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หนังสือเล่มนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 30% และใช้พลังงานน�้าในการผลิต
Renewable electricity from Hydropower



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



สารจากคณะกรรมการธนาคาร

 ปี 2561 เป็นอกีปีหน่ึงทีอ่ตุสาหกรรมการเงนิและธนาคาร
ต้องเผชญิความท้าทายทีส่�าคัญ จากการเปลี่ยนแปลงและ 
พฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยดีจิทิลั พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
ที่เปิดรับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดจนสถานการณ ์
การแข่งขันอย่างเข้มข้นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่ ง 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรก็ได้พยายามพัฒนา 
กลยทุธ์และวิธกีารด�าเนนิธรุกจิเพือ่ปรบัตวัเข้าสูย่คุธนาคาร 
ดิจิทัล (Digital Banking) อย่างทันท่วงที เพื่อสร ้าง 
ผลประกอบการให้เติบโตและมีผลตอบแทนที่ดีส�าหรับ 
ผู้ถือหุ้น โดยยังคงให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อ 
สังคม ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลให้กลุม่ 
ธรุกจิฯ ได้รบัคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับคัดเลือก 
จากสถาบนัไทยพฒัน์ให้เป็น 1 ใน 100 บรษิทัจดทะเบยีนทีมี่ 
ความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
(Environment, Social and Governance : ESG) อย่างต่อเนือ่ง 
เป็นปีที่ 4 เช่นกัน นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง และเป็น 
แรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด�าเนินงานด้าน 
ความยัง่ยนืต่อไป
 โดยในปี 2561 กลุ ่มธุรกิจฯ มีการด�าเนินงานด้าน 
ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ
 ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งเน้นการน�า
เทคโนโลยีมาด�าเนินธุรกิจ โดยได้พัฒนาระบบ Core  
Banking เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า และ
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการ
ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมด้านช่องทางการให้บริการ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวก
รวดเร็ว อาทิ “การประมูลรถยนต์ผ่านระบบมือถือ” 



Message from the Board of Directors

 The year 2018 was another year in which the financial  
industry and banks faced significant challenges from the 
rapid change and development of digital technology,  
consumers’ increasing reliance on technology, and  
intense competition in the commercial banking business. 
The Kiatnakin Phatra Financial Group developed strategies  
and business practices to adapt quickly to the digital 
banking era in order to improve business performance 
and create good returns for shareholders while continuing  
to focus on social responsibility under the concept of 
“sustainable development” that takes into account the  
interests of stakeholders in good governance practices.  
As a result, the Financial Group was selected by the 
Stock Exchange of Thailand to be on the list of “Thailand  
Sustainability Investment” for the fourth consecutive 
year and by the Thaipat Institute to be one of 100 listed  
companies with outstanding environmental, social, and 
governance performance (ESG) for the fourth consecutive  
year. It is a great pride and a driving force that makes us 
continue to develop sustainability performance. 
 In 2018, the Financial Group has implemented  
sustainability activities in various dimensions as  
follows:

Economic Dimension

 Customer Relations The Financial Group 
strives to use technology to boost business  
performance. We developed a core banking system  
to enhance the quality of customer service and  
increase the capability to develop new products and 
services, along with service channel innovations,  
to meet the needs and lifestyles of customers  



“Line@ KK กู้เงินออนไลน์” “Structured Note” หรือ 
หุ ้นกู ้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ 
นักลงทุนสามารถลงทุนได้ในสภาวะตลาดท่ีหลากหลาย 
หรือ “KKGen Ultimate Protect” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ ์
ประกันชีวิตที่เพิ่มความคุ้มครองโรคมะเร็ง เป็นต้น 
 นอกจากน้ี กลุม่ธรุกจิฯ ยงัเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัสมาคม
ธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานชั้นน�าต่างๆ 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบสนอง
นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจ 
ยุคดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด ได้แก่ การยกเลิกค่า
ธรรมเนียมการท�าธุรกรรมออนไลน์ การร่วมสร้าง 
Thailand Blockchain Community Initiative และ 
การร่วมให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน 
 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กลุ่มธุรกิจฯ ได้ปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  
อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับการรับฟังข้อเสนอแนะจาก 
ผู้ถือหุ้น เพือ่น�าความคดิเห็น และความคาดหวัง มาก�าหนด 
สาระส�าคัญส�าหรับพัฒนาการด�าเนินงานของธนาคาร 
มาโดยตลอด
 ด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า กลุ่มธุรกิจฯ ร่วมมือกับ  
บรษิทั เจนเนอราลี ่ประกนัชวิีต (ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน)  
และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(มหาชน) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มลูกค้า อีกทั้งยังร่วมมือกับ บริษัท ซูซูกิ  
มอเตอร์ พฒันาระบบ Marketing Application เพือ่เพิม่ 
ความสะดวกและถูกต้องแม่นย�าในการเลือกแคมเปญ 
เช่าซ้ือรถยนต์ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท�า
แผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว
 ด้านความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานก�ากบัดแูล กลุม่ธรุกจิฯ 
ก�าหนดแนวทางการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล ซึ่งในปี 2561 ได้
ก�าหนดนโยบายการบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารลกูค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยมีการบริหาร
จัดการครอบคลุม 9 ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end process) และ 
มีการก�าหนดแนวทางยกระดับคุณภาพในการขาย 
กองทุนรวมอีกด้วย

efficiently, safely, and conveniently. These  
products and services included “Auto Auction 
via Smartphone,” “Line@ KK Online Loan,” and 
“Structured Note,” which is a financial product 
that investors can invest in under various market 
conditions, as well as “KKGen Ultimate Protect,” 
which is a life insurance with cancer coverage.
 In addition, the Financial Group has joined 
with the Thai Bankers’ Association, commercial 
banks, and leading agencies to create financial  
innovations in response to the government policy  
to drive the country toward a digital economy and  
cashless society, including an Online Transaction  
Fee Waiver, Thailand Blockchain Community  
Initiative, and Basic Banking Account.
 Shareholder Relations The Financial Group 
has strictly complied with the principles of good 
corporate governance for listed companies set 
by the Stock Exchange of Thailand. We have also 
placed importance on listening to shareholders 
in order to use their opinions and expectations to 
determine important issues for the development 
of the bank’s operations.
 Partner Relations The Financial Group  
cooperated with Generali Life Assurance  
(Thailand) Public Company Limited and Generali  
Insurance (Thailand) Public Company Limited 
to develop products that suited the needs of 
each customer group. We also collaborated with  
Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. to develop the 
Marketing Application to enable business partners  
to choose car hire purchase campaigns more 
conveniently and accurately and analyze data and  
make marketing plans effectively and quickly.
 Regulatory Agency Relations The Financial Group  
has set guidelines for providing fair customer  
service in accordance with the rules of regulatory  
authorities. In 2018, we adopted the Market  



มิติส่ิงแวดล้อม
 กลุ่มธุรกจิฯ มุง่สร้างจติส�านกึรกัษ์สิง่แวดล้อม ตลอดจน 
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการลดใช้พลังงาน 
ให้กับพนักงานมาโดยตลอด ผ่านทาง โครงการ “Save  
Energy @ Kiatnakin Bank” ซึ่งด�าเนินการต่อเน่ือง 
เป็นปีท่ี 12 ตลอดจนโครงการลดการใช้กระดาษ การใช้ 
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์สมุดคู่ฝากรุ ่นประหยัด
พลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ส�าหรับโครงการปรับปรุง
อาคาร KKP Tower ซึ่งเป็นอาคารส�านักงานใหญ่ของ 
กลุ ่มธุรกิจฯ ท่ีมีก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 ยังจะ 
ด�าเนินการตามมาตรฐานของ Leadership in Energy  
and Environmental Design หรอื LEED เพือ่การรบัรอง 
เป็นอาคารสีเขียว (Green Building) ซึ่งไม่เพียงช่วยลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ
และสุขภาพในการท�างานของพนักงานอีกด้วย
 ในส่วนของการด�าเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจฯ มีความ
ตั้งใจด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน และให้ความส�าคัญ
เรื่องการพิจารณาผลกระทบต่อสังคม ชุมชน รวมถึง 
สิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงั โดยในปี 2561 ได้จดั “แคมเปญ
สินเช่ือรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่” ส�าหรับผู้ใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังใหก้ารสนับสนุนสินเชื่อ
แก่ธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยโครงการเหล่านี ้
ช่วยลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละช่วยจัดการของเสยี 
จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นการลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง

มิติสังคม
 ด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน ซึ่งเป็นกลไกหลัก 
ในการขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื ธนาคาร
มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานโดยลงทุนพัฒนาระบบการ
เรียนรู ้แบบ On the Go Learning เพ่ือให้พนักงาน
สามารถเรียนรู ้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-Learning) อีกทั้งยังจัดท�าแผนประกันสุขภาพ
แบบยืดหยุ่น ซึ่งพนักงานสามารถเลือกรูปแบบการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ นอกจากนี้ยังให้
ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพความ 
แตกต่างหลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน และให้ 

Conduct Policy that covered the management 
of nine customer service systems throughout 
the end-to-end process and set guidelines for  
improving the quality of mutual fund sales.

Environmental Dimension

 The Financial Group strove to build environmental  
and energy efficiency awareness in employees 
through the “Save Energy @ Kiatnakin Bank”  
project, which has continued for 12 years, a  
paperless campaign, and the use of energy  
efficient computers and passbook printers.  
Furthermore, the KKP Tower Renovation project, 
the renovation of our head office which is scheduled  
for completion in 2020, continued to adhere 
to the standard of Leadership in Energy and  
Environmental Design (LEED) for green buildings, 
which not only reduces environmental impact  
but also promotes the efficiency and health of 
employees.
 The Financial Group is committed to conducting  
business that is beneficial to society and helps 
improve the quality of life and takes social,  
community, and environmental impacts seriously.  
In 2018, we launched the “Alternative Fuel  
Vehicle Loan Campaign” for electric vehicle users 
and Green Loans for Eco-Friendly Businesses. 
These programs help reduce natural resource 
consumption and manage waste from industrial 
plants, thus mitigating environmental impacts.

Social Dimension

 Employee Relations Employees are the 
key mechanism in driving the organization to  
sustainable success. To increase employee  
capability, the Financial Group has developed On 
the Go Learning to allow employees to learn on 
their own time anywhere via an e-Learning system.  



โอกาสอย่างเท่าเทียมในการจ้างงานเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ในสังคม โดยร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยว่าจ้างงาน 
คนพิการตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา จากความมุ ่งมั่น 
ด�าเนินการดังกล่าวมาตลอด ส่งผลให้ระดับความผูกพัน 
ของพนักงานที่มีต่อองค์กรในปี 2561 สูงถึง 8.89 จาก 
คะแนนเต็ม 10 ซึ่งสูงข้ึนจากการวัดผลครั้งท่ีผ่านมา 
เมื่อปี 2559 
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม กลุ่มธุรกิจฯ 
มีความต้ังใจท่ีจะช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมมาตลอด
ตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ ภายใต้ “โครงการพัฒนาคน 
พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน” ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมจริยธรรม 
และภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมถึงการบรรเทาทุกข์และ 
สาธารณกุศล ท้ังน้ี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ กลุ่มธุรกิจฯ  
ให้ความส�าคัญกับการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม 
ในทุกขั้นตอน เพราะเชื่อม่ันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการ
เพาะเมล็ดพันธุ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้น 
โดยหวงัว่าจติส�านกึในเรือ่งนีจ้ะงอกงามและเบ่งบานเป็น
ก�าลังในการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน 

 ในปี 2561 กลุ ่มธุรกิจฯ ยังคงมุ่งม่ันที่จะใช้ความ
เช่ียวชาญขององค์กรและพนักงานในเรื่องการบริหารจัดการ 
ด ้านการเงินไปถ ่ายทอดความรู ้  และรณรงค ์เรื่อง 
การสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อผสาน 
ความเชีย่วชาญของแต่ละองค์กรสร้างประโยชน์ให้เพิม่ขึน้ 
เป็นทวีคูณ โดยได้สานต่อ “โครงการคนไทยยุคใหม ่
ใส่ใจเรื่องเงิน” ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังเรื่องวินัยทาง 
การเงินให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายผล 
ต่อไปยังกลุ่มผู้พิการที่ท�างานในสังกัดสภากาชาดไทย 
ภายใต้ “โครงการส่งเสรมิวนิยัทางการเงนิแก่คนพกิาร 
สภากาชาดไทย”  และยังด�าเนินการ “โครงการ
รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน” อย่างต่อเนื่อง โดยได้ 
จัดอบรมสร้างวิทยากรพ่ีเลี้ยงเพ่ิมขึ้นกว่า 300 คน 
ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการท่ัวประเทศ เพื่อขยายผลสู่สังคมในวงกว้างต่อไป 

We have also created a flexible health insurance 
plan where employees can choose healthcare 
models that are suitable for them. In addition, we 
place importance on respect for diversity and  
human rights and provide equal employment 
opportunities to reduce social inequality. Since 
2017, the Financial Group has collaborated with 
the Thai Bankers’ Association to employ people 
with disabilities. Our commitment to employees 
resulted in the employee engagement level in 
2018 reaching 8.89 from the full score of 10, which  
was higher than the previous measure in 2016. 
 Community Relations The Financial Group has  
been determined to help develop communities 
and society since the day it was founded under the  
“People Development for National Development 
with Kiatnakin Project” which aims to support 
education, promote ethics and social immunity, 
and provide relief and charitable contributions. 
In organizing community engagement activities,  
the Financial Group encourages employees to 
participate in every step because it is believed 
that this will help employees to cultivate socially  
responsible consciousness, which will further 
flourish and blossom to become an important 
force in the sustainable development of Thai  
society. 
 In 2018, the Financial Group remained  
committed to using its and its employees’ expertise 
in financial management to promote financial  
understanding and discipline in Thai society. We 
collaborated with various sectors to combine the 
expertise of different organizations to organize  
the “Financial Planning for New Gen” program, 
which aims to foster financial discipline in university  



 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยโดยรอบบริเวณ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ 
กลุม่ธรุกจิฯ ให้ความส�าคญั จงึได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานภาคีอื่นที่เกี่ยวข้อง  
จัด “โครงการชาวอโศกร่วมใจ” หรือโครงการประกวด
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณถนนอโศกมนตรี เพื่อ 
จดัระเบียบทางเท้าและเพิม่พืน้ทีส่เีขียว โดยมุง่หวงัให้เป็น 
ต้นแบบความร่วมมือพัฒนาถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนอื่นๆ ต่อไปด้วย
 แน่นอนว่าเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ส�าหรับปี 2562 นี้ 
กลุ่มธุรกิจฯ ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
และด�าเนนิธรุกจิอย่างรบัผิดชอบต่อลูกค้า สังคม ตลอดจน 
ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และก้าวสู่การเป็นสถาบัน
ทางการเงินแห่งความยั่งยืนสืบไป 

………………………………………….

students, “Financial Discipline for People with 
Disabilities of Thai Red Cross” which focuses on  
disabled people working with the Thai Red 
Cross, and the “Financial Discipline Creation  
Campaign.” The Financial Group has organized 
training to produce more than 300 trainers who 
will go on to teach participating organizations 
across the country. 
 The Financial Group also places importance 
on developing the community environment to 
enhance the quality of life. We collaborated  
with Srinakharinwirot University and other related  
agencies to organize the “Asoke Engagement  
Project” or landscape architectural design  
contest to improve the sidewalk and increase  
the green space in the Asoke Montri Road area in 
hopes of it becoming a model for the cooperation 
for road development in other parts of Bangkok.
 Of course, as in the previous year, in 2019, 
the Financial Group will continue to commit to 
organizational development and conduct our 
business with responsibility toward customers, 
society, and stakeholders in order to benefit  
the nation and become a sustainable financial 
institution.

………………………………………….

นายสุพล วัธนเวคิน
Mr. Supol Wattanavekin

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Directors

นายบรรยง พงษ์พานิช
Mr. Banyong Pongpanich

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Committee



2515
จัดตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน)

1972
Phatra Thanakit Finance 
and Securities Public  
Company Limited was 
founded.

2514
ก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
เกียรตินาคิน จ�ากัด 
โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน

1971
Kiatnakin Finance and  
Securities Company Limited 
was founded by  
Mr. Kiat Wattanavekin.

2536
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
เกียรตินาคิน จ�ากัด จดทะเบียน 
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

1993
Kiatnakin Finance and Securities 
Company Limited went public.

เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

2541
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  
ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมา 
ด�าเนินกิจการอีกครั้ง

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

2540
• บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  
 ถูกระงับกิจการชั่วคราว เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ  
 (พร้อมสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง)
• บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต ้
 นโยบายแยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกัน  
 ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จ�ากัด (มหาชน)

1997
• Kiatnakin Finance and Securities Public Company  
 Limited along with other 57 financial institutions  
 were temporarily discontinued because of the  
 1997 Asian Financial Crisis.

• Phatra Securities Company Limited was founded  
 to separate Phatra Thanakit Finance and  
 Securities Public Company Limited’s  
 finance and securities businesses.

KIATNAKIN PHATRA FINANCIAL GROUP Milestones



2553
บริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน)  
ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น 
บริษัทโฮลดิ้ง เพื่อด�าเนินธุรกิจ 
การลงทุนและถือหุ้นของ 
บริษัทหลักทรัพย์ 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.

2542
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
เกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 
แยกธุรกิจเงินทุนและ
ธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

1999
Kiatnakin Finance and Securities  
Public Company Limited  
also separated its finance and 
securities businesses.

2548
• บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จ�ากัด  
 (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ด�าเนิน 
 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในชื่อ 
 ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)  
 ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2005
• Kiatnakin Finance Public  
 Company Limited became  
 Kiatnakin Bank Public  

 Company Limited.

• Phatra Securities Public  
 Company Limited listed its  
 shares with the Stock  
 Exchange of Thailand.

2555 - 2556
13 กันยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  
ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน) เป็น  
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยมุ่งผสมผสาน 
ความเชี่ยวชาญจากทั้งสองธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
ในด้านการให้บริการทางการเงิน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อ 
ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในพัฒนาการ 
ของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

1 สิงหาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  
โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนตัวย่อ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเป็น “KKP”

2012 - 2013
Kiatnakin Bank Public Company Limited and  

Phatra Capital Public Company Limited announced 

the completion of a merger to form Kiatnakin Phatra 

Financial Group on September 13, 2012. The merger  

aims to combine both organizations’ expertise to 

attain excellence in financial service for the benefit  

of all customers, employees, shareholders, as well as  

to contribute to the development of the country’s 

financial market and overall economy

1 August 2013 Kiatnakin Phatra Financial Group by 

Kiatnakin Bank Public Company Limited officially 

changed its stock trading ticker to KKP.



รางวัลและการจัดอันดับ

ระดับ “A-”

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือคงที่
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

รางวัล Best Commercial Bank Thailand 2018 

ธนาคารได้รบัรางวลัจากการประกาศผล The International Banker  
2018 Asia Awards Winners ซึ่งพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน
ที่โดดเด่น การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
และการด�าเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
จัดโดยนิตยสาร International Banker นิตยสารชั้นน�าด้านการเงิน
การธนาคาร

รางวัล Power Deal of the Year 

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้จัดหาเงินกู้ (Arranger) ร่วมกับ
กลุม่ธนาคารพาณิชย์อกี 3 แห่ง ในการสนับสนนุสินเชือ่ (Syndicated  
Loan) แก่ บจ.ท็อป เอสพีพี จากงาน The Asset Triple A Asia  
Infrastucture Awards 2018 จัดโดย The Asset นิตยสารชั้นน�า 
ด้านตลาดการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ประเภท Platinum 

Awards และ Gold Awards

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการลูกค้าให้มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน  
จากการประกาศรางวลัโดยสมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย

ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

ธนาคารได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 
ในโครงการการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�าปี 2561 และได้รบัตราสญัลกัษณ์ 5 ดวง จากสมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ 
“หุ้นยัง่ยนื” ประจ�าปี 2561 หรอื Thailand Sustainability Investment  
2018 จากการประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อันเป ็นผลจากความมุ ่งมั่นพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
มคีวามรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีการบริหารงาน 
ภายใต้บรรษทัภบิาล (Environment, Social and Governance: ESG)  
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืน และสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่น ซ่ึงธนาคารได้รับรางวัลน้ีต่อเน่ือง
กันเป็นปีที่ 4 

การจัดอันดับ ESG100

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่หน่วยงาน 
อีเอสจี เรตติ้ง ของสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู ่ในรายช่ือ ESG 100 
ประจ�าปี 2561 ด้วยผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมและธรรมาภิบาล โดยธนาคารได้รับคัดเลือกต่อเนื่องกัน 
เป็นปีที่ 4

รางวัล “บริษัทน�าร่อง รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน”

ธนาคารเป็น 1 ใน 18 องค์กรน�าร่องและเป็นสถาบนัการเงินแห่งเดยีว 
ท่ีได้รับรางวัล ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน จัดโดย 
ภาคร่ีวม 6 องค์กร ได้แก่ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์ สหพนัธ์สมาคมสตรนัีกธุรกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ ์  ตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี



รางวัล Best Broker in Thailand 2018

บล.ภทัร ได้รบัรางวลัในฐานะทีม่คีวามโดดเด่นและเป็นผูน้�าในธรุกิจ 
ด้านบริการนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ในงาน 
Country Awards for Achievement 2018 โดย FinanceAsia  
นติยสารการเงนิชัน้น�าแห่งเอเชยีซึง่ บล.ภัทร ได้รบัรางวลันีเ้ป็นปีที ่6 

รางวัล Best Investment in Thailand 2018 (ปีที่ 6) 
รางวัล Best M&A House in Thailand 2018 (ปีที่ 3)
รางวลั Best Private Wealth Management 2018 (ปีที ่4)
บล.ภัทร ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจ  
และที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความโดดเด่น และน�าเสนอบริการ
ที่รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย จากงาน  
12th Annual Financial Institution Awards จดัโดย Alpha Southeast  
Asia นิตยสารการเงินชั้นน�าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Best Structured Products House Thailand 2018

บล.ภัทร ได้รับรางวัลจากความสามารถในการให้บริการและ 
เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่มีความซับซ้อนและตอบโจทย ์
ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย โดยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล จากงาน The Asset Triple A Private Banking Wealth 
Management, Investment and ETF Awards 2018 จัดโดย  
The Asset นิตยสารชั้นน�าด้านตลาดการเงินและการลงทุน 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัล SET Awards 2018 รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น 
(Securities Company Awards)

บล.ภัทร ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น (Securities Company  
Awards) จากการประกาศผล SET Awards 2018 ซ่ึงจัด 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

อันเน่ืองมาจากความสามารถในการด�าเนินธุรกิจนายหน้าซ้ือขาย 
หลกัทรพัย์ และมีผลการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ท่ีมีคณุภาพ ครอบคลมุ
และหลากหลาย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ผลงานส�าคัญด้านต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นจากลูกค้า

รางวัล SET Awards 2018

รางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน (Deal of the Year Awards) 

บล.ภัทร ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน (Deal 
of the Year Awards) จากการประกาศผล SET Awards 2018 
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงิน 
ธนาคาร ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการแปลงสภาพของ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (TICON) โดยมีทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน (TREIT)  
รองรับการแปลงสภาพ 

Fund House Awards Domestic Equity 2018

บลจ.ภัทร ได้รับรางวัล บลจ. ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายใน 
ประเทศ จากงาน Morningstar Thailand Fund Award 2018  
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC) และ บจ.มอร์น่ิงสตาร์ (ประเทศไทย) โดยรางวัลนี้
พิจารณาจากความสม�่าเสมอในการสร้างผลตอบแทน ความเสี่ยง
ด้านการลงทุนระยะยาว ความเท่าเทียมในการบริหารกองทุน 

Best Mutual Fund of the Year 2018

บลจ.ภัทร ได้รับรางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ในกลุ่ม 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity) อันเนื่อง 
มาจากผลการด�าเนินงานโดดเด่นในรอบปีจากการประกาศโดย
วารสารการเงินธนาคาร
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กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
Businesses of Kiatnakin Phatra Financial Group

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 loan, deposits,  
and several types of investments:
 - Auto Hire Purchase
 - CarQuickCash
 - Personal Loan
 - Housing Loan
 - HomeQuickCash
 - SME Loan
 - Lombard Loan
 - Portfolio for Property Financing Loan (PPF)
 - Retail deposit and investment for retail clients, both 
individual and corporate entities. There are 3 types of 
deposit accounts: current, saving, and fixed deposit.
 - Bancassurance
 Priority banking provides asset management services, 
investment advice, and acting as a mutual fund selling 
agent of asset management companies for high net worth  
individuals.
 Corporate Client Group provides financial services to 
corporate clients, including:
 - Corporate Banking
 - Commercial Lending, with 5 Types of Loans, Including  
Real Estate Lending, Apartment and Hotel Lending, Logistics  
Lending, Commercial and Industrial Lending, and Construction  
Materials and Machinery Lending.
 Specialized Business Group
 - Specialized Asset Management (SAM)
 - Financial Markets

Capital Market Business
 - Securities and Derivatives Brokerage
 - Investment Banking Business
 - Investment Business

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 กลุม่งานลูกค้าบคุคล ให้บรกิารทางการเงนิแก่ลกูค้าบคุคล 
ทัว่ไป โดยมผีลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงินทีส่�าคญัทัง้รปูแบบ 
ของสินเชื่อ เงินฝาก และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
 - สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 - สินเชื่อรถกู้เงินด่วน
 - สินเชื่อบุคคล
 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
 - สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน
 - สินเชื่อ SME
 - สินเชื่อ Lombard
 - สินเชื่อ Portfolio for Property Financing (PPF)
 - บริการเงินฝากส�าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
และนติบิคุคล โดยจ�าแนกเป็น 3 ประเภทหลกั ได้แก่ 1) เงินฝาก 
กระแสรายวนั 2) เงนิฝากออมทรพัย์ท้ังแบบปกตแิละแบบพเิศษ  
และ 3) เงินฝากประจ�า
 - บรกิารประกนัภัยและบรกิารประกนัชี วติ 
 ธนบดีธนกิจ ให้บริการด้านการบริหารจัดการทางการเงิน 
การให้ค�าปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงการเป็นตัวแทนขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ หรือลูกค้าบุคคลท่ีมี
สินทรัพย์สูง 
 กลุ่มงานลกูค้าธรุกจิ ให้บรกิารทางการเงนิแก่ลกูค้าธรุกจิ 
โดยแบ่งเป็น
 - สินเชื่อบรรษัท
 - สินเชื่อธุรกิจ  5  ประเภท ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ สนิเชือ่ธรุกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม สนิเชือ่ 
ธรุกจิขนส่ง สนิเช่ือพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม สนิเช่ือธรุกิจ
เพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง
 กลุ่มงานธุรกิจเฉพาะ
 - ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
 - ธุรกิจตลาดการเงิน

ธุรกิจตลาดทุน
 - ธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า
 - ธุรกิจวานิชธนกิจ
 - ธุรกิจการลงทุน
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แนวทางการจัดทำ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

Corporate Social Responsibility Reporting Guidelines

หลักการจัดทำ รายงาน
 กลุ ่มธุรกิจฯ จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประจ�าปี 2561 ข้ึนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีจ่ดัประเดน็ความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และ 
มิติสังคม โดยบรรจุประเด็นการรายงานครอบคลุมเน้ือหา 
ตามที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�าหนดไว้ให้เปิดเผยในแบบ 56-1 และแบบ 69-1 ครบถ้วน
ดังที่แสดงไว้ในหน้าสารบัญ
 ข้อมูลประเด็นรายละเอียดประกอบการรายงานในแต่ละ
มิติได้มาจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบแบบประเมินความ
ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2561 ที่ส�ารวจโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วจากคณะ 
ผูบ้ริหารสงูสดุของแต่ละสายงานทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด และได้รบั 
การติดตามความคืบหน้าในแต่ละประเด็นต่อเนื่องมาจนถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูล
เพิม่เตมิจากผูบ้ริหารทีด่แูลรบัผดิชอบโครงการต่างๆ โดยตรง 
และพนักงานที่เป็น CSR Agent ของกลุ่มธุรกิจฯ
 เน้ือหาทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้รับการรับรองความ 
ถกูต้องและอนมุตัใิห้เผยแพร่แล้ว จากคณะกรรมการธนาคาร
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
 รายงานฉบับนี้เปิดเผยตามมาตรฐานการจัดท�ารายงาน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ที่เรียกว่า Integrated Corporate Social Responsibility 
(iCSR) ซึง่ปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัแนวทางการจดัท�ารายงาน
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

Reporting Principles
 The Financial Group prepares this Corporate Social  
Responsibility Report 2018 in accordance with the  
guidelines for sustainable development of the Stock 
Exchange of Thailand that defines social responsibility  
issues in three dimensions, including economic,  
environmental, and social dimensions. The report includes  
issues covering all aspects required to be disclosed 
by the Securities and Exchange Commission in Form  
56-1 and Form 69-1, as shown in the table of contents. 
 The information contained in this report for each  
dimension was derived from data collected to complete 
the Thailand Sustainability Investment (THIS) 2018 for 
Listed Companies Form surveyed by the Stock Exchange 
of Thailand in May 2018 and verified by top management 
of relevant departments. The progress on each issue has 
been followed up until 31 December 2018, with additional  
information updates from the managers directly responsible  
for various projects and CSR agents.
 All contents of this report have been verified and  
approved for publication by the Board of Directors in 
accordance with the resolution of the Meeting No. 1/2562 
on 31 January 2019.

Disclosure Standards
 This report discloses information in accordance with 
the Stock Exchange of Thailand’s Integrated Corporate 
Social Responsibility (iCSR) Reporting Guidelines, which 
are updated to be in line with the Annual Registration 
Statement (Form 56-1) Reporting Guidelines of the Office 
of the Securities and Exchange Commission.



๏ ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติเศรษฐกิจ
Corporate Social Responsibility 

in Economic Dimension
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ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561

Suggestions from Stakeholders in 2018

แนวทางด�าเนนิงานของกลุม่ธรุกจิฯ
Actions Taken by the Financial Group

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholder Engagement

 The Financial Group places importance on stakeholder  
engagement in order to accurately and thoroughly  
determine corporate social responsibility strategies 
based on priority and necessity. We have established 
guidelines for treating stakeholders in writing in the  
Principles of Corporate Governance and Corporate  
Social Responsibility Policy, as well as in the corporate  
social responsibility report. We divide stakeholders  
into eight groups, including regulatory agencies,  
shareholders, customers, employees, business partners, 
competitors, creditors, and communities, society, and the 
environment. The relevant internal units will engage with 
stakeholders through CSR-in-process activities, such 
as meetings, seminars, customer opinion surveys, and  
employee satisfaction surveys to obtain information in 
order to determine appropriate actions to meet the needs 
of each group of stakeholders as follows:

 ในการด�าเนินกิจการ กลุ่มธุรกิจฯ ให้ความส�าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีเพือ่ก�าหนดกลยุทธ์ความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมตามล�าดบัความส�าคญัและความจ�าเป็นได้อย่างถกูต้อง 
และครบถ้วน โดยระบแุนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในนโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
และนโยบายเรือ่งแนวทางการด�าเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบต่อ
สังคม รวมถึงรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งกลุ่ม 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานก�ากบัดูแล ผูถ้อืหุ้น 
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม
และสิง่แวดล้อม ซึ่งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจะสร้างการม ี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะของการด�าเนินความ 
รบัผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการท�างาน (CSR in process) 
ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุม การสัมมนา 
การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า การส�ารวจความพึงพอใจ
ต่อองค์กรของพนักงาน เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการก�าหนด
แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสยี
แต่ละกลุ่ม ดังนี้

หน่วยงานก�ากับดูแล
•	 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรื่องการบริหารจัดการ 
	 ด้านการให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม	(Market	conduct)	ขึน้ 
	 เพื่อก�าหนดหลักการ	และมาตรฐานขั้นต�่า	รวมถึงตัวอย่าง 
	 พฤตกิรรมทีเ่ป็นแนวทางในการปฏิบติัส�าหรบัธนาคารให้มกีาร 
	 จัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม	

Regulatory agencies
• The Bank of Thailand has announced market conduct 
 rules to set minimum principles and standards, as well  
 as examples of behaviors, to guide commercial banks 
 in managing customer services responsibly and fairly.

ประเด็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ
ได้ว่าธนาคารมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นการให้บริการอย่าง 
เป็นธรรม จรงิใจ ไม่เอาเปรยีบ และมช่ีองทางขอความช่วยเหลอืใน
กรณปีระสบปัญหา โดยมกีารบริหารจดัการครอบคลุม 9 ระบบงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ได้แก่ 
 (1) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงผลักดันอย่างเป็น 
  รูปธรรม ก�าหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีผู้รับผิดชอบ 
  ชัดเจน 
 (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับลูกค้า ความ 
  สามารถของพนักงานขาย ช่องทางการขาย ระบบงาน 
  และการควบคุม และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม 
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ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
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แนวทางด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ
Actions Taken by the Financial Group

 (3) การจ่ายค่าตอบแทนและมาตรการลงโทษ ต้องไม่ผลกัดนั 
  ให้เกิดการขายที่ไม่เหมาะสม 
 (4) กระบวนการขายให้ข้อมลูครบถ้วนชดัเจน ไม่บดิเบอืน และ 
  ไม่รบกวนลูกค้า 
 (5) การสื่อสารและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการให้บริการ 
  อย่างเป็นธรรม เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 (6) การดแูลข้อมลูลกูค้ามคีวามปลอดภยัและค�านงึถงึความ 
  เป็นส่วนตัว 
 (7) การดูแลลูกค้าหลังการขายมีความเป็นธรรม 
 (8) การควบคุม ก�ากับ และตรวจสอบมีความรัดกุม และ 
 (9) ระบบการปฏิบัติงานและแผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ  
  ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

Response to the Bank of Thailand
Kiatnakin Bank has set the Market Conduct Policy to  
assure customers that the Bank has a corporate culture that 
provides services fairly and sincerely, that does not seek 
to gain advantage, and has channels for customers to ask 
for help in case they encounter problems. Our customer  
service management covers nine systems related to customer  
services throughout the end-to-end process, as follows:
 (1) The Board of Directors and top management push  
  forward concrete actions, incorporating the policy into the 
  corporate culture and assigning an official to be  
  responsible for this matter.
 (2) Develop products that are appropriate for customers,  
  salesperson’s ability, the sales channel, the work system  
  and control, with fair terms and conditions.
 (3) Remunerations and punitive measures must not cause  
  inappropriate sales.
 (4) In the sales process, provide customers with complete,  
  clear, and non-distorted information and do not disturb  
  customers.
 (5) Communicate and educate employees about fair and  
  inclusive service provisions.
 (6) Protect customer information, taking privacy issues  
  into account.
 (7) Provide fair after sales services.
 (8) Control, supervision, and inspection must be done  
  with circumspection.
 (9) Operating system and emergency plan are effective  
  at ensuring uninterrupted service.
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Actions Taken by the Financial Group

• ส�านักงาน ก.ล.ต. ต้องการยกระดับคุณภาพการขายกองทุนรวม 
ของผู ้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  
(Limited Brokerage Dealing and Underwriting หรือ LBDU)  
โดยให้ธนาคารประเมินระบบงาน ตามแบบประเมินตนเอง  
(Self Assessment Questionnaire : SAQ) ในการประกอบ 
ธรุกจิ LBDU และให้ธนาคารใช้ SAQ เป็นแนวปฏิบัติงานต่อไป

• The Office of the Securities and Exchange Commission 
wanted to improve the quality of mutual fund sales of  
limited brokerage dealing and underwriting operators 
(LBDU) by requiring commercial banks to evaluate the 
LBDU operating system according to the Self-Assessment  
Questionnaire (SAQ) and to use SAQ as a guideline for 
operations.

ประเด็นของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารก�าหนดแนวทางและวางแผนการด�าเนนิการเพือ่ยกระดบั
คุณภาพการขายกองทุนรวมเพิ่มเติม อาทิ
- การสุ่มตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตวั (Mystery Shopping)  

ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนของกองทุนรวม พร้อมท้ังสรุปผล 
ให้ส�านักงาน ก.ล.ต. ทราบ และน�าผลมาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการขายหน่วยลงทุนของธนาคาร

- การจัดท�า Mutual Fund Sale Check list เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ช่วยให้การขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ทางการ 
ก�าหนด

- การ Call Back ลูกค้าตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด เช่น 
ลูกค ้าที่ลงทุนในกองทุนรวมประเภท Complex และ 
ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ได้แก่  
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้มีความรู้ทางการเงิน
และการลงทุนจ�ากัด เพื่อสอบถามคุณภาพการให้ค�าแนะน�า  
และความเข้าใจเรื่องการลงทุนของลูกค้า เป็นต้น

Response to Office of the Securities and Exchange Commission
The Bank has established guidelines and planned to  
improve the quality of mutual fund sales as follows:
- Conduct a random inspection of mystery shopping in 

LBDU and present the inspection results to the SEC,  
as well as using the results to improve the Bank’s  
investment unit sales process.

- Create a mutual fund sales checklist to help ensure that 
investment unit sales are in accordance with the rules set 
by the authority.

- Call back customers according to the criteria set by 
the Bank, such as inexperienced customers who  
invest in complex mutual funds, vulnerable investors  
such as elderly people aged 60 years and older, and 
people with limited financial and investment knowledge 
to inquire about the quality of advice and customers’  
understanding of their investments.
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ผู้ถือหุ้น
ไม่มีประเด็น

Shareholders
None

ธนาคารได้ด�าเนินธุรกิจตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
2561 และได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้ง 5 หมวดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาท 
ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ

The Bank has operated its business in accordance with  
the resolutions of the 2018 Annual General Meeting of  
Shareholders and complied with five Principles of Good  
Corporate Governance for Listed Companies set by  
the Stock Exchange of Thailand, including rights of  
shareholders, equitable treatment of shareholders,  
roles of stakeholders, disclosure and transparency, and  
responsibilities of the board.

ลูกค้า
• ลูกค้าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 - ลูกค้าต้องการความสะดวกมากขึ้นในการติดต่อเช่าซื้อ 

 รถยนต์
 - กลุ่มลูกค้าประมูลรถยนต์ไม่ต้องการให้ทราบว่าใครเป็น 

 ผูเ้สนอราคา เพือ่ป้องกนัการให้ผลประโยชน์กนัเองระหว่าง 
 ประมูล

 - กลุม่ลกูค้าเช่าซือ้แท็กซีต้่องการเข้าถงึแหล่งสนิเชือ่เพือ่ซือ้ 
 รถยนต์เป็นของตนเอง โดยไม่ต้องเช่าขับ

Customers
• Auto hire purchase customers
 - Needed a more convenient auto hire purchase  

 service.
 - Auto auction customers did not wish for bidders  

 to be known publicly in order to prevent nepotism  
 in auction.

 - Taxi hire purchase customers needed access to  
 loans to buy their own taxi.

- ขยายเวลาในการอนุมัติสินเชื่อและตรวจสอบรายได้ของ 
ผู้ขอสินเชื่อเช่าซื้อ ในพื้นที่ที่มีประชากรเป็นจ�านวนมาก เช่น  
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี จาก 5 วันท�าการ
ต่อสัปดาห์เป็นตลอดสัปดาห์ทั้ง 7 วัน เพื่อความสะดวกกับ 
ผู้ขอสินเชื่อในทุกอาชีพ

- พัฒนาระบบการประมูลรถยนต์ผ่านมือถือ ที่แสดงข้อมูล 
ผู้เสนอราคาเป็นแบบหมายเลข ท�าให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าใคร
เป็นผู้เสนอราคา และใช้ระบบที่ไม่สามารถเห็นหมายเลข 
ผู้ชนะการประมลูได้ ท�าให้ไม่มกีารเสนอผลประโยชน์เพือ่เปลีย่น 
หมายเลขผู้ชนะประมูล

- ก�าหนดดอกเบี้ยสินเชื่อส�าหรับกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ในอัตราที ่
ต�า่กว่าตลาดสนิเชือ่ และยังลดอตัราการดาวน์ต�า่ลงประมาณ 
5% ของราคารถส�าหรับผู้กู้ที่ไม่มีประวัติการกู้ เพื่อให้โอกาส 
ผู ้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ได้มีรถยนต์เป็นของตนเอง  
ส่งผลให้ปี 2561 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพ่ือคนขับแท็กซี่  
เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับปี 2560

- Extended the time for loan approval and income check 
of applicants in highly populated areas such as Bangkok  
and perimeter, Chiang Mai, and Chonburi from five  
business days per week to seven days per week.

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561

Suggestions from Stakeholders in 2018

แนวทางด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ
Actions Taken by the Financial Group
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- Developed an auto auction system via smartphone  
that shows only the numbers of bidders, making it  
impossible to know who is bidding, and does not  
show the number of the winning bidder to prevent other  
bidders from making offers to exchange numbers with 
the winning bidder.

- Set the loan interest for taxi drivers at a lower rate than 
the loan market and reduced the down payment rate  
by about 5% of the car price for borrowers without a  
borrowing history to provide opportunities for taxi drivers 
to buy their own cars, resulting in an 84% increase in 
loans being offered to taxi drivers in 2018, as compared 
to 2017.

ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าในความคุ้มครองหลากหลายด้าน อาทิ 
- ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองโรคมะเร็ง 
- ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยการเพิ่มกองทุนให้มีความ 

หลากหลายมากขึ้นเพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการของ 
ลูกค้าที่แตกต่างกัน

- ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โดยปรับความคุ้มครองเพิ่มเติม 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทั้งสินเชื่อรายย่อย 
และสินเชื่อธุรกิจ

- ประกันคุ้มครองทรัพย์สินที่ตอบโจทย์ความต้องการ และ 
ระยะเวลาความคุ้มครองที่หลากหลาย

The Bank has developed new insurance products to meet the 
needs of customers for a wide range of coverage such as:
- Life insurance with cancer coverage.
- Unit linked insurance with a wide variety of funds to meet 

the different needs of customers.
- Mortgage reducing term assurance with additional  

coverage to suit the needs of customers in both retail 
and business loans.

- Property insurance to meet customer needs with  
various coverage periods.

• ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 ขอให้ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีรูปแบบที่ 
 หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มี 
 การเปลี่ยนแปลง

• Insurance customers
 Requested the Bank to develop a variety of insurance  
 products to meet the changing needs of customers.

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
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คู่ค้า
• บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกันชวีติ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
• บรษิทั เจนเนอราลี ่ประกนัภยั (ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน) 
 - พัฒนาเรื่องการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

ร่วมกัน
 - ให้ค�าแนะน�าในการกระตุ้นยอดขายผ่านรายการส่งเสริม 

การขายแบบต่อเนื่อง 
 - แนะน�าเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 - ขอให้ธนาคารร่วมพฒันาระบบประกนัชวิีตทีเ่ป็นมาตรฐาน 

เพื่อสร้างเครื่องมือในการขาย และรายงานต่างๆ

Business partners
• Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
• Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited 
 - To jointly develop a fair business practice for  
  consumers.
 - To provide advice on stimulating sales through  
  continuous sales promotion activities.
 - To suggest techniques for selling life insurance 
  products.
 - Requested the Bank to jointly develop a standard life  
  insurance system for sales and reporting purposes.

- ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของ
แต่ละกลุ่มลูกค้า และร่วมกันสร้างกระบวนการท�างานเรือ่งการ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการขาย 
ถึงหลังการขาย โดยการโทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันความเข้าใจ 
ในการซื้อผลิตภัณฑ์

- ร่วมกันจัดสัมมนาให้ความรู้กับลูกค้าในด้านสุขภาพ และ 
จัดท�ารายการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์

- ร่วมกันจัดอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขายอย่าง 
ต่อเนื่อง

- ร่วมกันพฒันาระบบประกันทีเ่ป็นมาตรฐาน และจดัเกบ็ข้อมลู 
อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า  
เพื่อความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต่อยอดธุรกิจ 
ต่อไป

- Collaborated to develop products that suit the 
needs of different customer groups and to create  
work procedures to provide accurate and complete  
information to customers in the sales to after sales  
processes, with a call back service to ensure customers 
understand the product purchase.

- Jointly organized seminars to educate customers about 
health and created sales promotions for customers who 
buy products.

- Jointly organized training on product knowledge and 
sales techniques.

- Jointly developed a standardized insurance system 
and information storage system that useful for analyzing  
customer behavior in order to further develop products 
and expand business.

- พัฒนาระบบ Marketing Application ที่คู ่ค ้าสามารถ 
เลือกแคมเปญเช่าซื้อได้อย่างง่ายดาย ใช้งานสะดวก และ  
ถูกต้องแม่นย�า อีกทั้งยังสามารถเช็กยอดจัดเช่าซื้อได้ทันที 
เพื่อน�าไปวางแผนวิเคราะห์และจัดท�าแผนการตลาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว

• บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 - เนื่องจากแคมเปญเช่าซื้อมีหลากหลาย คู่ค้าต้องการ 

 เครื่องมือช่วยในการเลือกแคมเปญ 
 - คู ่ค ้าที่จัดจ�าหน่ายรถแท็กซี่ ต้องการให้ธนาคารช่วย 

 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังฐานลูกค้าที่มีอยู ่ เพื่อช่วย 
 เพิ่มยอดขาย

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
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- พัฒนาโปรแกรม OSTA เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการเช่าซื้อ
รถแท็กซี่โดยการก�าหนดเงินดาวน์ที่ไม่สูง พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราท่ีเหมาะสม และช่วยเป็นสื่อกลางแนะน�าลูกค้าไป
ซื้อรถแท็กซี่ของคู่ค้า ท�าให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ  
ลูกค้าได้วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในราคาที่เหมาะสม  
และคู่ค้าสามารถเพิ่มยอดขายได้

- Developed the Marketing Application to enable  
business partners to choose car hire purchase  
campaigns more conveniently and accurately and 
check the hire purchase volume promptly to quickly and  
effectively analyze data and make marketing plans.

- Developed the OSTA program to help customers who 
want to purchase taxis by setting a low down payment 
and an appropriate interest rate and recommending  
customers buy taxis from business partners. This  
program will benefit all parties, that is, customers get  
a reasonable loan rate for auto hire purchase and 
business partners can increase sales.

• Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
 - Because of our wide variety of hire purchase  

 campaigns, partners needed a tool that could assist  
 in selecting campaigns.

 - Partners that sell taxis wanted the Bank to help  
 promote information to the existing customer base to  
 increase sales.

ธนาคารเพิ่มจ�านวนพนักงานสินเชื่อเช ่าซื้อประมาณ 57%  
จากปี 2560 ควบคู่ไปกับการเพ่ิมจ�านวนคู่ค้าผู้ประกอบการ 
รถยนต์มือสองทั่วประเทศ เพื่อขยายการให้บริการสินเชื่อ 
รถยนต์มือสองให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น มีเจ้าหน้าท่ี
บริการสินเชื่อหมุนเวียนตลอดเวลา พร้อมทั้งสามารถสอบถาม/ 
ขอใช้บริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่  
ซึง่เป็นการช่วยให้ผูป้ระกอบการรายกลาง-เลก็ ได้รบับรกิารอย่าง 
ทัว่ถึง และเทียบเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่

The Bank increased the number of hire purchase officers  
by 57% from 2017 and the number of business partners 
operating second hand car dealing businesses throughout  
the country to expand second hand car loan service.  
Car dealers can inquire about/ request service via the  
application on mobile devices, which helps SMEs to obtain 
a thorough service, equivalent to large operators.

• ผู้จ�าหน่ายรถยนต์มือสอง
 ผู้ประกอบการจ�าหน่ายรถยนต์มือสองรายกลาง-เล็ก ต้องการ 
 เข้าถึงสินเชื่อเช่าซื้อให้มากขึ้น

• Second-hand car dealers
 Second-hand SMEs car dealers wanted access to  
 more hire-purchase loans.

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
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- ธนาคารมแีผนสวัสดกิารรกัษาพยาบาลแบบยืดหยุ่น (Flexible  
Benefits Plan) เพ่ือให้พนักงานได้เลือกความคุ ้มครอง 
ที่ใกล้เคียงกับความต้องการ และความจ�าเป็นของตนเอง 
ในแต่ละปีมากที่สุด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 87 - 88)

- ธนาคารจัดสรรชุดเครื่องแบบพนักงานและรอบการจ่ายชุด 
เพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
นอกจากน้ียังมีนโยบายให้พนักงานสามารถเลือกชุดแต่งกาย
ท�างานได้อย่างอิสระ (Freedom to Dress) ซึ่งถือเป็นการ
บริหารความหลากหลายของพนักงาน ด้วยการมอบความ 
ไว้วางใจในการแต่งกาย และเป็นการเสริมสร้างความผูกพัน
ของพนักงานในอีกทางหนึ่ง 

- ธนาคารจัดให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมท้ัง 
ส�านักงานใหญ่และสาขา โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมและ 
การบริหาร ความหลากหลายของพนักงานในต่างพื้นที่ 
โดยมีทั้งกิจกรรมที่ส�านักงานใหญ่และต่างจังหวัด เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเข้าร่วม เช่น การจัดแข่งขันฟุตบอลรายการ  
KKP Football Cup และ KKP Mini league@Korat เป็นต้น

- The Bank has a flexible benefits plan to allow employees 
to choose the coverage programs that meet their needs. 
(For more information, see page 87 - 88)

- The Bank has provided more employee uniforms and 
allocation cycles and set a “Freedom to Dress” policy 
to allow employees to choose their own outfits for work. 
This policy is intended to manage employee diversity 
and build employee engagement.

- The Bank has provided employees with the opportunity  
to participate in various club activities in order to 
strengthen their relationship with the organization and 
the bond between employees within the organization, 
both head office and branches, taking into consideration 
the participation and diversity of employees in different  
provinces. The activities are organized at the head  
office and other provinces to increase the opportunity  
to participate, including KKP Football Cup and KKP Mini 
league@Korat.

พนักงาน
• สวัสดิการและสุขภาวะ
 - ต้องการให้มีการจัดสรรการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุม 
  และเหมาะสมตามความต้องการแต่ละบุคคล
 - ต้องการให้เพ่ิมการจัดสรรชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 
  เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 - ต้องการกจิกรรมเพือ่เสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน 
  ภายในองค์กร

Employees
• Health and welfare
 - Wanted comprehensive and personalized healthcare.
 - Wanted to increase the allocation of employee  
  uniforms suitable for the jobs assigned.
 - Wanted employee engagement activities.

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
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- ธนาคารค�านึงถึงความเท่าเทียม ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ  
ศาสนา ความจ�าเป็นส่วนบุคคล อาทิ การลากิจธุระอันจ�าเป็น  
ได้จัดให้ครอบคลุมถึงการลาเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา 
ของแต่ละศาสนาได้ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ 
ตลอดจนการลาเพื่อพาบิดา/ มารดา/ คู่สมรส ไปพบแพทย์ 
ฯลฯ

- The Bank considers equality, racial and religious  
difference, and personal needs and allows employees  
to take personal leave for religious practice, be it  
Buddhist, Christian, Islamic, Hindu, or Sikh practice,  
and to take parents or spouses to see doctors.

 
- ธนาคารส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานต่อองค์กร และ

ค�านึงถึงการให้คุณค่าระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยเพิ่มจ�านวนวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีตามอายุการท�างาน
ของพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกระดับ (ปฏิบัติการและบริหาร) 
จะได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีเท่าเทียมกันที่ 20 วัน 
เมื่อมีอายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป

- The Bank promotes the relationship between employees  
and the organization and appreciates employees’ years 
of service. It has increased the number of annual leave 
days according to an employee’s years of service.  
Employees at all levels (operational staff and management)  
will receive the same annual leave of 20 days when they 
have completed 10 years of service.

• การบริหารความหลากหลายของพนักงาน

• Employee diversity management

• การค�านึงถึงการให้คุณค่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ 
 พนักงานที่มีต่อองค์กร (Long Service)

• Employee appreciation and years of service

ชุมชนรอบข้าง/ สังคม
• ชุมชนรอบสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องการ

ให้กลุ่มธุรกิจฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินและสร้างวินัย
ทางการเงิน

Communities and society
• The communities around the branches in Bangkok and 

other provinces wanted the Financial Group to promote 
financial understanding and financial discipline.

การส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจฯ ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน  
ทั้งกับพนักงานในองค์กรและสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อด�าเนินการ อาทิ โครงการ 
รณรงค์สร้างวินยัทางการเงิน (ดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ทีห่น้า 96 - 97)  
และโครงการส่งเสรมิวินยัทางการเงินแก่คนพกิารสภากาชาดไทย  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 98) เป็นต้น

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
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นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร 
จดัการทางการเงนิให้กบัหน่วยงานภายนอก อาทิ มลูนิธดิวงประทปี  
ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักกีฬา 
คนพิการเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย เป็นต้น ตลอดจนมุ่งพัฒนา
เพิ่มจ�านวนวิทยากรด้านการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน  
เพื่อรองรับความต้องการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นในสังคม

Promoting financial Literacy
The Financial Group has continued to promote financial  
Literacy for employees in the organization and society  
by collaborating with external organizations to carry  
out activities such as the Financial Discipline Creation  
Campaign (for more information, see pages 96 - 97)  
and Financial Discipline for People with Disabilities of  
Thai Red Cross (for more information, see page 98).
In addition, the Financial Group organized activities  
to teach financial management for external organizations,  
such as the Duang Prateep Foundation, female prisoners  
at Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Prison, and the table  
tennis athletes with disabilities of Thai team. It also developed  
more trainers of basic financial knowledge to accommodate 
the growing need for education in society.

การเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรมขององค์กรต่างๆ ทีร่่วมด�าเนนิงาน 
ในโครงการ พพช.
กลุ่มธุรกิจฯ สนับสนุนการด�าเนินงานของยุวพุทธิกสมาคม 
แห่งประเทศไทยฯ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  
ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
ของกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงจัดโครงการให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทีท่ัง้สององค์กรจดัขึน้เพือ่ส่งเสริมการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา

Promoting activities of organizations participating in the 
PND Project
The Financial Group supported the Young Buddhists  
Association of Thailand and Buddhadasa Indapanno Archives  
by promoting their activities through its communication  
channels and organizing projects to allow employees to  
participate in the activities organized by these organizations  
to promote Buddhist learning.

• องค์กรภาคสังคมท่ีร่วมโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับ 
เกยีรตนิาคนิ (พพช.) อาท ิยวุพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ต้องการให้กลุม่ 
ธรุกจิฯ ช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสารกิจกรรมที่องค์กรจดัขึ้น 
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่

• Civil society organizations participating in the “People  
Development for National Development with Kiatnakin  
Project” (PND) such as the Young Buddhists Association  
of Thailand and Buddhadasa Indapanno Archives  
wanted the Financial Group to help promote their  
activities through its existing communication channels.

ประเด็นที่กลุ่มธุรกิจฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
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 นอกจากน้ี กลุ ่มธุรกิจฯ ค�านึงถึงแนวโน ้มและการ 
เปลี่ยนแปลง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มิได้ถูกหยิบยก 
โดยผู ้มีส ่วนได้เสีย แต่อาจกลายเป็นประเด็นปัญหาต่อ 
การด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ หรือการใช้บริการของลูกค้า 
รวมถึงอาจกลายเป็นประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในอนาคต จึงได้ท�าการศึกษาและวางโครงการรองรับไว้ 
ดังต่อไปนี้

 In addition, the Financial Group takes social and  
environmental trends into account, as well as changes 
that have not been raised by stakeholders but may pose 
problems for its operations or customer use of services or 
may become social and environmental issues in the future.  
Therefore, it has conducted studies and implemented  
projects to accommodate these issues as follows:

ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการของลูกค้า

Customer service safety and security

ปรับปรุงสถาปัตยกรรม IT Infrastructure ให้เป็นรูปแบบ 
ที่ท�างานได้ตลอดเวลาทุกศูนย์ข้อมูล ต่อเนื่องจากการปรับปรุง 
Data Center ที่แล้วเสร็จในปี 2559 ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้ 
จะช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ได้ประโยชน์เต็มท่ี อีกทั้งยังสอดรับ
และช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการท�างานของระบบ New Core 
Banking ที่เริ่มใช้งานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นอย่างดี

Improved IT infrastructure architecture to enable every  
data center to operate without interruption after the 
completion of data center development in 2016. This  
architecture will maximize the use of equipment and  
devices and is also compatible with and helps enhance the 
efficiency of the new Core Banking system that was set up 
in November 2018.

ประเดน็ปัญหา
Issue 

มาตรการรองรบั
Measure
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การกำ กับดูแลกิจการ
Corporate Governance

 คณะกรรมการธนาคารเชือ่มัน่ว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
จะท�าให้ธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิฯ มรีะบบการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้แก่กลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้กรอบของ
การมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการ
สร้างความม่ันคงและรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจฯ 
ในระยะยาว ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติ 
ที่ก�าหนดไว้ในนโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการของ
ธนาคารจึงถือเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะกรรมการธนาคาร  
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อธนาคาร กลุ่มธุรกิจฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน
และสังคมส่วนรวม 
 ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับนโยบายเร่ือง 
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคารบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร 
(www.kiatnakinphatra.com) รวมทั้งได้มีการสื่อสารและ 
เผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านระบบอินทราเน็ตของธนาคาร 
(KK World) ด้วย เพือ่ให้พนกังานและผูบ้รหิารได้รบัทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน

การปรับปรุงหลักการกำ กับดูแลกิจการของธนาคาร  
ในปี 2561
 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
ตามหลักบรรษัทภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
ธนาคารจึงได้จัดท�านโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ของธนาคารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงแบ่งเนื้อหา 
ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
เรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารเป็นประจ�า 
ทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและยกระดับมาตรฐาน
การก�ากับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจฯ ให้สามารถเทียบเคียง

 The Board of Directors believes that good corporate 
governance will enable the Bank and companies in the 
Financial Group to have a management system that 
is efficient, transparent, accountable, and fair, able to 
build credibility and increase the competitiveness of the  
Financial Group under an ethical and social responsibility 
framework that creates long term stability and a strong 
foundation for the Financial Group. Therefore, complying 
with the principles and guidelines set forth in the Bank 
Principles of Corporate Governance is a mission for the 
Board of Directors, executives, and all employees of  
the Financial Group in order to benefit the Bank, Financial  
Group, shareholders, customers, stakeholders, communities  
and society.
 The Bank has disclosed information about its corporate  
governance policy on its website (www.kiatnakinphatra. 
com) and has communicated and disseminated the  
policy through the Bank’s intranet system (KK World) so 
that employees and executives are informed and comply 
strictly with the policy in their operations.

Revision of the Bank’s Principles of  
Corporate Governance in 2018
 The Board of Directors is aware of the responsibility 
towards all stakeholders and is therefore committed to 
conducting business in accordance with good corporate 
governance. The Board of Directors has established the 
Bank’s Principles of Corporate Governance in writing, 
which are presented in five categories as follows:
 Category 1: Rights of Shareholders
 Category 2: Equitable Treatment of Shareholders
 Category 3: Roles of Stakeholders
 Category 4: Disclosure and Transparency
 Category 5: Responsibilities of the Board
 The Board of Directors has reviewed and revised the 
Bank’s Principles of Corporate Governance on an annual  
basis to serve as guidelines and raise the corporate  
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ได้กับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงนโยบาย 
ดงักล่าวครัง้ล่าสดุได้รบัการอนมุตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ธนาคาร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานในปัจจุบนัและหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องทีไ่ด้มกีารปรบัปรงุเพ่ิมเตมิ อาท ิธรรมาภบิาล
ของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
 ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ขีองธนาคาร สามารถศกึษาได้จากรายงานประจ�าปี 
2561 ของกลุ่มธุรกิจฯ หน้า 165 - 175

การสนับสนุนส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
 กลุม่ธรุกจิฯ ให้ความส�าคญักบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ 
โดยก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังนี้
 • ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระบวนการเข้าถึงการ 
ควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจ 
อันดีในบทบาทหน้าที่ระหว่างผู ้บริหารและพนักงานผ่าน 
กิจกรรมการสื่อสารขององค์กร ภายใต้การสนับสนุนของ 
ผู้บริหารระดับสูง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการ 
ในการก�ากับดูแลตนเอง การควบคุมภายในตามแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (COSO ERM)

การควบคุมภายใน 
 กลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีกระบวนการก�ากับ
ดูแลตนเอง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และก�ากับ
กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารจะ
ด�าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทั้งสามอย่างสม�่าเสมอ โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุม 
ถึงการควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางการ โดยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในต่างๆ  
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ได้แก่
สภาพแวดล้อมภายใน การก�าหนดวัตถุประสงค์ การระบุ 
เหตกุารณ์ การประเมนิความเสีย่ง การตอบสนองต่อความเสีย่ง 
กจิกรรมการควบคมุสารสนเทศและการสือ่สาร และการติดตาม 
ประเมนิผล ซึง่เพยีงพอและเหมาะสมในการป้องกนัทรพัย์สนิ
ของธนาคารและบริษัทย่อยอันเกิดจากการท่ีกรรมการหรือ 
ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจได้ 

governance standards of the Financial Group to be  
comparable to international standards. The latest revision 
of the Principles was approved by the Board of Directors  
Meeting No. 12/2561 on 13 November 2018 to ensure 
consistency with the current operations and related  
regulations, such as the Good Governance for Financial 
Institutions set by the Bank of Thailand.
 Learn more about compliance with the Bank’s Principles  
of Corporate Governance from our Annual Report 2018, 
pages 161 - 171.

Promotion of Internal Control and Internal  
Audit Systems
 The Financial Group places importance on corporate  
governance principles and requires executives and  
employees to comply with the following guidelines:
 • Promote, support, and create processes to access  
internal control to build a good relationship between  
executives and employees and understanding of their roles  
and duties through corporate communication activities 
with the support from top management.
 • Promote and encourage all departments to have 
their own self-regulation and internal control processes 
in accordance with COSO Enterprise Risk Management.

Internal Control
 The Financial Group has a policy to promote efficient 
and effective self-regulation, internal control, and risk  
management processes. The Audit Committee, Compliance  
and Governance Committee, Risk Management Committee,  
and management will regularly review the effectiveness  
of these three processes, which govern financial  
control, operations, and regulatory compliance. Various 
components and aspects of the internal control system 
are assessed, including internal environment, objective 
determination, event identification, risk assessment, 
risk response, information and communication control, 
and monitoring and evaluation to ensure that they are  
sufficient and appropriate to protect the assets of the 
Bank and its subsidiaries from misuse or unauthorized 
use by directors or executives.
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 นอกจากนี้ กลุ ่มธุรกิจฯ มีการจัดท�าแบบประเมินการ
ควบคุมภายในทุกปี โดยมีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรอบ New COSO 2013 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหารในการตอบแบบประเมิน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณารายงาน 
การประเมินระบบควบคุมภายในของผู ้บริหารดังกล่าว  
เพ่ือแลกเปล่ียนความเห็นให้มีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรได้ ซึ่งจาก 
ผลการจัดท�าแบบประเมินการควบคุมภายในประจ�าปี 2561 
นั้นพบว่า ในภาพรวมกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ สอดคล้องเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO ที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด อย่างไรก็ตาม  
ในระดับปฏิบัติการยังมีข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานบ้าง  
ซึ่งผู ้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคัญในการปรับปรุงแก้ไข 
รวมถึงก�าหนดมาตรการในการก�ากับดูแลและป้องกันแล้ว 

การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
 ธนาคารจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือ
แจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงาน 
ทางการเงิน ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง การถกูละเมิดสทิธิ  
การกระท�าผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ ผิดจรรยาบรรณ หรือ 
พฤตกิรรมท่ีอาจส่อถงึการทจุริตคอร์รปัชนั หรอืประพฤตมิิชอบ 
ของบุคคลในองค์กร โดยพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
สามารถติดต่อสื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
การติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังกรรมการอิสระ 
หรือติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของธนาคาร นอกจากนี้  
พนักงานธนาคารสามารถติดต่อมายังประธานกรรมการ
ธนาคาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หรือประธานเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการได้โดยตรง เพื่อแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิด
 ธนาคารมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ 
ข้อมูลทีก่ระท�าโดยเจตนาสจุรติ โดยธนาคารจะไม่กระท�าการใด 
ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างท�างานให้แก่ธนาคาร
เนือ่งจากการแจ้งเบาะแสดงักล่าว และธนาคารให้ความส�าคญั 
กับการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน  
และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ไว้เป็นความลบั ซ่ึงข้อมลูดังกล่าว 

 In addition, the Financial Group conducts an internal  
control assessment every year to ensure that it is  
adequate using the assessment form from the Securities 
and Exchange Commission of Thailand under the 2013 
COSO framework, which is completed by management.  
The Audit Committee and Board of Directors have reviewed  
the 2018 internal control assessment report and were of 
opinion that the Financial Group has an adequate internal 
control system in place which conforms to the COSO  
framework set by the Securities and Exchange Commission  
of Thailand. However, there are some shortcomings at  
the operational level, which the Board of Directors,  
Audit Committee, and top management have worked to  
improve and prescribe supervisory and preventive  
measures.

Whistleblowing or Complaint Reporting
 The Bank has set up channels for reporting information  
or complaints relating to the accuracy of financial report  
or human right abuses or defective internal control  
system and whistleblowing illegal or unethical actions 
and corrupt behaviors or misconducts of employees in 
the organization. Employees and other stakeholders can 
communicate with the Bank through various channels 
such as sending an email to the independent director 
or contacting the Bank’s complaint center. Furthermore, 
the Bank’s employees can contact the Chairman of  
the Board, Chief Executive Officer, President, or Chief 
Governance Officer directly to report information or  
complaints concerning wrongdoing.
 The Bank has set up a mechanism to protect whistle- 
blowers and informants who act in good faith and will 
not act unfairly toward employees, workers, or any other  
persons who are hired by the Bank due to such  
whistleblowing. The Bank will keep the information of 
whistleblowers, complaints, and various documents  
confidential and such information will be known only by the  
assigned and related persons or will only be disclosed 
if required by law. In addition, the complainants can 
also file a confidential complaint. Notwithstanding the  
foregoing, the Bank will undertake to perform according  
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จะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายและเกีย่วข้องด้วย  
หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก�าหนดเท่านั้น 
นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นความลับ 
ทั้งนี้ธนาคารจะด�าเนินการตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
และระเบียบการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ และพจิารณาลงโทษทาง
วินัยที่ธนาคารก�าหนด

to the complaint handling procedures, investigation  
regulations, and disciplinary actions set by the Bank.

ช่องทางตดิต่อธนาคาร 
Contact Channels

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่ 
500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขาอโศก
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Kiatnakin Bank Public Company Limited
Head Office
500 Amarin Tower, Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330
Asoke Branch
209 KKP Tower, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110

KKP Contact Center (ลูกค้าบุคคล/ personal customers)
KK Biz Contact Center (ลูกค้าธุรกิจ/ business customer)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Complaint Center)

0 2165 5555
0 2165 5599
0 2495 1550

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)   investor_relations@kiatnakin.co.th
กรรมการอิสระ (Independent Director)   independent_director@kiatnakin.co.th
เลขานุการบริษัท (Company Secretary)   corporate_secretary@kiatnakin.co.th

Social Online        www.kiatnakin.co.th
           www.facebook.com/kiatnakinlive
           www.youtube.com/kiatnakinlive
           https://line.me/kkplive
           https://twitter.com/KiatnakinBank
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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 
สายที่เกิดเหต/ุ ER รับทราบ  

และแจ้งผลพนักงาน

President, ประธานสาย HR, ER 
ประธานสายที่เกิดเหตุ  

รับทราบ และแจ้งผลพนักงาน

President พิจารณาลงโทษ/  
การดำ เนินคดี/  

ชดใช้ความเสียหาย

ประธานสาย HR และประธานสาย 
ที่เกิดเหตุให้ความเห็นเรื่องการลงโทษ/  

ดำ เนินคดี/ ชดใช้ความเสียหาย

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทางวินัย

กรรมการพิจารณา 
โทษทางวินัย President พิจารณาเร่ือง

และการลงโทษ

มีความผิด
วินัยหรือไม?่

พิจารณาภายใต้
อำ นาจประธานสาย 
ที่เกิดเหตุหรือไม?่

President 
พิจารณาต้ังคณะกรรมการ

สวบสวนหรือไม่?

พนักงานอุทธรณ์
หรือไม?่

เป็นระดับ 
>= SVP 
หรือไม?่

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

ใช่
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จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต
Business Ethics and Anti-Corruption

 คณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาอนุมตักิารทบทวนและ 
ปรับปรุงนโยบายเรื่อง จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ 
กลุม่ธรุกจิฯ เมือ่ปี 2560 เพือ่ให้ชดัเจนและมคีวามสอดคล้อง 
กับจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ ตามที่ธนาคารในฐานะ 
สมาชิกสมาคมธนาคารไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 
และประกาศความร่วมมือในการก�าหนดจรรยาบรรณของ 
ธนาคารพาณชิย์ ภายใต้แนวคดิ “จรรยาบรรณธนาคารพาณชิย์  
พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน” เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับ 
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจอย่างมี 
จรรยาบรรณ และยกระดบัความเชือ่มัน่ให้กับลูกค้าว่าจะได้รับ 
การบริการที่มีความยุติธรรม ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
อย่างถูกต้องก่อนตัดสินใจใช้บริการ รวมถึงการปรับปรุง 
นโยบายให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และแนวทางการ 
ด�าเนนิธรุกจิส�าหรบักลุม่ธรุกจิตลาดทนุ โดยมผีลบงัคบัใช้กับ
ทุกหน่วยงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ตั้งแต ่
วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นมา
 นโยบายเรื่องจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ
การเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ก�าหนดหลกัการส�าคญัในเรือ่งต่างๆ 
ที่ควรยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1. ความยัดแย้งทางผลประโยชน์
  1.1 การประกอบธุรกิจและการถือครองหลักทรัพย์
  1.2  การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 2. การหาผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจฯ
 3. หน้าที่ในการรักษาความลับ 
  3.1 ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย
  3.2 สือ่มวลชน สิง่พิมพ์ และการปรากฏตวัในทีส่าธารณะ
  3.3 ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 4. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
  4.1 การเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่หมาะสมแก่ลกูค้า
  4.2 พฤตกิรรมท่ีขาดจรรยาบรรณและความสมัพนัธ์กบั
คู่แข่ง คู่ค้า และลูกค้า 
  4.3 ของขวญั เงนิรางวลั และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับธุรกิจ
  4.4 ค�าร้องเรียนของลูกค้า
 5. การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเคารพและให้เกียรติ 
 6. การรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจฯ

 The Board of Directors approved the review and  
revision of Kiatnakin Phatra Financial Group’s Business  
Ethics in 2017 to ensure consistency with the Banking 
Industry Code of Conduct pursuant to the Memorandum  
of Understanding and Declaration to Prescribe Commercial  
Bank Code of Conduct under the concept of “Commercial  
Bank Code of Conduct toward Sustainable Economic  
Development” in order to create standards for the  
commercial banking industry in conducting business in 
an honest and ethical manner and to assure customers 
that they will receive fair service and accurate product  
information before deciding to use the service. The revision  
was also made to ensure that the Business Ethics are in 
line with the Securities and Exchange Act (No. 5) B.E. 
2559 and the Guideline for Business Conduct for the 
Capital Market Business Group. The revised Business 
Ethics applies to all departments and companies in the 
Financial Group and are effective from 15 September 
2017 onwards. 
 Kiatnakin Phatra Financial Group has defined key 
principles in Business Ethics as follows:    
 1. Conflict of interest
  1.1 Business operation and securities holding
  1.2 Related-party transaction
 2. Seeking of benefits from the Financial Group
 3. Duty for confidentiality
  3.1 Information that should not be disclosed
  3.2 Media, publications, and public appearance
  3.3 Personal information of customers
 4. Market conduct 
  4.1 Offering appropriate products and services 
to customers
  4.2  Unethical behavior and relationships with  
competitors, partners, and customers
  4.3 Gifts, prizes, and other expenses related to 
business
  4.4 Customer complaints
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 7. การสือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทางอเิลก็ทรอนกิส์
 8. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  8.1 การให้ความร่วมมือกรณีมีการสอบสวน 
  8.2 นโยบายและระเบยีบบางประการทีมี่ผลกระทบกบั
กลุ่มธุรกิจฯ 
 9. หน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
 ทัง้น้ี ผูส้นใจสามารถศึกษานโยบายเรือ่งจรรยาบรรณในการ 
ด�าเนนิธรุกจิ กลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ฉบบัสมบรูณ์ 
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ธนาคาร http://www.kiatnakin.co.th/th/aboutus/ 
guidelines-for-business-conduct และเว็บไซต์กลุ่มธุรกิจฯ  
http://www.kiatnakinphatra.com/ir/code_of_conduct? 
lang=th

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 ธนาคารก�าหนดนโยบายหลกัเพ่ือใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการ 
ปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์และกฎหมายก�าหนด รวมถึงเพื่อการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีโดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
 - นโยบายและมาตรการในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน
 - นโยบายและมาตรการในการไม่เลือกปฏิบัติ
 - นโยบายและมาตรการในการรักษาความลับ
 - นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการแข่งขันท่ี 
ไม่เป็นธรรม
 - นโยบายและมาตรการในการใช้ข้อมูลภายในเพือ่แสวงหา 
ผลประโยชน์
 - นโยบายและมาตรการในการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม  
สุขอนามัย และความปลอดภัย
 - นโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส
 ท้ังน้ี ธนาคารจะมีการทบทวนนโยบายเป็นประจ�าอย่าง
สม�่าเสมอ หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในหรือ
ภายนอกอย่างมีนัยส�าคัญ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
 ตัวอย่างเนื้อหาของนโยบายท่ีส่งเสริมการสร้างวฒันธรรม
องค์กรด้านการก�ากบัดแูลกจิการและการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ เช่น

 5. Respecting and honoring others
 6. Protecting information and assets of the Financial 
Group
 7. Written and electronic communication
 8. Legal compliance
  8.1 Cooperation in investigation
  8.2 Impact of certain policies and regulations on 
the Financial Group
 9. Responsibilities for promoting compliance with the 
Business Ethics
 Interested persons can review the complete version 
of Kiatnakin Phatra Financial Group’s Business Ethics on 
the Bank’s website http://www.kiatnakin.co.th/th/aboutus/ 
guidelines-for-business-conduct and the Financial 
Group’s website http://www.kiatnakinphatra.com/ir/
code_of_conduct?lang=th

Corporate Culture and Compliance with 
Business Ethics 
 The Bank has established the following key policies  
to serve as principles for operation and business conduct  
in accordance with rules and laws, as well as good corporate  
governance. 
 - Policy and measures against fraud and corruption
 - Policy and measures on non-discrimination
 - Policy and measures on confidentiality
 - Policy and measures against unfair competition
 - Policy and measures against abusive self-dealing 
 - Policy and measures on environment, health, and 
safety
 - Policy and measures on whistleblowing
 The Bank will review the policies regularly or when there  
are significant changes caused by internal or external  
factors to present to the Board of Directors or designated 
committee for approval. 
 Examples of policies that promote corporate culture 
concerning corporate governance and compliance with 
Business Ethics are:
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 • นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชัน 
 กลุม่ธรุกจิฯ จะไม่ให้ความร่วมมอืหรอืสนบัสนนุกจิกรรมใด 
ที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเป็นภัย
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ กรรมการ  
ผูบ้รหิาร พนกังานและสมาชกิในครอบครวัจะต้องไม่รบัของขวัญ  
การสนัทนาการทีม่ากหรือบ่อยเกนิไป รวมทัง้สิง่ตอบแทนอืน่ใด 
ทีถื่อว่ามมูีลค่ามากเกนิปกตจิากบุคคลหรอืบรษิทัห้างร้านอืน่ 
ที่กลุ ่มธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจด้วย  
เพือ่มุง่หวังประโยชน์ทางธรุกจิกบักลุม่ธรุกจิฯ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 
 • การสือ่สารนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั และระเบยีบ 
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 การสื่อสารภายใน 
 กลุ่มธุรกิจฯ มีการสื่อสารเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ
พนักงานในการช้ีเบาะแสกรณีพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่าย
คอร์รัปชัน รวมถึงการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดย
จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธ 
การคอร์รปัชัน แม้ว่าการกระท�าน้ันจะท�าให้กลุม่ธรุกจิฯ สญูเสีย 
โอกาสทางธุรกิจ โดยสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ระบบอินทราเน็ตของ 
กลุม่ธรุกจิฯ การจดั Executive Talk น�าโดยประธานเจ้าหน้าที ่
บรหิาร และเชญิผูบ้รหิารของกลุม่ธรุกจิฯ รบัฟังและแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็นในหัวข้อ Anti-Corruption การจัดชี้แจง
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่หน่วยงานต่างๆ และยัง
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหัวข้อ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน”  
ในรูปแบบ e-Learning ให้กับผู ้บริหารและพนักงานใน 
กลุ่มธุรกิจฯ ทุกคน โดยต้องทบทวนความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อนี้เป็นประจ�าทุกปี
 การสื่อสารภายนอก
 กลุ่มธุรกิจฯ ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
และได้ส่ือสารไปยังสาธารณชนและผู ้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
ผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ธนาคาร รายงานประจ�าปี 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ  
ยังได้ส่งจดหมายเพื่อแจ้งเจตนารมณ์แก่คู ่ค้าและลูกค้า 
เกี่ยวกับการให้บริการบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้าน
คอร์รัปชันของธนาคาร และในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 
กลุ่มธุรกิจฯ ได้ขอความร่วมมือพนักงาน ส่ง e-Card ไปยัง 
คู่ค้า/ ลูกค้าให้ทราบทั่วกัน เพื่ออวยพรปีใหม่และขอความ 
ร่วมมืองดให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทในกลุ ่มธุรกิจฯ อีกทั้งยังได้สื่อสารแนวปฏิบัติ 

 • Policy and Measures against Fraud and Corruption
 The Financial Group shall not cooperate in or  
support any activities that are illegal, associated with 
corruption, or threats to society and national security. 
Moreover, directors, executives, employees, and their 
family members must not accept excessive or frequent 
gifts and entertainment, including any other offers  
that are of unusually high value from individuals or  
companies that the Financial Group is conducting  
business with or will conduct business with in order to 
gain business benefits from the Financial Group, either 
directly or indirectly. 
 • Communicating Anti-corruption Policy and Related  
Regulations
 Internal Communication
 The Financial Group has communicated the anti- 
corruption policy and related regulations and provided 
clarification about the roles and duties of employees in 
reporting corrupt acts. It has also provided protection  
for whistleblowers and will not demote, punish, or  
treat negatively employees who refuse to engage in  
corruption even if such a refusal will cause the Financial  
Group to lose business opportunities. Communication  
to directors, executives, and employees is done  
through various channels such as the Financial Group’s  
intranet system, Executive Talk on anti-corruption led  
by the Chief Executive Officer, and anti-corruption  
policy briefs to various departments and units. The  
Financial Group has also organized e-Learning training  
on “Anti-Corruption Policy” for all executives and  
employees to review their knowledge and understanding  
on this topic every year. 
 External Communication
 The Financial Group takes anti-corruption seriously  
and has communicated this issue to the public and 
stakeholders through various channels such as the 
Bank’s website, annual report, and corporate social 
responsibility report. Furthermore, it has also sent  
letters of intent to inform its business partners and  
customers about the Bank’s corporate governance  
services and anti-corruption. During the 2019 New Year 
festival, the Financial Group asked employees to send 
e-Cards to partners and customers to give them New Year  
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เมื่อได้รับของขวัญจากคู่ค้า/ ลูกค้ากลุ่มธุรกิจฯ เพื่อสานต่อ 
นโยบายงดรับของขวัญจากคู่ค้า/ ลูกค้า (Gift Policy) เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
 • การเข้าร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายเพ่ือการต่อต้านการ
ทจุรติและคอร์รัปชัน
 ธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิตลาดทนุได้ลงนามแสดง 
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึง่เป็นโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�าโดยรัฐบาลและส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ และการรบัรองการต่ออาย ุ
สมาชิกฯ ทุก 3 ปี 

greetings and request their corporation to refrain  
from giving gifts or any offers during the New Year  
festival or on other occasions to directors, executives, 
and employees of the companies in the Financial 
Group and communicated to directors, executives, and  
employees the guidelines for receiving gifts from  
business partners and customers to be adhered to.  
 • Joining a Network Against Corruption
 The Bank and companies in the capital market  
business group have signed a declaration of intent 
to join the Thailand’s Private Sector Collective Action  
Coalition Against Corruption (CAC), which is endorsed 
by the government and Office of the National Anti- 
Corruption Commission and is certified as a member 
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 นอกจากนี ้เพือ่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทีเ่ข้มแข็งในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลท่ีดี 
ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ธนาคาร
จึงได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกอื่นๆ 
ก�าหนดและประกาศเจตนารมณ์ในการให้-งดรับของขวัญ  
(No Gift Policy) เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2561 ซึง่สอดคล้อง 
กบัการด�าเนนิการทีธ่นาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิด�าเนนิการ 
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
 • ร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือรับ-ส่งข้อมูล
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้แก่ส�านักงาน ป.ป.ท.
 ธนาคารร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือรับ-ส่งข้อมูล
เพื่อการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลทางบัญชี หรือ
ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี 4 
มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความ
ร่วมมือที่ส�าคัญของธนาคารสมาชิกในสมาคมธนาคารไทย 
ในการช่วยตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางบัญชี
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามค�าสั่งขอตรวจสอบจากส�านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่ง
การรับ-ส่งข้อมูลตามค�าสั่งขอตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะมีส่วนช่วยให้การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

of the Coalition with a membership renewal every three 
years. 
 In addition, to show strong intention to combat  
corruption in all forms and to ensure transparency in  
operations and promote good governance in accordance 
with the rules of CAC, the Bank and other members of the 
Thai Bankers’ Association issued a declaration of intent 
on a no gift policy on 21 November 2018, which is in line 
with the policy implemented by the Bank and companies 
in the Financial Group since 2015.
 •  Joining a Cooperation Project on Electronic Data  
Interchange for Inspecting Financial Transactions by 
PACC 
 The Bank joined the cooperation project on electronic 
data interchange for inspecting financial transactions, 
accounts, or personal information on 4 June 2018. The 
project is an important collaboration between the bank 
members of the Thai Bankers’ Association to help inspect 
financial and account information of related persons as 
requested by Office of Public Sector Anti-Corruption 
Commission (NCCC) to prevent and suppress corruption  
in the public sector. The electronic data interchange will 
help to collect the financial evidence and information 
more efficiently and quickly. 
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 • นโยบายและมาตรการในการรักษาความลับ 
 ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มธุรกิจฯ กรรมการและ
พนักงานอาจได้รับข้อมูลที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
หรือสาธารณชน ซ่ึงข้อมูลเหล่านั้นอาจท�าให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสภาวะตลาด การเจรจาต่อรอง การวางกลยุทธ์ และ 
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า คูแ่ข่ง หรอืผูข้ายสนิค้าและบรกิารต่างๆ  
กลุม่ธรุกจิฯ ก�าหนดให้กรรมการและพนกังานของกลุม่ธรุกจิฯ  
รกัษาความลบัของข้อมลูท่ีได้จากลกูค้า ตลอดจนผูข้ายสนิค้า 
และบริการต่างๆ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการที่จะไม่ใช้ 
ข้อมูลที่ได้รับไปในทางท่ีไม่สมควร รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูล 
ดังกล่าวโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าด้วยวิธีใดให้แก ่
บคุคลอืน่ เพือ่ใช้ประโยชน์ในการซ้ือหรอืขายหลกัทรพัย์ ไม่ว่า
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
 นอกจากนี้ ยังมีการก�าหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผย
ข้อมลูลกูค้า และแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 
เพื่อให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เรื่อง
การรกัษาความลบัข้อมลูส่วนตัวของลกูค้า และสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน
 • นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
 ธนาคารก�าหนดนโยบายเรือ่งการบรหิารจดัการด้านการให้
บรกิารลกูค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพือ่ให้ลูกค้า
มัน่ใจได้ว่า ธนาคารมวีฒันธรรมองค์กรทีมุ่ง่เน้นการให้บริการ
อย่างเป็นธรรม บริการลูกค้าอย่างจริงใจ ไม่เอาเปรียบ ลูกค้า
ได้รบัค�าแนะน�าผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีต่รงกบัความประสงค์ 
ความสามารถทางการเงนิ และได้รบัข้อมลูทีช่ดัเจน ครบถ้วน 
เพยีงพอในการตดัสนิใจ รวมถงึสามารถเปรยีบเทยีบข้อมลูกบั
ธนาคารอื่นได้อย่างสะดวก ภายหลังการขายลูกค้าสามารถ
แจ้งปัญหาและได้รับการดูแลแก้ไขท่ีเหมาะสม ตลอดจน 
ช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเกี่ยวกับ 
การใช้บริการทางการเงิน
 • นโยบายและมาตรการในการค�านงึถงึสิง่แวดล้อม  
สุขอนามัย และความปลอดภัย
 กลุ ่มธุรกิจฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอยู่เสมอ รวมถึงมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
การตรวจสุขภาพประจ�าปี การจัดท�าประกันอุบัติเหตุและ
สุขภาพให้แก่พนักงาน
 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ก�าหนดประเด็นนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายเร่ืองแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยวางแนวทางให้กลุม่ธรุกิจฯ ต้องไม่ด�าเนนิธุรกจิใดๆ  
ที่มีส่วนท�าให้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ได้รบัความเสยีหาย ไม่สร้างผลก�าไรบนภาระของสงัคม รวมถงึ 

 • Policy and Measures on Information Confidentiality
 In the course of business operations of the Financial 
Group, directors and employees may obtain information  
that should not be disclosed to other people or the  
public. Such information may affect the market conditions,  
negotiations, strategy planning, and relationships  
with customers, competitors, or vendors. The Financial 
Group requires directors and employees to keep such  
information confidential and not to use such information 
in an improper manner, as well as not to disclose such 
information, either directly or indirectly using any means, 
to other persons for the purpose of buying or selling  
securities, whether for themselves or for others. 
 In addition, the Financial Group has set guidelines for 
customer information disclosure and personal information  
protection to be in line with the Business Ethics on customer  
personal information confidentiality and international 
standards. 
 • Market Conduct Policy
 The Bank has set the Market Conduct Policy to  
assure customers that the Bank has a corporate culture 
that focuses on fair and sincere services and does not 
seek to gain advantage. Customers receive advice on 
products or services that match their needs and financial  
capabilities, receive clear, complete, and sufficient 
information to make decisions, and are able to easily 
compare information with other banks. After purchase, 
customers can report problems and receive appropriate 
care. The Bank also helps customers to understand their 
rights and responsibilities regarding the use of financial 
services. 
 • Policy and Measures on the Environment, Health, 
and Safety
 The Financial Group places importance on maintaining  
a safe working environment and provides healthcare, an 
annual health check-up, and accident and health insurance  
to employees. 
 In addition, the Financial Group has defined this issue 
as part of the policy on guidelines for socially responsible 
business practices requiring the Financial Group not to 
operate any business that harms the economy, culture, 
society, and environment or generate profits in a way that 
burdens society, as well as to conduct campaigns and 



42 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2561
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ด�าเนินการรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการ 
อนุรักษ์และการใช้ทรพัยากรและพลงังานต่างๆ อย่างชาญฉลาด 
และมีประสิทธิภาพ

กระบวนการติดตามและจัดการให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ
 กลุ่มธุรกิจฯ ถือว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็น
หน้าทีข่องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้อง
ตรวจตราสถานการณ์ที่อาจขัดกับมาตรฐานทางการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ และรายงานร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและผิดหลักจรรยาบรรณ (ช่องทาง 
การแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
หน้า 34)
 กลุ่มธุรกิจฯ มีการด�าเนินการติดตามกระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียน สอบสวนข้อเท็จจริง และด�าเนินการลงโทษทาง
วนิยักบัพนกังานทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามการ 
กระท�าความผิด และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ 
ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจผ่านทางการสอบทาน
ของส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และส�านักตรวจสอบ
ภายในอย่างสม�่าเสมอ และมีการรายงานผลการสอบทาน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และก�ากับกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
รับทราบ

raise awareness among employees to conserve and use 
resources and energy wisely and efficiently. 

Monitoring and Compliance with Business  
Ethics  
 The Financial Group considers that compliance with 
the Business Ethics is a duty of directors, executives, 
and all employees, who are required to monitor situations 
that may conflict with the business operation standards 
of the Financial Group and report illegal and unethical 
behavior. (For reporting channels, see page 34)
 The Financial Group has set procedures for following  
up the complaint handling and investigations, and  
imposing disciplinary actions against employees who do 
not comply with laws and regulations with fairness and 
without discrimination. Furthermore, the compliance with 
Business Ethics is monitored, evaluated, and examined 
regularly through the audit carried out by the Compliance 
Office and Internal Audit Office. The audit results will be 
reported to the Compliance and Governance Committee 
and Audit Committee.
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การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

 กลุ่มธุรกิจฯ วางนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ 
กลุ่มธุรกิจฯ ตามแนวทาง Enterprise Risk Management 
(ERM) เพือ่ให้เป็นระบบบรหิารความเสีย่งท่ีมคีวามเหมาะสม 
เพียงพอกับปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรม และ 
มปีระสทิธภิาพ ครอบคลมุความเสีย่งทีส่�าคญัครบถ้วน พร้อมทัง้ 
บริหารควบคุมความเสีย่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และกลยุทธ์ของกลุ ่มธุรกิจฯ และอยู ่ในระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจฯ สามารถสร้างมูลค่า
สงูสดุให้กบัผูถื้อหุ้น โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสียท้ังหมด ภายใต้ 
ความไม่แน่นอนที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส
 ทกุหน่วยงานของธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิฯ มีหน้าที ่
ปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงนี้ โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธรุกจิฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
อย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ และมสีายงานบรหิารความเสีย่ง 
ของธนาคาร รวมถึงหน่วยงาน/ กลุ่มบุคคล/ ตัวแทนที่ได้รับ 
มอบหมายให้ดูแลการบริหารความเสี่ยงกลางของบริษัท 
ในกลุม่ธรุกจิฯ เป็นผูก้�ากบัดแูลให้เป็นไปตามนโยบายท่ีเกีย่วข้อง
 สายบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดท�ารายงานภาพรวมความเสี่ยงของธนาคารและภาพรวม 
ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจครบถ้วน ได้แก่ ความเสี่ยง 
ด้านเครดิต ด้านตลาดและการลงทุน ด้านสภาพคล่อง  
ด้านปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง ด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์ และ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่งจากการออกผลติภณัฑ์ใหม่ 
และการปรบัปรงุเปล่ียนแปลงท่ีส�าคญั รวมถึงความเส่ียงด้าน
สังคมและ/ หรือสิ่งแวดล้อม เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน
 นอกจากนี ้สายบริหารความเสีย่งมกีารประเมินความเสีย่ง 
ทีเ่กิดขึน้ใหม่อยู่เป็นประจ�าหรอืเมือ่มีการเปลีย่นแปลงอย่างมี 
นยัส�าคญั โดยจะประเมนิในบรบิทของความเสีย่งต่อการด�าเนนิ 
ธุรกิจขององค์กรในอนาคต ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง 
กฎเกณฑ์ของทางการ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เช่น Fintech หรือ Blockchain เมื่อประเมินแล้วพบว่า
กลุ่มธรุกจิฯ มคีวามเสีย่งเรือ่งใดอยูใ่นระดบัสงู ผูร้บัผดิชอบต่อ 
ความเสี่ยงจะเป็นผู้จัดท�าแผนลดและติดตามความเส่ียง  

 The Financial Group has set the risk management 
policy based on the Enterprise Risk Management (ERM) 
framework to appropriately, efficiently, and sufficiently 
manage the risks of varying transaction complexity. The 
policy covers important risks and their managements to 
ensure consistency with the policies and strategies of 
the Financial Group and acceptable risk levels, which 
will enable the Financial Group to maximize value for 
shareholders, taking into consideration all stakeholders 
and uncertain conditions that can offer both risk and  
opportunity.
 All departments and units of the Bank and companies  
in the Financial Group have the duty to comply with  
this risk management policy. The Risk Management  
Committee is responsible for managing the risks of the 
Bank and companies in the Financial Group to meet the 
objectives smoothly and effectively.The Risk Management  
Division of the Bank, as well as units, individuals, and 
representatives assigned to oversee the central risk  
management of the companies in the Financial Group,  
are responsible for supervising and ensuring compliance 
with relevant policies. 
 The Risk Management Division is responsible for  
preparing overall risk reports for the Bank and companies 
in the Financial Group, covering all the risks that affect  
the business operations including credit risk, marketing 
and investment risk, liquidity risk, operation risk, reputation  
risk, legal risk, strategic risk, information technology risk,  
and risk from new product launches and significant  
improvement, as well as social and/ or environmental 
risk, to present to the Risk Management Committee on a  
monthly basis. 
 In addition, the Risk Management Division assesses 
the emerging risks regularly or when there are significant  
changes. The risks are assessed in the context of  
their future impact on the business operations of the  
organization arising from changes of economic factors,  
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พร้อมทั้งด�าเนินการตามแผนดงักล่าว เพ่ือปรับความเสีย่งให้ 
ลดลงมาอยูภ่ายใต้ระดบัทีย่อมรบัได้ ส่วนความเสีย่งด้านอืน่ๆ 
ที่ได้ระบุไว้ จะมีการติดตามระดับความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ
 ซึ่งในปี 2561 กลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการพัฒนาการบริหาร 
ความเสีย่งใหม่ๆ เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพในการบรหิารความเสีย่ง 
ของกลุ่มธุรกิจฯ ให้ดียิ่งขึ้นหลายประการ อาทิ การประยกุต์
เครือ่งมอืเดมิและพฒันาเคร่ืองมอืใหม่ๆ การเตรยีมความพร้อม 
เพื่อรองรับระบบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีแผนจะใช้ในอนาคต การเตรียมความพร้อมในการออก
ผลติภณัฑ์ใหม่ต่างๆ เพือ่สนับสนนุงานของสายตลาดการเงนิ 
และการออกหลักเกณฑ์ มาตรการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ
 นอกเหนอืจากพัฒนาการด้านการบริหารความเสีย่งใหม่ๆ 
แล้ว กลุ่มธุรกิจฯ ยังสานต่อการด�าเนินการที่เป็นประโยชน์
ด้านการบริหารความเสี่ยงต่างๆ จากปีที่ผ่านมา อาทิ
 1. โครงการยกระดบัการบรหิารความเสีย่ง (Risk Roadmap)  
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ตามมาตรฐานการด�ารงเงนิกองทนุโดยวธิแีบบจ�าลองภายใน 
(Internal Rating Based Approach/ IRB) และเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 
2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บข้อมูล 
และการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงและเงินกองทุน 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงกับสายธุรกิจ
ต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา/ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือกระบวนการท�างาน
 3. การฝึกอบรมและให้ความรูด้้านการบรหิารความเส่ียง 
แก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้ม ี
ความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารความเสีย่ง และกระตุน้ให้เกดิ 
ความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง เพื่อน�าไปสู่การสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงที่ดีให้เกิดขึ้น 
ในองค์กร
 4. ด ้านความเพียงพอของเงินกองทุน กลุ ่มธุรกิจฯ  
ได้พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีการประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุนซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ  
Internal Capital Adequacy Assessment Process  
( ICAAP) ในหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลเงินกองทุนตาม  
Basel โดยกระบวนการดังกล่าวจะครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมี 
นยัส�าคญั ทัง้หมดของกลุม่ธรุกิจฯ และประเมนิความเพียงพอ 
ของเงินกองทุนทั้งหมด 3 มุมมอง คือ มีเงินกองทุนเพียงพอ
ส�าหรับการขยายธรุกจิต่อไปในอนาคต มีเงินกองทุนเพียงพอ
รองรบัความเสีย่งทีม่อียูใ่นปัจจบุนั และมเีงนิกองทนุเพยีงพอ
รองรับความเสียหายในภาวะวิกฤต 

geopolitical problems, regulatory changes, and  
technological changes e.g., Fintech or Blockchain. When 
it is found that the Financial Group is at high risk for  
any risk issue, the risk owner is responsible for preparing 
the mitigation plan and implementing the plan to reduce 
the risk to an acceptable level. Other identified risks  
will be monitored on a regular basis. 
 In 2018, the Financial Group developed new risk 
management practices to enhance its risk management 
capability, including the application of old management  
tools and development of new tools, preparing to  
accommodate the systems and rules planned to be  
set up by the Bank of Thailand, preparing for new product  
launches to support the work of the Financial Market  
Department, setting new rules and measures, and  
improving various processes. 
 In addition to developing new risk management  
practices, the Financial Group implemented activities 
that were initiated in the previous year to benefit risk 
management, including:
 1. The Risk Roadmap Project, which adopts  
the Internal Rating Based Approach (IRB) to enhance 
the credit risk management according to capital  
maintenance standards and develops guidelines for  
long term risk management. It consists of two major parts, 
including the development of data collection infrastructure  
and the development of risk and capital analysis tools. 
 2. Participation in risk management with various  
departments in the development/ improvement of  
products, services, and work processes. 
 3. Training and education on risk management for 
personnel of the Bank and companies in the Financial 
Group to improve their knowledge and understanding 
of risk management and foster risk awareness in order 
to create a better corporate culture on risk management 
in the organization. 
 4. The Financial Group has developed a risk  
management process to assess capital adequacy in line 
with the Internal Capital Adequacy Assessment Process  
(ICAAP) according to the Basel Accord on Banking  
Supervision. The process covers all significant risks of 
the Financial Group and three assessments of capital 
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 ซ่ึงทุกๆ แบบจ�าลองที่ธนาคารจะน�ามาใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายในธนาคารจะมีการตรวจสอบทุกๆ 
ไตรมาส เพือ่ให้แน่ใจในประสทิธภิาพและความถกูต้องแม่นย�า 
และยังคงเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างสายบรหิารความเสีย่ง 
และสายธุรกิจต่างๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง 
พัฒนากระบวนการบรหิารความเสีย่ง การสร้างเครือ่งมอื และ/ 
หรือกระบวนการเพือ่ให้สามารถสะท้อนความเสีย่งท่ีกลุม่ธรุกจิฯ  
อาจเผชิญได้ในอนาคต
 ส�าหรบัปี 2562 กลุม่ธรุกิจฯ ให้ความส�าคญักบัการบรหิาร
ความเส่ียงและมุ่งเน้นในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ความเสี่ยง อาทิ การ Re-Develop Application Score 
ส�าหรบัสนิเชือ่เช่าซือ้รถใหม่และสนิเช่ือรถเก่า เนือ่งจากปัจจยั 
ความเสีย่งทีเ่ปลีย่นไปจึงต้องพฒันาและปรับปรุงแบบจ�าลอง
ให้มีความแม่นย�าในการแยกแยะลูกค้าให้ดีขึ้น ตลอดจน 
การท�า Recovery Score/ CHAID โดยจะเป็นการพัฒนาเพือ่ให้ 
ส่วนงานติดตามหนี้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการจัดกลุ่ม
ลกูค้าว่ากลุม่ใดควรใช้ส�านักงานตดิตามหนีภ้ายนอก กลุม่ใด 
ธนาคารสามารถจดัการได้เองเพือ่ประหยดัต้นทนุในการจดัการ  

ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง ERM
 • กรณกีารออกผลิตภณัฑ์ใหม่และการเปลีย่นแปลง 
กระบวนการ 
 กลุ ่มธุรกิจฯ ต้องด�าเนินการให้มีกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ที่มีแผนที่จะท�าธุรกิจ/ การเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ที่ม ี
อยูแ่ล้ว รวมถงึการเปลีย่นแปลงในกระบวนการท�างาน โดยให้ 
ครอบคลุมถึงการวิ เคราะห ์ความเสี่ยงและผลกระทบที ่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการประเมิน ควบคุม ติดตาม  
ตลอดจนรายงานความเสีย่งด้านปฏบิตักิารดงักล่าว เพือ่จดัการ 
ให ้ความเส่ียงอยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ระยะเวลา 
ทีเ่หมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการฉบับปัจจุบันของธนาคาร รวมถึงหลักเกณฑ์
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทใน 
กลุ่มธุรกิจฯ 
 ในการออกผลติภณัฑ์ใหม่และการปรบัเปล่ียนกระบวนการ 
ท�างานใหม่ของธนาคารทุกครั้ง หน่วยธุรกิจ/ หน่วยงาน 
เจ้าของผลิตภัณฑ์/ หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องท�างาน 
ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน ผู้ประสานงานประจ�าสายงาน  
สายบริหารความเสี่ยง สายตรวจสอบภายใน สายก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน และทีมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อวิเคราะห์ 
ความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในด้านต่างๆ ซึง่รวมถงึ 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากคู ่ค้าที่มีต่อกลุ ่มธุรกิจฯ และ 
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันศึกษา 

adequacy, including capital adequacy for future business 
expansions, capital adequacy for current risks, and  
capital adequacy for damages during crisis. 
 The Financial Group examines every model used by 
the Bank to manage the risks on a quarterly basis to  
ensure their efficiency and accuracy and promotes  
participation between the Risk Management Division 
and other departments in managing risks, as well as  
developing risk management processes and tools and/
or processes that can reflect the risks to be faced by  
the Financial Group in the future. 
 In 2019, the Financial Group will focus on risk  
management and developing risk assessment tools 
such as the Re-Develop Application Score for new and  
old car hire purchase loans. Because of the changing  
risk factors, it is necessary develop and improve  
models to identify customers more accurately. It will also  
develop the Recovery Score/ CHAID in order for 
the Debt Collection Division to have more efficiency  
information to organize customer groups to determine 
which groups should be handled by an external debt  
collector and which groups can be managed by the  
Bank to save management costs. 

Example of Enterprise Risk Management 
(ERM)
 • New Product Launches and Process Changes
 The Financial Group must ensure that the risk  
management process is appropriate for new products 
planned to be put on the market or changes of existing  
products and work processes. The process should  
cover the analysis of operational risks and their potential  
impacts, as well as guidelines for assessing, controlling, 
monitoring, and reporting such operational risks in order 
to manage the risks at the acceptable levels in a timely 
manner and in accordance with the current operational 
risk management policy of the Bank and relevant rules 
for launching new products for each company in the  
Financial Group.
 In every development of new products and process 
changes, the Business Unit, Project Manager, and  
Project Owner must work with the Supporting Unit,  
Division BA, Risk Management Division, Audit Division, 
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ความเป็นไปได้ การประเมินความเสีย่งและจัดท�าแผนปรบัลด 
ความเสี่ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการ/ กระบวนการตาม 
แผนโครงการฯ และด�าเนินการตามแผนปรับลดความเส่ียง  
รวมถึงการสอบทานความพร้อมก่อนน�าไปปฏิบัติจริง ซึ่ง
เป็นไปตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เรื่องกระบวนการ
ออกผลิตภัณฑ์ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานของ 
ธนาคาร เพื่อจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ตามแนวทาง ERM 
 เม่ือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
เตรยีมความพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนการท�างานใหม่แล้ว  
จงึจะสามารถด�าเนนิการในเชงิธรุกจิได้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าผลติภณัฑ์ 
และกระบวนการท�างานทกุอย่างของกลุม่ธรุกจิฯ มคีวามเสีย่ง 
ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในระดบัทีไ่ม่สามารถแก้ไขเยยีวยาได้
 • ระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนที่เพียงพอ
 ธนาคารจัดท�านโยบายการบริหารเงินกองทุนขึ้นเพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จะมีกลยุทธ์
ในการรักษาระดับเงินกองทุนให้มากกว่าเป้าหมายการด�ารง
เงินกองทุนท่ีก�าหนดไว้ พร้อมทั้งมีวิธีการหรือเครื่องมือที่จะ
ช่วยเสริมสร้างและประเมินมูลค่าเงินกองทุนอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารก�าหนดไว้ รวมทั้ง 
เพือ่ให้การบรหิารจดัการเงินกองทุนของกลุ ่มธุรกิจฯ มีความ 
เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายอืน่ๆ เช่น นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุ ่มธุรกิจฯ และนโยบายการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Policy) และ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลเงินกองทุนโดย
ทางการ (Pillar 2) ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนด
 การก�าหนดเป้าหมายการด�ารงเงนิกองทนุของกลุม่ธรุกจิฯ 
ต้องค�านึงถึง
 (1) ระดับเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยง
 (2) ระดับเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจและ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ

Operational Supervisory Division, and CSR Team to  
analyze the risk and potential impacts, including the  
impact from business partners on the Financial Group, 
also environmental and social impact. They must work 
together to conduct a feasibility study, risk assessment, 
and risk mitigation planning and develop products,  
services, or processes according to the plan and  
implement the risk mitigation plan in order to manage the 
risk at the acceptable level in a timely manner and in line 
with the ERM policy of the Financial Group. 
 Once the new product has been approved by the 
New Product and Work Process Subcommittee, further 
business plans can be implemented to ensure that every 
product and work process of the Financial Group is at 
the acceptable risk levels and will not cause negative 
impacts on society and environment at a level that cannot 
be remedied. 
 • Capital Management System
 The Bank has established the Capital Management 
Policy to ensure that the Bank and companies in the  
Financial Group have a strategy to maintain the capital  
level above the target capital requirement and have 
appropriate methods or tools that will help strengthen 
and assess the capital value in accordance with the 
goals, strategies, business plans, and acceptable risks 
as determined by the Board of Directors. The policy will  
also standardize the capital management of the Financial  
Group in line with other policies such as the Risk  
Management Policy and ICAAP Policy, as well as ensure 
compliance with the Capital Guidance (Pillar 2) of the 
Bank of Thailand. 
 The Financial Group has set capital adequacy goals 
taking the following into consideration: 
 (1) Capital Held for Risk
 (2) Capital Held for Business Expansion
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 การก�าหนดระดบัเงนิกองทุนขัน้ต�า่ทีต้่องด�ารงและเป้าหมาย 
การด�ารงเงนิกองทนุจะถกูก�าหนดโดยประเมนิระดบัเงนิกองทุน 
ที่ต้องด�ารงจากบนสู่ล่าง โดยท�าการประมาณการ ดังนี้
 - ระดับเงินกองทุนตามเกณฑ์ของทางการ
 - ระดับเงินกองทุนตามมาตรฐานของสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
 - ระดับเงินกองทุนตามความคาดหวังของตลาด
 - ระดับเงินกองทุนตามการทดสอบภาวะวิกฤต

ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (เฉพาะธนาคาร) ตามหลักเกณฑ์ Basel
Capital Adequacy Ratio (for the bank only) According to the Basel Accords

 The minimum capital level that must be maintained 
and the capital adequacy goals are determined using 
the top-down approach to estimate:
 - Regulatory Capital
 - Ratings Capital
 - Market Expectation of Capital
 - Stress Test

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อ
สนิทรพัย์เส่ียง (ร้อยละ)

Capital Adequacy Ratio (%)

31 ธันวาคม 2559
31 December 2016

31 ธนัวาคม 2560
31 December 2017

31 ธนัวาคม 2561
31 December 2018

อัตราขั้นต�่าตาม
กฎหมาย

Minimum Ratio 
Required by Law

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

15.01 13.30 12.49 4.50

เงินกองทุนชั้นที่ 1
Tier 1 capital to risk-weighted  
assets

15.01 13.30 12.49 6.00

เงินกองทุนทั้งสิ้น
Capital funds to risk-weighted  
assets

18.53 16.45 16.29 8.50
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การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้ง
องค์กร
 กลุ่มธรุกจิฯ ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรม 
การบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร จึงได้ก�าหนดกลยทุธ์และ
การริเริ่มให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างม ี
นัยส�าคัญ คือ ความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นในการท�างานระหว่าง
หน่วยธุรกิจต่างๆ กับสายบริหารความเส่ียง เพื่อร่วมกัน
ประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนแรกในกระบวนการท�างาน
ของแต่ละโครงการ ดังเช่น กระบวนการออกผลิตภัณฑ์และ
การปรับเปลีย่นกระบวนการท�างานใหม่ทกุอย่างของธนาคาร
ตามที่ได้ยกตัวอย่างไว้ในหน้า 45 - 46

Promoting Risk Management Culture across  
the Organization 
 The Financial Group places importance on promoting  
risk management culture across the organization and 
has developed strategies and initiatives to foster risk  
management culture since 2015, resulting in better  
cooperation between business units and the Risk  
Management Division in assessing risks from the first 
stage of the project, e.g., product launches and work 
process changes of the Bank as described on page 45 - 46.

Strategic Direction & Initiatives
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 นอกจากนี ้ธนาคารได้ให้ความรู้เรือ่งการบรหิารความเสีย่ง
ด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ อย่างสม�่าเสมอ ตัวอย่างเช่น 

 In addition, the Bank has educated the Board of Directors,  
top management, and employees of the Bank and the  
Financial Group on risk management regularly, for example: 

หัวข้ออบรม
Training Topic

ผู้เข้าอบรม
Participant

ความถี่ในการจัดอบรม
Training Frequency

Executive Talk    คณะกรรมการธนาคาร
   คณะกรรมการบริหาร

   Board of Directors
   Executive Committee

   ปีละ 1 ครั้ง
   Once a year

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
Risk Management and Control

   คณะกรรมการตรวจสอบ
   Audit Committee

   ไตรมาสละ 1 ครั้ง
   Once every quarter

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
Introduction to Risk Management

   พนักงานทุกระดับชั้น
   All employees

   ไตรมาสละ 1 ครั้ง
   Once every quarter

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด 
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและด้านอัตรา
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

General Risk Management
Credit Risk Management
Market Risk Management
Operational Risk Management
Liquidity and Banking Interest Rate Risk Management

   พนักงานทุกระดับชั้น
   All employees

   ปีละ 1 ครั้ง
   Once a year

Risk Awareness และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่
ใกล้ตัว
Risk Awareness and Common Risk Management 

   พนักงานเข้าใหม่ทุกคน
   New employees

   เดือนละ 1 ครั้ง
   Once a month

 โดยในปี 2561 สายบริหารความเสี่ยงได้จัดการให้ความรู ้
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ 
รวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง

 In 2018, the Risk Management Division provided  
a total of 28 training sessions on risk management to the 
Board of Directors, top management, and employees of 
the Bank and the Financial Group.
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 ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการ 
ในการให้บรกิารลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ และความปลอดภยั 
ของพนักงานในกรณีที่เกิดเหตุภาวะวิกฤต โดยก�าหนดให้ 
แผนบรหิารสถานการณ์วกิฤต และแผนรองรบัการด�าเนินธรุกจิ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งภายใต้การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าระบบการบริหาร 
ความต่อเนื่องของธนาคาร และบริษัทในกลุ ่มธุรกิจฯ มี
ประสิทธิผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ และในกรณีที่มี 
เหตุการณ์ที่ท�าให้การปฏิบัติงานตามปกติของธนาคารและ 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมท่ีส�าคัญจะต้อง 
สามารถด�าเนินได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาด�าเนินการ 
ได้ในเวลาทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามแนวปฏบิตัขิองธนาคาร
แห่งประเทศไทย
 ทั้งนี้ ธนาคารได้ก�าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก�าหนดให้มีการ
ทดสอบแผนรับรองการด�าเนินการธุกิจอย่างต่อเนื่องของงาน
สาขาและหน่วยธุรกิจต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ในปี 2561 ธนาคารมีการทบทวนหลักเกณฑ์การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร โดยก�าหนดให้มี
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสม  
ครอบคลุมขั้นตอนดังนี้
 (1) การประเมินเหตุการณ์ภัยพิบัติ ด�าเนินการให้มีการ
วิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ภัยพิบัติ ที่อาจท�าให้ธุรกรรม
งานที่ส�าคัญเกิดการหยุดชะงัก
 (2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ก�าหนดให้มีการ
ระบุธุรกรรมที่ส�าคัญ วเิคราะห์ผลกระทบจากการหยดุชะงัก
ทางธุรกิจจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทุกธุรกรรมที่ส�าคัญ 
การจัดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินงานและทรัพยากร
ที่จ�าเป็น การก�าหนดระยะเวลาหยุดด�าเนินงานที่ยอมรับได้ 
(Maximum Tolerance Period of Disruption : MTPD) และ
ระยะเวลาในการยอมรับการสูญหายของข้อมูล (Recovery 
Point Objective : RPO)
 (3) การก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 
ด�าเนนิการให้มกีารก�าหนดกลยทุธ์การเรยีกคืนการด�าเนินงาน 
ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามระยะเวลาหยุดด�าเนินงาน 
ที่ยอมรับได้ ภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

 The Bank recognizes the importance of effective  
customer service management and employee  
safety in the event of a crisis and has thus established 
the crisis management plan and business continuity plan 
as part of the Bank’s business continuity management 
to ensure that the continuity management systems of  
the Bank and companies in the Financial Group are  
effective and appropriate for the current situations. In the  
event that the normal operations of the Bank and  
companies in the Financial Group are interrupted, the 
critical business functions must be able to operate  
continuously or resume operations in a timely fashion 
in accordance with the guidelines set by the Bank of 
Thailand.
 The Bank requires the plan to be reviewed so as to be 
in line with the current situation and requires the business 
continuity plan for branches and units to be tested at 
least once a year. 
 In 2018, the Bank reviewed its business continuity  
management guidelines and required a proper  
business continuity management process to be put  
in place, covering the following steps: 
 (1) Disaster assessment: analyze and assess  
disaster events that may interrupt critical business  
functions. 
 (2) Business impact analysis: identify critical  
business functions, analyze the impact of business  
interruption on critical business functions, prioritize  
operations and resources needed, determine maximum 
tolerance period of disruption (MTPD) and recovery point 
objective (RPO).
 (3) Business continuity management strategy: 
implement proper RPO strategy to achieve MTPD under 
adequate allocation of resources and budget. 
 (4) Tra in  and communicate to  ensure that  
employees and related parties understand the process 
and be ready when an emergency plan is announced. 

การจัดการภาวะวิกฤต
Crisis Management
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 (4) การฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน 
และผูเ้กีย่วข้องเข้าใจกระบวนการ และมคีวามพร้อมเมือ่ต้อง
มีการประกาศใช้แผนฉุกเฉิน
 นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการสอบทาน ธนาคารได้
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานและให้
ความเห็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการทดสอบความพร้อมในกรณีเกิด
สถานการณ์ วิกฤต ทัง้ในส่วนของระบบงาน สถานทีป่ฏบิตังิาน  
พนักงานและการสื่อสาร ดังนี้
 (1) การทดสอบแผนรองรบัการด�าเนนิธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงปัจจยัทีมี่ผล 
ต่อความเสีย่งในการหยดุชะงกัของการด�าเนนิงานทีม่นียัส�าคญั  
เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั โดยในปี 2561 ได้มี 
การจัดทดสอบ 1 ครัง้ และผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด
 (2) การทดสอบการสือ่สารกรณีเหตฉุกุเฉนิ อย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ รวมทัง้ปรบัปรงุผงัสายตดิต่อ (Call Tree) ของทกุสายงาน 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

 In addition, the Bank has assigned the Internal Audit  
Department to review and comment on the guidelines at 
least once a year. 
 The Bank has tested the readiness of the work  
system, workplace, employees, and communication in 
the event of a crisis as follows:
 (1) Test the business continuity plan at least once  
a year or when there is a significant change that affects 
the risk of operational interruption in line with the current 
situation. In 2018, one test was conducted and the test 
results were in accordance with the objectives.
 (2) Test the emergency communication system 
at least once a year and update the call tree of every  
division regularly and inform relevant parties. 
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 กลุ่มธุรกิจฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และบริการที่เป็นเลิศเพ่ือส่งมอบแก่ลูกค้า จึงให้ความส�าคัญ
กบัความพึงพอใจของลกูค้าควบคูก่บัการสร้างสรรค์ประโยชน์
ต่อสงัคมเป็นส�าคญั และได้จดัให้มกีารประเมนิความพึงพอใจ
ของลูกค้าและคู่ค้าที่มาใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของ 
กลุ่มธุรกิจฯ เพื่อน�ามาปรับปรุงการให้บริการและการพัฒนา
ธุรกิจร่วมกัน

ตัวอย่างการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า 
ในปี 2561
 • การประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจ�าหน่าย
รถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ใหม่
 ธนาคารมกีารประเมนิความพงึพอใจของตวัแทนจ�าหน่าย
รถยนต์ทุกปี โดยในปี 2561 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมิน
จากเดมิท่ีใช้วธีิการส�ารวจออนไลน์ผ่าน Google Form ไปเป็น 
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Partner Satisfaction Call) ซึ่ง
สามารถเกบ็ข้อมลูได้ครอบคลมุกว่าเดมิและรวบรวมข้อแนะน�า 
ได้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 นี้ ผลคะแนนความพึงพอใจ 
ของตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วอยู ่ที่ 95.95% และ 
ผลคะแนนความพึงพอใจของตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่ 
อยู่ท่ี 95.80% ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว 
ธนาคารได้น�าไปใช้เป็นดชันชีีว้ดัในการประเมนิผลงาน (KPI) 
ของเจ้าหน้าที่เช่าซื้อรถยนต์ทั่วประเทศ
 ในปี 2562 ธนาคารมีแผนที่จะเพิ่มระดับมาตรฐานการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที่เช่าซื้อรถยนต์ในเรื่องของการทักทาย 
ลูกค้าก่อนและหลังบริการอย่างสุภาพ การมีน�้าใจช่วยเหลือ 
และใส่ใจลูกค้า มีกิริยามารยาทที่ดี เข้าออกงานตรงเวลา  
รวมถึงเรื่องความรู้ในการให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อให้คู่ค้า 
เกิดความประทับใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการ 
ใช้บริการของธนาคาร 

 • การประเมนิความพงึพอใจของลูกค้าทีม่าใช้บริการ 
ผ่านสาขาทุกแห่งของธนาคาร
 ธนาคารประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ผ่านทุกสาขาของธนาคารในปี 2561 จ�านวนทั้งสิ้น 65 แห่ง 
โดยการสมัภาษณ์ลกูค้าทางโทรศพัท์ (Call Survey) โดยพบว่า 
ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 The Financial Group is determined to develop excellent  
products and services for customers and has therefore 
placed importance on customer satisfaction while striving 
to create benefits to society. It has conducted a survey 
of customer and partner satisfaction in order to improve 
services and develop our business.

Examples from the Customer Satisfaction 
Survey in 2018
 • Used and New Car Dealers’ Satisfaction Survey
 The bank has conducted a satisfaction survey of car 
dealers every year. In 2018, the survey used the partner  
satisfaction call method instead of the online survey 
method through Google Form employed in the previous 
years. This new method can better collect information 
and recommendations. In 2018, the satisfaction score 
of used car dealers was 95.95% and the satisfaction 
score of new car dealers was 95.80%. The satisfaction  
survey results were used by the bank as a key performance  
indicators (KPI) for auto hire purchase officers across 
the country.
 In 2019, the bank plans to raise the service standards  
of auto hire purchase officers in terms of greeting  
customers before and after services, assisting and  
being attentive toward customers, having good manners, 
punching in and out on time, and having knowledge 
of auto hire purchase service in order to impress and  
provide the highest satisfaction to business partners.

 • Customer Satisfaction Survey for Branches
 The bank conducted a satisfaction survey of customers  
using services in all branches (65 branches) in 2018 
using a call survey method. It was found that the  
satisfaction score in 2018 was 94.98%, increased from 
the score of 94.68% in 2017. The satisfaction survey  
result was used by the bank as a key performance  
indicator (KPI) for branches across the country.

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
Customer Relationship Management
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โดยคะแนน Call Servey ของปี 2561 อยู่ที่ 94.98% เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ซ่ึงมีคะแนน Call Survey อยู่ที่ 94.68% ทั้งนี้  
ผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว ธนาคารได้น�าไปใช้
เป็นดชันชีีวั้ดในการประเมนิผลงาน (KPI) ของเจ้าหน้าท่ีสาขา
ทั่วประเทศ
 ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสาขาใน
อนาคตนั้น ธนาคารมีแผนจะเพิ่มระดับมาตรฐานการบริการ
ในเรื่องของการทักทายลูกค้าก่อนและหลังการบริการอย่าง
สุภาพ ความกระตือรือร้นในการบริการ กิริยามารยาทในการ
ให้บริการที่ดี มีการบริหารระยะเวลาการรอคอยของลูกค้า 
และการให้ข้อมลูด้านผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีถกูต้องกบัลกูค้า 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการและได้รับ 
ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการของธนาคาร

โครงการ Super Branch Award 2018
 ธนาคารส่งเสริมให้สาขาทุกแห่งมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณุภาพการให้บรกิารทีอ่ยูเ่หนอืความคาดหมายของลกูค้า จงึ
จดัโครงการ Super Branch Award 2018 ขึน้เพือ่สนบัสนนุให้
สาขาได้เกดิการแข่งขนั ตืน่ตวั มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาด้านการขาย
และคุณภาพบริการ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันระหว่าง
สาขา คือ ผลด�าเนินการด้านปริมาณธุรกิจ ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน/ ระเบียบปฏิบัติ 
ประกอบกบัการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของธนาคาร โดย
ในปี 2561 คณะกรรมการ ได้ตัดสินให้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล 
อีสต์วิลล์ ชนะเลิศในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสาขา
ฉะเชิงเทรา ชนะเลิศในเขตภูมิภาค 
 ในกรณทีีล่กูค้าหรอืคูค้่าแจ้งเข้ามาว่าไม่พงึพอใจต่อบริการ
ในบางช่องทาง ธนาคารจะท�าการติดต่อกลับเพื่อขอรับทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติม และน�ากลับมาปรับปรุงการให้บริการ 
ให้ดยีิง่ข้ึนต่อไป นอกจากนี ้ธนาคารได้รวบรวมผลการร้องเรยีน 
ของผู้ใช้บริการ (Voice of Customers) เป็นประจ�าทุกเดือน
เพื่อน�าผลการรอ้งเรียนไปปรับปรุงแก้ไข พฒันาคณุภาพและ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑ์และการให้บรกิาร รวมถึงตดิตาม
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจ และพัฒนาการให้บริการลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพของ KKP Contact Center โทร. 0 2165 5555 
ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น)” ซึ่งจัดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 2 ปีต่อเนื่อง ในปี 2559 และปี 
2560 ตามล�าดับ 

 To improve the service quality of branches, the bank 
plans to raise the service standards in terms of greeting  
customers before and after services, enthusiasm in 
customer service, good manners in customer service, 
customer waiting time management, and providing  
accurate product and service information for customers 
in order to impress and provide the highest satisfaction 
to customers.

Super Branch Award 2018
 The bank encourages every branch to participate 
in the development of service quality beyond customer  
expectation. It has organized the Super Branch Award 2018 
to motivate the branches to be competitive and strive to 
develop their sales and service quality. The competition 
is based on such criteria as business volume, service 
quality, compliance with standards/ regulations, and  
participation in bank activities. In 2018, the Central  
Festival Eastville Branch was awarded the winner in 
Bangkok and perimeter area and Chachoengsao Branch 
was awarded the winner in the provincial region.  
 In the event that a customer or business partner  
notifies the bank that the service is not satisfactory, the 
bank will contact the customer or business partner for 
further details and comments to improve the service. 
Moreover, the bank has compiled customer complaints 
(voice of customers) on a monthly basis to improve the 
quality and efficiency of products and services and to 
monitor progress in solving problems.  
 With our commitment to and continuous development 
of customer services, including the effective complaint 
handling of the KKP Contact Center, Call 0 2165 5555, 
the bank has received the “Outstanding Call Center  
Award” organized by the Office of the Consumer  
Protection Board (OCPB) and Management System  
Certification Institute (MASCI) for two consecutive years 
in 2016 and 2017.  
 The business loan service offers customer care under  
the concept of “The Partner of Your Success,” which not 
only supports investment but also becomes a partner 
to help drive customers’ business through customer  
relations and financial and business specialist personnel  
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 ทางด้านสายสินเช่ือธุรกิจ ก็มีแนวทางในการดูแลลูกค้า
ภายใต้แนวคิด The Partner of your success ที่ไม่เพียงแค ่
สนบัสนนุเงนิลงทุน แต่พร้อมจะเป็นพนัธมติรเพือ่ช่วยขับเคล่ือน 
ธุรกิจของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ผ่านผู ้ดูแลความสัมพันธ์ 
ลูกค้าและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นทีป่รกึษาทาง 
การเงินและทางธุรกิจแก่ลูกค้าแต่ละราย เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ทางการแข่งขันสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ธนาคาร
ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าประกวดในโครงการ SMEs 
Excellence Awards ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ 
แห่งประเทศ (Thailand Management Association หรือ 
TMA) ส่งผลให้ผู้ประกอบการและธนาคารในฐานะสถาบัน
การเงินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการลูกค้าให้มี
การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัลสูงสุดระดับ  
Platinum ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนในปี 2560 และ 2561 
 ท้ังนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการ 
ให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

in order to increase customer competitiveness for  
sustainable success. Furthermore, the bank has  
encouraged operators to participate in the SMEs  
Excellence Awards organized by the Thailand  
Management Association (TMA), from which the  
operators and the bank, as a financial institution with 
excellence in customer management for sustainable 
growth, received the highest Platinum Awards for two 
consecutive years in 2017 and 2018.
 Notwithstanding these achievements, the bank  
will continue to commit to developing and improving  
services to deliver the highest satisfaction to customers. 



55Corporate Social Responsibility 2018
Kiatnakin Phatra Financial Group

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management

 กลุ่มธุรกิจฯ มีเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง 
การสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให ้
มากที่สุด จึงมีกระบวนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงท่ี 
เกดิจากคูค้่าของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมถงึประเด็นด้านสงัคมและ
สิง่แวดล้อม เช่น การต่อต้านคอร์รปัชนั รวมถงึการด�าเนินการ 
เพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ดงัท่ีระบไุว้ในนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และระเบียบของกลุ่มธุรกิจฯ อาทิ
 • ธนาคารมกีารจดักลุม่ลูกค้าสินเชื่อรายส�าคัญ โดย
วิเคราะห์จากจ�านวนเงินสินเชื่อลงทนุก่อภาระผกูพนัทีธ่นาคาร
ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับ 
ลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
การก�ากับดูแลสอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ การ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
สากลขององค์กรกลางระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง
 • ธนาคารก�าหนดนโยบายหลกัด้านสนิเชือ่ของธนาคาร  
(Core Credit Policy) โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือก�าหนดแนวทาง
หลักในการบริหารสินเช่ือของธนาคารให้เทียบเท่ามาตรฐาน
สากล และเพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารบริหารสินเช่ือให้เกิด 
ความสมดลุระหว่างการขยายธรุกจิ และการควบคุมความเส่ียง 
ให้อยู่ในระดบัทีธ่นาคารยอมรบัได้ ภายใต้กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
ในการประกอบธุรกิจ

 ตวัอย่างหลกัการท่ัวไปทางด้านสนิเชือ่ (Credit Principles)  
ภายใต้นโยบายเรื่องนี้ เช่น 
 • การพิจารณาสินเชื่อจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย 
กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถยอมรับได้  
ซึ่งระบุไว้ใน Risk Appetite Statement ของธนาคาร 
 • การก�าหนดระดับความเสี่ยงของการให้สินเชื่อต้อง 
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือควบคุมความเสียหายท่ี 
อาจเกดิจากการกระจกุตวัของสนิเชือ่จากกลุม่ลกูหนีร้ายใหญ่  
หรือในธุรกิจหนึ่งๆ 

 The Financial Group intends to operate the business 
in a way that avoids creating negative impacts on society 
and the environment as much as possible. Therefore, 
it puts in place a process to analyze and identify risks 
arising from its business partners, covering social and 
environmental issues such as anti-corruption and actions 
to reduce the risks as set forth in policies, rules, and 
regulations of the Financial Group, including:
 • The bank categories a group of major loan customers  
based on the amount of loans, investments, and  
obligations offered to customers by the bank, which is in 
accordance with the Single Lending Limit that became 
effective from 1 January 2013 onwards. The purpose of 
this grouping is to ensure compliance with the business 
model, risk management, and guidelines or rules of  
relevant international organizations.
 • The bank has adopted the Core Credit Policy  
to set forth guidelines for managing the bank’s loans  
to meet international standards and to manage loans to 
create a balance between business expansion and risk 
control at the level acceptable to the bank under the rules 
relating to business operations.

 Examples of Credit Principles under this Policy 
 • Credit consideration must be in line with the policy, 
strategy, and risk tolerance as specified in the bank’s 
Risk Appetite Statement.  
 • Credit risk must be at an acceptable level in order  
to control the damage that may be caused by credit  
concentration from major debtors or in any business. 
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 ตัวอย่างการบริหารพอร์ตสินเชื่อ
 ธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูลการท�าธุรกรรมสินเชื่อ เพื่อ
ประกอบเป็นข้อมลูส�าหรบัการบรหิารพอร์ตสินเชือ่ เพือ่ควบคมุ 
ความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ ให้เป็นไปตามกรอบความเสี่ยง
ของสินเชื่อที่ยอมรับได้ และสอดคล้องต่อทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร โดยมีกรอบความเสี่ยงหลัก เช่น
 • กลยทุธ์ในการบริหารพอร์ตสนิเชือ่ ธนาคารควรก�าหนด
กลยทุธ์ในการบรหิารพอร์ตสนิเชือ่ ทัง้ในแง่ของการเตบิโตและ
สัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ก�าหนด
 • การกระจกุตวัของสนิเชือ่ ธนาคารจะต้องมกีารประเมนิ
และก�าหนดระดบัของการกระจกุตวัของสนิเชือ่ให้อยูใ่นระดับ
ที่เหมาะสม ได้แก่ การกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่ การ 
กระจุกตัวในอุตสาหกรรม และการกระจุกตัวของประเทศที่มี
ธุรกรรมสินเชื่อกับธนาคาร
 • ธนาคารก�าหนดให้การซ้ือหรอืมีไว้ซ่ึงอสังหารมิทรพัย์ 
ของธนาคาร ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน 
ลกูค้า และประชาชนผูใ้ช้บรกิารเป็นส�าคญัด้วย เพือ่มิให้ 
การคงอยู่ของธนาคารสร้างผลกระทบเชิงลบทางกายภาพ 
ต ่อชุมชนรอบข้างซ่ึงเป็นสมาชิกหน่ึงในห่วงโซ่อุปทาน 
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยระบุไว้ในนโยบายเรื่อง
การมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารเพื่อเป็นสถานที่
ส�าหรับประกอบธุรกิจว่า การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
ของธนาคารดังกล่าวต้องวิเคราะห์ถึงภาพลักษณ์องค์กร  
ความจ�าเป็น เหมาะสม และต้องค�านึงถึงความสะดวก 
ปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า หรือประชาชนผู้ใช้บริการด้วย
 • ธนาคารก�าหนดคุณสมบัติขั้นต�่าของผู้ให้บริการ 
ภายนอก เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาการคัดเลือก 
ผู้ให้บรกิารภายนอกและกระบวนการว่าจ้างอย่างเหมาะสม  
ก่อนที่จะท�าสัญญาใหม่หรือทบทวนสญัญาเก่า ซึง่ครอบคลมุ
ประเด็นเรือ่งช่ือเสียง ประวัติการถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้อง 
ด�าเนนิคด ีรวมถงึวฒันธรรมองค์กรและนโยบายการให้บรกิาร
ที่มีความเหมาะสมกับธนาคารด้วย ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ด�าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกที่มีความเสี่ยงสูง 
ต่อการด�าเนนิความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธนาคาร นอกจากนี้  
ยงัให้ความส�าคญักบัการประเมนิและควบคมุดแูลความเส่ียง 
ทีเ่กดิขึน้จากการคดัเลอืกและการตดิตามตรวจสอบกระบวนการ 
ท�างานของผู้ให้บริการภายนอกอย่างสม�่าเสมอ

 Examples of Loan Portfolio Management
 The bank has collected credit transaction data to be 
used for managing loan portfolios in order to keep credit 
risks within the acceptable risk framework and in line 
with the business direction of the bank. The main risk 
framework consists of:
 • Credit portfolio management strategies: the bank 
should formulate credit portfolio management strategies 
in terms of growth and proportion of loan portfolio types 
in order to be consistent with the business direction of 
the bank and defined risk levels. 
 • Credit concentration: The bank must assess and 
determine appropriate levels of credit concentration, 
e.g., the concentration of major debtors, concentration 
in industry, and concentration of countries with credit 
transactions with the bank.   
 • The bank requires that the purchase or possession  
of the bank’s property must take into account the safety 
of employees, customers, and the public. In order to 
prevent the bank from creating negative impacts on the 
surrounding communities, which are a part of the bank’s  
supply chain, the bank has specified in the Policy  
on the Possession of the Bank’s Property to Conduct 
Business that the purchase or possession of the bank’s 
property must consider the organization’s image, needs,  
appropriateness, and safety and convenience of  
employees, customers, and the public.  
 • The bank sets the minimum qualifications for 
outsourced service providers to serve as guidelines for 
selecting outsourced services and appropriate hiring 
processes. Before signing a new contract or reviewing 
the old contract, it is necessary to consider such issues 
as reputation and history of misconduct complaints or 
prosecution, as well as corporate culture and service 
policies that are suitable for the bank in order to avoid 
doing business with outsourced service providers that 
may pose high risk to the bank’s social responsibility. In 
addition, the bank also places importance on assessing 
and controlling risks arising from the outsource service  
selection and monitoring of the work processes of  
outsourced services providers on a regular basis.
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 • ธนาคารลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ก�าหนดประเด็นเรื่องการจัดซื้อ 
จดัจ้างไว้ในนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน โดยจดัให้มรีะเบยีบ 
และวธิปีฏิบัตว่ิาด้วยการจดัซือ้/ จดัจ้างเพือ่ท�าให้การคดัเลอืก
ผูข้าย คูส่ญัญา หรอืทีป่รกึษา ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการ
ว่าธนาคารต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายในกระบวนการ 
คดัเลอืกทีโ่ปร่งใส ซ่ือสตัย์ ปราศจากอคต ิสามารถตรวจสอบได้  
และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับ
การคัดเลือกโดยเด็ดขาด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขาย คู่สัญญา 
หรือที่ปรึกษา ที่ธนาคารจัดซ้ือ/ จัดจ้างรับทราบนโยบาย 
ต่อต้านคอร์รปัชันของธนาคาร โดยระบขุ้อความและการแสดง 
เจตนารมณ์ของธนาคารในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันใน 
สญัญาหรอืข้อตกลงจดัซือ้/ จดัจ้าง ระหว่างธนาคารกบัคูส่ญัญา  
โดยมข้ีอความชีแ้จงรบัรองว่าคูส่ญัญาต้องปฏบิตัติามกฎหมาย 
เกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชันของประเทศไทย รวมท้ัง
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ธนาคารก�าหนด โดยใช้รูปแบบ
ที่ธนาคารจัดท�าขึ้นตามความเหมาะสม
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ค�านึงถึงประเด็นทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก นอกจากการประเมินผลงานด้านคุณภาพสินค้า/
บรกิาร ราคา ระยะเวลาการส่งมอบสนิค้า/ บรกิาร ความพร้อม
ของทีมงานและความเอาใจใส่ในการด�าเนินงานแล้ว การให้
คะแนนประเมินผลงานยังครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมด้วย ทัง้ในเรือ่งของการมี 
ชือ่เสยีงทีด่ ีได้รบัการยอมรบัในสงัคม ไม่มข่ีาวเชงิลบในมิตคิวาม 
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม การเลอืกใช้วัสดอุปุกรณ์ 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม รวมไปถงึการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม 
ในสถานที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งธนาคารมีการไปเยี่ยมชมสถาน 
ประกอบการ (site visit) ของผูใ้ห้บรกิารภายนอก เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ และเป็น 
กระบวนการท�าธรุกิจท่ีเกดิคณุค่าท้ังต่อองค์กรและสิง่แวดล้อม 
อย่างยั่งยืน

 • To minimize the risk that may arise from the  
procurement process, the bank has set procurement rules 
in the Anti-Corruption Policy. The bank has set procurement  
regulations and procedures to ensure that the selection 
of vendors, contractors, and consultants is based on 
the principle of maximizing the bank’s benefits and a  
transparent, honest, fair, and accountable selection  
process, while strictly prohibiting employees from  
obtaining any benefits from the applicants. The bank 
will inform the vendors, contractors, and consultants  
procured by the bank of its anti-corruption policy by 
including the bank’s intention on anti-corruption in the 
contract or procurement agreement between the bank 
and the contracting party, with a statement requiring 
the contracting party to comply with Thai law regarding  
corruption prevention and the anti-corruption policy set 
by the bank.
 • Procurement system must take into account  
social and environmental issues. In using the services 
of outsourced service providers, apart from assessing 
the product/ service quality, price, delivery time, team 
readiness, and attentiveness of the service providers, 
the bank will also consider issues relating to social and 
environmental responsibility with regards to reputation, 
social recognition, negative news associated with social  
and environmental responsibility, selection of eco-friendly  
materials, and workplace environment. In addition, the 
bank will visit the establishment of the outsourced service 
provider to ensure that the procurement is in line with the 
bank’s guidelines and benefits both the organization and 
the environment in a sustainable way.
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กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

 กลุ ่มธุรกิจฯ ตระหนักดีว่า ภาษีมีความส�าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานภาครัฐน�าเงินภาษี
ไปบรหิารและพฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้าในทกุภาคส่วน  
กลุ่มธุรกิจฯ จึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างจรงิจงั ก�าหนดนโยบายภาษี 
อย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ด�าเนินการเสียภาษี 
ทุกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้สิทธิทางภาษีตาม 
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  กลุม่ธุรกจิฯ ได้วางหลกัเกณฑ์การปฏบิตัด้ิานภาษอีากรไว้
ในนโยบายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง ดังนี้
 • นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มธุรกิจฯ 
จดัให้มกีารควบคมุภายใน ครอบคลมุทัง้ด้านการเงนิ การบญัชี  
การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในธนาคาร 
ทีเ่กีย่วข้องกบัแนวปฏิบัตเิพือ่ต่อต้านคอร์รปัชัน สอบทานระบบ 
การควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ทีเ่หมาะสม 
และมีประสิทธิผล
 • นโยบายเรือ่งแนวทางการด�าเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม สนบัสนนุการน�าเอาความรู ้ความเช่ียวชาญในด้าน 
ธุรกิจ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวางระบบและ
กฎหมาย เป็นต้น ไปใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 
และงานสาธารณกุศล รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อ 
ช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลที่ค�านึงถึงความเหมาะสม 
โดยจะไม่จ�ากัดอยู่แต่โครงการและกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์
ทางภาษีเท่านั้น
 • นโยบายเรื่องจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
กลุม่ธุรกิจฯ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ 
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ อย่าง 
จริงจัง การปฏิบัติตามทั้งบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ 
กฎหมายคือพื้นฐานประการหน่ึงของมาตรฐานทางจรรยาบรรณ 
ของกลุ่มธุรกิจฯ 
  - การให้ความร่วมมือกรณีมีการสอบสวน กลุ่ม 
ธุรกิจฯ มีนโยบายให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก�ากับดูแล พนักงานในกลุ่มธุรกิจฯ 
ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแล กรณีมี 
การสอบสวนเกีย่วกบัการปฏบิติังาน เช่นเดยีวกบัการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจฯ ด้วย

 The Financial Group recognizes the importance of 
taxes to the sustainable development of the country, as 
public sector organizations use tax money for national 
administration and development. The Financial Group 
therefore promotes strict compliance with relevant tax 
laws and regulations, sets a transparent tax policy, 
adheres to the principles of corporate governance, 
accurately pays all relevant taxes, and effectively  
exercises taxpayer rights in accordance with the law to 
create maximum benefits.     
  The Financial Group has laid down the rules for tax 
practices in several related policies as follows:  
 • Anti-Corruption Policy The Financial Group has put  
an internal control system in place, covering finance,  
accounting, record keeping, and other processes related 
to anti-corruption, and an appropriate and effective audit 
system.
 • Corporate Social Responsibility Policy The Financial  
Group supports the use of business knowledge and 
expertise, such as management, systematization, and 
laws, to benefit society and public charity work. It has 
allocated a budget to contribute to appropriate social 
and charitable programs that are not limited to projects 
and activities that offer tax benefits. 
 • Business Ethics Policy The Financial Group actively  
promotes compliance with laws and regulations related 
to its business. Complying with both the provisions and 
the spirit of the law forms a basis of the Financial Group’s 
Business Ethics.  
  - Cooperation in Investigation The Financial Group 
has a policy to cooperate with investigation and regulatory  
officers. Every employee of the Financial Group must 
cooperate with regulatory authorities in any investigations  
related to the Financial Group’s operations and the Internal  
Audit Department of the Financial Group. 

การดำ เนินการทางภาษี
Tax Practice
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  - การเก็บบันทึก และการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เหมาะสม กลุม่ธุรกจิฯ ก�าหนดให้มกีารท�าบญัช ีการบนัทกึข้อมลู
ทางการเงนิและข้อมูลอื่นๆ อย่างซื่อตรงและถูกต้องเพื่อจะได้
ตัดสินใจด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และมีข้อมูล 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ ให้กับ 
ผูถ้อืหุ้นและผูก้�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง กลุม่ธรุกจิฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัิ
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ และยัง
ก�าหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ  
อย่างเป็นธรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นสถานะทางการเงิน  
ผลประกอบการ และกระแสเงินสดของกลุ่มธุรกิจฯ 
 
 นอกจากการวางหลกัเกณฑ์การปฏิบตัด้ิานภาษอีากรแล้ว 
ในการด�าเนนิธุรกจิด้านต่างๆ การปฏบิตังิานก�าหนดให้จดัท�า 
คู่มือผลิตภัณฑ์  และคู่มือกระบวนการท�างานโดยก�าหนดให้
ต้องมกีารวางแผน ก�าหนดวิธกีารปฏิบตังิาน หน้าทีก่ารท�างาน 
การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้าน
กฎหมายภาษี เพือ่ควบคมุและจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้  
ทั้งนี้คู่มือผลิตภัณฑ์และคู่มือกระบวนการท�างานต้องได้รับ
การพจิารณาและอนุมตัจิากผูบ้รหิารของกลุม่ธรุกจิฯ ในกรณี
ทีม่ปีระเด็นทางภาษทีีต้่องตีความในข้อกฎหมาย กลุม่ธรุกจิฯ 
จะจัดจ้างที่ปรึกษาภาษีที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความโปร่งใส 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านความโปร่งใสในการบริหารภาษีและการเปิดเผย
ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจฯ นโยบายด้านภาษีเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการบัญชีของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้องเปิดเผยรายการ
ทางการเงินและภาษีต่อหน่วยงานราชการและสาธารณะ
อย่างเพียงพอ โดยจะเปิดเผยเกี่ยวกับภาษีเงินได้ และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี 2561 ของกลุ่ม 
ธรุกจิฯ หัวข้องบการเงนิ หน้า 235 - 243 ซึง่รบัรองความถกูต้อง 
โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 กลุ ่มธุรกิจฯ ได้ติดตามข่าวสารทางภาษีอย่างใกล้ชิด 
เพือ่วางแผน พจิารณาความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย 
ภาษีท่ีหน่วยงานภาครัฐก�าหนดในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
เปล่ียนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเลิกหรือการยกเว้นภาษี
อากรบางประเภท รวมถงึการวางแผนและเตรยีมความพร้อม 
ในการจัดท�าระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Donation) การน�าส่ง 
ข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice & e-Receipt) ในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้อง
กับนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนของกรมสรรพากรและ
นโยบายเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital Economy) ทีมุ่ง่เน้นการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการทาง
เศรษฐกิจและสังคม

  - Information Collection and Disclosure The Financial  
Group requires bookkeeping and keeping of financial  
record and other information to be performed with  
honesty and accuracy to enable the Financial Group 
to make a responsible business decisions and provide  
accurate information about the Financial Group’s  
performance to shareholders and relevant regulators. 
The Financial Group has a duty to fully comply with  
information disclosure regulations and report financial 
and other information with honesty to reflect its financial 
status, operating results, and cash flow. 

 In addition to setting the rules for tax practice, the 
Financial Group prepared a product manual and a work 
procedure manual for planning, determining methods of 
operation and functions, and assessing relevant risks 
and tax laws in order to control and manage potential 
risks. The product manual and work procedure manual  
must be approved by the executives of the Financial  
Group. If legal interpretation of tax issues is needed, the 
Financial Group will procure the service of a qualified tax 
advisor to ensure transparency and correctly comply with  
the tax law. 
 With regard to transparency in tax management and 
disclosure, tax policy is part of the Financial Group’s  
accounting policy, which requires financial and tax  
reports to be adequately disclosed to government  
authorities and the public. Information about income  
tax and deferred tax will be disclosed in the Annual  
Report 2018 under the Financial Statements topic in  
pages 231 - 239. The information is verified by the Chairman  
of the Board, Chief Executive Officer, President, and  
certified public accountant.  
 The Financial Group has closely monitored tax news 
in order to consider the risk from changes in tax policies 
imposed by government agencies, such as VAT rate 
change and cancellation or exemption of certain taxes,  
and to plan and prepare the e-Donation system and e-Tax  
invoice & e-Receipt filing in accordance with the Revenue  
Department’s policy and the Digital Economy Policy that 
focuses on the use of information technology in economic 
and social activities and processes.
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นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
Business and Social Innovation

 การสร้างนวตักรรมทางธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ในสังคมเป็นหน่ึงในนโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเกียรตินาคิน เนื่องจาก
เป็นกระบวนการท่ีส�าคญัในการบรรลพุนัธกจิของธนาคารท่ีว่า 
“น�าทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วย
การบรกิารทีเ่หนอืความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากทีอ่ืน่” 
 นโยบายเรื่องแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคม หมวดนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจาก 
การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม บัญญัติให้
 • ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที ่
สนบัสนุนให้พนกังานเกดิความคดิสร้างสรรค์ ซึง่เป็นรากฐาน
ของความสามารถในการสร้างนวตักรรมอย่างต่อเน่ืองภายใน
องค์กร
 • ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดมูลค่า 
ต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาจให้ 
ผูเ้กีย่วข้องทัง้ในหรอืนอกกจิการมาร่วมกระบวนการพฒันาได้
 • ส่งเสริมการน�านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปสู่การปฏิบัติ 
ในเชิงธุรกิจท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน 
ของธนาคาร
 • เชือ่มโยงนวตักรรมเข้ากบัสมรรถนะ เป้าหมายทางธรุกจิ  
และวิถีสังคมไทยให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างสมดุล
 • รบัฟังข้อมลู ข้อคดิเหน็ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีเกีย่วกบั
ผลกระทบที่เกิดจากการน�านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้

ตัวอย่างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมในปี 2561
ความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 ธนาคารตระหนกัถงึความส�าคญัและยนิดใีห้ความร่วมมอื 
ในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ท้ังการช่วยให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก  
ทัว่ถงึ เท่าเทียม เพือ่คณุภาพชีวติทีด่อีย่างปลอดภัย รวมไปถงึ 
การพัฒนาและยกระดับภาคเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้ง
ยงัเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรฐับาลในการขบัเคลือ่น
ประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

 The development of business innovations that are 
useful for stakeholders is part of the Bank’s Corporate 
Social Responsibility Policy. It is an important process 
in achieving the bank’s mission “to provide resources to 
customers properly, adequately, and inclusively through 
above and beyond service that no other can offer.”
 The bank’s Corporate Social Responsibility Policy,  
Innovation and Dissemination of Innovation Section,  
requires the bank to: 
 • Promote values and corporate cultures that  
encourage employees to be creative, which is a  
prerequisite for continuous development of business  
innovations within the organization.
 • Promote the development of innovations that  
will create value for business, economy, society, and  
the environment by allowing internal and external  
stakeholders to participate in the development process.
 • Promote the application of the developed  
innovations in business practices that align with the 
bank’s sustainable growth strategy.
 • Incorporate innovations into performance, 
business goals, and the Thai way of life to achieve a 
balanced economic and social value.
 • L isten to comments and feedback from  
stakeholders about the impact of the application  
of the developed innovations. 

Examples of Business and Social Innovations  
in 2018
Innovation Cooperation with External Organizations for 
Social Benefits
 The bank recognizes the importance of innovation  
development and is willing to cooperate with partners from 
external organizations in the development of innovations  
for the benefit of society, including innovations that enable  
people to conveniently, equally, and safely access financial 
services, sustainably develop the country’s economic and  
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 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรมออนไลน์
 ธนาคารร่วมเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายส�าคัญของประเทศ 
ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างระบบการช�าระเงนิ
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master 
Plan) ที่กระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ
การเงินและระบบช�าระเงินของประเทศให้เกิดการบริหาร
จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพกพาเงินสด 
และกระตุ้นการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่าง
แพร่หลาย โดยธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรม
ทางการเงินทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ (Internet และ 
Mobile Banking) ผ่านทาง KK e-Banking และ KK e-Banking 
@PhatraEdge ได้แก่ การโอนเงินต่างธนาคาร การโอนเงิน 
ข้ามเขตภายในธนาคาร การช�าระค่าสินค้าและบริการ  
รวมถึงบริการเรียกเก็บเงินแบบไม่มีก�าหนด ตั้งแต่วันที่  
3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อมั่นว่าการที่
สถาบันการเงินต่างๆ ยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรม
ออนไลน์ จะเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของระบบช�าระเงินของ
ประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนของสถาบันการเงินและประเทศ
ได้อย่างเป็นรปูธรรม เพ่ิมอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
ลดการมีอยู่ของเศรษฐกิจนอกระบบ ตลอดจนเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันและผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ 
ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยสิ่งที่ธนาคารท�าควบคู่กันไปคือ
การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
กระตุ ้นให้ผู ้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ประโยชน ์
จากระบบช�าระเงินใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมกัน

social sectors, and respond to the government’s policy  
to drive the country into a cashless society. 
 • Online Transaction Fee Waiver
 The bank takes part in the country’s important policies  
under the National e-Payment Master Plan that aims  
to develop the financial system and payment system 
for the country to be able to manage costs effectively,  
reduce the use of cash, and promote electronic payment. 
Toward these goals, the bank has waived all financial 
transaction fees via internet and mobile banking, KK 
e-Banking, and KK e-Banking @PhatraEdge, including 
inter-bank transfers, intra-bank transfers, goods and 
service payments, and request to pay services since  
3 April 2018. The bank believes that the online financial 
transaction fee waiver by financial institutions is a major 
turning point for the country’s payment system, which 
will help reduce the costs to financial institutions and 
the country in a concrete manner, increase the rate of 
economic growth, reduce the reliance on the informal 
economy, and enhance the competitiveness and push 
the country toward the digital age. At the same time, the 
bank has also provided knowledge and promoted the 
use of electronic transactions to encourage consumers 
to change their behavior to take full advantage of the new 
payment system.
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 • ร่วมสร้าง Thailand Blockchain Community Initiative
 ธนาคารร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
ธนาคารพาณิชย์อีก 13 แห่ง รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กร
ธุรกิจ 7 แห่ง สร้าง Thailand Blockchain Community 
Initiative ซึ่งเป็นชุมชนที่น�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วย
ยกระดับประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย โดยส�าหรับภาคธนาคาร จะสามารถใช้ 
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีบล็อกเชน 
ร ่วมกันโดยไม่ต ้องลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเองทั้งหมด 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการ ส่วน 
ภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการลดความซ�้าซ้อนในการ 
เช่ือมต่อบริการที่มีกับต่างธนาคาร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลและลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งจะ 
เพิ่มความรวดเร็วและปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ น�าร่อง 
ด ้วยโครงการบริการหนังสือค�้าประกันอิ เล็กทรอนิกส ์ 
บนระบบบล็อกเชน ซึ่งน�าระบบหนังสือค�้าประกันวงเงิน 
1.35 ล้านล้านบาทเข้าสู่ยุคเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 100% 
ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่า  
 • ร่วมให้บริการบญัชีเงนิฝากพ้ืนฐาน (Basic Banking  
Account)
 ธนาคารร่วมกบัธนาคารพาณชิย์สมาชกิในสมาคมธนาคารไทย  
13 แห่ง พร้อมด้วยธนาคารออมสินและธนาคารเพือ่การเกษตร 
และสหกรณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให ้
บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน” 
(บญัชเีงนิฝากพืน้ฐาน) ภายใต้แนวคดิการส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วน 
ของสังคมเข้าถงึบริการทางการเงนิเพือ่ความเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
ของประเทศ ทัง้นี ้บญัชเีงนิฝากดงักล่าวพร้อมให้บรกิารส�าหรบั
กลุม่ประชาชนทีอ่ยูใ่นโครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัและผูส้งูอายุ  
ซึ่งสามารถฝาก-ถอน-โอนโดยใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต 
โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีเป็นพิเศษ

 • Thailand Blockchain Community Initiative
 The bank collaborated with the Bank of Thailand and 
13 other commercial banks and 7 state enterprises and 
business organizations to initiate the Thailand Blockchain 
Community Initiative, a community that utilizes blockchain  
technology to enhance the efficiency and competitiveness  
of the country. The banking sector can jointly benefit from 
the blockchain infrastructure and technology without  
having to invest in all of the technology itself, thus  
increasing the efficiency of services while reducing the 
service costs. The business sector will benefit from the 
reduction of redundancy to connect with the services 
offered by the banks and can monitor information and 
reduce the risk of counterfeit information, which will  
increase the speed and safety of service use. The bank 
has launched a pilot project to offer a blockchain-based 
letter of guarantee service to bring the letter of guarantee 
system worth THB 1.35 trillion into the 100% electronic 
document era, thus doubling the cost reduction. 
 • Basic Banking Account Service
 The bank joined with 13 other commercial bank  
members of the Thai Bankers’ Associations, Government 
Savings Bank, and Bank for Agriculture and Agricultural  
Cooperatives in signing the Memorandum of Understanding  
on the Collaboration to Provide Basic Banking Account 
Service to enable all sectors of society to access financial  
services for the sustainable growth of the country. Such 
bank account service will be offered for people in the state  
welfare card programs and elderly people, which will enable  
them to deposit, withdraw, and transfer money using an 
ATM card or debit card without an initial fee or annual fee. 
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นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบงาน
 • ยกระดบัระบบหลกัของการท�าธรุกรรมทางการเงนิ  
 เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่และก้าวทันความต้องการของ 
ตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารได้พัฒนา 
ระบบหลักของการท�าธุรกรรมทางการเงิน โดยเริ่มใช้งาน 
ระบบใหม่ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 ท่ีผ่านมา ซึง่การพฒันา 
ระบบในครั้งนี้ช่วยยกระดับคุณภาพในการให้บริการลูกค้า 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเก็บข้อมูลลูกค ้า 
ไม่ให้กระจดักระจายและสามารถน�ามาวเิคราะห์เพื่อเข้าถึง 
ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม รวมถึงสามารถ 
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/  
บริการใหม่ๆ อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ 
แข่งขนั ตลอดจนท�าให้ระบบปฏบิติัการด้านต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ 
ธนาคารมีการเช่ือมต่อกัน ซึ่งสามารถน�าไปใช้ต่อยอดในการ
พัฒนาการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการท่ี 
แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

Innovation in Work System Development
 • IT Core Banking System 
 To accommodate new technologies and keep pace 
with the needs of the rapidly changing market, the bank 
has developed the IT Core Banking System, which started  
operating in November 2018. The new system helps to  
improve the quality of customer service, including the  
collection of customer information that can be analyzed  
to meet customer needs, and to enhance the ability to  
design and develop new products and services in order  
to create an advantage in competition. It also links the  
operating systems of the bank’s products together to  
further develop the services that can truly meet the  
different and diverse needs of customers.

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 สบืเนือ่งจากความร่วมมอืเรือ่ง “การให้บรกิารบญัชเีงนิฝาก 
เพือ่การเข้าถงึบรกิารทางการเงนิขัน้พืน้ฐาน” ธนาคารจงึออก 
ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐานขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น 
ให้คนไทยเข้าถงึบรกิารทางการเงนิของธนาคาร เช่น การออม  
การลงทนุ และสนิเช่ือ ช่วยเพิม่โอกาสทางการเงนิและยกระดบั 
คณุภาพชวิีตของคนไทย ภายใต้แนวคดิการส่งเสรมิให้คนไทย 
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยให้คนไทย 
ฝากเงนิไว้กบัธนาคาร ลดความเสีย่งในการเก็บเงนิสดไว้กบัตวั  
และส่งเสริมการออมเงินเพื่อส�ารองค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 
อกีทัง้ยงัเป็นช่องทางการรบัสวสัดกิารจากภาครฐัอกีทางหน่ึง
 ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่ให้ความสะดวกสบายในการฝาก-ถอนเงิน  
สามารถเปิดบัญชีได้ง่าย ไม่จ�ากัดจ�านวนเงินขั้นต�่าในการ 

Innovation in Account Products 
 • Basic Banking Account
 As a partner in the Collaboration to Provide Basic 
Banking Account Service, the bank has launched the 
basic banking account product to enable Thai people 
to access the Bank’s financial services such as savings, 
investments, and loans to increase financial opportunities 
and improve the quality of life. The service is intended to 
encourage all Thai people to access financial services, 
allowing Thai people to deposit money with the bank, 
reduce the risk of keeping cash at home, and promote 
saving. It also serves as a channel to receive welfare 
from the government.
 The basic banking account is a savings account that  
makes depositing and withdrawing convenient. It is 
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เปิดบัญชี ผูเ้ปิดบญัชีสามารถใช้บรกิารบตัรเดบติ โดยไม่เสยี 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี อีกทั้งจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี โดยผู้เปิดบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติ
เป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคารได้เริ่มเปิดให้บริการบัญชี 
เงนิฝากพืน้ฐานตัง้แต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart  
Settlement (KKPSS)
 ในปี 2560 ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement (KKPSS) ซึ่งเป็น 
บัญชี เงินฝากเอกสิทธิ์ส�าหรับลูกค ้าที่ลงทุนกับบริษัท 
หลกัทรพัย์ ภทัร จ�ากดั (มหาชน) ใช้เป็นบญัชีหลักในการช�าระ 
ค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์ โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง 
สิ้นปี 2560 มีจ�านวนลูกค้ามาเปิดบัญชีทั้งสิ้น 1,022 คน  
มีปริมาณเงินฝากรวมทั้งสิ้น 5,165 ล้านบาท 
 ในปี 2561 ธนาคารได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุดในการ
ท�าธุรกรรมการลงทุนอย่างครบวงจร ปัจจุบันผลิตภัณฑ์บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement (KKPSS) 
มีลูกค้าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น 7,156 คน มีปริมาณเงินฝาก
รวมทั้งสิ้น 29,527 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการเติบโตของ 
ปริมาณเงิน 571% จากยอดเงินฝากเทียบ ณ สิ้นปี 2560 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)

นวัตกรรมด้านสินเช่ือ
 • พฒันาผลติภัณฑ์ KK SME Car3, KK SME คูณสาม  
และ KK SME Freedom
 ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับเจ้าของกิจการ SME  
เพื่อให้เข้าถึงสินเช่ือได้ง่ายขึ้น คือการให้ผู ้ประกอบการ 
มทีางเลอืกในการใช้หลกัประกันได้หลากหลายขึน้ ไม่ว่าจะเป็น 
รถยนต์ ที่ดิน บ้าน คอนโด เงินสด หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ  
และยงัมทีางเลอืกทีล่กูค้า SME ไม่ต้องใช้หลกัประกนัเพือ่ขอ 
ก็สามารถท�าได้

นวัตกรรมด้านช่องทางให้บริการ
 • KK Magic Mirror 
 Digital Infrastructure นับเป็นทิศทางหลักในการเติบโต
ของทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวางแผนและแนะน�า 
การลงทุนของไทย ธนาคารจึงได้จัดท�าโครงการ KK Magic  
Mirror ขึ้นเพื่อใช้จุดแข็งของธนาคารมาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมในเรื่องการส่งเสริมการวางแผนการเงิน 
ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่สังคมไทยยังขาดความรู้และความเข้าใจ

easy and there is no minimum to open these accounts.  
The account holder can use a debit card service without 
the initial and annual fees and the account maintenance 
fee is also waived. The account holder must be a Thai 
person aged 65 years or older or a holder of a state 
welfare card. The bank has offered this basic banking 
account service since 18 October 2018. 
 • KK Phatra Smart Settlement (KKPSS)
 In 2017, the bank developed KK Phatra Smart  
Settlement (KKPSS), which is a privilege banking account 
for customers who invest with Phatra Securities Public 
Company Limited to use as the main account for trading 
securities. Since the launch of the product until the end 
of 2017, a total of 1,022 customers had opened these  
accounts, with a total deposit amount of THB 5,165 million. 
 In 2018, the bank continued to promote this product 
to provide customers with the highest convenience in 
making a complete investment transaction. At present, 
KK Phatra Smart Settlement (KKPSS) has a total of 7,156 
customers and a total deposit of THB 29,527 million, an 
increase of 571% from the deposit balance at the end of 
2017 (information as of December 2018). 

Innovation in Loan Products
 • KK SME Car3, KK SMEx3, and KK SME Freedom
 The bank has developed products for SME operators 
to allow them easier access to loans. These products 
provide operators with more collateral options, whether  
they be cars, land, houses, condos, cash, or other  
properties, or even no collateral at all. 

Innovation in Service Channels
 • KK Magic Mirror 
 Digital infrastructure is important for all industries 
in Thailand. As an organization that is specialized in  
planning and investment in Thailand, the bank has  
developed KK Magic Mirror to use the strengths of the 
Bank to benefit society in the area of financial planning, 
of which the Thai society still lacks much knowledge and 
understanding. In addition, this service will also prepare 
society to step into the digital age effectively. 
 KK Magic Mirror is the first financial advisory service 
provided through interactive LED screens in Thailand.  
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อยู ่มาก นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการ 
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 KK Magic Mirror เป็นการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผ่านจอ LED แบบ Interactive ครั้งแรกของประเทศไทย  
มีจุดเด่นส�าคัญที่แตกต่างจากเครื่องมือด้านการเงินทั่วไป
คือการถูกออกแบบมาให้พูดคุยโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เหมือน
ก�าลงัสือ่สารกบัมนษุย์จรงิ เพือ่สร้างความรูส้กึทีเ่ป็นมิตรและ
เข้าถงึง่าย สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลกูค้าในยคุดจิทิลั
โดยยงัคงรกัษาเสน่ห์ของ Human Interaction โดยเครือ่ง KK 
Magic Mirror จะซักถามข้อมูลลูกค้าเพื่อออกแบบแนวทาง
การออมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และยังมี VDO Call  
ทีล่กูค้าสามารถพดูคยุกบัเจ้าหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญได้โดยตรงเพ่ือ
สอบถามหรอืขอค�าแนะน�าเรือ่งการเงนิทีส่นใจเป็นพเิศษด้วย
 KK Magic Mirror เปิดให้บรกิารตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2561  
ทีผ่่านมา โดยตดิตัง้ใน 5 พืน้ทีน่�าร่อง ได้แก่ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ  
สาขาอโศก ศนูย์การค้าสยามพารากอน ศนูย์การค้าเค วิลเลจ 
ศนูย์การค้าซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร์ และอาคารซพีทีาวเวอร์ 1  
สีลม 
 • การประมูลรถยนต์ผ่านระบบมือถือ
 ธนาคารพัฒนาการเก็บข้อมูลการประมูลแบบดิจิทัล 
เพือ่ป้องกนัการตกลงให้ผลประโยชน์กนัระหว่างผู้ประมลู และ
สร้างความโปร่งใสในการประมลูแทนการประมลูทีใ่ช้วธิยีกมอื
แบบเดมิ นอกจากนีย้งัสามารถถ่ายทอดสดผ่านทาง Internet  
เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปสามารถเห็นการประมูลแบบ real-time 
ได้จากทุกท่ี โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายน 2561  
ที่ผ่านมา 

It is distinct from other financial tools in that it is designed 
to talk to users as if they were communicating with a real 
human. It is a friendly and accessible service, able to  
fit the lifestyle of customers in the digital age while  
maintaining human interaction. KK Magic Mirror will 
ask the customer to obtain information to design a  
savings program that is suitable for the customer. It is 
also equipped with a VDO Call to allow the customer to 
talk to our expert staff directly to inquire about or request 
financial advice of special interest. 
 KK Magic Mirror was launched in March 2018 in five 
pilot areas, including Kiatnakin Bank’s Asoke Branch, 
Siam Paragon, K Village, Seacon Square Srinakarin,  
and CP Tower 1 Silom. 
 • Auto Auction through Smartphone
 The bank has developed a digital auction data  
collection system to replace the traditional method of 
hand raising to prevent offers between bidders and to 
create transparency in the auction process. In addition,  
the auction process can be live broadcast via the  
internet so that customers can see real-time auctions  
from anywhere. This service was launched in June 2018. 
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 • Line@ KK
 The bank offers new channels to increase the  
convenience for customers to receive news, promotions,  
and advice, as well as request loans, via the Line  
application. Interested customers can ask questions 
and provide important information via “Line@ KK”  
24 hours a day, seven days a week. Our staff will answer  
questions and accept loan applications every day,  
from 8:00 - 22:00 on business days and 9:00 - 18:00 on  
Saturday-Sunday and public holidays, to enable the  
public to access financial institutions more easily,  
consult with staff on their own time, and expedite their 
loan requests. In 2018, approximately 60,000 - 70,000 
customers used the service through Line@ KK. 

Innovation in Insurance Products 
 The bank develops insurance products to prevent risks  
or damages that may occur to customers, as well as to 
meet the needs of customers, reduce risks, and reduce 
expenses that they may incur in the future. 
 • KKGen Ultimate Protect 
 In 2018, the bank developed a life insurance product  
with cancer coverage under the name KKGen Ultimate 
Protect, which provides protection when customers 
are found to have cancer, either in the early stage or  
advanced stage. The insurance plan also provides  
protection for customers up to the age of 85 years. 
 In addition, the bank strives to develop mortgage  
reducing term assurance products (MRTA) with more 
coverage for every loan customer group in both retail 
and business loans. This group of products will be a 
guarantee for borrowers. In case of unexpected events, 
the life insurance company will repay the debt for  
borrowers or their heirs. 

 • Line@ KK กู้เงินออนไลน์
 ธนาคารน�าเสนอช่องทางใหม่เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย
ให้กับลูกค้าในการรับข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น ตลอดจน 
ให้การปรึกษาและแจ้งขอสินเชื่อผ่าน Line@ โดยผู้ที่สนใจ
สามารถพมิพ์ค�าถามและให้ข้อมลูทีส่�าคัญผ่านทาง “Line@ KK  
กู ้เงินออนไลน์” ได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอย 
ตอบค�าถาม และรับเรื่องการขอสินเช่ือเพื่อด�าเนินงานต่อ
ตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 22:00 ของวันท�าการ และ 
9:00 - 18:00 ของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงสถาบันการเงิน 
ได้ง่ายขึ้น สามารถปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ได้ในเวลา 
ที่สะดวกขึ้น รวมถึงท�าให้การขอสินเช่ือเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โดยในปี 2561 มีผู้สนใจใช้บริการผ่านช่องทางนี้ประมาณ 
60,000 - 70,000 ราย

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ธนาคาร 
มีความมุ ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดความเสี่ยง และลด 
ภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 • เคเคเจน แคนเซอร์ อัลติเมท โพรเทค 
 ในปี 2561 ธนาคารได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่มีความคุ้มครองโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ เคเคเจน  
แคนเซอร์ อัลติเมท โพรเทค โดยให้ความคุ้มครองเมื่อลูกค้า 
ถูกพบว่าเป็นโรคมะเร็งทั้งระยะลุกลามและระยะไม่ลุกลาม 
อีกทั้งยังมีความคุ้มครองให้ลูกค้าถึงอายุ 85 ปี 
 นอกจากนี ้ยังมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์ประกันชวีติคุม้ครอง
วงเงนิสนิเชือ่ให้เหมาะสมกบัลกูค้าทกุกลุม่สนิเช่ือ และยงัเพิม่
ความคุม้ครองต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึน้ ทั้งสินเชื่อรายย่อย 
และสินเช่ือธรุกจิ โดยผลติภัณฑ์กลุม่นีจ้ะเป็นหลกัประกนัให้กบั 
ผู้กู้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น บริษัทประกันชีวิตจะช�าระหนี้
แทนผู้กู้หรือทายาท
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน
 • หุ้นกู้อนุพันธ์
 Structured Note หรอืหุน้กู้ท่ีมอีนุพันธ์แฝง เป็นผลิตภณัฑ์
ทางการเงินที่ผสมผสานระหว่างหุ้นกู้และตราสารอนุพันธ์ 
สามารถลงทนุได้ในสภาวะตลาดทีห่ลากหลายและมใีห้เลอืก
หลายประเภทตามลักษณะและความต้องการของผู้ลงทุน  
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Structured Note จะแปรผัน
ตามการขึ้นลงของราคาหุ้นอ้างอิง จึงท�าให้ผู้ลงทุนมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและตราสารหนี้
ทัว่ไป ซึง่ผลติภณัฑ์นีเ้หมาะกบัผูล้งทนุทีม่มีมุมองว่าหุน้อ้างองิ
จะปรับตัวสูงขึ้น และต้องการโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน 
ทีส่งูกว่าเงนิฝากและตราสารหนีท้ัว่ไป ในขณะทีย่งัคงต้องการ
จ�ากัดความเสี่ยงด้วยการคุ ้มครองเงินต้นของการลงทุน 
ไว้ด้วย Structured Note จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ โดยเฉพาะ
ส�าหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มลงทุนในตลาดทุน ซึ่งผลตอบแทนจากการ
ลงทนุจะอ้างองิกบัหลักทรพัย์อ้างองิ ผูล้งทนุกจ็ะมโีอกาสรบัรู ้
ผลตอบแทนเสมือนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น) เองด้วย

Innovation in Investment Products
 • Structured Note
 A structured note is a financial product that combines 
bond and derivative, which can be invested in a variety 
of market conditions and is available in many types to 
meet the needs of investors. The return on investment 
will fluctuate with the price of underlying securities, thus 
giving investors the opportunity to receive higher return 
than interest on deposits and general debt instruments. 
This product is suitable for investors with a view that the 
underlying securities will rise and seek the opportunity 
to receive higher returns than deposits and general debt 
instruments, while wanting to limit risks by protecting  
investment principals. Structured note therefore provides 
one option for investors, especially those who are just 
starting to invest in the exchange market. As the return on 
investment depends on the performance of its underlying  
securities, investors will also have the opportunity to  
realize their return as if investing in securities (shares). 
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 ผลิตภัณฑ์ Structured Note ของธนาคารเกียรตินาคิน
ประกอบด้วย 
 Shark-Fin Note เป็นหุน้กูท้ีม่อีนพัุนธ์แฝงประเภท Capital  
Protection ซึ่งจ่ายผลตอบแทนขึ้นกับราคาของหลักทรัพย์
หรือหุ้นอ้างอิง โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกระดับความคุ้มครอง 
เงนิต้นได้ เช่น 100% หรือ 95% เมือ่ถึงวนัครบก�าหนดอายขุอง 
Shark-Fin Note ผู้ลงทุนจะได้รับช�าระคืนเงินต้นตามระดับ
ความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนเลือกบวกกับผลตอบแทน ซ่ึงขึ้นอยู่
กับว่าราคาของหุ้นอ้างอิงนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพียงใด
 Daily Range Accrual Note (DRAN) คือ หุ้นกู้อนุพันธ ์
ที่มีการค�านวณผลตอบแทนเป็นรายวัน (Daily) หากราคาปิด
ของหุ้นอ้างอิงในวันท�าการนั้นตกอยู่ในกรอบราคาท่ีก�าหนด 
(Range) โดยผลตอบแทนที่ผู ้ลงทุนจะได้รับจะถูกสะสม  
(Accrual) ไปจ่ายคนืพร้อมเงนิต้นของหุน้กู ้(Note) ในวนัครบ
ก�าหนดอายุ ซึ่งในสภาวะตลาด Sideway ที่ราคาหุ้นไม่ขึ้น 
ไม่ลง โอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการซื้อหรือขายหุ้น 
เป็นไปได้น้อย แต่ DRAN สามารถตอบโจทย์ในการสร้าง 
ผลตอบแทนให้ผู ้ลงทุนได้ และยังมีการคุ ้มครองเงินต้น 
ของการลงทุนอีกด้วย 
 
กระบวนการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
และสังคม
 สายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์เป็น 
สายงานหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ 
ธนาคาร นอกจากน้ีธนาคารยังเปิดโอกาสให้ทุกสายงาน 
มีส่วนร่วมปรับปรุงคิดค ้นกระบวนการการท�างานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมถึงนวัตกรรมทางธุรกิจต่างๆ ตาม 
หลักเกณฑ์เรื่องกระบวนการออกผลิตภัณฑ์ และการ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานของธนาคาร (ศึกษา 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้า 45 - 46) 
 นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรของธนาคารก�าหนดให้
หัวหน้าทีมและหัวหน้าฝ่ายทุกคนต้องเข้าเรียนหลักสูตร  
Business Process Improvement in Practice และหลกัสตูร 
Introduction to Productivity Improvement เพื่อส่งเสริมให้
หวัหน้าทมีและหวัหน้างานเป็นกลไกส�าคญัในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการท�างาน

 Structured note products from the Bank include: 
 Shark-Fin Note is a capital-protected structured note, 
which pays returns depending on the price of the  
underlying securities or shares. Investors can choose 
the level of principal protection, such as 100% or 95%. 
Upon the expiry date of the shark-fin note, the investors 
will receive the principal back according to the level of 
protection the investors have chosen, plus the return. 
 Daily Range Accrual Note (DRAN) is a structured  
debenture where the return is calculated on a daily basis.  
If the closing price of the underlying stocks on the business  
day falls within the range, the return will be accrued to 
be paid with the principal on the expiry date of the note. 
In the sideways market condition where the stock price 
is moving sideways, neither trending up or down, and 
the opportunity to generate a return from stock trade is 
low, DRAN can generate a return for investors and also 
protect the investment principal. 

Process to Promote Business and Social 
Innovation 
 The Process and Product Improvement and  
Alternative Channel Department is the main function  
responsible for developing the bank’s products and  
services. However, the bank opens the opportunity for 
every function to participate in the development and 
improvement of the work process and other business 
innovations in accordance with the guideline product 
launches and working process adjustment (for more  
information, see page 45 - 46). 
 In addition, the bank requires all team leaders and 
department heads to attend the Business Process  
Improvement in Practice and Introduction to Productivity  
Improvement courses to help team leaders and department  
heads to become an important mechanism in creating 
innovation in work process.
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 • โครงการ Share Your Magic Idea!
 ตัวอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความส�าคัญเรื่อง
การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
ทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ได้แก่ โครงการ 
Share Your Magic Idea! ซ่ึงเป็นกิจกรรมให้พนักงานเสนอ
ความคดิเหน็หรอืแนะน�าไอเดยีทีน่่าสนใจในการน�าไปต่อยอด 
พฒันาบรกิาร KK Magic Mirror (ดขู้อมลูรายละเอยีดบรกิาร  
KK Magic Mirror ได้ที่หน้า 64 - 65) เพื่อให้ตอบสนอง 
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง และต่อยอด
สู่การขยายฐานลูกค้าของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

 • Share Your Magic Idea!
 Another example of corporate culture that emphasizes 
the importance of encouraging employees to participate 
in the development of business innovation for the benefit  
of the organization is the “Share Your Magic Idea!” Project,  
which encourages employees to offer opinions or suggest  
ideas for further development of the KK Magic Mirror  
service (for more information about KK Magic Mirror,  
see page 64 - 65) to truly fit the lifestyle of customers in 
the digital age and expand the bank’s customer base.



๏ ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติสิ่งแวดล้อม
Corporate Social Responsibility 

in Environmental Dimension
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 กลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น จึงก�าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนเพื่อจ�ากัด
การสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ระดับต�่าที่สุดและสามารถเยียวยาหรือทดแทนได้ รวมถึงด�าเนินมาตรการ 
ที่มุ่งสู่การอนุรักษ์พลังงาน ลดใช้ทรัพยากรและลดมลพิษอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึก 
เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
 The Financial Group recognizes the importance of environmental problems and has clearly set a policy to minimize 
the impact on society and the environment to the lowest level and allow for remedial actions. It has also continuously 
and seriously implemented measures to conserve energy and reduce the use of resources and pollution, as well as 
fostering environmental conservation awareness among employees.

 • การพัฒนาผลติภณัฑ์ทางการเงนิเพือ่ส่งเสรมิการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  - เป็นนโยบายของกลุ่มธุรกิจฯ ที่จะต้องมีการ 
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการท�างาน
 กลุ่มธุรกิจฯ ก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนด 
ให้ทุกฝ่ายงานต้องท�าการประเมินผลกระทบต่อสังคม และ 
สิง่แวดล้อมในทกุผลติภณัฑ์และกระบวนการท�างานใหม่ของ 
กลุม่ธรุกจิฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าผลติภัณฑ์และกระบวนการท�างาน 
ทกุอย่างของกลุม่ธรุกจิฯ ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบเชิงลบต่อสงัคม 
และสิ่งแวดล้อมในระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได้ รายละเอียด
เรื่องนี้ได้แสดงไว้ในหน้า 45 - 46
  - ก�าหนดให้นโยบายหลักด ้านสินเชื่อของ 
ธนาคาร (Core Credit Policy) อยู่ภายใต้นโยบายการ
ด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
 ธนาคารทบทวนนโยบายหลักด้านสินเชื่อเป็นประจ�า
ทุกปี และในนโยบายฉบับปี 2561 ธนาคารมีนโยบายว่า
กระบวนการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้ 
นโยบายการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร อาทิ นโยบายเรื่อง
แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมี
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมว่า ธนาคารจะไม่ด�าเนินธุรกิจใดๆ  
ที่มีส่วนท�าให้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ได้รับความเสียหาย และไม่สร้างผลก�าไรบนภาระของสังคม 

 • Financial Product Developments That Promote 
Environmental Conservation 
  - It is the policy of the Financial group to assess the  
environmental impact in every product and work process
 The Financial Group adopts a policy on the development  
of eco-friendly financial products, requiring all departments  
to assess the impact on society and the environment of 
every new product and work process to ensure that every 
product and work process of the Financial Group does  
not cause negative impacts on society and the environment  
at a level that cannot be resolved. Information on this issue 
is presented in page 45 - 46.
  - Set the core credit policy under the bank’s  
business conduct policy 
 The bank reviews the core credit policy annually.  
In 2018, the bank set a policy that the loan approval  
process must be governed by the bank’s business  
conduct policies, such as the corporate social  
responsibility policy, which requires that the bank  
shall not operate any business that harms the economy,  
culture, society, and environment and generate profits  
in a way that burdens the society.

นโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Business Policies to Promote  

Environmental Conservation
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 นอกจากนี้ นโยบายหลักด้านสินเช่ือยังก�าหนดให้บุคคล 
ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการพจิารณาและอนมุตัสินิเช่ือ จะต้องมี 
ความรูค้วามเข้าใจและปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ 
สินเชื่อ กระบวนการ คู่มือปฏิบัติงานภายในธนาคาร รวมถึง
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อตกลง
ใดๆ ในสัญญาให้สินเชื่อของธนาคารด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเช่ือของธนาคารถูกต้อง 
ตามมาตรฐานของสถาบนัการเงิน และกฎระเบยีบของทางราชการ  
ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมายและระเบียบที่ส ่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
เป็นต้น และธนาคารมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ให้สินเช่ือกับ 
การกระท�าใดๆ ที่ผิดกฎหมายด้วย 
  - หลกัเกณฑ์การให้สนิเชือ่ประเภทต่างๆ ทีส่ะท้อน 
ถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์เรื่องการให้ 
สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 ธนาคารก�าหนดให้ผูกู้ส้นิเชือ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ สินเชือ่ 
ธรุกจิอพาร์ตเม้นต์ สนิเชือ่ธรุกิจขนส่งสนิค้าทางถนน (รถบรรทุก)  
สินเชื่อธรุกจิโรงแรม สนิเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
และพลาสติก และสินเชื่อเฉพาะธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ต้องจัดส่งส�าเนาหนังสืออนุมัติผลการรายงานผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมหรอื ส.ว.ล. (ในกรณีทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบั 
ใบอนุญาต ส.ว.ล.) และผู้กู้ต้องจัดส�าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 
หรอืในกรณยีืน่ขออนญุาตวิธพีเิศษให้จัดส่งส�าเนาใบรบัหนงัสอื 
แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างฯ ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร  
พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทวิ หรือตามกฎหมายที่มีการแก้ไข 
เปลีย่นในภายหลงัและเอกสารอ่ืนๆ ตามทีธ่นาคารก�าหนด และ
ผู้กู้ต้องจัดให้มกีารท�าประกนัภัยภายใต้หลักเกณฑ์การให้สนิเชือ่ 
ก่อนการเบกิใช้วงเงนิกู้ระยะยาวเพือ่การก่อสร้างสนิทรพัย์ถาวร
  - จดัท�าฐานข้อมูลเทคโนโลยแีละวสัดทุางเลอืกให้
ลูกค้าผู้ประกอบการเลือกใช้แทนไม้ส�าหรับงานก่อสร้าง
 ธนาคารส่งเสริมให้ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ โดยพจิารณาใช้วสัดทุดแทนไม้ส�าหรบั
ส่วนประกอบในงานก่อสร้างบางประเภท จึงได้จัดท�าฐานข้อมลู
เทคโนโลยีและวัสดุทางเลือกทดแทนไม้ส�าหรับงานก่อสร้าง 
ในบางประเภทตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยประโยชน์ที่ลูกค้า 
จะได้รับจากฐานข้อมลูนี ้คอื ทางเลอืกส�าหรบัการใช้วสัดกุ่อสร้าง 
ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถบรรเทาปัญหา
เรื่องราคาไม้สูงขึ้น ความไม่เสถียรของคุณภาพไม้ทั้งในแง ่
การผลิตและการใช้งาน และที่ส�าคัญคือการใช้วัสดุทดแทนที่
เหมาะสม ยังสามารถช่วยลดวัสดุเหลือใช้ที่ไม่จ�าเป็น รวมทั้ง
ช่วยลดจ�านวนขยะที่เกิดขึ้นในโครงการด้วย

 In addition, the core credit policy also requires that 
individuals involved in the loan approval process must 
have knowledge and understanding and comply with  
policies, loan criteria, procedures, work manual of the 
bank, as well as relevant laws, rules, and regulations and 
agreements set forth in the bank’s loan contract to ensure 
that the bank’s loan approval process is in accordance 
with the standards of financial institutions and government  
regulations such as the Town Planning Act BE 2522,  
Building Control Act B.E. 2522, and National Environmental  
Quality Promotion and Preservation Act B.E. 2535. The 
bank also has a clear policy to not offer loans for any  
illegal actions. 
  - Criteria for Loans Types reflecting Environment 
Conservation and Criteria for Real Estate Loans
 The bank requires that borrowers of property business 
loans, apartment business loans, land transportation 
business loans (trucks), hotel business loans, publishing 
and packaging business loans, and food and beverage 
business loans must submit a copy of the environmental 
impact assessment report or EIA report (if the assessment 
report is required by law) and a copy of the construction 
permit or a copy of receipt of notice of intent to construct 
the building pursuant to the Building Control Act B.E. 2522, 
Section 39 bis or amendments and other documents as 
required by the bank. Borrowers must take out insurance  
under the lending criteria prior to withdrawing the  
long term loans for the construction of fixed assets. 
  - Create a database of technologies and alternative  
wood substitute materials for customers to choose to  
replace the use of wood for construction 
 The bank encourages property business loan  
customers to conserve forest resources by considering 
using wood substitutes for certain construction works  
and has created a database of alternative technologies 
and materials for certain construction works since 2013. 
The benefits that customers will receive from this database  
include options for construction materials in property  
development projects that can solve high wood price  
problems and wood quality variability in production and 
use. More importantly, the use of proper substitute materials  
can also help reduce unnecessary waste materials and 
trash in the project.
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  - ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการใช้เทคโนโลยเีซลล์แสง
อาทิตย์ในการผลิตพลังงาน
 ธนาคารสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมให้
ประชาชนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
(Rooftop PV System) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และจ�าหน่าย 
ให้กบัการไฟฟ้า ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา จึงได้รวบรวมข้อมลูและ 
วิเคราะห์โครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีใ่ช้หลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ 
ในมุมมองของผู้ลงทุน และได้เผยแพร่สู ่ลูกค้าของธนาคาร 
โดยทีมที่ปรึกษาสายสินเชื่อธุรกิจ เพ่ือให้ลูกค้าพิจารณาติดตั้ง
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
 • แคมเปญสินเชื่อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่
 ในฐานะผูน้�าตลาดสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์ ธนาคารจงึให้ความ
ส�าคัญกับอุตสาหกรรมรถยนต์ และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรกิารให้กบัลกูค้าเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจน
เลง็เหน็โอกาสของอตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : 
EV) และรถยนต์ ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle : AV) ที่มี
พฒันาการอย่างรวดเรว็ โดยคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีต่อจากน้ี 
รถยนต์พลังงานทางเลือกจะได้รับความนิยมและมีให้บริการ
อย่างหลากหลาย จึงได้น�าเสนอ “แคมเปญสินเชื่อรถยนต์
พลังงานทางเลือกใหม่” ดอกเบี้ยราคาพิเศษ ส�าหรับลูกค้าที่มี
ความสนใจใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยตั้งแต่เปิดให้บริการ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจขอสินเชื่อวงเงิน
รวมทั้งสิ้น 19.67 ล้านบาท
 • การสนบัสนนุสนิเชือ่แก่ธรุกจิท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
 ธนาคารตระหนักถึงบทบาทส�าคัญของสถาบันการเงิน 
ในการร่วมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
ผ่านการจัดสรรให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจต่างๆ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ในการก่อให้เกดิการจ้างงาน การสร้างอาชพี และ
การสร้างชีวติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ให้กับประชาชน ขณะเดยีวกนั 
ก็ให้ความส�าคญัในการสนบัสนนุสนิเชือ่ให้กบัธรุกจิทีด่�าเนนิการ 
ด้วยความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เพื่อน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ของคนในสงัคมด้วย ในปี 2561 นี ้ธนาคารมมีลูค่าการสนบัสนนุ
สนิเช่ือแก่โครงการธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมคดิเป็นวงเงนิ
รวม 863 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการเช่น 
  - โครงการก่อสร้างศนูย์ปฏิบตักิารข้อมลู (Internet Data  
Centre) ซึ่งเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์ ช ่วยลด 
การจดัเกบ็ข้อมูลในรูปแบบกระดาษ ลดการท�าลายสิง่แวดล้อม 
  - ธรุกจิจดัการสิง่ปฏิกลู/ วสัดทุีไ่ม่ใช้แล้ว โดยด�าเนินการ 
อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม
  - ธุรกิจจัดการน�้าเสียจากระบบการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ

  - Promote the use of solar cell technology among 
operators
 The bank supports the government’s policy to  
encourage the public to generate clean energy using  
a rooftop PV system and sell the energy to the Electricity 
Authority since 2013. It has therefore collected data and 
analyzed property projects that use the rooftop PV system 
from the perspective of investor. The analysis results have 
been distributed to customers of the bank by the consultant  
team for business loans to allow customers to make an 
informed decision about installing the rooftop PV system. 
 • Alternative Fuel Vehicle Loan Campaign 
 As a leader in the auto hire purchase market, the 
bank places importance on the automobile industry and  
continues to develop products and services for target  
customers. It sees the opportunity of the electric vehicle 
(EV) and autonomous vehicle (AV) that are developing  
rapidly and expects that within the next five years,  
alternative fuel vehicles will become popular and come in 
a wide variety of services. The bank therefore launched 
the “Alternative Fuel Vehicle Loan Campaign” with special 
interest rates for customers who are interested in electric  
vehicles in May 2018. There are interested customers  
requesting loans totaling THB 19.67 million to date. 
 • Loans for Eco-Friendly Businesses
 The bank recognizes the important role of financial 
institutions in creating economic growth for the country 
through financial support to businesses that help create  
jobs, careers, and a better life for the public. At the same 
time, it gives priority to supporting loans for socially  
responsible businesses that carefully take into account 
the impact on society and the environment. In 2018, the 
bank offered loans valuing THB 863 million to eco-friendly 
business projects such as:
  - Internet Data Centre Project to collect data  
through a cloud system, reducing the use of paper and 
environmental damage.  
  - Sewage and waste management businesses 
that operate systematically and meet the standards of the  
Department of Industrial Works, Ministry of Industry. 
  - Industrial wastewater management businesses.
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การลดมลพิษ
Pollution Reduction

 • ก�าหนดนโยบายให้รถทกุคนัของธนาคารรวม 310 คนั  
ทีเ่ครือ่งยนต์สามารถรองรบัการใช้น�า้มนัทดแทนธรรมชาตไิด้  
เปล่ียนมาใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์แทนน�้ามันเบนซิน ต้ังแต ่
ปี 2555 ช่วยลดมลพิษในชั้นบรรยากาศได้ 20 - 25% 
 ธนาคารมนีโยบายให้รถยนต์ทกุคนัของธนาคารทีเ่ครือ่งยนต์ 
สามารถรองรับการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95  
น�้ามัน E20 หรือน�้ามัน E85 ได้รวม 310 คัน เปลี่ยนมาใช้
น�้ามันประเภทน้ีแทนการใช้น�้ามันเบนซิน เพื่อลดปริมาณการ 
ปล่อยไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์ในช้ันบรรยากาศ 
ลง 20 - 25% (จากการประเมนิของกรมธรุกจิพลงังาน กระทรวง
พลังงาน) เมื่อเทียบกับการใช้น�้ามันเบนซินในปริมาณเท่ากัน  
โดยในปี 2561 ใช้น�้ามันเป็นจ�านวน 1,181,844 ลิตร ซ่ึงช่วย 
ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลง 
ประมาณ 258,823 กโิลกรมั นอกจากน้ี การใช้น�า้มันแก๊สโซฮอล์ 
ยังเป็นการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางเกษตรสูงสุด 
และยกระดบัราคาพชืผลทางเกษตร รวมถงึยกระดบัคณุภาพชวิีต 
ของเกษตรกรไทยอีกด้วย 
 • ก�าหนดนโยบายให้จัดสร้างห้องถ่ายเอกสารพร้อม
ติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดมลพิษให้พนักงาน
 ธนาคารจัดสร้างห้องถ่ายเอกสารและติดตั้งระบบระบาย
อากาศบริเวณที่มีการพิมพ์เอกสารในปริมาณมาก เพื่อลดก๊าซ
โอโซน ฝุน่ผงหมกึ และแสงเหนอืม่วงทีพ่นกังานสดูดมแล้วเป็น
สาเหตุของมะเร็ง อันตรายต่อระบบหายใจและระบบประสาท 
อาการภูมิแพ้ อาการปวดตาและปวดศีรษะ และความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์มารดา
 • เลอืกใช้ผงหมึกประเภทไม่ท�าลายสิง่แวดล้อมพมิพ์
เอกสารทั้งหมดภายในส�านักงาน
 ธนาคารเลอืกใช้ผงหมกึชนดิทีไ่ด้รบัเครือ่งหมายรบัรองด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ในการพิมพ์เอกสารในส�านักงาน 
โดยเป็นผงหมึกชนิดปลอดสารเอมีนซ่ึงมีพิษต่อร่างกาย หาก
ร่างกายได้รับเข้าไปจะท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ 
ทางเดินหายใจและโรคต่างๆ จากโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว 
โครเมียม แคดเมียม หรือสารก่อมะเร็ง เป็นต้น
 • เลือกใช้กระดาษที่มีนวัตกรรม SCG Eco value
 กระดาษพมิพ์ข้อมลูในส�านักงานของธนาคารเป็นกระดาษที่
ผลิตตามมาตรฐาน SCG Eco Value หรือเทียบเท่า ซึ่งรับรอง
ถึงกระบวนการผลิตและคุณสมบัติของกระดาษที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสูงกว่าสินค้าท่ัวไป 

 • Adopted a policy requiring the bank’s 310 vehicles 
that can support alternative fuel to switch to gasohol 
since 2012 to reduce air pollution by 20 - 25% 
 The bank has adopted a policy requiring the bank’s 
310 vehicles that can support gasohol 91, gasohol 95, 
E20, and E85 to switch to these types of fuel to reduce 
hydrocarbon and carbon monoxide emissions into the 
atmosphere by 20 - 25% (based on the assessment  
of the Department of Energy Business, Ministry of  
Energy) when compared with the use of gasoline of the 
same amount. In 2018, 1,181,844 liters of alternative fuel 
were used, which reduced approximately 258,823 kg of 
carbon dioxide emissions. In addition, the use of gasohol  
also promotes the maximum utilization and raises the 
price of agricultural products, as well as improving the 
quality of life of Thai farmers.  
 • Adopt a policy to build a photocopying room with a  
ventilation system to reduce pollution for employees
 The bank built a photocopying room and installed a 
ventilation system in the area where large volumes of  
documents were printed to reduce ozone gas, toner  
particles, and UV light that cause cancer, and is a danger  
to the respiratory and nervous systems, as well as causing  
allergies, eye irritation, headaches, and fetal anomalies. 
 • Use environmentally-friendly toner to print all  
documents within the office 
 The bank uses the toner with environmental certification  
marks, such as green label, to print documents in the 
office. This type of toner is free from amine, which causes  
respiratory irritations, as well as toxic effects of heavy 
metals such as mercury, lead, chromium, and cadmium, 
and carcinogens. 
 • Use papers with SCG Eco value mark 
 Papers used to print documents in the office are  
produced in accordance with SCG Eco Value standard  
or equivalent, which guarantees an environmentally- 
friendly production process. 
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 • การจัดสภาวะแวดล้อมในส�านักงานให้ปลอดภัย
ต่อสุขภาพของพนักงาน
  - ใช้สีน�้าทาอาคารที่ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่วกับ
การตกแต่งสาขารูปแบบใหม่ 30 แห่งทั่วประเทศ 
  - ใช้กระจกเทมเปอร์ในการกั้นห้อง หรือพ้ืนที่ต่างๆ 
ของอาคารส�านักงานทกุแห่งเพือ่ความปลอดภยัของพนกังาน 
เนื่องจากเม่ือเกิดเหตุใดๆ ท�าให้กระจกแตก กระจกจะแตก
เป็นเม็ด ไม่มีความแหลมคมจนสามารถบาดพนักงานใน
บริเวณนั้นได้ 
  - ท�าความสะอาดท่อแอร์ เพื่อลดฝุ่นตกค้างในท่อ 
เป็นประจ�าปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งการเพ่ิมความถี่ในการล้าง 
ท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศจากเดิมทุก 3 เดือน/ครั้ง  
เป็นทกุ 1 เดอืน/คร้ัง เพือ่ลดฝุน่ละอองทีต่กค้างหลุดลอดเข้าไป 
ในท่อจ่ายลมเยน็ และรกัษาประสทิธภิาพในการท�าความเยน็ 
ของระบบปรับอากาศ
  - ติดตั้งหลอดไฟที่ให้ค่าความสว่าง 500 ลักซ์ ที่โต๊ะ 
ท�างานของพนกังานในส�านักงานทกุแห่ง ซึง่เป็นค่าความสว่าง 
ท่ีเหมาะสมส�าหรบัการท�างานในส�านกังาน โดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
  - ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25 �C ทุกชั้น  
ทุกโซน ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เฉลี่ย 307,594 หน่วยต่อปี หรือค่า
ไฟฟ้าลดลงเฉลี่ยประมาณ 1,156,554 บาทต่อปี
  - ธนาคารได้ปรบัเปลีย่นเฟอร์นเิจอร์ใหม่ ให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงอาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ที่จะแล้วเสร็จในปี  
2563 โดยก�าหนดให้ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐาน E1 ซึ่งเป็น 
มาตรฐานจ�ากัดปริมาณของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระเหย 
ออกมาจากไม้ MDF หรือ Particle Board ในระดับที่ไม่ก่อ 
ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
  - ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อการปล่อยน�้าเสีย 
ลงสู่ท่อสาธารณะ โดยได้ปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียให้อยู ่
ในเกณฑ์ที่ต�่ากว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด และจัดให้มี 
การตรวจสอบ วัดค่า เป็นประจ�าทุกเดือน 
 • จดับรกิารรถรบั-ส่ง Carpool ให้พนกังานและชมุชน 
ย่านอโศก ระหว่างสถานรีถไฟฟ้าอโศกกบัอาคารเคเคพี  
ทาวเวอร์ (13 ชั่วโมง/วัน โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้บริการ 200  
คน/วัน) 
 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา กลุ ่มธุรกิจฯ ให้บริการรถตู ้ 
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)  

 • Create an office environment that is safe for  
employees’ health 
  - Use water-based paint that is mercury and 
lead free for 30 new branches throughout the country. 
  - Use tempered glass to partition rooms or  
areas in all office buildings for the safety of employees. 
This type of glass, when broken, will crumble into small 
pieces with no sharp edges that can cause injury.   
  - Clean air ducts to eliminate residual dust twice 
a year and clean air conditioners once every month 
instead of every three months to reduce residual dust 
in supply air ducts and maintain the cooling efficiency 
of the air conditioning system. 
  - Install lamps that produce an illuminance of  
500 lux at every office desk in the office. This  
illuminance level is suitable for office work without  
affecting the health of employees.     
  - Set the air conditioning temperature at 25 �C 
on every floor and zone to reduce energy consumption. 
This will reduce electricity consumption by an average 
of 307,594 units per year or save electricity bill by  
approximately THB 1,156,554 per year. 
  - Changed office furniture to be in line with the  
renovation of KKP Tower, which will be completed  
in 2020. It requires the office to use furniture that meets 
the E1 standard, which limits formaldehyde emissions 
of MDF or particle board at the level that does harm 
human body.  
  - The bank takes wastewater discharge into 
the public drainage seriously. It has improved the  
wastewater treatment system to treat wastewater to be 
below the standards prescribed by law and conducted 
measurements on a monthly basis. 
 • Provide a shuttle service for employees and  
communities in the Asoke area between the BTS Asoke 
station and KKP Tower (13 hours/day with an average 
of 200 passengers/day) 
 Since 2008, the Financial Group has provided a 
shuttle service for employees and the general public  
between the BTS Asoke station and KKP Tower,  
Monday-Friday from 07:00 - 20:00 to facilitate customers,  
employees, and commuters of about 200 people per 
day in traveling from the public transport system (BTS 
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and MRT) to the bank’s head office. This service helps 
reduce carbon monoxide emissions by about 25% and 
fuel consumption when compared with using personal 
vehicles to travel the same route.  
 • New Year’s gift for customers made from green 
materials
 The Financial Group has chosen New Year gifts for 
customers that are made of green materials. The gift 
is a desktop calendar and diary, which are made from 
earth-friendly paper and printed with soy ink instead of 
dangerous chemicals. It is safe and does not harm the 
environment.  

มายังส�านักงานใหญ่ของธนาคาร ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิง 
ลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับการที่ทุกคนใช้รถยนต ์
ส่วนบุคคลในการเดินทาง และช่วยลดการบริโภคน�้ามัน 
เชือ้เพลงิในลักษณะเดียวกัน 
 • ของขวัญปีใหม่ส�าหรบัมอบให้ลูกค้า ผลิตจากวสัดุ
ลดโลกร้อน
 ของขวญัปีใหม่ส�าหรบัมอบให้ลกูค้าของกลุม่ธรุกจิฯ เลือก
ใช้วสัดลุดโลกร้อนในการผลติ ได้แก่ ปฏทินิตัง้โต๊ะและไดอารี่ 
ซึ่งผลิตจากกระดาษรักษ์โลกและพิมพ์ด้วยผงหมึก Soy Ink 
โดยใช้นวัตกรรมจากน�้ามันถั่วเหลืองแทนสารเคมีที่อันตราย 
จึงปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

สร้างระบบทำ งานใหม่ที่ทันสมัยในการลดใช้กระดาษ
Paperless Working System

 กลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักดีว่าการผลิตกระดาษนั้นต้องใช้
ทรัพยากรจากธรรมชาติ และการใช้กระดาษยังส่งผลในเร่ือง
การเพิ่มปริมาณขยะให้กับโลกอีกด้วย จึงก�าหนดนโยบายให้
พนักงานประหยัดกระดาษ และท�าการรณรงค์สร้างจิตส�านึก
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้กระดาษอย่าง
คุ้มค่าที่สุดในองค์กร ดังนี้ 
 • โครงการลดกระดาษในการถ่ายส�าเนาเอกสาร
 ธนาคารน�าอุปกรณ์ Multifunction Device (MFD) มาใช ้
ในส�านักงานตั้งแต่ปี 2559 โดยอุปกรณ์นี้รวมเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนภาพเอกสาร และ
เครื่องโทรสารไว้ในเครื่องเดียว ท�าให้สามารถก�าหนดระบบ
การพิมพ์เป็นแบบ 2 หน้ากระดาษต่อแผ่นได้อัตโนมัติ และ 
เมื่อใช้งานร่วมกับกระดาษ SCG eco value หรือเทียบเท่า 
ท�าให้ลดการใช้กระดาษลงไปได้เฉลี่ย 30% หรือ 6,300 รีม 
ต่อปี หรือ 15.75 ตัน ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้  
7,059 กิโลกรัม 
 • ปรับปรุงระบบการประชุม น�าระบบสืบค้นข้อมูล
ดิจิทัลมาใช้ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
ธนาคาร
 ธนาคารยกเลิกวิธีการจัดแฟ้มการประชุมให้กับคณะ
กรรมการธนาคารชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ 
รายใหญ่และทรัพย์รอขายรายใหญ่ คณะกรรมการสินเชื่อ 
และทรัพย์รอขาย คณะกรรมการกลั่นกรองกองทุนระดับ 2  

 The Financial Group is aware that natural resources  
are used to produce papers and the use of paper  
increases waste. It has therefore set a policy to  
require employees to reduce paper consumption  
and continuously promote awareness to create a  
paper efficiency culture in the organization, as follows:
 • Photocopying paper reduction project
 The bank introduced a multi-function device (MFD)  
for use in the office in 2016. This device enables laser 
printing, photocopying, scanning, and faxing in one  
machine, and is able to set up automatic two-sided printing.  
Together with the SCG eco paper or equivalent, this  
device is able to reduce paper consumption by 30% 
or 6,300 reams or 15.75 tons per year and reduce  
greenhouse gas emissions by 7,059 kg.  
 • Proceedings stored in searchable digital format 
for various Bank Committee meetings 
 The Bank has cancelled the traditional paper-based 
meeting files in the meetings of the bank’s committees, 
including the Major Loan and Foreclosed Property  
Committee, General Loan and Foreclosed Property  
Committee, and Level-2 Fund Screening Committee and 
put digital files onto tablets for each committee member 
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การลดใช้พลังงาน
Efficient Energy Use

 • มุ ่งสู ่การเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED 
ภายในปี 2563
 กลุ ่มธุรกิจฯ ได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงอาคารเคเคพี
ทาวเวอร์ ซึ่งมีก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 โดยมุ่งให้อาคาร
ส�านักงานใหญ่แห่งน้ี ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขียว 
ตามมาตรฐานของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื Leadership in 
Energy and Environmental Design หรอื LEED ในระดบัทอง 
(Gold) ที่เน้นเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือ Sustainability ซึ่ง
หมายถงึการพฒันานัน้ต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้คนในปัจจุบันได้โดยไม่ท�าให้คนรุ่นหลังต้องเดือดร้อน 
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น
  - ใช้พลังงานไฟฟ้า น�้า ที่ดิน วัสดุก่อสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ
  - ค�านึงถึงสุขภาพของผู ้ใช ้อาคารและส่งเสริม 
ประสทิธภิาพในการท�างานของพนักงาน
  - ลดของเสียและมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากอาคาร 
เป็นต้น
 ซึ่งจะท�าให้พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ประมาณ 5,000 คน 
มคีณุภาพชวีติทีดี่ยิง่ขึน้เมือ่การปรบัปรงุอาคารนีเ้สรจ็สมบรูณ์
 • เครื่องแบบพนักงานลดโลกร้อน
 ธนาคารได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) จากการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมเส้นใย CoolMode  
ผลิตเครื่องแบบพนักงานหญิงต้ังแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน  
โดยผ้าชนดินีม้คีณุสมบัตสิวมใส่สบาย ไม่ต้องรดีก่อนใส่จงึเป็น 
การลดพลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง 

 • Achieve the LEED green building standard by 2020
 The Financial Group has undertaken the KKP Tower 
renovation project, which is scheduled for completion in 
2020, with the goal of achieving the Leadership in Energy 
and Environmental Design or LEED Gold standard. The 
standard requires that the development must be able to 
meet the needs of the people in present days without 
causing suffering for the future generation and covering 
various environmental aspects as follows: 
  - Use electric power, water, land, and building  
materials efficiently. 
  - Take into account the health of the building 
users and promote work efficiency of employees. 
  - Reduce waste and pollution from building. 
 The renovation will improve the quality of life of 5,000 
employees of the Financial Group when it is completed.  
 • Eco-friendly uniforms
 The bank was awarded a certificate from the Thailand  
Textile Institute and Greenhouse Gas Management  
Organization (Public Organization) for its use of  
CoolMode polyester fabric to produce women employee 
uniforms in 2015. This type of fabric is comfortable to wear  
and no iron is needed, thus helping to save electricity.

ด้วยการพมิพ์เอกสารลงบนกระดาษ เป็นการบนัทกึข้อมลูดจิทิลั 
ลงในแท็บเล็ต (Tablet) ให้กรรมการที่เข้าประชุมแต่ละท่าน 
ท�าให้ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้โดยเฉลี่ย 3 แสนแผ่น 
ต่อการประชุมกรรมการแต่ละคณะต่อปี (ลดปริมาณการใช้
กระดาษลงได้ราว 35 ล้านแผ่น หรอื 172.5 ตนั หรอื 69,000 รมี  
ตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ถึงปัจจุบัน)
 ทัง้น้ี กระบวนการผลติกระดาษ 1 ตนั จะต้องใช้ทรพัยากร
ดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
น�า้มันเตา 300 ลติร น�า้สะอาด 100 ตนั และคลอรนี 5 กโิลกรมั

instead. This reduces paper consumption by an average  
of 300,000 sheets per meeting per year (and has  
reduced approximately 35 million sheets or 172.5 tons or  
69,000 reams since 2013). 
 The production of one ton of paper requires 17 trees, 
1,000 kW per hour, 300 liters of fuel oil, 100 tons of clean 
water, and 5 kg of chlorine. 
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 • โครงการกจิกรรมปิดไฟ 1 ชัว่โมงเพ่ือลดโลกร้อน - 
60 Earth Hour 2018
 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ได้ร่วมโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง
เพือ่ลดโลกร้อนเมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2561 โดยในวนัดงักล่าว 
เป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันท่ัวโลก ผลการจัดกิจกรรม 
ปิดไฟหนึ่งชั่วโมง ลดโลกร้อน ที่ด�าเนินโดยกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติ ในการวดัปรมิาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างเวลา 20:30 - 
21:30 น. นั้น ในปีนี้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปได้ 2,002 เมกะวัตต์ หรือ
คดิเป็นอตัราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7,863,635 บาท เทียบ
เป็นปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดลงประมาณ 1,026 ตนั
 • โครงการเปลีย่นเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครือ่งพมิพ์ 
สมดุคูฝ่าก
 ธนาคารได้เปล่ียนเครือ่งคอมพวิเตอร์รุน่ใหม่ให้กบัพนกังาน 
จ�านวน 605 เครือ่ง โดยเลอืกใช้รุน่ทีป่ระหยดัพลงังานจากเดมิ  
200 วัตต์ เป็นรุ่น 120 วัตต์ ซ่ึงประหยัดพลังงานลง 80 วัตต ์
ต่อเครื่องต่อช่ัวโมง ท�าให้ธนาคารประหยัดไฟฟ้าลงได้ 
702,768 บาทต่อปี ส�าหรับเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากธนาคาร 
ได้เลือกใช้รุ ่นที่มีระบบประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
ส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลง อีกทั้งยังช่วยลดความร้อน 
ทีอ่อกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก
อีกด้วย

 • Earth Hour 2018
 KKP Tower participated in the global-wide Earth Hour 
campaign to reduce global warming on 25 March 2018. 
The activity of turning off electric lights for one hour  
between 20:30 and 21:30 to reduce global warming was  
organized by the Bangkok Metropolitan Administration  
in collaboration with the Metropolitan Electricity  
Authority and Electricity Generating Authority of  
Thailand. This year, Bangkok and its perimeter reduced  
electricity usage by 2,002 megawatts or equivalent to 
THB 7,863,635 or 1,026 tons of carbon dioxide.
 • Computer and passbook printer replacement 
 The bank has changed 605 old 200 watt computers 
to new 120 watt computers that can save 80 watt more 
per computer per hour, enabling the bank to reduce its 
electricity bill by THB 702,768 per year. The bank also 
chose passbook printers with an energy saving system 
when not in use, which helps save electric power and 
reduces heat emissions from the machines. 

การบรรเทาภาวะโลกร้อน
Global Warming Mitigation

 เครื่องปรับอากาศใหม่ที่ติดตั้งในอาคารเคเคพี ทาวเวอร์ 
ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมา จ�านวน 107 เครือ่ง ใช้สารท�าความเย็น 
ของระบบปรบัอากาศชนิดทีไ่ม่ท�าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ 
ODP=0 (Ozone Depletion Potential) และมีค่าท�าให้เกิด
ภาวะเรือนกระจก GWP (Global Warming Potential)  
ต�่าที่สุด โดยสารท�าความเย็น R-407 ที่เลือกใช้สามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 70% ของจ�านวน 
เครื่องปรับอากาศทั้งหมดที่เคยใช้สารท�าความเย็น R-22

 The new 107 air-conditioners installed in KKP Tower  
in 2016 use air-conditioning refrigerant that has an  
ozone depletion potential (ODP) of 0 and the lowest 
global warming potential (GWP). The R-407 refrigerant 
can reduce greenhouse gas emissions by approximately 
70% of the total number of the old air conditioners that 
used R-22 refrigerant. 
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การรณรงค์สร้างจิตสำ นึกอนุรักษ์พลังงาน 
และลดใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
Energy Conservation Awareness 

and Resource Consumption Reduction

 • โครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ต่อเนือ่ง 
ปีที่ 12
 ธนาคารเริ่มด�าเนินโครงการ Save Energy @ Kiatnakin  
Bank ในปี  2549 และด�าเนินการต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจุบนัเข้าสู่ 
ปีท่ี 12 เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกและส่งเสริมให้พนักงาน 
มส่ีวนร่วมในการจดัการและดแูลสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะเรือ่ง
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร ตลอดจนพลังงานต่างๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ ่งเน้นที่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
การใช้พลงังานและทรพัยากร ตามหลกั 4R (Reduce, Reuse,  
Recycle และ Repair) 
 ในปี 2552 โครงการได้ร่วมมือกับบริษัท อินโฟเซฟ จ�ากัด  
(ในเครือเอสซีจี เปเปอร์) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ
ธนาคาร ท�าการรณรงค์ใช้กระดาษครบสองหน้าเพื่อลด
การตัดต้นไม้ในการน�าไปผลิตเยื่อกระดาษใหม่ ลดมลพิษ
ในกระบวนการผลิตกระดาษใหม่ และรณรงค์ให้พนักงาน
รวบรวมกระดาษที่ต้องการท�าลายมาเข้าสู่กระบวนการ
หมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของบริษัทอินโฟเซฟ  
ผลจากการรณรงค์ท�าให้อัตราการใช้กระดาษสิ้นเปลือง 
ลดลง และพนักงานคุ้นเคยกับการคัดแยกกระดาษใช้แล้ว  
มาเข้าสู่กระบวนการท�าลายข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูล 
ร่ัวไหลสู่ภายนอกด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ในปี 2561 โครงการสามารถรวบรวมขวดพลาสติก 
ไม่ใช้แล้วจ�านวน 3,000 กโิลกรมั จากอาคารเคเคพ ีทาวเวอร์  
เข้าสูก่ระบวนการหมนุเวยีนน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ จากการรณรงค์ 
ร่วมกันของ KKP CSR Agents และกลุ่มแม่บ้านประจ�า
ส�านักงานทุกคน 

 • Save Energy @ Kiatnakin Bank Program
 The bank initiated the Save Energy @ Kiatnakin 
Bank Program in 2006, which has continued for 12 
consecutive years, to build and promote environmental  
consciousness and encourage employees to take 
part in environmental activities, particularly energy  
conservation and efficient use of natural resources and 
energy. The program focuses on behavior change based 
on the 4R’s (Reduce, Reuse, Recycle, and Repair).
 In 2009, the program collaborated with InfoZafe Co., 
Ltd. (an affiliate of SCG Paper), which was the bank’s 
business partner, to promote 2-sided paper use to  
reduce tree logging for paper production and pollution  
from the paper manufacturing process, as well as  
encouraging employees to collect paper waste to be  
recycled by InfoZafe. The program was able to decrease 
the unnecessary use of paper, familiarize employees 
with paper waste sorting, and destroy papers containing  
confidential information using environmentally-friendly 
technology, thus maximizing the use of natural resources.  
 In 2018, the program was able to collect 3,000 kg  
of discarded plastic bottles from the KKP Tower  
building for recycling, under the promotion by KKP CSR 
agents and office housekeepers.   
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๏ ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติสังคม 
Corporate Social Responsibility 

in Social Dimension
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การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
Treating Employees Fairly and Respect 

for Human Rights

 กลุ่มธุรกิจฯ ก�าหนดประเด็นเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรมและการเคารพสทิธมินุษยชนไว้เป็นหมวดหนึง่
ของนโยบายเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการ หัวข้อบทบาท 
การปฏิบตัแิละความรบัผดิชอบต่อพนกังาน และนโยบายเรือ่ง
แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่ม 
น�าไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรเข้ามา
ร่วมงานกับองค์กร ซ่ึงกลุ่มธุรกิจฯ ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติ
อนัเนือ่งด้วยเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อาย ุความพกิาร หรอื
รสนยิมทางเพศ และไม่ยอมรบัการเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย 
ทุกรูปแบบ และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงานแก่คน
ทกุกลุม่ ทีม่คีณุสมบัตติรงตามความต้องการของต�าแหน่งงาน  
และเมื่อเข้าสูก่ระบวนการจ้างงาน กลุ่มธุรกิจฯ จัดให้มีการ
ก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงวางแผนการด�าเนินโครงการของ
กิจการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้สร้างปัญหาที่อาจ 
มส่ีวนท�าให้เกดิการละเมดิสทิธขิองพนกังาน ชมุชน และสงัคม 
เช่น 
 - จัดให้มีระบบการก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ทีเ่หมาะสม เสมอภาค และเทียบเคยีงได้กบัผูป้ระกอบการอืน่
ในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 - จัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่อง 
การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ที่ม ี
การปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
 - ก�าหนดให้มีการดูแล บริหารจัดการ และการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ  
ให้โอกาสในการท�างานแก่พนกังานทกุระดบั มุง่เน้นการพฒันา 
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานที่ดี
 ส�าหรับประเด็นการจ้างงานคนพิการนั้น ธนาคารร่วมมือ
กับสมาคมธนาคารไทยในโครงการ “สมาคมธนาคารไทย 
ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ” ตัง้แต่ปี 2560 เพือ่
เปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็นการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยให ้
คนพกิารได้ท�างานกบัสภากาชาดไทยและเครอืข่ายของมลูนธิิ 
นวัตกรรมทางสงัคม ณ สิน้ปี  2561 ธนาคารว่าจ้างงานคนพกิาร 

 The Financial Group has defined the fair treatment of 
employees and respect for human rights in the Corporate  
Governance Policy under the section of Treatment 
and Responsibility toward Employees and the Socially  
Responsible Business Policy, which shall be apply  
starting from the recruitment process. The Financial 
Group does not tolerate discrimination because of race, 
nationality, religion, gender, age, disability, and sexual  
orientation and does not accept any form of illegal  
discrimination practices. It provides equal employment 
opportunities to all people who meet the job qualifications.  
In the employment process, the Financial Group ensures 
that the corporate governance is in place and carefully  
performs business planning to avoid problems that 
may violate the rights of employees, communities, and  
society, including:  
 - Providing remuneration and welfare that are  
appropriate, fair, and comparable to those offered by 
other operators of the same industry in the country.  
 - Setting up a human resource management system 
to appoint, transfer, reward, and punish employees fairly 
based on employees’ knowledge, ability, and suitability.  
 - Regulating, managing, and treating employees  
fairly, equitably, politely, and honorably. Providing  
opportunities for employees at all levels. Developing 
and promoting good work culture and environment.
 Since 2017, the Bank has cooperated with the Thai 
Bankers’ Association in a project called “Promotion and 
Development of the Disabled’s Quality of Life by Thai 
Bankers’ Association” to contract or subcontract people  
with disabilities to work with the Thai Red Cross and  
Social Innovation Foundation.  As of the end of 2018,  
the Bank employed 38 people with disabilities through 
this project to enable them to have a proper job not far 
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ในโครงการนี้รวม 38 คน โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการให้ได้ท�างานที่เหมาะสม ใกล้บ้านพักอาศัย และ 
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ทั้งน้ี ในปี 2562 มีแผนจะขยาย
การจ้างงานคนพิการให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจฯ
 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ได้จ้างงานคนพิการเป็นพนักงาน
ประจ�าขององค์กร 2 คน เพ่ือท�าหน้าทีพ่นกังานปฏิบตักิารทาง
โทรศัพท์ และพนักงานสังกัดทีมกิจกรรมเพื่อสังคม 
 ณ สิน้ปี 2561 ธนาคารมพีนกังานรวม 4,224 คน ประกอบ 
ด้วยเพศหญงิ 2,526 คน เพศชาย 1,698 คน เป็นกลุม่พนักงาน
ระดบับรหิารยศผูอ้�านวยการขึน้ไปรวม 271 คน ประกอบด้วย 
เพศหญิง 51.29% และเพศชาย 48.71% โดยพนกังานทุกคน 
ได้รับการบริหารค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและ 
สวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม เหมาะสม เสมอภาค และเทยีบเคยีงได้กบั 
ผู้ประกอบการอื่นในประเทศซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
รวมทั้งค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ

from their homes and to reduce social inequality. In 2019, 
the Bank plans to employ people with disabilities to  
work in the all areas of the Financial Group.     
 In addition, the Financial Group has employed  
two full-time employees with disabilities to work as a  
telephone operator and CSR officer.  
 At the end of 2018, the Bank had a total of 4,224 
employees, of which 2,526 were women and 1,698  
were men. There were 271 executive employees at  
Vice Presiden above, of which 51.29% were women  
and 48.71% were men. Every employee receives  
remuneration and benefits that are fair, appropriate,  
and comparable to those offered by other operators  
of the same industry in the country, as well as retirement 
benefits. 
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 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนา
บุคคล และปฏิทินการอบรมประจ�าปีในส่วนของโครงสร้าง
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานให ้
เหมาะสม และสอดคล้องกบัการด�าเนนิธุรกจิขององค์กรยิง่ขึน้  
ทั้งในรูปแบบของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งที ่
เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้งจากภายในและ 
ภายนอกองค์กร โดยที่หลักสูตรที่จัดอบรมขึ้นภายในองค์กร  
มีทั้งหลักสูตรที่มุง่เน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ และทักษะใน 
มิติต่างๆ ตัวอย่างเช่น
 - หลักสูตร “เทคนิคการเป็นหัวหน้างานใหม่” (Technic  
for new leader) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเป็น 
หัวหน้างาน ส�าหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งให้รับบทบาท
หัวหน้างานใหม่
 - หลักสูตร “การโค้ชเพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น” 
(Coaching for Hight Performance) มุ่งเน้นการพัฒนา 
ทักษะด้านการโค้ชทีมงาน ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
 - หลกัสตูร “การบรหิารงานและการบรหิารคน” (Essential  
of Leadership) เป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับผู ้ที่มี 
ผลการปฏิบัติงานดี และมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นสู่ระดับ
หัวหน้างานในอนาคต
 - หลกัสตูร “ทกัษะการเจรจาต่อรอง” (Negotiation Skill) 
เป็นการเพิ่มเติมทักษะในการใช้การสื่อสาร เพื่อเจรจาต่อรอง
ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ�าวันและในการท�างาน
 อีกท้ังยังส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน ์
หรอืหลักสูตรอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Learning) บนแพลต็ฟอร์มใหม่ 
ของกลุ่มธุรกิจฯ บนระบบคลาวด์ เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ให้กบัพนกังานและผูบ้รหิาร ให้สามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุที ่ทกุเวลา
ตามความสะดวกของแต่ละคนโดยไม่มข้ีอจ�ากดั (On the Go  
Learning) ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ข้ึน
ให้บริการในแพล็ตฟอร์มของ Self Learning ไปบ้างแล้ว  
เช่น หลักสูตรทักษะการสัมภาษณ์งาน การแก้ไขปัญหา
และการตัดสินใจ ความรู้ผลิตภัณฑ์ธนาคาร กระบวนการ 
รับเร่ืองร้องเรียน นโยบายเรื่องการป้องกันการฟอกเงินและ 
การต่อต้านคอร์รปัชัน จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ เป็นต้น

 In 2018, the Financial Group improved its Training & 
Development Curriculum and annual training calendar to 
develop the skills and capabilities of employees so as  
to be more consistent with the business operations of 
the organization. The curriculum offers theoretical and  
practical learning both in the classroom and experience 
sharing from internal and external specialists. The courses  
organized within the organization include courses 
focusing on developing employee knowledge and skills 
in various areas, such as: 
 - Techniques for New Leaders is a course intended 
to develop leadership skills for employees who are newly 
promoted to the role of a team leader. 
 - Coaching for High Performance focuses on  
developing the coaching skills to achieve better  
performance.  
 - Essential of Leadership is aimed at providing  
preparedness for employees who have good performance  
and have the ability to grow to the future team leader level. 
 - Negotiation Skil ls is intended to improve  
communication skills for negotiation in various situations, 
both in daily life and in work. 
 The Financial Group has developed On the Go  
Learning to allow executives and employees to learn on 
their own time anywhere via a cloud-based e-Learning  
system. At present, various courses have been offered  
in the self-learning platform such as job interview  
skills, problem solving and decision making, banking  
product knowledge, complaint handling process,  
anti-money laundering and anti-corruption policy, and  
business ethics. 
 The investment in the On the Go Learning system 
is to develop channels for learning through modern  
technologies such as computers and mobile devices to 
respond to different behaviors, lifestyles, and interests of  

การพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน
Employee Development



85Corporate Social Responsibility 2018
Kiatnakin Phatra Financial Group

 การลงทนุพฒันาระบบการเรยีนรูแ้บบ On the Go Learning  
นี ้ถอืเป็นการพฒันาช่องทางการเรยีนรูผ่้านเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  
อาท ิคอมพวิเตอร์และ Moblie Device เพือ่ให้สามารถตอบสนอง 
ต่อพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ และความสนใจที่แตกต่างกันของ
พนักงานในองค์กรที่มีหลากหลายช่วงอายุ ต้ังแต่ Baby 
Boomer, Gen X ไปจนถงึคนรุน่ใหม่อย่าง Gen Y และ Gen Z  
ซึ่งช่วยให้หัวหน้างานกับพนักงานมีแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพร่วมกันที่ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากน้ี หัวหน้างาน 
ยังสามารถดูแลและติดตามพัฒนาการจากการเรียนรู้ของ 
ทีมงานได้สะดวกขึ้นด้วย

employees of diverse age groups, including Baby Boomer,  
Gen X, Gen Y, and Gen Z. This learning system  
allows team leaders and team members to jointly  
improve appropriate skills for professional development  
and makes i t  convenient for team leaders to  
supervise and monitor the learning progress of their  
team members.

 จากตารางด้านบน ในปี 2561 พนักงานของธนาคารมี
ระยะเวลาในการเข้าอบรมโดยเฉลีย่คนละ 28.24 ชัว่โมงต่อปี  
หรือประมาณ 3 - 4 หลักสูตร ซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของภาคอุตสาหกรรม
 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนการ 
ฝึกอบรมเพือ่เสรมิสร้างทกัษะเฉพาะในการท�างานของฝ่ายงาน  
(Functional Development Roadmap) เพ่ือเป็นแนวทาง
มาตรฐานส�าหรบัพนกังานและผูบ้งัคับบญัชาในการวางแผน
การพฒันาบคุลากร ตลอดจนมแีผนการพฒันาระบบพืน้ฐาน 
(Fundamental Platform) ให้สามารถรองรับการเรียนรู้แบบ 
Digital Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 The table above shows that in 2018, the Bank’s  
employees received an average of 28.24 hours per person  
per year, or about 3 - 4 courses, which are in the standard  
level for personnel development of the industrial sector.
In addition, the Financial Group is in the process of  
developing a functional development roadmap to serve 
as standard guidance for employees and supervisors to 
plan personnel development and a fundamental platform 
to support digital learning more efficiently. 

ระยะเวลาเข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย ปี 2557 - 2561
Average Training Times in 2014 - 2018

ปี
Year

2557
2014

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561  
2018                                 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของพนักงาน (ชั่วโมง/คน)
Average training time of 
employees (hour/person)

25.20 32.13 29.96 24.48 28.24
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 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 ธนาคารให้ความส�าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีจะเริ่มจากกระบวนการก�าหนด
เป้าหมายในการท�างาน (KPI) ร่วมกัน ซึ่งการก�าหนด KPI 
จะเป็นการเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์โดยรวมตั้งแต่ระดับ
องค์กร สายงาน ฝ่ายงาน ลงมายังพนักงานรายบุคคล และ
แบ่งการประเมินผลเป็น 2 รอบ คือ การประเมินและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานรอบกลางปี (มกราคม-มิถุนายน) และการ
ประเมนิผลการปฏิบตังิานรอบปลายปี ซึง่เป็นการประเมนิผล 
การท�างานต้ังแต่เดอืนมกราคม-ธนัวาคม ภายใต้ระบบชือ่ KK  
Performance Management System (KKPMS) ซึ่งก�าหนด
กรอบการประเมินแต่ละระดับ ตั้งแต่พนักงาน (ประเมิน
ตนเอง) ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น (ประเมินล�าดับที่ 1) ไปยัง 
ผู้บงัคับบญัชาระดบัสงู โดยมุง่เน้นการให้ Feedback ระหว่างกนั 
ของพนักงานและผู้บังคับบัญชา และพนักงานต้องท�าการ 
รบัทราบผลการประเมนิในระบบ KKPMS หากไม่เหน็ด้วยกบั
ผลการประเมินพนักงานจะต้องระบุเหตุผล เพื่อสายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับระบบ/ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยผลประเมินการปฏิบัติงานจะถูกน�ามาใช้ในกระบวนการ
บริหารค่าตอบแทน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การปรับอัตราเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจ�าปี การพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน และเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ 
เป็นต้น 
 ในปี 2562 ธนาคารจะมกีารปรบักระบวนการให้ feedback  
โดยพนักงานและผู ้บังคับบัญชาสามารถร ้องขอ/ ให ้  
Feedback ระหว่างกันได้ตลอดเวลาท่ีต ้องการ ทั้งนี้  
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็น (Opinion) 
การมสีว่นร่วม (Participation) การแบ่งปันความรู้ (Sharing)  
การเรียนรู้ (Learning) การสอน (Coaching) ให้เพิ่มข้ึน 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการบริหารผลการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 • การส�ารวจความผกูพันของพนักงานทีมี่ต่อองค์กร
 ด้วยตระหนกัถงึความส�าคญัของการสร้างความผกูพนัของ
พนักงานต่อองค์กร กลุ่มธุรกิจฯ จึงด�าเนินการส�ารวจความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดให้

 • Employee Performance Evaluation 
 The Bank takes fair evaluation of employee performance  
seriously. The annual performance evaluation starts from  
the determination of key performance indicators (KPIs)  
to align the overall goals of the organization, division,  
department, and individual employees. The evaluation  
is divided into two rounds: the mid-year performance  
assessment and monitoring (January-June) and the 
year-end performance evaluation, which evaluates 
the performance from January to December. The KK 
Performance Management System (KKPMS) sets the 
framework for evaluation at each level, from employees 
(self-assessment) to immediate superiors (first-order  
evaluation) and high-level superiors, focusing on feedback  
provided by employees and superiors. Employees must 
acknowledge the results of the evaluation in the KKPMS 
system. If employees disagree with the assessment  
results, they must provide the reason for their disagreement  
so that human resource management can use the information  
provided to track problems related to the performance 
evaluation system and process. The results of performance  
evaluation will be used in remuneration and human  
resources management such as salary adjustment,  
annual bonus payment, employee development, and 
career development.  
 In 2019, the Bank will make adjustment to the  
feedback process to allow employees and superiors to 
request/ give feedback at any time in order to promote  
a culture of employee voice, participation, sharing,  
learning, and coaching more effectively through a  
continuous performance management. 
 • Employee Engagement Survey
 Having recognized the importance of employee  
engagement to the organization, the Financial Group 
has employed an external consulting firm to conduct an  
employee engagement survey in order to obtain unbiased  
information and protect the privacy of respondents. 

การดูแลพนักงาน
Employee Care
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บริษัทที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ท�าการส�ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นกลางและปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงานผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ซึ่งในปี 2561 มีพนักงานกลุ่มธุรกิจฯ เข้าร่วม 
การส�ารวจทั้งหมด 3,818 คน หรือคิดเป็น 93.83% ของ
พนักงานที่เป็นกลุ ่มเป้าหมายของการส�ารวจ (พนักงาน
กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานท่ีเริ่มงานก่อนวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2561) ผลการส�ารวจในภาพรวมพบว่าคะแนนความ
ผกูพนัของพนกังานต่อองค์กรในปี 2561 เท่ากบั 8.89 เพ่ิมข้ึน  
1.95% เม่ือเทียบกับคะแนนความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรในปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 8.72 โดยคะแนนของ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ใน 
ระดับคะแนนที่สูงกว่า 8 ทุกปัจจัย และเพ่ิมขึ้นจากปี 2559  
ในทุกปัจจัยเช่นกัน นอกจากนี้ จากปัจจัยต่างๆ ที่มีการ 
ส�ารวจฯ มีหลายประเด็นที่พนักงานให้คะแนนสูงกว่า 9 จาก
คะแนนเต็ม 10 ได้แก่ ความภูมิใจและมั่นใจต่อความส�าเร็จ
ขององค์กรและกลุ่มธุรกิจฯ ความรู้สึกประสบความส�าเร็จ 
ไปพร้อมกับองค์กร  
 ทัง้นี ้กลุม่ธรุกจิฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาระดบัความผกูพนั
ของพนักงานต่อองค์กรและยกระดับคุณภาพของปัจจัยที่มี 
ผลต่อความผูกพันดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงมีการน�า 
ผลส�ารวจและความคดิเหน็ท่ีได้รบัจากพนกังานไปเป็นข้อมลู 
เพือ่พจิารณาก�าหนดแนวทางการสร้าง/ รกัษาระดบัความผกูพนั 
ของพนกังานต่อองค์กรในมติต่ิางๆ เช่น การจัดสวสัดกิารสนิเชือ่ 
ที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการประเมินผลเพ่ือให้การก�าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกันในทุกระดับ รวมถึงเป็นไป
ตามที่พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้ตกลงร่วมกัน ตลอดจน 
การพฒันาสายอาชพี และการพฒันาศักยภาพพนกังาน เป็นต้น 
 • การจัดสวัสดิการส�าหรับพนักงาน
 กลุม่ธุรกจิฯ ให้ความส�าคญักบัพนกังานในฐานะทรพัยากร
อันมีค่า ในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายและ
ทิศทางที่ก�าหนดไว้ จึงได้จัดสวัสดิการในหลากหลายด้าน 
ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
และมีขวัญก�าลังใจที่ดีในการท�างาน 
  1. แผนประกันสุขภาพแบบยืดหยุ่น
 กลุ่มธุรกิจฯ เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกใช้สวัสดิการ
ประกันสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits Program)  
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 เพือ่ให้พนกังานได้เลอืกใช้สทิธคิวามคุม้ครอง 
เพือ่การดแูลสขุภาพทีต่รงและเหมาะสมกบัความจ�าเป็น เพยีงพอ 
กับความต้องการใช้ในแต่ละช่วงอายุ พฤติกรรมการใส่ใจ
และให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนไลฟ์สไตล์ 
ซึ่งช่วยท�าให้

In 2018, a total of 3,818 employees or 93.83% of the 
target employees participated in the survey (the target 
employees are employees who are employed before  
1 January 2018). The survey results showed that the  
employee engagement score in 2018 was 8.89, an  
increase of 1.95% compared to last year’s score, which 
was 8.72. The scores for factors affecting employee  
engagement were higher than eight and increased 
from 2016 in all factors as well. Furthermore, there were 
many aspects that received scores higher than nine out of  
the full score of 10, including pride and confidence in 
the success of the Financial Group and feeling a sense 
of success along with the organization.       
 The Financial Group is committed to maintaining the 
level of employee engagement and improving the quality 
of factors affecting such engagement. It has used the 
survey results and comments received from employees 
to determine the guidelines for building and maintaining  
employee engagement in various areas, including  
diverse and inclusive welfare loans, improvement of 
evaluation process efficiency to ensure the performance 
goals at all levels are consistent and jointly agreed on by  
employees and superiors, and professional and employee  
development.     
 • Employee Welfare
 The Financial Group recognizes the importance  
of employees as valuable resources in driving the  
organization towards its goals and directions and has 
provided a variety of welfare programs to employees to 
ensure that employees have a good quality of life, are 
happy, and have good morale at work.
  1. Flexible Benefits Program 
 The Financial Group offered the Flexible Benefits  
Program to employees for the third consecutive year  
to allow employees to choose healthcare coverage plans 
that suit their needs and are appropriate for their ages, 
health behaviors, and lifestyles. This program allows  
employees to:
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  - พนักงานสามารถเลอืกแผนประกนัทีเ่หมาะสมและ 
   ใกล้เคียงกับความต้องการของตนเอง
  - พนักงานสามารถวางแผนการใช้/ การบริหารสิทธิ 
   สวัสดิการของตนเองได้ในแต่ละปี
  - เสริมสร้างการรับรู ้ในคุณค่าสวัสดิการตามสิทธ ิ
   ที่ได้รับจากองค์กรในพนักงานทุกระดับ
 จากผลการส�ารวจในปี 2561 พบว่าพนักงานมีความ 
พึงพอใจต่อแผนสวัสดิการประกันสุขภาพแบบยืดหยุ่นน้ี 
เพิ่มมากขึ้น โดยธนาคารจะน�าความคิดเห็นที่ได้รับจาก
พนกังานมาพฒันาแผนสวสัดิการประกนัสุขภาพแบบยืดหยุน่
ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
  2. เพิ่มแผนการตรวจสุขภาพประจ�าปีส�าหรับ 
พนกังานธนาคาร
 ปี 2561 ธนาคารได้เพิ่มแผนการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
โดยก�าหนดแผนการตรวจสขุภาพให้สอดคล้องกบัสขุภาพและ
เหมาะสมกบัแต่ละช่วงอายพุนกังานยิง่ขึน้ และเพิม่โปรแกรม
การตรวจสุขภาพที่ส�าคัญ เช่น การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
ส�าหรบัพนกังานทีอ่าย ุ35 ปีขึน้ไป อกีทัง้เพิม่ทางเลอืกส�าหรบั
กลุม่พนักงานอาย ุ45 ปีขึน้ไปให้สามารเลอืกตรวจโปรแกรมอืน่ 
ที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเองได้ภายใต้วงเงินงบประมาณ 
ที่ก�าหนด ซ่ึงเป็นการจัดโปรแกรมเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น  
ตรงกับความต้องการของพนักงานมากขึ้น 
 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ยังให้ความส�าคัญกับการดูแล
พนกังานประจ�าหน่วยงานศนูย์บรกิารลกูค้า ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์  
ซึ่งท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์ตอบข้อซักถามลูกค้า  
โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพหูเพ่ิมเติมทุกปี นอกเหนือจาก 
แผนการตรวจสุขภาพประจ�าปีด้วย
  3. การปรับระยะเวลาการเกษียณอายุ
 ปี 2561 กลุ่มธุรกิจฯ ได้ปรับระยะเวลาการเกษียณอายุ
จากเดิม 55 ปีเป็น 60 ปี เพ่ือให้พนักงานสามารถวางแผน
ชีวิตและเตรียมเส้นทางในอาชีพได้ยาวนานมากขึ้น อีกทั้งยัง 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยก�าลังจะ 
ก้าวเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ และเทียบเคียงได้กับเกณฑ์การ 
เกษยีณอายโุดยส่วนใหญ่ของกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั โดย 
กลุ่มธุรกิจฯ เปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบันทุกคนสามารถใช้
สิทธิแสดงเจตนาเลือกก�าหนดเวลาเกษียณอายุได้เองตาม
ความสมัครใจ  
  4. โครงการสร้างวินัยการเงินส�าหรับพนักงาน
 กลุม่ธรุกจิฯ ด�าเนนิโครงการสร้างวนัิยทางการเงนิ ส�าหรบั
พนักงานต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ มีวินัยทางการเงิน 
ที่ดี ทั้งทางด้านการออม การลงทุน การลดภาระค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจ�าวัน และการบริหารจัดการภาระหนี้สินได้อย่าง

  - Choose insurance plans that suit their needs. 
  - Make their annual welfare benefit management  
   plan. 
  - Recognize the value of welfare they are entitled  
   to receive from the organization.  
 Based on the results of the survey conducted in 2018, 
employees were increasingly satisfied with the Flexible 
Benefits Program. The Bank will use comments received 
from employees to develop the Flexible Benefits Program 
to be more diverse.    
  2. Annual Health Check-up Plan
 In 2018, the Bank improved its annual health check-up  
plan by making it more consistent with the health  
behaviors and suitable for age groups of employees and 
adding important health examination programs such as 
tumor marker tests for employees aged 35 and over. 
Moreover, the plan also allows employees aged 45 years 
and over to choose other programs that are suitable for 
their health under the permitted budget to provide more 
flexibility for and respond to the needs of employees.
 In addition, the Financial Group also cares for the  
employees answering the phones in the Customer Service  
Center and Customer Relations by providing a hearing 
health examination every year in addition to the annual 
health check-up plan. 
  3. Retirement Age Adjustment
 In 2018, the Financial Group adjusted the retirement  
age from 55 to 60 years of age, comparable to the  
retirement age in the same industry to give employees 
more time to plan their lives and prepare their career 
paths. This adjustment is also consistent with the current 
situation in Thailand that is becoming an aging society. 
The Financial Group opens the opportunity to all current 
employees to voluntarily choose their retirement age.       
  4. KKP Employee Smart Money
 The Financial Group has implemented the KKP  
Employee Smart Money program since 2016 with the  
objective to promote financial discipline among employees  
in terms of saving, investment, daily expense reduction, 
and debt management in order to prepare for retirement.  
It is believed that good financial health will lead employees  
to a happy work and personal life, which will benefit the 
organization as well. When employees are happy, they 
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เหมาะสม เพื่อน�าไปสู่การมีชีวิตวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ
และมคีวามสขุ โดยเชื่อว่าสุขภาพทางการเงินท่ีดีจะส่งผลให้ 
พนักงานมีความสุขในการท�างานและการใช้ชีวิตอย่างม ี
นยัส�าคญั และเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วย โดยเม่ือ 
พนักงานมีความสุขก็จะเป็นผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน มีความผูกพันต่อองค์กรสูงข้ึน และยังเป็นการ
ลดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน
 ในปี 2561 โครงการ KKP Employee Smart Money ได้
จัดสัมมนาในหัวข้อ “ออมเป็นประจ�า ลงทุนถูกที่ เกษียณสุข 
แน่นอน” เพื่อมุ่งเน้นการต่อยอดความรู้ทางการเงิน เพื่ อ 
เตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณแก่พนักงานจ�านวน 1 ครั้ง โดยมี 
ผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้จ�านวน 62 คน
 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจฯ มีกระบวนการให้ค�าแนะน�าและ 
ตดิตามผลอย่างใกล้ชิดแก่พนกังานทีแ่จ้งความประสงค์เข้าร่วม 
โครงการเพือ่พฒันาวนิยัทางการเงินของตนเองให้ดยีิง่ข้ึน โดย
จัดท�าเป็นแผน 3 ปี (2562 - 2564) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และสามารถพัฒนาการสร้างวินัยทางการเงินอย่างยั่งยืน
  5. การปรับปรุงและเพิ่มเติมสวัสดิการสินเชื่อ
ส�าหรับพนักงาน
 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจฯ มีแผนที่จะปรับปรุงสิทธิประโยชน์
ของสวัสดิการสินเชื่อเพ่ือที่อยู ่อาศัยส�าหรับพนักงาน โดย 
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและให้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น นอกจากน้ี 
ยังได้พิจารณาเพิ่มสวัสดิการสินเชื่อในด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ  
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อส�าหรับพนักงาน 
ที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น 
  6. เพ่ิมการดูแลช่วยเหลือพนักงานท่ีเจ็บป่วย 
ระยะยาว
 กลุ่มธุรกิจฯ ได้พิจารณาเพิ่มการดูแลช่วยเหลือพนักงาน
ที่เจ็บป่วย/ ประสบอุบัติเหตุและไม่สามารถปฏิบัติงานหรือ 
ใช้ชวีติประจ�าวนัได้ตามปกติเป็นระยะเวลานาน โดยหลงัการ
ใช้สิทธิลาป่วยปกติโดยได้รับค่าจ้าง 30 วันท�างานแล้ว หาก 
ไม่สามารถกลบัมาปฏบิติังานได้ พนกังานสามารถใช้สทิธกิาร
ลาป่วยระยะยาว (Prolonged Sick Leave) 360 วันปฏิทิน
โดยได้รบัค่าจ้างอกี 180 วนัปฏทินิ โดยในปี 2561 มพีนกังาน
ที่เจ็บป่วย/ ประสบอุบัติเหตุ จ�านวน 9 ราย ซึ่งในจ�านวนน้ี  
มีพนักงานเสียชีวิต 2 ราย ทุพพลภาพ 1 ราย และอีก 6 ราย
ยังพักรักษาตัว โดยองค์กรได้ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

will be more efficient, engage more with the organization, 
and are less likely to be involved in corruption. 
 In 2018, the KKP Employee Smart Money program  
organized a seminar on the topic of “Regular Saving, 
Proper Investment, Happy Retirement” to provide financial  
literacy to prepare employees for retirement with people 
receiving results. There were 62 employees attending 
the seminar. 
 Furthermore, the Financial Group has set up a process  
to give advice to and follow-up employees who join 
the program to develop their financial discipline. This  
process is carried out under a 3 year plan (2019 - 2021)  
to ensure continuity and sustainable development of  
financial discipline. 
  5. Employee Welfare Loans  
 In 2019, the Financial Group plans to improve employee  
housing loans by changing conditions and providing  
better interest rates. Moreover, it will add other welfare 
loans such as auto loans, personal loans, and disaster 
loans.  
  6. Prolonged Sick Leave 
 The Financial Group has increased the care for  
employees who are ill or injured and unable to work or 
carry out daily activities for a long period of time. After 
the period of 30-day paid sick leave, if employees are still 
unable to return to work, they are entitled to a prolonged 
sick leave of 360 calendar days with 180-day paid leave. 
In 2018, there were 9 ill and injured employees, 2 of 
whom passed away, 1 became disabled, and 6 were 
continuing their recovery. 



90 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2561
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

 กลุ่มธุรกิจฯ ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่พนักงานเสมือน
สมาชิกในครอบครัว โดยดูแลให้พนักงานมีความสุขในการ
ท�างาน มีสถานที่ท�างานและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่
เหมาะสม มอีปุกรณ์การท�างานทีอ่�านวยความสะดวกและช่วย
ส่งเสริมให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เลือกเวลาเข้า-ออกงานที่ยืดหยุ่น เพ่ือให้พนักงานสามารถ
บริหารจัดการเวลางานและเวลาส่วนตัวได้อย่างสมดุล 
 • การดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงาน
 กลุ่มธุรกิจฯ เห็นความส�าคัญของการมีสุขภาพที่ดีท้ังกาย
และใจ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร  
จึงได้สนับสนุนให้พนักงานรวมกลุ่มเพ่ือท�ากิจกรรมที่สนใจ
ร่วมกันภายใต้ “KKP Staff Clubs” อาทิ ชมรมวิ่ง ชมรมโยคะ 
ซุมบ้า ชมรมเพื่อนธรรม เป็นต้น รวมถึงจัดให้ความรู้เรื่อง 
การดูแลสุขภาพกับพนักงาน อาทิ กิจกรรม “KKP Sook กาย  
Being Healthy” เชิญแพทย์ผู้เช่ียวชาญจาก รพ. พญาไท 1 
มาบรรยายพเิศษ พร้อมด้วยกรูดู้านสขุภาพมาร่วม workshop 
ให้กับพนักงาน เป็นต้น
 • การบรหิารความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างาน
 กลุ่มธุรกิจฯ ดูแลเรื่องความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
ในการท�างานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อพนกังาน ตลอดจนลกูค้าและบคุคลภายนอก
ทีเ่ข้ามาตดิต่องานภายในพ้ืนที ่นอกจากนียั้งจัดให้มแีผนการ
บริหารจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งจัดการ 
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ 
อาทิ จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�า 
ทุกปี เป็นต้น  
 • การเก็บข้อมูลความปลอดภัยในการท�างาน
 ในปี 2561 ไม่มพีนกังานประสบอบัุตเิหตจุากการท�างานและ 
หยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยจากการท�างาน ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจฯ 
มีระเบียบเรื่องการดูแลพนักงานที่ไม่สามารถท�างานได้
เนื่องจากประสบอันตราย บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดข้ึน 
ทัง้จากการท�างานหรอืไม่ใช่จากการท�างานโดยพนักงานสามารถ 
ใช้สิทธิการลาป่วยระยะยาว (Prolonged Sick Leave) ได้ 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ เพิ่มการดูแลช่วยเหลือ
พนักงานที่เจ็บป่วยระยะยาว หน้า 89)

 The Financial Group cares about its employees as  
if they were family members. It ensures that employees  
are happy at work, have an appropriate workplace 
and working environment, are provided with tools and  
equipment that enable them to perform effectively, and  
are able to choose their work hours to allow them to  
manage and balance their work and personal life.   
 • Employee Physical and Mental Fitness 
 The Financial Group recognizes the importance of 
physical and mental fitness and good relationship within 
the organization. Therefore, it encourages employees 
to participate in activities under the “KKP Staff Clubs” 
such as running club, zumba yoga club, and dharma  
club. It has also provided knowledge about health to 
employees by organizing “KKP Being Healthy” activity to 
invite medical experts from Phyathai 1 Hospital to give a 
special lecture and health gurus to offer workshops for 
employees.  
 • Workplace Safety Management
 The Financial Group ensures that the working  
environment is safe and appropriate in accordance with 
international standards to prevent incidents or accidents 
that may affect employees, as well as customers and  
outsiders entering the workplace. In addition, it has  
adopted an emergency management plan and provided 
training for employees to prevent accidents such as the 
annual fire drill and evacuation exercise.   
 • Workplace Safety Statistics 
 In 2018, there were no workplace injuries or leaves  
of absence due to workplace injuries. The Financial Group  
has set regulations regarding the care for employees 
who are unable to work due to workplace and non- 
workplace injuries or illness caused by work or not from 
work and employees are entitled to a prolonged sick 
leave (for more information, see the topic prolonged sick 
leave page 89).

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำ งาน
Health and Safety in the Workplace
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การมีส่วนร่วมกับชุมชน
Community Engagement

 ธนาคารเกียรตินาคินด�าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและ 
พัฒนาชุมชน สังคม นับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจ 
สถาบันการเงินใน พ.ศ. 2514 นับเนื่องถึงปี 2561 เป็นเวลา  
47 ปี ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อต้ัง 
ทีว่่า “เกียรตนิาคนิไปอยู่ทีไ่หนต้องเป็นส่วนหนึง่ทีไ่ปช่วย 
พัฒนาให้ชมุชนแห่งนัน้เจรญิข้ึน เม่ือธรุกจิประสบความ
ส�าเร็จก็ต้องเอ้ือเฟ้ือผูอ้ืน่” และได้ก่อตัง้มลูนธิเิกยีรตนิาคนิ  
พร้อมรวบรวมโครงการเพ่ือพัฒนาชมุชนและสงัคมทีด่�าเนนิการ 
มาแล้วท้ังหมดไว้ภายใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการด�าเนินธุรกิจ 
(CSR after process) ในปี 2548 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการ
พัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน” และเมื่อมีการร่วม
กิจการระหว่างธนาคารและบริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน)  
ในปี 2555 ขอบข่ายการด�าเนินงานของโครงการพัฒนาคน  
พฒันาชาต ิกบัเกยีรตนิาคิน จึงครอบคลมุถงึโครงการประจ�าอืน่ๆ  
ในด้านสงัคมของบรษิทัในกลุม่ธรุกิจการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 
เป็นการเพ่ิมศกัยภาพและความโปร่งใสของการบริหารจดัการ
และการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 มูลนิธิเกียรตินาคินเป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินความ 
รับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการด�าเนินธุรกิจร่วมกับ 
กลุ่มธุรกิจฯ เนื่องจากมีพันธกิจในการ “มุ่งพัฒนาบุคลากร
และเยาวชนของชาต ิเพ่ือสร้างคนให้มีคุณภาพ” โดยมูลนธิ ิ
จะด�าเนินการร่วมกับธนาคารในทุกกิจกรรมของโครงการ
พฒันาคน พฒันาชาต ิกบัเกยีรตนิาคนิ ทัง้ในด้านงบประมาณ
และการน�าทักษะของพนักงานมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

 Kiatnakin Bank has been committed to social and 
community development since it was established in 
1971 and has continued that commitment for 47 years 
until 2018 under the aspiration of Mr. Kiat Wattanavekin, 
the Bank’s founder, that “Wherever Kiatnakin operates  
business, it must take part in the development of 
that community. When a business is successful, it  
must help others.” The Bank established the Kiatnakin 
Foundation and consolidated all previous and ongoing 
social and community development projects under the 
CSR-after-process framework of “People Development 
for National Development with Kiatnakin Project” in 2005. 
After the merger of Kiatnakin Bank and Phatra Capital 
Public Company Limited in 2012, the scope of the People 
Development for National Development with Kiatnakin 
Project expanded to include other social projects from 
Phatra Capital, thus enhancing the Financial Group’s  
capacity and transparency in managing and implementing  
corporate social responsibility projects.
 The Kiatnakin Foundation is an important mechanism  
in the implementation of CSR-after-process activities of 
the Financial Group as part of its mission to “develop  
quality personnel and youth of the nation.”  The  
Foundation will work with the Bank in every activity of the  
People Development for National Development with  
Kiatnakin Project in the areas of budgeting and engaging 
employees in CSR activities for the benefit of society. 
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ประเด็นสำ คัญของ “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน” ในปี 2561

 ในปี 2561 โครงการพฒันาคน พฒันาชาต ิกบัเกยีรตนิาคนิ ให้ความส�าคญัอย่างต่อเน่ืองกบัการด�าเนินงานด้านการให้ความรู ้
ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินในสังคม ควบคู่กับการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม เพราะเชื่อว่าการมีความรู้ 
ทางการเงนิและวินัยทางการเงินท่ีดีเป็นพื้นฐานส�าคัญของความส�าเร็จในอนาคตของทกุคน ซึง่จ�าเป็นต้องก�ากบัด้วยการพฒันา 
จริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคมเพื่อให้เกดิการน�าความรู้ทีไ่ด้รบัและความม่ังค่ังท่ีสร้างข้ึนในอนาคตไปใช้ในทางท่ีควรและสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม
 • ผลการด�าเนินงานด้านการให้ความรู้และการส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่สังคม
  ด�าเนินการให้ความรู้ รวมถึงสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน ให้กับเยาวชนตั้งแต่ 
  ระดับประถมศึกษา-ระดับปริญญาตรี รวมถึงสมาชิกชุมชนรอบข้าง ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวม 4,420 คน
 • ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
  สนับสนุนงบประมาณให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส  
  อินทปัญโญ เพื่อด�าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมและแนวทางปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ โดยมีผู้เข้าอบรมและ 
  ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในปี 2561 รวม 22,866 คน
  นอกจากนี้ยังร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกฐินสามัคคีประจ�าปี 2561 ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหน่ึงในวัด 
  น�าร่องโครงการ “วดับนัดาลใจ” ภายใต้โครงการของหอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปัญโญ เพือ่ร่วมสบืสานพระพทุธศาสนา 
  ให้ยั่งยืนสืบไป
 • ผลการด�าเนินงานด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
  ด�าเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกไตรมาส  โดยในปี 2561 สามารถรวบรวมโลหิตได้จ�านวน  348,600   
  มิลลิลิตร จากผู้บริจาค 793 คน ซึ่งสามารถน�าไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตได้ถึง 2,379 ราย และยังเป็นปีแรกที่ร่วมมือ 
  กับศูนย์รับบริจาคดวงตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย รับบริจาคดวงตาและอวัยวะจากพนักงานและ 
  ชาวชุมชนในย่านอโศก โดยมีผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้นจ�านวน 48 คน
  นอกจากนี้ ยังด�าเนินโครงการ “KKP รวมน�้าใจ ช่วยผู้ประสบภัย” โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 
  จากแขวงอัตตะปือ และแขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาชนลาว ผ่านสภากาชาดไทย
 • ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
  กลุ่มธุรกิจฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสู่ความยั่งยืน จึงได้สนับสนุนโครงการ “ชาวอโศกร่วมใจ”  
  จัดประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณถนนอโศกมนตรี เพ่ือเป็นต้นแบบของความร่วมมือพัฒนาถนนในเขต 
  กรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการ “อโศกมนตรี : The Clean Road” โดยร่วมน�าคณะนิสิต พนักงาน 
  ธนาคาร และสมาชกิในชมุชนจิตอาสา 180 คน ท�าความสะอาด ขดัล้างสองฝ่ังถนนอโศกมนตร ีเพิม่ความปลอดภัยให้กับ 
  ผู้สัญจร รวมทั้งเป็นต้นแบบในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนย่านนี้
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People Development for National Development with Kiatnakin Project in 2018

 In 2018, the People Development for National Development with Kiatnakin Project focused on providing financial 
literacy and promoting financial discipline in society, along with the development of ethics and social immunity. It is 
believed that having good financial literacy and financial discipline will serve as the foundation of everyone’s future 
success while ethics and social immunity will help to ensure the proper application of knowledge and wealth in a way 
that benefits society. 
 • Results of education support and promote financial discipline in society
  The project provided knowledge and supported training on financial management for 4,420 youth from  
  elementary school to undergraduate level, local community members, and disadvantaged people. 
 • Results of ethical and social immunity development  
  The project provided financial support for the Young Buddhists Association of Thailand under  
  the Royal Patronage and Buddhadasa Indapanno Archives to promote learning Dharma principles and  
  Buddhist practices. There were 22,866 people participating in the training and activities in 2018. 
  In addition, the project co-hosted the 2018 Annual Kathina at Wat Wang Tawan Tok in Nakhon Sri Thammarat,  
  which is one of the pilot temples in the project “Inspirational Temples” under the project organized by the  
  Buddhadasa Indapanno Archives. 
 • Results of relief and charitable 
  The project has organized a blood donation activity on a quarterly basis. In 2018, it donated 348,600 milliliters  
  of blood from 793 donors, which could help 2,379 patients. It was also the first year that the project cooperated  
  with the Eye Donation Center and Organ Donation Center of the Thai Red Cross to receive eye and organ  
  donations from employees and community members in the Asoke area. There were a total of 48 donors. 
  In addition, it organized the “KKP Disaster Victim Relief” to donate money to help flood victims from Attapeu  
  and Champasak Provinces, The Lao People’s Democratic Republic through the Thai Red Cross. 
 • Results of environmental protection toward sustainability
  The Financial Group provided support for the “Asoke Engagement Project” to organize the landscape  
  architectural design in the Asoke Montri Road area as a model of cooperation for road improvement in other  
  parts of Bangkok. It also supported the “Asoke Montri: The Clean Road” project by leading 180 students, the  
  Bank’s employees, and volunteers to clean both sides of Asoke Montri Road to improve safety for passers-by  
  and to serve as a model for environmental maintenance in this area. 
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กรอบการดำ เนิน “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน”
Operating Framework of the “People Development for National Development with Kiatnakin Project”

โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน
People Development for National Development with Kiatnakin Project

กิจกรรมหลัก 3 ด้าน
Three Core Pillars

กลุ่มธุรกิจฯ ด�าเนินการร่วมกับมูลนิธิเกียรตินาคิน
Joint Activities between Kiatnakin Phatra Financial Group and Kiatnakin Foundation

ส่งเสริมการศึกษา
Education Support

- ให้ทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ
เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา

-  สนบัสนนุการจดัประกวดแผนธรุกจิ
- ให้ความรู้และส่งเสริมวินัยทาง 

การเงิน

-  Scholarships with Kiatruammitr 
Foundation (Education)

-  Business planning contest
-  Promote financial discipline

-  สนับสนุนยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
และสันติสุข

-  สนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ

-  สนับสนุนมูลนิธิดวงประทีป  
ในโครงการส่งเสริมการออมดีเด่น

-  ทอดกฐินประจ�าปี
-  ฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิง

-  Support the Young Buddhists  
Association of Thailand under  
the Royal Patronage in “Mind  
Development for Peace and 

 Wisdom Program”
-  Support the Buddhadasa Indapanno  

Archives
-  Support the Duang Prateep 

Foundation in “Savings Promotion 
Project”

-  Annual Kathina
-  Mind rehabilitation for women  

prisoners

-  บรรเทาสาธารณภัย
-  บริจาคโลหิต

-  Disaster relief
-  Blood donation

ส่งเสรมิจรยิธรรมและภูมคุ้ิมกนัสงัคม
Ethics and Social Immunity

บรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
Relief and Charitable Contribution
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ผลการดำ เนินโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน ปี 2561
Results of People Development for National Development with Kiatnakin Project in 2018

ด้านส่งเสริมการศึกษา
 • โครงการทนุการศกึษาธนาคารเกียรตนิาคินร่วมกบั 
มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา (สนับสนุนต่อเนื่อง
ปีที่ 47)
 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองจอก
พิทยานุสรณ์ (ประถม) ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิเกียรติ 
ร่วมมิตรฯ จ�านวน 30 ทุน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษา  
เนือ่งในโอกาส “111 ปี วนัแห่งความทรงจ�าเกยีรติ วธันเวคนิ” 
และร่วมสนับสนุนวิทยากรของธนาคารไปให้ความรู้เรื่องการ
ออมเงินในรูปแบบการเล่นเกม ให้กับนักเรียนระดับประถม
ศึกษาจ�านวน 280 คน  
 นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรม
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาอ่ืนๆ ของมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรฯ 
ด้วย

Education Support
 • Kiatnakin Scholarships in Collaboration with the 
Kiatruammitr Foundation (Education) (47th Consecutive  
Year)
 The Financial Group provided 30 scholarships, as well 
as educational equipment, for students of Nong Chok 
Pittayanusorn School (elementary school) under the  
auspices of the Kiatruammitr Foundation on the occasion  
of “111 years in remembrance of Kiat Wattanavekin.” 
Speakers from the Bank also provided knowledge  
about saving through game activities for 280 elementary 
school students.
 In addition, the Financial Group also provided  
budget support for other educational activities of the  
Kiatruammitr Foundation.

 • SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 
(16th Consecutive Year)
 The Financial Group provided support for the SCG 
Bangkok Business Challenge @ Sasin, which is Asia’s 
largest global innovation and technology startup plan 
competition organized by Sasin Graduate Institute of 
Business Administration of Chulalongkorn University  
for the 16th consecutive year. The competition provides  
an international stage for master’s degree students  
to showcase their capability in business planning and  
hone their skills in presenting business plans. In 2018,  
there were 112 teams from 52 leading educational   • โครงการประกวดแผนธรุกจิ SCG Bangkok Business  

Challenge @ Sasin 2018 (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 16)
 กลุม่ธรุกจิฯ สนบัสนนุการประกวดแผนธรุกจิภาษาองักฤษ  
SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ซ่ึงเป็นการ 
แข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  
จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ต่อเนือ่งเป็นปีที ่16 เพือ่เป็นเวทีให้นสิตินักศกึษา 
ระดับปริญญาโทได้แสดงศกัยภาพในการน�าเสนอแผนธรุกจิ 
ระดับสากลและส่งเสริมการเรียนรู ้ทักษะในการน�าเสนอ 
แผนธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยในปี 2561 มีผู้แทน 
จากสถาบันการศึกษาชั้นน�าจ�านวน 112 ทีม จาก 52  
สถาบันการศึกษา ใน 16 ประเทศ จาก 4 ทวีปทั่วโลกเข้าร่วม
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แข่งขัน และทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • โครงการสนบัสนุนทนุการศกึษาบตุร-ธดิาสมาชกิ
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 11)
 กลุ่มธุรกิจฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา
ของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อให้โอกาสเยาวชนเหล่านี้ได้
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

การให้ความรู้และการส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่สังคม
 กลุ่มธุรกิจฯ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของ
องค์กรและพนักงานในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ไปให้การช่วยเหลอืสงัคมโดยการถ่ายทอดความรูท้างการเงนิ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา 
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน  
เพือ่ให้สามารถน�าองค์ความรู้ไปปรบัใช้ในการพจิารณาเลือก
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างเหมาะสม สามารถ
ลดหน้ีสิน วางแผนทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้กบัตนเองและครอบครวั ตลอดจนเตรยีมความพร้อมสู่การ
เกษียณอย่างมีความสุข โดยในปี 2561 ได้ด�าเนินโครงการ
ต่างๆ ดังนี้

 • โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน 
 สหพนัธ์สมาคมสตรนีกัธรุกจิและวชิาชพีแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ 5 ภาคีหลักระดับประเทศ 
ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคาร 
ไทย และสภาองค์การพฒันาเดก็และเยาวชนในพระราชปูถมัภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดท�า  
“โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน” ขึ้นเมื่อปี 2559  
เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานบริษัท

institutions in 16 countries around the world competing  
in the competition. The winning team received the  
royal trophy from H.M. King Maha Vajiralongkorn  
Bodindradebayavarangkun.

 • Scholarships for Children of Economics Reporters 
(11th Consecutive Year)
 The Financial Group provided scholarships for  
children of the members of the Economics Reporters 
Association for the 11th consecutive year to allow these 
children to grow up to be good citizens of the country.      

Promoting Financial Discipline 
  The Financial Group is determined to utilize the  
expertise of the organization and employees in financial 
management to help society by teaching financial literacy 
to government agencies, the private sector, educational 
institutions, and disadvantaged people or people who 
do not have access to financing sources to enable them 
to select appropriate financial products and services, 
reduce debts, make a financial plan, improve quality  
of life, and prepare for a happy retirement. In 2018,  
the Financial Group carried out the following activities: 

 • Financial Discipline Creation Campaign 
 In 2016, The Federation of Business and Professional  
Women’s Associations of Thailand under the Royal  
Patronage of H.M. the Queen (BPW Thailand) , together with 
five partners, including the Ministry of Social Development  
and Human Security, Stock Exchange of Thailand, Thai  
Chamber of Commerce, Thai Bankers’ Association,  
and National Council for Child and Youth Development  
under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri  
Sirindhorn (NCYD) initiated the “Financial Discipline  
Creation Campaign” to build financial discipline  
among company employees of the partner organizations  
through qualified speakers by way of “mentoring”  
and creating pilot organizations to promote financial  
discipline in society. The campaign fosters awareness  
of basic financial literacy, financial planning for retirement,  
unnecessary expense and debt reduction, and proper 
investments in order to help the participants and their 
family members to have good financial health. 
 The CSR Club of the Thai Bankers’ Association (TBA’s 
CSR Club) continues to implement the campaign with the 
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ขององค์กรภาคผีูบ้กุเบกิ ผ่านวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  
ในลักษณะของ “พี่เล้ียง” และเพ่ือเป็นองค์กรน�าร่องในการ
รณรงค์สร้างวินัยทางการเงินสู่สังคมในวงกว้าง โดยรณรงค ์
ให้เกิดความตระหนักในเรื่องความรู้ทางการเงินข้ันพื้นฐาน 
วนัิยทางการเงนิในการวางแผนการออมเพือ่วยัเกษยีณ การลด 
ค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ไม่จ�าเป็น รวมถึงการลงทุนอย่างถูกวิธี  
เพื่อเป็นการช่วยให้สมาชิก ครอบครัว และชุมชนโดยรวม 
มีสุขภาพทางการเงินที่ดี
 ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยได้มอบหมายให้ชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทยสานต่อด�าเนินโครงการร่วมกับภาคีหลัก
ของโครงการ โดยมีธนาคารเกียรตินาคินร่วมเป็นตัวแทนของ
ชมรมฯ รณรงค์สร้างวินัยทางการเงินให้เกิดแก่พนักงานของ
องค์กร 
 ด้วยการด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้
ธนาคารได้รบัรางวลัเกยีรตคิณุบรษิทัน�าร่อง โครงการรณรงค์
สร้างวินัยทางการเงิน ประจ�าปี 2561 จากสหพันธ์ฯ ในฐานะ
หน่วยงานทีส่่งเสรมิ สนับสนนุการน�าความรู้ไปพฒันาต่อยอด 
ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางการเงินในระดับหน่วยงาน 
และสามารถเป็นต้นแบบในอนาคต 
 นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเสวนา
ในหัวข้อ “Financial Inclusion for Gender Equality and 
Poverty Alleviation” ร่วมกับวิทยากรที่มีช่ือเสียงจากอีก 
3 ประเทศ เพ่ือเผยแพร่แนวทางการส่งเสริมการสร้างวินัย
ทางการเงิน ในการประชุมนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (BPW International Asia-Pacific Regional  
Conference 2018) ซ่ึงมสีตรนัีกธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็และ 
ผูน้�าทางความคดิกว่า 550 คน จาก 48 ประเทศเข้าร่วมประชมุ

 • โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”
 กลุ่มธุรกิจฯ และธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย 
ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกทักษะการถ่ายทอดความรูด้้านการเงิน
แบบเข้มข้นในกจิกรรม “Train the Trainer” เพือ่เป็นวทิยากร
อาสาร่วมลงพื้นที่ในโครงการถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยตั้งแต่ต้นปี 2561 ได้ด�าเนินการอบรม Trainer  
ไปแล้วกว่า 500 คน และ Trainer เหล่าน้ีได้ไปร่วมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู ้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย  
4 แห่ง จ�านวน 7 ครั้ง รวม 1,600 คน เรื่องการจัดการการเงิน 
ส่วนบุคคล ทั้งการวางแผนค่าใช้จ่าย การออม และการ
ลงทนุ เพือ่เตรยีมความพร้อมสูก่ารบริหารรายได้ในวยัท�างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเวิร ์กช็อปในรูปแบบเกมทาง 
การเงิน (Learning by Gaming) โดยมีแผนที่จะขยายผล 
สู่มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นทั่วประเทศต่อไป

main partners. Kiatnakin Bank represents the CSR Club 
to promote financial discipline among its employees.  
 Because of its earnest and continuous activities,  
the Bank was awarded the 2018 Financial Discipline  
Creation Campaign Pilot Company Award from the  
BPW Thailand for its promotion and support of the  
application of knowledge in further developing  
financial discipline at the organization level, which  
can serve as a model in the future.  
 Furthermore, the Bank was invited to join a speaker 
panel with other speakers from three countries on the 
topic of “Financial Inclusion for Gender Equality and 
Poverty Alleviation” at the BPW International Asia-Pacific 
Regional Conference 2018 attended by 550 successful 
business women from 48 countries. 

 • Financial Planning for New Gen 
 Employees of the Financial Group and bank members  
of the Thai Bankers’ Association have participated in  
intensive training on financial literacy teaching in the 
“Train the Trainer” activity to become volunteer speakers 
to teach financial literacy to university students in Bangkok  
and its perimeter. Since 2018, more than 500 trainers 
have been trained and have served as speakers to teach 
personal financial management, including spending, 
saving, and investment planning, to 1,600 students in 
four universities in seven learning by gaming workshops 
to allow them to have effective income management skills 
when they enter the job market. The project is planning 
to expand its activities to universities in other provinces 
across the country. 
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 • โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่คนพิการ
สภากาชาดไทย
 สืบเนื่องจากการว่าจ้างงานคนพิการภายใต้ “โครงการ
สมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 82 - 83) ภาคีใน
โครงการมีความเห็นพ้องกันว่าหากผู้พิการมีวินัยการออมที่ดี 
และสามารถวางแผนการเงนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จะยิง่ช่วย 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้  
จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย สภากาชาดไทย มูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด “โครงการ
ให้ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ” ขึ้นในปี 2561 
โดยร่วมกันจัดกิจกรรม Pilot Test ระยะเวลา 2 วัน ให้แก่ 
ผู้พิการและผูด้แูลผูพ้กิาร รวม 30 คน เพ่ือออกแบบเครือ่งมือ 
และเนือ้หาที่เหมาะสมส�าหรับคนพิการ ในการเรียนรู้วิธีการ
ออมเงิน ตลอดจนบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเองและ
ครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนที่จะขยายผลให ้
ผูผ่้านการอบรมทีม่ศีกัยภาพ เป็นวทิยากรเผยแพร่องค์ความรู้
ต่อให้กบัผูพ้กิารทีป่ฏบัิตงิานในเหล่ากาชาดจงัหวดัทกุภมูภิาค
ทั่วประเทศอีกกว่า 1,000 ราย ตลอดจนผู้พิการอื่นๆ ต่อไป

 • Financial Discipline for People with Disabilities
 As a result of the “Promotion and Improvement  
of the Disabled’s Quality of Life by the Thai Bankers’  
Association Project” (see page 82 - 83 for more  
information), the project partners have agreed that  
proper savings discipline and effective financial  
planning skills would help the disabled to improve they  
and their families’ quality of life further. Therefore,  
the Thai Bankers’ Association, TBA’s CSR Club, 
Thai Red Cross, Social Innovation Foundation, and  
Stock Exchange of Thailand joined together to  
organize the “Financial Discipline for People with  
Disabilities” in 2018. A 2 day pilot activity was carried out 
with 30 disabled people and caregivers in order to design 
tools and content suitable for people with disabilities to  
learn how to save money and manage their assets  
effectively. The project plans to train potential participants  
to become speakers to pass on the knowledge to more 
than 1,000 disabled people working in the Thai Red 
Cross across the country. 
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 • โครงการนักกีฬายุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน
 กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งสนับสนุนการส่งเสริมวินัยทางการเงินให้
เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
จึงได้จัด “โครงการนักกีฬายุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” โดยมี 
กลุม่เป้าหมายเป็นนกักฬีาคนพกิาร เพ่ือสร้างการตระหนักรูถ้งึ
ความส�าคัญของการวางแผนทางการเงิน ตลอดจนแนวทาง
การออมและการลงทุนให้เงินงอกเงย อันจะน�าไปสู่อนาคตท่ี
มัน่คงและเกษยีณอย่างมคีวามสขุในทีส่ดุ ทัง้นี ้ได้จดักจิกรรม
อบรมในหัวข้อ “เปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง ด้วยการวางแผน 
การเงิน” ให้แก่โค้ชและทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ  
จ�านวน 60 คน ณ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด 
สพุรรณบรีุ โดยมุง่หวงัให้เป็นโครงการน�าร่องเพือ่เป็นแบบอย่าง 
ในการขยายผลไปยงักลุม่นกักฬีาคนพกิารอืน่ๆ ต่อไปในอนาคต

 • Financial Planning for Modern Athletes 
 The Financial Group is determined to promote  
financial discipline in society and has organized  
the “Financial Planning for Modern Athletes Project”  
targeting athletes with disabilities to build awareness of 
the importance of financial planning, as well as how to 
save money and invest, which will lead to a stable future 
and a happy retirement. It has therefore organized training  
on the topic “Financial Planning Toward Prosperity” for 
60 coaches and table tennis athletes with disabilities 
at the National Sports Training For the Disabled Center 
Suphanburi in hope of it becoming a pilot project to serve 
as a model for expanding the results to other groups  
of disabled athletes in the future.           

 • การให้ความรู้ทางการเงินแก่สังคม
 กลุ่มธุรกิจฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังและ
วางแผนวินัยทางการเงินให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยม ี
การออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับ 
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ดังนี้  
  - จดัอบรมหวัข้อ “4 รู้สูค่วามม่ังค่ัง” ผ่านรปูแบบ 
การเล่นเกม ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพ่ือการศึกษา  
ซึ่งเป็นหน่ึงในองค์กรภาคีของ พพช. เพื่อเสริมสร้างวินัย 
ทางการเงินข้ันพ้ืนฐานให้กับเยาวชน  รวม 2 สถาบัน ได้แก่  
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โรงเรียนราชวินิต 
ประถมบางแค จ�านวน 557 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี  จ�านวน 400 คน 

 • Financial Literacy for Society
 The Financial Group has organized activities to  
educate the public across the country about financial 
discipline and planning with content and teaching styles 
designed specifically to suit each target group as follows:
  - Training on “Four Know-Hows to Prosperity” 
through game activities was organized together with the 
Kiatruammitr Foundation (Education), which is a partner  
in the People Development for National Development  
with Kiatnakin Project, to build basic financial discipline 
for 557 grade 1 - 4 students of Rachawinit Bang Khae  
Primary School and 400 grade 4 - 6 students of Winitsuksa  
School in Lopburi.  
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  - Training on “Four Know-Hows to Prosperity” 
for 200 directors and members of the Cooperatives for  
Development, Duang Prateep Foundation, in the 2018  
Outstanding Cooperative Awards Ceremony, to encourage  
members to borrow from the cooperative system instead 
of taking out informal loans that come with high interest 
and foster savings discipline for a stable financial future. 
  - “ADC for Brothers” is organized by staff of 
the Bank’s Marketing Channels and Customer Base  
Development Department to teach and foster savings 
discipline and support scholarships for 145 grade 1 - 6 
students of Ban Nong Tao School in Chiang Mai.  
  - Training on “Savings for a Better Quality of Life” 
for 150 students of the Faculty of Arts at Kasem Bundit  
University Rom Klao Campus to prepare them for  
financial management and investment in financial  
products before they enter the job market.  

 
  -  จัดอบรมหัวข ้อ “4 รู ้สู ่ความมั่งคั่ง” ให ้แก่ 
คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา  
มูลนิธิดวงประทีป จ�านวน 200 คน ในโอกาสพิธีมอบรางวัล
สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจ�าปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจากการกูเ้งนินอกระบบซ่ึงมดีอกเบีย้สงู
มาสูก่ารกูย้มืในระบบสหกรณ์ และปลกูฝังเรือ่งการสร้างวินยั
การออมเพื่อการเงินที่มั่นคงในอนาคต
  - จัดกิจกรรม “ADC ท�าดีเพื่อน้อง” โดยพนักงาน 
สายงานช่องทางการตลาดและพฒันาฐานลกูค้าของธนาคาร  
เพื่อให้ความรู ้ ปลูกฝังสร้างวินัยการออม และสนับสนุน 
ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
โรงเรียนบ้านหนองเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 145 คน 
  - จดัอบรมหวัข้อ “แนวทางการออมเงนิ เพ่ือสร้าง
คณุภาพชวิีตทีด่ีในอนาคต” ให้แก่บณัฑิตคณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต วทิยาเขตร่มเกล้า จ�านวน 150 คน 
เพือ่เตรยีมความพร้อมเรือ่งการบรหิารจัดการทางการเงินและ 
การลงทนุในผลติภณัฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ก่อนท่ีบณัฑติ 
กลุ่มนี้จะเข้าสู่ชีวิตการท�างาน 
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  - จัดอบรมหัวข้อ “Work Wealth Balance” ให้กับ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที ่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ จ�านวน 25 คน โดยทมีวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ
จากธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อให้ความรู้เรื่องการออมและ 
การลงทุนเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ รวมไปถึงอันตราย
จากภัยคุกคามทางการเงิน ท่ีสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 
ในชีวิตประจ�าวัน 

 • โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 กลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงประโยชน์ของการระดมทุนใน
ตลาดทุนต่อกิจการ และตั้งใจสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจ
ใหม่ๆ (new engine) เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียน อันจะ 
ช่วยยกระดับศักยภาพของธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ อกีทัง้มส่ีวนร่วมในการพฒันาตลาดทนุไทย จงึได้ 
ร่วมกบัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดโครงการ “Journey to IPO” ขึ้นที่จังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนผู้ประกอบการ 
ทีม่คีวามสนใจและมศีกัยภาพในการน�าธรุกจิเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ โดยให้ความรูใ้นทุกมิติเกี่ยวกับการเสริม
ศกัยภาพธรุกจิด้วยตลาดทนุ ตลอดจนขัน้ตอนการจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ อุปสรรคและแนวทางเตรียมความพร้อม 

  - Training on “Work Wealth Balance” for 25 faculty  
members and staff of the Faculty of Economics at the 
Srinakharinwirot University by a team of expert speakers 
from Kiatnakin Bank to provide knowledge about savings 
and investment for retirement security, as well as the 
dangers from financial threats.

 • Journey to IPO Project 
 The Financial Group recognizes the benefits of  
fund raising in the capital market to business and is  
determined to encourage operators to have knowledge 
and understanding of this topic in order to push new  
business (new engines) to become listed companies, 
which will help drive the country’s economy and develop 
the Thai capital market. It has therefore joined with the 
Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative  
Investment (mai) to organize the “Journey to IPO” project  
in Khon Kaen to prepare interested operators who have 
the potential to be listed on the stock exchange by  
providing them with knowledge in all aspects of how to 
use the capital market to improve business potential,  
as well as the procedures for listing on the stock exchange, 
obstacles, and preparation.  

ด้านส่งเสริมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
 • โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
(สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 24)
 กลุ่มธุรกิจฯ ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ด�าเนินโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
และสันติสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และ

Ethics and Social Immunity
 • Mind Development for Peace and Wisdom Program  
(24th Consecutive Year)
 The Financial Group has collaborated with the Young 
Buddhist Association of Thailand to organize the Mind 
Development for Peace and Wisdom Program to promote  
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บุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้หลักธรรมเพื่อน�าไปใช้ในการท�างาน
และชวีติประจ�าวนั ทั้งนี้ พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ท่ีเข้ารับ 
การอบรมธรรมะในโครงการนีจ้ะได้รบัสทิธไิม่นบัวนัเข้าอบรม
เป็นวันลาหยุด 
 ในปี 2561 กลุม่ธรุกจิฯ ร่วมมอบเงนิสนบัสนนุการด�าเนินงาน 
ของยุวพุทธิกสมาคมฯ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพปฏิบัติธรรม
จ�านวน 31 คอร์ส โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 4,327 คน 
ประกอบด้วยคอร์สส�าหรบับคุคลทัว่ไป 13 ครัง้ จ�านวน 3,396 
คน คอร์สส�าหรบัเยาวชน 5 ครัง้ จ�านวน 804 คน คอร์สส�าหรบั
พระสงฆ์และสามเณร 6 ครั้ง จ�านวน 127 รูป และคอร์ส
ส�าหรับคณะวิทยากรและครูพี่เลี้ยง 7 ครั้ง จ�านวน 579 คน 

 • โครงการสนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส  
อินทปัญโญ (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 6)
 กลุม่ธรุกจิฯ มอบเงนิสนบัสนนุการด�าเนินงานและการจดัท�า 
โครงการต่างๆ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
หรือสวนโมกข์กรุงเทพ มาตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2561  
หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู ้ธรรมะ 
จ�านวน 60 กิจกรรม โดยด�าเนินการจัดทั้งสิ้น 761 ครั้ง มี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 18,539 คน
 นอกจากนี้  กลุ ่มธุรกิจฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมของ 
หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กรแต่ละเดือน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาส
ใกล้ชิดและศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น

Dharma teachings among executives, employees,  
customers, and the public in hopes of them being able 
to apply the teachings in their work and daily lives. For 
employees of the Financial Group attending the Dharma 
training in this program, their days off taken to join the 
training will not counted toward their annual leave quota. 
 In 2018, the Financial Group provided financial  
support for activities organized by the Young Buddhist 
Association and hosted 31 Dharma courses for 4,327 
participants. These courses included 13 courses for 
3,396 general people, five courses for 804 youth, six 
courses for 127 monks and novices, and seven courses 
for 579 speakers and mentors.  

 • Financial Support for the Buddhadasa Indapanno 
Achives (6th Consecutive Year)
 The Financial Group has provided financial support 
for the operations and activities of the Buddhadasa  
Indapanno Archives since 2013. In 2018, the Buddhadasa  
Indapanno Archives organized 60 Dharma learning  
activities that were held 761 times and attended by 
18,539 participants. 
 In addition, the Financial Group supported the  
Buddhadasa Indapanno Archives by promoting the 
Archives’ activities through its internal communication 
channels every month to encourage employees to study 
Buddhist teachings. 

 • Support the Duang Prateep Foundation in  
the Outstanding Savings Promotion Project (16th  
Consecutive Year)
 The Financial Group supports the operation of the 
Cooperatives for Development, Duang Prateep Foundation  
to encourage more than 1,900 low-income members 
of the Cooperative living in Khlong Toei Community to  
borrow from the cooperative system instead of taking out 
informal loans that come with high interest, as well as  
emphasize the importance of continuous savings. In 2018,  
there were 535 outstanding members of the Cooperative 
who could consistently save money and 86 outstanding 
debtors who made their repayment on time. 

 • โครงการส่งเสริมการออมดีเด่นร่วมกับมูลนิธ ิ
ดวงประทีป (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 16)
 กลุม่ธุรกิจฯ ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์
บริการเพื่อการพฒันา มูลนิธิดวงประทีป เพื่อส่งเสริมให ้
สมาชิกสหกรณ์จ�านวนกว่า 1,900 คน ซึ่งอยู่อาศัยในชุมชน
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คลองเตยและมีรายได้น้อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการ 
กูเ้งนินอกระบบซึง่มดีอกเบีย้สงูเกนิจรงิมาสูก่ารกูย้มืในระบบ
สหกรณ์ ตลอดจนเน้นย�้าความส�าคัญของการมีวินัยการออม
อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงในปี 2561 สหกรณ์มสีมาชกิดเีด่นทีส่ามารถ
ออมอย่างสม�่าเสมอต่อเน่ืองจ�านวน 535 คน และมีผู ้ที่ 
ช�าระหนี้คืนดีเด่น โดยช�าระตรงตามก�าหนดเวลาทุกงวด 
จ�านวน 86 คน

 • โครงการมอบโอกาสดีๆ  ให้สตรอีกีครัง้ (สนบัสนนุ
ต่อเนื่องปีที่ 8)
 กลุม่ธรุกจิการเงินเกียรตนิาคนิภทัรและมลูนิธเิกยีรตนิาคนิ  
ให ้การสนับสนุนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง 
ประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท.- 
กรุงเทพฯ) ร่วมจัดโครงการ “มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง”  
เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับผู ้ต้องขังหญิง ณ เรือนจ�าจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการกลับ 
ไปใช้ชวีติในสงัคมภายนอกอย่างมคีณุภาพ โดยมผีูต้้องขงัหญงิ 
ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 180 คน 
 ทั้งนี้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมใน 2 หัวข้อ ได้แก่ หลักสูตรด้าน
วินัยการเงินในหัวข้อ “วางแผนการเงินดี ชีวิตเปลี่ยน” เพื่อ
ส่งเสริมองค์ความรู้เร่ืองการออมและปลูกฝังทัศนคติท่ีดีเร่ือง
การวางแผนการเงนิเพือ่อนาคต และหลกัสตูรธรรมะเพ่ือฟ้ืนฟู
จติใจในหวัข้อ “ชวิีตและคณุค่ากบัเวลาทีเ่หลอือยู”่ ให้ความรู้
และแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต 

 • Give Women a Second Chance Project (8th  
Consecutive Year)
 The Financial Group and Kiatnakin Foundation 
joined with the BPW-BKK to organize “Give Women 
a Second Chance” project to develop knowledge for  
women prisoners at the Phra Nakhon Si Ayutthaya  
Prison to prepare them for life after prison. There were a 
total of 180 women prisoners benefiting from the project.  
 The project provided a financial discipline course 
on the topic of “Good Financial Planning Changes Life” 
to promote saving and foster good attitude on financial 
planning for the future and a Dharma course on the 
topic “Life and Value of Remaining Lifetime” to provide  
knowledge and useful perspectives on living.

 • 2018 Annual Kathina
 The Financial Group and Kiatnakin Foundation hosted  
the 2018 Annual Kathina at Wat Wang Tawan Tok in  
Nakhon Sri Thammarat, which is one of the pilot temples 
in the project “Inspirational Temples” under the project 
organized by the Buddhadasa Indapanno Archives, 
to raise donation funds for the restoration of Dharma  
practice hall, bathrooms, and monk’s residence, as 
well as provided financial support for the publication 
of “Scripture of Nirvana Sutra: Legend of the Buddha’s  
Relics and Other Objects at Wat Wang Tawan Tok.” 
 

 • โครงการกฐินสามัคคีประจ�าปี 2561
 กลุ ่มธุรกิจฯ และมูลนิธิเกิยรตินาคิน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดกฐินสามัคคีประจ�าปี 2561 ณ วัดวังตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดน�าร่องโครงการ “วัด
บันดาลใจ” ภายใต้โครงการของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

 • Monthly Almsgiving (4th Consecutive Year)
 The Financial Group and Buddhadasa Indapanno  
Archives organized the monthly almsgiving and preaching  
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อินทปัญโญ เพ่ือรวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนบูรณะศาลา 
ปฏิบัติธรรม ห้องน�้า และเสนาสนะ พร้อมทั้งสนับสนุน 
เงินผลิตหนังสือ “คัมภีร ์พระนิพพานโสตร ต�านานแห่ง 
พระบรมธาต ุและนานาของดท่ีีวดัวงัตะวนัตก” เพือ่เป็นทีร่ะลึก 
ในวันทอดกฐินครั้งนี้ด้วย

 • โครงการตกับาตรประจ�าเดอืน (ด�าเนนิการต่อเนือ่ง 
ปีที่ 4)
 กลุม่ธรุกจิฯ น�าโดยชมรมเพือ่นธรรมร่วมกบัหอจดหมายเหตฯุ  
จดักจิกรรมตกับาตรประจ�าเดอืน และปรารภธรรม เพ่ือสบืสาน 
พระพุทธศาสนา และส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในกจิกรรม  
รวมถึงสามารถน�าหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน โดยเริ่มจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปี 2558  

 • กิจกรรม KKP Blessing Day 
 กลุม่ธรุกจิฯ มแีนวคดิในการส่งเสรมิสงัคมแห่งการแบ่งปัน  
ผ่านกิจกรรม “KKP Blessing Day” โดยจัดให้พนักงาน
เขียนการ์ดอวยพรปีใหม่ให้กับนักเรียนที่รับทุนการศึกษาใน
สังกัดมูลนิธิยุวพัฒน์ พร้อมทั้งเปิดบูธจ�าหน่ายสินค้ามือหน่ึง
และมือสองสภาพดี เพื่อมอบทุนให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัดมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลค่า 134,447 บาท 
ซึง่สามารถเปลีย่นเป็นทนุการศกึษาได้ 19 ทนุ และจัดกจิกรรม
ให้พนกังานร่วมแบ่งปันโดยน�าของขวญัส่งมอบผ่านกลุม่ God 
Bless You ให้กับเยาวชนในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

for the continuation of Buddhism and encourage employees 
to participate in the activity and apply the Buddhist 
teachings in daily life. The project has been organized 
since 2015.

 
 • KKP Blessing Day 
 The Financial Group intends to promote a sharing  
society through “KKP Blessing Day” activity by asking 
employees to write New Year’s greeting cards to students  
receiving scholarships under the Yuvabadhana  
Foundation. It also set up a booth to sell first-hand and 
second-hand products to raise 19 scholarships worth a 
total of THB 134,447 for underprivileged students under 
the Yuvabadhana Foundation and organized activities for 
employees to give gifts to the youth in the Ban Nokkamin 
Foundation through the God Bless You Group.
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ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล
 กลุ่มธุรกิจฯ มีความตั้งใจให้การสนับสนุนองค์กรอื่นๆ ใน
การด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งในด้านงบประมาณ 
การจัดกิจกรรม และบุคลากรในโครงการต่างๆ เช่น

 • โครงการ “KKP รวมน�้าใจ ช่วยผู้ประสบภัย”
 กลุม่ธรุกิจฯ ด�าเนนิโครงการ “KKP รวมน�า้ใจ ช่วยผูป้ระสบภยั”  
เพือ่บรรเทาทกุข์ให้กบัผูป้ระสบสาธารณภยัต่างๆ เปน็ประจ�า
ทกุปี โดยตัง้บัญชอีอมทรพัย์ชือ่ “เกยีรตนิาคนิภทัรเพือ่ผูป้ระสบ 
สาธารณภัย” เพื่อเป็นช่องทางในการรับบริจาค ส�าหรับปี  
2561 นี้ กลุ่มธุรกิจฯ พร้อมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า 
ได้ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจาก
แขวงอัตตะปือและแขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาชนลาว 

Relief and Charitable Contribution
 The Financial Group supported other organizations in 
public contribution activities in terms of budget, activity 
organization, and personnel as follows: 

 • “KKP Relief for Disaster Victims”
 The Financial Group has organized the “KKP Relief for 
Disaster Victims” to help victims from various disasters 
every year by setting up a savings account under the 
name “Kiatnakin Phatra for Disaster Victims” to receive 
donations. In 2018, the Financial Group, together with its 
executives, employees, and customers, donated money 
to support the flood victims in Attapeu and Champasak 
Provinces in The Lao People’s Democratic Republic.

 •  Blood, Eye, and Organ Donation Project (10th 
Consecutive Year)
 The Financial Group and Kiatnakin Foundation,  
together with the National Blood Service Center of 
the Thai Red Cross and Srinakharinwirot University, 
have organized a blood donation project on a quarterly 
basis since 2009. In 2018, we were able to collect a total 
of 348,600 ml of blood from 793 donors, which could  
help 2,379 patients. 
 In addition, the Financial Group start to organize  
the “One Person Gives, Many Persons Benefit” activity  
with the Eye Donation Center and Organ Donation 
Center of the Thai Red Cross, to invite employees and  
community members in the Asoke area to donate eyes 
or organs. There were a total of 48 donors.     

 •  โครงการบรจิาคโลหติ ดวงตา และอวยัวะ (ด�าเนนิการ 
ต่อเนือ่งปีท่ี 10)
 กลุม่ธรุกจิฯ และมลูนธิเิกยีรตินาคนิ ร่วมกบัศนูย์บรกิารโลหิต 
แห่งชาต ิสภากาชาดไทย และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
ด�าเนินโครงการบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกไตรมาส ตั้งแต่
ปี 2552 โดยในปี 2561 นี้ สามารถรวบรวมปริมาณโลหิต 
ได้จ�านวน 348,600 มิลลิลิตร จากผู้บริจาคทั้งสิ้น 793 คน  
ซึง่สามารถน�าไปช่วยเหลอืผูท้ีต้่องการโลหติได้ถงึ 2,379 ราย
 นอกจากนี้ ในปีน้ีกลุ่มธุรกิจฯ ยังได้เริ่มต้นจัดกิจกรรม  
“หน่ึงคนให้ หลายคนรับ” ร่วมกับศูนย์รับบริจาคดวงตา  
และศนูย์รบับรจิาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เชญิชวนพนักงาน 
และชาวชุมชนในย่านอโศกที่มีจิตศรัทธาท�ากุศลด้วยการ 
ร่วมบริจาคดวงตาหรืออวัยวะ โดยมีผู ้ร ่วมบริจาคท้ังสิ้น
จ�านวน 48 คน 
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 • โครงการ “ปฏทินิปีเก่า เราขอ” (ด�าเนนิการต่อเนือ่ง 
ปีที่ 3)
 กลุ่มธุรกิจฯ เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจัดกิจกรรมรับบริจาคปฏิทินปีเก่า
เพื่อน�าไปมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 
จงัหวดันนทบรุ ี ภายใต้มลูนธิิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินเหล่าน้ี ส่วนหนึ่งจะน�าไป
ท�าเป็นกระดาษจดโน้ตส�าหรับคนตาบอด และส่วนที่เหลือ 
ทางศูนย์ฯ สามารถน�าไปขายเพือ่น�ารายได้มาซื้อกระดาษ 
ต่อเนื่องหนา 150 แกรม (ซึ่งเป็นกระดาษมาตรฐานส�าหรับ
การพิมพ์อักษรเบรลล์) เพื่อพิมพ์เป็นหนังสือและมอบให้กับ
ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศต่อไป

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
 กลุ ่มธุรกิจฯ ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู ่
อาศัยโดยรอบบริเวณให้เกิดความย่ังยืน อีกท้ังยังช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและชุมชน โดยในปี 2561  
ได้ด�าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

 • โครงการ “ชาวอโศกร่วมใจ” 
 กลุ ่มธุรกิจฯ ร ่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยส�านักงานเขต
วัฒนา และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดให้นิสิตภาควิชา
ภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณ
ถนนอโศกมนตรี เพื่อจัดระบบทางเท้าให้ได้มาตรฐานสากล 
พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะอาด 
สะดวก ร่มรืน่ และป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจากการขบัขีย่วดยาน 
 ทั้งน้ี ผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกอยู่ระหว่างด�าเนินงาน 
ขยายผลอย่างเป็นรปูธรรมผ่านการท�างานร่วมของกลุม่ภาครฐั 
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้โครงการน้ีเป็นต้นแบบ 
ของความร่วมมอืพัฒนาถนนในเขตกรงุเทพมหานครส่วนอืน่ๆ  
ต่อไป

 • “Old Calendar Donation” (3rd Consecutive Year)
 The Financial Group recognizes the value of  
renewable resources to generate maximum benefits 
and has organized the old calendar donation activity to 
give old calendars to the Educational Technology for the 
Blind Center in Nonthaburi. Some of these calendars will 
be used to produce braille notetakers for the blind and 
the remaining will be sold by the Center to raise money 
to buy 150-gram continuous paper (which is standard 
paper for braille printing) to publish books for visually 
impaired people nationwide.   

Environmental Protection toward Sustainability
 The Financial Group places importance on participating  
in the development of the community environment  
to improve the quality of life of community members  
toward sustainability, which in turn helps build good  
relationships between the Financial Group’s employees 
and the community. In 2018, the following activities were 
organized: 

 • “Asoke Engagement Project” 
 The Financial Group joined with Srinakharinwirot  
University, Chulalongkorn University, Wattana District  
Office, and related agencies to organize the landscape  
architectural design contest among students of  
the Department of Landscape Architecture, Faculty  
of Architecture, Chulalongkorn University to improve  
the sidewalk and increase the green space in the  
Asoke Montri Road area.
 The work that has been selected is under the process  
of being implemented to produce a concrete result through  
the collaboration of relevant public and private sectors 
in hopes of it becoming a model for the cooperation for 
road development in other parts of Bangkok.   
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 • โครงการ “อโศกมนตรี : The Clean Road” 
 กลุ ่มธุรกิจฯ ร ่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ส�านักเขตวัฒนา และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม
น�าคณะนสิติ พนกังานธนาคาร และสมาชกิในชมุชนจติอาสา  
180 คน ท�าความสะอาด ขัดล้างสองฝั่งถนนอโศกมนตรี 
ตั้งแต่ด้านหน้าธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก จนถึง
อาคารชิโน-ไทย เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สัญจร รวมท้ัง 
เป็นต้นแบบในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนย่านนี้ 

การแสดงผลงานเรื่องการส่งเสริมวินัยการออม
 กลุม่ธรุกจิฯ ได้มโีอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานเร่ืองการสร้าง
ความตระหนกัรูแ้ละส่งเสรมิการสร้างวนิยัทางการเงนิ ภายใต้
โครงการ “KKP Smart Money, Happy Life” ณ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ อาทิ

 • “Asoke Montri: The Clean Road” 
 The Financial Group joined with Srinakharinwirot  
University, Wattana District Office, and related agencies  
to lead 108 students, the Bank’s employees, and  
volunteers to clean both sides of Asoke Montri Road 
starting from Kiatnakin Bank’s Asoke Branch to  
Sino-Thai Building to improve safety for passers-by  
and to serve as a model for environmental maintenance  
in the community.  

 • งาน “Bangkok Sustainable Banking Forum 2018”  
ซึ่ ง จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให ้
คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน  
เห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจภายใต้
แนวทาง “การธนาคารที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Banking” 
และมกีารด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนือ่งในอนาคต 

 •  การประชมุ “Sustainable Brands 2018 Bangkok” 
ซึ่งเป็นเวทีสัมมนาระดับโลกว่าด้วยความยั่งยืน การตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบทางสังคม ภายใต้หัวข้อ 
“Redesigning the Good Life” เพื่อกระตุ้นส�านึกสาธารณะ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในบางกระเจ้า 
จังหวัดสมุทรปราการ

Savings Discipline Promotion Activities Showcase
 The Financial Group has showcased the results of its 
financial awareness and discipline promotion activities 
organized under the project “KKP Smart Money, Happy 
Life” at various government and private organizations 
such as:

 • “Bangkok Sustainable Banking Forum 2018”  
organized by the Bank of Thailand to encourage directors 
and top executives of financial institutions to recognize 
the benefits and importance of conducting business  
under the “Sustainable Banking” framework.  

 •  “Sustainable Brands 2018 Bangkok” which is an  
international seminar on sustainability, environmental  
awareness, and social responsibility under the topic  
“Redesigning the Good Life” to stimulate public  
conciseness toward natural resources and the 
environment in Bang Krachao, Samut Prakan Province . 



การด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจ 
การเงินเกียรตินาคินภัทร มีอยู่ในกระบวนการทำ งาน และ 
การให้บริการทุกชนิด เรามีปรัชญาหลักในการประสาน
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน คู่ค้า ตลาดการเงินของชาติ และสังคมสิ่งแวดล้อม 
ให้ เป็นไปได้ ในทิศทางเดียวกัน หรือส่งเสริมกันและกัน  
โดยเชื่อมั่นว่านี่คือวิถีเดียวเท่านั้นที่จะนำ ไปสู่การเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแนบแน่น
ที่สุด



Conducting socially responsible business exists in  
every work process and service of Kiatnakin Phatra  
Financial Group. Our philosophy is to create  
benefits for all stakeholders, including customers,  
shareholders, employees, business partners, national  
financial market, society, and the environmental in 
a consistent or mutually supportive manner. We 
believe that this is the only way that will lead to 
sustainable growth and become the most socially 
responsible.










