	Energy	@	Kiatnakin	Bank	 
ในปี	2549	และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่	11	เพ่ือ
รณรงค์สร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานและส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะใน
เรื่องการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ	
อย่างมีประสิทธิภาพ	มุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้พลังงานและทรัพยากร	ตามหลัก	4R	(Reduce,	Reuse,	
Recycle	และ	Repair)	
	 ในปี	2552	โครงการได้ร่วมมือกับบริษัท	อินโฟเซฟ	จ�ากัด	
(ในเครอืเอสซจี	ีเปเปอร์)	ซึง่เป็นพนัธมิตรทางธรุกจิของธนาคาร	
ท�าการรณรงค์ใช้กระดาษครบสองหน้าเพ่ือลดการตัดต้นไม้
เพือ่น�าไปผลติเย่ือกระดาษใหม่	ลดมลพษิในกระบวนการผลติ
กระดาษใหม่	และรณรงค์ให้พนักงานน�ากระดาษที่ต้องการ
ท�าลายมารวบรวมเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนน�ากลับมา
ใช้ใหม่	(Recycle)	ของบริษัทอินโฟเซฟ	ผลจากการรณรงค ์
ท�าให้อตัราการใช้กระดาษสิน้เปลอืงลดลง	และพนกังานคุน้เคย 
กับการคัดแยกกระดาษใช้แล้ว	 เพื่อเข ้าสู ่กระบวนการ
ท�าลายข้อมูลบนกระดาษเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหล 

	 4.3		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	light	bulbs	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.
	 4.4		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.
	 4.5		Replacing	passenger	elevators
   In 2017, KKP Tower installed 12 new modern elevators  
to replace the ones that have been in use for over 20 years.  
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	11	consecutive	years
	 	The	Bank	started	the	Save	Energy	@	Kiatnakin	Bank	
project	in	2006,	and	has	conducted	the	project	for	11	
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  
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สูภ่ายนอกด้วยเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของบรษิทั
อินโฟเซฟ	จ�ากัด	และเป็นการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	และลดของเสียจากกระบวนการผลิต	
	 ในปี	2560	โครงการสามารถรวบรวมขวดพลาสตกิไม่ใช้แล้ว	 
2,880	กโิลกรมั	และกระดาษหนงัสอืพมิพ์เก่า	1,133	กโิลกรมั	
จากอาคารเคเคพี	ทาวเวอร์	เข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนน�า
กลับมาใช้ใหม่ได้	จากการรณรงค์ร่วมกันของ	KKP	CSR	
Agents	และกลุ่มแม่บ้านประจ�าส�านักงานทุกคน	
	 โครงการได้ด�าเนนิการรณรงค์ต่อเนือ่งมาตลอดระยะเวลา	
11	ปี	โดยเน้นการรณรงค์เป็นพเิศษในช่วงวกิฤตพลงังาน	และ
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ	อาทิ	ปัญหาราคาน�้ามัน 
ในปี	2554	และปัญหาการขาดแคลนน�า้ในช่วงเดอืนมิถนุายน-
กรกฎาคม	ปี	2558	ที่ผ่านมา	เป็นต้น

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	2017,	the	project’s	campaign,	driven	by	KKP	CSR	
Agents	and	office	housekeepers,	was	able	to	collect	
2,880	kilograms	of	discarded	plastic	bottles	and	1,133	 
kilograms of old newspapers from the KKP Tower building  
for recycle process.
 The project has conducted campaigns for 11 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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๏ ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติสังคม 
Corporate Social Responsibility 

from a Social Perspective



•	 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ก�าหนดประเด็นเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรมและการเคารพสทิธมินษุยชนไว้เป็นหมวดหน่ึง
ของนโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ	หัวข้อบทบาท	
การปฏบิตัแิละความรบัผิดชอบต่อพนกังาน	และนโยบายเรือ่ง
แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	โดยเริ่ม 
น�าไปสูก่ารปฏบิตัต้ัิงแต่ข้ันตอนการสรรหาบคุลากรร่วมงานกบั
องค์กร	ซึง่กลุม่ธรุกจิฯ	ไม่ยอมรบัการเลือกปฏบิตัอินัเนือ่งด้วย
เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	ความพิการ	หรือรสนิยม 
ทางเพศ	และไม่ยอมรบัการเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายทกุรปูแบบ	 
และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงานแก่คนทุกกลุ่ม	ที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของต�าแหน่งงาน	และเมื่อ
เข้าสู่กระบวนการจ้างงาน	กลุ่มธุรกิจฯ	จัดให้มีการก�ากับดูแล
กิจการ	รวมถึงวางแผนการด�าเนินโครงการของกิจการอย่าง
รอบคอบ	ระมัดระวัง	ไม่ให้สร้างปัญหาที่อาจมีส่วนท�าให้เกิด
การละเมิดสิทธิของพนักงาน	ชุมชน	และสังคม	เช่น	
	 -	 จัดให้มีระบบการก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ทีเ่หมาะสม	เสมอภาค	และเทยีบเคยีงได้กบัผูป้ระกอบการอ่ืน
ในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	
	 -	 จัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการ
แต่งตั้ง	โยกย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ	มีการ
ปฏิบัติโดยความสุจริตใจ	ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้	ความ
สามารถ	และความเหมาะสมของพนักงาน	
	 -	 ก�าหนดให้มกีารดแูล	บรหิารจดัการ	และการปฏบิตัต่ิอ
พนกังานอย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	สภุาพ	ให้เกยีรต	ิให้โอกาส
ในการท�างานแก่พนักงานทุกระดับ	มุ่งเน้นการพัฒนาเสริม
สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานที่ดี
	 ส�าหรับประเด็นการจ้างงานคนพิการนั้น	ธนาคารร่วมมือ
กับสมาคมธนาคารไทยในโครงการ	“สมาคมธนาคารไทย 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”	ตั้งแต่ปี	2560	
เป็นต้นไป	เพือ่เปลีย่นรปูแบบการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพ 
ชวิีตคนพกิาร	เป็นการจดัจ้างเหมาช่วงงานหรอืจ้างเหมาบรกิาร
ในนามสมาคมธนาคารไทยให้คนพิการท�างานกับส�านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด	76	แห่งในทุกจังหวัด	และกิ่งกาชาด
ต�าบลอีก	240	แห่งทั่วประเทศ	รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ	ของ

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
Corporate Social Responsibility from a Social Perspective

• Fair	Treatment	of	Employees	and	Respect	for	Human	
Rights
 The Group has set respect for human rights and 
fair treatment of employees as one category under its  
corporate governance and CSR policies, starting from  
candidate recruitment, in which there is non-discrimination  
and	equal	treatment	for	all,	regardless	of	race,	nationality,	 
religion, gender, age, disability, or sexual orientation.  
As	an	equal	opportunity	employer,	 the	Group	offers	 
career opportunities to people of all demographics as long 
as	they	have	the	necessary	qualifications	or	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. Our practices are as follows:
	 -	 Ensure	that	employee	compensation	and	benefit	
programs	are	appropriate,	equitable	and	competitive,	
compared to other companies in the same industry.
	 -	 Develop	a	Human	Resources	Management	system	
for appointment, relocation, rewarding and punishment 
depending	on	employees’	knowledge,	expertise	and	 
suitability to uphold a good practice and integrity.
 - Oversee, manage and treat all employees fairly  
and	equitably	with	courtesy	and	politeness.	Open	 
opportunities for employees, focusing on organizational 
culture and good environment in the workplace. 
  In 2017, the Bank has worked with the TBA in 
conducting	the	“Thai	Bankers’	Association	Promotion	 
of	 the	Quality	 of	 Life	 of	 Persons	with	Disabilities”	
Project	 to	employ	disabled	workers	 in	76	provincial	 
Red	Cross	chapters,	240	Red	Cross	district	branches	 
across Thailand, and several organizations under 
the Thai Red Cross and Social Innovation Foundation  
Network,	including	sub-district	health	promoting	hospitals.	
The Bank had contributed to the Fund for Empowerment  
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สภากาชาดไทย	และเครือข่ายของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	
อาท	ิโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลในจงัหวัดต่างๆ	เป็นต้น	
แทนการจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารแทนการจ้างงานคนพกิาร	เนือ่งจากไม่สามารถจดัหา
คนพกิารในพืน้ทีม่าท�างานได้	หรอืบางต�าแหน่งงานไม่เหมาะ
กับคุณสมบัติของคนพิการ	ซึ่งธนาคารจ้างงานคนพิการใน 
โครงการนี้	34	คน	โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	ให้ได้ท�างานที่เหมาะสม	ใกล้บ้านพักอาศัย	และลด
ความเหลื่อมล�้าในสังคม	นอกจากน้ี	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้จ้างงาน
คนพิการเป็นพนักงานประจ�าขององค์กร	2	คน	เพื่อท�าหน้าที่
พนักงานปฏิบัติการทางโทรศัพท์	 และพนักงานสังกัดทีม
กิจกรรมเพื่อสังคม
	 	 ณ	สิน้ปี	2560	ธนาคาร	มพีนกังานรวม	4,017	คน	เป็น
เพศหญิง	2,360	คน	เพศชาย	1,577	คน	เป็นกลุ่มพนักงาน
ระดบับรหิารตัง้แต่ยศผูอ้�านวยการขึน้ไปรวม	240	คน	เป็นเพศ
หญิงร้อยละ	48.75	และเพศชายร้อยละ	51.25	และพนักงาน
ทกุคนได้รับค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม	เสมอภาค	
และเทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน	รวมทั้งค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

	 	 นอกเหนอืจากการเคารพสทิธมินษุยชนและการปฏบิตัิ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมแล้ว	กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได้ก�าหนด
มาตรการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าในเรื่องการไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้อง	เช่น
 • นโยบายเร่ืองการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ของธนาคาร
	 	 วางหลักการประการหนึ่งว่าธนาคารควรค�านึงถึง
ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารเห็นว่าอาจมี
ผลท�าให้เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขึ้นกับธนาคารในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจท่ีส�าคัญ	ไม่ว่าจะเกิดจากการด�าเนินการ 
ของธนาคาร	หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัธนาคาร	ซึง่ตคีวามรวมถงึ 
ประเด็นเรื่องการไม่สนับสนุนคู ่ค้า	 ลูกค้าที่ด�าเนินธุรกิจ
โดยไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง 
ไม่เป็นธรรมด้วย
	 	 พนักงานที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและผู้ที่
ประสงค์จะแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ	สามารถร้องเรียน
ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ	ของธนาคารได้	ดังที่แสดงไว้
ในย่อหน้าสุดท้าย	หน้า	33	ของรายงานฉบับนี้
 •	 นโยบายเรื่องการแต่งตั้งตัวแทนของธนาคาร
	 	 ภายใต้นโยบายนี้	ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ของธนาคารด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อาจเกิดจากการ

of Persons with Disabilities, as it was not possible to 
find	the	disabled	to	fill	positions	in	the	Bank,	or	staff	with	
disabilities may not be able to undertake the duties of 
some posts. In place of the contribution to the fund,  
the	Bank	has	supported	34	disabled	employees	under	the	 
Project	to	help	improve	their	quality	of	life,	provide	suitable	 
employment with convenient location, and reduce social 
inequalities.	Furthermore,	the	Group	has	also	hired	two	
full-time	disabled	employees	to	fill	telephone	operator	
and	CSR	officer	positions.
	 	 As	of	the	end	of	2017,	the	Bank	has	4,017	employees,	 
2,360	of	whom	are	female,	and	1,577	of	whom	are	male.	
Women	comprise	48.75%	of	executives,	while	men	comprise	 
51.25%.	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.

	 	 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	regard	include:
 • 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 who are treated unfairly and those wish 
to	file	a	complaint	regarding	violation	of	human	rights	
in	the	Group’s	supply	chain	may	do	so	through	various	
Bank channels, as indicated on last paragraph of page 
33	of	this	report.
 • Policy on Appointment of Banking Agent
  This policy involves risk management assessment 
of compliance, which may be caused by appointment 
of	banking	agents	who	with	insufficient	compliance	and	
legal control. It aims to ensure that the agents appointed 
give priority to important jobs and follow the overall risk 
management policies.
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แต่งต้ังตัวแทนของธนาคารที่ไม่มีระบบการก�ากับดูแลและ 
ควบคมุการปฏิบัตติามกฎหมายอย่างเพยีงพอ	เพือ่ให้การแต่งตัง้ 
ตัวแทนของธนาคารเป็นไปอย่างเหมาะสมกับความส�าคัญ 
ของงาน	และสอดคล้องกับนโยบายบรหิารความเสีย่งโดยรวม
ของธนาคาร
 • นโยบายเรื่องการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
	 	 วางหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกไว้
ประการหนึ่งว่า	จะต้องค�านึงถึงชื่อเสียงทางธุรกิจ	ประวัติการ
ถูกร้องเรียน	หรือถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี	วัฒนธรรมองค์กร	 
ซึง่ตคีวามได้ว่าผูใ้ห้บรกิารภายนอกรายใดทีม่ปีระวตัด้ิานการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการเอาเปรียบแรงงาน	จะไม่รับการ
พิจารณาเป็นผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มธุรกิจฯ	ด้วย	และ
นโยบายนี้ได้ก�าหนดให้มีระบบที่ชัดเจนในการก�ากับดูแล	
ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลผู้ให้บริการภายนอกอย่าง
เหมาะสม	เพื่อให้มีมาตรฐานการควบคุมภายในและการให้
บริการเช่นเดียวกับธนาคารด�าเนินการเอง	รวมท้ังต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าทั้งธนาคารเองและผู ้ให้บริการภายนอก 
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
•  นโยบายเรื่องการทวงถามหนี้ของธนาคาร	
	 	 ภายใต้นโยบายน้ี	ธนาคารและผู้ให้บริการภายนอกที่
ธนาคารมอบหมายให้ท�าการทวงหนี้แทนธนาคารต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญตัทิวงถามหนี	้พ.ศ.	2558	รวมทัง้กฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เช่น	ในการทวงถามหนี้นั้น	ต้อง
ไม่รบกวนหรือรังควานลูกหนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	ไม่ใช้
ค�าพูดที่รุนแรงหรือหยาบคาย	ข่มขู่	และคุกคามในลักษณะที่
ผิดกฎหมายเพื่อให้ลูกหนี้ช�าระหนี้	หรือการข่มขู่	การใช้ความ
รุนแรง	หรือการกระท�าที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย	
ชือ่เสยีง	หรอืทรพัย์สนิ	การใช้วาจาหรอืภาษาทีเ่ป็นการดูหม่ิน
ถากถาง	หรือเสียดสีต่อลูกหนี้หรือผู้อ่ืน	รวมทั้งต้องก�าหนด
ความถี่และระยะเวลาในการติดต่อกับลูกหนี้	โดยใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้ที่ลูกหนี้ได้แจ้งไว้	และมีความถี่
ในการติดตามที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก�าหนด	เป็นต้น	

 • 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 Debt Collection 
  The Bank and its debt-collection service provider 
must strictly comply with the Debt Collection Act B.E.  
2558	and	other	relevant	laws.	For	example,	when	collectors	 
try to collect a debt, they cannot disturb or harass the 
debtor without a reasonable cause; use violent or profane 
language; illegally threaten to force the debtor to pay 
the debt; menace to use violence against the debtor; do  
actions	that	cause	damage	to	the	debtor’s	body,	reputation,	 
or property; and use language that insults or satirize the 
debtors or others. The duration of their communication 
with	the	debtor	should	depend	on	the	debtor’s	contact	
address,	and	the	communication	frequency	is	subject	to	
the relevant law. 
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	 ในปี	2560	ธนาคารปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาบุคคล	 
และปฏิทินการอบรมประจ�าปี	2560	ในส่วนของโครงสร้าง 
การเรียนรู ้	 เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน 
ให้เหมาะสม	และสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร
ยิ่งขึ้น	ทั้งในรูปแบบของการเรียนรู ้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์	หรอืการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นห้องเรยีน	ซึง่ท�าให้ 
หัวหน้างานกับพนักงานมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ 
ร่วมกันที่ชัดเจนขึ้น	เหมาะสมมากขึ้น	และยังเป็นการเพิ่ม
ความสะดวกส�าหรับหัวหน้างานในการดูแล	และติดตาม
พัฒนาการจากการเรียนรู้ของทีมงานได้ดีขึ้น

ระยะเวลาเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย	ปี	2557-2560
Average Duration of Training in

ปี
Year

2560
2017

2559
2016

2558
2015

2557
2014	

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

24.48 29.96 32.13 25.20

	 จากตารางด้านบน	ในปี	2560	พนกังานของธนาคารได้รบั
การอบรมโดยเฉล่ียคนละ	4.08	วัน	หรือ	2-3	หลักสูตร	ซึ่งอยู่
ในระดับมาตรฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของภาค
อุตสาหกรรม

การพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน
Professional Development for Employees

 In 2017, the Bank adjusted its Training & Development  
Curriculum and launched its 2017 training calendar  
for training courses, in order to develop the skills 
and capabilities of employees in accordance with  
the business operat ions of the organizat ion. 
The courses provided supervisors and employees  
with the opportunities for professional development,  
and increased the convenience of supervisors  
in	tracking	and	monitoring	their	team’s	professional 
development.

	 The	table	above	indicates	that	each	of	the	Bank’s	 
employees	receive	an	average	of	4.08	days	of	training,	or	
2-3	training	courses,	in	2017,	which	is	at	a	standard	level	
for professional development in the industry.
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การดูแลพนักงาน
Employee Management

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
	 กลุม่ธรุกิจฯ	ให้ความส�าคญักบัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของพนกังานอย่างเป็นธรรม	โดยการประเมนิผลการปฏบิติังาน 
ประจ�าปี	จะแบ่งเป็น	2	รอบ	คือ	การประเมินและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานกลางปี	(มกราคม-มิถุนายน)	การก�าหนด
เป้าหมายในการท�างาน	(KPI)	ร่วมกัน	ซึ่งการก�าหนด	KPI	
จะเป็นการเช่ือมโยงจากวัตถุประสงค์โดยรวมตั้งแต่ระดับ
องค์กร	สายงาน	ฝ่ายงาน	ลงมายังพนักงานรายบุคคล	และ	
การประเมนิผลการปฏบัิตงิานรอบปลายปี	ซ่ึงเป็นการประเมนิ 
ผลการท�างานตัง้แต่เดอืนมกราคม-ธนัวาคม	โดยได้ประเมินผล
การปฏิบตังิาน	ภายใต้ระบบ	KK	Performance	Management	 
System	(KKPMS)	ซึ่งได้ก�าหนดกรอบเวลาในการประเมิน
แต่ละระดับ	ตั้งแต่พนักงาน	(ประเมินตนเอง)ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้น	(ประเมินล�าดับที่	1)	ไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูง	 
โดยมุ ่งเน้นการให้	 Feedback	 ระหว่างกันในช่วงท�าการ
ประเมินผล	หลังจากน้ันพนักงานแต่ละคนจะต้องเข้าไป 
รบัทราบผลการประเมนิในระบบ	KKPMS	และผูบ้งัคบับญัชา
เบื้องต้นต้องแจ้งและสนทนาให้	Feedback	กับพนักงาน
เกี่ยวกับผลการประเมิน	หากพนักงานไม่เห็นด้วยกับผลการ
ประเมินจะต้องระบุเหตุผลในระบบ	และฝ่ายพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลจะติดตามปัญหากรณีที่พนักงาน 
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน	ซึ่งธนาคารได้มุ่งเน้นให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	เพราะผลประเมินการปฏิบัติงาน 
จะถกูน�ามาใช้ในการประมวลผล	ประกอบการปรบัอัตราเงนิเดอืน 
และการจ่ายโบนัสประจ�าปี

การสำ รวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
	 จากผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	
ครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคม	2559	โดยพนักงานทั้งหมดของ
ธนาคารที่เริ่มงานก่อนวันที่	1	กุมภาพันธ์	2559	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	92.87	ของพนักงานทั้งหมด	ณ	เวลานั้น	เป็นผู้ตอบ
แบบส�ารวจ	ธนาคารได้น�าผลการส�ารวจดังกล่าวนี้มาพัฒนา
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี	2560	หลายด้าน	เช่น
	 -	 การปรับปรุงระเบียบเรื่องการลาประเภทต่างๆ
	 	 ธนาคารเพิ่มประเภทการลาเน่ืองจากพนักงานประสบ
อันตราย	บาดเจ็บ	หรือเจ็บป่วยที่เกิดจากการท�างานให้แก่
ธนาคาร	โดยไม่ถือเป็นวันลาป่วย	แต่จะได้รับการพิจารณา
ให้หยุดงานเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวเป็นเวลาไม่เกิน	180	วัน	

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 objec-
tives 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 Bank 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 Bank 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	Bank	is	using	 
the data from the Employee Engagement Survey to improve  
the	quality	of	the	following	employee	services	in	2017.	
	 -	 Leave	Entitlements
  The Bank has increased leave entitlements for 
employees injured or made ill at work will be eligible for 
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(นับรวมวันหยุด)	โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท�างาน
ปกติ
	 	 ธนาคารเพิ่มสิทธิการลาเพ่ือกิจธุระอันจ�าเป็นให้กับ
พนักงานทุกคน	โดยสามารถใช้สิทธิการลาประเภทน้ีได้นับ
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�างาน	โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างใน
วันท�างานปกติไม่เกินปีละ	5	วันท�างาน

ระดับยศ
Ranks

สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	
Annual	Leave	Entitlements

อายุงานน้อยกว่า	5	ป ี
Less	than	5	years	of	

service

อายุงานครบ	5	ปี
5 years of service and 

above

อายุงานครบ	10	ปี
10	years	of	service	

and above

ต�่ากว่ารองผู้อ�านวยการ
Ranks below Assistant Vice President

10	วันท�างาน
10 working days

15	วันท�างาน
15	working	days

20	วันท�างาน
20 working days

รองผู้อ�านวยการ	-	ผู้อ�านวยการอาวุโส
Assistant Vice President -
Senior Vice President

15	วันท�างาน
15	working	days

15	วันท�างาน
15	working	days

20	วันท�างาน
20 working days

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
Executive vice President up

20	วันท�างาน
20 working days

20	วันท�างาน
20 working days

20	วันท�างาน
20 working days

	 ธนาคารเพิ่มสิทธิการลาหยุดพักผ่อนประจ�าปีให้กับ
พนกังานทกุคนทีม่อีายงุานครบ	5	ปี	และ	10	ปี	โดยได้รบัค่าจ้าง 
เท่ากบัวันท�างานปกต	ิเนือ่งจากธนาคารค�านงึถงึการให้คณุค่า
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อองค์กร	 เพื่อ
เป็นการส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร

	 นอกจากนี้	 ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาดูแล 
สขุภาพมากขึน้ด้วยการพกัผ่อนในระยะเวลาทีเ่หมาะสมเพียงพอ	 
และได้เว้นว่างจากการปฏิบัติงานจริง	รวมถึงการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพของธนาคาร	จึงก�าหนดให้พนักงานต้อง
วางแผนการหยุดพักผ่อนติดต่อกันตั้งแต่	3	วันท�างานข้ึนไป	
(Block	Leave)	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	และให้นบัเป็นส่วนหนึง่ 
ของวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีของพนักงานด้วย	เริ่มตั้งแต่ปี	
2561	เป็นต้นไป

paid leave of up to 180 days (including weekends and 
holidays)	and	for	paid	personal	leave	of	up	to	5	days	per	
year. Employees can apply for the business leave from 
the	first	day	of	their	employment.
  The Bank has given additional annual leave  
entitlements	for	employees	with	5-year	and	10-year	 
services. This paid leave is one of the ways to honor 
employees’	dedicated	service	and	commitment	to	this	
organization	and	to	enhances	the	Group’s	relationship	
with the employees. 

 In addition, the Bank encourages employees to 
spend	sufficient	time	for	extended	rest	and	refreshment.	
To	enhance	 the	work	efficiency	of	 the	organization,	 
employees	are	required	to	take	mandatory	block	leave	
of at least three consecutive business days each year, 
at least once a year. From 2018, the block leave will be 
part of the annual leave entitlements. 
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	 -	 การปรบัโครงสร้างยศและโครงสร้างต�าแหน่งงาน
ของธนาคาร
	 	 ธนาคารปรับโครงสร้างและต�าแหน่งงานของธนาคาร
ในช่วงเดือนพฤษภาคม	2560	โดยเพิ่มยศใหม่	2	ระดับ	ได้แก่	
เจ้าหน้าทีอ่าวุโส	(Senior	Officer)	และผู้จดัการอาวโุส	(Senior	
Manager)	เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างยศและมาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มสถาบันการเงิน	และเพิ่ม
โอกาสความก้าวหน้า	การเติบโตในสายอาชีพให้แก่พนักงาน
อย่างชดัเจนยิง่ข้ึน	นอกจากนีย้งัท�าให้การบรหิารค่าตอบแทน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

สขุภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำ งาน 
 -	 โครงการ	KKP	Smart	Money,	Happy	Life
	 	 กลุม่ธรุกจิฯ	ด�าเนนิโครงการ	KKP	Smart	Money,	Happy	 
Life	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2559	ถึงปี	2561	 เพื่อส่งเสริม 
ให้พนักงานของกลุ ่มธุรกิจฯ	 มีการวางแผนทางการเงิน 
ระยะยาวสู่การเกษียณสุข	โดยเชื่อว่าสุขภาพทางการเงินท่ีด ี
จะท�าให้พนักงานมีความสุขในการท�างานและการใช้ชีวิต
อย่างมีนัยส�าคัญ	 ซ่ึงมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�างานของพนกังาน	การลดโอกาสในการทจุรติคอร์รปัชัน่	และ
ความผูกพันต่อองค์กรที่สูงขึ้น
	 	 ในปี	2560	กลุ่มธุรกิจฯ	จัดสัมมนาในหัวข้อ	“เก็บตังค์	
สร้างฝัน	วยัมนัส์	ยนัเกษียณ”	และ	“เกษยีณสขุอย่างเตม็สทิธ”ิ	 
เพื่อให้ความรู้ทางการเงินโดยเน้นความส�าคัญของการออม
เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณแก่พนักงาน	 รวมถึงผู ้แทน
องค์กรภาคสงัคมทีร่่วมด�าเนนิโครงการพฒันาคน	พฒันาชาต	ิ 
กับเกียรตินาคิน	เช่น	มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพ่ือการศึกษา	 
ยวุพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	หอจดหมายเหตพุทุธทาส	 
อินทปัญโญ	และมูลนิธิดวงประทีป	
	 	 นอกจากนี	้กลุม่ธุรกิจฯ	ได้ให้ค�าแนะน�าและตดิตามผล 
อย่างใกล้ชิดแก่พนักงานที่แจ้งความจ�านงค์ประสงค์เข้าร่วม
โครงการเพือ่พฒันาวนิยัทางการเงินของตนเองให้ดย่ิีงขึน้	และ 
จากการตดิตามผลพบว่าร้อยละ100	ของกลุม่ตวัอย่างยอมรับว่า 
การก�าหนดเป้าหมายทางการเงนิและการวางแผนทางการเงนิ 
เป็นทกัษะทีจ่�าเป็นถงึจ�าเป็นทีส่ดุของชีวติ	ร้อยละ	63	มกีารออม 
ขั้นต�่าร้อยละ	10	ของรายได้ต่อเดือน

	 -	 การเก็บข้อมูลความปลอดภัยในการท�างาน
	 	 ในปี	2560	มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน	
1	คน	ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯให้การดูแลภายใต้ระเบียบเรื่องการดูแล
พนักงานที่ไม่สามารถท�างานได้เนื่องจากประสบอันตราย	
บาดเจ็บ	หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการท�างานให้แก่ 

	 -	 Adjustments	to	Rank	and	Position	Structures
  In May 2017, the Bank conducted an adjustment 
to	personnel	rank	and	position	structures.	Senior	Office	
and Senior Manager ranks have been added to align  
with the rank structure and human resources management  
standards	of	 financial	 institutions.	This	adjustment	 
enhances	employees’	career	opportunities	and	development	 
and	efficiency	of	the	compensation	management	systems. 

Health and Safety at Work
 - KKP Smart Money, Happy Life
	 	 The	KKP	Smart	Money,	Happy	Life	program	has	
been	executed	from	August	2016	to	2018	to	encourage	
employees to conduct a long-term retirement plan. We 
believe	that	good	financial	health	will	make	employees	
happier both at the workplace and in their personal life. 
The	program	will	improve	their	work	efficiency,	reduce	
corruptions and enhance employee engagement.
  In 2017, the Group organized a seminar on “ Saving  
for	Fulfilling	Life	and	Happy	Retirement”	and	“Retirement	 
Planning	Tips”	 to	provide	 financial	 knowledge	and	 
emphasize the importance of saving to prepare for  
retirement. Attending these seminars were our employees 
and representatives from the social sector participating 
in	the	“Human	Development	and	National	Development	
with Kiatnakin,” including Kaitruammitr Foundation for  
Education, The Young Buddhists Association of Thailand, 
Buddhadasa Indapanno Archives and Duang Prateep 
Foundation.
  In addition, the Group has provided advice to 
and kept a close follow-up on employees who are willing 
to	participate	in	the	program	to	improve	their	financial	
discipline. We found that 100 percent of the employees 
agreed	that	financial	goal	setting	and	planning	is	the	most	
essential	skills	in	life	and	63	percent	of	them	had	a	10%	
saving of their monthly income.

 - Work Safety Statistics
  In 2017, one employee had an accident at work. 
The Group provides them with healthcare under the 
regulations on the support for employees with work- 
related injury, illness or danger. The employees are  
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กลุ ่มธุรกิจฯ	 โดยไม่ถือเป็นการลาป่วย	 แต่จะได้รับการ
พจิารณาให้หยดุงานเป็นเวลาไม่เกนิ	180	วนั	(นบัรวมวนัหยดุ)	
โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท�างานปกติ
	 -	 แผนสวัสดิการประกันสุขภาพแบบยืดหยุ่น
	 	 กลุม่ธุรกจิฯ	เปิดโอกาสให้พนักงานได้เลอืกใช้สวัสดกิาร
ประกันสุขภาพแบบยืดหยุ่น	(Flexible	Benefits	Program)	 
ต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	เพือ่ให้พนกังานได้เลอืกใช้สิทธสิวสัดิการเพ่ือ 
การดูแลสขุภาพทีต่รงและเหมาะสมกบัความจ�าเป็น	เพยีงพอ
กบัความต้องการใช้ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช่วงอาย	ุพฤติกรรม
การใส่ใจให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ	 ตลอดจน 
ไลฟ์สไตล์	ซึ่งช่วยท�าให้
	 -	 พนักงานสามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะสมและ 
ใกล้เคยีงกับความต้องการของตนเอง
	 -	 พนักงานสามารถวางแผนการใช้	 การบริหารสิทธิ
สวัสดิการของตนเองได้ในแต่ละปี
	 -	 เสรมิสร้างการรบัรูใ้นคณุค่าสวัสดกิารตามสทิธทิีไ่ด้รบั
จากองค์กรในพนักงานทุกระดับ
	 	 ในปี	 2560	 นี้ 	 พนักงานมีความพึงพอใจต่อแผน
สวัสดิการประกันสุขภาพแบบยืดหยุ ่นนี้มากขึ้นเนื่องจาก
ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ	มีประสิทธิภาพสูง
ขึ้นประกอบกับพนักงานมีความคุ้นเคยกับระบบนี้มากยิ่งขึ้น
	 	 ส�าหรับพนักงานประจ�าหน่วยงาน	ศูนย์บริการลูกค้า	
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์ตอบข้อ 
ซักถามลูกค้า	กลุ่มธุรกิจฯ	จัดให้มีการตรวจสุขภาพหูเพิ่มเติม
โดยเฉพาะทุกรายทุกปีด้วย

eligible for a leave of absence of up to 180 days (inclusive  
of public holidays), and their leave will be paid and not 
be regarded as sick leave. 
	 -	 Flexible	Benefit	Programs
  The Group offers opportunities for employees 
to	choose	a	Flexible	Benefit	Program	for	the	second	
year.	This	program	provides	options	for	health	benefits	
that	fit	the	needs	of	the	employees	depending	on	their	 
age range, self-care and lifestyle. The program can help  
employees to:
	 -	 choose	health	benefits	that	are	suitable	for	their	
needs. 
	 -	 make	better	planning	of	their	financial	management	 
and	their	annual	welfare	benefits	enhance	perception	of	
the	health	benefit	value.
	 	 In	2017,	employees	were	more	satisfied	with	
the	Flexible	Benefit	Program	due	to	a	more	efficient	 
reimbursement system and they were more familiar with 
this system.
  Besides, the Group provides an annual ear and 
hearing health check for every employee who engages 
in telephone services, including Customer Services and 
Customer Relations employees, in addition to the regular 
physical checkup.
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โครงการ “ตามหานายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” 
	 กลุม่ธุรกจิฯ	มุง่ส่งเสรมิให้พนกังานท่ีเป็น	“คนดแีละคนเก่ง”	
ในองค์กรได้รับความยกย่อง	ชมเชยอย่างจริงใจจากเพื่อน
ร่วมงาน	เพื่อเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	และมุ่งส่งเสริม
วฒันธรรมการท�างานทีด่ตีามหลกัอทิธบิาท	4	และวฒันธรรม
การยกย่อง	ชมเชย	และตระหนักถึงความดีของบุคลากรที่พึง 
ได้รบั	จงึได้ด�าเนนิโครงการ	“ตามหานายอินทร์	ผูปิ้ดทองหลงัพระ”	 
โดยให้พนักงานเสนอชื่อเพื่อน	พี่	น้อง	ที่รู้จักและเห็นว่าเป็น	 
“ผูปิ้ดทองหลงัพระ”	ตวัจรงิแบบลบัๆ	ซึง่มคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้
	 -	 เป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่	มุ่งมั่น	ตั้งใจและปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี	แต่ไม่เป็นที่รู้จักในคนหมู่มาก
	 -	 เป็นคนที่รักในงานที่ท�า	ทุ่มเท	และรับผิดชอบจนเกิด 
ผลส�าเร็จ	(ฉันทะ)
	 -	 เป็นคนทีข่ยนั	มุง่มัน่ต่อความส�าเรจ็/เป้าหมายท่ีต้ังไว้	(วริยิะ)
	 -	 เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท�างาน	(จิตตะ)
	 -	 เป็นคนท่ีกล้าแสดงออกหรอืคดิต่างอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
การพัฒนา	(วิมังสา)
	 -	 เป็นคนที่ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี	รู้บทบาทของตนเอง
ในการท�างานร่วมกันเป็นทีม
	 -	 เป็นคนที่มีความผูกพันกับองค์กร	มีความรู้สึกร่วมของ
ความเป็นเจ้าของ
	 เพื่อคัดเลือกเป็น	“นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ”	โดยมี
กตกิาว่าผูเ้สนอชือ่ต้องไม่เปิดเผยรายช่ือท่ีเสนอเข้ามาจนกว่า
จะถึงวันประกาศผลการตัดสินที่มีขึ้นในเดือนมกราคม	2561	
ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น	78	คน

“Finding Unsung Heroes” Project
 The Group aims to recognize employees who are 
“kindhearted and intelligent” and encourage their  
colleagues to admire them. The appreciation by  
people in the organization will inspire these unsung heroes  
to continue to dedicate themselves and contribute to a 
good	organizational	culture,	so-called	“Ithibath	4”	or	the	
Buddha’s	teaching	on	the	foundation	of	success.	The	
project seeks to promote a culture of appreciation and  
recognition by encouraging employees to secretly  
nominate their colleagues who are their “unsung heroes” 
and have the following characteristics:
 - Be role models through hard work and dedication 
while	keeping	a	low	profile
	 -	 Love	their	jobs	and	devote	themselves	to	their	duty	
until the jobs are successfully completed (Passion)
 - Diligent and committed to their goals and success 
(Perseverance)
 - Willing to overcome obstacles (Strong Mind)
 - Assertive, creative and willing to improve themselves  
(Development)
 - Willing to work as a team
	 -	 Loyal	with	a	strong	sense	of	ownership
 Employees must not reveal the name of their  
nominees until the results are announced in January 
2018. There is a total of 78 shortlisted nominees. 
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Community Engagement

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

	 กลุม่ธรุกจิฯ	ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ช่วยเหลอืและพฒันาชมุชน 
และสังคมนับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบัน
การเงินในปี	2514	นับเนื่องถึงปี	2560	เป็นเวลา	46	ปี	ตาม
ปณิธานของคุณเกียรติ	 วัธนเวคิน	 ประธานผู ้ก ่อตั้งท่ีว ่า	 
“เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยพัฒนา
ให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญขึ้น	 เม่ือธุรกิจประสบความส�าเร็จก็
ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น”	และได้ก่อตั้งมูลนิธิเกียรตินาคิน	พร้อม
รวบรวมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่ด�าเนินการมา
แล้วทั้งหมดไว้ภายใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการด้าน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมนอกกระบวนการด�าเนนิธรุกจิ	(CSR	 
after	process)	ในปี	2548	โดยใช้ชื่อว่า	“โครงการพัฒนาคน	 
พฒันาชาต	ิกบัเกียรตนิาคนิ”	และเมือ่มกีารร่วมกจิการระหว่าง
ธนาคารและบริษัท	ทุนภัทร	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในปี	2555	
ขอบข่ายการด�าเนินงานของโครงการพัฒนาคน	พัฒนาชาติ	 
กับเกียรตินาคิน	 จึงครอบคลุมถึงโครงการประจ�าอื่นๆ	 
ในด้านสังคมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	เป็นการเพิ่มศักยภาพ
และความโปร่งใสของการบริหารจัดการและการด�าเนิน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
	 มูลนิธิเกียรตินาคินเป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินความ 
รับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการด�าเนินธุรกิจร่วมกับ 
กลุ่มธรุกจิฯ	เนือ่งจากมพัีนธกจิ	“มุง่พัฒนาบคุลากรและเยาวชน 
ของชาติ	เพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ”	โดยมูลนิธิจะด�าเนินการ
ร่วมกับกลุ่มธุรกิจฯ	ในทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนาคน	 
พฒันาชาต	ิกบัเกยีรตนิาคนิ	ทัง้ในด้านงบประมาณและการน�า
ทักษะของพนักงานมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

 The Group has been committed to supporting community  
development	projects	from	its	first	year	of	operation	in	
1971	to	the	present	in	2017,	over	a	period	of	46	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  
activities	under	the	“Human	Development	and	National	 
Development with Kiatnakin Program” 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 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	Group’s	CSR	 
activities	under	the	“Human	Development	and	National	
Development with Kiatnakin Program” in terms of joining  
sponsorship program and maximizing employee  
engagement	in	CSR	projects	for	the	benefit	of	society.
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ประเด็นสำ คัญของ "โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน" ในปี 2560

	 ในปี	2560	โครงการพัฒนาคน	พัฒนาชาติ	กับเกียรตินาคิน	ให้ความส�าคัญต่อเนื่องกับการด�าเนินงานด้านการให้ความรู้ทาง 
การเงนิและสร้างวนิยัทางการเงนิในสงัคม	ควบคูก่บัการพฒันาจรยิธรรมและภมูคิุม้กนัสงัคม	เพราะเชือ่ว่าการมคีวามรูท้างการเงนิ 
และวินยัทางการเงนิทีด่เีป็นพืน้ฐานส�าคญัของความส�าเรจ็ในอนาคตของทกุคน	ซึง่จ�าเป็นต้องก�ากบัด้วยการพฒันาจริยธรรมและ 
ภูมิคุ้มกันสังคมเพื่อให้เกิดการน�าความรู้ที่ได้รับและความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นในอนาคตไปใช้ในทางที่ควรและสร้างประโยชน์ให้เกิด
แก่สังคม
 •	 ผลการด�าเนินงานด้านการให้ความรู้และการส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่สังคม
	 	 ด�าเนนิการให้ความรู้		รวมถงึสนบัสนนุการจดัอบรมร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 	ๆให้แก่เยาวชนตัง้แต่ระดบัชัน้มัธยมศกึษา-ระดบัปรญิญาตรี	 
	 	 รวมถงึสมาชิกชุมชนรอบข้างรวม	2,132	คน	ซึง่ในจ�านวนน้ี	สามารถพฒันาขึน้เป็นผูน้�าการเรยีนรู	้(Peer	Educator)	ได้	528	คน	 
	 	 มศีกัยภาพในการโน้มน�าสงัคมรอบข้างให้เปลีย่นแปลงพฤติกรรมทางการเงนิได้ในสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศึกษา	8	แห่ง	 
	 	 โรงเรียนมัธยมศึกษา	16	แห่ง	รวมถึงกับสมาชิกในครอบครัวของแต่ละคนขั้นต�่ารวม	1,600	คน
 • ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
	 	 สนับสนุนงบประมาณให้กบัยวุพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์		และหอจดหมายเหตุพทุธทาส	อนิทปัญโญ	 
	 	 เพือ่ด�าเนนิการส่งเสรมิการเรยีนรูห้ลกัธรรมและแนวทางการปฏิบติัตามหลกัศาสนาพทุธ	โดยมผีูเ้ข้าอบรมและกจิกรรมต่างๆ	 
	 	 ในปี	2560	รวม	27,063	คน	แบ่งเป็นพระภิกษสุงฆ์และสามเณร	174	รปู		วิทยากร	ครแูละพีเ่ล้ียงในการเผยแพร่พทุธศาสนา	 
	 	 484	คน	บุคคลทั่วไป	25,920	คน	เยาวชน	485	คน	
 •	 ผลการด�าเนินงานด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล 
	 	 ส�าหรับปี	2560-2561	ธนาคารรวบรวมคอมพิวเตอร์มือสองพร้อมอุปกรณ์สภาพดีประมาณ	1,000	ชุด	เพื่อจัดสรรให้แก ่
	 	 หน่วยงานการศกึษาและองค์กรภาคสงัคมทีม่คีวามต้องการ	เพือ่ต่ออายกุารใช้งานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	และช่วยลดปริมาณ 
	 	 ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ในสิง่แวดล้อม	โดยมอบให้กบัโรงเรยีน	20	แห่งทัว่ประเทศ	คนพกิาร	400	คนขึน้ไปได้น�าไปใช้ท�างานหรอื 
	 	 ใช้ฝึกอาชีพช่างซ่อม	และองค์กรภาคสังคม	2	แห่งได้ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการชุมชน
	 นอกจากนี้	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ให้ความส�าคัญการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน	 จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ 
หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ	เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ซึ่งด�าเนินการ 
โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์	ร่วมกับแพทยสภา	สถาบันพระปกเกล้า	เพื่อท�างานรักษาโรคด้วยการแพทย์ขั้นสูง 
ให้แก่ผู้ป่วย	10,000	ราย	ณ	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี	และกลุ่มธุรกิจฯ	ได้จัดกิจกรรมบริจาค 
โลหิตเป็นประจ�าทุกไตรมาส	สามารถช่วยสภากาชาดไทยรวบรวมโลหิตได้	321,600	มิลลิลิตร	ส�าหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย 
ได้อย่างน้อย	10,720	รายในปี	2560
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Key focus of the “Human Development and National Development 
with Kiatnakin” Program in 2017

	 In	2017,	the	“Human	Development	and	National	Development	with	Kiatnakin”	Program	focused	on	providing	financial	
literacy	and	promoting	financial	discipline	in	society,	alongside	development	of	the	ethics	and	social	immunity	of	people.	
We	believe	that	good	financial	literacy	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  
	 	 2,132	youths	at	the	secondary	school	and	university	levels,	as	well	as	members	of	the	community,	with	528	peer	 
	 	 educators	developed	from	this	group.	These	peer	educators	went	on	to	help	change	financial	behaviors	at	8	 
	 	 tertiary	education	institutions	and	16	secondary	schools,	and	among	1,600	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	27,063	people,	including	174	monks	and	novices;	484	trainers,	teachers	and	 
	 	 staff;	25,920	visitors	who	wished	to	expand	their	knowledge	of	Buddhism,	and	485	students	receiving	training	in	2017.	
 • Results of work to provide public aid and charitable contributions
  From 2017 to 2018, the Group has donated approximately 1,000 used computers to educational institutions and  
	 	 the	social	sector	organizations	in	need.	The	donation	maximized	the	benefit	of	the	computers	and	reduced	 
	 	 electronic	waste.	The	computers	were	given	to	20	schools	nationwide	and	400	disabled	persons	to	be	used	for	 
  their vocational trainings. Another two social sector organizations also received the computers for their social  
  service operation.
 The Group is committed to improving the health of the communities and gave a contribution to the Volunteer  
Medical	Doctor	Project	in	Honor	of	His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	Bodindradebayavarangkun	implemented	 
by	the	Foundation	for	Good	Governance	on	Medicine,	the	Medical	Council	of	Thailand,	and	King	Prajadhipok’s	 
Institute.	The	project	provides	advanced	medical	services	to	10,000	patients	at	Chaopraya	Abhaiphubejhr	Hospital,	 
Prachin Buri. The Group have also supported the Thai Red Cross Society in conducting blood donation drives.  
In	2017,	the	Bank	was	able	to	collect	321,600	milliliters	of	blood,	which	was	used	to	assist	at	least	10,720	patients.
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กรอบการดำ เนิน "โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน"
Operating Framework of the “Human Development and National Development  

with Kiatnakin” Program

•		ให้ทุนการศึกษาร่วมกับ 
				มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อ 
				การศึกษา
•		สนับสนุนการจัดประกวด 
				แผนธุรกิจ
•		ให้ความรู้และส่งเสริมวินัย 
				ทางการเงิน

•		สนบัสนนุยวุพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทย	ในโครงการพัฒนาจติให้เกดิ 
				ปัญญาและสันติสุข
•		สนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ
•		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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ด้านส่งเสริมการศึกษา
•	 โครงการทุนการศึกษาธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับ 
มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
	 กลุ่มธุรกิจฯ	ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพ่ือการศึกษา
มอบทุนการศึกษา	สร้างอาคารเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศในระดับ 
ชัน้อนบุาล-มธัยมศกึษา	ตัง้แต่ปี	2514	ต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั
เป็นปีที่	46
	 ในปี	2560	กลุ่มธุรกิจฯ	ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อ
การศึกษามอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในสังกัดโรงเรียน
หนองจอกพิทยานุสรณ์	 (ระดับประถมศึกษา)	 โรงเรียน
หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม	 และโรงเรียนหนองจอก 
กงลบิฮัวเคยีว	รวม	30	ทนุ	และมอบเงนิสนับสนนุการด�าเนินงาน 
ด้านการส่งเสรมิการศกึษาให้กับมลูนธิเิกยีรตร่ิวมมิตรเพือ่การ
ศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย

ผลการดำ เนินโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน ปี 2560

Examples of projects under the Human Development and National Development with 
Kiatnakin Program in 2017

•	 โครงการประกวดแผนธรุกิจ	The	mai	Bangkok	Business	 
Challenge	@	Sasin
	 กลุม่ธรุกจิฯ	สนบัสนุนจดัประกวดแผนธรุกจิภาษาอังกฤษ	
The	mai	Bangkok	Business	Challenge	@	Sasin	ซึ่งจัด
โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ต่อเน่ือง
เป็นปีที่	15	เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท
ได้แสดงศักยภาพในการน�าเสนอแผนธุรกิจระดับสากลและ

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	46	consecutive	years.
  In 2017, the Group collaborated with the Kiatruammitr  
Foundation	for	Education	to	give	30	scholarships	to	 
students	of	Nongchok	Pitayanuson	(Primary	School),	
Nongchok	Pitayanuson	Secondary	School,	and	Nongchok	 
Konglib	Huakhaew	School.	In	addition,	the	Group	also	
provided an educational contribution to the Kiatruammitr 
Foundation for Education.

• 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	Gradu-
ate Institute of Business Administration and Market for  
Alternative	Investment	(mai)	for	15	consecutive	years.	The	
competition is held to provide an international platform  
in which representatives from postgraduate programs 
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ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในการน�าเสนอแผนธุรกิจส�าหรับ 
ผู้ประกอบการใหม่	ในปี	2560	มีสถาบันการศึกษา	35	แห่ง	 
จาก	17	ประเทศใน	5	ทวีป	เข้าร่วมแข่งขัน	โดยทีมชนะเลิศ 
จะได ้รับถ ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	และสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
	 	 ผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่ธรุกจิฯ	ได้รบัเกยีรตใิห้ร่วมเป็น 
กรรมการตัดสินการประกวดในรอบ	MitrPhol	99-Second	
Pitch	และรอบ	KiatnakinPhatra	Venture	Exhibit	ในปี	2560	

compete to propose business plans and hone their  
entrepreneurial	skills.	In	2017,	35	educational	institutions	
from	17	countries	in	5	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 Maha Chakri Sirindhorn.
	 High-ranking	executives	of	the	Group	was	invited	
to	be	a	committee	member	for	the	MitrPhol	99-Second	
Pitch round and Kiatnakin Phatra Venture Exhibit round 
in 2017.
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โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ระยะที่ 2

Saving for Change Season 2

ความเป็นมา
	 สมาคมธนาคารไทยซ่ึงมีสมาชิกประกอบด้วยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศ	15	แห่งรวมทัง้ธนาคารเกยีรตนิาคนิ	จ�ากดั	
(มหาชน)	ได้รับนโยบายจากกระทรวงการคลังในปี	2556	ให้
ด�าเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินและการสร้างวินัย
ทางการเงินให้กับกลุ่มเยาวชน	และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
อิสระในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม	โดยด�าเนินการต่อเน่ือง
เป็นเวลา	3	ปี	จึงได้ส่งมอบนโยบายดังกล่าวให้ชมรม	CSR	
สมาคมธนาคารไทย	รับไปด�าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายแรก
คือเยาวชนระดับอุดมศึกษา	ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็น
โครงการน�าร่อง
	 ชมรม	CSR	สมาคมธนาคารไทยซึง่มธีนาคารเกยีรตนิาคนิ 
เป็นประธานชมรมจึงร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 (สอ.ดย.)	 โดยได้รับความสนับสนุน

Background
	 Founded	with	15	commercial	banks	including	Kiatnakin	 
Bank as its founding members, the TBA has been 
assigned by the Ministry of Finance to implement  
a	3-year	project	to	instill	financial	literacy	and	discipline	
into	Thai	youth	and	freelance	professionals	in	Nakhon	 
Pathom areas. The association has assigned CSR Club- 
the TBA to launch a pilot project with leading university  
students	 in	Nakhon	Pathom	areas	as	 the	first	 target	
group.
 The CSR Club, chaired by Kiatnakin Bank, joins forces 
with	NCYD,	to	launch	the	“Saving	for	Change”	project,	 
phase	1	(2014-2015)	and	phase	2	(2016-2017).	The	project	 
has been continuously supported by the SET,the BOT, 
the	Office	of	the	National	Anti-Corruption	Commission	 
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อย่างต่อเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ธนาคาร
แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ	และองค์กรภาคสังคม	ได้แก่	เครือข่ายเพื่อน
กระบวนกร	เพือ่ด�าเนนิการตามท่ีได้รบัมอบหมายจากสมาคม
ธนาคารไทย	ภายใต้ชื่อโครงการ	“รู้เก็บ	รู้ใช้	สบายใจ”	หรือ 
เรียกภาษาอังกฤษว่า	“Saving	for	Change”	ระยะที่	1	ช่วงปี	 
2557-2558	และระยะที่	2	ช่วงปี	2559-2560	โดยได้รับ 
งบประมาณสนบัสนนุจากสมาคมธนาคารไทยตลอดระยะเวลา 
ด�าเนินโครงการ	3	ปี	ซึ่งมีผลการด�าเนินงานดังนี้
 - พฒันาวิทยากรจากธนาคารสมาชกิของชมรม	CSR	
สมาคมธนาคารไทยทั้ง	15	แห่งได้รวม	133	คน
 -	 อบรมแกนน�านักศึกษาจ�านวน	614	คนจาก	10	
สถาบันการศึกษารวมทั้งสภาเด็กและเยาวชน	จังหวัด
นครปฐม และในจ�านวนนี้	206 คนสามารถเป็นผู้น�าการ
เรียนรู้	 (Peer	Educator)	โดยจัดท�ากิจกรรมขยายผลกับ
ชุมชนรวม	34	กิจกรรมตามแนวทางที่เรียนรู้จากคู่มือแกนน�า 
นักศึกษา	มีผู้ได้รับประโยชน์	6,261	คน	ซึ่งจะได้น�าทักษะ
การวางแผนทางการเงินและวินัยทางการเงิน	รวมถึงความรู้
เรื่องภัยทางการเงิน	และจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริตไป
ถ่ายทอดสู่สมาชิกในครอบครัวและสังคมในวงกว้างต่อไป
 -	 พัฒนาหลักสูตร	 4	 รู ้สู ่ความม่ังค่ังของตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้เป็นต้นแบบหลกัสูตรการ
บรหิารจดัการทางการเงนิทีเ่หมาะสมต่อการถ่ายทอดสูก่ลุม่
เยาวชนนิสตินกัศกึษายิง่ขึน้	และได้เน้นย�า้ข้อความส�าคญัของ	
 - สมาคมธนาคารไทย	ในการรณรงค์	“เทรนหนี้”	โดย
การสื่อสารกับผู้เข้ารับการอบรมว่า	“การเป็นหนี้ต้องควบคุม
ให้ภาระผ่อนช�าระไม่เกินร้อยละ	40	ของรายได้ต่อเดือน”
 - ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในโครงการ	Happy	 
Money,	Happy	Retirement	ทีส่่งเสรมิให้ทกุคนท�าแผนการออม 
อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้มีเงินขั้นต�่า	4	ล้านบาท	ส�าหรับใช้จ่าย	 
15,000	บาทต่อเดือน	ไปอีก	20	ปี	หลังเกษียณ
 - ธนาคารสมาชิกของชมรม	CSR	สมาคมธนาคาร
ไทยใช้เนื้อหาหลักในการให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการ
วางแผนบริหารจัดการทางการเงินตรงกันตามหลักสูตร	
“4	รู้สู่ความมั่งคั่ง”	
	 -	 ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์และ
ทศันคตทิีด่รีะหว่างผู้เข้าร่วมโครงการทกุภาคส่วน	จนเกดิ
เป็นการรวมพลงัเบญจภาคเีพือ่พฒันาเยาวชนไทยให้มีความรู ้
และวินัยทางการเงิน	ซื่อสัตย์สุจริต	และเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นอย่าง
ยั่งยืน
 - เป็นโครงการต้นแบบให้กับโครงการรณรงค์สร้าง
วินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคล

(NACC)	and	Friends	of	Facilitator	Network	with	a	3-year	
financial	contribution	from	the	TBA	Results	of	this	project	
are provided below:
 - Developed	the	skills	of	133	trainers	from	15	of	
TBA’s member banks.
 - Provided	trainings	to	614	student	leaders	from	
10	educational	institutions,	including	Children	and	Youth	
Council	of	Nakhon	Pathom,	with	206	of	which	becoming	
peer educators	for	34	activities	co-organized	with	the	 
communities	according	to	the	student	leaders’	guidelines.	 
The	project	developed	financial	planning	skills,	financial	
discipline,	financial	risks	and	anti-corruption	awareness	
for	6,261	people	who	will	transfer	the	knowledge	and	
skills to their family members and the society. 
 - Developed	the	SET’s	“Four	Know-Hows	to	Prosperity”	 
course	as	a	financial	management	curriculum	model	 
to be more suitable for students by focusing on the follow 
messages:
  - TheTBA through the “Debt Management”  
campaign, communicate its key message that “It is  
important to limit the amount of installation payment not 
to	exceed	40%	of	the	monthly	income.”
  - The SET,	through	its	“Happy	Money,	Happy	
Retirement”	Project	supports people to create and strictly 
follow a saving plan for a happy retirement with a minimum  
saving of four million baht and a monthly expense of 
15,000	baht	for	20	years	after	their	retirement	
 - All member banks of the TBA’s CSR club provide  
basic	knowledge	about	financial	management	in	consistent	 
with the content of “Four Know-Hows to Prosperity” course
 - Successfully developed relationship between  
participants from all sectors and enhance their positive 
attitude. This	led	to	the	collaboration	of	the	five	sectors	
to	develop	Thai	youth’s	financial	knowledge	and	financial	
discipline, and emphasized the importance of integrity, 
generosity, and sustainability.
 - Being a curriculum model for “The Financial  
Discipline	Creation	Campaign	to	Celebrate	Her	Majesty	
the	Queen	of	Thailand’s	Auspicious	72nd Birthday on 
August	12th,	2016	Project. The project has been initiated 
by the Federation of Business and Professional Women 
of	Thailand	Under	The	Royal	Patronage	Of	Her	Majesty	
The	Queen	(BPW	Thailand)	and	five	other	organizations,	 

98 



เฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	12	สิงหาคม	2559	ซึ่งริเริ่ม
โดยสหพนัธ์สมาคมสตรนีกัธรุกจิและวชิาชพีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์	โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ภาคีหลักอีก	5	แห่ง	ได้แก่	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
หอการค้าไทย	สมาคมธนาคารไทย	และ	สอ.ดย.	เพื่อรณรงค์ 
สร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกจ้างและพนักงานบริษัทของ
องค์กรต้นแบบ	63	แห่ง	ในปี	2559-2561	
 - ผู้ประกอบการภาคสังคมตระหนักถึงประโยชน์ท่ี
ภาคการธนาคารให้กบัสงัคมในโครงการน้ี	และมทีศันคตทิีด่ี
ต่อภาคการธนาคาร	เช่น	มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ยากจน	ซ.ีซ.ีเอฟ.	 
ในพระราชชูปถัมภ์	 ได้แสดงความชื่นชมต่อการด�าเนิน
โครงการ	และขอน�าหลักสูตรของโครงการไปอบรมให้เด็ก
ด้อยโอกาสในมูลนิธิจ�านวน	79	คน	นอกจากนี้	 เครือข่าย 
นักพัฒนารุ่นใหม่ภาคตะวันออกได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤตกิรรมการใช้จ่ายเงินของตน	ตัง้แต่ได้เข้ารบัการอบรม	
Train	the	Trainers	ร่วมกับวิทยากรของชมรม

•	 โครงการรณรงค์สร้างวินยัทางการเงินเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	12	
สงิหาคม	2559
	 สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชินูปถัมภ์	หรือ	สสธวท.	ได้ร่วมกับองค์กรภาคี	
5	องค์กร	ได้แก่	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หอการค้าไทย	
สมาคมธนาคารไทย	 และสภาองค์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 (สอ.ดย.)	 ร่วมกันจัดท�า	 “โครงการ
รณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 12	 สิงหาคม	 2559”	 เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 
12	สิงหาคม	2559	ขึ้น	เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการรณรงค์
ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางด้านการเงินให้แก่พนักงาน
ขององค์กรสมาชิก	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ
ประมาณ	150,000	คนในช่วงปี	2559-2561	โดยน�าต้นแบบ
ของการด�าเนนิโครงการมาจากโครงการรูเ้กบ็	รูใ้ช้	สบายใจ	ซึง่
เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคารไทย	สอ.ดย.	และ
ชมรม	CSR	สมาคมธนาคารไทย	ร่วมกบัองค์กรภาคอีกี	4	แห่ง	
ทีม่วัีตถปุระสงค์หลกัในการให้ความรูแ้ละปลกูฝังวนิยัทางการ
เงินแก่แกนน�านิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม	รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในหน้า	97-99

namely	Ministry	of	Social	Development	and	Human	 
Security, the SET, the Thai Chamber of Commerce,  
the	TBA	and	NCYD,	 to	provide	 financial	 discipline	 
development	for	employees	and	contractors	of	63	model	
organizations	from	2016	to	2018.	
 • Social	sector	organizations	enjoyed	the	benefits	
from this banking sector’s	financial	project	and	had	good	 
attitude towards the banking sector. For example,  
Community	Children	Foundation	Under	the	Royal	Patronage	 
of	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	(CCF)	expressed	 
its appreciation for this project and asked for permission  
to	 use	 the	 curriculum	 to	 provide	 trainings	 for	 79	 
underprivileged	children.	In	addition,	the	New	Generation	 
of Community Development Experts in the Eastern Region  
has	changed	 their	 financial	 attitude	and	 spending	 
behaviour since they have completed the “Train the 
Trainers”	workshop	with	the	association’s	trainers.	

• The Financial Discipline Creation Campaign to Celebrate  
Her	Majesty	the	Queen	of	Thailand’s	Auspicious	72nd 

Birthday	on	August	12th,	2016	Project.
	 BPW	Thailand,	in	partnership	with	five	other	organizations,	 
namely	Ministry	of	Social	Development	and	Human	 
Security, SET, the Thai Chamber of Commerce, TBA 
and	NCYD,	initiated	“The	Financial	Discipline	Creation	 
Campaign	 to	Celebrate	Her	Majesty	 the	Queen	of	 
Thailand’s	Auspicious	72nd Birthday on August 12th, 
2016”	Project.	The	project	aims	to	raise	awareness	and	
enhance	financial	discipline	for	150,000	employees	and	
members of public and private organization at all levels, 
from	2016	to	2018.	This	project	follows	the	model	of	the	 
“Saving for Change” project, which has been implemented  
by	the	TBA	and	CSR	club	–	the	Thai	Bankers’	Association,	
together	with	four	other	organizations,	to	offer	financial	 
literacy	and	strengthen	financial	discipline	of	university	
student	leaders	in	Nakhon	Pathom.	Details	are	provided	on	 
pages	97-99		of	this	report.
 The TBA has assigned its CSR club to continue this project  
with the main partners. The representatives of the club, 
namely Kiatnakin Bank, KTB General Services and  
Security	Co.,	Ltd.,	which	is	an	affiliate	of	Krung	Thai	Bank	
Public	Co.,	Ltd.,	join	forces	to	strengthen	employees’	 
financial	discipline	in	the	3-year	pilot	period.	
 Kiatnakin Bank has implemented the “KKP Smart 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2560 99



	 สมาคมธนาคารไทยได้มอบหมายให้ชมรม	CSR	สมาคม
ธนาคารไทยเป็นผู้สานต่อด�าเนินโครงการน้ีร่วมกับภาคีหลัก
ของโครงการ	โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน	และบริษัท	รักษา
ความปลอดภัย	กรุงไทยธุรกิจบริการ	จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัท 
ในเครอืของธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นตวัแทนของ
ชมรม	CSR	สมาคมธนาคารไทย	ร่วมรณรงค์สร้างวนัิยทางการ
เงินให้เกิดแก่พนักงานขององค์กรในระยะน�าร่อง	3	ปี
	 ธนาคารเกียรตินาคินได้ด�าเนินการให้ความรู้และรณรงค์
สร้างวินัยทางการเงินให้แก่พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ	ตาม
แนวทางของโครงการนี	้ภายใต้ชือ่การด�าเนนิงานภายในกลุม่
ธุรกิจฯ	ว่า	“KKP	Smart	Money,	Happy	Life”	รายละเอียด
ตามที่ปรากฏในหน้า	88

Money,	Happy	Life”	Project	to	provide	financial	education	
and	raise	awareness	of	financial	discipline	to	the	Group’s	
employees using the abovementioned project model, as 
reported on Pages 88. 
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	 กลุ่มธุรกิจฯ	ให้ความส�าคัญกับการน�าทักษะความรู้ความ
เชี่ยวชาญขององค์กรและพนักงานไปสร้างประโยชน์ให้แก่
สังคม	โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน
และปลูกฝังวินัยทางการเงิน	ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญมาก
เพราะเป็นพื้นฐานสู่ความส�าเร็จในหลายๆ	ด้านของทุกคน	
	 ในปี	2560	วิทยากรจิตอาสาของกลุ่มธุรกิจฯ	ได้ให้ความรู้ 
ทางการเงินโดยเน้นเรื่องการวางแผนทางการเงินและการ 
เตรียมพร้อมสู่การเกษียณสุขในโอกาสต่างๆ	อาทิ
	 -	 ให้ความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยในการจัด
สัมมนาหัวข้อ	“ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน 
และสินเช่ือ”	ให้กับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	รวม	200	คน	
ในพธิมีอบรางวลัและใบประกาศเกียรตคิณุแก่สถานประกอบ
การทีเ่ข้าร่วม	“โครงการพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค”	ตามนโยบาย	
One	Province	One	Agro	–	Industrial	Product	ประจ�าปี	2560

การให้ความรู้ทางการเงินแก่สังคม
Financial Literacy Projects

 The Group places importance on utilizing the expertise  
of our organization and employees to help the society, 
especially	in	terms	of	financial	knowledge	and	discipline.	
Both are essential life skills, as it leads to many other 
achievements in life. 
 In 2017, the volunteer trainers of the Group spoke at many 
financial	literacy	and	retirement	plan	seminars	as	follows:
 - Partnered with TBA to organize a seminar on  
“Financial and Credit Management Knowledge” for 200 
government	officials	from	Ministry	of	Industry	and	SMEs	
entrepreneurs,	at	the	award	and	certificate	presentation	
ceremony for SMEs that participate in the “Enhancing 
Competitiveness of Regional Agro-Industrial Products” 
Project	under	the	One	Province	One	Agro	–	Industrial	
Product Policy 2017.

	 -	 อบรมในหวัข้อ	“Smart	Money,	Happy	Life	by	KKP”	 
ให้แก่คณะท�างานหลักทุกคนของหอจดหมายเหตุพุทธทาส	 
อินทปัญโญ	ซึ่งเป็นองค์การภาคสังคมที่ร่วมด�าเนินโครงการ
พัฒนาคน	พัฒนาชาติ	กับเกียรตินาคิน
	 -	 อบรมในหวัข้อ	“4	รูสู้ค่วามมัง่คัง่	:	ผูป้ระกอบการรุน่เยาว์”	 
ให้แก่เยาวชน	40	คน	จาก	14	สถาบนัการศกึษาในความดแูล
ของมูลนิธิดวงประทีป	ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคสังคมท่ีร่วม
ด�าเนินโครงการพัฒนาคน	พัฒนาชาติ	กับเกียรตินาคิน	

	 -	 Provided	a	“Smart	Money,	Happy	Life	by	KKP”	
training for all members of the working committee for 
Buddhadasa Indapanno Archives (BIA), a social sector 
organization	participating	in	the	“Human	Development	
and	National	Development	with	Kiatnakin	Program”
	 -	 Organized	a	“Four	Know-Hows	to	Prosperity”	training	 
for	40	students	from	14	educational	 institutes	under	
Duang Prateep Foundation, one of the participating  
organization	of	 “Human	Development	and	National	 
Development with Kiatnakin Program”
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ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
•	 โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
	 	 กลุ่มธุรกิจฯ	ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ์	ด�าเนนิโครงการพฒันาจติให้เกดิปัญญา 
และสนัตสุิข	ตัง้แต่ปี	2537	ถงึปัจจบุนั	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่23	เพือ่
ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ลกูค้า	และบคุคลทัว่ไปได้เรยีนรู ้
หลักธรรมะและสามารถน�าไปใช้ในการท�างานและชวีติประจ�า
วันได้	ส�าหรับพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ	ที่เข้ารับการอบรม
ธรรมะในโครงการนี้จะได้รับสิทธิไม่นับวันเข้ารับการอบรม
เป็นวันลาหยุดพักผ่อนประจ�าปี	
	 	 ในปี	2560	มผีูส้นใจเข้ารบัการอบรมธรรมะในหลกัสตูร
ต่างๆ	 ของยุวพุทธฯ	 ที่กลุ ่มธุรกิจฯ	 ให้การสนับสนุน	 31	
หลักสูตร	โดยมีผู้เข้ารับการอบรมแบ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์และ
สามเณร	174	รูป	วิทยากร	ครูและพี่เลี้ยงในการเผยแพร่พุทธ 
ศาสนา	484	คน	เยาวชน	485	คน	พนักงานและลูกค้าของ 
กลุม่ธรุกจิฯ	27	คน	และสาธารณชนอ่ืนอกี	4,911	คน	และบคุคล 
ทั่วไป	2,436	คน	
	 	 นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจฯ	จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน	 ส�าหรับผู ้บริหารและพนักงานกลุ ่มธุรกิจฯ	 
ในหลกัสตูรของพระอาจารย์ชาญชัย	อธปัิญโญ	ระยะเวลา	3	วนั	 
ณ	ยุวพุทธฯ	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	โดยมีพนักงานเข้าร่วม	
125	คน	และกลุ่มธุรกิจฯ	สนับสนุนเงินทุนเข้ากองทุนเผยแผ่
ธรรมะเป็นธรรมทานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิม่ช่องทางการเผยแผ่

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	(YBAT)	to	operate	
Mind Development for Wisdom and Peace Program from 
1994	until	today,	or	23	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. For employees of the Group attending 
the Dharma workshops, their days off taken to join the 
workshops will not contribute towards their annual leave 
quota.

	 -	 อบรมในหัวข้อ	“การออมเพื่ออนาคต”	ให้แก่บัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ	วทิยาเขตร่มเกล้า	 
เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน
และการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ	ก่อนที่
บัณฑิตกลุ่มนี้จะเข้าสู่ชีวิตการท�างาน

	 -	 Held	a	seminar	on	“Saving	 for	 the	Future”	 for	 
graduates	of	Faculty	of	Liberal	Arts,	Kasem	Bundit	University,	 
Romklao	Campus.	The	session	provided	financial	and	
investment knowledge and different investment products 
for the graduates before they start working.

	 	 In	2017,	174	monks	and	novices;	484	trainers,	 
teachers,	and	staff;	485	youths;	27	employees	and	customers	 
of	the	Group;	4,911	members	of	other	organizations	
and	2,436	members	of	the	public	attended	31	Dharma	 
courses organized by the association, with the support 
of the Group.
	 	 In	honor	of	the	Late	King,	the	Group	organized	
Ajarn	Chanchai	Athipanyo’s	3-day	meditation	course	for	
125	executives	and	employees	at	YBAT.	The	Group	also	
provided	a	financial	contribution	to	a	donation	fund	to	
support dharma teaching through various publications 
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ธรรมะร่วมกบัยวุพทุธฯ	ผ่านสือ่สิง่พมิพ์	ได้แก่	วารสารยวุพุทธ
สมัพันธ์	หนงัสอืเทศน์มงคล	38	ประการ	หนงัสอืเทศน์มหาชาติ	
หนงัสอืสาธยายพระไตรปิฏก	รวมถงึสือ่อเิลก็ทรอนกิส์อีกด้วย

such	YBAT	magazine,	“38	Steps	to	an	Enlightened	Life”	 
book, “The Story of Gautama Buddha as Vessantara  
Sermon” book, the Tipitaka book and other e-books, on a  
regular basis.
• Financial Funding Program for the Buddhadasa Inda-
panno Archives Operations
  The Group has donated funds to support the  
operations	of	the	Buddhadasa	Indapanno	Archives	for	5	years	 
from	2013	to	2017.	The	funds	were	used	for	operations	of	
the archives and organizing of the projects and activities  
under “Kiatnakin Phatra Fund for Dharma in Society”  
project.	In	2017,	the	Archives	organized	63	dharma	learning	 
activities,	which	were	held	767	times	and	attended	by	
20,971	people.
   The Group contributed to activities to mark the 
111th	anniversary	of	Buddhadasa	Bhikkhu’s	birth	on	 
May 27, 2017 as part of an international conference.  
On this special occasion, the Group supported a number 
of activities conducted in Thai and English for 22,000 
participants. It also partnered with BIA to implement the 
“Inspiring Temples” to create a network for monks,  
communities and participating organization network 
to worktogether sustainably together. In addition, the 
Group also supported an international conference on the  
topic	of	“Dharma	and	the	Society”	from	May	24	to	June	
2,	2017,	and	publication	of	“The	Power	of	the	Land”	and	
“The	Heart	of	Nirvana”	totalling	2,560	books.
  In addition, the Group has also supported BIA by  
communicating activities and projects held by the  
archives	through	the	Group’s	media	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.
• 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  
15	 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,	520	members	have	been	awarded	outstanding	
savers	and	37	have	been	awarded	as	best	at	repaying,	
out	of	all	1,915	members.

•	 โครงการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการด�าเนินงานให้กับ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ	
	 	 กลุม่ธรุกจิฯ	บรจิาคทนุทรพัย์เพือ่สนบัสนนุการด�าเนินงาน 
ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญหรือสวนโมกข์
กรุงเทพ	ต่อเนือ่งเป็นเวลา	5	ปี	ตัง้แต่ปี	2556-2560	เพือ่ใช้เป็น
งบประมาณด�าเนินงานและการจัดท�าโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง	ๆ	ภายใต้ช่ือโครงการ	“ทุนเกียรตินาคินภัทรเพ่ือน�าธรรม 
สู่สังคม”	โดยในปี	2560	หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ	ได้จัด
กจิกรรมเรยีนรูธ้รรมะ	63	กจิกรรม	ซึง่จดัซ�า้รวมทัง้สิน้	767	ครัง้	 
มีผู้ร่วมกิจกรรม	20,971	คน
	 	 กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครบ
รอบชาตกาล	ท่านพุทธทาส	111	ปี	เม่ือวันที่	27	พฤษภาคม	
2560	 ซ่ึงเป็นการสัมมนาวิชาการพุทธศาสนานานาชาติ	
สนับสนุนกิจกรรมภาวนาในรูปแบบต่างๆ	ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	มีผู้ร่วมกิจกรรม	22,000	คน	และสนับสนุน
กิจกรรมโครงการ	“วัดบันดาลใจ”	ร่วมกับหอจดหมายเหตุ
พุทธทาสฯ	ในการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่าง
พระสงฆ์	ชุมชน	และองค์กรภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน	พร้อม
สนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการพุทธศาสนานานาชาติ	วันที	่
24	พฤษภาคม	–	2	มิถุนายน	2560	ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาว่า
ด้วย	“พทุธธรรมกบัสังคม”	และทนุจัดพิมพ์หนังสอื	“ก�าลังของ
แผ่นดิน”	และ	“หัวใจนิพพาน”	จ�านวน	2,560	เล่ม
	 	 นอกจากนี้	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ยังสนับสนุนกิจกรรมของ 
หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ	ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กรแต่ละเดือน	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลา
ว่างศึกษาพุทธศาสนาด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่	
มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น
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•	 โครงการส่งเสริมการออมดีเด่นร่วมกับมูลนิธิดวง
ประทีป
	 	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา	มูลนิธิดวงประทีป	ต่อเน่ือง
เป็นปีที่	 15	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ซึ่งปัจจุบันม ี
จ�านวน	 1,915	 คนซึ่งอยู ่อาศัยในชุมชนคลองเตยและมี 
รายได้น้อยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกู้เงินนอกระบบ	ซึ่งมี 
ดอกเบี้ยสูงเกินจริงมาสู่การกู้ยืมในระบบสหกรณ์	ตลอดจน
เน้นย�า้ความส�าคญัของการมวีนิยัการออมอย่างต่อเนือ่ง	ในปี	
2560	สหกรณ์มสีมาชกิดีเด่นทีส่ามารถออมอย่างสม�า่เสมอต่อ
เนื่องจ�านวน	520	คน	และผู้ที่ช�าระหนี้คืนดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
ตรงตามก�าหนดเวลาทุกงวด	37	คน
	 	 ในปี	 2560	 กลุ ่มธุรกิจฯ	 ได้จัดการบรรยายหัวข้อ	 
“เงนิทองต้องวางแผน...	Happy	Money	หมดหนีม้ตัีงค์เกบ็”	ให้ 
แก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์บริการเพื่อการ
พัฒนา	มูลนิธิดวงประทีป	รวม	200	คน	ในโอกาสพิธีมอบ
รางวัลสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น	ประจ�าปี	2560	

ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
	 กลุ่มธุรกิจฯ	สนับสนุนองค์กรอ่ืน	ๆ	ในการด�าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ทั้งในด้านงบประมาณ	การจัดกิจกรรม	
และ/หรือการสนับสนุนวิทยากรในโครงการต่าง	ๆ	เช่น
 • กลุ่มธุรกิจฯ	ร่วมสนับสนุนงบประมาณ	1,000,000	
บาทและน�าพนักงานจิตอาสากว่า	 80	คนจากส�านักงาน
ใหญ่และสาขาต่างๆ	รวมทั้งมูลนิธิเกียรตินาคิน	เข้าร่วมท�า
กิจกรรมและสนับสนุนงานต่างๆ	ของโครงการหน่วยแพทย์
อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ในวโรกาสท่ีทรงครอง 
สิริ ราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ ์ เป ็นพระมหากษัตริย  ์
รัชกาลท่ี	10	แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	 ซ่ึงด�าเนินการโดย
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภา	สถาบัน
พระปกเกล้านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
ทางการแพทย์รุ ่นท่ี	 5	 (ปธพ.5)	และภาคีเครือข่ายต่างๆ	 
เพื่อให้การรักษาข้ันสูง	 เช่น	การผ่าตัด	แก่ผู ้ป่วยทุติยภูมิ 
กว่า	10,000	คน	ในพื้นที่ปราจีนบุรีและบริเวณใกล้เคียง	โดย 
แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั่วประเทศรวมตัวกัน 
มากถงึ	200	ท่าน	เพือ่เปิด	21	คลนิกิเฉพาะทาง	ทีโ่รงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี	 เมื่อวันที่	13-14	
พฤษภาคม	2560	โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ	
	 พนักงานจิตอาสาของกลุ่มธุรกิจฯ	ได้ร่วมท�ากิจกรรมและ
สนับสนุนงานต่างๆ	อาทิ	งานหน่วยแพทย์ด้านจักษุ	งาน
เหรญัญกิ	และเปิดบธูเพือ่อ�านวยความสะดวกคนไข้และผู้เข้า
ร่วมงาน	และสอนการเย็บตุ๊กตาคุณช้างจับมือเพ่ือน�าไปช่วย

	 In	2017,	 the	Group	held	a	seminar	 titled	“Happy	 
Money: A Financial Planning and Debt Management” for 
200 attendees who were committee and members of the  
Cooperatives for Development, Duang Prateep  
Foundation, during the Outstanding Member Award  
Presentation Ceremony 2017. 

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:
 • The Group provided a contribution of 1 million 
baht and more than 80 volunteer employees from the 
headquarter	and	branches,	and	Kiatnakin	Foundation	to	
support activities and missions of Volunteer Doctor Team 
in	celebration	of	His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	
Bodindradebayavarangkun’s Accession to the Throne. 
The project has been implemented by the Foundation 
for Good Governance on Medicine, the Medical Council  
of	Thailand,	King	Prajadhipok’s	 Institute,	5th-Class	 
Students	of	the	Good	Governance	for	Medicine	Certificate 
 Program and many other partners. The project provides 
advanced medical services, including surgeries, by 200 
medical specialists across the country to offer 21 medical 
specialist	clinics	at	Chaopraya	Abhaiphubejhr	Hospital,	
Prachin	Buri,	on	May	13-14,	2017.	This	project	was	free	
of	charge	and	benefits	over	10,000	patients	Prachin	Buri	
and surrounding areas. 
 Our volunteer employees participated in the activities 
to support several functions, such as ophthalmology unit, 
treasurer unit, and medical service booths for patients 
and participants. Another group of our personnel joined 
a sewing project to make elephant dolls to help patients 
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ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือผู้ป่วยภาวะสมองผิดปกติในการ 
บ�าบัดนิว้มือโดยส่งมอบให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร	 
ซึ่งเป็นการรวมพลังจิตอาสาครั้งส�าคัญของกลุ่มธุรกิจฯ	อีก
วาระหนึ่ง

 • กลุ่มธุรกิจฯ	และมูลนิธิเกียรตินาคิน	ด�าเนินโครงการ	
“เกียรตินาคินส่งมอบคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือสังคม”	
โดยบริจาคคอมพิวเตอร ์มือสองที่ มีสภาพดี	 รวม	
1,000	ชุด	ให้กับองค์กรภายนอก	7	แห่ง	ได้แก่	ยุวพุทธิก 
สมาคมฯ	สภากาชาดไทย	บรษิทั	เลร์ิน	เอด็ดเูคชัน่	จ�ากัด	มูลนธิิ 
ดวงประทีป	 มูลนิธิเกียรติร ่วมมิตรเพื่อการศึกษา	 มูลนิธิ 
พระมหาไถ่เพือ่การพฒันาคนพกิาร	และโรงเรยีนคลองไผ่วิทยา	 
เพือ่เป็นการส่งเสรมิการศกึษาให้กบัโรงเรยีน	20	แห่งทัว่ประเทศ	 
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ให้คนพิการกว่า	 
400	คน	ส่งเสรมิการเข้าถงึเทคโนโลยเีพือ่น�าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	และยังเป็นการ 
ต่ออายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส ์
ในสิง่แวดล้อม	โดยเริม่ทยอยส่งมอบตัง้แต่บดันี	้จนถึงปี	2561	

with cerebrovascular diseases to regain their motor  
control skills for their hands. The dolls were donated to 
Chaopraya	Abhaiphubejhr	Hospital.

 • The Group and the Kiatnakin Foundation have  
donated	1,000	used	computers	through	the	“Kiatnakin’s	
Used	Computer	for	Better	Society	Project” to seven  
organizations: Young Buddhists Association of Thailand, 
the	Thai	Red	Cross,	Learn	Education	Co.,	Ltd.,	Duang 
Prateep Foundation, Kaitruammitr Foundation for  
Education, The Redemptorist Foundation for People 
with Disabilities and Khlong Phai Witthaya School. The  
computers were given to 20 schools nationwide and 
400	disabled	persons	to	be	used	for	their	technological	
trainings and development. The donation maximized the 
benefit	of	the	computers	and	reduced	electronic	waste.	
The delivery of the used computers will be continued until 
the project is completed in 2018.

 • KKP	spirits	for	Let’s	Share	Project is established by 
The Group, the Kiatnakin Foundation and Yuvabadhana  
Foundation. Aiming to create sharing and volunteering 
society, high-ranking executives bring their belonging for 
a	charitable	auction	for	fundraising	at	the	headquarter.	
Employees are also invited to donate used items for sale 
at	this	event	or	at	the	Yuvabadhana	Foundation’s	Pankan	
Shops. The proceeds from the sale will be donated to 
support	children’s	education.
 This event successfully raised funds to help eight  
vocational students and one general education student 
to pursue their study until graduation. 
 • Another charitable project implemented by the 
Group and the Kiatnakin Foundation is “KKP Spirits for 
Public	Disaster	Victims” The objective of this project is 
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 • กลุ่มธุรกิจฯ	มูลนิธิเกียรตินาคิน	ร่วมกับมูลนธิิยุวพัฒน์	
ด�าเนินโครงการ	“KKP	รวมน�้าใจ	ปันกัน	ส่งน้องเรียน”	 
ณ	ธนาคารเกียรตินาคิน	ส�านักงานใหญ่	 เพื่อสร้างสังคม 
แบ่งปันและจิตอาสา	โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่ธรุกจิฯ	ได้สละ 
สิง่ของมอบให้กบัโครงการส�าหรบัใช้ประมลูเพือ่ระดมทนุจาก
พนักงาน	และให้พนักงานบริจาคสิ่งของเพ่ือน�ามาจ�าหน่าย
ภายในงานและส่งมอบให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์น�าไปจ�าหน่ายที่ 
ร้านปันกันสาขาต่างๆ	เพ่ือแปลงสิ่งของเหลือใช้เหล่านี้เป็น 
ทุนการศึกษาให้กับเยาวชน	
	 ผลของการจัดกิจกรรม	“KKP	รวมน�้าใจ	ปันกัน	ส่งน้อง
เรียน”	ในครั้งนี้	ท�าให้กลุ่มธุรกิจฯ	ระดมทุนให้เยาวชนผู้ด้อย
โอกาสได้ศึกษาจนจบการศึกษาระดับสายอาชีพ	8	คน	และ
สายสามัญ	1	คน
 •	 กลุ่มธุรกิจฯ	และมูลนิธิเกียรตินาคินด�าเนินโครงการ	
“KKP	รวมน�้าใจ	ช่วยผู้ประสบภัย”	เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้กับ
ผู้ประสบสาธารณภัยร้ายแรง	เช่น	การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยภาคใต้ในช่วงปลายปี	2559	ต่อเน่ืองถึงไตรมาส	1	
ของปี	2560	การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื	ช่วงไตรมาส	3	ของปี	2560	ทัง้นี	้กลุม่ธรุกจิฯ	สาขา
ในพื้นที่ประสบภัยได้แก่	สาขาสุราษฎร์ธานี	สาขาตรัง	สาขา
นครศรีธรรมราช	และสาขากระบี่	รวมถึงพนักงานจิตอาสา
ในกรุงเทพมหานคร	40	คน	ได้ร่วมมือกับหน่วยงานบรรเทา 
สาธารณภัยต่างๆ	 อาทิ	 โครงการประชารัฐร่วมใจใต้ร ่ม 
พระบารมี	โดยส�านกันายกรฐัมนตร	ีสภากาชาดไทย	และกองทัพ 
เรือ	ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ประสบภัย	เพื่อด�าเนินมาตรการ
ช่วยเหลอืเบ้ืองต้นเป็นการเร่งด่วน	เช่น	การจดัท�าหรอืการบรรจุ
ถุงยังชีพ	การส่งมอบเงินช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัย	และระยะ
ฟื้นฟูสภาพจิตใจและสภาพแวดล้อมหลังน�้าลดอีกด้วย	

to offer help for people affected by severe disasters. For 
example,	the	victims	of	the	flood	in	the	south	from	the	
end	of	2016	to	the	first	quarter	of	2017,	those	affected	by	
the	flood	in	the	northeast	in	the	third	quarter	of	2017.	The	
flood-affected	branches,	including	Surat	Thani,	Trang, 
Nakhon	Si	Thammarat,	and	Krabi,	and	40	volunteer	 
employees in Bangkok joined forces with disaster relief 
organizations, such as the Public-Private Partnership 
Project	under	the	Office	of	the	Prime	Minister,	the	Thai	
Red	Cross,	the	Royal	Thai	Navy	communities	in	the	 
flooding	 areas	 to	 offer	 help.	 Emergency	 response	 
actions included survival kits, contribution given to the 
flood	victims,	and	mental	and	environmental	support	after	
the	flood.
  The Group aided loan customers who were affected  
by the disaster by offering appropriate assistance, such 
as extended time for loan payment, debt restructuring 
and moratorium for home loans, car and motorcycle 
loans,	personal	loans	and	SME	Car3X.
 • The Group joined hands with the Ministry of Treasury  
and the TBA in order to be a donation channel to raise 
fund for underprivileged patients and purchase of  
medical	equipment	for	an	extended	400-bed	hospital	
under Chulabhorn Hospital. Furthermore, the Group also 
served	as	a	channel	to	distribute	charitable	Buddha’s	
coin to those who donate the fund at all branches. The 
total	fund	was	2,412,480.54	baht,	with	a	matching	fund	
of	1,283,699.00	baht	from	the	Group.	
 • The Group and the Kiatnakin Foundation organized  
blood donation drives in collaboration with the Thai 
Red	Cross	National	Blood	Centre	and	Srinakharinwirot	 
University,	on	a	quarterly	basis.	In	2017,	the	Bank	was	
able	to	collect	312,800	milliliters	of	blood.

	 	 ส�าหรับการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารนั้น 
จะพจิารณาจากความเสยีหายและระดบัความรนุแรงในแต่ละ
พื้นที่	แล้วจัดท�าโปรแกรมความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม	เช่น	 
การปรับระยะเวลาผ่อนช�าระหนี้	การปรับโครงสร้างหน้ี	และ	
การพกัช�าระหนี	้โดยครอบคลมุในสนิเชือ่รายย่อย	อาท	ิสนิเชือ่ 
ที่อยู่อาศัย	สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์และจักรยานยนต์	สินเช่ือ
บุคคล	และสินเชื่อลูกค้าเอสเอ็มอี	รถคูณสาม	เป็นต้น
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 •	 ธนาคารให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง	และ
สมาคมธนาคารไทย	ในการเป็นช่องทางรับบริจาคเงินเพื่อ
ช่วยเหลอืผูป่้วยยากไร้	และจดัซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย	400	เตียง	และ 
เป็นช่องทางส่งมอบเหรยีญพระพทุธสรินิาคเภษชัยครุจุฬุาภรณ์	 
หรือ	“เหรยีญพระพทุธโอสถ”	ให้กบัผูบ้รจิาคทีส่าขาทกุแห่งของ
ธนาคาร	ทั้งนี้	ธนาคารรวบรวมเงินบริจาคได้	2,412,480.54	
บาท	และ	บรจิาคสมทบอกี	1,283,699.00	บาท	
 • กลุ่มธุรกิจฯ	และมูลนิธิเกียรตินาคิน	ด�าเนินโครงการ
บริจาคโลหิตเป ็นประจ�าทุกไตรมาส	 ร ่วมกับศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	และมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร	สามารถรวบรวมปรมิาณโลหิต
ได้	312,800	มิลลิลิตรในปี	2560
 • กลุ่มธุรกิจฯ	และมูลนิธิเกียรตินาคินร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดกฐินสามัคคี	ณ	วัดป่าโนนกุดหล่ม	จังหวัดศรีสะเกษ	
ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดน�าร ่องโครงการ	 “วัดบันดาลใจ”	 ของ 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ	เพ่ือสมทบทุนสร้าง
ห้องน�า้ส�าหรบัผูม้าปฏบิตัธิรรม	พร้อมร่วมปฏบิติัธรรมสมโภช
องค์กฐินและตักบาตรข้าวเหนียวร่วมกับสมาชิกในชุมชน
 • กลุม่ธรุกจิฯ	ร่วมสนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบับตุร-ธดิา
ของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
	 นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจฯ	ได้ร่วมสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจท�า
กิจกรรมเพื่อสังคมอีกหลายกิจกรรม	อาทิ
 • กจิกรรม	“ซซูซูกุเิซเลรโิอ	ตอกย�า้ความประหยดัทกุเส้น
ทาง	ปีที	่2”	ซึง่เป็นการแข่งขันการขบัขีป่ระหยดัน�า้มนั	เส้นทาง
ศูนย์บริการซูซุกิบางบัวทองถึงจังหวัดลพบุรี	และมอบสิ่งของ	
อุปกรณ์การเรียน	และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียน 
บ้านเขาราบ	ต�าบลยางราก	อ�าเภอโคกเจริญ	จังหวัดลพบุรี
 • กิจกรรม	 “ปั ่นเที่ยวตรัง	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”	 ซึ่ง
เป็นการป่ันจักรยานเพ่ือหารายได้สมทบทนุซือ้เครือ่งมอืแพทย์
ร่วมกับ	บริษัท	อีซูซุอันดามัน	จ�ากัด
 • งานนิทรรศการภาพถ่ายการกุศล	“ประทีปทัศน์	2”	จัด
โดยบรษิทั	ศภุาลยั	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	หอศลิปวฒันธรรมแห่ง 
กรุงเทพมหานคร	เพื่อหาเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร 
นวมินทรบพิตร	84	พรรษา	โรงพยาบาลศิริราช	

 • The Group and the Kiatnakin Foundation held 
Kathin Ceremony at Wat Pha Kudlom in Sisaket Province, 
which is a pilot temple for the “Inspiring Temples” project 
initiated by BIA, to raise money to build toilets for visitors. 
The Group and the Kiatnakin Foundation also joined the 
dharma practice session, and sticky rice and alms giving 
at the temple. 
 • Joined other organizations to provide scholarships  
for children of members of the Economic Reporters  
Association.
 Besides, the Group has supported the following corporate  
social responsibility activities carried out by our partners. 
 • “Suzuki Celerio Fuel Saving Race Year 2” was a 
fuel-saving competition which started from Suzuki Service 
Center	in	Bangbuatong	to	Lopburi	Province.	Participants	
donated	stationery	and	sports	equipment	to	students	of	
Ban Khao Rab School, Yangrak Subdistrict, Kokcharoen 
District,	Lopburi	Province.	
 • “Cycling	for	a	Better	Life@Trang	Project” was another  
joint	activity	with	Isuzu	Andaman	Sales	Co.,	Ltd.	with	the	
aim	to	raise	fund	for	medical	equipment	purchase.
 • “The 2nd Prateeptas: A Charity Photo Exhibition” 
was	organized	by	Supalai	Public	Co.,	Ltd.	to	raise	fund	
to	support	the	construction	of	the	84th	Year	Nawamindhra	
Bopitr	Building	of	Siriraj	Hospital.	
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กลุ่มธุรกิจฯ น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ท่ีมีต่อ 
พสกนิกรชำวไทยและร่วมแสดงกตญัญกูตเวทติำธรรมตำมธรรมเนียมของพระพุทธศำสนำ โดยร่วมเป็นเจ้ำภำพกับวัดพระรำม ๙ 
กำญจนำภิเษก ในโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพฯ  
ณ วัดพระรำม ๙ กำญจนำภเิษก เขตห้วยขวำง กรงุเทพมหำนคร โดยมผีูบ้รหิำร และพนักงำนจำกกลุม่ธุรกิจฯ ตลอดจนญำตมิติรท่ีมี 
จติศรทัธำเข้ำร่วมอปุสมบทเป็นจ�ำนวนมำก ทัง้นี ้ภกิษสุำมเณรภำยใต้โครงกำรพ�ำนกัศกึษำธรรมวินยั ณ วัดพระรำม ๙ กำญจนำ
ภิเษก ระหว่ำงวันที่ 17-31 ตุลำคม 2560 รวมเวลำ 15 วัน

To pay their respects to the late King Bhumibol Adulyadej and to show our gratitude for all he had done the Thai people 
during	his	remarkable	reign,	the	Group	and	the	Rama	IX	Golden	Jubilee	Temple	co-hosted	the	Mass	Ordination	 
Ceremony	for	89	Monks	in	Tribute	to	the	late	King	during	the	Royal	Cremation	Ceremonies	at	the	temple,	which	is	located	
at	Huay	Kwang	District,	Bangkok.	A	number	of	the	Group’s	executives	and	employees,	and	the	public	participated	in	
the	ordination.	The	monks	stayed	at	the	temple	for	dharma	learning	for	15	days,	from	October	17	to	31,	2017.

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

Mass Ordination Ceremony for 89 Monks in Tribute 
to His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej during the Royal Cremation Ceremonies





 การด� า เ นิ นง านอย ่ า งรั บ ผิดชอบต ่ อ สั งคมของ 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีอยู่ในกระบวนการ
ท�างาน และการให้บริการทุกชนิด เรามีปรัชญาหลักในการ 
ประสานประโยชน์ของผู้มีส ่วนได้เสียทุกด้าน ท้ังลูกค้า  
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ตลาดการเงินของชาติ และสังคม 
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน หรือส่งเสริมกัน 
และกัน โดยเชื่อมั่นว ่านี่คือวิถี เดียวเท ่านั้นที่จะน�าไปสู ่
การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน และเป ็นการรับผิดชอบ 
ต่อสังคมอย่างแนบแน่นที่สุด

 Conducting business with CSR 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 CSR possible.”
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