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ธนาคารออมสินกับการพัฒนาสูความยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาสูความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ธนาคารออมสินมุ่งมั�นในการส่งเสริ มนโยบายด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ�งแวดล้ อมครอบคลุมผลกระทบทัง�
3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิ�งแวดล้ อม ภายใต้ แนวความคิด เติบโต ยัง� ยืน ตอบแทนคืนสู่สงั คม “ออมสิน
สร้ างโลกสีชมพู” มุง่ หมายให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของธนาคารออมสินทุกคน ได้ นําแนวปฏิบตั ดิ ้ านการพัฒนาสูค่ วามยัง� ยืน
ธนาคารเพื�อสังคม มาใช้ เป็ นส่วนหนึง� ในการบริ หารจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื�อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที�ตงไว้
ั�
จากนโยบายดังกล่าวธนาคารออมสินได้ ดําเนิ นโครงการและกิ จกรรมที� ส่งเสริ มการออมและสร้ างวินัยทางการเงินควบคู่ไป
กับการส่งเสริ มศักยภาพด้ านต่างๆ แก่ชมุ ชน ทังโครงการธนาคารโรงเรี
�
ยน กิจกรรมที�สง่ เสริ มด้ านการศึกษา วิชาการ ด้ านกีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรม ด้ านสังคมชุมชน และสิง� แวดล้ อม รวมทังโครงการบวร
�
รอบรัว� ออมสิน เพื�อเป็ นการเสริ มสร้ างรากฐานที�ดีในทุกๆ ด้ าน
นําไปสูก่ ารก้ าวเดินด้ วยกันอย่างยัง� ยืน

ออมเศรษฐกิจ

1. การสงเสริมการออม และสรางวินัยทางการเงิน

1.1 โครงการธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสิน (ปี ที�18)

ธนาคารออมสินได้ ริเริ� มโครงการธนาคารโรงเรี ยนโดยมีรูปแบบจําลองสาขา
ของธนาคารไว้ ในสถาบันการศึกษาเพื� อเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนนักศึกษาเป็ น
ผู้ดําเนินการด้ วยตนเองภายใต้ การดูแลของธนาคารออมสินสาขาที�ทําหน้ าที�
พี�เลี �ยงและสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดให้ เยาวชนมีนิสยั รักการออม และเติบโต
เป็ นผู้ใหญ่ที�มีฐานการออมมัน� คงต่อไป ธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสินเริ� ม
ดําเนินการมาตังแต่
� ปี 2541 จนถึงปั จจุบนั (สิ �นปี 2559) ธนาคารโรงเรี ยนมี
จํานวน 1,207 แห่ง นักเรี ยนที�เป็ นสมาชิก 2,290,253 คน จํานวนบัญชีเงินฝาก
2,333,076 บัญชี เงินออมสะสมทังหมด
�
972,670,553.04 ล้ านบาท

1.2 โครงการธนาคารโรงเรี ยนเสมือนจริง (Virtual School Bank)

ปฏิวตั ิธนาคารโรงเรี ยนสู่ยคุ Digital Banking 4.0 กิจกรรมส่งเสริ มการออมให้ กบั นักเรี ยนและโรงเรี ยนที�เป็ นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรี ยน มีจดุ ประสงค์เพื�อส่งเสริ มและสร้ างวินยั ทางการเงินให้ แก่เยาวชน โดยการสร้ างประสบการณ์นอกห้ องเรี ยนผ่านโลก
ออนไลน์แบบสนุกสนานและปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของกลุม่ ลูกค้ าธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสิน ซึง� ในปั จจุบนั ธนาคารได้
14 รายงานประจําป 2559

ออกแบบและพัฒนาสือ� ออนไลน์สามมิติ Virtual School Bank เพื�อส่งเสริมและสร้ างวินยั ทาง
การออมเงินให้ แก่เยาวชนในรูปแบบใหม่ ที�ต้องการเรี ยนรู้การออมเงิน โดยการท่องโปรแกรม
จําลองในโลกออนไลน์เสมือนจริง (Virtual 3D) ซึง� เป็ นเครื�องมือในการนําเสนอภาพเคลือ� นไหว
เสียงและสื�อมัลติมีเดียอื�นๆ โดยสามารถเชื�อมโยงสังคมออนไลน์ (Social Network) และ
สร้ างเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดี และเพื�อให้ ทนั ต่อความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ �น
อย่างรวดเร็ ว ซึง� ใน Virtual School Bank จะประกอบด้ วยอาคารธนาคารโรงเรี ยน อาคาร
ฝึ กปฏิบตั ิงานธนาคาร อาคารส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ออนไลน์ อาคารธนาคารออมสินสาขา
เสมือนจริ ง และสถานที�สําคัญต่างๆ รวมถึงแหล่งท่องเที�ยวต่างๆ ในประเทศไทย

2. สงเสริมศักยภาพลูกคาฐานราก และ SMEs ดวยการใหความรู
และสนับสนุนเงินทุน

2.1 ตลาดนัดประชารั ฐสีชมพู งานส่ งเสริมช่ องทาง และศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพลูกค้ าฐานราก และประชาชนทั�วไป

ด้ วยนโยบายของธนาคารออมสิน ในการเป็ นสถาบันการเงินของรั ฐเพื�อการพัฒนาสังคมสู่ความยั�งยืนในการออมเศรษฐกิ จ
ด้ วยการส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs การให้ ความรู้ และสนับสนุนเงินทุน การเสริ มสร้ างศักยภาพทางการเงิน การส่งเสริ ม
ช่องทางการจําหน่ายสินค้ า การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการของชุมชน และสังคมในระดับฐานราก อันจะส่งผลให้
ชุม ชนในระดับ ฐานรากมี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี คุณ ภาพชี วิ ต ที� ดี ขึน� อย่ า งยั�ง ยื น ต่ อ ไป ซึ�ง สอดคล้ อ งกับ นโยบายการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความยากจนของรัฐบาลในปั จจุบนั อีกทัง� ส่งเสริ มการลดใช้ ถงุ พลาสติกที�ย่อยสลายยาก และกล่องโฟม สร้ างโอกาสการจําหน่าย
สิ น ค้ า ให้ ป ระชาชนฐานราก และกลุ่ม ผู้ป ระกอบการรายย่ อ ย ประชาสัม พัน ธ์ ภ าพลัก ษณ์ ด้ า นการส่ง เสริ ม ประชาชนฐานราก
และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที�ดีระหว่างธนาคาร ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ทัง� ภาครั ฐ เอกชน
และองค์กรสาธารณกุศล ในปี 2559 มีลกู ค้ าของธนาคารร่ วมออกร้ านขายสินค้ าทังหมด
�
914 ร้ านค้ า มียอดจําหน่ายที�เกิดขึ �นจาก
การจัดงาน รวมทังหมด
�
8,385,612 บาท สร้ างการหมุนเวียนให้ กบั เศรษฐกิจฐานรากตามวิสยั ทัศน์ธนาคาร ผลการดําเนินงานปี พ.ศ.
2559 มีดงั นี �
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

สถานที่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดมหาสารคาม
รวม

จํานวนรานคา
(ราน)
158
153
176
165
139
123
914

ยอดจําหนาย
(บาท)
964,160.1,818,370.1,620,346.1,190,197.938,510.1,854,029.8,385,612.-

จํานวนผูเขาชมงาน
(คน)
5,000
4,500
3,000
1,100
2,000
3,000
18,600

2.2 โครงการธนาคารภูมปิ ั ญญา

ธนาคารภูมิปัญญา มุ่งส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม และ
ชุมชน โดยการให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิง� แวดล้ อม การเสริ มสร้ างศักยภาพทางการเงิน
การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ผ้ ผู ลิต และผู้ประกอบการรายย่อย วัตถุประสงค์เพื�อส่งเสริ มพัฒนาตนเอง และอาชีพ อันจะส่งผล
ให้ สังคมในระดับฐานรากมีความเข้ มแข็ง และมีคุณภาพชี วิตที�ดีขึน� อย่างยั�งยืน สอดคล้ องกับนโยบายรั ฐบาลในด้ านการศึกษา
และเรี ยนรู้ การทะนุบาํ รุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื น� ฟู และเผยแผ่ภมู ปิ ั ญญาท้ องถิ�น ตลอดจนเพิม� มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้ แก่ประเทศ ได้ ดําเนินโครงการส่งเสริ มภูมิปัญญา พัฒนาสูค่ วามยัง� ยืนในปี 2559 รวมทังสิ
� �น 22 องค์ความรู้ ได้ แก่
1. IN MILK Herb+
5. เรื อจําลองสําเภาไทย
2. Mr. Muay Thai and Senses of Thai
6. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้ าว
3. กระดาษซับนํ �ามันจากหยวกกล้ วย
7. พรมแฟนซี
4. หมอนกก
8. บันไดไม้ ไผ่พบั ได้
ธนาคารออมสิน 15

9. โอ่งผ้ าไหม
10. แปรรูปผ้ าปั กด้ นมือ (ยาโน)
11. ภาพแกะสลักหนังตะลุง
12. ปั น� ลิงจากดินสอพอง
13. นกคุ้ม
14. พัดหอม
15. จักสานก้ านจาก
16. ศาลพระภูมิทรงไทยไม้ สกั
17. กลองยาว
18. จักสานเตยปาหนันบ้ านดุหนุ
19. ปลาตะเพียนใบลาน
20. ถ่านอัดแท่งแฟนซีรูปหัวใจ
21. มีดอรัญญิก
22. ผ้ าบาติก
จัดกิจกรรมส่งเสริ มภูมิปัญญา พัฒนาสูค่ วามยัง� ยืน จํานวน 2 ครัง� ดังนี �
- ฝึ กอบรมการทําฟาร์ มโคนม และแปรรูปนํ �านมโค ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
- ฝึ กอบรมการปลูกผักในระบบเกษตรอินทรี ย์ ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี จ.น่าน

3. การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB (ปี ที� 4)

เป็ นหนึ�งในนโยบายของทางธนาคารออมสินคือการสร้ างความมีส่วนร่ วมระหว่างธนาคารออมสินกับลูกค้ า ชุมชน สังคม และ
สิง� แวดล้ อมในฐานะสถาบันการเงินที�อยูค่ กู่ บั สังคมไทยมาช้ านาน ได้ เล็งเห็นถึงความจําเป็ นที�จะส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการรุ่นใหม่ได้ ร้ ูจกั
การสร้ างสรรค์ธรุ กิจ พร้ อมกระบวนการเปลีย� นความคิดให้ เป็ นการลงมือทํา ธนาคารออมสินจึงจัดทําโครงการประกวด “ออมสิน สุดยอด
แนวคิดพลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB เพือ� ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็ นส่วนหนึง� ของ Startup Center ทีร� ัฐบาล
จัดตังขึ
� �นเพื�อเชื�อมโยงทุกภาคส่วนเข้ าด้ วยกัน โดยปี ที�ผ่านมาโครงการประกวดนี �ได้ รับความสนใจจากเยาวชนทัว� ประเทศ มีผลงาน
ที�เข้ าร่วมการประกวดจํานวน 1,305 ทีม และมีผ้ ทู ี�สนใจติดตามโครงการมากกว่า 100,000 คน ถือได้ วา่ โครงการนี �ประสบความสําเร็จ
เป็ นอย่างมาก สําหรับในปี 2559 ธนาคารได้ ขยายช่วงอายุของผู้สมัครเพื�อเปิ ดโอกาสให้ กบั กลุม่ เป้าหมายที�เป็ นคนทํางานรุ่นใหม่มากขึ �น
โดยกําหนดให้ ผ้ สู มัครต้ องมีอายุระหว่าง 16-30 ปี ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานเข้ าร่วมประกวด 1 ทีม ต่อ 1 แนวคิดธุรกิจภายใต้ คอนเซ็ปต์
“ทําได้ เลย ทําได้ เร็ว ทําได้ จริง” เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท ผลการประกวดในปี 2559 โดยทีมที�ชนะเลิศในปี นี �คือ
1. รางวัลชนะเลิศ คือทีม Healthticket ชื�อผลงาน Healthticket เงินรางวัล 1,000,000 บาท
คือการให้ บริ การทางการแพทย์ท�ีมีคณ
ุ ภาพ และได้ มาตรฐานสากลเป็ นสิ�งที�ผ้ ูคนในทัว� ทุกมุมโลกจะสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายผ่าน
“การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ” ประเทศไทยเป็ นประเทศที�มีศกั ยภาพในการให้ บริ การทางการแพทย์ที�สงู มาก และมีปัจจัยบวกมากมาย
ทัง� ทางด้ า นราคา บุค ลากร เครื� อ งมื อ ที� ทัน สมัย สถานพยาบาลที� ไ ด้ ม าตรฐานระดับ สากล และสภาพแวดล้ อ มที� เ กื อ� หนุน ต่ อ
การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ ด้ วยเหตุนี �ทีม Healthticket จึงต้ องการเข้ ามาเป็ นสื�อกลางในการจัดหาบริ การทางการแพทย์ในประเทศที�ตรง
กับความต้ องการของผู้คนในทุกมุมโลก ผ่านระบบ One Stop Service Booking Marketplace ที�ช่วยให้ คนไข้ ชาวต่างชาติสามารถ
ค้ นหาบริ การทางการแพทย์ที�ตรงกับความต้ องการ สามารถนัดหมายแพทย์ และโรงพยาบาล และอํานวยความสะดวกในการเดินทางมา
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ใช้ บริ การในราคาที�รับประกันได้ วา่ คุ้มที�สดุ นอกจากการบริ การทางการแพทย์แล้ ว คนไข้ ยงั สามารถที�จะเพิ�มบริ การทางด้ านการเดินทาง
และท่องเที�ยว เช่น การจองตัว� เครื� องบิน การจองโรงแรม การดูแลการเดินทางการจัดหาร้ านอาหาร และขอคําแนะนําด้ านการท่องเที�ยว
โดยมีผ้ ปู ระสานงาน 24 ชัว� โมงตลอดการเดินทาง
2. รองชนะเลิศอันดับ1 คือทีม Pitak ชื�อผลงานโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากอัตลักษณ์ ชุมชนหัตถกรรมจักสาน
ไม้ ไผ่ ของชุมชน บ้ านเมืองน้ อย เงินรางวัล 500,000 บาท แนวคิดของผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ ไผ่ที�มีอตั ลักษณ์ของชุมชน บ้ านเมืองน้ อย
ต.ศรี สว่าง อ.นาโพธิ� จ.บุรีรัมย์ มีลกั ษณะงานหัตถกรรมที�ทําด้ วยมือจากภูมิปัญญาที�เป็ นแบบเฉพาะชุมชน ผสมผสานการออกแบบให้
มีความร่วมสมัยตอบสนองกลุม่ เป้าหมาย
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีม Lawender ชื�อผลงาน Lawender เงินรางวัล 300,000 บาท กฎหมายเป็ นเรื� องไกลตัวสําหรับ
ประชาชนระดับ Mass หรื อในบางครัง� ผู้ที�ต้องการที�ปรึ กษาด้ านกฎหมายไม่สามารถเข้ าถึงนักกฎหมายที�มีคณ
ุ ภาพหรื อค่าใช้ จ่ายใน
การสรรหาที�ปรึ กษาทางกฎหมายมีราคาที�สงู มาก ด้ วยเหตุนี �จึงจัดตัง� Lawender ทีมงานคุณภาพที�ให้ ปรึ กษาด้ านกฎหมายสําหรับ
กลุ่มคนทุกสาขาอาชีพทุกระดับที�มีปัญหาทังในด้
� านธุรกิจ หรื อปั ญหาด้ านสินทรัพย์ หรื อสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ผ่าน Lawender to
Search และ Lawender to Draft ทีมงานผู้ให้ คําปรึกษาด้ านกฎหมายที�จะช่วยดูแลคุณทุกขันตอน
�
ทังเรื
� � องเอกสาร และการทําสัญญา
ร่างกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเตรี ยมเอกสารในชันศาล
�
จะทําให้ กฎหมายเป็ นเรื� องง่าย และเป็ นเรื� องใกล้ ตวั
รวมถึงรางวัลชมเชยอีก 7 ทีม ได้ รับทุนตังตั
� วรางวัลละ 50,000 บาท สําหรับ 10 ผลงานสุดท้ าย นอกจากจะได้ เงินรางวัลแล้ ว
ยังมีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรม Outing Startup เตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเป็ นผู้ประกอบการในอนาคต ณ ประเทศญี�ปนุ่

ออมสังคม

1. การสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และยกยองผูมีคุณธรรม และจริยธรรม

1.1 โครงการประกวดโรงเรี ยน และนักเรี ยนดีเด่ นด้ านคุณธรรม และจริยธรรม (ปี ที� 10)

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ �นตังแต่
� ปี 2550 ปี มหามงคล ที� พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พสกนิกรไทยร่ วมใจกันเพื�อเทิดพระเกียรติ และสนองแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย
นําเรื� อง “คุณธรรม” ซึง� เป็ นองค์ประกอบที�สําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นคุณสมบัติท�ีสําคัญของโรงเรี ยน และ
นักเรี ยนที�เข้ าประกวดในโครงการนี � ธนาคารออมสินเล็งเห็นความสําคัญของการสร้ างจิตสํานึกด้ านคุณธรรมให้ กบั เด็กและเยาวชน
โดยร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
� �นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประกวด
สถานศึกษาที�ดําเนินการส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจ และปฏิบตั จิ ริ งด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น และ
ประกวดนักเรี ยน นักศึกษาที�มีความประพฤติดีเด่นด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม น้ อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิตประจําวันโดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ
เป็ นรางวัล และค่าใช้ จา่ ยในการจัดประกวดโรงเรี ยน และนักเรี ยนดีเด่นตังแต่
� ปี 2550-2559
โดยจัดประกวดต่อเนื�องเป็ นระยะเวลา 10 ปี ในการพิจารณาตัดสินผลการประกวดในรอบ
สุดท้ ายนี � เป็ นการคัดเลือกโรงเรี ยนดีเด่นในสังกัด สพฐ. และ สอศ. จํานวน 44 โรงเรี ยน
จาก 225 โรงเรี ยน และนักเรี ยนดีเด่นในสังกัด สพฐ. และ สอศ. จํานวน 110 คน จากนักเรี ยน
1,218 คน โดยโรงเรี ยนที�ชนะการประกวดโรงเรี ยนดีเด่นจะได้ รับเงินสนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนละ 100,000 บาท พร้ อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ และนักเรียนทีช� นะการประกวดนักเรียน
ดีเด่นจะได้ รับเงินทุนการศึกษา รางวัลละ 40,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

1.2 โครงการปณิธานความดี ปี ที� 2

ธนาคารออมสิน ร่ วมกับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินโครงการปณิธาน
ความดี เพื� อ ให้ ป ระชาชนได้ มี โ อกาสรวมใจถวายความจงรั ก ภัก ดี แ ด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที� 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ในช่วงเวลาระหว่างปี 2558-2560 โดยการตังปณิ
� ธาน
ความดีซงึ� จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง และสังคมทางอ้ อมธนาคาร ออมสินจัดทํากระปุกเขียนปณิธานความดี เพื�อนําไปแขวนที�ต้นไทรทอง
(ต้ นปณิธานความดี) รวบรวมให้ กบั สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยตลอด 2 ปี มีประชาชนจากทัว� ประเทศร่วมเขียนปณิธาน
ความดีกบั ธนาคารออมสินกว่า 20,000 ความดี
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2. การสงเสริมศักยภาพเยาวชน

2.1 โครงการกีฬาธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสิน (ปี ที� 8)

ตามที� ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จัด ให้ มี ห ลัก สูต รเกี� ย วกั บ การเรี ย นการสอน
ด้ านกี ฬา เพื� อให้ เยาวชนไทยได้ มีโอกาสศึกษาเรี ยนรู้ ในชัน� เรี ยนมาโดยตลอดนัน�
ธนาคารออมสิ น ได้ มองเห็ น ความสํ า คั ญ ในการจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว จึ ง ได้
มี น โยบายและมอบหมายให้ ฝ่ ายพั ฒ นาสัง คมและสิ� ง แวดล้ อม จั ด กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น โครงการกี ฬ าธนาคารโรงเรี ย น ธนาคารออมสิ น เพื� อ เป็ น
การเพิ�มโอกาสให้ กับนักเรี ยน นักศึกษาที�เป็ นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรี ยนได้
พัฒ นาทัก ษะทางด้ า นกี ฬ า โดยจัด ให้ มี ก ารแข่ง ขัน กี ฬ าระหว่า งสมาชิ ก โครงการ
ธนาคารโรงเรี ยน ซึ�งจัดอย่างต่อเนื� องมาตัง� แต่ปี 2552 เป็ นต้ นมา โดยมุ่งส่งเสริ มให้ เยาวชนได้ พัฒนาทักษะทางด้ านกี ฬา เพิ�ม
เวที ส นามแข่ ง ขัน และนํ า ความสามารถของตนเองไปใช้ ประโยชน์ ทัง� ในระดับ ของการศึ ก ษา และประกอบอาชี พ ต่ อ ไปใน
อนาคต โดยเชื�อมัน� ว่าจะส่งผลให้ เยาวชนเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที�สามารถพึ�งพาตนเองได้ ในอนาคต ตลอดจนสามารถนําความสามารถ
ดังกล่าวเป็ นบันไดก้ าวเข้ าสูโ่ ครงการช้ างเผือกของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ หรื อก้ าวเข้ าสูส่ ายอาชีพ หรื อระดับประเทศต่อไป อันจะส่งผล
ให้ เยาวชนของสมาชิกธนาคารโรงเรี ยนสามารถเติบโตเป็ นทรัพยากรบุคคลที�ทรงคุณภาพต่อสังคม และประเทศชาติ ในปี 2559 ธนาคาร
ออมสินจัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้ แก่ ฟุตบอล (ชาย) 18 ปี วอลเลย์บอล (หญิง) 18 ปี บาสเกตบอล (ชาย) 18 ปี และสนับสนุน
การสร้ างทีมฟุตบอลช้ างชมพูทกุ ภูมิภาคทัว� ประเทศ มีนกั เรี ยนที�สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมจํานวนกว่า 57,000 คน

2.2 โครงการดนตรี ธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสิน (ปี ที� 8)

ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงความสําคัญของนักเรี ยน หรื อสมาชิกธนาคารโรงเรี ยน โดยจัดกิจกรรมที�มงุ่ เน้ นความมีนํ �าใจเป็ นนักกีฬา
รู้ แพ้ ร้ ู ชนะรู้ อภัย รู้ รักสามัคคี อันเป็ นสิ�งสําคัญที�จะนําไปใช้ ในการดําเนินชีวิต และส่งผลให้ สมาชิกธนาคารโรงเรี ยนสามารถเติบโต
เป็ นทรัพยากรบุคคลที�ทรงคุณค่าต่อสังคม และเพื�อเป็ นการส่งเสริ มสนับสนุน พัฒนาทักษะด้ านอื�นๆ ให้ แก่สมาชิกธนาคารโรงเรี ยน
ให้ มีศกั ยภาพมากยิ�งขึ �น ธนาคารจึงได้ ริเริ� มจัดการประกวดดนตรี ธนาคารโรงเรี ยน ธนาคาร
ออมสิน ตังแต่
� ปี 2552 เป็ นต้ นมา โดยจัดเวทีการประกวด เพื�อให้ นกั เรี ยนที�เป็ นสมาชิกโครงการ
ธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสิน ได้ มีการฝึ กฝนพัฒนาทักษะทางด้ านดนตรี ซึง� จะส่งผลให้
นักเรี ยนได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถในสิ�งที�ตนเองถนัดให้ เกิดประโยชน์ ทัง� ในด้ านการนําไป
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ ในอนาคต และในปี 2559 ธนาคารออมสินได้ จดั ประกวดดนตรี
2 ประเภท คือ Symphonic Band มีนกั เรี ยนเข้ าร่วมกว่า 500 คน และวงโยธวาทิต มีนกั เรี ยน
เข้ าร่วมจํานวนกว่า 7,500 คน พร้ อมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื�อพัฒนาต่อยอดทางด้ านดนตรี
ทัง� 2 ประเภท เป็ นจํานวนเงินกว่า 2,000,000 บาท

2.3 โครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ปี ที� 7)

โครงการประเมิน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจําปี
2559 (Thailand Education Development and Evaluation Tests) โครงการดังกล่าวเป็ น
โครงการที�ธนาคารออมสิน สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
บริ ษัท เอดู พาร์ ค จํากัด ร่ วมกันดําเนินการจัดการสอบประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยธนาคารออมสิน ได้ สนับสนุนงบประมาณโครงการ
เป็ นเงิน 3,996,000 บาท ทังนี
� �ธนาคารออมสินได้ สนับสนุนโครงการประเมิน และพัฒนาสูค่ วาม
เป็ นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดงั กล่าวมาตังแต่
� ปี 2553–2559 รวมเป็ นเงินทังสิ
� �น
29,528,000 บาท โดยในปี 2559 มีนกั เรี ยนที�สมัครสอบทังสองวิ
�
ชาจํานวนกว่า 167,000 คน
และมีโรงเรี ยนที�เข้ าร่วมโครงการทังสองวิ
�
ชาจํานวนกว่า 1,400 โรงเรี ยน

2.4 สนับสนุนโครงการการเพชรยอดมงกุฎวิชาภาษาไทย ประวัตศิ าสตร์
และภาษาอังกฤษ (ปี ที� 3)

ธนาคารออมสิน ได้ ดําเนินการโครงการส่งเสริ มการศึกษาเยาวชนที�มีศกั ยภาพทางด้ านวิชาการ ซึ�งที�ผ่านมาได้ มีการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพของเยาวชนในหลายส่วน ได้ แก่ โครงการธนาคารโรงเรี ยน โครงการกีฬาธนาคารโรงเรี ยน โครงการดนตรี ธนาคารโรงเรี ยน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื�อมุง่ เสริ มสร้ างวินยั ทางการออม คุณธรรม จริ ยธรรม และส่งเสริ มให้ นกั เรี ยน และเยาวชนได้ ร้ ูจกั การใช้ เวลาว่างให้
18 รายงานประจําป 2559

เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง เกิดความรักสามัคคีในหมูค่ ณะ นอกจากที�กล่าวมา ธนาคารออมสินได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ดังนัน� เพื�อเป็ นการส่งเสริ มนักเรี ยน และเยาวชนให้ เกิดความกระตือรื อร้ นในการแสวงหา
ความรู้ เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้ซงึ� กันและกัน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาตรฐานตามความถนัดเฉพาะทางด้ าน
วิชาการ จนเป็ นที�ยอมรับในสังคม ธนาคารจึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี�ยวกับวิชาการ ซึง� นอกจากจะจัดให้ มี “โครงการ
ประเมินและพัฒนาสูค่ วามเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ” แล้ ว ธนาคารออมสินยังได้ ร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร โดยพระพรหม
มังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ในการสนับสนุน โครงการจัดสอบแข่งขันภาษาไทย ประวัตศิ าสตร์ และภาษาอังกฤษ “เพชรยอดมงกุฎ”
เพื�อพัฒนาทักษะด้ านวิชาการ และส่งเสริ มการสร้ างทรัพยากรบุคคลที�มีคณ
ุ ภาพอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป
ในอนาคต ในปี 2559 ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็ นเงิน 3,000,000 บาท และมีนกั เรี ยนเข้ าร่วมกว่า 8,000
คน โรงเรี ยนเข้ าร่วมกว่า 2,300 โรงเรี ยน

2.5 โครงการค่ ายพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
“กิจกรรมค่ ายก้ าวใหม่ ใจสีชมพู” (ปี ที� 4)

เด็กและเยาวชนถือเป็ นทรัพยากรที�มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต แต่ปัจจุบนั มีเด็ก และเยาวชนที�พลาดพลัง�
กระทําผิดกฎหมายจํานวนมาก และเข้ าสู่ระบบการคุมประพฤติ เพื�อฟื น� ฟูปรับเปลี�ยนความคิดและพฤติกรรมให้ อยู่ในระเบียบ และ
บรรทัดฐานของสังคม ธนาคารออมสิน และกรมคุมประพฤติ จึงได้ มีการทําข้ อตกลงร่ วมกันเพื�อประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก และเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ภายใต้ ชื�อโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนในความดูแลของ
กรมคุมประพฤติ” ซึง� ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื�องตังแต่
� ปี 2556 โดยกรมคุมประพฤติใช้ หลักสูตรลูกเสือสามัญในการจัดค่ายฯ มีการอบรม
ให้ ความรู้ในหัวข้ อหลักๆ ได้ แก่ กิจกรรมสร้ างความเข้ าใจ และตระหนักรู้ในตนเอง กิจกรรมสร้ างคุณค่าในตนเอง กิจกรรมเข้ าฐานผจญภัย
กิจกรรมทักษะลูกเสือ และมีการอบรมให้ ความรู้ในหัวข้ อการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรี ยนรู้ประโยชน์ของ
การออม และกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมเรี ยนรู้ฝึกอาชีพ
ในปี 2559 ธนาคารออมสิน และกรมคุมประพฤติ ได้ จดั กิจกรรมดังกล่าวขึ �นภายใต้ ชื�อ
“กิจกรรมค่ายก้ าวใหม่ ใจสีชมพู”กระจายทัว� ทุกภูมิภาคต่างๆ ได้ แก่ จังหวัดตาก (แม่สอด)
อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี สตูล ภูเก็ต นครสวรรค์ สุรินทร์ ประจวบคีรีขนั ธ์ และ
เชียงใหม่ โดยมีเยาวชนเข้ าร่วมกว่า 600 คน

2.6 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรี ยน ตชด. (ปี ที� 7)

ธนาคารออมสิ น เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของการมอบโอกาสทางการศึก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก
และเยาวชนในถิ�นทุรกันดาร โดยได้ เริ� มดําเนินโครงการสนับสนุนให้ กับโรงเรี ยนในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนต่อเนื�องมาตังแต่
� ปี 2553 จนถึงปั จจุบนั เป็ นปี ท�ี 7
วัตถุประสงค์เพื�อให้ เด็ก และเยาวชน ได้ รับโอกาสทางการศึกษาที�มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน
มีวสั ดุอปุ กรณ์ และสื�อการเรี ยนการสอนที�ทนั สมัย มีสภาพแวดล้ อมที�เอื �ออํานวยต่อการเรี ยน
การสอน นําไปสูก่ ารสร้ างเด็ก และเยาวชนที�มีคณ
ุ ภาพให้ กบั สังคมต่อไป โครงการเกี�ยวกับ
โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนที�ธนาคารออมสินให้ การสนับสนุนไปแล้ ว มีดงั นี �
1. สนั บ สนุ น โครงการจั ด สร้ างถาวรวั ต ถุ ท างการศึ ก ษา ซึ�ง เป็ น โครงการที� มี
วัตถุประสงค์เพื�อมุง่ เน้ นพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ�นทุรกันดาร ให้ ได้ รับโอกาสทางการศึกษาที�มีคณ
ุ ภาพ โดยจัดสร้ างอาคารเรี ยนพร้ อม
อุปกรณ์ภายในห้ องเรี ยน และปรับปรุงสภาพแวดล้ อมรอบบริ เวณอาคาร เพื�อให้ โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยนที�ได้ มาตรฐาน มีสภาพแวดล้ อม
ที�เอื �ออํานวยต่อการเรี ยนการสอน โดยสนับสนุนงบประมาณให้ กบั โรงเรี ยนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไปแล้ วตังแต่
�
ปี 2553-2559 จํานวน 10 แห่ง เป็ นเงิน 24,885,017.13 บาท
2. สนั บสนุ นโครงการส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษา ซึ�งเป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ�นทุรกันดารตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ด้ วยกิจกรรม
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนการสอนทางไกล การฝึ กอาชีพ ส่งเสริมให้ มวี สั ดุอปุ กรณ์ และสือ� การเรียน
การสอนทีท� นั สมัย และปรับปรุงห้ องสมุดให้ เป็ นทีส� าํ หรับการศึกษาค้ นคว้ าตังแต่
� ปี 2555-2559 จํานวน 104 แห่ง เป็ นเงิน 10,613,916 บาท
3. สนับสนุนทุนการศึกษาต่ อเนื�อง 3 ปี (ปี 2554-2559) ซึง� เป็ นการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื�องให้ แก่นกั เรี ยน โรงเรี ยน
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนที�มีผลการเรี ยนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จํานวนทุนละ 10,000 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
� �น 1,200,000 บาท
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3. การดําเนินงานเพื่อชวยเหลือสังคมและชุมชน
3.1 โครงการประกวด ชุมชนประชารั ฐสีชมพู

ธนาคารออมสิน ส่งเสริ มให้ ชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนาตนเอง จากการมีส่วนร่ วมกัน
ระหว่างสมาชิกในชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างธนาคาร หน่วยงาน
ภาครัฐในพื �นที� และชุมชนทัว� ประเทศ ซึง� จะก่อให้ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง สามารถพึง� พาตนเองได้ นําไปสู่
ความยัง� ยืนตามยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลที�ให้ ความสําคัญกับการประสานพลังในทุกภาคส่วน โดยในปี 2559 จึงได้ ริเริ� ม โครงการประกวด
ชุมชนประชารัฐสีชมพู ขึ �นโดยมีชมุ ชนที�สนใจเข้ าร่วมโครงการ 432 ชุมชนและมีการคัดเลือกรอบแรกให้ เหลือ 100 ชุมชนคัดเลือกรอบ 2
เหลือ 20 ชุมชนคัดเลือกรอบ 3 เหลือ 10 ชุมชน คัดเลือกชุมชนชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รวมเงินสนับสนุนทังสิ
� �น 3,000,000 บาท โดย
ชุมชนที�ได้ รางวัลมีดงั ต่อไปนี �
1. ชุมชนชนะเลิศ ได้ แก่ ชุมชนบ้ านห้ วยเดื�อ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ได้ รับทุนสนับสนุนจํานวน 500,000 บาท จากแผนงาน ชุมชน
ธรรมชาติศกึ ษาบ้ านห้ วยเดื�อ
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ แก่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี บ้ านใหม่พฒ
ั นา หมูท่ ี� 4 จังหวัดน่าน ได้ รับทุนสนับสนุนจํานวน 300,000
บาท จากแผนงาน การพัฒนาสูช่ มุ ชนต้ นแบบด้ านการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ แก่ ชุมชนบ้ านห้ วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ รับทุนสนับสนุนจํานวน 200,000 บาท จากแผนงาน
อนุรักษ์ ป่าชุมชนบ้ านห้ วยสะพานสามัคคี

3.2 กิจกรรมตู้กับข้ าวสีชมพู

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมตู้กบั ข้ าวสีชมพู มีวตั ถุประสงค์เพื�อส่งเสริ มการสร้ างแหล่งอาหารในชุมชน
เป็ น ตู้กับ ข้ า วของชุม ชนที� อ ยู่ใ กล้ ตัว มี อ าหารครบ 5 หมู่ใ ห้ รั บ ประทาน มี สุข ภาพดี จ ากการกิ น อาหาร
ปลอดสารพิษ ส่งเสริ มการทําเกษตรที�ครอบคลุมการจัดการพืช ดิน นํ �า และสัตว์ ใช้ พื �นที�ส่วนที�ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้ นให้ ชมุ ชนเป็ นเจ้ าภาพหลักในการขับเคลื�อนการลงมือทําการเกษตรเพื�อสร้ างแหล่ง
อาหารในชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรื อเศรษฐกิจพึง� ตนเอง ตามแนวทางพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประยุกต์ใช้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ทําตามกําลังเริ� มจากเล็กไปหาใหญ่ จากง่ายไปหายาก
บนรากฐานการรู้จกั ตัวเองด้ วยการรู้จกั พอ รู้จกั อุดรูรั�วเพื�อลดรายจ่าย และส่งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรนํ �าและป่ า ตามพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต�ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที� 9 ในโครงการ “84 พรรษา ประชารวมใจภักดิ� รักษ์ นํ �า รักษ์ ป่า” เนื�องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที� 12 สิงหาคม 2559 เพือ� ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และนํ �า โดยธนาคาร
ออมสินสนับสนุนงบประมาณทังหมดจํ
�
านวนกว่า 1,000,000 บาท ซึง� กิจกรรมดังกล่าวมีชมุ ชนเข้ ารวมจํานวนทังหมด
�
23 ชุมชน และ
ประชาชนทีส� นใจเข้ าร่วมกว่า 30,000 กว่าคน จํานวนครัวเรือนกว่า 9,000 ครัวเรือน

3.3 โครงการช่ วยเหลือคนพิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติฉบับที� 4 พ.ศ. 2555-2559 เป็ นแผนยุทธศาสตร์
ที� 3 เสริมพลังอํานาจให้ คนพิการ และผู้ดแู ลคนพิการเพือ� ความมัน� คง และความก้ าวหน้ าด้ านอาชีพ
หรือการทํางานการประกอบอาชีพอิสระทีด� าํ เนินการภายใต้ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ ไขเพิม� เติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติวา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ� นไขการให้ สมั ปทานจัดสถานทีจ� าํ หน่ายสินค้ าหรือบริการ
จัดจ้ างเหมาช่วงงานหรือจ้ างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพเิ ศษ ฝึ กงาน หรือจัดให้ มอี ปุ กรณ์ หรือสิง� อํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้
ความช่วยเหลืออืน� ใดแก่คนพิการหรือผู้ดแู ลคนพิการ พ.ศ. 2558 ซึง� บังคับให้ สถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้ องปฏิบตั ิ
ตามให้ ถกู ต้ องตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเป็ นรูปธรรม และเป็ นระบบทีช� ดั เจน เน้ นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ด้ วยมีหลักการสําคัญ
ในการสร้ างสังคมทีบ� รู ณาการเพือ� คนพิการ และทุกคนในสังคม ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการ และผู้ดแู ลคนพิการ รวมถึงการสร้ างเสริมเจตคติ
เชิงสร้ างสรรค์ตอ่ ความพิการ คนพิการ ผู้ดแู ลคนพิการ และครอบครัว ทังนี
� � เพือ� ให้ คนพิการสามารถเข้ าถึงสิทธิอย่างแท้ จริง สังคมมีความรู้
ความเข้ าใจคนพิการ และมีสว่ นร่วมลดความเหลือ� มลํ �าสร้ างทางเลือกและสร้ างโอกาสการหารายได้ ให้ แก่คนพิการ ผู้ดแู ลคนพิการ และ
ครอบครัว พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงาน ฝึ กทักษะฝี มอื เพือ� การประกอบอาชีพ และเพือ� เพิม� ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สร้ างขวัญ และกําลังใจให้ กบั คนพิการ ผู้ดแู ลคนพิการ และครอบครัว การดําเนินงานปี 2559 ธนาคารออมสินได้ ประสานหน่วยงานเตรียม
ความพร้ อมจัดโครงการช่วยเหลือคนพิการปี 2560 จํานวน 100 คน โดยใช้ งบประมาณปี 2559 และได้ ดาํ เนินการแล้ ว ดังนี �
1. กรมพัฒนาฝี มือแรงงานอนุมตั หิ ลักสูตร เพื�อการฝึ กอบรม จํานวน 4 หลักสูตร
2. สํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื �นที� 10 อนุมตั โิ ครงการ
20 รายงานประจําป 2559

3.4 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2559

มีวตั ถุประสงค์เพื�อทําบุบํารุงพระพุทธศาสนา อันเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดย
การจัดซื �อเทียนพรรษาถวายให้ กบั วัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 8,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 616,000 บาท

3.5 ออมสินห่ วงใยช่ วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ

“โครงการออมสินห่วงใยช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ” ตามประเภทของภัยธรรมชาติ ธนาคาร
ออมสินได้ ชว่ ยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณในปี 2559 ดังนี �
ภัยหนาว ธนาคารออมสินร่วมแบ่งปั นความอบอุน่ ให้ กบั พี�น้องชาวไทยทัว� ประเทศที�ได้ รับ
ความเดือดร้ อนจากภัยหนาว โดยมอบผ้ าห่มกันหนาว ในพื �นที�ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมงบประมาณสนับสนุนจํานวนกว่า 1,200,000 บาท
อุทกภัยนํา� ท่ วม ธนาคารออมสินร่ วมบรรเทาความเดือดร้ อนให้ แก่ประชาชนที�ประสบ
อุทกภัยทัว� ประเทศ โดยมอบถุงยังชีพรวมงบประมาณสนับสนุนจํานวนกว่า 3,700,000 บาท
ผู้ ประสบอัคคีภัย ธนาคารออมสินร่ วมสนับสนุนงบประมาณเพื�อช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภยั จากเหตุการไฟไหม้ บ้านเรือนประชาชนเนือ� งจากไฟป่ า รวมงบประมาณสนับสนุนจํานวน
กว่า 300,000 บาท

3.6 การพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการเพื�อสร้ างสรรค์ สังคม
กิจกรรม “ทําบัตร ปั นเสือ� ”

ธนาคารได้ จดั ทําโครงการ “ทําบัตร ปันเสื �อ” เพือ� ให้ ลกู ค้ าทีส� มัครบัตรเดบิตในเดือนธันวาคม
2559 ได้ มีสว่ นร่วมกับธนาคารในการทําความดีชว่ ยเหลือสังคม โดยบริ จาคเสื �อดําให้ กบั ผู้ที�ขาดแคลน และผู้ด้อยโอกาสได้ รับโอกาสใส่
เสื �อดําร่วมถวายความอาลัยให้ กบั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมีกําหนดให้ เริ�มแจกให้ กบั ประชาชนก่อนกําหนด
พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ซึง� ตรงกับวันที� 20 มกราคม 2560 หลักเกณฑ์ และเงื�อนไข ลูกค้ าผู้สมัครบัตร
เดบิตของธนาคารทุกประเภท 1 บัตร ต่อ 1 บัญชี มีสว่ นร่วมในการบริ จาคเสื �อดํา 1 ตัว ผลการจําหน่ายบัตรเดบิตในเดือนธันวาคม 2559
รวมทังสิ
� �น 321,829 บัตร ผลิตแล้ ว 100,000 ตัว และจัดส่งเสื �อดําให้ กบั ธนาคารออมสินภาค เพื�อนําไปจัดสรรมอบให้ กบั ผู้ที�ขาดแคลน
และผู้ด้อยโอกาสทัว� ประเทศ

ออมสิ่งแวดลอม

1. การสรางและสงเสริมจิตสํานึกในการดูแล และรักษาสิ่งแวดลอม
1.1 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ประจําปี 2559

เป็ นโครงการ และกิจกรรมเพือ� เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที� 9 เนื�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
และหนังสือจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เรื� องแนวทางการพัฒนาทรัพยากรนํ �า
และป่ า ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที� 9 เพื�อเป็ นการสนองแนวทางการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวประกอบกับปั จจุบนั ปั ญหาทรัพยากรนํ �าทวีความรุนแรงมากขึ �น ส่งผลกระทบปั ญหาหลายด้ าน ซึง� ไม่วา่ จะมนุษย์ สัตว์ป่า และ
สิง� แวดล้ อม ล้ วนได้ รับความเดือดร้ อนทังสิ
� �น จากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที�ผา่ นมา ทําให้ มี
ความต้ องการใช้ ที�ดินเพื�อการเกษตรของประชาชนเพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็ ว อีกทังภาวะขาดแคลนนํ
�
�าขณะนี �กําลังเป็ นเรื� องที�หลายประเทศ
ให้ ความสําคัญอย่างยิ�ง เนื�องจากนํ �าเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เป็ นตัวขับเคลื�อนเศรษฐกิจอย่างหนึ�ง ไม่ว่าจะ
เป็ นการใช้ นํ �าภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็ นต้ น ดังนัน� จึงจําเป็ นต้ องฟื น� ฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
นํ า� ให้ กลับคืนมาดังเดิม โดยมีแนวทางการให้ การศึกษาเกี� ยวกับสิ�งแวดล้ อมการสร้ างจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์ สิ�งแวดล้ อม และ
การส่งเสริ มให้ มีการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมโดยให้ เอื �อสิ�งแวดล้ อม ธนาคารออมสินจึงจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ให้ สอดคล้ องกับ
พันธกิจธนาคารในด้ านธนาคารเพื�อสังคม ธนาคารออมสินได้ ตระหนักในการอนุรักษ์ และให้ ความสําคัญในเรื� องทรัพยากรนํ �า จึงได้ จดั
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรนํ �า อาทิ การสร้ างฝายชะลอนํ �า พัฒนาคูคลอง รณรงค์ไม่ทิ �งขยะมูลฝอยและสิง� ปฏิกลู ลงแม่นํ �า เป็ นต้ น ในปี 2559
โดยได้ จดั กิจกรรมธนาคารออมสินทัง� 18 ภาค และใช้ งบประมาณโครงการธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ เงินสาธารณประโยชน์
ค่าใช้ จา่ ยในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ แก่นกั เรี ยนที�ปฏิบตั งิ านธนาคารโรงเรี ยนๆ ละ 10,000 บาท จํานวน 1,086 แห่งนี �มีจํานวน
นักเรี ยนเข้ าร่วมทังหมด
�
6,967 คน โดยปลูกต้ นไม้ จํานวน 5,450 ต้ น ทําฝายและซ่อมแซมจํานวน 6 ฝาย ปล่อยปลาจํานวน 64,449 ตัว
และ EM BALL บําบัดนํ �าเสียจํานวน 300 ลูก ธนาคารออมสินสนับสนุนจํานวนทังสิ
� �น 10,860,000 บาท
ธนาคารออมสิน 21

ขอมูลทางการเ งินที่สําคัญ
จุดเดนในรอบ 5 ป
งบกําไรขาดทุน
รายได้ ดอกเบี �ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี �ย
รายได้ ดอกเบี �ยสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงานอื�น
ค่าใช้ จา่ ยจากการดําเนินงานอื�น
กําไรจากการดําเนินงาน
หนี �สูญ หนี �สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
และปรับโครงสร้ างหนี �
กําไรสุทธิ1/
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�นสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
งบดุล
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ
เงินให้ สนิ เชื�อ2/
หนี �สินรวม
เงินฝาก2/
ส่วนของทุน
อัตราส่ วนทางการเงินที�สาํ คัญ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สทุ ธิเฉลี�ย (ROA)1/
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี�ย (ROE)1/
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี �ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์สทุ ธิเฉลี�ย (NIM)
ค่าใช้ จา่ ยดําเนินงานต่อรายได้ รวมสุทธิ (Cost / Income)1/
เงินให้ สนิ เชื�อต่อเงินฝาก (L/D)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยงทังสิ
� �น (CAR)3/
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย� งชันที
� � 1 (Tier I Ratio)3/
อัตราส่วนสินเชื�อที�หยุดรับรู้รายได้ ตอ่ เงินให้ สนิ เชื�อรวม
(gross NPLs)2/
อัตราส่วนค่าเผือ� หนี �สงสัยจะสูญต่อสินเชือ� ทีห� ยุดรับรู้รายได้
(LLR / NPLs)
พนักงาน
สาขา
หน่วยให้ บริ การ4/
เครื� องอัตโนมัตบิ ริ การตนเอง (Self Service)
ธนาคารโรงเรี ยน
1/
2/
3/
4/

หน่วย : ล้ านบาท

2558

2559

106,955
51,301
55,654
4,008
1,319
34,062
26,919
4,688

103,815
45,749
58,066
4,590
3,070
34,985
30,741
8,042

104,335
44,087
60,248
4,781
3,242
32,776
35,495
9,549

0.5
(3.6)
3.8
4.2
5.6
(6.3)
15.5
18.7

21,909
(4,948)
16,961

22,231
(603)
21,628

22,699
(1,437)
21,262

25,946
5,629
31,575

14.3
491.7
48.5

1,962,550
249,177
1,585,145
1,828,834
1,679,764
133,716

2,176,901
250,633
1,678,309
2,040,042
1,879,425
136,859

2,259,016
268,815
1,802,971
2,111,917
1,952,504
147,099

2,400,468
246,127
1,919,659
2,248,713
2,082,706
151,755

2,509,588
283,604
1,901,851
2,339,181
2,159,136
170,407

4.5
15.2
(0.9)
4.0
3.7
12.3

1.16
17.21
2.69
56.93
94.35
10.63
9.75
1.06

1.07
16.13
2.62
56.28
89.28
10.56
9.88
1.14

1.01
16.03
2.51
55.98
92.32
11.11
10.21
1.37

1.00
15.37
2.56
53.35
92.15
10.80
10.24
1.61

1.08
16.59
2.51
48.14
88.06
11.54
10.86
2.04

171.21

168.60

148.22

142.84

136.53

13,787
932
160
6,341
733

14,666
1,001
156
6,505
853

15,366
1,025
152
7,534
973

15,653
1,043
163
7,764
1,086

15,927
1,056
154
8,234
1,207

2555

2556

2557

99,226
50,083
49,143
2,705
3,106
31,258
23,696
2,402

105,620
51,713
53,907
3,741
2,636
33,908
26,376
4,467

21,294
4,494
25,788

(ปรับปรุง)

เปลี่ยนแปลง
(% YoY)

ตังแต่
� ปี 2554 มีคา่ ใช้ จา่ ยรายการพิเศษ ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปี ละ 5,346.7 ล้ านบาท
โดยปี 2558 เป็ นปี สดุ ท้ าย และเงินประเดิมเข้ าโครงการกองทุนสํารองเลี �ยงชีพทยอยจ่าย 10 ปี
เงินให้ สนิ เชื�อและเงินฝากได้ รวมธุรกรรมที�ทํากับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี �ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
ซึง� บันทึกในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ทังด้
� านสินทรัพย์และหนี �สินด้ วย
คํานวณตามเกณฑ์ Basel II ตังแต่
� ปี 2554
ประกอบด้ วย หน่วยให้ บริ การบนอําเภอ รถ และเรื อเคลื�อนที�

22 รายงานประจําป 2559

1/
2/

ตังแต่
� ปี 2554 มีคา่ ใช้ จา่ ยรายการพิเศษ ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปี ละ 5,346.7 ล้ านบาท
โดยปี 2558 เป็ นปี สดุ ท้ าย และเงินประเดิมเข้ าโครงการกองทุนสํารองเลี �ยงชีพทยอยจ่าย 10 ปี
เงินให้ สนิ เชื�อและเงินฝากได้ รวมธุรกรรมที�ทํากับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี �ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
ซึง� บันทึกในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ทังด้
� านสินทรัพย์และหนี �สินด้ วย
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สารจากประธานกรรมการธนาคารออมสิน
ปี 2559 เป็ นปี แห่งความสูญเสียครั ง� ยิ�งใหญ่ ของพสกนิ กรชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื�อวันพฤหัสบดีที� 13 ตุลาคม 2559 ปวงข้ าพระพุทธเจ้ าคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างธนาคาร
ออมสิน ขอกราบแทบพระบาทส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัย และขอน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่อมรํ าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที�สดุ มิได้
ในรอบปี 2559 ธนาคารออมสินได้ มีบทบาทสําคัญยิ�งต่อการสร้ างอนาคตที�มนั� คง มัง� คัง� และยัง� ยืนของประเทศและประชาชน
โดยเป็ นกลไกสําคัญในการสนับสนุนและขับเคลื�อนเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทังการดํ
�
าเนินงาน
ตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลในมิติต่างๆ อาทิ การจัดตังกองทุ
�
น “SMEs Private Equity Trust Fund” โครงการสินเชื�อ
ดอกเบี �ยตํ�า (Soft Loan) ระยะที� 2 โครงการ Soft Loan เพื�อปรับเปลี�ยนเครื� องจักรและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับผู้ประกอบการ
SMEs โครงการ Soft Loan เพื�อช่วยเหลือชาวประมง “ประมงไทยก้ าวไกลสู่สากล” โครงการบ้ านประชารัฐ ทังสิ
� นเชื�อเพื�อพัฒนา
โครงการที�อยูอ่ าศัย (Pre Finance) และสินเชื�อเพื�อที�อยูอ่ าศัย (Post Finance) สําหรับประชาชนผู้มีรายได้ น้อยที�ไม่เคยมีกรรมสิทธิ�ใน
ที�อยู่อาศัยมาก่อน รวมทังโครงการบ้
�
านประชารัฐบนที�ราชพัสดุ (บ้ านธนารักษ์ ประชารัฐ) มาตรการให้ ความช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย
ในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐใน 3 มาตรการ ได้ แก่ มาตรการสินเชื�อประชารัฐเพื�อประชาชน มาตรการประชารัฐเพื�อแก้ ไข
ปั ญหาหนี �สินประชาชนภายใต้ นโยบาย รัฐบาล และโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื�อพัฒนาอาชีพและสร้ างความรู้ ทางการเงินแก่
ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยใน ชุมชนเมือง จํานวน 150,000 คน โครงการลงทะเบียนเพื�อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเปิ ดรับลงทะเบียนผู้มีสทิ ธิ
ในโครงการกว่า 2.5 ล้ านราย เพื�อดําเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีตามมาตรการเพิ�มรายได้ ให้ แก่ผ้ มู ีรายได้ น้อยในโครงการลงทะเบียน
เพื�อสวัสดิการแห่งรัฐ และรับลงทะเบียน PromptPay นอกจากนี �ได้ ร่วมโครงการของขวัญปี ใหม่ 2560 ให้ แก่ประชาชน ในโครงการ
ลดดอกเบี �ยให้ ประชาชนรายย่อย โดยคืนดอกเบี �ยให้ ลกู ค้ าที�มีประวัติการชําระหนี �ดี และปรับโครงสร้ างหนี � ในส่วนของต้ นเงินกู้และ
พักดอกเบี �ยผิดนัดและดอกเบี �ยปกติในช่วงเวลาที�ผิดนัด ให้ ลกู ค้ าที�มีหนี �ค้ างและลูกค้ าที�ตดั หนี �สูญแล้ ว
ในการกํากับดูแลธนาคารออมสิน คณะกรรมการและผู้บริ หารธนาคารออมสินได้ ร่วมกันพิจารณากําหนดทิศทาง นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ ธนาคาร รวมทังทบทวนระเบี
�
ยบธนาคารออมสินที�สําคัญ อาทิ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี นโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย นโยบายบริหารความเสีย� งด้ านเครดิต นโยบายสินเชือ�
ธุรกิจ นโยบายสินเชื�อรายย่อย นโยบายการสอบทานสินเชื�อ นโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริ มทรัพย์ นโยบายกํากับ
การปฏิบตั ิงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล นโยบายการใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การภายนอก
นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นโยบายการพัฒนาสูค่ วามยัง� ยืน “ธนาคารเพื�อสังคม ธนาคารออมสิน” และประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน โดยมีการบูรณาการกระบวนการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริ หารความเสี�ยง (Risk
Management) และการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื�อให้ มีผล
การดําเนินงานเติบโตอย่างมัน� คงและยัง� ยืน รวมทังมี
� มาตรฐานการบริ หารจัดการระดับสากล นอกจากนี � ได้ ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานร่วมประกาศเจตจํานงสุจริ ตเป็ นองค์กรที�มีคณ
ุ ธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
พร้ อมมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้ อม (CSR) ส่งผลให้ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อยูท่ ี�ร้อยละ 91.94 ดีขึ �นจากปี ก่อน
จากผลการดําเนินงานปี 2559 ที�มีการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ ดี ทัง� การเติบโตทางธุรกิจและการให้ บริ การแก่สงั คมและชุมชน
ต้ องขอขอบคุณคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทุกคนที�มงุ่ มัน� ทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้ าที�อย่างเต็มความสามารถใน
การผลักดันให้ ธนาคารออมสินเป็ นมากกว่าสถาบันการเงิน โดยเป็ นธนาคารเพื�อสังคมอย่างแท้ จริ ง และต้ องขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตร
ทางธุรกิจ และผู้มีสว่ นเกี�ยวข้ องในทุกภารกิจของธนาคารที�ให้ ความไว้ วางใจ และการสนับสนุนด้ วยดีเสมอมา โดยผมขอให้ คาํ มัน� สัญญา
ว่าจะมุง่ มัน� สร้ างสรรค์บริ การทางการเงินที�มีคณ
ุ ค่ามอบให้ แก่ลกู ค้ า ประชาชน และสังคมตลอดไป

(นายกุลศิ สมบัตศิ ิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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สารจากผูอํานวยการธนาคารออมสิน
ออมสินเทิดทูนยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย

วันที� 22 เมษายน 2559 เป็ นวาระครบรอบ 50 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และอาคารสํานักงานใหญ่ธนาคารออมสิน
ถนนพหลโยธิน ตังแต่
� วนั ที� 22 เมษายน 2509 ซึง� พระองค์ได้ ทรงพระราชทานพระราชดํารัสอวยพรแก่ธนาคารออมสินในวาระอันสําคัญนี �
นับเป็ นสิริมงคลและเกียรติยศแก่คณะผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างธนาคารออมสินยิ�งนัก โดยธนาคารได้ จดั งานเฉลิมพระเกียรติแสดง
พลุดอกไม้ ไฟชุด “ออมสินของแผ่นดินเปนปิ� นแห่งธานี 50 ปี บารมีพระบริ บาล” อย่างยิ�งใหญ่และสง่างาม และจัดแสดงนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติย้อนรํ าลึกถึงเหตุการณ์เมื�อพุทธศักราช 2509
เนื�องในโอกาสมหามงคลปี ที� 70 แห่งการครองสิริราชสมบัติ ธนาคารได้ จดั ทํากระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 70 ปี ในวันที� 9 มิถนุ ายน 2559 นับเป็ นกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติใบสุดท้ ายที�ธนาคารจัดทําขึ �นโดยได้ รับพระบรมราชานุญาต
ให้ เชิญตราสัญลักษณ์มาประดับด้ านหน้ ากระปุกออมสิน
วันที� 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างธนาคารออมสิน ได้ ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
และน้ อมรํ าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ โดยพร้ อมใจถวายความอาลัยที�บริ เวณด้ านหน้ าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์หน้ าธนาคารออมสิน
ด้ วยการยืนสงบนิ�งเป็ นเวลา 99 วินาที ซึง� เป็ นเวลาเดียวกับที�ขบวนพระบรมศพเคลื�อนจากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวัง
และได้ กําหนดให้ มีกิจกรรมยืนสงบนิ�งเพื�อถวายความอาลัยหลังเคารพธงชาติและลดธงครึ� งเสา ในเวลา 08.00 น. ที�สํานักงานใหญ่
ตลอดช่วง 30 วันแรกแห่งการเสด็จสวรรคต
นอกจากนี � ได้ ดําเนินกิจกรรมเพื�อรํ าลึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ อาทิ จัดทําภาพยนตร์ เพลงสรรเสริ ญพระบารมีสําหรับเปิ ดใน
โรงภาพยนตร์ ชุด “พระมหากษัตริ ย์แห่งการออม” จัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระราชไมตรี ” และ “ตามรอยเสด็จฯ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์” จัดนิทรรศการ “น้ อมนําพระราชดํารัสสูว่ ถิ ีการออมอย่างยัง� ยืน” และร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ “พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “99 พระบรมราโชวาท น้ อมนําราษฎร์ ร่มเย็นเป็ นสุขศานต์” เพื�อมอบแก่ประชาชน
ทัว� ประเทศ

2559 ปแหงการรวมแรงรวมใจเปนหนึ่งเดียว (Collaboration for Excellence)

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ที�ฟืน� ตัวอย่างช้ าๆ ซึง� คาดว่าจะขยายตัวอยูท่ ี�ร้อยละ 3.2 สอดคล้ องกับเศรษฐกิจโลกที�
ยังคงเปราะบาง โดยแรงขับเคลื�อนเศรษฐกิจไทยยังคงมาจากการใช้ จา่ ยและการลงทุนของภาครัฐผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ
การใช้ จ่ายของภาคเอกชนที�ขยายตัวได้ ดี และภาคการท่องเที�ยวที�ยงั ขยายตัวได้ อย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยังคง
หดตัวต่อเนื�องตามเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าที�ชะลอลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที�เป็ นคูค่ ้ าสําคัญ
แม้ จะอยู่ในช่วงที�เศรษฐกิจเริ� มฟื น� ตัว แต่ธนาคารยังคงรักษาผลประกอบการในปี 2559 ให้ อยู่ในเกณฑ์ดีได้ โดยสินทรัพย์และ
เงินฝากมีการเติบโตจากปี ก่อนร้ อยละ 4.5 และ 3.7 ตามลําดับ ขณะที�เงินให้ สนิ เชื�อลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 0.9 ทังนี
� � จากการรับคืน
เงินกู้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจกว่า 100,000 ล้ านบาท รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การเพิ�มขึ �นจากปี ก่อนร้ อยละ 6.9 โดยมีกําไรสุทธิ
จํานวน 25,946 ล้ านบาท อัตราส่วนหนี �ที�ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (gross NPLs) ร้ อยละ 2.04 ของสินเชื�อรวม อัตราส่วนสภาพคล่อง
ต่อเงินฝากตามกฎหมาย ร้ อยละ 22.55 และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยงทังสิ
� �น ร้ อยละ 11.54 ทังนี
� � จากประสิทธิภาพใน
การบริ หารสินทรัพย์และหนี �สิน การบริ หารสภาพคล่อง การบริ หารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการบริ หารความเพียงพอของ
เงินกองทุน ให้ อยูใ่ นระดับที�เหมาะสมทังด้
� านผลตอบแทนและความเสี�ยง
ปี 2559 ถือเป็ นปี แห่งออมสินยุคใหม่ หรื อ GSB New Era ภายใต้ Aspiration : Digital Transformation ที�ให้ ความสําคัญกับ
ลูกค้ าทุก Generation ด้ วยกลยุทธ์ Customer Centric ที�มงุ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริ การ และช่องทางการให้ บริ การ และการบูรณาการ
การสื�อสารทางการตลาดสมัยใหม่ เพื�อตอบโจทย์ลกู ค้ าแต่ละกลุม่

ธนาคารเพื่อคนรุนใหม

มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์บตั รและบริ การอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการใช้ ชีวิตในยุคดิจิทลั ของคนรุ่นใหม่ โดยร่วมมือกับบริ ษัท FinTech
ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมบริ การทางการเงินที�สําคัญ อาทิ Mobile Banking (MyMo) / Digital Salak on MyMo / Credit Card / Cash
Card และการออก Debit Card รูปแบบใหม่ตาม life style และความนิยมของคนรุ่นใหม่ รวมทังการสร้
�
าง GSB New Generation อาทิ
เปิ ดธนาคารโรงเรี ยนเสมือนจริ ง “GSB Virtual School Bank” บนเว็บไซต์ www.gsbschoolbank.com เปิ ดเว็บไซต์ GSBGen.com
สําหรับเด็ก วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ (Kid Club, Teen Club และ Youth Club) โครงการประกวด “GSB GEN Star Campus” เพื�อคัดเลือก
หนุม่ สาวที�มีคณ
ุ สมบัติทงบุ
ั � คลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณไหวพริ บ และเป็ นแบบอย่างที�ดีในสังคม มาทําหน้ าที�เป็ นตัวแทน
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ประชาสัมพันธ์ให้ กบั ธนาคารออมสิน รวมทังการจั
�
ดกิจกรรมครอบครัวขาปั� น “GSB Gen Family Bikes” กิจกรรม GSB Gen Art Contest
ประกวดวาดภาพภายใต้ แนวคิด “ออมศิลป์ ถิ�นไทย” และกิจกรรม “GSB GEN Shocking Pink” ที�สร้ างนวัตกรรมบริ การทางการเงิน
สุดขัว� สําหรับคน Gen Y เพื�อเป็ นแรงจูงใจให้ เด็กและเยาวชนเห็นการออมเป็ นเรื� องชีวิตประจําวันที�นา่ ตื�นเต้ นและน่าสนใจ

ธนาคารเพื่อสังคม

มีเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั�งยืนตาม SDGs ของสหประชาชาติ ภายใต้ แนวคิด “ออมสินสร้ างโลกสีชมพู” โดยดําเนิน
กิจกรรมโครงการที�เป็ นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ “โครงการออมสินจากร้ อยสูเ่ งินล้ าน” ด้ วยแนวคิดพลิกธุรกิจไทย ทําได้ เลย ทําได้ เร็ ว
ทําได้ จริ ง เพื�อต่อยอดเป็ น SMEs Start Up “โครงการออมสินประชารัฐสีชมพู” ที�สนับสนุนและจัดกิจกรรมทังร้� านค้ าประชารัฐสีชมพู
ชุมชนประชารัฐสีชมพู และตลาดนัดประชารัฐสีชมพู และ “โครงการสานฝั นเยาวชนสูค่ วามเป็ นเลิศ” จัดประกวดและแข่งขันทังด้
� าน
ดนตรี กีฬา และวิชาการ เพื�อส่งเสริ มเยาวชนให้ สามารถก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ

ธนาคารเพื่อประชาชน

ในการดําเนินภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื�อขับเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ผ่านโครงการ SMEs Private Equity Trust Fund โครงการ GSB Start up และโครงการสินเชื�อดอกเบี �ยตํ�า (Soft
Loan) แก่ผ้ ปู ระกอบการ SMEs การสนับสนุนกลุม่ ประชาชนรายย่อยและฐานราก ผ่านโครงการธนาคารประชาชน สินเชื�อประชารัฐ
เพื�อประชาชน มาตรการประชารัฐเพื�อแก้ ไขปั ญหาหนี �สินประชาชน สินเชื�อแก้ ไขปั ญหาหนี �ครู และบุคลากรทางการศึกษา มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนรายย่อยที�ประสบปั ญหาอุทกภัยและวิกฤติภยั แล้ ง โครงการบ้ านประชารัฐ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื�อพัฒนาอาชีพและสร้ างความรู้ ทางการเงินแก่ผ้ ปู ระกอบการรายย่อยในชุมชนเมือง 1.5 แสนคน โครงการ National e-Payment
(GSB PromptPay) รับลงทะเบียนระบบสวัสดิการภาครัฐ และโอนเงินตามมาตรการเพิ�มรายได้ ให้ แก่ผ้ มู ีรายได้ น้อยกว่า 2.6 ล้ านคน
มาตรการส่งเสริ มความเป็ นอยู่ในระดับหมู่บ้าน และโครงการเพิ�มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทัง� นี � จากการสํารวจ
ความเชื�อมัน� ของเศรษฐกิจฐานราก โดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน พบว่า ดัชนีความเชื�อมัน�
เศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economics Sentiment Index : GSI) ณ สิ �นปี 2559 มีแนวโน้ มเพิ�มขึ �นเป็ นระดับ 49.9 จากระดับ
44.9 ในช่วงต้ นปี 2559 และดัชนีคณ
ุ ภาพชีวิตของประชาชนฐานราก (GSB Quality of Grassroots Life Index : GLI) ของกลุม่ ที�
เป็ นลูกค้ าธนาคารออมสินสูงกว่าค่าเฉลี�ยของประชาชนฐานรากทังประเทศ
�
จากความร่ วมมือร่ วมใจกันผลักดันเป้าหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ พร้ อมกับการปรับปรุงกระบวนการที�สําคัญ
ทังกระบวนการทางธุ
�
รกิจ การบริ หารจัดการ การตรวจสอบและควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการที�ดี และการบริ หารความเสี�ยง
เพื�อเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูม่ าตรฐานสากล ภายใต้ การกํากับและตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2560 โดยมีผลสําเร็ จ
เป็ นที�ประจักษ์ ตอ่ หน่วยงานภายนอก นํามาซึง� รางวัลเกียรติยศต่างๆ ทังในระดั
�
บองค์กร ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านผู้นําองค์กร ที�สร้ าง
ความภาคภูมิใจแก่พวกเราชาวธนาคารออมสินยิ�งนัก
สําหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ �นต่อเนื�องจากปี 2559 ที�คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้ อยละ 3 - 4 จากปั จจัย
สนับสนุนในด้ านการลงทุนของภาครั ฐที�ยังอยู่ในเกณฑ์ สูง โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้ างพืน� ฐานขนาดใหญ่ รวมทัง� ภาคการ
ท่องเที�ยว การผลิตภาคเกษตร การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อน และการลงทุนของภาคเอกชนที�มีแนวโน้ มขยายตัวได้ ดี ขณะที�มีปัจจัยเสี�ยง
จากความผันผวนของทิศทางเศรษฐกิจโลก
ทิศทางการดําเนินงานของธนาคารออมสินในปี 2560 ซึง� เป็ นปี ที� 104 ของธนาคารออมสิน หรื อ GSB New Century ที�ม่งุ สู่
การเป็ นผู้นํานวัตกรรมทางการเงินและสังคมยุคใหม่ “Leadership in Financial & Social Innovations” ที�มี 6 กลยุทธ์สําคัญ “เศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริ มการออมและสร้ างวินยั ทางการเงิน แก้ หนี �นอกระบบ ธนาคารผู้สงู วัย SMEs Start up และ Digi-Thai Banking”
ในนามของคณะผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างธนาคารออมสิน ขอขอบคุณลูกค้ า พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี�ยวข้ องทุกท่าน
ที�มอบความไว้ วางใจให้ ธนาคารออมสินและเป็ นมิตรที�ดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างทุกท่าน
สําหรับความร่วมแรงร่วมใจเป็ นหนึง� เดียว นําพาองค์กรสูอ่ อมสินยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ
ท่ามกลางปั จจัยแวดล้ อมที�มากระทบมากมาย แต่ยงั สามารถดําเนินตามพันธกิจในการขับเคลื�อนระบบเศรษฐกิจไทยและสนอง
นโยบายรัฐบาลได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนบริการทางการเงินแก่ประชาชนฐานรากทัว� ประเทศ และขอให้ คาํ มัน� ว่าจะสร้ างสรรค์
นวัตกรรมบริ การทางการเงินที�มีคณ
ุ ค่า ตอบโจทย์ด้านการเงินของทุกกลุม่ ลูกค้ า นํามาซึง� ความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ บริ การ จะเป็ น
“มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื�อสังคม” พร้ อมที�จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื�อนประเทศไทยเข้ าสู่
ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพื�อก้ าวสูศ่ ตวรรษที� 2 ของธนาคารออมสินได้ อย่างสง่างาม

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน
28 รายงานประจําป 2559

รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน ประจําป 2559
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระของธนาคาร จํานวน 3 ท่าน ที�เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิใน
หลายด้ าน มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที�จะทําหน้ าที�สอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน ทังนี
� � คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที� ต ามขอบเขต อํ า นาจหน้ า ที� ท�ี ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิ น และตามระเบี ย บกระทรวง
การคลัง ว่าด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คูม่ ือการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้ มีมติแต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบตามคํ าสั�งธนาคารออมสิน เฉพาะที�
2-22/2559 เรื� อง แต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ สั�ง ณ วันที� 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ผลตัง� แต่วันที� 24 ธันวาคม 2558
ประกอบด้ วย
นายพิษณุ
วิชิตชลชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการตรวจสอบ
นายชูศกั ดิ�
สาลี
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผ้ ชู ว่ ยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที�เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่ วมกับผู้บริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ตามระเบียบวาระที�เกี�ยวข้ อง รวม 13 ครัง� เพื�อมุง่ เน้ นการสร้ างกระบวนการกํากับดูแล
กิจการที�ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ทราบทุกครัง� สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี �

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และการตรวจสอบ
งบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจํ าปี ร่ วมกับสายงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ ายบริ หาร
รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารในประเด็นทีม� นี ยั สําคัญ และให้ ข้อเสนอแนะทีเ� ป็ นประโยชน์
เพื�อให้ มนั� ใจว่ากระบวนการจัดทํางบการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลที�เป็ นสาระสําคัญเพียงพอ มีความถูกต้ อง เชื�อถือได้ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไป

การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายงานการควบคุมภายในธนาคารออมสินตามระเบียบ คตง.ข้ อ 6 รายไตรมาสและ
ประจํ าปี การรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามโครงการลดภาระหนี ข� ้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การรายงานเรื� อง
ร้ องเรี ยนของธนาคาร การเตรี ยมความพร้ อมในการให้ บริ การ e-Payment ของธนาคารออมสินตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โครงสร้ างระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล การรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ให้ บริ การภายนอกด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) การรายงานผลการเข้ าสังเกตการณ์ ในกรณี อาชญากรไซเบอร์
โจรกรรมเงิ นที� ต้ ู ATM ของธนาคารออมสิน การรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมและรั กษาความปลอดภัยระบบ Mobile
Banking (MyMo) ร่วมกับบริ ษัทที�ปรึกษาภายนอก ทังนี
� � เพื�อให้ มนั� ใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการของธนาคาร
ออมสินมีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสี�ยงรายเดือนและ
รายไตรมาส เพื�อลดหรื อควบคุมความเสีย� งให้ อยูใ่ นระดับที�ยอมรับได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่สง่ ผลกระทบต่อธนาคารออมสิน
พร้ อมทังได้
� เสนอแนะแนวทางเพื�อให้ เกิดระบบการควบคุมที�รัดกุม ป้องกันความเสี�ยง ความเสียหาย และการทุจริ ตที�อาจจะเกิดขึ �น
ธนาคารออมสิน 29

การสอบทานการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของธนาคาร
และหนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ติดตามความคืบหน้ าตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามการดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการรายงานผลการสอบทาน
สถานะทางการเงิน (Due Diligence) โดยสํานักงานสอบบัญชีภายนอก และการสอบทานและการติดตามการปฎิบตั ิตามระเบียบ
ข้ อบังคับ วิธีปฏิบตั ิงาน ประกาศ และคําสัง� ที�เกี�ยวกับการดําเนินงานของธนาคารออมสิน ทังนี
� � เพื�อให้ มนั� ใจว่าทุกหน่วยงานปฏิบตั งิ าน
ได้ อย่างถูกต้ องและสร้ างระบบการควบคุมภายในให้ เกิดความรัดกุมยิ�งขึ �น

การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของหน้ าที�
และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน สิทธิ หน้ าที� และความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที� รวมถึงได้ อนุมตั ิการปรับแผนการ
ตรวจสอบ ประจํ า ปี 2559 การปรั บ ปรุ ง คู่มื อ การปฏิ บัติ ง านตรวจสอบภายใน ปี 2559 แผนแม่บ ทด้ า นการตรวจสอบภายใน
โดยครอบคลุมทุกเรื� องที�อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี � เพื�อเสริ มสร้ างความมัน� ใจในงานตรวจสอบ
ภายในยิ� ง ขึน� จึ ง จัด ให้ มี ก ารประเมิ น คุณ ภาพงานตรวจสอบ และจัด ทํ า แผนการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพงานตรวจสอบภายใน
ประจําปี 2559 รวมทังได้
� มีการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในได้ พฒ
ั นาความรู้ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพอย่างต่อเนื�อง

การหารือรวมกับผูสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ห ารื อ ร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี เ กี� ย วกับ ขอบเขต และแนวทางในการสอบบัญ ชี ข้ อ ตรวจพบ และ
ข้ อเสนอแนะ เพื�อมิให้ มีการปฏิบตั ิการตรวจสอบที�ซํ �าซ้ อน ทําให้ เกิดการประสานงานที�ดี ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

การหารือกับผูบริหารระดับกลุมงานและระดับธนาคารออมสินภาค

คณะกรรมการตรวจสอบได้ หารื อกับผู้บริ หารระดับกลุ่มงานและระดับธนาคารออมสินภาค เพื�อรับทราบนโยบาย แนวทาง
การบริ หารจัดการ การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี�ยงของกลุม่ งานและธนาคารออมสินภาค รวมถึงปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ
บริ หารจัดการ ทังนี
� � เพื�อหาแนวทางป้องกันและเสนอแนะการแก้ ไข มิให้ เกิดผลกระทบต่อธนาคาร

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังมี
� การประเมินตนเองตามแนวทาง
การปฏิบตั ิที�ดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รวมถึงการส่งเสริ มให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ ารับการอบรม เพื�อเพิ�มพูนความรู้ ที�เกี�ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที�ของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ มีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที�กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

ธนาคารออมสิ น เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ� ง มี สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ นผู้ สอบบัญ ชี โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ นเงิ น
3,060,000.00 บาท
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ เน้ นยํ �าให้ ธนาคารออมสินมีการสร้ างจิตสํานึกที�ดีให้ กบั พนักงานทุกระดับชันในองค์
�
กร
ให้ มีความสามัคคีเป็ นนํ �าหนึง� ใจเดียวกัน และมีความเสียสละ เพื�อให้ ธนาคารออมสินสามารถขับเคลื�อนไปได้ อย่างยัง� ยืน

(นายพิษณุ วิชิตชลชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30 รายงานประจําป 2559

การตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ เป็ นกระบวนการให้ ความเชื�อมั�น (Assurance Service) และการให้
คําปรึกษา (Consulting Service) อย่างเที�ยงธรรมและเป็ นอิสระ เพื�อเพิ�มคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร
โดยการตรวจสอบภายในจะมีสว่ นช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายด้ วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี�ยง
การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลภายในองค์กร ยึดแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ว ยตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ สาหกิ จ พ.ศ. 2555 และคู่มื อ
การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555
ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิ น คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บ ริ ห ารของธนาคารได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ และ
ส่งเสริ มความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมือปฎิบตั งิ านตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร เพื�อให้ สามารถป้องกันหรื อลดความเสี�ยงจากการปฏิบตั งิ าน
ในปี 2559 กลุม่ ตรวจสอบปฏิบตั ติ ามกรอบการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ ดังนี �

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคณ
ุ วุฒิไม่ตํ�ากว่าปริ ญญาตรี และกลุม่ ตรวจสอบส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายใน
ได้ รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้ าที�ที�ได้ รับมอบหมาย เพื�อให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที�ด้วย
ความเชี�ยวชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในพัฒนาความรู้ ความสามารถด้ วยตนเองอย่างต่อเนื�อง และส่งผู้ตรวจสอบภายใน
เข้ ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชัว� โมงต่อคนต่อปี ปั จจุบนั มีผ้ ตู รวจสอบภายในได้ รับวุฒิบตั รวิชาชีพรวมทังสิ
� �น 4 วุฒิบตั ร ได้ แก่ วุฒิบตั ร
ผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information System Auditor : CISA) จํานวน 7 คน ใบอนุญาตเป็ นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จํานวน 3 คน ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified
Professional Internal Auditors of Thailand : CPIAT) จํานวน 15 คน และ Certified Information Security Management System
Auditor 2 Lead Auditor Training Course (Based on ISO/IEC 27001 : 2013 standard) จํานวน 1 คน

โครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน

ธนาคารออมสินมีการปรั บโครงสร้ างจากสายงานตรวจสอบภายใน เป็ น กลุ่มตรวจสอบ เมื�อวันที� 18 พฤศจิกายน 2559
อย่างไรก็ตาม งานตรวจสอบภายในสามารถปฎิบตั ิงานได้ อย่างเป็ นอิสระ มีการรายงานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้อํานวยการธนาคารออมสิน รวมทัง� ได้ จดั ทํากฎบัตรกลุม่ ตรวจสอบ ซึง� กําหนดบทบาทความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน
และเผยแพร่ ให้ พนักงานในธนาคารออมสินทุกคนรับทราบ นอกจากนี � ผู้ตรวจสอบภายในได้ เปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ก่อนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทุกครัง�

ความสัมพันธกับฝายบริหาร

กลุ่มตรวจสอบมีการหารื อและการวางแผนการตรวจสอบร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หารหน่วยรับตรวจที�เกี�ยวข้ อง และมี
การดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขการควบคุมภายในตามข้ อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผู้บริ หารหน่วยรับตรวจที�เกี�ยวข้ อง
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หนาที่ความรับผิดชอบของกลุมตรวจสอบ

การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้ วนและความเชื�อถือได้ ของข้ อมูลทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย คําสัง� ต่างๆ ที�เกี�ยวข้ อง ระบบงานที�มีผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินงานและการรายงานความเหมาะสมของ
การเก็บรั กษาทรั พย์ สิน รวมทัง� ประเมินว่าการใช้ ทรั พยากรของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและคุ้มค่า กลุ่มตรวจสอบให้
ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบทุกครัง� จะมีการประเมินสภาพ
แวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมการควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมทัง� มีการสอบทาน
และประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื�อช่วยป้องกันการทุจริ ตที�อาจเกิดขึ �นในองค์กร

การปฏิบัติงานและการรายงาน

กลุ่มตรวจสอบจัดทําแผนแม่บทด้ านการตรวจสอบภายในประกอบด้ วย แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ
ประจําปี และแผนการตรวจสอบในรายละเอียด พิจารณาจากความเสีย� งที�อาจทําให้ วตั ถุประสงค์ของหน่วยงานและธนาคารไม่บรรลุผล
ตามที�กําหนดไว้ มีการนําปั จจัยเสี�ยงของสายงานบริ หารความเสี�ยงมาใช้ ทกุ ปั จจัย ประกอบกับปั จจัยเสี�ยงที�กลุม่ ตรวจสอบกําหนดขึ �น
เพื�อจัดลําดับความเสีย� งในการกําหนดแผนการตรวจสอบให้ มีความสอดคล้ องกับทรัพยากรของกลุม่ ตรวจสอบ เพื�อให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กร เมื�อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะเพื�อการปรับปรุ ง จะมีการติดตามผลให้
หน่วยรั บตรวจดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน และจัดทํารายงานสรุ ปผลการติดตาม
การปรับปรุงแก้ ไขของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี นําเสนอผู้อํานวยการธนาคารออมสินและคณะกรรมการตรวจสอบ

การรักษาคุณภาพงานของผูตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบได้ จดั ให้ มีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบตั ิงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง และ
การประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร โดยนําผลการประเมินทังหมดมาวิ
�
เคราะห์เพื�อปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
อายุ 53 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A.
• ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State University, U.S.A.
• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
• พ.ศ. 2557 - 2558
• พ.ศ. 2554 - 2557
• พ.ศ. 2553 - 2554
		
• พ.ศ. 2551 - 2553
• พ.ศ. 2550 - 2551
• พ.ศ. 2548 - 2549
		

อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้ านพัฒนารัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักบริ หารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�ำนักงาน กสทช.

การอบรม
• หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
• หลักสูตร การพัฒนานักบริ หารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 40 สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน
ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริ ษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
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นายประภาศ คงเอียด

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
อายุ 54 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ประกาศนียบัตร เนติบณ
ั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.),
Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
• พ.ศ. 2558 - 2558
• พ.ศ. 2555 - 2558
• พ.ศ. 2555 - 2555
• พ.ศ. 2546 - 2555
• พ.ศ. 2544 - 2546
		

รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
ผู้พพิ ากษาหัวหน้ าคณะในศาลอาญา
ผู้พพิ ากษาศาลภาษีอากรกลาง
ผู้พพิ ากษาประจ�ำกระทรวง ช่วยงานในต�ำแหน่ง
ผู้พพิ ากษาศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม
• หลักสูตร การก�ำกับกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจ�ำปี การศึกษา
2555-2556
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 20/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่น ที่ 6/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
รุ่นที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 44/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• International Tax Law Course, Center for Commercial Law Studies,
Queen Mary, University of London
• Executive Development Program on International Business
Transaction and Taxation, Duke Center for International
Development, Duke University, U.S.A.
• 60th International Congress of the International Fiscal Association,
International Fiscal Association, Amsterdam, the Netherlands
• 59th International Congress of the International Fiscal Association,
International Fiscal Association, Buenos Aires, Argentina
• 57th International Congress of the International Fiscal Association,
International Fiscal Association, Sydney, Australia
• International Taxation, The University of New South Wales,
Australia
ต�ำแหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุทธิชัย สังขมณี

กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ (กวพ.ออมสิน)
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการบรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและสับเปลี่ยน เลื่อนต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง
อายุ 60 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน/การบริ หารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2557 - 2559
• พ.ศ. 2556 - 2557
• พ.ศ. 2556 - 2556
• พ.ศ. 2555 - 2556
• พ.ศ. 2551 - 2555

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรม
• หลักสูตร การพัฒนานักบริ หารระดับสูง (นบส.) สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน
ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระ บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
อายุ 59 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาบริ หารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การคลัง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2557 - ปั จจุบนั
• พ.ศ. 2550 - 2557
• พ.ศ. 2546 - 2550

ที่ปรึกษาด้ านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สรรพากรภาค ส�ำนักงานสรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สรรพากรภาค ส�ำนักงานสรรพากรภาค 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรม
• หลักสูตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริ หารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตังระดั
้ บสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บริ ษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จ�ำกัด
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นายพิษณุ วิชิตชลชัย
กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี

การศึกษา
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ Central Missouri State, U.S.A.
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ West Virginia, U.S.A.
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2559 – ปั จจุบนั
• พ.ศ. 2557 - 2559
• พ.ศ. 2555 - 2557
• พ.ศ. 2553 - 2555
• พ.ศ. 2545 - 2553
• พ.ศ. 2544 - 2548
• พ.ศ. 2534 - 2543
• พ.ศ. 2531 - 2534
• พ.ศ. 2526 - 2531

กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายตราสารหนี ้ บริ ษัท หลักทรัพย์ เออีซี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การอาวุโส บริ ษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ำกัด
กรรมการผู้จดั การอาวุโส บริ ษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ำกัด
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
ผู้ชว่ ยกรรมการและกรรมการ บริ ษัท หลักทรัพย์ ดอยช์ มอร์ แกน เกรนฟิ วล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้จดั การฝ่ ายสถาบันและต่างประเทศ บริ ษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ ายการบริ หารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

การอบรม
• หลักสูตร การก�ำกับกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 39/2016 สถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015
สถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004
สถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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นางวรรณิภา ภักดีบุตร

กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 53 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
• พ.ศ. 2546 - 2559
• พ.ศ. 2542 - 2546

กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท โอสถสภา จ�ำกัด
รองประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ้ง จ�ำกัด
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ าย บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ้ง จ�ำกัด

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
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นายเจษฎา พรหมจาต
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ
อายุ 55 ปี

การศึกษา
• ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2557 - 2559
		
• พ.ศ. 2557 - 2557
• พ.ศ. 2556 - 2557
		
		
• พ.ศ. 2554 - 2555
• พ.ศ. 2552 - 2556
		
• พ.ศ. 2552 - 2552
		
• พ.ศ. 2551 - 2558
• พ.ศ. 2551 - 2557
		

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)
บริ ษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริ ษัท ซี๊ด เอ็มคอท จ�ำกัด
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และปฏิบตั ิ
หน้ าที่หวั หน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน (CFO)
บริ ษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ทรูวิชนั่ จ�ำกัด (มหาชน)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน (CFO)
บริ ษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท โรงพยาบาลปิ ยะเวท จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จ�ำกัด
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรม
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร การบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้ า

• หลักสูตร นักบริ หารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ
• หลักสูตร TCLA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Telecommunication Management คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไออาร์ พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการก�ำกับดูแลสัญญาร่วมด�ำเนินกิจการโทรทัศน์สี ระหว่าง
บริ ษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัท บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้ นต์ จ�ำกัด
• กรรมการก�ำกับดูแลสัญญาให้ สทิ ธิใช้ ประโยชน์ศนู ย์การค้ าบริ เวณสามเหลี่ยม
ย่านพหลโยธิน ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริ ษัท เซ็นทรัล
อินเตอร์ พฒ
ั นา จ�ำกัด
• กรรมการบริ หารการก่อสร้ างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และสถาบันการแพทย์จฬุ าภรณ์
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นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล

กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและสับเปลี่ยน เลื่อนต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง
อายุ 63 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2554 - 2556
		
• พ.ศ. 2553 - 2554
		
• พ.ศ. 2552 - 2553
		
• พ.ศ. 2552 - 2558
• พ.ศ. 2552 - 2557
• พ.ศ. 2546 - 2556

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน สายงานบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงาน สายงานกลัน่ กรองสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานสายงานธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษัท ไทยนามพลาสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรม
• หลักสูตร โครงการอบรมผู้บริ หารระดับสูงในยุคโลกาภิวตั น์ ปี 2552 รุ่นที่ 5 (Ex - PSM 5)
มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
• หลักสูตร โครงการสัมนาผู้บริ หารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 13/2004
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

40 รายงานประจ�ำปี 2559

พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
กรรมการธนาคารออมสิน
อายุ 63 ปี

การศึกษา
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2556 - 2559
• พ.ศ. 2557
• พ.ศ. 2556 - 2557
• พ.ศ. 2555 - 2556
• พ.ศ. 2553 - 2555
• พ.ศ. 2552 - 2553
• พ.ศ. 2551 - 2552

กรรมการอิสระ บริ ษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการทหารบก กองทัพบก
รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
แม่ทพั น้ อยที่ 1 กองทัพบก
รองแม่ทพั ภาคที่ 1 กองทัพบก

การอบรม
• หลักสูตร ชันนายพั
้
น (Infantry Officer Advanced Course) สหรัฐอเมริ กา
• หลักสูตร ชันนายพั
้
น (Regimental Officer Advanced Course) ออสเตรเลีย
• หลักสูตร โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที่ 50
• หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 16/2004
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นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการธนาคารออมสิน
อายุ 54 ปี

การศึกษา
• ปริ ญญาโท พัฒนาบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาโท Master of Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
• ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
• พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
• พ.ศ. 2559 - 2560
• พ.ศ. 2558
• พ.ศ. 2556 - 2558
• พ.ศ. 2553 - 2556
• พ.ศ. 2549 - 2553
• พ.ศ. 2548 - 2549
• พ.ศ. 2547 - 2548
		

ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานแห่งเอเชีย
กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการบริ หารส�ำรองของกลุม่ ธนาคารโลก
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อัครราชทูต (ฝ่ ายเศรษฐกิจและการคลัง) ส�ำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
ประจ�ำสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายการเงิน การออม และการลงทุน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านการเงิน ส�ำนักนโยบายการเงิน การออม และการลงทุน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การอบรม
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
สถาบันกรรมการ บริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors)
• หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School
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นายชูศักดิ์ สาลี

กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Sul Ross State University Texas, U.S.A.
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2553 - 2559
• พ.ศ. 2540 - 2559
• พ.ศ. 2547 - 2550
• พ.ศ. 2541 - 2547
• พ.ศ. 2536 - 2540
• พ.ศ. 2533 - 2536
• พ.ศ. 2528 - 2536
		
• พ.ศ. 2522 - 2527

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้ นท์ ลีสซิง่ จ�ำกัด
รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท ซิตี ้คอร์ ปลิสซิง่ ประเทศไทย จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายสินเชื่อรายย่อย Business and Professional Lending
ธนาคารซิตี ้แบงก์ ประเทศไทย
ผู้ชว่ ยผู้จดั การ ฝ่ ายสินเชื่อ (Corporate Lending) ธนาคารทิสโก้

การอบรม
• หลักสูตร เพื่อกรรมการบริ ษัทมืออาชีพ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
• กรรมการ บริ ษัท ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษัท ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

กรรมการและเลขานุการ ธนาคารออมสิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการบรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและสับเปลี่ยน เลื่อนต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง
อายุ 57 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
• พ.ศ. 2555 - 2557

ผู้อ�ำนวยการ ธนาคารออมสิน
รองกรรมการผู้จดั การ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การอบรม
• หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร การบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�ำหรับผู้บริ หารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.)
สถาบันพระปกเกล้ า และแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษ ส�ำหรับผู้น�ำระดับสูงด้ านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รุ่นที่ 1 (สมพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้น�ำระดับสูงตามแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
รุ่นที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ หาร บริ ษัท หลักทอง จ�ำกัด
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คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
อายุ 57 ปี

การศึกษา

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 53 ปี

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการท�ำงาน

• 2558 - ปัจจุบัน		 ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
• 2526 - 2557		 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การอบรม

• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program
รุ่นที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�ำหรับ
ผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.)
สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษ ส�ำหรับผู้น�ำระดับสูงด้านการเมือง
การปกครอง เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(สมพ.) รุ่นที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
(ประเทศไทย)
• หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้น�ำระดับสูงตาม
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รุ่นที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
(ประเทศไทย)

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท หลักทอง จ�ำกัด

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
อายุ 58 ปี

การศึกษา

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรม
อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology)
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 2558 - ปัจจุบัน		
				
• 2553 - 2558 		
				
• 2552 - 2553		
				
				
• 2550 - 2552		
				

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรม

• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)
รุ่น 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LPS) รุ่นที่ 1
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
รุ่นที่ 6 ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

• ปริญญาโท
- MBA International Business มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- M.A. in Ed., Southeast Missouri State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificates of Credit Risk Analysis : ABN AMRO
Academy, Singapore
• Certificates of Credit Lending Program : Moody’s Institution

ประวัติการท�ำงาน
• 2559 - ปัจจุบัน
• 2555 - 2559
			
			
• 2551 - 2555
			
• 2551 - 2559
			
• 2555 - 2559
• 2554 - 2557
• 2550 - 2552
• 2549 - 2550
			
• 2546 - 2549
			
• 2544 – 2545
			

รองผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ยุทธศาสตร์
รองผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ปฏิบตั กิ าร
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มก�ำกับและธรรมาภิบาล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
กรรมการ บริษัท จี สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน
การเงิน (บบส.)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ (Corporate
Banking) : ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ :
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรม

• หลักสูตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
• หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Corporate Governance for Capital Market
		 Intermediaries (CGI 16/2016)
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2008)
- Monitoring the System of Internal Control and
		 Risk Management (MIR 3/2008)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 3/2008)
- Director Certification Program (DCP) 85/2007
• The Analysis & Valuation of Mortgage-Back Securities,
Value Vision (NIDA’s Institution)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน 45

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

นายน�ำพร ยมนา

นายอิสระ วงศ์รุ่ง

อายุ 54 ปี

อายุ 57 ปี

อายุ 50 ปี

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

การศึกษา

ประวัติการท�ำงาน 		

ประวัติการท�ำงาน

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2558 - ปัจจุบัน		
				
• 2553 - 2558 		
				
• 2551 - 2553		
				
• 2550 - 2551		
• 2548 - 2550		
				
• 2530 - 2548		
• 2552 - ปัจจุบัน		
				
• 2542 - ปัจจุบัน		
• 2541 - ปัจจุบัน

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุน
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
และสินเชื่อภาครัฐ สายงานการลงทุน
พนักงานธนาคารออมสิน
ผู้แนะน�ำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
(Single License)
ผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader License)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการอบรม

การศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• 2558 - ปัจจุบัน		
				
• 2553 - 2558		
				
• 2551 - 2553		
				
• 2547 - 2551		
				
				
				
				
				

• กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ำกัด
• คณะกรรมการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง

46 รายงานประจ�ำปี 2559

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจทัว่ ไปและการเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไปและการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)

ประวัติการท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานทรัพยากรบุคคลธนาคารออมสิน
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน สายงานเงินฝาก
ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการสลากออมสิน
และเงินฝาก ธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารออมสิน

การอบรม

• หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision Making)
• หลักสูตร Senior Management Leadership Development
Nanyang Business School, GSB and HeyGroup
in Singapore
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 (ปรม.15) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• หลักสูตร “นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1
• กรรมการ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
(Fiscal Management Program)” สถาบันวิทยาการและ
และการเงินไทย
เศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
• หลักสูตร “นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.)” รุ่นที่ 3 สถาบัน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
วิทยาการและเศรษฐกิจและการคลังกระทรวงการคลัง
• หลักสูตร “GSB Leadership Program for Senior
Management” ณ ประเทศสิงคโปร์
• ความรู้ด้านการเงินและความเสี่ยงในตราสารหนี้ Merill
Lynch’s 2007 Asian Reverse Roadshows ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “GSB Advance Executive Program”
ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “GSB Middle Management Leadership
Program” ณ ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาวิเคราะห์/วินิจฉัย รุ่นที่ 1
• หลักสูตรที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล

• 2558 - ปัจจุบนั
• 2557 - 2558
			
• 2558 - 2558
			
• 2555 - 2557
			
• 2551 - 2557
• 2548 - 2554
			
• 2543 - 2548
			
• 2540 - 2542
			
• 2538 - 2539
• 2531 - 2537

การอบรม

รองผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าบุคคล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1991)
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จ�ำกัด
(รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย)
กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จ�ำกัด
(ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย)
กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด
บจก. เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. การ์เดียนประกันภัย
(ประเทศไทย) ในกลุม่ ธนาคารทิสโก้
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายส�ำนักงานอ�ำนวยสินเชือ่ ธนาคารทิสโก้
เริม่ งานทีฝ่ า่ ยการตลาดและเครดิตเช่าซือ้ ธนาคารทิสโก้

• ก�ำลังศึกษาหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 24/2017
• หลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง Corporate Governance for Executives
(CGE) รุน่ 5/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุน่ ที่ 2 กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 15 (ปปร.15) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง ภูมพิ ลังแผ่นดิน รุน่ ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง รุน่ ที่ 5
(สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรส�ำหรับกรรมการบริษทั Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจ�ำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย
กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการต�ำรวจ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
• กรรมการบริหาร สถาบันธนาคารออมสินโลก (WSBI) วาระ 3 ปี
• กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน บริษทั ทิพยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
• เลขานุการคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเทีย่ ว
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
• ทีป่ รึกษา สถานีโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาและสัมมาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาระบบทางไกลฯ ตามพระราชด�ำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
• กรรมการสภาวัฒนธรรมไทย-จีน ด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
• รองเลขาธิการ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
รุน่ ที่ 2 กรมบัญชีกลาง
• รองประธาน หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.)
รุน่ ที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานกลุม่ สีเขียว หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.)
รุน่ ที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานชมรมกอล์ฟ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.)
รุน่ ที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รองประธานรุน่ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง รุน่ ที่ 5
(สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประธานกลุม่ กุญชรศึก หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง
รุน่ ที่ 5 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นายวิทัย รัตนากร

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
อายุ 47 ปี

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กฏหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
• 2559 - ปัจจุบัน		
				
• 2558 - 2559 		
				
• 2554 - 2557		
				
• 2553 - 2554		
				
• 2550 - 2553		
				
• 2550 - 2551
				
• 2548 - 2553
• 2548 - 2553
				
• 2546 - 2553		
				
				

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
อายุ 53 ปี

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท จัดการกองทุน
นครหลวงไทย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท จีพีเอฟพร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท แอลซี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ�ำกัด
(มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส�ำนักลงทุนทางเลือก
(ฝ่ายลงทุนพิเศษ) กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ

การอบรม

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.)
รุ่น 17 ศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 74
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• The Executive Program for Senior Management
(EX-PSM) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
• Financial Executive Development Program (FINEX)
รุ่น 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
อายุ 59 ปี

การศึกษา

การศึกษา
•
•
•
•

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate of Commercial Credit Skills Assessment :
Omega Performance Corporation

การศึกษา

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการท�ำงาน

• 2559 - ปัจจุบัน		
				
• 2558 - 2559		
				
• 2556 - 2558		
				
• 2547 - 2556		

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานการตลาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

การอบรม

• ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Senior Management Leadership Development
Program : Nanyang Business School, GSB and
HeyGroup in Singapore
• การบูรณาการทางการตลาด นวัตกรรมทางการเงินและ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
• การบริหารการเงินขั้นสูง รุ่นที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Senior Management Executive Leadership Program :
Nanyang Business School in Singapore
• GSB Advanced Executive Program (Delivering
Customer Value,Partnering for Success and Leading
Change), IBM Executive Business Institute in USA
• GSB Executive Education Programme in Singapore
• โครงการสัมนาผู้บริการธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 22
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (TIBFA)
• 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง
The 7 Habits of Highly Effective People

• ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดารภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(การพัฒนา)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• 2559 - ปัจจุบัน		
				
• 2551 - 2558		
• 2547 - 2551		
• 2545 - 2547		
• 2543 - 2545		

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินภาค
รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินภาค
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินเขต

การอบรม

• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 4
(นมธ.4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์

นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์

อายุ 56 ปี

อายุ 57 ปี

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
การศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
• 2559 - ปัจจุบัน		
				
• 2558 - 2559		
				
• 2558 		
				
• 2553 – 2559		
				
• 2552 - 2553
				
• 2547 - 2552
				
• 2547
				

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุม่ ลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฎิบัติการลูกค้าบุคคล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าฐานราก
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs
ธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารออมสิน

การอบรม

• GSB Leadership Program for Senior Management
Nanyang Technology ณ ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตร GSB Advance Executive Program
ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
• Financing for Energy Efficiency and Renewable
Energy Project สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
• หลักสูตร “GSB Middle Management Leadership
Program” ณ ประเทศสิงคโปร์
• การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem
Solving and Decision Making)
• การบริหารการเงินขั้นสูง
• 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly
Effective People)
• Credit Scoring Workshop For Basel II

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการผู้แทน บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ำกัด

48 รายงานประจ�ำปี 2559

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มก�ำกับและธรรมาภิบาล

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ
อายุ 53 ปี

การศึกษา

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการท�ำงาน

ประวัติการท�ำงาน

• 2559 - ปัจจุบัน		
				
• 2558 - 2559 		
				
• 2556 - 2558		
• 2553 - 2556		
• 2548 - 2553		

การอบรม

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มก�ำกับและธรรมาภิบาล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายกิจการสาขา 5
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินภาค
ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินเขต

• หลักสูตร The new frontier of banking business
in the digital world
• หลักสูตร Credit Skills for Creditor Expert (Module A,D)
คณะกรรมการสินเชื่อ รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
รุ่นที่ 6/2559 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร SDGs and Post-2015 Business Engagement A
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวทางระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal :
SEPA)
• ประเด็นของสถาบันการเงินที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายก่อการร้าย
• การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
Businness analysis Program คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “ผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคาร
พาณิชย์” (Compliance Officer) รุ่น 10 คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง (Training for
Successor) Nanyang Technology
ณ ประเทศสิงคโปร์

• 2559 - ปัจจุบัน		
				
• 2556 - 2559		
				
• 2552 - 2556		

รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มตรวจสอบ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา

การอบรม

• International Conference, The Institute of Internal
auditors (USA, Netherlands, Canada, New York, Japan)
• 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors
Conference, Queen Sirikit National Convention Center
• Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• IOD’s National Director Conference 2013
• Fraud and Corruption Prevention Conference
• Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End
• Integrating GRC Functions : Risk Management
Compliance and Audit บริษัท Deloitte
• Twenty Years of Trust and Adding Values
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน
• Risk Management and Corporate Governance Practices
in Financial Institutions จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Fraud Management and Networking
• INTERNAL AUDITING; A Critical Component
of Governance
• GSB Middle Management Leadership
Program 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการและกรรมการบริหาร ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน
และสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการและกรรมการบริหาร ชมรมตรวจสอบและป้องกัน
การทุจริต สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการและกรรมการบริหาร สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย

นายมนัส พิรณฤทธิ์

นางอนงค์ สุริยะโชติ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2

นางนิตยา มัชฌิมา

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
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นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5

นายสราวุร ณ นคร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นางรสริน โศจิพันธ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6

นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร

นางสาวประดา เสมรบุณย์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อย และองค์กร
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นายพินิจ แดนมณี

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
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นายระวี อุ่นภัทร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

นางร�ำไพ บุญลาภ

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานก�ำกับและควบคุม

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
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นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
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นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าบุคคล

นางจีรนันท์ เขตสกุล

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายสัณฐาน อยู่ศิริ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายเจนจัด พลไพรินทร์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
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โครงสรางองคกร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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การพัฒนาธุรกิจและการบริการ
กลุมลูกคาบุคคล

กลุม ลูกคาบุคคลยังคงยึดแนวทางการมุง เนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) อยางตอเนือ่ ง ภายใตแนวคิดทีจ่ ะตอบสนอง
ลูกคาไดทุกชวงอายุ (Customer Life Time Value) ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยเกษียณอายุ ดวยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ
โดยเฉพาะชวงอายุ 15-30 ป โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมุงสูการเปน Digi-Thai Banking รวมถึงการสรางประสบการณที่ดีในทุกๆ
การใชบริการกับธนาคาร โดยในป 2559 กลุมลูกคาบุคคลมีจํานวนลูกคา 9.12 ลานราย จากจํานวนลูกคาธนาคารทั้งสิ้น 19.3 ลานราย
มียอดเงินฝากจํานวน 1,506,781 ลานบาท ยอดสินเชือ่ คงเหลือจํานวน 607,965 ลานบาท และจํานวนบัตรอิเล็กทรอนิกสกวา 1.9 ลานบัตร
ทัง้ นี้ ยังมีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธในแตละกลุม ลูกคายอย (Sub Segment)
ดังนี้

กลุมลูกคาวัยนักเรียน/นักศึกษา

ธนาคารมุงเนนกลยุทธในการตอยอดกลุมนักเรียน/นักศึกษา เพื่อใหเกิดการใชผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่องไปจนถึง
วัยเริ่มตนทํางาน ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ทันสมัย โดยเฉพาะในดานการสงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงินให
กับเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมและ Life Style ของลูกคา ตามแนวทางการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric)
ทีธ่ นาคารยังคงยึดถืออยางตอเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั อาทิ ผลิตภัณฑเงินฝาก Youth Savings ทีอ่ อกแบบมาสําหรับกลุม นักเรียน /นักศึกษา
โดยเฉพาะ ดวยอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู ถึง 1.25% ตอป และไมจาํ กัดจํานวนครัง้ การถอนในแตละวัน นอกจากผลิตภัณฑเงินฝากทีใ่ หดอกเบีย้
ทีส่ งู แลว ธนาคารยังออกแบบลายหนาบัตรเดบิตทีส่ วยงาม Barbie GSB GEN Card เปนลาย Barbie ตุก ตาแฟชัน่ ระดับโลก ดวย Concept
“You Can Be Anything” พรอมสิทธิประโยชนมากมาย เชน สวนลดในการซื้อตุกตา Barbie สวนลดในราน B2S และสิทธิ์ในการ
ดูภาพยนตรในราคาพิเศษ เปนตน นอกจากนี้ ยังไดเพิม่ ชองทางการสนับสนุนลูกคากลุม นักเรียน/นักศึกษา โดยเฉพาะกลุม ธนาคารโรงเรียน
เพือ่ สรางประสบการณนอกหองเรียนผานโลกออนไลน สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีต่ อ งการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู
ในรูปแบบสื่อการออมสมัยใหม “Virtual School Bank By GSB” ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงในโลกสังคมออนไลน (Virtual 3D) ซึ่ง
เปนเครื่องมือในการนําเสนอผานภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อ Multimedia อื่นๆ ที่จะสามารถสงไปยังกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว
58 รายงานประจําป 2559

นอกจากนี้ ธนาคารยังเสริมสรางประสบการณทดี่ ใี หกบั กลุม นักเรียน/นักศึกษา ผานการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ GSB GEN
โดยเปดตัว 4 กิจกรรมที่สรางสรรคเพื่อการเรียนรูและเพิ่มทักษะใหแกเด็กและเยาวชน ผานเว็บไซต GSBGEN.COM ไดแก GSB GEN
Campus Star เปนโครงการประกวดคัดเลือกหนุม สาว เพือ่ เปนตัวแทนของคนรุน ใหมทมี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ งั้ บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ
ปฏิภาณไหวพริบและเปนแบบอยางที่ดีในสังคม GSB GEN Art Contest จัดประกวดวาดภาพภายใตแนวคิด “ออมศิลป ถิ่นไทย”
เพื่อสรางเสริมงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
GSB GEN Family Bikes 2559 จัดขึ้นภายใตแนวคิด “ความรักมั่นคง ครอบครัวมั่นคง สุขภาพมั่นคง” สนุกกับกิจกรรมปนจักรยาน
แบบครอบครัว สะสมสติ๊กเกอรหรือคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลชุดนักปน GSB GEN Shocking Pink การสรางเอกลักษณใหมของ
วัฒนธรรมทางการเงินสําหรับคน GEN Y เพื่อเปนแรงจูงใจใหเด็กและเยาวชนเห็นการออมเปนเรื่องชีวิตประจําวันที่นาตื่นเตนนาสนใจ
นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มสาระความรูในเรื่องของการสรางวินัยทางการเงินมากขึ้น เพิ่มหมวดหองสมุดดิจิทัล สําหรับการคนควาหาความรู
และเพิ่มเติมสิทธิพิเศษ (สวนลด) ใหสมาชิกสามารถเลือกดีลที่เหมาะสมกับ Life Style ของแตละกลุม
กิจกรรมประกวดสุดยอดแนวคิด พลิกธุรกิจไทย เพือ่ สงเสริมใหคนรุน ใหมรจู กั สรางสรรคสงิ่ ทีเ่ ปนประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม และมองเห็นความเปนไปไดในการเปลีย่ นความคิดดี ๆ ใหเปนธุรกิจทีส่ ามารถจับตองไดจริง โดยในป 2559
มีผูสมัครเขารวมแขงขันกวา 1,300 ทีม

กลุมลูกคาวัยเริ่มตนทํางาน

ธนาคารมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการใหม รวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรม
Life Style และความตองการบริการทางการเงินสําหรับลูกคาวัยเริ่มตนทํางานในยุคดิจิทัล เพื่อสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคาใน
กลุมนี้เพิ่มมากขึ้น โดยยังคงยึดแนวทางการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) อยางตอเนื่อง จากการนําเสียงของลูกคา
(VOC) มาเปนปจจัยหลัก ตลอดจนนําปจจัยภายนอกทีท่ า ทายในหลายดานมาเปนปจจัยบวกในการเพิม่ ฐานลูกคาใหมๆ เชน การเขามา
ของเทคโนโลยี ใ หม ๆ การเติ บ โตที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งก า วกระโดดของ
การทําธุรกรรมการเงินออนไลน (online) ผานสมารทโฟน (Smart
Phone) และนโยบายภาครัฐ เปนตน ซึง่ ในป 2559 ธนาคารไดพฒ
ั นา
ตอยอดบริการ Mobile Banking (MyMo) ดวยการเพิ่ม Feature ใหม
เพื่อมุงสูการเปน Digi-Thai Banking คือ Digital Salak โดยลูกคา
สามารถซื้อสลากออมสินผานบริการ MyMo ไดสะดวกและรวดเร็ว
ตอบโจทย ลู ก ค า กลุ  ม นี้ เ ป น อย า งดี นอกจากนี้ บริ ก าร MyMo
ยังไดพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการทําธุรกรรมทางการเงิน
อีกมากมาย ภายใตการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
ISO/IEC 27001 : 2013 อาทิ บริการ PromptPay บริการรับชําระ
สินเชื่อใหตนเองและบุคคลอื่น บริการรับชําระและเรียกดูเงินฝาก
สงเคราะห ชี วิ ต รวมถึ ง การส ง ต อ ข อ มู ล การทํ า รายการ (Share
inbox) ไปยังโซเชียลมีเดีย (social media : Line, WeChat, Email,
WhatsApp, Facebook) และเพิ่ม พันธมิต รรานค า ในการชํ า ระ
คาสินคาและบริการกับผูใหบริการมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี � ยังพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บตั รอิเล็กทรอนิกส์ที�ตอบโจทย์ความต้ องการกลุม่ ลูกค้ าวัยเริ� มต้ นทํางานมากขึ �น เช่น
Premium Credit Card ด้ วย Concept “วางใจ...ให้ออมสิ นดูแลทุกการใช้จ่ายของคุณ” และสินเชื�อบัตรเงินสด Prima Card เพื�อเพิ�ม
ความคล่องตัวให้ แก่ลกู ค้ า โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ �าประกัน ด้ วยอัตราดอกเบี �ยเพียง 19% ต่อปี พร้ อมโปรโมชัน� ฟรีคา่ ธรรมเนียม
การใช้ วงเงินนานถึง 12 รอบบัญชี
สําหรับดานชองทางการใหบริการ ธนาคารไดมีการปรับปรุงสาขาใหบริการ (Look & Feel) และการขยายชองทาง Self Service
ใหมากขึน้ เพือ่ เสริมสรางภาพลักษณทที่ นั สมัย ควบคูก บั การสือ่ สารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications)
เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาวัยเริ่มตนทํางาน ดวยรูปแบบสื่อและเครื่องมือที่ทันสมัย ผานชองทางโซเชียลมีเดียตางๆ อาทิ Line, Facebook,
YouTube, Instagram และ Twitter อยางตอเนื่องตลอดทั้งป
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กลุมรายไดปานกลาง

ในป 2559 ธนาคารยังคงใชกลยุทธการรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหม โดยปรับปรุงผลิตภัณฑทั้งดานเงินฝากและ
สินเชือ่ ใหมคี วามเหมาะสมและตรงกับความตองการของลูกคากลุม รายไดปานกลางมากขึน้ สําหรับผลิตภัณฑดา นเงินฝาก ไดมกี ารนําเสนอ
ผลิตภัณฑเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบมีระยะเวลา และเงินฝากสงเคราะหชีวิต ไดแก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เงินฝาก
เผือ่ เรียกพิเศษ 8 เดือน สลากออมสินพิเศษ 3 ปและ 5 ป และ เงินฝากสงเคราะหชวี ติ และครอบครัว แบบออมสินสบายใจ 16/8
รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การขาย “เทศกาลลดหย อ นภาษี ” เพื่ อ ให ลู ก ค า สามารถเลื อ กวางแผนทางการเงิ น ได ต รงตาม
ความตองการและเตรียมความพรอมสําหรับการเกษียณในอนาคต โดยการสรางผลตอบแทนอยางมัน่ คงในระยะยาว สําหรับดานสินเชือ่
ไดนําเสนอสินเชื่อและโปรโมชั่นที่หลากหลายและตรงกับทุกความตองการของลูกคา ไดแก สินเชื่อเคหะ “เคาะประตูมาอยูดวยกัน”
สินเชื่อเคหะโครงการ “สงสุขทายปกับ GSB Home Loan” สินเชื่อเคหะลูกคาดี “GSB Top Up” และ สินเชื่อ OD Happy Life
นอกจากนี้ ธนาคารไดมีนําเสนอบัตรเครดิตธนาคารออมสิน Precious ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมแกลูกคากลุมรายไดปานกลาง
อีกทั้ง ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับการเขาสูยุคดิจิทัล โดยการเพิ่มชองทางการชําระเงินคาสินคาและบริการออนไลน
(Online Payment) ผาน MyMo ใหหลากหลายมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ทีต่ รงกับความตองการของลูกคา

กลุมลูกคาสินทรัพยสูง

ในป 2559 ธนาคารใหความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธกบั กลุม ลูกคา
สินทรัพยสูงที่เปนลูกคาเดิมของธนาคาร และมุงเนนการขยายฐานลูกคาใหม
โดยเฉพาะลูกคาสินทรัพยสูงในเขตภูมิภาค เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันในตลาด และสรางความแตกตางจากคูแขง ซึ่งกลุมลูกคาสินทรัพยสูง
เป น กลุ  ม ลู ก ค า หนึ่ ง ที่ ธ นาคารให ค วามสํ า คั ญ และมุ  ง ยกระดั บ การดู แ ล
โดยพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ รวมถึงสิทธิประโยชนพเิ ศษตางๆ ทีต่ อบสนอง
ความตองการของลูกคาที่มีความตองการออมเงินในรูปแบบที่มีความเสี่ยงตํ่า
แตไดรับผลตอบแทนสูง และตองการสิทธิประโยชนที่พิเศษกวาบุคคลทั่วไป
เพื่อเนนยํ้าความเปนลูกคาคนพิเศษ ซึ่งธนาคารใช สลากออมสิ น พิ เ ศษ
ทั้งสลากออมสิน 3 ป และ 5 ป รวมถึงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑหลักที่ลูกคากลุมนี้ชื่นชอบและใชบริการกับธนาคารเปนประจํา
ในการตอยอดไปสูผลิตภัณฑและบริการอื่น ที่มีสิทธิพิเศษใหแกลูกคา และ
สรางรายไดคาธรรมเนียมแกธนาคาร เชน Prestige Credit Card บัตรเครดิตธนาคารออมสินที่มีสิทธิประโยชนมากมายสําหรับ
ลูกคากลุมสินทรัพยสูงที่ใชจายผานบัตร อาทิ การไดสวนลดจากการใชบริการรานอาหาร รานคาชั้นนํา และพิเศษสุดกับสิทธิคุมครอง
ความเสียหายจากการเดินทาง ทั้งรางกาย กระเปาเดินทาง ทรัพยสินภายในบาน เปนตน ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรสาขาใหมีทักษะ
ความรูความชํานาญเพื่อเปนนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน รวมถึงมุงเนนการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหลูกคาอยางมืออาชีพ
และเพิม่ การลงพืน้ ทีข่ องทีมงานในสวนกลางเพือ่ ชวยชีแ้ จงแนวทางการขายใหสาขามากขึน้ ตลอดจนจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกบั ลูกคา
และใหความรูดานการเงิน การลงทุน แกลูกคากลุมทายาทสินทรัพยสูง เปนการตอยอดและสรางความผูกผันใหแกลูกคากลุมทายาท
เพื่อการมาใชบริการกับธนาคารตอไปในอนาคต

กลุมลูกคาขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลูกคากลุมขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนกลุมลูกคาที่ธนาคารใหความสําคัญและใหการสนับสนุนในดานตางๆ มาเปน
ระยะเวลานาน จากการที่ธนาคารมีความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและมีฐานลูกคาที่เปนหนวยงานขอตกลง
จํานวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ โดยในป 2559 ธนาคารยังคงมุงเนนการกระตุนการใชบริการของลูกคาในหนวยงานขอตกลงเดิม
ที่มีประวัติการชําระหนี้ดี และการเพิ่มจํานวนหนวยงานขอตกลงใหมเพื่อเปนสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคา และเปนการสงผาน
ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารที่มีเงื่อนไขพิเศษตามความตองการของลูกคากลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยเนนที่
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ผลิตภัณฑดานสินเชื่อ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการดานคาใชจายในการอุปโภคและบริโภคขั้นพื้นฐานดานตางๆ เชน คาใชจาย
ดานที่อยูอาศัย คาใชจายเกี่ยวกับบุตร คาใชจายในการซื้อสินคาทั่วไปเพื่อการครองชีพ อาทิ สินเชื่อเคหะและสินเชื่อสวัสดิการ
สําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หนวยงานทําขอตกลงกับธนาคาร โดยใหสิทธิประโยชนดานอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา
บุคคลทั่วไป รวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑการกูที่พิเศษสําหรับลูกคากลุมนี้ และผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส อาทิ บัตรเครดิตและสินเชื่อ
บัตรเงินสด รองรับความตองการใชเงินดวนเพื่อความจําเปนพื้นฐาน หรือในกรณีฉุกเฉิน เชน Premium Credit Card และ Precious
Credit Card ที่ตอบสนองลูกคาที่มีพฤติกรรมซื้อสินคาและบริการจากรานคาออนไลน หรือรานคาชั้นนําที่รับบัตรเครดิต VISA สินเชื่อ
บัตรเงินสด Prima Card ซึ่งเปนบริการสินเชื่อเอนกประสงค ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่ใหวงเงินสูงสุด 5 เทาของเงินเดือน
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกคากลุมนี้

กลุมเกษียณอายุ

โครงสรางประชากรไทยกําลังเขาสูส งั คมผูส งู อายุ (Ageing Society) ดังนัน้ ในป 2559 รัฐบาลจึงไดมมี ติเห็นชอบการออกมาตรการ
เพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุ ธนาคารไดเห็นถึงความสําคัญของสถานการณดงั กลาว จึงใหความรวมมือกับรัฐบาลเพือ่ ออกมาตรการชวยเหลือ
ประชาชนเพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุ โดยจะนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ ไดแก เงินฝากประชารัฐเพือ่ ผูส งู วัยสําหรับประชาชนทีม่ อี ายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยใหดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย
เผื่อเรียกสําหรับผูฝากทั่วไป รอยละ 1 ตอป (วงเงินฝาก
ไมเกิน 1 ลานบาท) สินเชื่อที่อยูอาศัยแบบ Reverse
Mortgage โดยใหผูสูงวัยสามารถนําที่อยูอาศัยที่ปลอด
ภาระหนี้ มาคํ้าประกันสินเชื่อ วัตถุประสงคเพื่อการยังชีพ
โดยธนาคารจะจายเงินกูใหเปนรายเดือนไมเกิน 20 ป
เมือ่ รวมอายุผกู แู ละสัญญากูแ ลวตองไมเกิน 85 ป สินเชือ่
เคหะลูกกตัญูสาํ หรับผูท อี่ ปุ การะเลีย้ งดูบดิ ามารดา
ทั้งของตนเองและคูสมรส โดยผูกูตองมีชื่อในทะเบียน
บานเดียวกับบิดาและมารดาไมนอ ยกวา 1 ป หรือมีหลักฐาน
การหักลดหยอนภาษีคาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาใน
การยื่นภาษีไมนอยกวา 1 รอบบัญชี เพื่อนําไปจัดหาหรือ
ซอมแซมที่อยูอาศัย วงเงินสินเชื่อสูงสุดรอยละ 100 ของ
ราคาประเมินหลักทรัพย ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 6 -12 เดือน และสามารถผอนชําระไดถึงอายุ 65 ป และสินเชื่อประชารัฐเพื่อผูสูง
วัยสําหรับผูที่มีอายุ 60 ถึง 70 ป ที่ตองการนําไปใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ วงเงินไมเกิน 2 แสนบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ
1 ตอเดือน
นอกจากการออกผลิตภัณฑและบริการที่เปนการรวมมือกับภาครัฐแลว ธนาคารยังดําเนินกลยุทธรักษาฐานลูกคาเดิมโดยการ
พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคากลุมเกษียณอายุมากขึ้น โดยการนําเสนอโปรโมชั่นสําหรับ
ลูกคาที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อสวัสดิการสําหรับขาราชการบํานาญและลูกจางประจํา (โดยใชบําเหน็จตกทอดเปน
หลักประกัน) สามารถรับสิทธิ์สวนลดสําหรับการซื้อผลิตภัณฑกลุม SCG Eldercare Solution นอกจากนี้ ธนาคารไดมีการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ GSB PromptPay ผาน MyMo เพื่อใหลูกคากลุมนี้สามารถรับสวัสดิการของรัฐผานชองทางดิจิทัลของธนาคารไดสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกดวย
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รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงิน
1. ภาพรวมผลการดําเนินงาน

ภายใตทิศทางการดําเนินงานป 2559 ที่มุงสูการเปนธนาคารออมสินยุคใหม “GSB New ERA : GSB Digital Transformation”
โดยมีการบริหารดานลูกคาและตลาดแบบ Customer Centric เนนการทํา Branding and Marketing และพัฒนา Product / Sales &
Service ที่เขาถึงและตอบโจทยความตองการของลูกคา ควบคูไปกับมีเปาหมายการพัฒนาสูความยั่งยืน (Sustainable Development)
การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเตรียมความพรอม ดานการกํากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงเพื่อเขาสู
มาตรฐานสากล ทามกลางภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ น ตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยอาศัยการกระตุน จากภาครัฐ ผลประกอบการตามงบการเงิน
ป 2559 ที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ธนาคารออมสินมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน
2,509,588 ลานบาท เปนอันดับ 4 ของระบบธนาคารไทย และมีกําไรสุทธิ 25,946 ลานบาท สูงกวาปกอน 3,247 ลานบาท หรือ
รอยละ 14.3 เมื่อรวมรายการกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายกับราคาตลาดแลว จะมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม 31,575 ลานบาท
สูงกวาปกอน 10,313 ลานบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนเฉลี่ย (ROE)
1/

2559
60,248
4,781
3,242
32,776
9,549
25,946
5,629
31,575
1.191// 1.08
18.271// 16.59

2558
58,066
4,590
3,070
34,985
8,042
22,699
(1,437)
21,262
1.311// 1.00
20.171// 15.37

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%
2,182
191
172
(2,209)
1,507
3,247
7,066
10,313

3.8
4.2
5.6
(6.3)
18.7
14.3
491.7
48.5

กรณีไมรวมคาใชจายผลประโยชนพนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 (ทยอยรับรู 5 ป ตั้งแตป 2554 โดย ป 2558 เปนปสุดทาย = 5,346.71 ลานบาท)
และเงินประเดิมเขาโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ทยอยจาย 10 ป ป 2559 = 2,643.13 ลานบาท และป 2558 = 1,727.39 ลานบาท)
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รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุน
1.1 รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

2559
รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อ2/
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินฝาก3/
เงินรางวัลสลากออมสิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Spread)
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (NIM)
2/
3/

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

2558

104,335
95,896
3,741
4,698
44,087
29,337
10,408
896
3,446
60,248
4.46%
1.97%
2.49%
2.51%

103,815
94,977
3,486
5,352
45,749
32,850
10,755
456
1,688
58,066
4.69%
2.14%
2.55%
2.56%

520
919
255
(654)
(1,662)
(3,513)
(347)
440
1,758
2,182

0.5
1.0
7.3
(12.2)
(3.6)
(10.7)
(3.2)
96.5
104.1
3.8

รวมรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อระหวางสถาบันการเงินที่รวมอยูในรายไดดอกเบี้ยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
รวมคาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณที่รวมอยูในคาใชจายดอกเบี้ยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

ป 2559 มีรายไดดอกเบี้ยสุทธิ 60,248 ลานบาท สูงกวาป 2558 จํานวน 2,182 ลานบาท หรือรอยละ 3.8 ที่สําคัญจากการบริหาร
พอรตสินทรัพยและหนี้สินใหสอดคลองกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดและสภาพคลอง สงผลใหคาใชจายดอกเบี้ยและเงินรางวัล
ตํ่ากวาปกอน โดยยังมีสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Spread) รอยละ 2.49 และอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (NIM)
รอยละ 2.51

1.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
2559
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิตอรายไดรวมสุทธิ

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

2558
5,368
587
4,781
7.00%

5,022
432
4,590
6.98%

346
155
191

6.9
35.9
4.2

ป 2559 มีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,781 ลานบาท สูงกวาป 2558 จํานวน 191 ลานบาท หรือรอยละ 4.2 ที่สําคัญ
จากรายไดคานายหนา/รับชําระเบี้ยประกัน จากโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกคาที่ทําประกันคุมครองวงเงินสินเชื่อ
และรายไดจากธุรกิจบัตรและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ทีม่ กี ารเปดตัวผลิตภัณฑบตั รและบริการอิเล็กทรอนิกสเพือ่ รองรับการใชชวี ติ
ในยุคดิจทิ ลั ของคนรุน ใหม อาทิ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และบัตรเดบิตรูปแบบใหมตามไลฟสไตล (GSB Gen Card, Barbie) ชองทาง
การใหบริการ Mobile Banking (MyMo) และ Digital Salak on MyMo โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและโปรโมชั่นตางๆ
ทั้งนี้ ธนาคารไดดําเนินการยกเวนคาธรรมเนียมการใหบริการ Mobile Banking อาทิ บริการแจงเตือนอัตโนมัติ (สําหรับผูสมัคร
ใชบริการกอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) บริการโอนเงิน
ในเขตสํานักหักบัญชี เพื่อจูงใจใหลูกคามาสมัครและใชบริการมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารไดยกเวนคาธรรมเนียมการถอนเงินสด
ขามเขตผานตู ATM/ADM เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560
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1.3 รายไดจากการดําเนินงานอื่น
2559
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ คาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่น
รายไดจากการดําเนินงานตอรายไดรวมสุทธิ

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
%
เพิ่ม (ลด)

2558

184
22
1,956
1,080
3,242
4.75%

104
515
1,497
954
3,070
4.67%

80
(493)
459
126
172

76.9
(95.7)
30.7
13.2
5.6

ป 2559 มีรายไดจากการดําเนินงานอืน่ 3,242 ลานบาท สูงกวาป 2558 จํานวน 172 ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.6 จากเงินปนผล
หุน สามัญและหนวยลงทุน รายไดจากการดําเนินงานอืน่ ๆ (กําไรจากทรัพยสนิ รอการขาย) และกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ คาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ (กําไรจากสัญญาลวงหนา) ขณะที่กําไรสุทธิจากเงินลงทุนตํ่ากวาปกอน

1.4 คาใชจายจากการดําเนินงาน
2559
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
เงินบําเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
คาตอบแทนหนวยงานในการชําระสินเชื่อ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น
คาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดรวมสุทธิ

16,651
3,204
5,249
3,462
4,210
32,776
48.14%

2558
19,679
3,219
4,726
3,804
3,557
34,985
53.35%

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
%
เพิ่ม (ลด)
(3,028)
(15)
523
(342)
653
(2,209)

(15.4)
(0.5)
11.1
(9.0)
18.4
(6.3)

ป 2559 ธนาคารมีคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น 32,776 ลานบาท ตํ่ากวาป 2558 จํานวน 2,209 ลานบาท หรือรอยละ 6.3
รายการที่สําคัญ ไดแก
• คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 3,028 ลานบาท (ปนี้ไมมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานในอดีตเนื่องจากทยอยรับรู
ครบ 5 ปแลว)
• คาตอบแทนหนวยงานในการชําระสินเชื่อลดลง 342 ลานบาท (ตามยอดคงเหลือเงินใหสินเชื่อขอตกลงกับหนวยงานที่ลดลง)
• ขณะที่ คาใชจายอื่นเพิ่มขึ้น 653 ลานบาท (คาใชจายในการดําเนินคดี คาจางเหมาบริการ และคาตัดจําหนายสิทธิการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร)
• คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณเพิ่มขึ้น 523 ลานบาท (การขยายชองทางการใหบริการ การปรับปรุงพื้นที่/
ภูมิทัศน และการพัฒนาระบบงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา)
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1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาและการปรับโครงสรางหนี้
2559
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหนี้
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
และการปรับโครงสรางหนี้

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

2558
1,051
8,755
(257)
9,549

569
7,473
8,042

482
1,282
(257)
1,507

84.7
17.2
18.7

ในป 2559 ธนาคารมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 9,549 ลานบาท สูงกวาปกอน 1,507 ลานบาท ที่สําคัญจากการตั้งสํารอง
หนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ สินเชื่อธุรกิจทั่วไป สินเชื่อพัฒนาองคกรชุมชน สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ จากการเลื่อนชั้นหนี้เปนชั้นกลาวถึงเปนพิเศษและตํ่ากวามาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึง สินเชื่อที่มีความเสี่ยงจะเปน NPLs
ในอนาคต นอกจากนี้ มีการตั้งสํารองสวนเกิน (General Provision) จํานวน 2,000 ลานบาท เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร

2. ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ 3/
หนี้สินรวม
เงินฝาก 4/
สวนของทุน
3/
4/

2559
2,509,588
324,962
283,604
1,901,851
2,339,181
2,159,136
170,407

2558
2,400,468
219,998
246,127
1,919,659
2,248,713
2,082,706
151,755

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%
109,120
104,964
37,477
(17,808)
90,468
76,430
18,652

4.5
47.7
15.2
(0.9)
4.0
3.7
12.3

รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินและสหกรณภายใตพ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ในป 2559 จํานวน 306,891 ลานบาท
และในป 2558 จํานวน 260,131 ลานบาท
รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณภายใต พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ในป 2559 จํานวน 21,795 ลานบาท

ณ สิ้นป 2559 สินทรัพยรวมของธนาคารมีจํานวน 2,509,588 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 จํานวน 109,120 ลานบาท หรือ
รอยละ 4.5 จากการระดมเงินฝากดวยผลิตภัณฑที่ลูกคานิยมและนําเงินไปบริหารสภาพคลองและเงินลงทุน รวมทั้งใหสินเชื่อตาม
พันธกิจและโครงการตามนโยบายภาครัฐ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 เงินใหสินเชื่อ

ณ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมียอดเงินใหสินเชื่อจํานวน 1,901,851 ลานบาท (รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินและสหกรณ)
ลดลงจากสิน้ ป 2558 จํานวน 17,808 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.9 โดยมีสดั สวนสินเชือ่ แกบคุ คลรายยอยรอยละ 70.1 สินเชือ่ แกภาครัฐ
และสถาบันการเงินรอยละ 23.7 และสินเชื่อแกภาคธุรกิจเอกชนรอยละ 6.2 ที่สําคัญ ไดแก
• สินเชื่อแกภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน ลดลง 14,739 ลานบาท (รอยละ 3.4) ที่สําคัญจากการรับคืนกอนครบกําหนด
ป 2560 ของกระทรวงการคลัง อยางไรก็ตาม สินเชื่อโครงการ Soft-Loan เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับผูประกอบการ SMEs
และเงินใหกูแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) ยังคงเพิ่มขึ้น
• สินเชื่อแกบุคคลรายยอย ลดลง 11,633 ลานบาท (รอยละ 0.9) สวนใหญจากสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ และสินเชื่อบุคคล
ประเภทสินเชื่อสวัสดิการขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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- สินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม อาชีพ ลดลง 35,010 ลานบาท (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และสินเชือ่ แกบคุ คลทัว่ ไป ลดลง 9,955
ลานบาท (สินเชื่อสวัสดิการ) จากยอดรับคืน และปดบัญชีชําระหนี้ รวมทั้งการระมัดระวังการใหสินเชื่อ
- ขณะที่ สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เพิ่มขึ้น 25,745 ลานบาท (รอยละ 8.4) และสินเชื่อแกประชาชนฐานราก (สินเชื่อเพื่อสังคม
และชุมชน สินเชื่อธุรกิจหองแถว และสินเชื่อธนาคารประชาชน) เพิ่มขึ้น 7,587 ลานบาท (รอยละ 4.8)
• สินเชื่อแกภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น 8,564 ลานบาท (รอยละ 7.8) จากการขยายธุรกิจของแตละกลุมผูประกอบการและ
การสนับสนุนจากภาครัฐ

3/

รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินและสหกรณภายใตพ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ในป 2559 จํานวน 306,891 ลานบาท
และในป 2558 จํานวน 260,131 ลานบาท

2.2 เงินฝาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินฝากจํานวน 2,159,136 ลานบาท (รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ) เพิม่ ขึน้ จาก
สิ้นป 2558 จํานวน 76,430 ลานบาท หรือรอยละ 3.7 จากการออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีเงื่อนไขและอัตราผลตอบแทนที่จูงใจของ
เงินฝากสลากออมสิน เงินฝากเผื่อเรียก และเงินฝากประจํา รวมทั้ง มีกิจกรรมสงเสริมการขายและสงเสริมการออมอยางตอเนื่อง อาทิ
การซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอพพลิเคชั่น MyMo และโปรโมชั่นเงินฝากในงานมหกรรมการเงินตางๆ เปนตน เพื่อรองรับเงินฝาก
ที่ทยอยครบกําหนด และเตรียมสภาพคลองสําหรับปลอยสินเชื่อตามพันธกิจและนโยบายรัฐ

4/

รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณภายใต พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ในป 2559 จํานวน 21,795 ลานบาท

2.3 เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิจาํ นวน 283,604 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ป 2558 จํานวน 37,477 ลานบาท หรือ
รอยละ 15.2 โดยเฉพาะเงินลงทุนในพันธบัตร ธปท. ตราสารทุน และพันธบัตรตางประเทศ ตามลําดับ จากยอดครบกําหนดรวมกวา
114,000 ลานบาท และการขายเพื่อทํากําไร ทั้งนี้ ธนาคารเนนลงทุนตอในตราสารหนี้ภาครัฐที่ปราศจากภาระผูกพันเพื่อการบริหาร
สภาพคลอง โดยพิจารณาเงินลงทุนในหลักทรัพยทมี่ แี นวโนมดี และมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ตามกรอบนโยบายการลงทุนของธนาคาร
2559
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
รวมเงินลงทุนสุทธิ
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282,482
986
136
283,604

2558
245,031
967
129
246,127

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%
37,451
19
7
37,477

15.3
2.0
5.4
15.2

2.4 สวนของทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสวนของทุนจํานวน 170,407 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 จํานวน 18,652 ลานบาท
หรือรอยละ 12.3 จากกําไรสุทธิประจําป จํานวน 25,946 ลานบาท และมีสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
(Mark to Market) เพิม่ ขึน้ จากป 2558 จํานวน 5,628 ลานบาท ขณะทีน่ าํ เงินสงกระทรวงการคลังในป 2559 รวมทัง้ สิน้ 12,922 ลานบาท

2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย

ธนาคารไดคํานวณเงินดํารงกองทุนตามแนวทาง Basel II ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่ครอบคลุมประเภทความเสี่ยง
และสะทอนความเสี่ยงของสินทรัพยและภาระผูกพันทั้งสิ้นของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น
จํานวน 146,918 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.54 ของสินทรัพยถว งนํา้ หนักตามความเสีย่ งทัง้ สิน้ สูงกวาเกณฑขนั้ ตํา่ รอยละ 8.5 ทีก่ าํ หนด
โดย ธปท. โดยเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จํานวน 138,186 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.86 ของสินทรัพยถวงนํ้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
(สวนใหญมาจากกําไรสะสมหลังหักเงินนําสงกระทรวงการคลังในแตละป)
อยางไรก็ตาม อัตราดังกลาวยังไมนับรวมกําไรสุทธิประจําป 2559 ซึ่งหากรวมกําไรสุทธิของป 2559 ตามที่กระทรวงการคลังจัดสรร
หลังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดตรวจสอบและรับรองงบการเงินแลว จะทําใหธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น
สินทรัพยถวงนํ้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนทัง้ สิน้ : สินทรัพยถว งนํา้ หนักตามความเสีย่ งทัง้ สิน้
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 : สินทรัพยถว งนํา้ หนักตามความเสีย่ งทัง้ สิน้

2559

2558

138,186
8,732
146,918
1,272,962
11.54%
10.86%

128,836
7,000
135,836
1,257,651
10.80%
10.24%

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%
9,350
1,732
11,082
15,311

7.3
24.7
8.2
1.2

2.6 คุณภาพเงินใหสินเชื่อ
2559
สินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)
สัดสวนตอเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น (รอยละ)
สินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs)
สัดสวนตอเงินใหสินเชื่อสุทธิ (รอยละ)
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน
สัดสวนตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (รอยละ)
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
สํารองที่กันไวแลวตอสํารองที่พึงกัน (รอยละ)

38,720
2.04
11,507
0.62
52,867
136.53
47,889
110.40

2558
30,872
1.61
9,444
0.50
44,097
142.84
37,893
116.37

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%
7,848

25.4

2,063

21.8

8,770

19.9

9,996

26.4
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) จํานวนทั้งสิ้น
38,720 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.04 ของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น (รวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงินที่เปนรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน) เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 จํานวน 7,848 ลานบาท ที่มีอัตรา gross NPLs รอยละ 1.61 สําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ
หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 11,507 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 0.62 ของเงินใหสินเชื่อสุทธิ
เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 จํานวน 2,063 ลานบาท ที่มีอัตรา net NPLs รอยละ 0.50
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 52,867 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ป 2558 จํานวน 8,770
ลานบาท โดยเฉพาะคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน
และสินเชื่อบุคคลประเภทสินเชื่อสวัสดิการ ตามลําดับ จากการเลื่อนชั้นหนี้เปนชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
รวมถึง สินเชื่อที่มีความเสี่ยงจะเปน NPLs ในอนาคต นอกจากนี้ มีการตั้งสํารองสวนเกิน (General Provision) จํานวน 2,000 ลานบาท
เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร
ทั้งนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกวาเงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 4,978 ลานบาท

2.7 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพยตามงบการเงิน จํานวน 2,509,588 ลานบาท โดยมีหนี้สินรวมจํานวน 2,339,181
ลานบาท และสวนของทุน จํานวน 170,407 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุนเทากับ 13.7 เทา
แหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญมาจากเงินฝาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 86.0 ของสินทรัพยรวมสําหรับแหลงใชไปของเงินทุนที่สําคัญ
ไดแก เงินใหสินเชื่อสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.8, 11.6 และ 25.6
ตามลําดับ
ทั้งนี้เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป มีจํานวนมากกวาแหลงใชไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ซึ่งถือวาเปนปกติของ
ธุรกิจธนาคาร อยางไรก็ตาม เงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาของธนาคารโดยสวนใหญ เมือ่ ครบกําหนดจะมีการฝากตอในผลิตภัณฑใหมทธี่ นาคาร
ออกมารองรับในชวงนั้นๆ จึงมีแนวโนมวาเงินฝากดังกลาวจะอยูกับธนาคารเปนเวลานานกวาระยะเวลาตามสัญญา ทําใหธนาคาร
สามารถใชเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนการใหสินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาวได
2559
แหลงที่มาของเงินทุน
เงินฝาก < 1 ป
เงินฝาก > 1 ป
รวม
แหลงใชไปของเงินทุน
ระยะเวลา < 1 ป
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อสุทธิ
ระยะเวลา > 1 ป
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อสุทธิ
รวม

68 รายงานประจําป 2559

สัดสวน (%)

2558

สัดสวน (%)

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

1,385,618
773,518
2,159,136

64.2
35.8
100.0

1,494,451
588,255
2,082,706

71.8
28.2
100.0

(108,833)
185,263
76,430

(7.3)
31.5
3.7

908,644
537,543
146,634
224,467
1,554,276
94,252
136,835
1,323,189
2,462,920

36.9
21.8
6.0
9.1
63.1
3.8
5.6
53.7
100.0

892,610
349,609
116,966
426,035
1,459,723
133,903
129,032
1,196,788
2,352,333

38.0
14.9
5.0
18.1
62.0
5.7
5.4
50.9
100.0

16,034
187,934
29,668
(201,568)
94,553
(39,651)
7,803
126,401
110,587

1.8
53.8
25.4
(47.3)
6.5
(29.6)
6.0
10.6
4.7

2.8 การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยมีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอ
เงินฝาก อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก และอัตราสวนการพึ่งพาแหลงเงินทุนรายใหญ อยูภายใตเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือน
ระดับความเสี่ยงที่กําหนด
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปใหเหมาะสมกับสถานการณและธุรกรรมธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงสําหรับอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก เพื่อให
ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองที่เพียงพอตอการดําเนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) ทําหนาที่ใน
การควบคุมดูแลสภาพคลองใหเพียงพอในการดําเนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งดานสภาพคลองอยางตอเนือ่ ง
อาทิเชน การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินดานสภาพคลอง และระบบการรายงานความเสีย่ ง
ดานสภาพคลอง เปนตน

2.9 วิเคราะหงบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 28,937 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป
2558 จํานวน 4,056 ลานบาท หรือรอยละ 12.3 ประกอบดวย
• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 46,963 ลานบาท โดยมีกาํ ไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน จํานวน 30,752 ลานบาท และมีหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 106,034 ลานบาท ขณะที่สินทรัพย
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 89,823 ลานบาท
• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 32,747 ลานบาท ที่สําคัญจากเงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย จํานวน
203,066 ลานบาท เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 1,642 ลานบาท เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมี
ตัวตน จํานวน 24 ลานบาท และเงินสดจายในการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั รวม จํานวน 20 ลานบาท ขณะทีม่ เี งินสดรับจากการขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย จํานวน 171,854 ลานบาท เงินสดรับจากเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทรวม จํานวน 134 ลานบาท
และเงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 19 ลานบาท
• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 18,270 ลานบาท ประกอบดวย เงินนําสงกระทรวงการคลังเพือ่ เปนรายไดแผนดิน
จํานวน 12,922 ลานบาท และเงินกูยืมระหวางสถาบันการเงินระยะยาว จํานวน 5,348 ลานบาท

3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายแผนงาน / โครงการ ป 2559 ที่สําคัญ

ธนาคารออมสินมีการจัดทําแผนวิสาหกิจระยะ 5 ป แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป และแผนธุรกิจรายกลุมลูกคาเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการจัดทําแผนไดบูรณาการเขากับแนวคิดระบบ BSC, EVM, Risk Management และ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร
ระดับ กลุม/สายงาน/ฝาย/ภาค และมีการสื่อสารแผนไปสูการปฏิบัติ ผานชองทางตางๆ รวมทั้งการถายทอดลงสูตัวชี้วัด (KPIs) จาก
ระดับธนาคารถึงระดับบุคคล
ณ สิ้นป 2559 มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
ดานการเงิน

แผน

ผล

วิเคราะหผลตางจากแผน

กําไรสุทธิ (ลานบาท)

17,800

25,946

จากการบริหารสินทรัพยและหนี้สินตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดและสภาพคลอง ทําใหมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิสูงกวาแผน
รวมทั้ง มีคาใชจายดําเนินงาน และตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ตํ่ากวาแผน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ

เงินฝากเพิ่มสุทธิ (ลานบาท)

41,200

76,430

จากการปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝาก และสลากออมสินพิเศษ
รวมทั้ง การจัดกิจกรรมสงเสริมการออม และกระตุนยอดขาย
ตอเนื่องทั้งป
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ดานการเงิน

แผน

ผล

วิเคราะหผลตางจากแผน

38,072

(17,808)

จากการรับชําระคืนกอนกําหนดของสินเชื่อภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการชําระคืนและปดบัญชีชําระหนี้ สงผลให
สินเชื่อรวมตํ่ากวาแผน ขณะที่ยอดอนุมัติ/จายเงินกูสูงกวาแผน

NPLs ของสินเชื่อรวม (รอยละ)

2.00

2.04

สามารถรักษาระดับคุณภาพสินทรัพยไดใกลเคียงกับแผน
ทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟนตัวไมเต็มที่ ปญหาหนี้ภาค
ครัวเรือน และปญหาเงินเดือนของลูกหนี้หนวยงานขอตกลง
ไมเพียงพอหักชําระหนี้

NIM (รอยละ)

2.44

2.51

จากการบริหารสินทรัพยและหนี้สินใหสอดคลองกับทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดและสภาพคลอง โดยสามารถบริหารตนทุน
ดอกเบี้ยใหลดลง แมวาจะนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจสูงกวาปกอน โดยที่ยังรักษาอัตราสวน
สภาพคลองใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนด
และสูงกวาเกณฑ ธปท.

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ (ลานบาท)

ดานที่มิใชการเงิน

ผลการดําเนินงาน ป 2559

1. ดานการพัฒนาสูความยั่งยืน

สงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงิน
เด็กและเยาวชน












ประชาชนทั่วไป
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เปดธนาคารโรงเรียนเพิ่ม 122 แหง รวมเปดดําเนินการแลว 1,208 แหง
จัดการประกวดดนตรี มีนักเรียนเขารวม 7,942 คน
- จัดประกวดวงโยธวาทิต มีนักเรียนเขารวม 7,500 คน
- จัดประกวด Symphonic Band มีนักเรียนเขารวม 442 คน
สนับสนุนการจัดการแขงขันวิชาการ มีโรงเรียนเขารวม 3,803 แหง
และนักเรียนเขารวม 175,146 คน
- คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร : โรงเรียนเขารวม 1,494 แหง / นักเรียนเขารวม 167,096 คน
- ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร : โรงเรียนเขารวม 2,309 แหง /
นักเรียนเขารวม 8,050 คน
จัดกิจกรรมชุมชนประชารัฐสีชมพู (บวร) 10 แหง
จัดกิจกรรมคายกาวใหม ใจสีชมพู เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในความดูแลของ
กรมคุมประพฤติ 10 ครั้ง
สนับสนุนเงินในโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ตชด. 10 แหง
เงินออมเพื่อนอง โดยจัดกิจกรรมมอบทุนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 10,092 ทุน
พัฒนากลุมองคกรการเงินชุมชนเปนสถาบันการเงินชุมชน
- จัดอบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพ 1,320 แหง
- จัดประกวดการบริหารจัดการองคกรการเงินชุมชนดีเดน 73 รางวัล
จัดอบรม Financial Literacy 11,209 คน
สนับสนุนรานคาประชารัฐ 102 แหง
จัดกิจกรรมงาน “ตลาดนัดประชารัฐสีชมพู” 6 ครั้ง มีรานคาเขารวม 914 รานคา
คัดเลือกชุมชนประชารัฐสีชมพู 10 ชุมชน จากชุมชนเขารวม 432 แหง

ดานที่มิใชการเงิน

ผลการดําเนินงาน ป 2559

2. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ









เงินฝากออมสินประเภทใหม ไดแก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน, 9 เดือน, 5 เดือน (1/59),
5 เดือน (2/59), 11 เดือน (1/59), 103 วัน, 7 เดือน (1/59), 4 เดือน (2/59), 8 เดือน, 70 วัน
เงินฝากสงเคราะหชีวิตรูปแบบใหม ไดแก ออมสินสบายใจ 16/8, ออมสินสบายใจ 20/10,
ออมทรัพย 10/1, ทรัพยมั่นคง 10/7 พลัส
เปดใหบริการบัตรเครดิต
เปดใหบริการบัตร People Card (บัตรเงินสด)
เปดใหบริการสินเชื่อเบิกเกินบัญชีที่ใชสลากคํ้าประกัน โดยถอนเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส

3. ดานชองทางการใหบริการ
เปดสาขา/หนวยใหบริการ/
บูธแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ





การใหบริการเครื่อง Self Service






ชองทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ





สาขา 17 แหง รวมทั้งสิ้น 1,056 แหง
หนวยใหบริการ 3 แหง รวมทั้งสิ้น 17 แหง
บูธแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 4 แหง รวมทั้งสิ้น 23 แหง
เครื่อง ATM รวมทั้งสิ้น 6,377 เครื่อง
เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 1,073 เครื่อง
เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 69 เครื่อง
เครื่องฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 715 เครื่อง
ปรับปรุงระบบ Internet Banking
เปดใหบริการ Digital Salak on MyMo
เปดใหบริการ CORPORATE INTERNET BANKING แกลูกคานิติบุคคลทั่วไป

4. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร
ระบบงานตางๆ







ระบบประเมินผลคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA)
พัฒนาบุคลากร







ปรับปรุงเครื่อง ATM/ADM ตามมาตรฐาน PCI และรองรับ Chip Card
พัฒนาระบบงานสืบคนขอมูลผาน Mobile Search
ระบบ Enterprise Service Bus (ESB)
ระบบจัดเก็บขอมูลแบบรวมศูนย
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสาร
จัดสงพนักงานเขารวมสัมมนา/อบรม 791 คน
ฝกอบรม/สัมมนา 35,057 คน
e-learning 19,090 คน
ใหทุนการศึกษาพนักงาน 64 ทุน
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ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในป 2560
ธนาคารได้ ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานเพื�อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับภารกิจของธนาคาร และเป็ น
ไปตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) และแนวนโยบายการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(Policy Guideline for SFIs) ซึง� เป็ นแนวทางที�ภาครัฐมีตอ่ ธนาคารออมสิน โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม สําหรับแผน
วิสาหกิจปี 2560 - 2564 ไว้ ดงั นี �

วิสัยทัศน

เป็ นผู้นําในการส่งเสริ มการออม เพื�อการพัฒนาประเทศอย่างยัง� ยืน และเสริ มสร้ างความสุขและอนาคตที�มนั� คงของประชาชน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งเสริ มการออมและสร้ างวินยั ทางการเงิน
สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้ บริ การทางการเงินครบวงจรที�ตอบสนองและทันต่อความต้ องการของประชาชน
เป็ นธนาคารเพื�อสังคม
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พร้ อมค่านิยมองค์กร (Core Value) ที�มีความเชื�อมโยงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของธนาคาร ไปสูก่ ารนําไปปฏิบตั จิ นเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร ดังนี �

สําหรับกรอบทิศทางในการดําเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2560-2564 ธนาคารเน้ นขับเคลื�อนภารกิจ เพื�อมุง่ สู่ GSB New ERA :
Digi-Thai Banking “Digital for all Thais” ต่อเนื�องจาก Digital Transformation ในปี ก่อน โดยยังมุง่ มัน� นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการให้ บริ การ เพื�อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินให้ ลกู ค้ า
โดยเฉพาะลูกค้ ารายย่อยและฐานรากได้ ใช้ อย่างสะดวกสบาย เข้ าถึงง่ายและปลอดภัย พร้ อมสร้ างความเข้ าใจในผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ให้ ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื�อให้ ลกู ค้ ามีความพร้ อมในการใช้ บริ การ ตลอดจนการสร้ างโอกาสในการเข้ าถึง
แหล่งเงินทุนและบริ การทางการเงิน การแก้ ไขปั ญหาหนี �สิน การส่งเสริ มการออม การสร้ างวินยั ทางการเงินให้ แก่เยาวชนและประชาชน
การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนสามารถพึง� พาตนเองได้ และการสนับสนุนการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐอย่างต่อเนื�อง
โดยน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการบริ หาร ซึง� ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในปี 2560 มีดงั นี �
ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ มุง่ เน้ นการให้ สนิ เชือ� รายย่อย เพือ� ขยายโอกาสการเข้ าถึงแหล่งเงินในระบบให้ แก่ลกู ค้ าบุคคล ลูกค้ าฐานราก
และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก โดยกําหนดสัดส่วนสินเชื�อรายย่อยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 และสินเชื�อรายใหญ่ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของสินเชือ� ทังหมด
�
พร้ อมกําหนดเป้าหมายการเติบโตของเงินฝากและสินเชือ� ตามทิศทางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)
เน้ นการขับเคลื�อนภารกิจให้ เป็ นไปตามกรอบทิศทางการดําเนินงานที�มงุ่ สูก่ ารเป็ น Digi-Thai Banking และสอดคล้ องกับนโยบายของ
ภาครัฐ ดังนี �

1. ดานการเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)

โดยการบริ หารเงินกองทุนให้ อยู่ในระดับที�เหมาะสมสามารถรองรับการขยายธุรกิจและภารกิจหลักของธนาคารได้ อย่างต่อเนื�อง
บริ หารพอร์ ตสินทรัพย์และหนี �สินทางการเงินให้ มีสภาพคล่อง อัตราผลตอบแทนและความเสีย� งในระดับที�เหมาะสม พร้ อมบริ หารจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และกันเงินสํารองให้ เพียงพอตามเกณฑ์ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด

2. ดานการพัฒนาสูความยั่งยืน (Sustainable Development)

โดยการพัฒนาองค์กรและสังคมให้ ยงั� ยืนภายใต้ แนวคิด “ออมสินสร้ างโลกสีชมพู” ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย� งั� ยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ ผ่านเป้าหมายการออมใน 3 ด้ าน คือ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิง� แวดล้ อม
โดยนํ าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั�งยืนและหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาดําเนินการในทุกมิติของการดําเนินธุรกิ จ โดยผนวก
ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholders) เข้ าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ และพัฒนาจนเป็ นส่วนหนึ�งของขีดความ
สามารถขององค์กร ด้ วยการมีสว่ นร่วมของทุกคนในองค์กร รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ
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3. ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ บริการ และการตลาดที่ตอบสนองและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี พฤติกรรม และการแขงขันในยุคดิจิทัล (Product and Marketing)

โดยการยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื�อตอบสนองทัง� 3 กลุม่ ลูกค้ า คือ กลุม่ ลูกค้ าบุคคล กลุม่ ลูกค้ าฐานราก
และกลุ่มลูกค้ าธุรกิจและภาครัฐ ด้ วยการนําเทคโนโลยีที�แปลกใหม่ ทันสมัยมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน
(Product Innovation & Fintech) ให้ เหมาะสมและทันต่อความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ เพื�อมุง่ สูก่ ารเป็ น Digi-Thai Banking
พร้ อมทําการตลาดเชิงรุก โดยใช้ สอื� เครื�องมือทีท� นั สมัย และช่องทางการตลาดใหม่ๆ แบบผสมผสาน อย่างสอดคล้ องและต่อเนือ� ง เพือ� สร้ าง
การรับรู้ ความคุ้นเคย และความเชื�อมัน� ของลูกค้ า อันนําไปสูก่ ารใช้ บริ การกับธนาคารอย่างต่อเนื�อง

4. ดานคุณภาพการใหบริการที่เปนเลิศ (Service Excellence)

โดยยกระดับคุณภาพการให้ บริ การและช่องทางบริ การที�หลากหลาย ให้ ครอบคลุม เข้ าถึงง่าย และสอดคล้ องกับพฤติกรรมของ
ลูกค้ าแต่ละกลุม่ เพื�อส่งมอบประสบการณ์การใช้ บริ การที�ดีในทุกจุดสัมผัส ทังช่
� องทางในรูปแบบเดิม และช่องทางแบบ Digital Touch
Point พร้ อมปรับปรุ งกระบวนการให้ บริ การให้ ลกู ค้ าให้ มีมาตรฐาน เพื�อสร้ างความพึงพอใจและความผูกพันให้ กบั ลูกค้ า รวมถึงสร้ าง
ประสบการณ์ที�ดี (Customer Experience) แก่ลกู ค้ า

5. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร
(Fundamental Capabilities)

โดยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร และปรังปรุงโครงสร้ างพื �นฐานให้ มคี วามสามารถในการแข่งขันทีส� งู ขึ �น ทังการพั
�
ฒนา
ปรับปรุงฐานข้ อมูล งานวิจยั เพื�อการพัฒนา การบริ หารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นระบบ การปรับปรุงกระบวนการและ
ระบบงานภายใน ควบคูก่ บั การเสริมสร้ างศักยภาพของระบบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย เพื�อเพิม� ประสิทธิภาพใน
การบริ หารจัดการและสร้ างมูลค่าเพิ�มให้ กบั องค์กร รองรับทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร แบบยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer
Centric) ไปสู่ GSB New ERA : Digi-Thai Banking “Digital for all Thais”

แผนงาน/โครงการที่สําคัญในป 2560

ดานการเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)

• โครงการพัฒนาระบบงานบริ หารสินทรัพย์และหนี �สิน
• โครงการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการการลงทุน
• แผนงานบริ หารและควบคุมหนี �ค้ างชําระ
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ดานการพัฒนาสูความยั่งยืน (Sustainable Development)

•
•
•
•
•

โครงการ Virtual School Bank
โครงการสานฝันเยาวชนสูค่ วามเป็ นเลิศ
โครงการจากร้ อยสูเ่ งินล้ าน สร้ างผู้ประกอบการใหม่
โครงการออมสินประชารัฐสีชมพู
แผนงานให้ ความรู้ทางการเงิน Financial Literacy แก่ลกู ค้ าฐานราก และกลุม่ องค์กรชุมชน

ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ บริการ และการตลาดที่ตอบสนองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
พฤติกรรม และการแขงขันในยุคดิจิทัล (Product and Marketing)

•
•
•
•
•
•

แผนงานเพิ�มประสิทธิภาพการให้ บริ การผ่าน MyMo
แผนงานพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินใหม่ๆ (Fintech)
แผนงานส่งเสริ มการตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
แผนงานการสื�อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
แผนงานสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการร่วมลงทุน (Venture Capital)
โครงการ SMEs บัญชีสีขาว

ดานคุณภาพการใหบริการที่เปนเลิศ (Service Excellence)

•
•
•
•

โครงการ Digital Branch
โครงการขยายช่องทางให้ บริ การด้ วยเครื� อง Self Service
แผนงานการพัฒนารูปแบบและความหลากหลายของช่องทางการให้ บริ การ
แผนงานเพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการให้ บริ การ

ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร (Fundamental Capabilities)

•
•
•
•
•
•

แผนงานการบริ หารและพัฒนาบุคลากรรองรับการแข่งขันในยุคดิจิทลั
แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
แผนงานการพัฒนาเครื� องมือการบริ หารความเสี�ยงและการตรวจสอบเชิงป้องกัน
แผนงานการพัฒนากระบวนการทํางานให้ ยืดหยุน่ และมีความเป็ นอัตโนมัติ
แผนงานการปรับปรุงฐานข้ อมูลลูกค้ า
แผนงานการจัดทําดัชนีความเชื�อมัน� เศรษฐกิจฐานราก

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 อาจมีปัจจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกที�สง่ ผลให้ การดําเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนและเป้าหมายที�ธนาคาร
กําหนดไว้ ทังจากปั
�
จจัยทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี�ยนแปลงทางสังคม ประชากร และพฤติกรรมของลูกค้ า นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่ นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบที�ออกบังคับใช้ รวมไปถึงการแข่งขันของสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบัน
การเงินที�ปรับตัวสูงขึ �น ทังนี
� � ธนาคารจะมีการบริ หารจัดการความเสี�ยง โดยการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าว
พร้ อมกําหนดแนวทาง มาตรการ และทบทวนกลยุทธ์ ของธนาคารและกลยุทธ์ ธุรกิจให้ ทนั กับสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปอยู่เสมอ
เพื�อให้ ผลดําเนินการของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที�กําหนดไว้
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนกลไกสําคัญที่เสริมสรางระบบการกํากับดูแลของธนาคารออมสินใหมีความโปรงใส และมีมาตรฐาน
ชัดเจนเปนสากล ธนาคารไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของประเทศ โดยคณะกรรมการธนาคารและฝายจัดการดูแลและบริหารจัดการ ดวยความรูค วามสามารถ มีความรอบคอบ
ความซื่อสัตยสุจริต มุงสรางมูลคาเพิ่มและความยั่งยืนในระยะยาว

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารมีการจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการธนาคาร
ผูบริหาร พนักงาน โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการสรางประโยชนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม ซึ่งการจัด
โครงสรางและกลไกการบริหารจัดการดังกลาว จะตองสะทอนถึงหลักการสําคัญ 7 ประการ ดังตอไปนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติตามหนาที่
2. Responsibility ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริตและจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน เชน การจัดซื้อ
จัดจางตองใหทุกคนไดรับความยุติธรรมและเทาเทียมกัน หากมีการรองเรียน ตองมีคําอธิบายได
4. Transparency ความโปรงใส ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได
4.2 มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of Information Disclosure) แกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
5. Value Creation การสรางมูลคาเพิม่ แกกจิ การทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ มูลคาใดๆ นัน้ จะตอง
เปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
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6. Ethics การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชน ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชนหรือทองถิ่น

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารมีความมุง มัน่ ในการสงเสริมใหธนาคารเปนองคกรทีม่ กี ารกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุง เนนการสรางประโยชน
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีความสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดในการดําเนินธุรกิจ มีการดําเนินงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ
เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น รวมตัดสินใจ และรวมมือกันในการดําเนินการ ซึ่งสอดคลองกับ “หลักการ
และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552” ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผูบริหาร พนักงาน ทุกคนมุงมั่นนําหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล ทั้ง 7 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใชในการดําเนินงาน
มีโครงสรางการบริหารที่มีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารอยางเปนรูปธรรม
2. คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ มีความเปนอิสระ และมีการจัดแบงบทบาทหนาที่ระหวาง
ประธานกรรมการธนาคารและผูอํานวยการธนาคารออกจากกันอยางชัดเจน
3. คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสยั ทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานทีส่ าํ คัญของธนาคาร โดยพิจารณา
ถึงปจจัยเสีย่ งและวางแนวทางการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสม รวมทัง้ ตองดําเนินการเพือ่ ใหมนั่ ใจวาระบบบัญชี รายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ
4. คณะกรรมการธนาคารและผูบ ริหารเปนผูน าํ ในเรือ่ งจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคาร และสอดสองดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหา ความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการธนาคารอาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
ความสําคัญอยางรอบคอบ
6. คณะกรรมการธนาคารตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการธนาคาร
7. คณะกรรมการธนาคารเปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของธนาคาร เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของธนาคาร
8. มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของธนาคาร ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือได และ
ทันเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียของธนาคารไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งมีหนวยงานรับผิดชอบเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของธนาคารใหแกลูกคาและประชาชนทั่วไป
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหา
ที่โปรงใสเปนธรรม

แผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารไดนาํ นโยบายกํากับดูแลกิจการทีด่ สี กู ารปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม โดยมีแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ป 2559 – 2563
เปนกรอบในการดําเนินงาน ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดกรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาวิชาชีพมาตรฐานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ธนาคารออมสิน 77

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสรางและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสิน ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 มีองคประกอบ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อกรรมการ
นายกุลิศ สมบัติศิริ
นายประภาศ คงเอียด
นายสุทธิชัย สังขมณี
นายพิพัฒน ขันทอง
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
นายเจษฎา พรหมจาต
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
นางปรารถนา มงคลกุล
นายชูศักดิ์ สาลี
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อํานาจหนาที่
ดังนี้

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดอํานาจหนาที่ในการควบคุม กํากับและจัดการธนาคารไว

“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน
ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก
ไมนอยกวาหกคนแตไมเกินสิบสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจหนาทีว่ างนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไป ซึง่ กิจการของธนาคารออมสินรวมถึงกําหนดขอบเขตทัว่ ไป
และเงื่อนไขธุรกิจประเภทตางๆ
ใหผูอํานวยการเปนผูจัดการธนาคารออมสินมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน ใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎ ขอบังคับและระเบียบ และขอกําหนดของธนาคารออมสิน และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหมีอํานาจหนาที่ในการบรรจุ
แตงตัง้ หรือเลือ่ นตําแหนงหรือเงินเดือน ลงโทษ ทางวินยั หรือถอดถอนจากตําแหนงพนักงาน ตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
กําหนด และกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย
ระเบียบ หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ”

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร

กรรมการธนาคาร ตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม ตามพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แกไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ เชน เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง การบัญชี บริหารธุรกิจ
กลยุทธวางแผนพัฒนา นิติศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เปนตน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถประสบการณที่
หลากหลาย โดยกรรมการทุกคนอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการธนาคารดวยความรับผิดชอบ สละเวลาเขารวมกิจกรรมของ
ธนาคาร ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ

ความเปนอิสระของกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน เปนไปตามนิยามของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หมายถึง “กรรมการจาก
ภายนอกทีไ่ มไดมตี าํ แหนงเปนผูบ ริหารของรัฐวิสาหกิจ ไมเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม อี าํ นาจผูกพันรัฐวิสาหกิจ และเปนอิสระ
จากผูถ อื หุน รายใหญ ผูบ ริหารและผูท เี่ กีย่ วของ โดยสามารถทําหนาทีค่ มุ ครองผลประโยชนของรัฐหรือผูถ อื หุน ทุกรายอยางเทาเทียมกัน
และสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวของกับตน”
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วาระการดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารทีค่ ณะรัฐมนตรีแตงตัง้ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยประธานกรรมการ
ธนาคารหรือกรรมการธนาคารซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับการแตงตั้งอีกได ไมเกิน 2 วาระติดกัน

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการธนาคารไดแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยเพือ่ ทําหนาทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองและใหความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดยอยมีองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
ลําดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
นายประภาศ คงเอียด
นางปรารถนา มงคลกุล
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

• พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ แผนการดําเนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานใหคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
• พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑการลงทุน การใหสินเชื่อและการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสินให
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
• พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน การใหสนิ เชือ่ และการประกอบธุรกิจอืน่ ของธนาคารออมสินตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารออมสิน
มอบหมาย
• ควบคุม ติดตามการลงทุน การใหสินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นใหเปนไปตามแผนและเปาหมายของธนาคารออมสิน
• พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั่วไปและหนี้ที่มีปญหา หลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกัน
การตัดหนี้สูญ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑเงื่อนไขการลงทุนตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• พิจารณากลัน่ กรองและใหความเห็นการลงทุน การใหสนิ เชือ่ และการจัดซือ้ จัดจางทีอ่ ยูใ นอํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
• พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร งบประมาณ และขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานประจําปของธนาคารออมสิน
• ติดตามผล ใหความเห็น และขอเสนอแนะ ตามแผนยุทธศาสตรและงบประมาณของธนาคารออมสิน
• พิจารณากลัน่ กรองหรืออนุมตั กิ ารโอนงบประมาณ และ/หรือเปลีย่ นแปลงรายการงบประมาณ ซึง่ ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ
แลวตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• พิจารณาเสนอแนะโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธดานบุคลากร
คาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจางตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อใหคณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ
• กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินงานของธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสรางองคกร บุคลากร
คาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง รวมทั้งพัฒนาองคกรใหเปนพลวัตและยั่งยืน
• พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตรากําลังคน และวิธีการสรรหาบุคลากร ใหสอดคลองกับโครงสรางธนาคารออมสินตอ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
• กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ใหมีความพรอมในทุกดาน เพื่อใหบุคลากร
มีวิสัยทัศน มีความรอบรู รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีจิตสํานึกที่ดี
• กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาในการจางสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินใหเหมาะสม
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• ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ลําดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นายเจษฎา พรหมจาต
นายชูศักดิ์ สาลี
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป เพือ่ ใหมนั่ ใจวารายงานทางการเงินนัน้ ไดจดั ทําอยางครบถวนถูกตอง
และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวนและเชื่อถือได
• สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
• สอบทานการดําเนินงานของธนาคารออมสินใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคารออมสิน
• สอบทานใหธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
• สอบทานและอนุ มั ติ ก ฎบั ต รสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุ ท ธ แผนการตรวจสอบประจํ า ป
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร ขอตกลงประเมินผลการปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงานของ
สายงานตรวจสอบภายใน
• จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารออมสิน
โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาวอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
• ประสานงานกับฝายจัดการ ผูส อบบัญชี และองคกรกํากับดูแลอืน่ เพือ่ ใหการดําเนินงานของธนาคารออมสินบรรลุวตั ถุประสงค
ตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
• ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา
จําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• กํากับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของจํานวนและทักษะของ
ผูตรวจสอบภายในตามสภาพแวดลอมที่ธนาคารออมสินดําเนินอยู คุณสมบัติที่สําคัญ รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ
คอมพิวเตอร ธุรกิจ และทักษะทางดานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
• เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการธนาคารออมสินในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง และประเมิน
ผลงานของผูบริหารระดับสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน โดยใหผูบริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาดวย
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน
• ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อกรรมการ
นายสุทธิชัย สังขมณี
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
นางปรารถนา มงคลกุล
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน กลุมบริหารความเสี่ยง
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

• กําหนด ทบทวน และใหความเห็นชอบ นโยบายการบริหารความเสีย่ ง แผนแมบทบริหารความเสีย่ ง รวมถึงใหความเห็นชอบ
กลยุทธและแผนการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และธุรกรรมของธนาคารออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่ออนุมัติ
• ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงของธนาคารออมสินใหอยูในระดับที่เหมาะสม
• อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
• ติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลใหระบบการบริหารความเสี่ยงดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
• ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรทีใ่ ชในการบริหารความเสีย่ ง เชน บุคลากรของสายงานบริหารความเสีย่ ง ระบบงานในการ
รองรับการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑในการทําธุรกรรมหรือการออกผลิตภัณฑใหม (Product Program) ของธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ
ทีส่ ง ผลกระทบตอความเสีย่ ง กอนทีจ่ ะนําเสนอเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารทําธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคารออมสินหรือคณะกรรมการ
ที่ธนาคารมอบหมายตอไป
• ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคารออมสิน เสนอตอคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
• ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อกรรมการ
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
นายสุทธิชัย สังขมณี
นางปรารถนา มงคลกุล
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส ทุกทาน
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน ทุกทาน
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานกํากับและควบคุม
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการที่ดี

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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• กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงาน ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และการสอบทานสินเชื่อของธนาคาร ใหสอดคลองกับกฎหมายและกฎที่กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี นําเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา
• กํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะกรรมการธนาคารออมสิ น ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม นําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา
• พิจารณากลัน่ กรองแผนงานและงบประมาณประจําป ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม และใหคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม นําเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและ
งบประมาณดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว
• กําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (CSR Scoring Model) รวมถึงงบประมาณ
รายจายเพื่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล
• สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนให
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ชุมชน ลูกคาและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในกิจกรรม
• ควบคุมและติดตามการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ การสอบทานสินเชื่อ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบถึงการดําเนินงานที่ผิดปกติ
หรือไมถูกตองชอบธรรมโดยเร็ว
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อทราบ อยางนอยเปนรายไตรมาส รวมถึงจัดทํา
รายงานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี การกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ การสอบทานสินเชือ่ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
ประจําป
• เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จําเปน เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของธนาคารออมสิน ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ การสอบทานสินเชื่อและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมประจําปอยางมีประสิทธิภาพ
ตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการภายในและผูบริหารของธนาคารออมสิน
• เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดขางตน อาจเชิญคณะกรรมการตางๆ ที่คณะกรรมการธนาคารออมสิน
ชุดปจจุบันไดแตงตั้งมารวมใหความเห็นหรือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวของ และมีอํานาจออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามที่กําหนดในกฎบัตรมาใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ
เพื่อมาตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
• ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)

5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
นายประภาศ คงเอียด
ผูแทนฝายนายจาง จํานวน 9 คน
ผูแทนฝายลูกจาง จํานวน 9 คน
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล สวนวินัยและกิจการสัมพันธ
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ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

• พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนสงเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ
• หาทางปรองดอง และระงับขอขัดแยงในธนาคารออมสิน
• พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจางและธนาคารออมสิน
• ปรึกษาหารือ เพือ่ แกปญ
 หาตามคํารองทุกขของลูกจาง หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน รวมถึงการรองทุกข
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
• ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
• แตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
• บูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
และการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพือ่ ใหบรรลุถงึ ผลการดําเนิน
งานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)

6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทนของผูอํานวยการธนาคารออมสิน
ลําดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
นายพิพัฒน ขันทอง
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน กลุมทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคกร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

• เสนอแนะหลักเกณฑ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ าํ นวยการธนาคารออมสินใหเปนไปตามสัญญาจางทํางาน
บริหารในตําแหนงผูอํานวยการธนาคารออมสินตอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
• พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ าํ นวยการธนาคารออมสินตอคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ภายใตขอตกลงที่ทําไวกับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจางทํางานบริหาร
• เสนอแนะอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูอํานวยการธนาคารออมสินตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• เสนอแนะอัตราคาตอบแทนเพิ่มใหกับผูอํานวยการธนาคารออมสินเปนรายป ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารออมสินใหความเห็นชอบ
• ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อให
บรรลุถึงผลการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน (Integrity-Driven Performance)

การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไวอยางรอบคอบ การไดรับขอมูลที่สําคัญอยาง
ถูกตอง ทันกาล เพือ่ ใชประกอบการตัดสินใจในประเด็นตางๆ มีผลตอการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกําหนด
การประชุมไวลว งหนาตลอดป กําหนดประชุมเดือนละหนึง่ ครัง้ และอาจจัดใหมปี ระชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม ในป 2559 มีการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร จํานวน 18 ครั้ง เปนวาระปกติ จํานวน 17 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารและผูบริหาร
ระดับสูง เพือ่ กําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ คานิยม และกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานป 2560 - 2564 จํานวน 1 ครัง้ โดยจัดสงเอกสาร
การประชุมใหกรรมการลวงหนากอนการประชุมเปนเวลา 7 วัน คณะกรรมการธนาคารไดเขารวมประชุมตามอัตราการเขารวมประชุมได
ตามเกณฑที่กําหนด และในการประชุมกรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย ในวาระการประชุมใดจะตองงดออกเสียง
และงดใหความเห็นในวาระการประชุมนั้น หรือออกจากหองประชุม
ธนาคารออมสิน 83

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีการประเมินตนเอง เพื่อชวยใหคณะกรรมการธนาคารไดมีโอกาสทบทวนบทบาทหนาที่และ
การปฏิบัติงานที่ผานมา รวมถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในระหวางป ซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับรัฐวิสาหกิจ
ในป 2559 คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเอง จํานวน 1 ครั้ง ประกอบดวย
การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร (Self Assessment) ซึ่งมีหัวขอในการประเมิน จํานวน 6 สวน ไดแก การมี
สวนรวมในการประชุม ความเปนอิสระ ความพรอมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ความเอาใจใสตอ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ การปฏิบตั หิ นาทีใ่ น
คณะกรรมการธนาคาร และความคิดเห็นและขอเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด ผลการประเมินอยูในเกณฑประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร (Board Evaluation) ซึง่ มีหวั ขอในการประเมิน จํานวน 6 สวน ไดแก การประชุม
คณะกรรมการธนาคาร การสือ่ สาร ขัน้ ตอนการทํางาน ความสัมพันธกบั ฝายบริหาร โครงสรางและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการธนาคาร
และความคิดเห็นและขอเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด ผลการประเมินอยูในเกณฑประสิทธิภาพดีเยี่ยม
คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาการประเมินตนเอง ป 2559 รวมกัน และไดมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมทั้งกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการธนาคาร เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตอไป

การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการธนาคารเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของ
การเปนกรรมการ ซึ่งชวยใหกรรมการไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหดียิ่งขึ้น รวมถึงการ
เสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ดานการบริหารจัดการสถาบันการเงินการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการธนาคารทุกทาน ไดเคยผานการอบรมหลักสูตรของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยในป 2559 ธนาคารไดสง เสริมใหกรรมการธนาคารเขารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆ
เพิ่มเติม ไดแก หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) และเคยผานการอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา ไดแก หลักสูตรการ
กํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม

ในป 2559 ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสินเพิ่มเติม จึงไมมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม

คาตอบแทนของกรรมการธนาคาร

คาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการธนาคาร ประกอบดวยสามสวน ไดแก คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุมกรรมการ
และโบนัสกรรมการ
1. คาตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต 1 สิงหาคม 2556)
 ประธานกรรมการ
เดือนละ 20,000 บาท
 กรรมการ
เดือนละ 10,000 บาท
2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร
 ประธานกรรมการ
ครั้งละ 12,500 บาท
 กรรมการ
ครั้งละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
2.1 กรรมการธนาคารที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น ที่แตงตั้งโดยบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารแตงตั้ง ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งในอัตราเทากับเบี้ยประชุมกรรมการ
ธนาคาร เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น
รวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
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3. โบนัสกรรมการจายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการคํานวณโบนัส ดังนี้
 รอยละ 3 ของกําไรสุทธิที่นํามาคํานวณโบนัส แตไมเกินคนละ 60,000 บาท
 ถามีกําไรสุทธิสูงกวา 100 - 11,000 ลานบาท ใหไดรับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 - 60,000 บาทตอป
ตามระดับของผลกําไร และถากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ 2,000 ลานบาท ไดรับโบนัสเพิ่มคนละ 10,000 บาท
 ประธานกรรมการใหไดรับโบนัสเพิ่มสูงกวากรรมการอีกรอยละ 25

คาตอบแทนของผูอํานวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาคาตอบแทนผูอ าํ นวยการธนาคารออมสิน
ทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการธนาคารออมสินเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ภายใตขอตกลงที่ทําไวกับ
คณะกรรมการธนาคาร และตามเงื่อนไขสัญญาจางทํางานบริหารตลอดจนเสนอแนะอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูอํานวยการ
ธนาคารออมสิน เพื่อใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณา

คาตอบแทนผูบริหาร
ประเภทเงินได

เงินเดือน
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
โบนัส
รวม

คาใชจา ยประจําป 2557
ผูอ าํ นวยการธนาคาร
รองผูอ าํ นวยการ
ออมสิน
ธนาคารออมสินอาวุโส

1,891,290.33
446,600.00
350,000.00
2,687,890.33

2,478,456.00
329,548.40
1,092,369.36
3,900,373.76

คาใชจา ยประจําป 2558
ผูอ าํ นวยการธนาคาร
รองผูอ าํ นวยการ
ออมสิน
ธนาคารออมสินอาวุโส

7,716,129.01
458,709.68
8,174,838.69

คาใชจา ยประจําป 2559
ผูอ าํ นวยการธนาคาร
รองผูอ าํ นวยการ
ออมสิน
ธนาคารออมสินอาวุโส

9,778,620.00
38,290.32
13,963,896.93
23,780,807.25

8,580,000.00
3,306,912.44
460,000.00
363,548.39
12,710,460.83

8,019,684.00
12,000.00
4,357,463.12
12,389,147.12

รายงานอัตรากําลังจําแนกตามกลุมและสายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลําดับ
1
2

กลุม

3

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค
ขึ้นตรงผูอํานวยการธนาคารออมสิน

4

กลุมกํากับและธรรมาภิบาล

รายงาน
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค
ขึ้นตรงผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
สายงานกิจการสาขา 2
สายงานกิจการสาขา 3
สายงานกิจการสาขา 4
สายงานกิจการสาขา 5
สายงานกิจการสาขา 6
สายงานเลขาธิการธนาคาร
ฝายบริหารงานสาขา
ฝายบริหารสัดสวนธุรกิจ
รวมขึ้นตรงผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมกํากับและธรรมาภิบาล
สายงานกํากับและควบคุม
รวมกลุมกํากับและธรรมาภิบาล

จํานวนพนักงานและลูกจาง
(อัตรา)
1
1
3
3,065
2,653
2,549
2,922
3,218
2,419
211
55
18
17,113
5
147
152
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ลําดับ

กลุม

5

กลุมตรวจสอบ

6

กลุมทรัพยากรบุคคล

7

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

กลุมบริหารความเสี่ยง

9

กลุมปฏิบัติการ

10

กลุมยุทธศาสตร

11

กลุมลงทุนและบริหารการเงิน

12

กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุน
นโยบายรัฐ

13

กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ

14

กลุมลูกคาบุคคล
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รายงาน

จํานวนพนักงานและลูกจาง
(อัตรา)

กลุมตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายใน
รวมกลุมตรวจสอบ
กลุมทรัพยากรบุคคล
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมกลุมทรัพยากรบุคคล
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมบริหารความเสี่ยง
สายงานบริหารความเสี่ยง
สายงานวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อ
รวมกลุมบริหารความเสี่ยง
กลุมปฏิบัติการ
สายงานบริหารงานกลาง
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
รวมกลุมปฏิบัติการ
กลุมยุทธศาสตร
สายงานนโยบายและกลยุทธ
รวมกลุมยุทธศาสตร
กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
สายงานการเงิน
สายงานการลงทุน
สายงานบริหารการเงิน
รวมกลุมลงทุนและบริหารการเงิน
กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
สายงานลูกคาฐานราก
รวมกลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
สายงานลูกคาธุรกิจ SMEs
สายงานลูกคาธุรกิจขนาดใหญและภาครัฐ
รวมกลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
กลุมลูกคาบุคคล
สายงานบริหารการขาย
สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล
สายงานปฏิบัติการลูกคาบุคคล
รวมกลุมลูกคาบุคคล
รวมอัตรากําลังทั้งหมด

5
307
312
5
239
88
332
9
30
255
258
552
5
97
184
286
5
434
280
719
5
180
185
8
241
123
128
500
15
187
202
5
155
291
92
543
10
261
346
547
1,164
22,062

ผลตอบแทนพนักงาน
ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน จําแนกเปนเงินเดือน โบนัส และคาใชจายสวัสดิการยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2557-2559
ตามตารางดังนี้
คาใชจา ยประจําป 2557
รายการ

พนักงาน

คาใชจา ยประจําป 2558
ลูกจาง

พนักงาน

ลูกจาง

คาใชจา ยประจําป 2559
พนักงาน

ลูกจาง

เงินเดือน
6,884,168,391.93 803,616,903.52 7,363,558,259.24 884,437,712.86 7,695,246,062.50 956,637,025.14
โบนัส
3,105,672,481.70
- 3,167,709,288.35
- 3,261,674,025.14
คาใชจา ยสวัสดิการ (รวมลูกจาง)
691,333,258.10
672,420,745.98
769,238,477.32
รวม
10,681,174,131.73 803,616,903.52 11,203,688,293.57 884,437,712.86 11,726,158,564.96 956,637,025.14

ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือหนวยงานอื่น
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

ตําแหนง

รัฐวิสาหกิจ บริษทั และหนวยงานอืน่ ทีก่ รรมการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการ
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ

ประธานกรรมการ 1. กรมศุลกากร
2. บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)

อธิบดี
กรรมการ

2. นายประภาศ คงเอียด

กรรมการ

1. กระทรวงการคลัง
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

รองปลัด
กรรมการ
กรรมการ

3. นายสุทธิชัย สังขมณี

กรรมการ

1. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูแทน
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

4. นายพิพัฒน ขันทอง

กรรมการ

1. กรมสรรพากร
2. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด

ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

5. นายพิษณุ วิชิตชลชัย

กรรมการ

1. บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)

กรรมการผูจัดการ
กรรมการและกรรมการ
บริหาร

6. นางวรรณิภา ภักดีบุตร

กรรมการ

1. บริษัท โอสถสภา จํากัด
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (กวท.)

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ
7. นายเจษฎา พรหมจาต

รัฐวิสาหกิจ บริษทั และหนวยงานอืน่ ทีก่ รรมการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการ

ตําแหนง
กรรมการ

รายชื่อ
1. การทางพิเศษแหงประเทศไทย
2. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

3. บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
5. คณะกรรมการกํากับดูแลสัญญารวมดําเนินกิจการ
โทรทัศนสี ระหวาง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
และบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด
6. คณะกรรมการกํากับดูแลสัญญาใหสิทธิใชประโยชน กรรมการ
ศูนยการคาบริเวณสามเหลี่ยมยานพหลโยธิน
ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย และบริษัท
เซ็นทรัล อินเตอรพัฒนา จํากัด
7. คณะกรรมการกอสรางสวนตอขยาย โรงพยาบาล
กรรมการบริหาร
จุฬาภรณ และสถาบันการแพทยจุฬาภรณ
8. นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกลุ กรรมการ
9. นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการ

1. บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด
2. มูลนิธิ ดร.กําจัด – ปราณี มงคลกุล

10. นายชูศักดิ์ สาลี

กรรมการ

1. บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
2. บริษัท ศรีอยุธยา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
3. บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผูอํานวยการ
ธนาคารออมสิน
กรรมการและ
เลขานุการ

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ เลขาฯ และ
เหรัญญิก
3. การทาเรือแหงประเทศไทย
กรรมการ
4. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
กรรมการ
5. บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
6. บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอาทเลท จํากัด
กรรมการ
7. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
8. ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ผูพิพากษาสมทบ
9. สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
กรรมการอํานวยการ
10.สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ
และวิทยากร

3. บริษัท หลักทอง จํากัด

หมายเหตุ ลําดับที่ 2 และ 5 ดํารงตําแหนงเปนวาระที่สอง
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กรรมการและ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
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18/18
16/18
15/18
16/18
18/18
10/18
17/18
17/18
14/18
17/18
16/18

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ (ปธ.)
2. นายประภาศ คงเอียด
3. นายสุทธิชัย สังขมณี
4. นายพิพัฒน ขันทอง
5. นายพิษณุ วิชิตชลชัย
6. นางวรรณิภา ภักดีบุตร
7. นายเจษฎา พรหมจาต
8. นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
9. นางปรารถนา มงคลกุล
10. นายชูศักดิ์ สาลี
11. นายชาติชาย พยุหนาวีชยั (อธส.)

หมายเหตุ ลําดับที่ 2 และ 5 ดํารงตําแหนงเปนวาระที่สอง
ปธ. หมายถึง ประธานกรรมการ
อธส. หมายถึง ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

21/22

21/22
15/22

22/22

คณะกรรมการ
บริหาร

12/12

12/12

12/12

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

10/11

11/11
6/11

6/11

10/11

5/7

5/7

5/7

2/7

13/13

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กิจการทีด่ แี ละ
บริหาร
กิจการ
ความรับผิดชอบ
ความเสีย่ ง
สัมพันธ
ตอสังคม
และสิง่ แวดลอม

4/4

4/4

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน
และพิจารณา
คาตอบแทนของ
ผูอ าํ นวยการ
ธนาคารออมสิน

4/4

4/4

3/4

4/4

3/3

3/3
1/3

คณะกรรมการ
บรรจุ แตงตัง้ ยาย คณะกรรมการ
ปญหา คณะกรรมการ
และสับเปลีย่ น วินจิเกีฉัย่ ยวกั
ตรวจสอบ
และอัตราเงินเดือน การพัสบดุ
ขอเท็จจริง
ผูบ ริหารระดับสูง (กวพ.ออมสิน)
(กจส.)

การเขาประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ประจําป 2559

8/8

คณะกรรมการ
สอบสวน
ความผิดวินยั
พนักงาน

สรุปคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ประจําป 2559
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

นายสมชัย สัจจพงษ (ปธ.)
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
นายสาธิต รังคสิริ
นายวัชรา ตันตริยานนท
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นายประภาศ คงเอียด
รักษาการ ประธานกรรมการ
7. นายวัฒนา โอภานนทอมตะ
8. พลเอก อักษรา เกิดผล
9. นางธนิษฐา วงศรวมลาภ
10. นายธัชพล กาญจนกูล
11. นายกุลิศ สมบัติศิริ (ปธ.)
12. นายประภาศ คงเอียด
13. นายสุทธิชัย สังขมณี
14. นายพิพัฒน ขันทอง
15. นายพิษณุ วิชิตชลชัย
16. นางวรรณิภา ภักดีบุตร
17. นายเจษฎา พรหมจาต
18. นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
19. นางปรารถนา มงคลกุล
20. นายชูศักดิ์ สาลี
21. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)
รวมคาเบี้ยประชุมแตละคณะ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กํากับดูแล
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ บรรจุ แตงตัง้ ยาย
กิจการทีด่ แี ละ
และสับเปลีย่ น
บริหาร
กิจการ
ความรับผิดชอบ
และอัตราเงินเดือน
ความเสีย่ ง
สัมพันธ
ตอสังคม
ผูบ ริหารระดับสูง
และสิง่ แวดลอม
(กจส.)

ลาออกวันที่ 1 พ.ย. 2558
ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558
ลาออกวันที่ 18 พ.ค. 2558

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558

150,000.00
110,000.00
110,000.00
120,000.00
120,000.00
80,000.00
110,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
1,280,000.00

ลาออกวันที่ 12 ต.ค. 2558
ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558
รักษาการแทน อธส. ตั้งแตวันที่ 21 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2558
150,000.00
- 125,000.00
- 125,000.00 10,000.00
- 20,000.00
- 150,000.00
- 60,000.00 62,500.00
- 120,000.00
70,000.00
- 70,000.00
- 50,000.00
100,000.00
- 50,000.00 30,000.00
- 120,000.00
120,000.00
- 50,000.00 20,000.00
- 10,000.00
440,000.00 390,000.00 355,000.00 122,500.00 125,000.00 80,000.00

หมายเหตุ ลําดับที่ 2, 4-5, 7, และ 9 ครบวาระเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 รักษาการ กรรมการธนาคารออมสิน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2558
ลําดับที่ 6 รักษาการ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2558
ลําดับที่ 12 และ 15 ดํารงตําแหนงเปนวาระที่สอง
ปธ. หมายถึง ประธานกรรมการ
อธส. หมายถึง ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

90 รายงานประจําป 2559

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน
และพิจารณา
คาตอบแทนของ
ผูอ าํ นวยการ
ธนาคารออมสิน

40,000.00
50,000.00
90,000.00

หนวย : บาท
คณะกรรมการ
วินจิ ฉัยปญหา
เกีย่ วกับ
การพัสดุ
(กวพ.ออมสิน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง

คณะกรรมการ
สอบสวน
ความผิดวินยั
พนักงาน

คาตอบแทน
รายเดือน

รวม
คาเบีย้ ประชุม

รวม
เบีย้ ประชุม
และคาตอบแทน

ลาออกวันที่ 1 พ.ย. 2558
ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558
ลาออกวันที่ 18 พ.ค. 2558
ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558

50,000.00
50,000.00

ลาออกวันที่ 12 ต.ค. 2558
ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 7 ธ.ค. 2558
รักษาการแทน อธส. ตั้งแตวันที่ 21 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2558
235,483.87
150,000.00
385,483.87
25,000.00
117,741.94
410,000.00
527,741.94
10,000.00
117,741.94
325,000.00
442,741.94
117,741.94
160,000.00
277,741.94
117,741.94
270,000.00
387,741.94
117,741.94
252,500.00
370,241.94
117,741.94
230,000.00
347,741.94
62,500.00
117,741.94
372,500.00
490,241.94
117,741.94
300,000.00
417,741.94
117,741.94
240,000.00
357,741.94
20,000.00
120,000.00
340,000.00
460,000.00
55,000.00
62,500.00
1,415,161.33 3,050,000.00 4,465,161.33

โบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
ประจําป 2559
ผลงานป 2558

โบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
ประจําป 2559
ผลงานป 2558
(เพิม่ เติม)

รวม
เบีย้ ประชุม
คาตอบแทน
และโบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

218,750.00
196,451.61
79,596.77
196,451.61
196,451.61
184,333.33
15,147.85
196,451.61
81,854.84
196,451.61
2,258.06
16,935.48
13,548.39
13,548.39
13,548.39
13,548.39
13,548.39
13,548.39
13,548.39
13,548.39
13,548.39
207,741.94
1,910,811.83

164,062.50
147,338.71
59,697.58
147,338.71
147,338.71
138,250.00
11,360.89
147,338.71
61,391.13
147,338.71
1,693.55
12,701.61
10,161.29
10,161.29
10,161.29
10,161.29
10,161.29
10,161.29
10,161.29
10,161.29
10,161.29
155,806.45
1,433,108.87

382,812.50
343,790.32
139,294.35
343,790.32
343,790.32
322,583.33
26,508.74
343,790.32
143,245.97
343,790.32
3,951.61
415,120.96
551,451.62
466,451.62
301,451.62
411,451.62
393,951.62
371,451.62
513,951.62
441,451.62
381,451.62
823,548.39
7,809,082.03

ธนาคารออมสิน 91
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บริษัทที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน(2)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด
การรถไฟแหงประเทศไทย และบริษัท เซ็นทรัล อินเตอรพัฒนา จํากัด
บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด
การทาเรือแหงประเทศไทย
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอาทเลท จํากัด
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทอง จํากัด

นิยาม
(1) บริษัทที่เกี่ยวของ ไดแก นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุนเกินรอยละ 10 ขึ้นไป
(2) บริษัทที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน ไดแก บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
ดํารงตําแหนงในบริษัทดังกลาวโดยธนาคารไมไดถือหุน หรือถือหุนไมเกินรอยละ 10

1

กิจการที่เกี่ยวของ

บริษัทที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน
1. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
2. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3. บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
6. บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
7. บริษัท โอสถสภา จํากัด
8. บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
9. การทางพิเศษแหงประเทศไทย
10. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

6

บริษัทที่เกี่ยวของ

ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ดํารงตําแหนงเปนวาระที่สอง
อยูระหวางหารือกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมอบหมายให
นายวิทัย รัตนากร เขาดํารงตําแหนงในสวนที่เปนสิทธิของกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอํานวยการ
รองผูอ าํ นวยการ อาวุโส
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

ธนาคารออมสิน

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
4. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
7. บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด
8. บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
9. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

สัญลักษณ * หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
¹/ หมายถึง
²/ หมายถึง

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ
2. นายประภาศ คงเอียด 1/
3. นายสุทธิชัย สังขมณี
4. นายพิพัฒน ขันทอง
5. นายพิษณุ วิชิตชลชัย 1/
6. นางวรรณิภา ภักดีบุตร
7. นายเจษฎา พรหมจาต
8. นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล
9. นางปรารถนา มงคลกุล
10. นายชูศักดิ์ สาลี
11. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
12. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
13. นายอิสระ วงศรุง
14. นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
15. นายนําพร ยมนา
16. นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค
17. นางวิภาภรณ ชัยรัตน
18. นางสาวกรประณม วงษมงคล
19. นายวิทัย รัตนากร 2/

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

การดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวของ

แผนการสืบทอดตําแหนง

ธนาคารมีระบบการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพรอมผูบริหารรองรับการทดแทนตําแหนง
งานบริหารที่สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม มีความเพียงพอทั้งในดานปริมาณ และดานคุณภาพรองรับยุทธศาสตรธนาคาร 5 ป โดย
มีการคัดเลือกดวยหลักเกณฑและกระบวนการที่เปนระบบ พรอมทั้งเตรียมความพรอมผูสืบทอดตําแหนงผานกระบวนการพัฒนาทั้ง
ดานการเสริมสรางวิสัยทัศน ภาวะผูนํา การแกไขปญหา พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ Digital Banking & Fintech และสหสาขาการบริหาร
จัดการอยางรอบดาน เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ธนาคารไดกําหนดแผนการเตรียมความพรอมผูสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงใน 4 ระดับตําแหนง ไดแก
1. ตําแหนงรองผูอํานวยการธนาคารออมสิน/เทียบเทา รองรับตําแหนงผูบริหารสูงสุดขององคกร มีการพัฒนาประเด็น
ปจจุบันที่สําคัญของธุรกิจธนาคาร ทิศทาง นวัตกรรมและการขับเคลื่อนธุรกิจในมิติตางๆ รองรับยุทธศาสตรธนาคาร 5 ป รวมถึง
การเติบโตของธุรกิจธนาคารในยุค Digital พรอมทั้งสงผูบริหารเขารวมอบรมกับสถาบันชั้นนําภายนอก
2. ตําแหนงผูช ว ยผูอ าํ นวยการธนาคารออมสิน/เทียบเทา รองรับตําแหนง รองผูอ าํ นวยการธนาคารออมสิน มีการพัฒนา
ประเด็นปจจุบนั ทีส่ าํ คัญทางธุรกิจ ทิศทาง และนวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการธุรกิจธนาคารในยุค Digital Banking พรอมทัง้ สงผูบ ริหาร
เขารวมอบรมกับสถาบันชั้นนําภายนอก
3. ตําแหนงผูอํานวยการฝาย/ผูอํานวยการภาค/เทียบเทา รองรับตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน มีการ
พัฒนาโดยมุงเนนดานการบริหารจัดการยุคใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง กลยุทธการพัฒนาสู Digital Transformation Banking
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการศึกษาดูงานสถาบันภายนอก
4. ตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย/ผูอํานวยการเขต/เทียบเทา รองรับตําแหนง ผูอํานวยการฝาย/ผูอํานวยการภาค มีการ
พัฒนาโดยมุงเนนดานเสริมสรางภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพในยุค Digital การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนธุรกิจในยุค
Digital การจัดการการเปลี่ยนแปลง และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาดูงานสถาบันภายนอก
นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล ป 2559-2563 ที่มีกลยุทธสําคัญ ไดแก พัฒนากระบวนการทํางาน
และโครงสรางองคกรเพือ่ มุง เนนลูกคา พัฒนาระบบการเรียนรู ผูน าํ และบุคลากรใหเกิดความเชีย่ วชาญในงาน การเพิม่ ขีดความสามารถ
สูก ารเปน Digital Transformation Banking พัฒนาทุนมนุษย เพือ่ ทดแทนตําแหนงและเตรียมผูน าํ ในอนาคต เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
และความผูกพันเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี และพัฒนาระบบการจัดการความรูมุงสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม

บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร จึงไดกําหนดบทบาทเพื่อ
สนองตอบความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้

หลักการ

คณะกรรมการควรรับรูถ งึ สิทธิของผูม สี ว นไดสว นเสียตามทีก่ ฎหมายกําหนด และผูม สี ว นไดสว นเสียควรไดรบั การดูแลจากธนาคาร
ตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ โดยคณะกรรมการสนับสนุนใหมกี ารรวมมือระหวางธนาคารกับผูม สี ว นไดสว นเสียในการสรางความ
มัน่ คง สรางงาน และสรางกิจการใหมฐี านะการเงินทีม่ นั่ คงอยางยัง่ ยืน คณะกรรมการควรตระหนักและใหความมัน่ ใจวาสิทธิของผูม สี ว น
ไดสวนเสียไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการควรพิจารณาระบุวา ผูใ ดคือกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสียใหครบถวน และกําหนดลําดับความสําคัญใหเปนขอพิจารณา
โดยไมผิดพลาดหรือทําใหการดําเนินกิจการตองลมเหลวหรือไมสําเร็จในที่สุด
2. คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดสว นเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของธนาคาร เพือ่ สราง
ความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นไดรับทราบอยางเพียงพอ
เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวนรวมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน และกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในกรณีทธี่ นาคารมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ
หรือสวนไดสวนเสียอื่นใดที่เกี่ยวของกับชุมชนหรือทองถิ่น

ธนาคารออมสิน 93

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส

การเป ด เผยข อ มู ล เป น ดั ช นี ชี้ วั ด ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น การตั ว หนึ่ ง ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการสร า งความเชื่ อ มั่ น แก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของธนาคารถึงความซื่อสัตยในการดําเนินงาน และเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินการ ธนาคารจึงให
ความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียใชประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มชองทางใน
การเผยแพรขอมูลตลอดเวลา
ธนาคารจัดใหมี ศูนยบริการขอมูลขาวสารธนาคารออมสิน เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลขาวสารจากทุกหนวยงาน
เปดเผยใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางเปนทางการ โดยเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชทาง
การเงิน
สําหรับชองทางที่ธนาคารใชในการเผยแพรสารสนเทศ มีดังนี้
1. การเปดเผยขอมูลภายนอกองคกร เชน เว็บไซตของธนาคาร www.gsb.or.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส E-mail Address : news@
gsb.or.th หนาจอตู ATM ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ (Call Center) สือ่ โฆษณาตางๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สิง่ พิมพและนิตยสาร
ตางๆ รวมถึงจอ LCD ประจําทุกสาขา เปนตน
2. การเปดเผยขอมูลภายในองคกร เชน ระบบสือ่ สารภายในองคกร (Intranet) บอรด ประชาสัมพันธภายในองคกร จุลสารออมสิน
(รายปกษ) ปายไฟวิ่ง ระบบเสียงตามสาย เปนตน
ในฐานะทีธ่ นาคารเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ไดดาํ เนินการเกีย่ วกับขอมูลขาวสารของธนาคารสูส าธารณะ เพือ่ ใหเกิดประโยชนแกประชาชนและผูม สี ว นไดสว นเสียในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของธนาคาร ดังนี้
1. การเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ธนาคารไดเผยแพรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไวบนระบบอินเทอรเน็ท ซึ่งประกอบ
ดวยประกาศจัดซื้อจัดจาง ประกาศ TOR ประกาศผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกสาธารณชนในการสืบคนขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของธนาคาร
2. การเปดเผยขอมูลของธนาคารและขอมูลของลูกคาแกหนวยงานและบุคคลภายนอกที่รองขอ ธนาคารไดใหความรวมมือกับ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบขอมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอใหพนักงานธนาคารไปใหปากคําใน
ฐานะพยานบุคคล ไดแก สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน โดยธนาคาร
จะใหขอมูลภายใตขอบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร

การแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น

ธนาคารใหความสําคัญกับการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนและสําคัญที่ตองดําเนินการอยาง
จริงจังในระดับชาติ โดยลูกคาและประชาชนทั่วไปสามารถแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นหรือแสดงความคิดเห็น
ตอธนาคารไดโดยผานชองทางตางๆ ดังนี้
1. Call Center 1115 หรือ โทรศัพทหมายเลข 0 2299 8000
2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส E-mail : news@gsb.or.th
3. เว็บไซตธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th/contact/form.php
4. ทางสื่อ Facebook GSB Society
5. จดหมายหรือเอกสารรองเรียนสงถึงผูอ าํ นวยการธนาคารออมสิน ฝายลูกคาสัมพันธ ฝายตรวจสอบพิเศษ หรือหัวหนาหนวยงาน/
สาขาทั่วประเทศ
6. กลองรับความคิดเห็น เสนอแนะและเรื่องรองเรียน ณ ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญและธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
7. รายงานหรือแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นถึงคณะกรรมการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตของธนาคารออมสิน ผานทาง
ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
8. ฝายตรวจสอบพิเศษเปนหนวยงานตรวจสอบเปนกรณีพิเศษตามที่มีผูรองเรียน มีผูใหขาวสาร หรือตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ
และสอบขอเท็จจริงเมื่อมีการทุจริตหรือปฏิบัติงานบกพรอง
9. ชองทางอื่นๆ เชน รองเรียนผานสื่อ Social Network/สื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ) หนวยงานภายนอกตางๆ เชน
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111) กระทรวงการคลัง ศูนยดาํ รงธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน เปนตน
94 รายงานประจําป 2559

มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน

เพือ่ เปนการคุม ครองสิทธิของผูร อ งเรียนและผูใ หขอ มูลทีก่ ระทําโดยเจตนาสุจริต ธนาคารจะปกปดชือ่ ทีอ่ ยู หรือขอมูลใดๆ ทีส่ ามารถ
ระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวได
1. ผูที่แจงเบาะแสหรือผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได หากเห็นวาการเปดเผยนั้น
จะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเองจะทําใหสามารถรายงานความคืบหนา สอบถาม
ขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม ชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ขอมูลที่ไดรับจะถือเปนความลับ และไมมีการเปดเผยชื่อผูที่แจงเบาะแส หรือผูรองเรียนตอสาธารณชน หากไมไดรับความ
ยินยอม
3. ผูที่แจงเบาะแสหรือเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําทุจริตคอรรัปชั่น จะไดรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของของธนาคาร
4. กรณีการรองเรียนเปนเท็จหรือเพื่อการกลั่นกรองใสรายจะมีความผิดทางวินัย

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธนาคารมีกระบวนการสงเสริมและทําใหมนั่ ใจวาบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิสมั พันธ
ที่ดีตอ ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย อยางเปนระบบ โดยคณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและดูแลใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ผานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน และปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตัง้ แตการรับรู การสรางความรูค วามเขาใจ ความตระหนัก การนําไปใชในการปฏิบตั งิ าน การสอบทาน
การติดตามประเมินผล
ขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน มีดังนี้

จริยธรรมธนาคารออมสิน ประกอบดวย 2 สวน

สวนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แบบแผนและ
วิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติและธนาคารเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน หรือเอื้อประโยชน
ใหแกผูหนึ่งผูใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7. การมุงตอผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร
สวนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองยึดถือและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แบบแผน
และวิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม รวมทั้งอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน 11 ประการ ดังนี้
1. ใหความรวมมือ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชนของประเทศ
2. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของธนาคารอยางเครงครัด ตลอดจน
รวมมือดูแลใหพนักงานอื่นปฏิบัติตามดวย
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3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และยึดมั่นในคุณธรรม
4. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ทุมเทสติปญ
 ญา ความรูค วามสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคารและประเทศชาติ
5. รักษาความลับของลูกคา คูค า และธนาคารอยางเครงครัด การเปดเผยขอมูลทีเ่ ปนความลับจะกระทําไดตอ เมือ่ มีอาํ นาจหนาที่
และไดรับอนุญาต หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
6. ปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ผลประโยชนสงู สุดของธนาคาร ไมแสวงหาผลประโยชนสว นตัว ไมอาศัยหรือยอมใหผอู นื่ อาศัยงานในตําแหนง
หนาทีข่ องตนเองไมวา ทางตรงหรือทางออมหาผลประโยชนจากธนาคาร เพือ่ ตนเองหรือผูอ นื่ และไมยอมใหประโยชนสว นตัวหรือประโยชน
ของบุคคลที่มีความสัมพันธกับตนเองขัดแยงกับผลประโยชนของธนาคาร
7. รวมมือชวยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร รักษาความสามัคคี และไมกระทําการใดๆ อันอาจเปนเหตุกอใหเกิดความ
แตกแยกสามัคคีหรือกอใหเกิดความกระดางกระเดือ่ งในบรรดาผูอ ยูใ นวงงานของธนาคาร เคารพและใหเกียรติซงึ่ กันและกัน ไมกา วกาย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอื่นโดยมิชอบ ละเวนการกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหผูอื่นเดือดรอน ใหการสนับสนุน
เพื่อนรวมงานอยางจริงใจ
8. ไมลอกหรือไมนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนประโยชนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา หรือไมนําผลงานของบุคคลอื่นมา
แอบอางเปนผลงานของตนเอง
9. ไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา สุภาพเรียบรอย เชื่อฟง และไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอ
ผูบ งั คับบัญชา ผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาตองปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของผูบ งั คับบัญชาซึง่ สัง่ ในกิจการของธนาคารโดยชอบในการปฏิบตั กิ จิ การของ
ธนาคาร ไมกระทําการขามผูบ งั คับบัญชาเหนือตน เวนแตผบู งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป สัง่ ใหกระทําหรือไดรบั อนุญาตเปนพิเศษเปนครัง้ คราว
10. รวมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนมุงสรางสรรคและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของธนาคาร
ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมธนาคารออมสิน เพิ่มอีก 2 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนความรูความสามารถ และทักษะในการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนตอธนาคาร
อยูเสมอ โดยศึกษาหาความรูและประสบการณ
2. ใหบริการดวยความสุภาพ เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธ รวดเร็ว ใหความสะดวกในการติดตอ ตลอดจนปรับปรุงการใหบริการ
อยางสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความพึงพอใจของผูใชบริการ

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินไดกําหนดจรรยาบรรณตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อเปนหลักปฏิบัติสําหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน
โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ
1. จรรยาบรรณของพนักงาน
2. จรรยาบรรณของผูบริหาร
3. จรรยาบรรณของกรรมการ
จรรยาบรรณของพนักงาน ใหถือเปนพื้นฐานที่ผูบริหารและพนักงานจะตองยึดถือปฏิบัติ
ผูบริหาร นอกจากจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูบริหารแลว ยังจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรณ
ของพนักงานดวย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด พนักงานที่ฝาฝนจรรยาบรรณ หรือ
ผูบังคับบัญชาที่ยินยอมใหผูใตบังคับบัญชาฝาฝนจรรยาบรรณ หากการกระทํานั้นเปนความผิดทางวินัย หรือความผิดทางอาญา
หรือทําใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร จะตองถูกดําเนินการทางวินัย หรือทางอาญา หรือตองชดใชความเสียหายทางแพง

จรรยาบรรณของพนักงาน

1. จรรยาบรรณพนักงานตอธนาคาร
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม มานะอดทน
(2) มีความรับผิดชอบตอการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มกําลังความรูค วามสามารถของตน โดยคํานึงถึงประโยชนสงู สุดของธนาคาร
ไมใชโอกาสหรือใชตําแหนงหนาที่การงานแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น ตลอดจนไมกระทําการใดๆ ที่จะทําให
ธนาคารสูญเสียประโยชนหรือขัดแยงกับประโยชนของธนาคาร
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(3) มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีตอธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของธนาคาร โดยดํารงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของ
ธนาคาร ไมใหรา ยหรือใหขอ มูลขาวสารอันจะกอใหเกิดความเสือ่ มเสียแกธนาคาร ชีแ้ จงและทําความเขาใจกับบุคคลภายนอก
เพื่อรักษาไวซึ่งภาพลักษณที่ดีขององคกร
(4) หามรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดจากบุคคลอืน่ ซึง่ มิใชญาติในโอกาสตามประเพณีนยิ มทีม่ รี าคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคลแตละโอกาสเกินสามพันบาท
(5) รักษาขอมูลหรือขาวสารของธนาคารที่ยังไมควรเปดเผยไวเปนความลับ และไมใหขอมูลหรือขาวสารใดๆ ที่ผูมีอํานาจ
ยังไมอนุญาต
(6) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศของธนาคาร
(7) ใชและรักษาทรัพยสินของธนาคารใหไดประโยชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
รวมทั้งชวยกันดูแลทรัพยสิน สถานที่ทํางานใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ
(8) เอาใจใสอยางจริงจังและเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาธนาคารไปสู
ความเปนเลิศ
(9) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร
2. จรรยาบรรณพนักงานตอผูบริหาร
(1) ใหความเคารพ สุภาพ ออนนอม มีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชา ปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและปฏิบัติงาน
ตามลําดับบังคับบัญชา ยกเวนกรณีมีเหตุผลอันสมควร
(2) ไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา ตลอดจนไมกลาวรายผูบริหารโดยปราศจากมูลความจริง
(3) ไมวิ่งเตนหรือเรียกรองเพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงหนาที่
3. จรรยาบรรณพนักงานตอผูรวมงาน
(1) รักษาและเสริมสรางความสามัคคี รวมทั้งควรเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธระหวางผูรวมงาน
(2) ใหความรูและถายทอดประสบการณในการทํางานแกผูรวมงาน หรือใหคําปรึกษาแนะนําผูรวมงาน
(3) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และพิจารณานําไปใชในทางที่เปนประโยชนตองาน
ของธนาคาร
(4) ใหความอนุเคราะหและความชวยเหลือผูรวมงานที่ตองการความชวยเหลือซึ่งอยูในวิสัยที่จะพึงกระทําได
(5) ไมนําเรื่องสวนตัวหรือขอมูลของผูรวมงานไปวิพากษวิจารณในทางที่เสื่อมเสียแกผูรวมงาน หรือภาพพจนโดยสวนรวม
ของธนาคาร
(6) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
4. จรรยาบรรณพนักงานตอตนเอง
(1) พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเสมอ
(2) ยึดมั่นในหลักกฎหมาย คุณธรรม ความถูกตอง และไมแสวงหาตําแหนง หรือประโยชนอื่นใดจากผูบังคับบัญชา หรือ
จากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
(3) มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเปนพนักงานธนาคารออมสิน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของพนักงาน
ธนาคารออมสินไมใหเสื่อมเสีย
(4) ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานใหกับธนาคารอยางเต็มที่ ไมมาสายกลับกอน หรือเอาเวลางานของธนาคาร
ไปทําธุระสวนตัว โดยปราศจากความจําเปนอยางแทจริง
5. จรรยาบรรณพนักงานตอลูกคาและประชาชน
(1) มีความจริงใจ ใหบริการที่มีคุณภาพดวยความเต็มใจ ใชวาจาสุภาพ ออนโยน
(2) ใหบริการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน
(3) รักษาผลประโยชนของลูกคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ และรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคาหากมีการขัดกันของ
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียกับลูกคาใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด และดําเนินการดวยความโปรงใสทันที
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(4) รักษาขอมูลสวนตัวของลูกคาไวเปนความลับ ไมเปดเผยใหผอู น่ื ทราบ เวนแตไดรบั ความยินยอมจากลูกคา และไมนาํ ขอมูล
สวนตัวของลูกคาไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น
(5) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากลูกคาดวยความยินดี และพรอมที่จะชี้แจงขอมูลที่ถูกตองตามสถานะแหงตน
หากเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให
ติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป
(6) ตองแนะนําหรือใหขอ มูลหรือเปดเผยขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการใหบริการอยางถูกตองครบถวน เพือ่ ใหลกู คาเกิดประโยชน
และความเขาใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ
6. จรรยาบรรณพนักงานตอคูแขง
(1) ประพฤติปฏิบัติกับคูแขง ภายใตกฎหมาย กรอบกติกาการแขงขันที่ดี
(2) สงเสริมการกระทํา หรือกิจกรรมใดๆ อันนํามาซึง่ ความเขาใจอันดีระหวางกัน และชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ในโอกาสทีเ่ หมาะสม
(3) มีทัศนคติตอคูแขงในฐานะเพื่อนรวมธุรกิจที่จะชวยสงเสริมใหธนาคารพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ
7. จรรยาบรรณพนักงานตอสังคม
(1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชนของสาธารณชนหรือสังคมโดยสวนรวม เชน การเสียสละกําลังกาย กําลังความคิด กําลังทรัพย
และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งนี้ การอุทิศตนดังกลาวพึงกระทําในลักษณะที่จะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายตองานของธนาคาร
(2) ไมกระทําการใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมและสิ่งแวดลอม

จรรยาบรรณของผูบริหาร

1. จรรยาบรรณผูบริหารตอภาครัฐ
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความเปนธรรมตอภาครัฐ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ภาครัฐโดยรวม
(2) บริหารธนาคารดวยความระมัดระวัง
(3) ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรูและทักษะการบริหารจัดการอยางเต็มกําลังความสามารถในทุกกรณี
(4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
(5) แจ ง ให ภ าครั ฐ ทราบถึ ง แนวโน ม ในอนาคตของธนาคารทั้ ง ในด า นบวกและด า นลบซึ่ ง จะต อ งอยู  บ นพื้ น ฐานของ
ความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ
(6) ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะ
(7) ไมเปดเผยขอมูลลับของธนาคารตอบุคคลภายนอก
(8) ไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอธนาคาร
2. จรรยาบรรณผูบริหารตอธนาคาร
(1) ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต และไมดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ ธนาคาร
(2) ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารจัดการอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความระมัดระวังและไตรตรอง ภายใตหลักเกณฑ
การกํากับดูแลที่ดี เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร
(3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูที่เกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของธนาคาร
ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
3. จรรยาบรรณผูบริหารตอพนักงาน
(1) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
(3) การแตงตั้งและโยกยายรวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงานตองกระทําดวยความสุจริตใจและตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
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(4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูค วามสามารถของพนักงาน และสนับสนุนใหมคี วามกาวหนาตามความรูค วามสามารถ
อยางทั่วถึง
(5) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนของพนักงาน ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน
(8) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(9) สงเสริมใหพนักงานเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
ที่อยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วถึงทั้งองคกร
(10) เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงเรื่องการทําความผิดกฎหมายของธนาคารได
(11) ใหความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการทํางาน
(12) ใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในธนาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. จรรยาบรรณผูบริหารตอลูกคาและประชาชน
(1) ใหบริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได
(2) เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(3) การนําเสนอการบริการจะตองไมทําใหลูกคาและประชาชนเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณหรือ
เงื่อนไขใดๆ ของการบริการนั้นๆ
(4) จัดระบบเพื่อใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาและ
ประชาชนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว
(5) รักษาความลับของลูกคาและประชาชนอยางจริงจัง และสมํ่าเสมอ รวมถึงไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองและ
ผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาและประชาชนอยางเครงครัด
(7) กรณีที่อาจไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดไดตองรีบแจงใหลูกคาและประชาชนทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณา
หาแนวทางแกไขปญหา
(8) ไมคากําไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ และไมกําหนดเงื่อนไขการคาที่ไมเปนธรรม ตอลูกคาและ
ประชาชน
(9) ควรมีการสรางนวัตกรรมใหม เชน การบริการใหมๆ เพื่อใหลูกคาและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
5. จรรยาบรรณผูบริหารตอคูคา
(1) ไมเรียกรองหรือไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา
(2) ถามีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผยรายละเอียดตอคูคา
และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
6. จรรยาบรรณผูบริหารตอคูแขง
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงาน
คูแขง เปนตน
(3) ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
7. จรรยาบรรณผูบริหารตอสังคม
(1) ไมกระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
(2) คืนผลกําไรสวนหนึ่งของธนาคารใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสมํ่าเสมอ
(3) ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม ใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง
(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงาน
กํากับดูแล
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(5) ไมกระทําการชวยเหลือสนับสนุนหรือยอมเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบตางๆ
(6) ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลและรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบตางๆ ตอหนวยงานนั้น
(7) ไมนําเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

จรรยาบรรณของกรรมการ

1. จรรยาบรรณกรรมการตอธนาคาร
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชนของธนาคาร
(2) นําความรูและทักษะการบริหารมาประยุกตใชอยางเต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารดวยความระมัดระวัง
(3) รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพลักษณที่ดีของธนาคาร
(4) ไมเปดเผยขอมูลความลับของธนาคารตอบุคคลภายนอก
(5) ไมใชอํานาจหนาที่ของตนหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ
2. จรรยาบรรณกรรมการตอพนักงาน
(1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการดําเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรม รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
พนักงาน
(2) กําหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ คาตอบแทน และสวัสดิการที่เปนธรรมแกพนักงาน
(3) สงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน
(4) ติดตามใหธนาคารดําเนินการในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่อยูใน
กรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วถึงทั้งธนาคาร
3. จรรยาบรรณกรรมการตอลูกคาและประชาชน
(1) สงเสริมการใหบริการที่มีคุณภาพตอลูกคา
(2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาและประชาชนอยางตอเนื่อง
(3) ควรสงเสริมใหธนาคารสรางนวัตกรรมใหม เพื่อใหลูกคาและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
(4) เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(5) กํากับใหธนาคารจัดระบบใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ และใหลูกคาและประชาชนไดรับ
การตอบสนองผลอยางรวดเร็ว
4. จรรยาบรรณกรรมการตอสังคม
(1) สนับสนุนใหธนาคารมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
(2) ปฏิบัติและควบคุมใหธนาคารมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
หนวยงานกํากับดูแล

100 รายงานประจําป 2559

การดําเนินงานและกิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับป 2559 ธนาคารมุงเนนในการปรับปรุงหลักเกณฑการดําเนินงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
โดยไดดําเนินการผานกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีในกระบวนการ (CG-in-process) ดังนี้
 ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินและกฎบัตรคณะกรรมการ
ชุดยอย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายธนาคารและหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คูมือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน โดยเผยแพรผานชองทางการสื่อสารของธนาคาร เชน ระบบอินทราเน็ต
เว็บไซต อีเมล สื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ตลอดจนมอบคูมือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ใหกับ
บุคลากรทุกคนของธนาคาร เพื่อใหรับทราบ ศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจและยึดถือเปนหลักการและแนวทางในการปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
 สรางกระบวนการเรียนรูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
1) คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง เขารับการอบรมสัมมนาของหนวยงานตางๆ เชน สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ใน หลักสูตร “Corporate Governance for Executive (CGE)” “Successful
Formulation and Execution of Strategy (SFE)” “Ethical Leadership Program (ELP)” และ “Driving Company Success with
IT Governance (ITG)”
2) ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เขารับการอบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
(1) หลักสูตร “จริยธรรมและจรรยาบรรณ” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม
(2) หลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” ผานระบบการเรียนรูออนไลน (E-learning)
(3) หลักสูตร “หลักธรรมาภิบาลของผูบ ริหารสาขา” สําหรับผูช ว ยผูจ ดั การสาขาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกเขารวมโครงการเตรียม
ความพรอมผูชวยผูจัดการสาขาหรือเทียบเทา เพื่อรองรับตําแหนงผูจัดการสาขา
(4) อบรมกรรมฐานบริหารจิตเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยไมถือเปนวันลา เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและดําเนินชีวติ ไดอยางถูกตองดีงาม
 จัดใหมีการสื่อสารถายทอดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผานกิจกรรมวันกํากับดูแลกิจการที่ดี
1) วันกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจําป เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร พนักงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีสวนรวมในการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
2) วันกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) สัญจร เพื่อถายทอดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานสายงานกิจการ
สาขาตระหนักถึงความสําคัญและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สําหรับป 2559 มุงเนนการถายทอดแนวทางในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง ภายใตวัฒนธรรมธรรมาภิบาลธนาคารออมสิน “ความถูกตอง
โปรงใส ตรวจสอบได”
 จัดกิจกรรมสนับสนุนรณรงคใหผบ
ู ริหารและพนักงานยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ดังนี้
1) การใหรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเดน ธนาคารออมสิน เปนประจําทุกป เพือ่ คัดเลือกผูบ ริหาร พนักงานและลูกจาง
ทีม่ จี ติ สํานึกและทัศนคติทดี่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการปฏิบตั งิ านมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานและตอสังคม
เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน
2) การออกหนังสืองดการให/การรับของขวัญในเทศกาลปใหมทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อปองกันการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ ยังมี
หนวยงานภายนอกตางๆ นําของขวัญมามอบให ธนาคารจึงรวบรวมของขวัญปใหมที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียใหกับองคกรการกุศล
เพื่อใชเปนสาธารณประโยชน ไดแก โรงพยาบาลสงฆ บานพักคนชราบางแค และสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
3) กิจกรรม “ทําบุญไหวพระ 9 วัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และบรรยายธรรม หัวขอ “อริยสัจ 4 หนทางแหงความสําเร็จ”
โดยพระพรหมมังคลาจารย ผูช ว ยเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพือ่ มุง เนนใหคณะกรรมการธนาคารออมสิน ผูบ ริหาร พนักงาน
และลูกจางกระทําความดีตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ ดํารงชีวิตอยางมีสติ สามารถแกไข
ปญหาตางๆ ดวยเหตุผลและปญญา ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอธนาคารสูงสุด และเกิดความสัมพันธ
อันดีตอกันระหวางพนักงาน ลูกจางและครอบครัว
4) กิจกรรมบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ธนาคารออมสิน 101

ติดตามและประเมินผล ธนาคารไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) การสอบทานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพื่อนําผลการสอบทานมาใชพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลการประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ซึง่ จากผลการสอบทาน
พบวาผูบริหารและพนักงานมีความรูความเขาใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน รอยละ 91.10
2) การสํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมของธนาคาร ไดแก
ลูกคา รัฐบาล หนวยงานกํากับดูแล คูคา คูความรวมมือ ผูสงมอบ ชุมชนสําคัญ คูแขง สื่อมวลชนและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เกี่ยวกับ
บทบาทการนําองคกรของผูบ ริหารระดับสูงและการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ มี าใชในการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสิน ปรากฏ
ผลการสํารวจ ดังนี้
(1) รายงานการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานและลูกจางเกี่ยวกับบทบาทของการนําองคกรของผูบริหารระดับสูง
และการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ มี าใชในการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินโดยผลการสํารวจในภาพรวมอยู
ในเกณฑดมี าก มีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณมาใชในการปฏิบตั งิ าน รอยละ 99.30
(2) รายงานการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาและผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ เกีย่ วกับบทบาทของการนําองคกรของผูบ ริหาร
ระดับสูงและการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน โดยผลการสํารวจใน
ภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก


ความขัดแยงทางผลประโยชน
ดานการดําเนินธุรกิจ

ธนาคารไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยเพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ของธนาคารและตองเปดเผยเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อความโปรงใสและเปนธรรมกับลูกคาเสมอ เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน การกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น
ธนาคารกําหนดหลักปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยใหยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักปฏิบัติในคูมือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ซึ่งไดมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ นโยบายกํากับการ
ปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ไดรับการทบทวน เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว และไดประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 พรอมกับเผยแพรใหยึดถือปฏิบัติ
ผานทางอินทราเน็ตของธนาคารแลว ดังนี้
1. ผูบริหารไขว ธนาคารไดกําหนดกฎเกณฑสําหรับผูบริหารไขว ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conﬂict of
Interest) โดยผูบริหารดังกลาวจะไมสามารถอนุมัติสั่งทํารายการที่เกี่ยวของกับบริษัทหลักทรัพยที่ตนดํารงตําแหนงได รวมทั้งตอง
ยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลที่เปนความลับเชนเดียวกันดวย
2. การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน ธนาคารสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดหลักปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎเกณฑในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนี้
2.1 การกํากับดูแล และควบคุมการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ผูบริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วของทีม่ โี อกาสลวงรูข อ มูลภายใน ธนาคารจะควบคุมดูแลการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยทมี่ ลี กั ษณะทีน่ า จะเอาเปรียบตอ
บุคคลภายนอก โดยอาศัยขอมูลภายในนัน้ ออกเปดเผยเพือ่ ใหผอู นื่ กระทําการดังกลาว โดยตนไดรบั ประโยชน การรายงานความผิดปกติ
หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยและการพิจารณาดําเนินการแกไขที่ดําเนินการแลว หนวยงานกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Unit) จะดําเนินการตามแนวปฏิบัติของหนวยงานที่กํากับดูแลตอไป
2.2 การกํากับดูแล การจัดทํา และดูแลบัญชีรายชื่อหลักทรัพย ธนาคารจะควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีรายชื่อหลักทรัพยที่
ตองระมัดระวังในการซื้อขาย Watch List การจัดทําบัญชีรายชื่อหลักทรัพยที่หามมิใหซื้อขาย Restricted List และการจํากัดบุคคลที่
มีสวนเกี่ยวของในการรับทราบขอมูลโดยจะติดตามควบคุมการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาวใหเปนไปตามกฎเกณฑใน
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ดานพนักงาน

ธนาคารถือเปนนโยบายที่สําคัญที่จะไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนของธนาคาร จึงกําหนดให
พนักงานทุกคนตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชโอกาสในการเปนพนักงานแสวงหาผลประโยชน
สวนตน จึงกําหนดขอปฏิบัติสําหรับพนักงาน ดังนี้
102 รายงานประจําป 2559

ใหพนักงานทุกคนจัดทําแบบรายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหพนักงาน
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตอหัวหนาหนวยงาน ในกรณีตางๆ ดังนี้
1) จัดทําแบบรายงานฯ เพื่อทบทวนความขัดแยงทางผลประโยชน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
2) เมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้ง หรือโยกยายตําแหนงงานใหม
3) เมื่อมีการปรับโครงสรางหนวยงานใหมของธนาคาร
4) เมื่อเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหมที่ยังไมเคยเปดเผย หรือรายงานมากอน
ในป 2559 ผลการตรวจสอบไมพบกรณีที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หมายถึง การทํารายการหรือธุรกรรมระหวางธนาคารออมสินกับบริษทั จดทะเบียน องคกรภาครัฐ หรือเอกชนที่
ธนาคารออมสินถือหุนเกินรอยละ 10 หรือกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไดแก กรรมการธนาคาร ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
รวมทั้งบริษัทหรือนิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวถือหุน หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 582 วาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขการใหสินเชื่อหรือ
ลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการธนาคาร หรือผูบริหารมีผลประโยชนเกี่ยวของ เพื่อใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบ โปรงใส เปนเหตุ
เปนผล มีความเปนอิสระ ภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี
ในการพิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหวางกัน ธนาคารไดกาํ หนด
ใหมีการดําเนินการ ดังนี้
1. ใหปฏิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน วาดวยนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy)
2. การทําธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของดังกลาวขางตนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสินดวย
มติเปนเอกฉันท
3. หามกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับการใหสินเชื่อ ลงทุนกอภาระผูกพัน เขารวมในการพิจารณา
อนุมัติการใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพันดังกลาว

การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ในป 2559 เปนอีกปหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภายนอกจํานวนมาก และยังคงมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารออมสิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง เขามากํากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งการออกกฎเกณฑกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยตรงดวย โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศ
หลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 1 ซึ่งมีผลบังคับใชกับธนาคารออมสินในกลางป 2559 จํานวน 1 ฉบับ
และจะมีผลใชบังคับในตนป 2560 อีกจํานวน 20 ฉบับ นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภายนอกเพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของภาครัฐ รวมถึงการแกไขเพิม่ เติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหเปนมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมพรอมเขารับการประเมิน
ประเทศไทยในการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money Laundering
and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) โดยคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการ
ฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ในปนี้ ซึ่งสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) จะเปน
ผูประเมินสถาบันการเงินกอน
ธนาคารไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของธนาคารภายใตกฎเกณฑภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ดังกลาวขางตน โดยกลุมกํากับและธรรมาภิบาลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบติดตามความคืบหนาของกฎเกณฑที่เปลี่ยนแปลงอยาง
สมํา่ เสมอศึกษาผลกระทบทีม่ ตี อ ธนาคาร สือ่ สารไปยังคณะกรรมการธนาคาร ผูบ ริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เพือ่ ใหทราบแนวทาง
การดําเนินธุรกิจอยางในกรณีทมี่ กี ารออกกฎหมายใหการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ตองดําเนินการแจงใหทราบ ขึ้นทะเบียน หรือขออนุญาต แลวแตกรณี ทางกลุมกํากับและธรรมาภิบาลไดมีบทบาท
สําคัญในการกํากับและดําเนินการยืน่ ขอรับใบอนุญาตดังกลาวตอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึง่ ธนาคารไดรบั ใบอนุญาต
ดังกลาวเรียบรอยแลว นอกจากนี้ ไดจดั ใหมกี ารฝกอบรมใหแกคณะกรรมการธนาคาร ผูบ ริหารและพนักงาน รวมทัง้ ยืนยันการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารโดยมีการสุมสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ทั้งวิธี On-site และ Off-site มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกและ
หนวยงานภายในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางใกลชิด เพื่อใหการปฏิบัติงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวนตาม
ธนาคารออมสิน 103

กฎเกณฑที่กําหนด เพื่อสรางความมั่นใจวาธนาคารออมสินจะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดกฎเกณฑไดอยางครบถวน ถูกตอง และ
เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางกฎเกณฑ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบการเงิน
ไทยที่อาจเกิดขึ้นในป 2560 และ 2561
จากการกํากับการปฏิบัติงานภายในธนาคารใหเปนไปตามกฎเกณฑดังกลาวสามารถปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินสูง หรือความเสียหายตอชื่อเสียงของธนาคาร และในป 2559
ธนาคารออมสินไดรับหนังสือขอบคุณในความรวมมือของธนาคารจากสํานักงาน ปปง. สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(สํานักงาน ป.ป.ส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ ที่ธนาคารออมสินไดใหความอนุเคราะหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอ การดําเนินการตามกฎหมาย ประกอบกับผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของธนาคารออมสิน ในป 2559 สํานักงาน ปปง. และธนาคารแหงประเทศไทย ไมพบความผิดซึ่งหนาในการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย

การใหความรูดานกฎหมาย กฎเกณฑทางการ

ธนาคารไดดําเนินการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ใหกับคณะกรรมการ ธนาคาร ผูบริหาร และพนักงาน
เพื่อใหมีความรู ดังนี้

1. การจัดอบรมใหแกคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ลําดับ
1

หลักสูตร
เตรียมความพรอมใหกับผูบริหารระดับสูง สําหรับการตอบขอซักถามจาก FATF

2. การจัดอบรมใหแกผูบริหาร และพนักงานกลุมกํากับและธรรมาภิบาล

เพือ่ ใหผบู ริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน มีความรู ความเขาใจในการปฏิบตั งิ าน ธนาคารจึงไดมกี ารฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ
เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานในธุรกิจของธนาคารไดอยางถูกตอง ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หลักสูตร
ความรูเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน และตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
สําหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร รุนที่ 1 - 2
อบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของของธนาคารในการปฏิบัติตาม FATCA/IGA (รวมถึงกฎหมายภาษี
ที่ออกตาม IGA และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน)
หลักสูตร “การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ”
หลักสูตร “การพัฒนาระบบงานตรวจจับการทุจริต”
หลักสูตร “Cyber Security Awareness”
หลักสูตร “Risk Management GRC COSO”
หลักสูตร “Digital Forensic”
หลักสูตร “Fraud Laws and ICT Laws”
หลักสูตร “Certiﬁed Fraud Examiner (CFE) ”
หลักสูตร “Certiﬁed in Risk and Information Systems Control (CRISC) ”
หลักสูตร “Certiﬁed Information Systems Auditors (CISA) ”
หลักสูตร “COBIT 5 for Management”
หลักสูตร “Become a Cyber Security Professional (CSFX) ”
หลักสูตร “Big Data for Fraud Analytic”
หลักสูตร “เทคนิคการปองกันสารพัดกลโกงในยุคปจจุบัน”
หลักสูตร “การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับการนําสงขอมูลเพื่อการจัดทําอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
ตลาดกรุงเทพ (Bangkok Interbank Offered : BIBOR) ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสายงานกํากับและควบคุม

104 รายงานประจําป 2559

การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น

ธนาคารออมสินใหความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้
1. กําหนดนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรปั ชัน่ เปนลายลักษณอกั ษรอยางชัดเจนวา ธนาคารหามการทุจริตคอรรปั ชัน่
ทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางธนาคารออมสิน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวของกับธนาคารไมวา
จะโดยการนําเสนอ (Offering) การใหคํามั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกรอง (Demanding) การใหหรือรับสินบน
(Giving or Accepting Bribes) หรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่น
2. โครงสรางของการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
ธนาคารกําหนดโครงสรางคณะกรรมการทีท่ าํ หนาทีก่ าํ กับดูแลการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรปั ชัน่ เพือ่ บริหารจัดการ
ความเสีย่ งและติดตามผลการนําไปปฏิบตั ติ ามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑตา งๆ ทัง้ ภายในภายนอก
และเปนกลไกสําคัญที่ผลักดันใหการดําเนินงานสัมฤทธิ์ผล ดังนี้
2.1 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการอนุมัตินโยบาย แผนแมบทและแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่นของธนาคารออมสินประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารธนาคารในการดําเนินการตามระเบียบธนาคารออมสิน
วาดวยนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีบทบาทในการใหคําปรึกษา แนะนํา
การกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น และแตงตั้งคณะกรรมการปองกัน
ความเสี่ยงดานการทุจริตของธนาคารออมสิน เพื่อดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของธนาคารออมสิน
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกํากับดูแล ติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน จัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการในการปองกัน คนหา และปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่นไดรับการตรวจสอบ/ติดตามอยางใกลชิด
2.4 คณะกรรมการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริตของธนาคารออมสิน มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แผนแมบท
และแผนปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรปั ชัน่ กําหนดมาตรการและแนวทางปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน่ เปนศูนยกลาง
ในการรับรายงานหรือการแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนการกระทําความผิดที่อาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น
3. กําหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเพือ่ สอดรับนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรปั ชัน่ โดยทบทวนคําสัง่ ธนาคารออมสิน
ที่ 175/2558 เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
4. สงเสริมการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. อยางสมัคร
ใจตอเนื่องเปนปที่ 3 โดยเริ่มตั้นแตป 2557 จนถึงปจจุบันธนาคารออมสินไดรับผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นทุกป (ป 2557 ไดคะแนน
87.24 ป 2558 ไดคะแนน 88.93 และป 2559 ไดคะแนน 91.94)
5. สรางองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น ใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และ
ผูม สี ว นไดสว นเสียทุกกลุม ของธนาคารอยางตอเนือ่ ง โดยในป 2559 ไดจดั กิจกรรม “โครงการออมสินสีขาว” ภายใตแนวคิด “การปองกัน
การทุจริตทางไซเบอร” เพื่อสรางความตระหนักตอภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรดวยการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธ
เรื่อง Cyber Security Awareness โดยประธานกรรมการธนาคารออมสินและผูอํานวยการธนาคารออมสินกลาวนําคณะกรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางธนาคารออมสิน แสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหาร ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
6. ธนาคารมีการจัดอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรปั ชัน่ เพือ่ ใหความรูแ กผบู ริหารและพนักงาน
ดังนี้

ธนาคารออมสิน 105

ลําดับ
1
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7
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11

หลักสูตร
รูเทาทันการทุจริตทางระบบสารสนเทศ : บทเรียนจากกรณีทุจริตในภาคธนาคารจากทั่วโลกและประเทศไทย
การปองกัน และลดความเสี่ยงเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร
Cyber Security Awareness
Risk Management GRC - COSO
Digital Forensics
Fraud Laws and ICT Laws
CFE - Certiﬁed Fraud Examiner
CRISC - Certiﬁed in Risk and Information Systems Control
CISA - Certiﬁed Information Systems Auditors
COBIT 5 for Management
CSFX - Become a Cyber Security Professional
Big Data for Fraud Analytic

7. ธนาคารไดรับรางวัลชมเชย เรื่อง รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสูความเปนเลิศในการจัดทําแผนงานเสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ประจําป 2559 โดยสํานักงาน ป.ป.ช.
8. นางสาวประดา เสมรบุณย ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับรางวัล “บุคคล
ตนแบบ” ดานความโปรงใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางขององคกร ประจําป 2559 โดยสํานักงาน ป.ป.ช.
9. ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง จํานวน 100 คน รวมเดินรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นรวมกับองคกรตอตานคอรรัปชั่น
(ประเทศไทย) ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ทองสนามหลวง

การควบคุมภายใน

ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยไดกําหนดใหหนวยงานยอยตั้งแตระดับหนวย สาขา เขต
สวน สํานัก ภาค ฝาย และสายงาน ประเมินระบบการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อสรางความรับผิดชอบ
ในการควบคุมภายในใหแกพนักงานทุกคนทีเ่ ปนเจาของงานในระดับ หนวยงานยอย รวมทัง้ การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ลดความผิดพลาดความเสียหาย รายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหมนั่ ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึง่ การควบคุมภายใน
เปนกระบวนการทีร่ วมไวเปนสวนหนึง่ ในการปฏิบตั งิ านตามปกติ ซึง่ ยึดแนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการควบคุมภายใน ทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 5 องคประกอบ ดังนี้
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม ธนาคารมีสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี ผูบริหารของธนาคารไดสรางบรรยากาศของ
การควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับความซื่อสัตย จริยธรรม และความโปรงใสโดยไมมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน มีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บุคลากร มีความเขาใจ ขอบเขตหนาที่
ของตนเอง รวมทั้งมีความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติ หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย มีการสงเสริมใหพนักงานทั่วทั้งองคกร
เกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ กําหนดนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน
2. การประเมินความเสี่ยง ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของหนวยงานระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคลองและเชื่อมโยงกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จ มีการระบุความเสี่ยงจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการ
บรรลุวตั ถุประสงคของหนวยงาน มีการวิเคราะหความเสีย่ งและจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดขอผิดพลาดและปองกันขอบกพรอง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สงผลใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
3. กิจกรรมการควบคุม ธนาคารมีการกําหนดทิศทางการปฏิบตั งิ าน โดยมีนโยบาย และระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม ทําใหมนั่ ใจ
ไดวาเมื่อนําไปปฏิบัติแลว ทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว กิจกรรมการควบคุมที่กําหนดไวสามารถทําใหผูปฏิบัติงานทราบไดวา
หากเกิดความเสี่ยงขึ้น จะมีวิธีปฏิบัติอยางไรในการควบคุมความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง และมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑของทางการ ระเบียบปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกเปนประจําทุกป
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสนองตอบตอความ
ตองการของผูใช โดยมีการสื่อสารไปยังฝายบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก ในรูปแบบที่เหมาะสม ชวยใหผูรับ
ขอมูลสารสนเทศสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงคขององคกร โดยใหความสําคัญกับความปลอดภัย
ในการเก็บรักษาขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบ
และสรางความตอเนื่องในการใหบริการทางธุรกิจ
5. การติดตามประเมินผล ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนด
วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
โดยกําหนดใหผูบริหารมีหนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลเปนรายครั้ง และหากพบ
ขอบกพรอง หรือจุดออนทีม่ นี ยั สําคัญ จะตองมีการตรวจสอบไดวา มีการควบคุมภายในทีด่ แี ลวหรือไม เพือ่ ทีจ่ ะสามารถดําเนินการแกไข
ปญหา หรือขอบกพรองตางๆ ไดทันเวลา
ธนาคารไดแตงตั้งคณะทํางานประมวลผลในภาพรวม เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทํารายงาน การประมวลผล และการปรับปรุง
การควบคุมภายในใหสอดคลองกับ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ขอ 6. พรอมติดตามรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของหนวยงานยอยเปนรายไตรมาส ควบคุมหนวยงาน
ยอยภายในธนาคารใหปฏิบัติตามแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประมวลผลและ
จัดทํารายงานเสนอผูอํานวยการธนาคารออมสิน จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดสงสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานใหคณะจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบเปนรายไตรมาสและรายป
ในป 2559 ธนาคารไดเชิญวิทยากรจากธนาคารแหงประเทศไทยมาบรรยายใหความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเรื่องแนวทางการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีความรู และความเขาใจใน
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเขาใจแนวทางในการกํากับดูแลและการตรวจสอบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อจะกําหนดแนวทางการกํากับการปฏิบัติงานของธนาคารใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
หนวยงานกํากับดูแล และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
นอกจากนี้ ธนาคารมีการสงเสริมใหหนวยงานตางๆ มีแนวทางในการควบคุมภายในทีด่ ี โดยการสรางความตระหนักรู (Awareness)
และผลักดันใหเกิดแนวทางปองกัน 3 ระดับ (Three Line of Defense) โดยมีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานเขาใจบทบาทของ
ตนเอง รวมทั้ง มีการประสานงานระหวาง Second Line ไดแก หนวยงานบริหารความเสี่ยง หนวยงานกํากับดูแล และหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งเปน Third Line เพื่อบูรณาการ (Integrated) และแลกเปลี่ยนมุมมองในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธนาคาร
ประกอบกับธนาคารไดจัดทําแผนงานตางๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. แผนงานทบทวนการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Process Review)
2. แผนงานการตรวจสอบและปองกันการทุจริต (Fraud Detection and Prevention)
3. แผนงานในการพัฒนาระบบงานในการตรวจสอบ การปฏิบัติที่ไมเปนไปตามคําสั่ง
4. แผนงานสรางความรูความเขาใจดานผลิตภัณฑ และการใหบริการทางการเงิน
โดยทัง้ 4 โครงการ ธนาคารไดจา งทีป่ รึกษามาใหคาํ แนะนํา อีกทัง้ เสนอใหธนาคารมีหนวยงานทีก่ าํ กับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Compliance) โดยเฉพาะเพื่อใหสอดคลองกับผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารในปจจุบัน
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การบริหารความเสี่ยง
1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน

ปี 2559 ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางที�ดีขึ �น จากปั จจัยสนับสนุนการใช้ จา่ ยภาครัฐที�ขยายตัวสูงทังรายจ่
�
ายประจํา
และลงทุน การลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึ �นอย่างต่อเนื�องแต่ยงั กระจุกตัวอยู่ในบางธุรกิจ สําหรับมูลค่าการส่งออกสินค้ ามีการ
ฟื น� ตัวชัดเจนขึ �น ภาคการท่องเที�ยวขยายตัวตามจํานวนนักท่องเที�ยวต่างประเทศที�ได้ รับผลดีจากมาตรการยกเว้ นและลดค่าธรรมเนียม
วีซ่าชัว� คราว ประกอบกับการบริ โภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ �นตามความเชื�อมัน� ผู้บริ โภคและผลของมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่าย
ในช่วงปลายปี
ทิศทางของธนาคาร มีการให้ บริ การทางด้ านอิเล็กทรอนิกส์เพิ�มมากขึ �น โดยมุ่งเน้ นการเป็ น “GSB NEW ERA : Digi-Thai
Banking – Digital for All Thais” ซึ�งเป็ นการให้ บริ การ โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน
ตลอดจนช่องทางการให้ บริ การผ่าน Digital Banking และ Fintech เนื�องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคและนักลงทุนรุ่ นใหม่ที�ให้ ความ
สนใจการทําธุรกรรมออนไลน์มากขึ �น อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ซึง� ปั จจุบนั เพิ�มขึ �น
อย่างรวดเร็ วด้ วยวิธีการที�ซบั ซ้ อนมากขึ �น และส่งผลกระทบอย่างกว้ างขวาง โดยอาจเกิดความเสียหายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ธนาคาร
จึงให้ ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีความทันสมัย เพื�อป้องกันและลดความเสีย� งที�อาจ
เกิดขึ �นในอนาคต รวมถึงการติดตามข่าวความเคลือ� นไหวของการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใกล้ ชดิ เพือ� หาแนวทางป้องกัน
เหตุการณ์ที�อาจเกิดขึ �นได้ ทนั ท่วงที
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ธนาคารยึดหลักการบริ หารความเสี�ยงเชิงบูรณาการที�ครอบคลุมการบริ หารความเสี�ยงทัว� ทังองค์
� กร เพื�อขับเคลื�อนการบริ หาร
ความเสี�ยงโดยการกําหนดกรอบนโยบายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวมถึงการแต่งตังคณะกรรมการบริ
�
หารความเสี�ยง เพื�อให้
ความเห็นในเรื� องต่างๆ ซึง� ครอบคลุมความเสีย� งและประเด็นสําคัญขององค์กรได้ อย่างครบถ้ วน โดยให้ ข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายจัดการ เพือ� ให้
มัน� ใจว่าการบริหารความเสีย� งของธนาคารได้ ดาํ เนินการอย่างเหมาะสมเป็ นไปตามนโยบายที�กําหนด สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล และ
เป็ นไปตามแนวทางของหน่วยงานทีก� าํ กับดูแล ซึง� การบริหารความเสีย� งดําเนินการโดยหน่วยงานเจ้ าของความเสีย� ง (Risk Owner) เป็ นผู้ระบุ
ความเสี�ยงและประเมินระดับความเสี�ยง การกําหนดมาตรการจัดการความเสี�ยงให้ อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึง
ติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี�ยง โดยครอบคลุมความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี�ยง
ที�สําคัญ เพื�อให้ มนั� ใจว่ากรณีที�เกิดเหตุการณ์ความเสี�ยงขึ �น จะสามารถจัดการความเสี�ยงได้ ทนั ท่วงที ทังนี
� � สายงานบริ หารความเสี�ยง
เป็ นผู้ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานเจ้ าของความเสีย� ง (Risk Owner) ในการดําเนินการตามนโยบายทีไ� ด้ รับมอบหมาย และรายงาน
สถานะความเสีย� งที�สาํ คัญต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการบริ หารความเสีย� งอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้ คณะกรรมการ
ได้ รับทราบสถานะความเสี�ยงขององค์กร และรายงานผลการดําเนินงานด้ านการบริ หารความเสี�ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง�
มีการสร้ างความตระหนักด้ านการบริ หารความเสี�ยงให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื�อง จนกลายเป็ นส่วนหนึ�งของ
วัฒนธรรมองค์กร

2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารกําหนดโครงสร้ างคณะกรรมการที�ทําหน้ าที�กํากับดูแลระดับกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความเสีย� ง ตลอดจนติดตามผล
การนําไปปฏิบตั ิของฝ่ ายจัดการ เพื�อให้ การบริ หารจัดการความเสี�ยงประสานสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ (Governance)
และการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) และเป็ นกลไกสําคัญที�ผลักดัน
ให้ การดําเนินงานสัมฤทธิ�ผล คณะกรรมการหลักที�กํากับดูแลการบริ หารความเสี�ยง ประกอบด้ วย
1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการให้ ความสําคัญในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของธนาคาร
รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น เพื�อให้ มนั� ใจได้ วา่ ผู้บริ หารสามารถนําวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที�กําหนด
ขึ �นไปปฏิบตั ใิ ห้ เกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง มีบทบาทในการกําหนด ทบทวน และให้ ความเห็นชอบนโยบายการบริ หารความเสี�ยง
แผนแม่บทบริ หารความเสี�ยง รวมถึงให้ ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการบริ หารความเสี�ยงด้ านต่างๆ เพื�อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
และธุรกรรมของธนาคารออมสินที�เปลี�ยนแปลงไป รวมทัง� ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี�ยงให้ อยู่ในระดับที�เหมาะสม
และรายงานสถานะความเสี�ยงธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ
ทังนี
� � กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง กําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง และคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที�ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้ อม มีการประชุมร่ วมกันเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น การบูรณาการ
และเสริ มสร้ างการทํางานร่วมกัน
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ดแี ละความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ�งแวดล้ อม มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์
เป้าหมาย และแผนการดําเนินงาน ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การสอบทาน
สินเชื�อของธนาคารให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎที�กําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที�ดี รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ�งแวดล้ อม และให้ ความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance)
การบริ หารความเสี�ยง (Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดของกฏหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) เพื�อให้ บรรลุถงึ ผลการดําเนินงานที�เกิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
4) คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การกํากับ
ดูแลที�ดี กระบวนการบริ หารความเสี�ยง สอบทานการดําเนินงานของธนาคารให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ วิธีปฏิบตั งิ าน
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสัง� ทีเ� กี�ยวข้ องกับการดําเนินงาน รวมทังพิ
� จารณารายการทีเ� กี�ยวโยงกันหรือรายการทีอ� าจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีโอกาสเกิดการทุจริ ตที�อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของธนาคาร
5) คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตาม
การบริ หารงาน พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้ สินเชื�อ และการประกอบธุรกิจอื�นของธนาคารออมสินให้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ รวมถึงพิจารณาเสนอแนะโครงสร้ างองค์กรที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ ด้านบุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้ างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เพื�อให้ คณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ
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6) คณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์ และหนีส� ิน มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารสินทรัพย์และหนี �สิน
กําหนดกลยุทธ์การบริหารความเสีย� งด้ านอัตราดอกเบี �ย สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย� น และด้ านอืน� ๆ ทีเ� กี�ยวข้ องให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
บริ หารความเสี�ยงของธนาคาร กําหนดอัตราดอกเบี �ยเงินฝากและอัตราดอกเบี �ยเงินกู้ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ บริ หารโครงสร้ าง
ทางการเงินและโครงสร้ างอัตราดอกเบี �ยให้ สอดคล้ องกับนโยบายของธนาคาร กําหนดนโยบายและแนวทางเกี�ยวกับการกําหนดราคา
โอนผลิตภัณฑ์
นอกจากนี �ยังมีคณะกรรมการที�ทําหน้ าที�กํากับดูแลการบริหารจัดการความเสีย� งในการดําเนินธุรกิจหลัก อาทิ คณะกรรมการสินเชื�อ
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริ หารความต่อเนื�องทางธุรกิจ คณะกรรมการป้องกันความเสี�ยงด้ านการทุจริ ตของธนาคารออมสิน
เป็ นต้ น

3. การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

ธนาคารนําแนวทาง COSO (ERM-Integrated Framework) มาใช้ ในการบริ หารจัดการความเสี�ยงผ่านกระบวนการจัดทําแผนที�
ความเสีย� ง (Risk Map) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ� ลดและป้องกันความเสีย� งทีจ� ะกระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงานของธนาคาร (Objective
Setting) ทังเป้
� าหมายทางการเงิน และไม่ใช่การเงินให้ อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ เพื�อให้ การดําเนินธุรกิจของธนาคารบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง� แผนที�ความเสี�ยง (Risk Map) นี � กลุม่ ธุรกิจ (Business Unit) และกลุม่ สนับสนุน (Support Unit) ซึง� เป็ นเจ้ าของ
ความเสี�ยง (Risk Owner) จะทําการทบทวนประเมินความเสี�ยงไปพร้ อมๆ กับการจัดทําเป้าหมายและแผนดําเนินงาน/โครงการ
ประจํ า ปี โดยการระบุปั จ จัย เสี� ย งสํ า คัญ นัน� จะเชื� อ มโยงกับ วัต ถุป ระสงค์ เ ชิ ง ยุท ธศาสตร์ (Strategy Map) และตัว ชี ว� ัด ผลการ
ดําเนินงาน (KPIs) หลักของธนาคาร และเกณฑ์วดั ระดับความเสี�ยงจะต้ องสอดคล้ องกับประมาณการทางการเงิน นอกจากนี �แล้ ว
หน่วยงานเจ้ าของความเสี�ยง (Risk Owner) จะดําเนินการวิเคราะห์ความเสี�ยงเพิ�มเติมในกรณี เกิดเหตุการณ์ ที�มิได้ คาดหมายไว้
กําหนดมาตรการที�จะลด/ควบคุมความเสี�ยงให้ อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ พร้ อมทังกํ
� าหนดตัวชี �วัดความเสี�ยง (Key Risk Indicators)
ระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่าเบี�ยงเบนจากระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื�อใช้ แจ้ งเตือน
ความเสี�ยง (Early Warning) ก่อนที�ผลการดําเนินงานจะไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ทังนี
� � ระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และค่าเบี�ยงเบนจากระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จะเชื�อมโยงกับตัวชี �วัดผลการดําเนินงาน (KPIs) และประมาณการ
ทางการเงินในระดับ Base Case และไม่ตํ�ากว่าระดับ Worse Case หรื อสอดคล้ องกับเพดาน (Limit) หรื อสัญญาณเตือน (Trigger)
ความเสี�ยง โดยสายงานบริ หารความเสี�ยงทําหน้ าที�ในการติดตามวิเคราะห์ความเสี�ยงจากทุกๆ เจ้ าของความเสี�ยง (Risk Owner) เพื�อ
รายงานต่อผู้บริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอ กรณีผลการบริ หารความเสี�ยงไม่เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อมี
ความเสีย� งสูง จะแจ้ งเตือนความเสีย� งผ่านระบบงาน Risk Monitoring โดยส่ง e-mail ตรงถึงผู้บริ หารที�เกี�ยวข้ อง เพื�อเร่งรัดผลการบริ หาร
ความเสี�ยงให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2559 ธนาคารมีปัจจัยเสี�ยงสําคัญ จํานวน 12 ปั จจัยเสี�ยง ดังนี �

110 รายงานประจําป 2559

4. การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

ความเสี�ยงด้ านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย� งที�เกิดจากการ
กําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสม
หรื อไม่สอดคล้ องกับปั จจัยภายใน และสภาพแวดล้ อมภายนอก
ทําให้ ไม่ประสบความสําเร็จตามทิศทางทีก� าํ หนดไว้ ซึง� ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารมีการทบทวนนโยบายและคูม่ อื การบริหารความเสีย� ง
ด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management Policy) ให้ สอดคล้ อง
กับ สถานการณ์ ปั จ จุบัน และติ ด ตามความเสี� ย งด้ า นกลยุท ธ์
รายงานแก่คณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง (Risk Management
Committee) อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อควบคุมความเสี�ยงด้ านกลยุทธ์
ไม่ให้ เกินกว่าระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ�งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการคลัง
ในปี 2559 ความเสี� ย งด้ า นกลยุท ธ์ ข องธนาคารยัง คงได้ รั บ ผลกระทบจากปั จจัยเสี�ยงทัง� ภายในและภายนอก อาทิ ภาวะ
เศรษฐกิจที�ชะลอลงค่อนข้ างมาก ภาวะหนี �ครัวเรื อนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ รายได้ และความสามารถในการชําระหนี �ของลูกค้ าลดลง
การปล่อยสินเชื�อรายย่อยชะลอลง ระดับ NPLs เพิ�มขึ �น ธนาคารกําหนดมาตรการช่วยเหลือเป็ นพิเศษสําหรับลูกค้ าที�ได้ รับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ กลุ่มผู้มีรายได้ น้อยหรื อมีรายได้ ไม่สมํ�าเสมอ อาทิ มาตรการประชารั ฐแก้ ไขหนีป� ระชาชน โครงการ
ลดภาระหนี �ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้ นการแก้ ไขปั ญหาแบบเบ็ดเสร็ จและยัง� ยืน เพื�อให้ ลกู หนี �มีความเข้ มแข็ง
สามารถกลับมาเป็ นลูกหนี ท� ี�มีคุณภาพของธนาคารได้ พร้ อมกับเร่ งปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ บริ การให้ สนองตอบความต้ องการลูกค้ า
มีผลตอบแทนที�จงู ใจและมีต้นทุนที�เหมาะสม รวมถึงการสร้ างรายได้ จากค่าธรรมเนียมบริ การต่างๆ ซึง� เป็ นรายได้ ที�มีความเสี�ยงตํ�ากว่า
รายได้ จากการขยายสินเชื�อซึง� กระทบต่อ BIS ratio ค่อนข้ างมาก นอกจากนี � ธนาคารยังมีความเสี�ยงจากการแข่งขันในยุค Digital
Banking และ Fintech จากพฤติกรรมการบริโภคทีเ� ปลีย� นไปอย่างรวดเร็วของลูกค้ า และคูแ่ ข่งมีการพัฒนาการให้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบก้ าวกระโดด มีการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทําให้ ต้นทุนการแข่งขันลดลง ธนาคารจึงให้ ความสําคัญกับการเปลีย� นแปลงพฤติกรรม
ลูกค้ าและการก้ าวเข้ าสูย่ คุ Digital Banking โดยมีการให้ บริการ Mobile Application (MyMo) ซึง� ลูกค้ าสามารถใช้ บริการธุรกรรมพื �นฐาน
ผ่าน Smart Phone และมีบริ การ Digital Salak รวมอยูใ่ นแอพพลิเคชัน� MyMo สําหรับการซื �อสลากออมสินออนไลน์เพื�อความสะดวก
รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้ จา่ ย
อย่างไรก็ตาม การก้ าวเข้ าสูย่ คุ Digital Banking และ Fintech ทําให้ ธนาคารมีความเสีย� งด้ านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack)
ที�ขยายตัวอย่างรวดเร็ วในรู ปแบบที�ซบั ซ้ อนและรุ นแรงมากขึ �น ซึง� นอกจากจะก่อให้ เกิดความเสียหายด้ านทรัพย์สินของธนาคารและ
ของลูกค้ าแล้ ว ยังกระทบต่อความเชื�อมัน� ในบริ การของธนาคาร ดังนัน� ธนาคารจึงให้ ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีความทันสมัย ได้ รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล (World Class)
และกําหนดแนวทางในการป้องกัน/ลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต รวมทังติ
� ดตามความเคลื�อนไหวของภัยอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างใกล้ ชิด เพื�อหาแนวทางป้องกัน/ปิ ดความเสี�ยงดังกล่าวได้ ทนั เหตุการณ์

5. การบริหารความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)

ความเสี�ยงด้ านตลาด หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอัตราดอกเบี �ย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการเปลี�ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที�มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของ
ธนาคาร
ปี 2559 มีเหตุการณ์สําคัญที�สง่ ผลต่อเศรษฐกิจโลก อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปรับขึ �นอัตราดอกเบี �ยนโยบาย จีนปรับลด
ค่าเงินหยวนเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารกลางญี�ปนุ่ และยุโรปดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย โดยประกาศใช้ อตั ราดอกเบี �ย
นโยบายติดลบ ราคานํ �ามันปรับตัวลดลงจากปริมาณการผลิตล้ นตลาด สหราชอาณาจักรมีมติออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) และ
ผลการเลือกตังประธานาธิ
�
บดีสหรัฐที�พลิกความคาดหมาย
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สําหรับประเทศไทย เศรษฐกิจฟื น� ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปผ่านกลไกของรัฐ อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื �นฐาน มาตรการ
ลดหย่อนภาษี ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน โดยคงอัตราดอกเบีย� นโยบายไว้ ที�ระดับร้ อยละ 1.50
เนื�องจากเห็นว่าภาวะการเงินโดยรวมยังเอื �อต่อการฟื น� ตัวทางเศรษฐกิจ ความชัดเจนทางการเมืองหลังผลการลงประชามติรับร่ าง
รัฐธรรมนูญ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิม� ขึ �น (เพิม� ขึ �นสูงสุดร้ อยละ 20.54 เมือ� เทียบกับสิ �นปี 2558) อัตราผลตอบแทน
เฉลี�ยของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ
ธนาคารออมสินบริ หารพอร์ ตการลงทุนอย่างระมัดระวังตามนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริ หารความเสี�ยงที�กําหนด
โดยคณะกรรมการธนาคาร และมีการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการความเสี�ยงด้ านตลาด รวมถึงกํ าหนดสัญญาณเตือนระดับ
ความเสีย� ง (Trigger) และเพดานความเสีย� ง (Risk Limit) ให้ อยูใ่ นระดับความเสีย� งทีย� อมรับได้ (Risk Appetite) ซึง� ทบทวนอย่างสมํา� เสมอ
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง นอกจากนี �มีคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี �สินดูแลการกําหนดอัตราดอกเบี �ยและบริ หาร
ความเสีย� งด้ านอัตราดอกเบี �ยให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ รวมถึงมีคณะกรรมการและผู้บริหารทีเ� กี�ยวข้ องติดตามสถานะพอร์ ตการลงทุน
และความเสี�ยงอย่างใกล้ ชิด ทังนี
� � สรุปสาระสําคัญของกระบวนการบริ หารความเสี�ยงด้ านตลาดของธนาคารในปี 2559 ได้ ดงั นี �
1) การทบทวนนโยบายที�เกี�ยวข้ องกับการบริ หารความเสีย� งด้ านตลาดให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์กํากับดูแล ได้ แก่ นโยบายการบริ หาร
ความเสี�ยงด้ านตลาด (Market Risk Management Policy) นโยบายการบริ หารความเสี�ยงด้ านอัตราดอกเบี �ยในบัญชีเพื�อการธนาคาร
(Interest Rate Risk Management in Banking Book Policy)
2) การพัฒนาเครื� องมือวัด/ประเมิน และควบคุมความเสี�ยงด้ านตลาด ประกอบด้ วย
 การประเมินความเสี�ยงด้ านอัตราดอกเบี �ย โดยการวิเคราะห์ ความแตกต่างของระยะเวลาการกํ าหนดอัตราดอกเบี �ยใหม่
หรื ออายุสญ
ั ญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนี �สิน (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี �ยที�มี
ต่อรายได้ ดอกเบี �ยสุทธิในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)
 การวัดผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงปั จจัยเสี�ยงต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ อาทิ การประเมินมูลค่ายุตธ
ิ รรม (Mark to Market)
และการเปลี�ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี �ที�มีตอ่ ราคาตราสารหนี � (Present Value of 1 basis point : PV01)
 การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที�อาจเกิดขึ �นจากการทําธุรกรรมภายใต้ ภาวะปกติ โดยใช้ แบบจําลอง Value at Risk
(VaR) ซึง� เป็ นการวัดความเสี�ยงเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงปั จจัยเสี�ยง (Risk Factor) ภายใต้ ระดับความเชื�อมัน� (Confidence Level) และ
ระยะเวลาถือครอง (Holding Period) ที�กําหนด โดยธนาคารได้ มีการทดสอบความแม่นยํา (Back Testing) ของเครื� องมือในการวัด
ความเสี�ยงในรูปแบบจําลอง VaR อย่างสมํ�าเสมอ
 การทบทวนเพดานความเสี� ย ง (Risk Limit) สํ า หรั บ ธุ ร กรรมทัง� ในบัญ ชี เ พื� อ การค้ า และบัญ ชี เ พื� อ การธนาคาร โดยมี
การทบทวนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที�เปลีย� นแปลงไปอย่างสมํ�าเสมอ เช่น การกําหนด PV01 Limit, VaR Limit, Stop Loss Limit และ
NII Sensitivity Limit เป็ นต้ น
 การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) สําหรับความเสี�ยงด้ านตลาด โดยกําหนดสถานการณ์ จําลองที�อาจเกิดขึ �นจากการ
เปลีย� นแปลงอย่างรุนแรงของปั จจัยเสีย� งด้ านตลาด ที�อาจส่งผลในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร เพื�อให้ มนั� ใจว่าธนาคาร
สามารถรองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นในภาวะวิกฤติได้
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การประเมินประสิทธิผลของอนุพนั ธ์ทางการเงินที�ใช้ ปอ้ งกันความเสี�ยง เพื�อให้ มนั� ใจได้ ว่าอนุพนั ธ์ทางการเงินที�ใช้ ปอ้ งกัน
ความเสี�ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี�ยง
3) การติดตามและรายงานความเสี�ยงด้ านตลาด ประกอบด้ วย
 การจัดทํ ารายงานสถานะการลงทุนและความเสี�ยงด้ านตลาด โดยมี การติดตามเป็ นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส
เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการที�เกี�ยวข้ อง และผู้บริ หารอย่างสมํ�าเสมอ
 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการติดตามและควบคุมความเสีย
� งด้ านตลาดอย่างต่อเนือ� ง เพือ� ให้ ระบบสามารถแจ้ งเตือน
ล่วงหน้ า (Early Warning) ก่อนที�จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรื อความเสี�ยงเกินระดับที�ยอมรับได้ และระงับการทําธุรกรรมก่อนการ
ดําเนินธุรกรรมที�เกินกว่าเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) ที�กําหนดไว้ ทําให้ การติดตามและควบคุมความเสี�ยงด้ านตลาดเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ


6. การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)

ความเสี�ยงด้ านสภาพคล่ อง หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ธนาคารไม่สามารถชําระหนี �สินและภาระผูกพัน เมื�อถึงกําหนด
เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินทุนได้ แต่ด้วยต้ นทุน
ที�สงู เกินกว่าระดับที�ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึง� อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร ทังในปั
� จจุบนั และ
อนาคต นอกจากนี � ความเสี�ยงด้ านสภาพคล่องยังเกิดจากการที�ธนาคารไม่สามารถยกเลิก หรื อหักกลบความเสี�ยงที�มีอยูจ่ ากสินทรัพย์
ที�ถืออยู่ได้ ทําให้ ต้องขายสินทรัพย์ในราคาตํ�ากว่าต้ นทุนที�ซื �อมา เนื�องจากสินทรัพย์ที�ถืออยู่มีสภาพคล่องตํ�า หรื อเกิดจากภาวะตลาด
ขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)
ในปี 2559 ภาพรวมสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังอยูใ่ นระดับสูง แต่ปรับตัวลดลงจากปี ก่อน โดยสินเชื�อยังคงเพิ�มขึ �น
มากกว่าเงินฝาก แต่การขยายตัวของสินเชื�อยังอยูใ่ นระดับจํากัดตามภาวะเศรษฐกิจที�ฟืน� ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และการเพิ�มขึ �นของ
สินเชื�อที�ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPLs) ในระดับสูง ทําให้ ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื�อ ขณะที�เงินฝากขยายตัวเล็กน้ อย
จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากทังระยะสั
�
นและระยะยาว
�
โดยมุ่งเน้ นการรักษาฐานลูกค้ าและรองรับเงินฝากครบกําหนด เพื�อบริ หาร
จัดการต้ นทุน ประกอบกับอัตราดอกเบี �ยเงินฝากยังทรงตัวอยูใ่ นระดับตํ�า ทําให้ เงินออมบางส่วนโยกย้ ายไปผลิตภัณฑ์การเงินอื�น อาทิ
กองทุนรวม ประกันชีวิต พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง สําหรับธนาคารออมสินมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก โดยมีการ
กระจายตัวในแต่ละช่วงอายุเพื�อให้ มีโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี �สินที�เหมาะสม อาทิ เงินฝากเผื�อเรี ยกพิเศษ 103 วัน เงินฝากเผื�อเรี ยก
พิเศษ 9 เดือน เงินฝากเผื�อเรี ยกพิเศษ 11 เดือน และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี รวมทังการระดมเงิ
�
นฝากรายใหญ่ ขณะที�ด้านสินเชื�อ
ธนาคารได้ สนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐบาลหลายโครงการ อาทิ สินเชื�ออัตราดอกเบี �ยตํ�า (Soft loan) สินเชื�อ SMEs Start up
สินเชื�อบ้ านประชารัฐ สินเชื�อประชารัฐเพื�อประชาชน โดยธนาคารสามารถจัดหาสภาพคล่องได้ เพียงพอที�จะรองรับการดําเนินการ
ในแต่ละช่วงเวลา และมีความเสี�ยงด้ านสภาพคล่องอยูภ่ ายใต้ ระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้
ธนาคารกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี�ยงด้ านสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการธนาคาร และมีคณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง
ทําหน้ าที�อนุมตั ริ ะบบวัดติดตามและควบคุมความเสีย� งด้ านสภาพคล่อง นอกจากนี �มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี �สิน (ALCO)
ทําหน้ าที�กําหนดแนวทางบริ หารสินทรัพย์และหนี �สิน กลยุทธ์การบริ หารความเสี�ยงด้ านสภาพคล่อง กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไป
ตามกรอบการบริ หารความเสี�ยง เพื�อควบคุมความเสี�ยงให้ อยูภ่ ายใต้ ระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีคณะทํางาน
ด้ านบริ หารสภาพคล่อง ทําหน้ าที�บริ หารสภาพคล่อง จัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน และเงินให้ สินเชื�อ ให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจ
เพื�อให้ ธนาคารมีสภาพคล่องในระดับที�เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ติ ามข้ อผูกพันทางการเงินได้ ทังนี
� �สรุปสาระสําคัญของกระบวนการ
บริ หารความเสี�ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคารในปี 2559 ได้ ดงั นี �
1. การทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี�ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์
กํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที�จะนํามากํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในปี 2560 รวมทังกลยุ
� ทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร
2. การพัฒนาเครื� องมือวัด/ประเมิน และควบคุมความเสี�ยงด้ านสภาพคล่อง ประกอบด้ วย
 การจัดทํารายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report) โดยจัดทําทังแบบอายุ
�
คงเหลือตามสัญญาและแบบปรับ
พฤติกรรม
 การวัดและประเมินความเสี�ยงด้ านสภาพคล่อง โดยใช้ อต
ั ราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชื�อต่อเงินฝาก อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนการพึง� พาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็ นต้ น
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การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ด้ านสภาพคล่อง โดยกํ าหนดสถานการณ์ จําลองตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็ น 3 กรณี ได้ แก่ (1) กรณีวกิ ฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis) (2) กรณีวกิ ฤติทงระบบสถาบั
ั�
น
การเงิน (Market-wide crisis) และ (3) กรณีที�เป็ นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทงระบบสถาบั
ั�
นการเงิน
(Combination of both) ซึง� ในแต่ละสถานการณ์จะกําหนดสมมติฐาน เช่น การไหลออกของเงินฝากที�มากกว่าปกติในสัดส่วนที�ตา่ งกัน
การกําหนดอัตราส่วนลดที�จะใช้ ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็ นต้ น โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติ
เป็ นประจําทุกไตรมาส ซึง� ผลการทดสอบภาวะวิกฤติในปี 2559 พบว่า ธนาคารมีสภาพคล่องที�เพียงพอในการรองรับภาวะวิกฤติทกุ กรณี
 การทบทวนเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี�ยง (Trigger) ด้ านสภาพคล่อง รวมถึงกําหนด
ระดับหรือปริมาณสินทรัพย์ทมี� คี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) เพือ� ให้ ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดําเนิน
ธุรกิจ
 การทบทวนแนวทางและแผนรองรับเหตุฉก
ุ เฉินด้ านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) ซึง� ได้ กําหนดสัญญาณเตือน
ล่วงหน้ า (Early Warning Indicator) เพื�อใช้ บง่ ชี �สถานการณ์ผิดปกติด้านสภาพคล่องและติดตามอย่างสมํ�าเสมอ โดยได้ กําหนดบทบาท
หน้ าทีข� องคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานทีเ� กี�ยวข้ อง ตลอดจนขันตอนการดํ
�
าเนินงาน ทังนี
� �ได้ มกี ารทดสอบแผนรองรับเหตุฉกุ เฉิน
ด้ านสภาพคล่อง เพื�อให้ มีความพร้ อมในการบริ หารจัดการ กรณีประสบภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่องที�อาจเกิดขึ �นได้ อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
3. การติดตามและรายงานความเสี�ยงด้ านสภาพคล่อง ประกอบด้ วย
 การจัดทํารายงานติดตามความเสี�ยงด้ านสภาพคล่องเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส รวมถึงประมาณ
การอัตราส่วนด้ านสภาพคล่องที�สําคัญ เพื�อนําเสนอผู้บริ หารและคณะกรรมการที�เกี�ยวข้ อง
 การพัฒนาระบบงานรายงานอัตราส่วนด้ านสภาพคล่องเป็ นส่วนหนึง
� ของระบบงานข้ อมูลสารสนเทศเพื�อการบริ หาร (EIS)
เพื�อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงทราบถึงสถานะและความเสีย� งด้ านสภาพคล่องของธนาคารได้ อย่างรวดเร็ว และใช้ ประกอบการตัดสินใจในการ
ควบคุมความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นได้ อย่างทันท่วงที


7. การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)

ความเสี�ยงด้ านเครดิต หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ลกู ค้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาในการ
จ่ายชําระหนี �คืน หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามที�ตกลงกับธนาคาร หรื อมีโอกาสที�ลกู ค้ าอาจไม่สามารถชําระหนี �คืนได้ จนเป็ นเหตุให้ ถกู ปรับลดอันดับ
ความน่าเชื�อถือ ซึง� อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ ของธนาคาร
ธนาคารได้ ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั จึงได้ ตดิ ตามดูแลอย่างใกล้ ชดิ เพือ� จะได้ นํามา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้ สนิ เชือ� และการบริหารความเสีย� งทางด้ านเครดิตให้ มคี วามเหมาะสม โดยมุง่ เน้ นพัฒนากระบวนการบริหาร
ความเสีย� งด้ านเครดิตอย่างเป็ นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านที�ดี ปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชื�อ และพัฒนาเครื� องมือบริ หาร
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ความเสีย� งด้ านเครดิต เพือ� สนับสนุนการเติบโตของสินเชือ� และเงินลงทุนอย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทังติ
� ดตามและควบคุมความเสีย� งด้ านเครดิต
ให้ อยูใ่ นระดับที�ยอมรับได้ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี �
1) กําหนดนโยบายบริ หารความเสี�ยงด้ านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื�อให้ ธนาคารมีการจัดการบริ หาร
ความเสี�ยงด้ านเครดิตที�ดี เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้ องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
2) กําหนดนโยบายสินเชื�อธุรกิจ เพื�อใช้ เป็ นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านด้ านสินเชื�อธุรกิจของธนาคาร
ให้ มีประสิทธิภาพ
3) กําหนดนโยบายสินเชื�อรายย่อย เพื�อใช้ เป็ นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานด้ านสินเชื�อรายย่อยของ
ธนาคารให้ มีประสิทธิภาพ
4) กําหนดอํานาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเชื�อธุรกิจ รวมทังทบทวนกระบวนการและวิ
�
ธีปฏิบตั ิในการอํานวยสินเชื�อ
ให้ มีความสอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร โดยกําหนดให้ มีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance) ที�สอดคล้ อง
กับหลักการบริ หารความเสี�ยงที�ดี
5) กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี � ได้ แก่
5.1) กําหนดวงเงินให้ ก้ รู วมสูงสุดต่อราย สําหรับการให้ สนิ เชื�อแก่บคุ คลรายย่อยที�ไม่มีหลักทรัพย์คํ �าประกัน และ/หรื อมีบคุ คล
คํ �าประกัน เพื�อลดความเสี�ยงให้ อยูใ่ นระดับที�ธนาคารยอมรับได้
5.2) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี �ของลูกค้ าสินเชือ� รายย่อย เพือ� ให้ ผ้ กู ้ มู เี งินได้ คงเหลือ
เพียงพอต่อการดํารงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี �ที�ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
5.3) กําหนดมาตรฐานกําไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพื�อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณความสามารถในการชําระหนี �ของลูกค้ า
ธนาคารที�มาขอสินเชื�อให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
6) กําหนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สนิ เชื�อ (Credit Product Program : CPP) เพื�อใช้ เป็ นแนวทางเบื �องต้ นในการพิจารณาสินเชื�อธุรกิจ
ที�ธนาคารจะสนับสนุน และแบบพิจารณารับความเสีย� งสินเชื�อธุรกิจ ในการขออนุมตั สิ นิ เชื�อและการต่ออายุวงเงินสินเชื�อ ที�มีภาระสินเชื�อ
ธุรกิจ และ/หรื อเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20 ล้ านบาท (Check List : CL) เพื�อใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาความเป็ น
ไปได้ ในการพิจารณาสินเชื�อแก่ลกู ค้ าสินเชื�อธุรกิจ
7) ทบทวนเพดานเงินให้ สนิ เชื�อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื�อเป็ นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมตั สิ นิ เชื�อ
และมิให้ มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึง� มากเกินไป
8) ทบทวนหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ Prime Bank เพือ� ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดคุณสมบัตสิ าํ หรับใช้ ในการพิจารณากําหนด Prime Bank
9) พัฒนาและปรับปรุ งแบบจําลองวัดระดับความเสี�ยงด้ านเครดิต ประกอบด้ วย Credit Scoring Model (ได้ แก่ Application
Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk Rating Model และ Credit Risk Rating for Small Business
Model เพื�อให้ สามารถคัดกรองและประเมินความเสี�ยงของลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น รวมทังใช้
� คะแนนเครดิต
(Bureau Score) ประกอบการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การใช้ แบบจําลองวัดระดับความเสี�ยง (Credit Scoring Model) ด้ วย
10) พัฒนาระบบงานเพื�อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื�อของธนาคารให้ เป็ นมาตรฐาน และเพิ�มประสิทธิภาพในการ
บริ หารความเสี�ยง ได้ แก่
10.1) ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื�อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึง� ประกอบด้ วย ระบบ
พิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื�อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริ หารหลักประกันสินเชื�อ (Collateral Management System :
CMS) และระบบติดตามกระบวนการทางกฎหมาย (LS) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชื�อและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
10.2) ระบบเพื�อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ าธุรกิจและความเสี�ยงสินเชื�อ ซึ�งประกอบด้ วย ระบบสารสนเทศเพื�อการวิเคราะห์
ฐานข้ อมูลนิติบคุ คล (Decision Support System : DSS) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) และระบบคํานวณคะแนน
สินเชื�อ (Blaze Advisor)
10.3) ระบบฐานข้ อมูลเพื�อการบริ หารความเสี�ยง (Risk Data Mart) เพื�อสนับสนุนการคํานวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง
(BIS Ratio) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริ หารพอร์ ตด้ านเครดิต (Credit Portfolio Management)
11) ติดตามและควบคุมความเสี�ยงด้ านเครดิต อาทิ
11.1) กําหนดอัตราส่วนการกํากับลูกหนี �รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื�อควบคุมความเสี�ยง มิให้ ธนาคารให้ สินเชื�อ
ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที�มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื�อแก่บคุ คลหนึง� บุคคลใด เพื�อไม่ให้ มีการกระจุกตัวของความเสี�ยง
(Concentration Risk) ในลูกหนี �รายใดรายหนึง� รวมถึงผู้ที�เกี�ยวข้ องมากเกินไป
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11.2) กําหนดและทบทวนเพดานเงินให้ สินเชื�อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื�อเป็ นการกระจายความเสี�ยง มิให้ มีการ
กระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง� มากเกินไป
11.3) มี ก ารสอบทานเงิ น ให้ สิน เชื� อ เพื� อ ติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านด้ า นสิน เชื� อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที� ธ นาคารกํ า หนด
และสอดคล้ องกับแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแล
11.4) มีการติดตามดูแลโครงสร้ างและคุณภาพพอร์ ตสินเชื�อให้ สอดคล้ องกับนโยบายธนาคาร รวมทังติ
� ดตามและควบคุม
การกระจุกตัวของสินเชื�ออย่างสมํ�าเสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื�อแยกตามประเภทสินเชื�อ ภาคธุรกิจ และกลุ่มลูกหนีร� ายใหญ่
เพื�อให้ มนั� ใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที�อาจส่งผลกระทบต่อลูกหนี �กลุม่ ใดกลุม่ หนึง� หรื อภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง� ธนาคารยังคงมีเงินกองทุน
เพียงพอที�จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้
12) มีกระบวนการบริ หารจัดการหนี � (Debt Management Process) เพื�อป้องกันและแก้ ไขหนี �ค้ างชําระ รวมทังดํ
� าเนินการให้ มี
การฟ้องร้ องหรื อประนีประนอมความ และการบริ หารจัดการสินทรัพย์รอการขาย
13) มีการพัฒนาเพื�อเพิ�มศักยภาพ และทักษะด้ านการให้ สนิ เชื�อ การลงทุน การบริ หารความเสี�ยงด้ านเครดิต พร้ อมสนับสนุนการ
สร้ างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี�ยงด้ านเครดิตให้ แก่พนักงานที�เกี�ยวข้ องอย่างต่อเนื�อง

8. การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี�ยงด้ านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสี�ยงที�จะเกิดความเสียหายอันเนื�องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที�ดีหรื อขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคุมที�ดี โดยอาจเกี�ยวข้ องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน คน ระบบงาน หรื อเหตุการณ์
ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร ทังนี
� �ความเสีย� งด้ านปฏิบตั กิ ารนับรวมถึงความเสีย� งด้ านกฎหมายด้ วย
ในปี 2559 ความเสีย� งด้ านปฏิบตั กิ ารของธนาคารมีแนวโน้ มเพิม� สูงขึ �นจากปัจจัยภายนอกธนาคาร โดยเฉพาะจากเหตุการณ์โจรกรรมเงิน
จากเครื� องถอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ของกลุม่ มิจฉาชีพชาวยุโรปตะวันออก โดยใช้ โปรแกรม Malware สัง� ให้ เครื� องจ่ายเงิน ทําให้
เงินหายไปจากเครื� อง ATM ในหลายพื �นที� รวมทังการทุ
�
จริ ตบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต โดยการคัดลอกข้ อมูลบัตร และติดตังเครื
� � องคัดลอก
ข้ อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Skimmer) ซึง� เหตุการณ์เหล่านี �ส่งผลกระทบต่อธนาคารทังที
� �เป็ น ตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน ดังนัน� ธนาคารจึงให้
ความสําคัญต่อการบริ หารความเสี�ยงด้ านปฏิบตั กิ าร โดยการบริ หารจัดการความเสี�ยงในเชิงรุก เพื�อลดระดับความเสี�ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
ที�สําคัญ สามารถรับมือกับสถานการณ์ที�ไม่คาดคิดได้ อย่างเหมาะสมและทันกาล
ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสีย� งด้ านปฏิบตั กิ าร โดยให้ ทกุ หน่วยงานมีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสีย� ง
ต่อผู้บริ หารและคณะกรรมการที�เกี�ยวข้ องอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้ ทราบถึงระดับความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจ และสามารถควบคุม
ความเสี�ยงให้ อยูใ่ นระดับที�ยอมรับได้ ผ่านเครื� องมือต่างๆ ที�สําคัญ อาทิ
1) การประเมินการควบคุมความเสี�ยงด้ วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) เป็ นเครื� องมือที�ช่วยมองภาพ
ความเสี�ยงไปข้ างหน้ า โดยการระบุ ประเมินความเสี�ยง และควบคุมความเสี�ยง รวมถึงการพิจารณาจัดทําแผนการจัดการความเสี�ยง
ที�สําคัญ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง� หรื อทุกครัง� ที�มีการเปลี�ยนแปลงของปั จจัยเสี�ยงที�สําคัญที�ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของธนาคาร
2) การจัดเก็บข้ อมูลความเสียหายจากความเสี�ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Loss Data Collection) เป็ นเครื� องมือที�ช่วยในการติดตาม
ความเสี�ยงด้ านปฏิบตั ิการ โดยเป็ นข้ อมูลรายละเอียดความเสียหายที�เคยเกิดขึ �นทังในอดี
�
ตและปั จจุบนั ซึง� ธนาคารมีการจัดเก็บข้ อมูล
ความเสียหายผ่านระบบงาน Loss Data เพื�อให้ สามารถจัดทํารายงานได้ สะดวกรวดเร็ ว และมีการจัดเก็บฐานข้ อมูลความเสียหาย
ได้ อย่างเป็ นระบบ ซึง� จะช่วยให้ ธนาคารสามารถวิเคราะห์ และติดตามความเสี�ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การกําหนดดัชนีชี �วัดความเสี�ยง (Key Risk Indicators : KRIs) เป็ นเครื� องมือที�ชว่ ยในการติดตามความเสี�ยงของธนาคาร เพื�อ
ใช้ เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้ าเมื�อเกิดข้ อผิดพลาด หรื อมีความเสี�ยงที�เกินกว่าในระดับที�ยอมรับได้ ซึง� ธนาคารจะต้ องมีการจัดทําแผน
จัดการทีเ� หมาะสมเพือ� ป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
4) การบริ หารความต่อเนื� องทางธุรกิ จ (Business Continuity Management : BCM) เป็ นเครื� องมือที�ช่วยบรรเทาความ
รุ นแรงเมื�อเกิ ดเหตุการณ์ ความเสี�ยงของธนาคาร โดยมีการกํ าหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทํางานของทัง� ธนาคาร
มีการดําเนินการประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment : RA) ภัยคุกคามที�สําคัญอย่างสมํ�าเสมอ โดยพิจารณาถึงเหตุการณ์ ที�
เกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกที�ไม่สามารถควบคุมได้ และมีผลต่อการให้ บริ การอย่างต่อเนื�องของธนาคาร เช่น ภัยธรรมชาติ
การก่อวินาศกรรม การชุมนุมทางการเมือง การหยุดชะงัก และความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ นอกจากนี � ได้ มีการวิเคราะห์
ผลกระทบทางธุกิจ (Business Impact Analysis : BIA) จากการหยุดชะงักของการให้ บริ การ เพื�อกําหนดลําดับของธุรกรรมงาน
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ที�สําคัญ และนํามาจัดทําแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan : BCP) และแผนกู้ร ะบบงานกรณี ฉุก เฉิ น
(Disaster Recovery Plan : DRP) ของธุรกรรมงานที�สําคัญ
เพื�อให้ มนั� ใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที�ทําให้ การปฏิบตั งิ านตามปกติ
ต้ องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที� สําคัญจะสามารถดําเนิ นการได้
อย่างต่อเนื�องหรื อกลับมาดําเนินการได้ ภายในเวลาที�เหมาะสม
ทังนี
� �ธนาคารดําเนินการทดสอบแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจ
ของธุรกรรมที�สําคัญเป็ นประจําทุกปี และในปี 2559 ธนาคาร
ได้ ดํ า เนิ น การทดสอบแผนความต่อ เนื� อ งทางธุรกิ จ ในวงกว้ า ง
(Bank-wide BCP Testing Exercise) ซึ�งเป็ นการดําเนินการ
ทดสอบธุรกรรมที�สําคัญพร้ อมกัน โดยมีผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่วม
การทดสอบ ตามที�นโยบายการบริ หารความต่อเนื�องทางธุรกิจกําหนดให้ ดาํ เนินการทดสอบทุก 3 ปี รวมทังมี
� การทดสอบแผนกู้ระบบงาน
กรณีฉกุ เฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) สําหรับระบบงานหลัก (Core Banking System)
นอกจากนี �ธนาคารได้ มกี ารจัดทํานโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ เพือ� เพิม� ประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย� งด้ านปฏิบตั กิ ารของธนาคาร
ได้ แก่
 นโยบายการบริ ห ารความเสี� ย งด้ า นปฏิ บ ต
ั ิการ (Operational Risk Management Policy) เป็ นเครื� องมือในการกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงาน และแนวทางในการบริ หารความเสี�ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคาร โดยมุ่งเน้ นการสร้ างและพัฒนาระบบ
บริ หารความเสี�ยงด้ านปฏิบตั ิการที�มีประสิทธิภาพ เกิดเป็ นวัฒนธรรมหลักขององค์กร อันจะเป็ นการสร้ างความเชื�อมัน� ให้ กบั ลูกค้ า
เพิ�มความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดจนสร้ างมูลค่าเพิ�มให้ กบั ธนาคารและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างยัง� ยืน สอดคล้ องกับหลักการ
บริ หารความเสี�ยงด้ านปฏิบตั กิ ารที�ดี และมีหลักในการคํานวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอที�จะรองรับความเสี�ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
ของธนาคาร
 นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพื�อใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร
เพิ�มศักยภาพเชิงการแข่งขัน สร้ างโอกาสในการเพิ�มรายได้ และขยายฐานลูกค้ าของธนาคาร การกําหนดกระบวนการพิจารณาการออก
ผลิตภัณฑ์ที�ชดั เจนและเป็ นมาตรฐาน จะเป็ นกระบวนการสําคัญที�ช่วยลดความเสี�ยงจากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจของธนาคารได้
 นโยบายการใช้ บ ริ ก ารจากผู้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก (Outsourcing Policy) เพื� อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการใช้ บ ริ ก ารจากผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
ภายนอกของธนาคาร โดยคํานึงถึงความสําคัญของกลุม่ งานที�มีตอ่ ธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง� มีหลักเกณฑ์
ที�สําคัญ 3 ด้ าน ได้ แก่ การบริ หารความเสี�ยงจากการใช้ บริ การจากผู้ให้ บริ การภายนอก การบริ หารความต่อเนื�องในการดําเนินธุรกิจและ
การให้ บริ การแก่ลกู ค้ า รวมทัง� การดูแลคุ้มครองลูกค้ า โดยเน้ นให้ มีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลของลูกค้ า
 นโยบายการบริ หารความต่อเนื� องทางธุรกิ จ (Business Continuity Management Policy) เพื�อใช้ เป็ นกรอบ และแนวทาง
การบริ หารความต่อเนื�องทางธุรกิจของธนาคาร เพื�อให้ มนั� ใจว่าในกรณีที�มีเหตุการณ์ ที�ทําให้ การปฏิบตั ิงานตามปกติต้องหยุดชะงัก
ธุรกรรมงานที�สําคัญจะสามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนื�อง หรื อกลับมาดําเนินการในเวลาที�เหมาะสม ซึง� ประกอบด้ วยการประเมิน
ความเสีย� ง (Risk Assessment : RA) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การกําหนดเป้าหมายสําหรับ
การเรี ยกคืนการดําเนินงาน การจัดทําแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจัดทําแผนกู้ระบบงาน
กรณีฉกุ เฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP)
 นโยบายการประกันภัย (Insurance Policy) เป็ นแนวทางปฏิบต
ั เิ พื�อให้ ทรัพย์สนิ และหนี �สินหรื อความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ �น
ของธนาคารทังหมดมี
�
การทําประกันภัยที�เหมาะสมและครอบคลุมความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �น โดยมีศนู ย์กลางในการบริ หารจัดการ
การประกันภัยในภาพรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับแนวทางของหน่วยงานทีก� ํากับดูแล รวมทังมี
� แนวทางการพิจารณาคัดเลือก
บริ ษัทประกันภัยที�มนั� คง มีประสิทธิภาพ และเพื�อให้ มนั� ใจได้ วา่ ธนาคารได้ ถ่ายโอนความเสี�ยงจนอยูใ่ นระดับที�ยอมรับได้
ทังนี
� � ทุกนโยบายมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี เพื�อให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลง อาทิ การดําเนินธุรกิจของธนาคาร
การปรั บโครงสร้ างองค์กร การเปลี�ยนแปลงของกฎระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทัง� เพื�อสร้ างความมั�นใจให้ กับ
หน่วยงานกํากับดูแล คณะกรรมการธนาคาร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการ และมีการบริ หารความเสี�ยง
ด้ านปฏิบตั กิ ารที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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9. ความเพียงพอของเงินกองทุน

ความเสี�ยงด้ านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี�ยงที�เงินกองทุนของธนาคารอาจไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ
ไม่เพียงพอที�จะรองรับความสูญเสียหรื อผลขาดทุนที�ไม่ได้ คาดหมาย (Unexpected Loss) รวมถึงไม่เพียงพอต่อการรองรับกฎระเบียบ
ของทางการและสภาพแวดล้ อมอื�นๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป ทังจากความเสี
�
�ยงด้ านสินเชื�อ ด้ านตลาด และด้ านปฏิบตั กิ าร
ในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ ออกหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้ านเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ โดยใช้ แนวทางสากล คือ Basel II และจะมีผลบังคับใช้ ตังแต่
� วนั ที� 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทังนี
� � เพื�อเสริ มสร้ าง
ความมัน� คงและดูแลให้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีเสถียรภาพในระยะยาว ทําหน้ าที�เป็ นกลไกสําคัญในการดําเนินนโยบายของภาครัฐ
ได้ อย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ
ปั จจุบนั ธนาคารออมสินมีการคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II (Pillar I) ตังแต่
� ปี 2554 และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลเพื�อการบริ หารความเสี�ยง (Risk Data Mart) เพื�อรองรับการคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
มากขึ �น โดยสินทรัพย์เสี�ยงส่วนใหญ่ของธนาคารมากกว่าร้ อยละ 90 เป็ นสินทรัพย์เสี�ยงด้ านเครดิต เนื�องจากรายได้ หลักของธนาคาร
มาจากพอร์ ตสินเชื�อ ธนาคารจึงต้ องบริ หารจัดการให้ ผลการดําเนินงานได้ ตามเป้าหมายที�ตงไว้
ั � และต้ องระมัดระวังไม่ให้ BIS ratio
ตํ�ากว่าเกณฑ์ขนตํ
ั � �าที� ธปท. กําหนด (ร้ อยละ 8.5) ดังนัน� การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดําเนินงานจึงต้ องมีความสมดุลระหว่าง
ผลตอบแทนกับความเสี�ยง โดยธนาคารมุง่ เน้ นการบริ หารพอร์ ตสินเชื�อให้ เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ เช่น การใช้ Scoring ในการคัดกรอง
ความเสี�ยงลูกค้ า การกําหนดอัตราดอกเบี �ยโดยคํานึงระดับความเสี�ยงของสินเชื�อแต่ละประเภท การเพิ�มสัดส่วนสินเชื�อที�มีหลักประกัน
รวมถึงการเพิม� ประสิทธิภาพการติดตามหนี �และบริ หารจัดการหนี �ค้ างชําระ เป็ นต้ น นอกจากนี �ธนาคารยังมีการแยกบัญชีการดําเนินงาน
เพื�อสาธารณะ หรื อ Public Service Account (PSA) ออกจากการดําเนินงานปกติ เพื�อขอการชดเชยจากภาครัฐอย่างเหมาะสม และ
ไม่นําสินเชื�อดังกล่าวมาคํานวณเพิ�มสินทรัพย์เสี�ยง เป็ นต้ น
ธนาคารออมสินมีการทบทวนประมาณการการดํารงเงินกองทุน (Capital Planning) เพื�อให้ สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของธนาคารในระยะสัน� (แผนประจําปี ) และในระยะยาว (แผนวิสาหกิจ) มาโดยต่อเนื�อง และกําหนดให้ BIS ratio เป็ นตัวชี �วัดผล
การดําเนินงานหลักของทุกกลุม่ งาน เพื�อให้ ทกุ หน่วยงานบริ หารจัดการงาน โดยคํานึงถึงความเสี�ยงที�อาจมีต่อฐานะความมัน� คงของ
ธนาคาร นอกจากนี �ธนาคารยังมีการกําหนดสัญญาณเตือนระดับความเสี�ยง (Early Warning) และเพดานความเสี�ยง (Limit) กําหนดวิธี
ปฏิบตั ิกรณี เกินเพดานหรื อสัญญาณเตือนระดับความเสี�ยง BIS Ratio พร้ อมทัง� มีการติดตามความเสี�ยงด้ านความเพียงพอของ
เงินกองทุนของธนาคาร และทดสอบปั จจัยเสีย� ง และเหตุการณ์ตา่ งๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อ BIS Ratio ในลักษณะ Portfolio View of Risk
เพื�อให้ มนั� ใจได้ วา่ ภายใต้ สมมติฐานต่างๆ ธนาคารยังมีเงินกองทุนเพียงพอที�จะรองรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น โดยรายงานต่อผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ หารความเสี�ยง และคณะกรรมการธนาคารออมสินอย่างสมํ�าเสมอ
ในปี 2559 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง (ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559) ตามหลักเกณฑ์ Basel II ที�ร้อยละ 11.54 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
� � 1 ที�เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี�ยงคิดเป็ นร้ อยละ 10.86 สูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั � �าที� ธปท. กําหนด ไม่ตํ�ากว่า
ร้ อยละ 8.5 และอัตราส่วนเงินกองทุนชันที
� � 1 ไม่ตํ�ากว่าร้ อยละ 4.25 ซึง� เพียงพอที�จะรองรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการดําเนินงาน
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กิจกรรมเดน

ถวายการรับฝาก

ถวายการรับฝากเงินแดพระบรมวงศานุวงศ เนื่องในวันคลายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ที่ไดดําเนินกิจการมาครบ 103 ป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปดธนาคารโรงเรียนจิตรลดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดธนาคารโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งเปนธนาคาร
โรงเรียนลําดับที่ 1,111 ของประเทศ ณ อาคาร 7 ระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พรอมทรง
ลงพระนามาภิไธยบนกระปุกออมสินธนาคารโรงเรียนธนาคาร
ออมสินดวย

ถวายผาพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็ จ ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐินใหธนาคารออมสิน โดยคณะ
ผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสิน รวมกันนําไปถวายพระสงฆ
จําพรรษากาลถวนไตรมาส เพื่อเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
และร ว มถวายจตุปจจัย ถวายเปนพระราชกุศ ล ณ วั ดมั ช ฌิ มาวาส
อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันเด็กแหงชาติ

กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติป 2559 ภายใต แนวคิด “หมูบาน
ออมสิน ถิ่นวิถีแดนไทย” โดยมุงหวังปลูกฝงความเปนไทย ฝกนิสัย
รักการออม และสอดแทรกความรูการเงินการธนาคารใหกับเด็กและ
เยาวชนไทย พรอมมอบกระปุกออมสินลูกเจี๊ยบใหแกเด็กที่ฝากเงิน
ตั้งแต 50 บาทขึ้นไป หรือเปดบัญชีใหม ณ ธนาคารออมสินทุกสาขา
ทั่วประเทศ
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มอบเงินสนับสนุนสมาคมยิมนาสติกฯ

สนับสนุนแผนพัฒนากีฬายิมนาสติก สูค วามเปนเลิศ ประจําป 2559
จํานวน 5,000,000 บาท ใหกับสมาคมยิมนาสติกแหงประเทศไทย
โดยมี น าวาตรี ศ รายุ ท ธ พั ฒ นศั ก ดิ์ นายกสมาคมยิ ม นาสติ ก แห ง
ประเทศไทย และคณะรับมอบเงินสนับสนุน ณ หองวชิราวุธ ธนาคาร
ออมสินสํานักงานใหญ

ธีรราชา เดอะ มิวสิคัล

ธนาคารออมสิน จัดสรางละครเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั “ธีรราชา เดอะ มิวสิคลั ” เนือ่ งในโอกาสครบรอบ
103 ป ธนาคารออมสิน โดยจัดแสดง ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียรเตอร
ระหวางวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2559 รวม 5 รอบการแสดง

การประชุมสถาบันธนาคารออมสินโลก

ธนาคารออมสิ น เป น เจ า ภาพจั ด การประชุ ม สถาบั น ธนาคาร
ออมสินโลก Annual Meetings 2016 : Banking in the 21st Century
ขึน้ ระหวางวันที่ 29 มิถนุ ายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมอวานี
ริเวอรไซต บางกอก กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกสถาบันธนาคารออมสินโลก
จาก 110 องคกร 79 ประเทศทั่วโลกเขารวมการประชุม

การประกวดวาดภาพ “ออมศิลปถิ่นไทย”

นายชาติ ช าย พยุ ห นาวี ชั ย ผู  อํ า นวยการธนาคารออมสิ น เป น
ประธานมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ “ออมศิลปถิ่นไทย” ซึ่งเปน
หนึ่งในกิจกรรมของ เว็บไซต GSBGEN.COM โดยมี ศาสตราจารยเมธี
นนทิวรรธน จันทะผะลิน เปนประธานกรรมการการคัดเลือก และตัดสิน
ผลงานพรอมดวย ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ และ
ผูทรงคุณวุฒิรวมใหเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ ลานโปรโมชั่น บี ชั้น 1
ศูนยการคาเซ็นทรัล เวสตเกต
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รวมถวายความอาลัย

รวมพลังแหงความภักดี

ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางธนาคารออมสิน รวมกิจกรรม
“รวมพลั ง แห ง ความภั ก ดี ” อย า งพร อ มเพรี ย ง โดยร ว มกล า ว
ปฏิญาณตนเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ และรวมแปรอักษร
เปนเลข ๙ อันเปนการแสดงความจงรักภักดีและนอมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนหาที่สุดมิได ณ ธนาคารออมสิน
สํานักงานใหญ

ทําบุญตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศล

รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 89 รูป และมอบ
กระปุกออมสินถวายความอาลัย จํานวน 999 ใบ ใหแกลูกคา
ประชาชน เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ และครบ 50 วัน
แหงการเสด็จสวรรคต

สนับสนุนการจัดทําหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
และหนังสือ “๙๙ พระบรมราโชวาท นอมนําราษฎรรมเย็นเปนสุขศานต”
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รวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

คณะผู  บ ริ ห ารธนาคารออมสิ น ร ว มพระพิ ธี ธ รรมสวด
พระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ดวยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอยางหาที่สุดมิได

วายุภักดิ์รวมใจชวยเหลือประชาชน

รวมแจกอาหาร นํ้าดื่ม และรมแกประชาชนที่มาถวายความ
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช ในกิจกรรม
“วายุภักดิ์รวมใจชวยเหลือประชาชน” ณ บริเวณถนนราชดําเนิน

สนับสนุนนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ
“ธ สถิตในดวงใจนิรันทร”

เปดตัวสารคดี และนิทรรศการ
“ตามรอยเสด็จฯ ประเทศสวิตเซอรแลนด”

วันออมแหงชาติ

ธนาคารออมสิน มอบกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย 70 ป ใหแก
ผูฝากเงินหรือเปดบัญชีเงินฝาก เนื่องในวันออมแหงชาติ ประจําป 2559
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ผลิตภัณฑและบริการ

GSBGEN.COM

เปดตัวกิจกรรมการประกวด GSB Gen Campus Star
หนึ่งในสี่กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางการรับรูและประชาสัมพันธ
เว็บไซต GSBGEN.COM โดยเปนกิจกรรมที่เขาถึงกลุมวัยรุน
และตอบโจทยไลฟสไตลคนรุนใหม

บัตรเครดิตใบแรก

เปดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน “สุขแบบไทย ใชแบบ
พอเพียง” บัตรเครดิตใบแรกของธนาคารออมสิน ซึ่งมีทั้งหมด
3 รูปแบบ ณ ชั้น M ศูนยการคาดิเอ็มควอเทียร

รวมงาน Money Expo 2016

ธนาคารออมสิน รวมงาน Money Expo 2016 รวม 6 ครั้ง 6 ภูมิภาค ไดแก พัทยา, หาดใหญ, กรุงเทพ, นครราชสีมา, อุดรธานี
และเชียงใหม
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ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
รวมปฏิบัติการโครงการเพิ่มความเขมแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานใน
พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และเปดปฏิบัติการ “โครงการ
เพิ่มความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดย
ธนาคารออมสิน ไดรวมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ณ อาคาร
ชาเลนเจอร 2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี

ประสาน 65 องคกรภาคีเพิ่มศักยภาพ SME ไทย

ร ว มลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ “สานพลั ง ประชารั ฐ
สงเสริม SMEs Start up & Social Enterprises” กับ 65 องคกรภาคี
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี
ลงนาม ณ ศูนยประชุม C asean อาคาร ไซเบอรเวิลด กรุงเทพฯ

รวมปลอยกู “บานประชารัฐ”

นายชาติ ช าย พยุ ห นาวี ชั ย ผู  อํ า นวยการธนาคารออมสิ น
ร ว มแถลงข า วโครงการบ า นประชารั ฐ กั บ นายวิ สุ ท ธิ์ ศรี สุ พ รรณ
รั ฐ มนตรี ช  ว ยว า การกระทรวงการคลั ง และนายฉั ต รชั ย ศิ ริ ไ ล
รองกรรมการผูจัดการกลุมงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห โดย
ธนาคารออมสินไดจดั สรรวงเงิน 20,000 ลานบาท เพือ่ สนับสนุนสินเชือ่
เคหะตามโครงการบานประชารัฐ

โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู

หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด โครงการประกวดชุ ม ชนประชารั ฐ สี ช มพู โดย
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผูอ าํ นวยการธนาคารออมสิน กลาวรายงานถึง
วัตถุประสงคของโครงการฯ โดยมีประธานเครือขาย 4 ภูมิภาค ผูจัดการ
สถาบันการเงินชุมชน และสื่อมวลชนเขารวมงาน ณ หอประชุมบุรฉัตร
ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ
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ลงนามบันทึกขอตกลงโครงการบานธนารักษประชารัฐ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึก
ข อ ตกลงโครงการบ า นธนารั ก ษ ป ระชารั ฐ โดยมี คุ ณ วิ สุ ท ธิ์ ศรี สุ พ รรณ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานในพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงดังกลาว ณ กรมธนารักษ กรุงเทพฯ

รวมพลังขับเคลื่อน SMEs

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสินเชื่อ
ดอกเบีย้ ตํา่ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสําหรับ
ผูป ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วงเงิน 30,000
ลานบาท รวมกับผูบ ริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย
17 แหง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ

บริการพรอมเพย

นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผูอ าํ นวยการธนาคารออมสิน พรอมดวย
คณะผูบริหารธนาคารออมสิน รวมใหการตอนรับ พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสออกบูธ
ประชาสัมพันธและรับลงทะเบียนบริการ พรอมเพย (PromptPay)
ณ ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล

ออมสินรวมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ผูบริหารและพนักงานธนาคารออมสิน รวมในพิธีเปดงานตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสรางชีวติ เสริมสรางเศรษฐกิจ
มัน่ คง” ซึง่ กระทรวงการคลังจัดขึน้ ระหวางวันที่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
โดยมีคณ
ุ อภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง เปนประธาน
เปดงาน ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
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รวมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
แถลงขาวโครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจําป 2559

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เปนประธานใน
งานแถลงขาวโครงการสงเสริมการศึกษาเยาวชนดานวิชาการ “เพชรยอดมงกุฎ”
ซึ่งจัดโดย “มูลนิธิรมฉัตร” โดยมีพระพรหมมังคลาจารย (เจาคุณธงชัย) ผูชวย
เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิรมฉัตร คุณวิสิทธิ์
ใจเถิง ผูอ าํ นวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คุณพินจิ เพชรดารา รองผูอ าํ นวยการ
โรงเรียนสตรีวิทยา และคุณสุชัญญา ยะคะนอง ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียน
สันติราษฎรวิทยาลัย รวมแถลงขาว ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน
สํานักงานใหญ

งาน “วันตอตานคอรรัปชั่นแหงชาติ 2559”

นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พรอมดวยผูบ ริหาร พนักงาน และลูกจางธนาคารออมสิน รวมงาน “วันตอตาน
คอรรัปชั่นแหงชาติ 2559” ซึ่งองคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) จัดขึ้น ภายใตแนวคิด “กรรมสนองโกง” โดยมี พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธานเปดงาน และกลาวปาฐกถาพิเศษ “มาตรการ
การจัดการคอรรปั ชันของประเทศไทยอยางรูปธรรม” ณ บริเวณมณฑลพิธที อ งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

แถลงขาวเปดตัวธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง
Virtual School Bank

ธนาคารออมสิน แถลงขาวเปดตัวโครงการธนาคารโรงเรียน
เสมือนจริง Virtual School Bank ในรูปแบบเครือขายสังคมออนไลน
เวอรชนั่ การเรียนรูแ บบ 3 มิติ ณ ลานสานฝน อุทยานการเรียนรู
TK Park ชัน้ 8 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
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การแขงขันกีฬาฟุตบอล ธนาคารโรงเรียน
รอบชิงชนะเลิศ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
เปนประธานในการแขงขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) อายุไมเกิน 18 ป
ธนาคารโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทีมชนะเลิศ
ไดรบั ถวยพระราชทาน และทุนการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
ไดแก ทีมโรงเรียนสตรีอา งทอง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ ให้ ความสําคัญและตระหนักถึงภาระหน้ าที�ในฐานะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร
รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
�
นที�ปรากฏในรายงานประจําปี จึงกํากับดูแลให้ การจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานและ
หลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไป ภายใต้ นโยบายการบัญชีที�เหมาะสมและให้ ถือปฏิบตั ิโดยสมํ�าเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล เพื�อให้ สามารถสะท้ อนผลการดําเนินงานของธนาคารอย่างแท้ จริ ง อีกทังได้
� ให้ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลที�สําคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื�อง
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีการบริ หารจัดการภายใต้ ระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดี พร้ อมทังจั
� ดให้ มีการทบทวนระบบการ
บริ หารความเสี�ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลที�เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื�อให้ มนั� ใจว่า
ข้ อมูลทางการเงินมีความถูกต้ องครบถ้ วน ทันเวลา และเพียงพอที�จะดํารงรักษาไว้ ซงึ� ทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันความเสี�ยงจาก
การดําเนินงานที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการธนาคาร ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
�
ง� เป็ นกรรมการอิสระทังสิ
� �น เพื�อดูแลรับผิดชอบคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน รวมทัง� ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิ ภาพ จึงมั�นใจได้ ว่างบการเงินของธนาคาร
ดังกล่าวเชื� อถื อได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นเกี� ยวกับเรื� องดังกล่าวไว้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที�แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี �แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้ างความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลได้ วา่ งบการเงินของธนาคารสําหรับปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
มีความเชื�อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรองทัว� ไป ถูกต้ องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้ อง

(นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ )
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน
ความเห็น

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
สวนของเจาของทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของเจาของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสด
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินของธนาคารในรายงานของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความเปนอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอี่นๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณดังกลาว สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ าํ นักงานการตรวจเงินแผนดินไดรบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ขอมูลอื่น

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส อบบัญชีทอี่ ยูใ นรายงานประจําปนนั้ ธนาคารคาดวาจะสงรายงานประจําปใหกบั สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินของธนาคารไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร คือ การอานและ
พิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและ
ฝายบริหารของธนาคาร

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินของธนาคารที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินของธนาคาร ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดําเนินงานตอเนื่อง
เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแต
ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการธนาคารหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของธนาคาร
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
128 รายงานประจําป 2559

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช
งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดลุ ยพินจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่
ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานตอเนือ่ งของผูบ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไี่ ดรบั สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณหรือสถานการณทอี่ าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยาง
มีนัยสําคัญตอความสามารถของธนาคารในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวา
มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินถึงการเปดเผยทีเ่ กีย่ วของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ
จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส อบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหธนาคารตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางยุพิน ชลานนทนิวัฒน)
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 2

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 14 มีนาคม 2560
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เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบีย้ คางรับสุทธิ
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
สวนทีไ่ มมกี ารชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
สวนทีม่ กี ารชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ คางรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
สวนทีไ่ มมกี ารชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบีย้ คางรับ
หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
และดอกเบีย้ คางรับสุทธิ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทรัพยสนิ รอการขายสุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณสทุ ธิ
สินทรัพยไมมตี วั ตนอืน่ สุทธิ
สินทรัพยอนื่ สุทธิ
รวมสินทรัพย

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

(ตรวจสอบแลว
ปรับปรุงใหม)

(ยอดยกมา
ปรับปรุงใหม)

28,936,611 32,993,023 32,711,339 28,936,611 32,993,023 32,711,339
479,790,208 368,755,444 339,592,236 479,790,208 368,755,444 339,592,236
4,040,130
4,040,130
369,890
128,558
135,736
369,890
128,558
135,736
282,482,428 245,031,214 267,478,862 282,482,428 245,031,214 267,478,862
966,614
966,614
986,415
1,147,804
1,214,888
1,431,707

1,557,990,126 1,634,886,700 1,601,522,775 1,557,990,126 1,634,886,700 1,601,522,775
6,808,526
6,261,691
5,713,894
6,808,526
6,261,691
5,713,894
1,563,704,020 1,641,148,391 1,608,331,301 1,563,704,020 1,641,148,391 1,608,331,301
384,528
412,730
417,530
384,528
412,730
417,530
5.8
50,735,152 42,425,664 36,195,760 50,735,152 42,425,664 36,195,760
13,919
5.9
10,879
10,879
13,919
10,879
10,879
1,512,540,459 1,598,299,118 1,571,737,094 1,512,540,459 1,598,299,118 1,571,737,094
5.33
188,973,591 136,061,557
4,781
1,663
25,090

5,847

189,000,344 136,072,185
1,364,314
1,880,093
5.33.4
5.10
5.11
5.12
5.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี �
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(ยอดยกมา
ปรับปรุงใหม)

24,947,336 188,973,591 136,061,557
4,781
1,663
8,682

24,947,336
8,682

5,847

7,366

24,963,384 189,000,344 136,072,185
1,364,314
1,880,093
91,182

24,963,384
91,182

7,366

25,090

187,120,251 134,707,871 24,872,202 187,120,251 134,707,871 24,872,202
289,312
625,061
3,257,767
289,312
625,061
3,257,767
2,065,829
1,985,831
1,618,774
2,065,829
1,985,831
1,618,774
8,217,493
7,876,077
7,761,723
8,217,493
7,876,077
7,761,723
1,184,262
1,487,252
1,355,562
1,184,262
1,487,252
1,355,562
5,490,815
7,611,705
3,602,174
5,490,815
7,611,705
3,602,174
2,510,033,400 2,400,716,042 2,259,197,268 2,509,588,108 2,400,467,768 2,259,016,078

ธนาคารออมสิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : พันบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ตรวจสอบแลว
ปรับปรุงใหม)

หนีส้ นิ และสวนของเจาของ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จายคืนเมือ่ ทวงถาม
ภาระในการสงคืนหลักทรัพย
หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ
เจาหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ประมาณการหนีส้ นิ
ดอกเบีย้ เงินฝากและพันธบัตรคางจาย
คาใชจา ยคางจาย
หนีส้ นิ อืน่
รวมหนีส้ นิ
สวนของเจาของ
เงินทุนทีไ่ ดรบั พระราชทาน
องคประกอบอืน่ ของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองเพือ่ การขยายงาน
ยังไมไดจดั สรร
รวมสวนของเจาของ
รวมหนีส้ นิ และสวนของเจาของ

(ยอดยกมา
ปรับปรุงใหม)

(ตรวจสอบแลว
ปรับปรุงใหม)

(ยอดยกมา
ปรับปรุงใหม)

5.14 2,137,341,104 2,058,138,852 1,952,503,728 2,137,341,104 2,058,138,852 1,952,503,728
5.15 101,313,062 79,744,910 50,883,651 101,313,062 79,744,910 50,883,651
726,891
918,758
810,225
726,891
918,758
810,225
4,040,130
4,040,130
681,476
5.4
930,606
659,894
681,476
930,606
659,894
5.33.5
308,446
308,446
5.16
47,253,943 46,273,203 39,314,431 47,253,943 46,273,203 39,314,431
5.17
43,425,421 51,181,620 55,277,818 43,425,421 51,181,620 55,277,818
4,791,764
5,201,462
5,126,776
4,791,764
5,201,462
5,126,776
3,697,030
5.18
6,323,969
2,941,960
3,697,030
6,323,969
2,941,960
2,339,180,831 2,248,713,380 2,111,916,919 2,339,180,831 2,248,713,380 2,111,916,919
5.19

100
9,297,987

100
3,627,224

100
5,062,284

100
9,239,580

100
3,610,662

100
5,047,256

24,413,284 22,143,401 19,920,266 24,413,284 22,143,401 19,920,266
137,141,198 126,231,937 122,297,699 136,754,313 126,000,225 122,131,537
170,852,569 152,002,662 147,280,349 170,407,277 151,754,388 147,099,159
2,510,033,400 2,400,716,042 2,259,197,268 2,509,588,108 2,400,467,768 2,259,016,078

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี �

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : พันบาท
หมายเหตุ

รายไดดอกเบีย้
5.27
คาใชจา ยดอกเบีย้
5.28
รายไดดอกเบีย้ สุทธิ
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการ
คาใชจา ยคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
5.29
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ คาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
5.30
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
5.31
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดําเนินงานอืน่ ๆ
รายไดจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
5.33.6
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจา ยจากการดําเนินงานอืน่ ๆ
คาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงาน
เงินบําเหน็จรางวัลกรรมการ
เงินบําเหน็จรางวัลพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจา ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ
คาตอบแทนหนวยงานในการชําระสินเชือ่
อืน่ ๆ
รวมคาใชจา ยจากการดําเนินงานอืน่ ๆ
คาใชจา ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
5.33.7
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการดอยคา
5.32
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
5.19
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั รวม
5.19
รวมรายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีไ่ มจดั ประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
สวนแบง (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั รวม
รวมรายการทีไ่ มจดั ประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

2559

98,884,716
40,337,474
58,547,242
5,343,826
528,282
4,815,544
184,507
21,652
292,102
1,821,541
1,079,940
5,474,486
72,237,014

102,229,065
44,641,697
57,587,368
5,022,401
419,762
4,602,639
103,605
514,869
209,447
1,353,208
953,933
1,585,842
66,910,911

98,884,716
40,337,474
58,547,242
5,343,826
528,282
4,815,544
184,507
21,652
1,955,676
1,079,940
5,474,486
72,079,047

102,229,065
44,641,697
57,587,368
5,022,401
419,762
4,602,639
103,605
514,869
1,497,438
953,933
1,585,842
66,845,694

14,976,371
3,367
2,878,672
4,550
4,720,843
3,113,630
3,717,114
29,414,547
7,170,111
9,548,418
26,103,938

19,109,188
3,769
3,122,222
4,212
4,589,209
3,694,228
3,450,217
33,973,045
2,131,184
8,042,642
22,764,040

14,976,371
3,367
2,878,672
4,550
4,720,843
3,113,630
3,717,114
29,414,547
7,170,111
9,548,418
25,945,971

19,109,188
3,769
3,122,222
4,212
4,589,209
3,694,228
3,450,217
33,973,045
2,131,184
8,042,642
22,698,823

5,628,918
41,845
5,670,763

(1,436,594)
1,534
(1,435,060)

5,628,918
5,628,918

(1,436,594)
(1,436,594)

(2,794)
(2,794)
5,667,969
31,771,907

333
333
(1,434,727)
21,329,313

5,628,918
31,574,889

(1,436,594)
21,262,229

(ปรับปรุงใหม)

2558

(ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี �
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(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
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100
100

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559
สํารองเพื�อการขยายงาน
5.20
เงินนําส่งกระทรวงการคลัง
5.20
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

เงินทุนที่ไดรับ
พระราชทาน
100
100

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558
สํารองเพื�อการขยายงาน
5.20
เงินนําส่งกระทรวงการคลัง
5.20
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธนาคารออมสิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

126,231,937
(2,269,883)
(12,922,000)
26,101,144
137,141,198

122,297,699
(2,223,135)
(16,607,000)
22,764,373
126,231,937

ยังไมไดจัดสรร

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

22,143,401
2,269,883
24,413,284

19,920,266
2,223,135
22,143,401

สํารองเพื่อการ
ขยายงาน

จัดสรรแลว

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

3,627,224
5,670,763
9,297,987

5,062,284
(1,435,060)
3,627,224

รวมองคประกอบอืน่
ของสวนของ
เจาของ

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

16,562
41,845
58,407

15,028
1,534
16,562

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นใน
บริษัทรวม

กําไรสะสม

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

3,610,662
5,628,918
9,239,580

5,047,256
(1,436,594)
3,610,662

สวนเกิน (ตํา่ กวา) ทุน
จากการเปลีย่ นแปลง
มูลคาเงินลงทุน

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

152,002,662
(12,922,000)
31,771,907
170,852,569

147,280,349
(16,607,000)
21,329,313
152,002,662

รวม

หนวย : พันบาท
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100
100

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559
สํารองเพื�อการขยายงาน
5.20
เงินนําส่งกระทรวงการคลัง
5.20
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

เงินทุนที่ไดรับ
พระราชทาน
100
100

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558
สํารองเพื�อการขยายงาน
5.20
เงินนําส่งกระทรวงการคลัง
5.20
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธนาคารออมสิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

126,000,225
(2,269,883)
(12,922,000)
25,945,971
136,754,313

122,131,537
(2,223,135)
(16,607,000)
22,698,823
126,000,225

ยังไมไดจัดสรร

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

22,143,401
2,269,883
24,413,284

19,920,266
2,223,135
22,143,401

จัดสรรแลว
สํารองเพื่อการขยายงาน

กําไรสะสม

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

3,610,662
5,628,918
9,239,580

5,047,256
(1,436,594)
3,610,662

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

151,754,388
(12,922,000)
31,574,889
170,407,277

147,099,159
(16,607,000)
21,262,229
151,754,388

รวม

หนวย : พันบาท

ธนาคารออมสิน
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

2559

26,103,938

22,764,040

25,945,971

22,698,823

1,721,111
9,765,210
(76,505)
5,611
(7,205)
156,025
(257,244)
(12,658)
(235,166)
(177,677)
(62,131)
219,812
(405,288)
127,397
(15,609)
175,632
980,740
(1,731)
(34,849)
(11,020)
(292,102)
37,666,291
รายไดดอกเบีย้ สุทธิ
(55,049,056)
รายไดเงินปนผล
(1,821,541)
เงินสดรับดอกเบีย้
100,018,154
เงินสดจายดอกเบีย้
(51,883,067)
เงินสดรับเงินปนผล
1,821,541
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพยและหนีส้ นิ ดําเนินงาน 30,752,322

1,687,546
8,074,252
(368,483)
5,858
(10,163)
(49,686)
(6,042)
(128,949)
(465,183)
(49,738)
(490,360)
395,961
94,501
(20,843)
6,958,773
(491)
508,131
(12,576)
(209,447)
38,677,101
(56,498,095)
(1,353,208)
103,632,953
(49,943,414)
1,353,215
35,868,552

1,721,111
9,765,210
(76,505)
5,611
(7,205)
156,025
(257,244)
(12,658)
(235,166)
(177,677)
(62,131)
219,812
(405,288)
127,397
(15,609)
175,632
980,740
(1,731)
(34,849)
(11,020)
37,800,426
(55,049,056)
(1,955,676)
100,018,154
(51,883,067)
1,821,541
30,752,322

1,687,546
8,074,252
(368,483)
5,858
(10,163)
(49,686)
(6,042)
(128,949)
(465,183)
(49,738)
(490,360)
395,961
94,501
(20,843)
6,958,773
(491)
508,131
(12,576)
38,821,331
(56,498,095)
(1,497,438)
103,632,953
(49,943,414)
1,353,215
35,868,552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสือ่ มราคาและรายจายตัดบัญชี
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
สวนปรับมูลคาเงินลงทุนตัดบัญชี
สวนขาดทุนทีเ่ กิดจากการโอนเปลีย่ นประเภทหลักทรัพยตดั บัญชี
กําไรทีย่ งั ไมเกิดขึน้ - เพือ่ คา
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหนี้
กําไรจากการจําหนายทรัพยสนิ
กําไรจากการจําหนายทรัพยสนิ รอการขาย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย - เพือ่ คา
ขาดทุน (กําไร) จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
(กําไร) ขาดทุนจากสัญญาลวงหนา
ขาดทุนจากสัญญาลวงหนา - เพือ่ คา
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพยสนิ รอการขาย
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสนิ
ประมาณการหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
รายไดคา งรับอืน่ เพิม่ ขึน้
คาใชจา ยคางจายอืน่ (ลดลง) เพิม่ ขึน้
รายไดจากการรับบริจาค
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย

(ปรับปรุงใหม)

2558

(ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี �
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ธนาคารออมสิน
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนี้
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทรัพยสนิ รอการขาย
สินทรัพยอนื่
หนีส้ นิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จายคืนเมือ่ ทวงถาม
เจาหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนีส้ นิ อืน่
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในการซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายในการซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินสดจายในการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั รวม
เงินสดรับจากเงินปนผลทีไ่ ดรบั จากบริษทั รวม
เงินสดจายในการซือ้ สินทรัพยไมมตี วั ตน
เงินสดจายสิทธิการเชา
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย มื ระหวางสถาบันการเงินระยะยาว
เงินนําสงกระทรวงการคลัง
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ตี อ เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) เพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

2559

(ปรับปรุงใหม)

2558

(ปรับปรุงใหม)

(111,129,818) (24,534,997) (111,129,818) (24,534,997)
6,706,110
432,855
6,706,110
432,855
76,147,063 (38,252,851) 76,147,063 (38,252,851)
(52,911,231) (111,817,641) (52,911,231) (111,817,641)
(335,749)
(2,632,705)
(335,749)
(2,632,705)
179,884
323,777
179,884
323,777
(93,933)
(53,100)
(93,933)
(53,100)
79,202,252
26,916,323
(108,533)
308,446
(284,946)
46,962,705

130,202,450
10,208,301
191,867
375,390
8,697,383

79,202,252
26,916,323
(108,533)
308,446
(284,946)
46,962,705

130,202,450
10,208,301
191,867
375,390
8,697,383

(1,636,038)
(1,641,906)
(1,636,038)
(1,641,906)
37,750
19,074
37,750
19,074
(203,065,774) (217,671,753) (203,065,774) (217,671,753)
171,988,421 233,397,509 171,854,286 233,253,279
(19,801)
(19,801)
144,230
134,135
(15,152)
(24,285)
(15,152)
(24,285)
(9,671)
(2,755)
(9,671)
(2,755)
(32,747,026) 14,102,645 (32,747,026) 14,102,645
(5,348,170)
(12,922,000)
(18,270,170)
(1,921)
(4,056,412)
32,993,023
28,936,611

(5,914,369)
(16,607,000)
(22,521,369)
3,025
281,684
32,711,339
32,993,023

(5,348,170)
(12,922,000)
(18,270,170)
(1,921)
(4,056,412)
32,993,023
28,936,611

(5,914,369)
(16,607,000)
(22,521,369)
3,025
281,684
32,711,339
32,993,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง� ของงบการเงินนี �
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(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ขอมูลทั่วไป

ธนาคารออมสินเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ 470
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้ การรับฝากเงิน ซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาล
ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชนซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเปนงานธนาคาร โดยมีสาขาอยูทั่วประเทศ

2. หลักเกณฑและสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.1 เกณฑการเสนองบการเงิน

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียและงบการเงินเฉพาะธนาคารสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดแสดงรายการ
ตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559 ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง การจัดทําและการประกาศงบการเงิน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
รวมทั้งประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของและจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 โดยรวมบัญชีของสาขาตาง ๆ ของธนาคารทัง้ ประเทศ และรายการบัญชีของสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค ซึง่ เปน
หนวยงานหนึ่งของธนาคาร โดยไดตัดรายการบัญชีระหวางกันแลว
ธนาคารจัดทํางบการเงินและแสดงหนวยเงินตราเปนสกุลเงินบาท ซึง่ เปนสกุลเงินทีใ่ ชในการดําเนินงานของธนาคาร โดยงบการเงิน
แสดงเปนหลักพันบาทและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเปนหลักลานบาท หรือยกเวนที่ระบุเปนอยางอื่น
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย แสดงเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั รวมดวยวิธสี ว นไดเสีย โดยรับรูร ายการเมือ่ เริม่ แรก
ดวยราคาทุนรวมตนทุนการทํารายการที่เกี่ยวของ มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมา
ดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามสัดสวนที่ธนาคารลงทุนและเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) และรับรูเงินปนผลที่ไดรับ
จากบริษัทรวมเปนรายไดเงินปนผล

2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบัน

ธนาคารไดนาํ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใชสาํ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั แิ ลว ซึง่ ฝายบริหารของธนาคารพิจารณาแลววาไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอนโยบาย
การบัญชีและงบการเงินของธนาคาร สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สัญญาประกันภัย ไดมกี าร
ยกเวนขอกําหนดบางประการที่กําหนดใหผูรับประกันภัยปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นเปนการชั่วคราว ซึ่งรวมถึง
ขอกําหนดที่ใหผูรับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัย (หมายเหตุขอ 2.5.14)

2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2559 เฉพาะที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้
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มาตรฐานการบัญชี
(ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน
(ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
(ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ ที่มีปญหา
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ การดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) สวนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ กฎหมาย
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาล และการดอยคา
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นําสงรัฐ
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8
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วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2560 เปนตนไป ซึง่ ธนาคารอยูร ะหวางการประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

2.4 การจัดประเภทรายการใหม

ขอมูลเปรียบเทียบในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไดมกี ารจัดประเภทรายการใหมเพือ่ ใหสอดคลองกับการแสดงรายการ
ในงวดปจจุบัน ตามรูปแบบงบการเงินที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559 เรื่อง การจัดทําและการประกาศ
งบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ยอดยกมา
31 ธันวาคม 2558
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบีย้ คางรับสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนี้สิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

(114,756.59)
(24,524.14)
134,707.87
625.06
(3,947.80)

(21,220.89)
(3,940.62)
24,872.20
289.31
หนวย : ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
รายไดจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
คาใชจายดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

(1,586.23)
(1,107.52)
(12.49)
(0.05)
1,585.84
(1,011.61)
2,131.18

2.5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.5.1 การรับรูรายได

ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อตามเกณฑคงคาง โดยหยุดรับรูและยกเลิกรายไดดอกเบี้ยที่รับรูไวแลวทั้งหมด
ของเงินใหสินเชื่อที่คางชําระดอกเบี้ยเกิน 3 เดือน และรับรูรายไดเมื่อรับชําระ กรณีลูกหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้จะหยุดรับรูรายได
ตลอดอายุสัญญาและรับรูรายไดเมื่อรับชําระ
รายไดชดเชยดอกเบีย้ ของธุรกรรมนโยบายรัฐ รับรูต ามเกณฑคงคาง ตามเงือ่ นไขทีม่ ติคณะรัฐมนตรีกาํ หนด สําหรับรายไดชดเชย
ความเสียหายรับรูเมื่อไดรับการชดเชยจากรัฐบาล
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รายไดดอกเบีย้ ของเงินใหสนิ เชือ่ ประเภทบุคคลทีม่ กี รมธรรมเงินฝากสงเคราะหชวี ติ และครอบครัวคํา้ ประกันจะบันทึกรับดอกเบีย้
ลวงหนา ณ วันที่จายเงินใหกู และทยอยรับรูเปนรายไดในแตละเดือนตลอดอายุสัญญา
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุน รับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาในรูปของคะแนนสะสม ที่สามารถนําไปแลกเปนรางวัลหรือใชเปนสวนลดสินคาหรือบริการใน
อนาคต ธนาคารจะปนสวนรายไดจากการใหบริการดวยมูลคายุติธรรมของคะแนนสะสมเปนรายไดรอการรับรู แสดงรายการภายใต
“หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อลูกคามาใชสิทธิตามจํานวนของคะแนนสะสมที่ลูกคาไดใชสิทธิ
รายไดอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตนรับรูตามเกณฑคงคาง

2.5.2 การรับรูคาใชจาย

ธนาคารรับรูคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกูยืมทุกประเภท คาใชจายรางวัลสลาก เงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และคาใชจายดําเนินงานอื่นตามเกณฑคงคาง
คาใชจายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับรูโดยการปนสวนคาใชจายตนทุนเงิน คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจาย
จากการดําเนินงานอื่น ๆ ซึ่งวิธีการปนสวนคาใชจายไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

2.5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ

2.5.4 ตราสารอนุพันธ

ธนาคารบันทึกรายการซื้อขายตราสารอนุพันธ ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) โดยมีวิธีการรับรูรายการตราสารอนุพันธ ดังนี้
ตราสารอนุพันธเพื่อคาบันทึกบัญชีดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมรับรูเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ
ตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงของธนาคาร รับรูมูลคาตราสารอนุพันธดวยวิธีเดียวกับวิธีที่ใชวัดมูลคาของรายการที่มี
การปองกันความเสี่ยง และรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง

2.5.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนของธนาคารประกอบดวย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยจัดประเภทเปนเงินลงทุนเพื่อคา เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนเพื่อคา
ตราสารหนีห้ รือตราสารทุนในความตองการของตลาด ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ถือไวในระยะสัน้ และจะจําหนายเพือ่ หากําไรจากการ
เปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพยแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม กําไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลคายุตธิ รรมแสดงรวม
ในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนีห้ รือตราสารทุนในความตองการของตลาด นอกเหนือจากทีถ่ อื ไวเพือ่ คาหรือตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนดแสดงดวย
มูลคายุตธิ รรม กําไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลคายุตธิ รรมแสดงในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงผลสะสมในองคประกอบอืน่ ของสวนของเจาของ เมือ่ หลักทรัพยเกิดการดอยคาหรือมีการจําหนาย
หลักทรัพย ธนาคารจะกลับรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมกอนการรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาและผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้ซึ่งธนาคารมีความตั้งใจแนวแนและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอน จัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบกําหนด และแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ธนาคารบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) ราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนาย
ระหวางปคํานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนเพื่อคาแสดงในกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับเงินลงทุนประเภทอื่นแสดงในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ธนาคารวัดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้โดยอางอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตราสารทุนใน
ความตองการของตลาดวัดมูลคายุติธรรมโดยใชราคาเสนอซื้อครั้งลาสุดจากตลาดในประเทศที่มีหนวยงานของรัฐกํากับดูแลและ
หลักทรัพยดงั กลาวมีการซือ้ ขายกันอยู ณ สิน้ วันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน และเงินลงทุนในหนวยลงทุนทีไ่ มมกี ารซือ้ ขายคลอง
วัดมูลคายุติธรรมดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ วันที่รายงาน
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2.5.6 เงินใหสินเชื่อ

ธนาคารแสดงจํานวนเงินใหสินเชื่อตามจํานวนเงินตนคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยคางรับของเงินใหสินเชื่อไวเปนรายการ
แยกตางหาก ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงดวยจํานวนหนี้ตามสัญญาซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรายไดรอตัดบัญชีไวเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ
สวนลดจากตัว๋ เงินรับทีย่ งั ไมรบั รูเ ปนรายได ดอกเบีย้ รับลวงหนาของเงินใหสนิ เชือ่ และรายไดทางการเงินรอตัดบัญชี แสดงรวม
ในรายไดรอตัดบัญชีเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ

2.5.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการกันเงินสํารองตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน
ธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามอัตรารอยละที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยคํานวณจากอัตรารอยละของ
ยอดคงคางของตนเงินที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ
จากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั จากการจําหนายหลักประกัน ซึง่ มูลคาหลักประกันทีใ่ ชขนึ้ อยูก บั ประเภท
ของหลักประกันและวันทีม่ กี ารประเมินราคาลาสุด ยกเวน ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาซือ้ คํานวณจากยอดสุทธิหลังหักรายไดรอตัดบัญชี ดังนี้
ประเภทการจัดชั้น
จัดชั้นปกติ (คางชําระ 0 - 1 เดือน)
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (คางเกิน 1 - 3 เดือน)
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน (คางเกิน 3 - 6 เดือน)
จัดชั้นสงสัย (คางเกิน 6 - 12 เดือน)
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (คางเกิน 12 เดือนขึ้นไป)

อัตรา
1%
2%
100%
100%
100%

สําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารจะกันเงินสํารองเพิ่มเติมจากการพิจารณาความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกหนี้เปนรายตัว
สําหรับลูกหนี้อื่นหากคาดวาจะเก็บเงินไมไดจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน หนี้สงสัยจะสูญถือเปนคาใชจาย
ในงวดการบัญชีที่รับรูและจะกลับรายการเมื่อไดรับชําระหนี้
การตัดบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สูญระหวางปนํามาหักจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรับรูเปนคาใชจาย หนี้สูญรับคืนรับรูเปนรายไดอื่น ๆ และแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

1. ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนีท้ มี่ ปี ญ
 หาซึง่ เกิดจากการลดเงินตนและดอกเบีย้ คางรับของหนีท้ ไี่ มชาํ ระตามกําหนด
และการใชรูปแบบการปรับโครงสรางหนี้ตาง ๆ เชน การโอนสินทรัพย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ และการปรับโครงสรางหนี้
ในหลายลักษณะ เปนตน รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจํานวน
2. การยินยอมผอนปรนเงือ่ นไขการชําระหนีใ้ หแกลกู หนี้ โดยไมมกี ารลดตนเงินและดอกเบีย้ คางชําระทีร่ บั รูเ ปนรายได
กอนการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคืน โดยใชอัตราดอกเบี้ยของสัญญา
กอนปรับโครงสรางหนีเ้ ปนอัตราคิดลด ในกรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้ ของสัญญากอนปรับโครงสรางหนีต้ าํ่ กวาอัตราตนทุนทางการเงิน ธนาคาร
จะใชอัตราตนทุนทางการเงินเปนอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คํานวณไดดังกลาวตํ่ากวาราคาตามบัญชี
(เงินตนรวมดอกเบี้ยคางรับที่รับรูเปนรายไดของลูกหนี้) ธนาคารจะบันทึกเงินสํารองสําหรับสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดนั้น
องคประกอบของตนทุนทางการเงิน เชน ตนทุนของเงินรับฝาก เงินนําสงเขากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ รวมทั้งคาใชจายดําเนินการ
3. การรับชําระหนีโ้ ดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนีท้ เี่ กิดจากการแปลงหนีเ้ ปนทุน ธนาคาร
จะตัดจําหนายยอดลูกหนี้ใหหมดไปและบันทึกบัญชีสวนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันทีที่มีการ
รับโอน โดยใหคํานึงถึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวแตเดิมดวย ทั้งนี้ ธนาคารจะบันทึกบัญชีสินทรัพยที่ไดรับโอนมาดวยมูลคายุติธรรม
และจํานวนที่ไมสูงกวาราคาตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับที่ธนาคารมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย
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กรณีรับชําระหนี้บางสวนโดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน
เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตามขอ 3 กอน สําหรับหนี้สวนที่เหลือหากมีการผอนปรนเงื่อนไข
การชําระหนี้จะปฏิบัติตามขอ 2

2.5.9 ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของธนาคาร เนื่องจากการชําระหนี้และจากการที่ธนาคารไดซื้อ
ทรัพยสินที่จํานองไวกับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาล และธนาคารมีความประสงคจะขายทรัพยสินดังกลาวในภาย
หลัง ซึ่งบันทึกดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลหนี้คงคางและดอกเบี้ยคางรับซึ่งรวมดอกเบี้ยที่เจาหนี้มีสิทธิไดรับในวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมา
แลวแตราคาใดจะตํา่ กวา และบันทึกเปนการรับชําระบางสวน ธนาคารจะทําการประเมินราคาทรัพยสนิ และกันเงินสํารองสําหรับผลตาง
ของราคาตามบัญชีทสี่ งู กวาราคาประเมินมูลคาของทรัพยสนิ นัน้ ในอัตรารอยละ 100 โดยรับรูเ ปนคาใชจา ยหรือรายไดจากการดําเนินงาน
อื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะไมคํานวณหักคาเสื่อมราคาทรัพยสินรอการขาย
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสนิ รอการขาย รับรูเ ปนรายไดหรือคาใชจา ยจากการดําเนินงานอืน่ ๆ ในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.10 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา

ที่ดิน อาคาร (ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไมถือกรรมสิทธิ์) และครุภัณฑแสดงดวยราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสือ่ มราคาบันทึกเปนคาใชจา ยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ คํานวณโดยวิธเี สนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น
12 - 82 ป
อาคารที่สรางบนที่ดินเชา
20 - 87 ป หรือตามอายุสัญญาเชา
สวนปรับปรุงอาคารเชา
5 ป
ครุภัณฑ
5 - 8 ป
ธนาคารทบทวนมูลคาคงเหลือ และอายุการใหประโยชนของสินทรัพยทุกสิ้นป เพื่อสะทอนถึงสภาพการใชงานจริงในปจจุบัน
และประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับในอนาคตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ธนาคาร
รับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดการดอยคา จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ เมื่อมีการจําหนายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.11 สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
ของสินทรัพย (ถามี)
โปรแกรมคอมพิวเตอรมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณอยูระหวาง 1 - 21 ป ตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยและรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารทบทวนมูลคาคงเหลือ และอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมมีตัวตนทุกสิ้นป เพื่อสะทอนถึงสภาพการใชงานจริง
ในปจจุบนั และประโยชนเชิงเศรษฐกิจทีค่ าดวาจะไดรบั ในอนาคตใหเหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยถือเปนการเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
ธนาคารรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
สินทรัพยไมมตี วั ตนทีเ่ กิดการดอยคา จะรับรูผ ลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจา ยจากการดําเนินงานอืน่ ๆ ในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.12 สิทธิการเชา

สิทธิการเชาแสดงดวยราคาทุนหลังตัดจําหนายบัญชีตามอายุสญ
ั ญาเชาแลว การตัดจําหนายบัญชีสทิ ธิการเชาคํานวณโดยใช
วิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.13 สินทรัพยที่ไดรับจากการบริจาค

แสดงตามราคาทีไ่ ดรบั บริจาคและบันทึกบัญชีคกู บั รายไดจากเงินบริจาครอการรับรูแ ลวทยอยรับรูเ ปนรายไดจากการรับบริจาค
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น

2.5.14 เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว

เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว เปนการฝากเงินเพื่อประกันชีวิตและสะสมทรัพยเพื่อประกันรายไดและเพื่อการศึกษา
ซึ่งธนาคารตองจายเงินสงเคราะหตามเงื่อนไขการรับฝาก
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ธนาคารมีหนี้สินเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเปนการฝากเงินและที่มีลักษณะเปนการประกันภัย โดยมี
นโยบายการบัญชี ดังนี้
1. เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว แสดงในบัญชีเงินรับฝากดวยยอดคงเหลือสุทธิจากคาใชจายในการดําเนินการจาก
ผูฝาก
2. ดอกเบีย้ เงินรับฝากคางจายของเงินฝากสงเคราะหชวี ติ และครอบครัวตามขอ 1 แสดงในบัญชีดอกเบีย้ เงินรับฝากและพันธบัตร
คางจาย
เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเปนการฝากเงิน ที่ธนาคารบันทึกไวตามขอ 1 และ 2 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ธนาคารคํานวณสํารองตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation : NPV)
ธนาคารทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ เงินฝากสงเคราะหชวี ติ และครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเปนการประกันภัยทีธ่ นาคารบันทึกไว
ตามขอ 1 และ 2 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใชประมาณการปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
ที่ใชกันทั่วไปในภาคธุรกิจประกันภัยคือใชวิธีการคํานวณแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation : GPV) และใชอัตรา
คิดลดตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย “สํานักงาน คปภ.”
คาแพทยตรวจสุขภาพของผูฝากสงเคราะหชีวิตฯ รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.15 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นระหวางงวด ธนาคารบันทึกบัญชีเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งคงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวด จะแปลงเปนสกุลเงินบาท
ดวยอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศแสดงรายการในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรต
เงินตราตางประเทศ

2.5.16 ผลประโยชนของพนักงาน

ธนาคารจัดใหมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลายโครงการ ดังตอไปนี้
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน ประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชนระยะสั้นอื่น ๆ ตาม
ขอตกลงของการจางงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปจจุบันที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการ
ที่พนักงานทํางานใหในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล ธนาคารรับรูผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑคงคาง
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน ซึ่งธนาคารไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหเขาเปนกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2548 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนซึ่งเปนหนวยงานภายนอก ธนาคารมีภาระผูกพันจํากัด
เพียงจํานวนเงินทีธ่ นาคารจายสมทบเขากองทุนฯ ในอัตรารอยละ 9 – 12 ตามอายุงานของพนักงาน และพนักงานทีเ่ ปนสมาชิกกองทุนฯ
จะเลือกจายสะสมในอัตรารอยละ 3 – 15 ของเงินเดือน โดยพนักงานจะไดรับผลประโยชนดังกลาวเมื่อพนสภาพการเปนพนักงานตาม
ขอบังคับของกองทุนฯ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดเปนโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินที่ธนาคารจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพรับรูเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ประกอบดวย
บําเหน็จ/บํานาญ ของที่ระลึกใหกับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ เงินตอบแทนความชอบในการทํางาน บําเหน็จดํารงชีพและบําเหน็จ
พิเศษ โดยภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนี้จะถูกคํานวณแยกตางหากเปนแตละโครงการจากการประมาณจํานวน
ผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานในปปจจุบันและปกอนๆ และคิดลดโดยใชอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มี
ระยะเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินจากภาระผูกพันคํานวณโดยใชเทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวย
วิธคี ดิ ลดแตละหนวยทีป่ ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ ชีย่ วชาญดานคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับกําไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) ประเภทผลประโยชนหลังออกจากงาน รับรูใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอืน่ ใหกบั พนักงานทีเ่ ขาเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกําหนด เพือ่ เปนการตอบแทนแกพนักงานจาก
การทํางานในปจจุบนั และในงวดกอนทีพ่ นักงานจะเกษียณอายุ เชน ของทีร่ ะลึกใหพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านมานาน ธนาคารรับรูป ระมาณการ
หนี้สินประเภทโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน คํานวณโดยใชวิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงาน สําหรับกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรูเปน
คาใชจายในกําไรหรือขาดทุน

2.5.17 ประมาณการหนี้สิน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรูเปนประมาณการหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงิน ดังนี้
1. ภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ
และสูญ โดยกันเงินสํารองสําหรับภาระผูกพันเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
2. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรูเปนประมาณการหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอ ตอไปนี้
2.1 ธนาคารมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ไมวาภาระผูกพันนั้นจะเปนภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
2.2 มีความเปนไปไดคอ นขางแนทธี่ นาคารจะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชนเชิงเศรษฐกิจตอธนาคารเพือ่ จายชําระ
ภาระผูกพันดังกลาว และ
2.3 สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ
ธนาคารรับรูประมาณการหนี้สินเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.18 สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนใหธนาคารในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยที่เชา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะรับรูเปนหนี้สิน สวนคาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่จะหักจาก
หนี้สินตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน และสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาทรัพยสินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับผูใหเชา
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

3. การบริหารความเสี่ยง

3.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร
3.1.1 ความเสี่ยงดานเครดิต

ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกคาหรือคูสัญญาของธนาคารไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาในการจายชําระหนี้คืน หรือไมปฏิบัติตามที่ตกลงไวกับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกคาอาจไมสามารถชําระหนี้คืนได จนเปน
เหตุใหถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะเงินกองทุนและรายไดของธนาคาร
ธนาคารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งถือเปนความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่สําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร จึงไดมีการทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอํานวยสินเชื่อใหมีความสอดคลองกับโครงสรางองคกร
และมุงเนนพัฒนากระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งดานเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพือ่ ใชเปนกรอบหลักเกณฑและแนวทาง
มาตรฐานในการบริหารความเสีย่ งดานเครดิตของธนาคาร และกําหนดนโยบายสินเชือ่ (Credit Policy) เพือ่ ใชเปนเกณฑมาตรฐานและ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานสินเชื่อ โดยกําหนดใหมีกระบวนการที่มีการตรวจสอบระหวางกัน (Check and Balance)
2. กําหนดเกณฑการใหสินเชื่อรายยอย โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้สําหรับสินเชื่อรายยอย
เพือ่ ใหผกู มู เี งินไดคงเหลือเพียงพอตอการดํารงชีพ และปองกันปญหาหนีท้ ไี่ มกอ ใหเกิดรายได (NPL) ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได และกําหนดวงเงิน
ใหกรู วมสูงสุดตอรายสําหรับสินเชือ่ แกบคุ คลรายยอยทีไ่ มมหี ลักทรัพยคาํ้ ประกัน และ/หรือมีบคุ คลคํา้ ประกัน เพือ่ ลดความเสีย่ งใหอยูใ น
ระดับที่ธนาคารยอมรับได
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3. กําหนดมาตรฐานกําไรสุทธิของแตละธุรกิจ เพื่อใชเปนเกณฑในการคํานวณความสามารถในการชําระหนี้ สําหรับลูกคาที่มี
รายไดจากการประกอบอาชีพอิสระ ใหเปนไปอยางเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน
4. มีโปรแกรมผลิตภัณฑสินเชื่อ (Credit Product Program : CPP) เพื่อใชเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
ที่ธนาคารจะสนับสนุน และมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ เพื่อใชในการวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ
5. มีระบบการวิเคราะหขอ มูลลูกคาธุรกิจและความเสีย่ งสินเชือ่ (DSS & Optimist) เพือ่ ประโยชนในการวิเคราะหฐานะทางการเงิน
ของลูกคาและระดับความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน และมีระบบงานสนับสนุนสินเชื่อ (Loan Origination and Process Systems : LOPs)
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการใหสนิ เชือ่ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและลดความเสีย่ งดานสินเชือ่ แกธนาคาร
6. นําแบบจําลองวัดระดับความเสี่ยงสําหรับสินเชื่อรายยอย (Credit Scoring Models) และแบบจําลองวัดระดับความเสี่ยง
สําหรับสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Models) มาใชในการประเมินความเสี่ยงและคัดกรองลูกคา
7. กําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ดานสินเชื่อ เพื่อใชในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง เชน เงินใหสินเชื่อ
เงินลงทุน หรือกอภาระผูกพัน (Single Lending Limit : SLL) และเพดานเงินใหสินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit)
8. มีการประเมินและติดตามคุณภาพสินเชื่อ ทั้งการทบทวนสินเชื่อ การสอบทานสินเชื่อ และการจัดชั้นลูกหนี้ที่เหมาะสม
9. ติดตามและรายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ

3.1.2 ความเสี่ยงดานตลาด

ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุน ธนาคารจึงมีระบบการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง เพือ่ ใชตดิ ตามและควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในบัญชีเพือ่ การคาและบัญชีเพือ่ การธนาคาร ภายใตกรอบเพดาน
ความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงาน
ใหผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทราบอยางสมํ่าเสมอ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบตอรายได
และ/หรือมูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดยแบงเปนสองสวน คือ ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารและในบัญชี
เพื่อคา
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เกิดจากการจัดโครงสรางและลักษณะของรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ซึ่งมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน ทั้งนี้ธนาคารบริหารโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินใหสอดคลองกับ
ทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมถึงวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปขางหนา (NII
Sensitivity) เทียบกับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด เพื่อใหมั่นใจวารายไดดอกเบี้ยสุทธิจะเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและอยูภายใต
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
สําหรับความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ คา ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือในพอรตเพือ่ คาเพียงรอยละ 0.53
ของมูลคาพอรตการลงทุนรวม
ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ยและจํานวนดอกเบี้ยสําหรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของธนาคารสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
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หนวย : ลานบาท
2558

2559
ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

สินทรัพยทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
รวม

จํานวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้ ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(รอยละ)

จํานวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้
เฉลี่ย
(รอยละ)

375,862.90
6,785.53
200,827.28
4,674.72
1,572,736.63 87,400.71
176,877.91
5,474.49
2,326,304.72 104,335.45

1.81
2.33
5.56
3.10
4.49

411,223.22
8,273.08
207,011.57
5,321.97
1,576,401.23 88,603.69
49,057.97
1,585.84
2,243,693.99 103,784.58

2.01
2.57
5.62
3.23
4.63

2,145,687.91
112,777.52
2,258,465.43

2.00
1.10
1.95

2,083,063.54
80,809.11
2,163,872.65

2.15
1.11
2.11

42,847.81
1,239.22
44,087.03

44,848.49
900.29
45,748.78

(2) ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่มี
ผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งในการทําธุรกรรมที่เกีย่ วของกับเงินตราตางประเทศ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน
เปลีย่ นแปลงอาจกอใหเกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึง่ และอาจกระทบตอกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได อยางไรก็ตาม ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยกําหนดเพดานความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง
(Trigger) เชน Stop Loss Limit เปนตน
นอกจากนั้น ธนาคารมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
อันเกิดจากสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน และควบคุมการปฏิบัติงานโดยฝายงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมถึงปองกัน
ความเสี่ยงและประเมินประสิทธิผลของอนุพันธทางการเงินที่ใชปองกันความเสี่ยงเปนประจําทุกป
(3) ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนที่มีผลกระทบใน
ทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร โดยแบงเปนสองสวน คือ ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารและ
ในบัญชีเพื่อคา
ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร เกิดจากการที่ธนาคารมีการลงทุนในหุนสามัญและกองทุนในพอรต
เผือ่ ขาย ความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพยจงึ มีผลกระทบตอมูลคาพอรต โดย ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2559 พอรตเผือ่ ขายหุน สามัญและ
พอรตเผือ่ ขายกองทุนมียอดคงเหลือประมาณรอยละ 7.56 และรอยละ 8.91 ของมูลคาพอรตการลงทุนรวม ซึง่ ธนาคารควบคุมความเสีย่ ง
โดยกําหนดเพดานความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เชน รอยละของมูลคาความเสียหายสูงสุดที่อาจ
เกิดขึ้นไดในภาวะปกติตอมูลคาพอรตเผื่อขาย-หุนสามัญ โดยกําหนดระยะเวลาถือครอง 1 เดือน และความเชื่อมั่น 99% (VaR Limit)
ธนาคารไมมีความเสี่ยงดานราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อคา เนื่องจากธนาคารไมมีการลงทุนในหุนสามัญในพอรตเพื่อคา
(4) ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ
ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินคาโภคภัณฑที่มี
ผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร ทัง้ นีธ้ นาคารไมมคี วามเสีย่ งดานราคาสินคาโภคภัณฑ เนือ่ งจากธนาคารไมมี
การลงทุนในสินคาโภคภัณฑ

3.1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไมสามารถชําระหนี้สินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของ
ธนาคารทั้งในปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานสภาพคลองยังเกิดจากการที่ธนาคารไมสามารถยกเลิก หรือหักกลบ
ความเสีย่ งทีม่ อี ยูจ ากสินทรัพยทถี่ อื อยูไ ด ทําใหตอ งขายสินทรัพยในราคาตํา่ กวาตนทุนทีซ่ อื้ มา เนือ่ งจากสินทรัพยทถี่ อื อยูม สี ภาพคลองตํา่
หรือเกิดภาวะตลาดขาดสภาพคลอง (Trading Liquidity Risk)
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ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธนาคารกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยคณะกรรมการ
ธนาคารและมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทําหนาทีอ่ นุมตั ริ ะบบในการวัด ติดตามและควบคุมความเสีย่ งดานสภาพคลอง นอกจากนี้
มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ (ALCO) ทําหนาทีก่ าํ หนดแนวทางบริหารสินทรัพยและหนีส้ นิ กลยุทธการบริหารความเสีย่ ง
ดานสภาพคลอง กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามกรอบการบริหารความเสีย่ งและเพดานความเสีย่ งดานสภาพคลอง เพือ่ ควบคุม
ความเสีย่ งใหอยูภ ายใตระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได (Risk Appetite) และมีคณะทํางานดานบริหารสภาพคลอง ทําหนาทีจ่ ดั ทําประมาณการ
สภาพคลองของธนาคาร รวมถึงกําหนดแนวทางการบริหารสภาพคลอง โดยจัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน เงินใหสินเชื่อใหสอดคลองกับ
แผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสภาพคลองของธนาคารอยูในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินได
ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยการใชอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ รายงานฐานะสภาพคลองสุทธิ
(Liquidity Gap Report) ซึง่ จัดทําทัง้ แบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม รวมทัง้ ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
ดานสภาพคลองเปนประจําทุกไตรมาส โดยกําหนดสถานการณจําลองเปน 3 กรณี ไดแก
(1) กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-speciﬁc crisis)
(2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market-wide crisis) และ
(3) กรณีที่เปนผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination of both)
ซึง่ ในแตละสถานการณจะกําหนดสมมติฐานตาง ๆ เชน การไหลออกของเงินฝากทีม่ ากกวาปกติในสัดสวนทีต่ า งกัน การกําหนด
อัตราสวนลดที่จะใชปรับลดมูลคาหลักทรัพยลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เปนตน รวมถึงจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง
(Contingency Liquidity Plan) ซึ่งกําหนดสัญญาณเตือนลวงหนา (Early Warning Indicators) เปนตัวบงชี้สถานการณที่ผิดปกติดาน
สภาพคลอง โดยกําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ ริหาร และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และวิธใี นการจัดการภาวะ
การขาดสภาพคลอง ตลอดจนมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินดานสภาพคลอง เพือ่ ใหธนาคารมีความพรอมในการบริหารจัดการกรณี
ประสบภาวะวิกฤติดานสภาพคลอง นอกจากนี้ มีการกําหนดระดับหรือปริมาณสินทรัพยท่ีมีคุณภาพ และมีสภาพคลองสูง (Liquidity
Cushion) เพื่อใหมีสภาพคลองเพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
สําหรับการควบคุมความเสี่ยง มีการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เชน
อัตราสวนสินเชือ่ ตอเงินฝาก อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก เปนตน และจัดทํารายงานเพือ่ ติดตามความเสีย่ งดานสภาพคลอง
เปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเสนอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง
ตอเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับรอยละ 22.56 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่เทากับรอยละ 18.45 และ
เปนไปตามเกณฑเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงที่กําหนด
ตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2559
สินทรัพย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
รวมหนี้สินทางการเงิน

ไมเกิน 1 เดือน

เกินกวา 1 เดือน
แตไมเกิน 3 เดือน

เกินกวา 3 เดือน
แตไมเกิน 1 ป

เกินกวา 1 ป

รวม

1,506.10
29,007.45
30,513.55

340,372.80
15,840.07
47,159.20
69,701.32
473,073.39

112,782.50
130,793.86
141,450.31
14,291.62
399,318.29

25,128.81
136,834.91
1,340,373.17
104,982.31
1,607,319.20

479,790.21
283,468.84
1,557,990.13
188,975.25
2,510,224.43

501,102.64
4,625.55
505,728.19

375,043.85
74,767.98
449,811.83

489,432.19
16,995.84
506,428.03

771,762.42
4,923.69
776,686.11

2,137,341.10
101,313.06
2,238,654.16
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3.2 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน

ตารางแสดงมูลคาตามบัญชีและประมาณการมูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน โดยสรุปตามยอดคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ประเภทตราสารการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
เจาหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย
รวม

2559

2558

มูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

มูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

28,936.61
479,790.21
135.74
283,914.13
1,512,540.46

28,936.61
479,790.21
135.74
284,536.18
1,512,540.46

32,993.02
368,755.44
128.56
246,246.11
1,598,299.12

32,993.02
368,755.44
128.56
247,770.37
1,598,299.12

187,120.25

187,120.25

134,707.87

134,707.87

3,257.77
2,495,695.17

3,257.77
2,496,317.22

625.06
2,381,755.18

625.06
2,383,279.44

2,137,341.10
101,313.06
810.23
659.89
308.45
43,425.42
2,283,858.15

2,137,341.10
101,313.06
810.23
659.89
308.45
43,425.42
2,283,858.15

2,058,138.85
79,744.91
918.76
930.61
51,181.62
2,190,914.75

2,058,138.85
79,744.91
918.76
930.61
51,181.62
2,190,914.75

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภทตราสารการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรม
นโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
เจาหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย
รวม
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2559

2558

มูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

มูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

28,936.61
479,790.21
135.74
283,468.84
1,512,540.46

28,936.61
479,790.21
135.74
284,536.18
1,512,540.46

32,993.02
368,755.44
128.56
245,997.83
1,598,299.12

32,993.02
368,755.44
128.56
247,770.37
1,598,299.12

187,120.25

187,120.25

134,707.87

134,707.87

3,257.77
2,495,249.88

3,257.77
2,496,317.22

625.06
2,381,506.90

625.06
2,383,279.44

2,137,341.10
101,313.06
810.23
659.89
308.45
43,425.42
2,283,858.15

2,137,341.10
101,313.06
810.23
659.89
308.45
43,425.42
2,283,858.15

2,058,138.85
79,744.91
918.76
930.61
51,181.62
2,190,914.75

2,058,138.85
79,744.91
918.76
930.61
51,181.62
2,190,914.75

3.3 สินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคายุติธรรม

ธนาคารจัดลําดับชั้นของการวัดมูลคายุติธรรมแบงเปน 3 ระดับ ตามลักษณะขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
- ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันและธนาคาร
สามารถเขาถึง ณ วันที่วัดมูลคา
- ระดับ 2 ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรงหรือโดยออมสําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
- ระดับ 3 ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดซึ่งนํามาใชกับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
เทคนิคที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นประจําและจัดเปนระดับ 2 ดังนี้
- ตราสารอนุพันธคํานวณจากแบบจําลองมาตรฐานที่ใชกันทั่วไปของผูรวมตลาด โดยใชขอมูลที่สังเกตไดจากตลาด ไดแก
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตสําหรับการวัดมูลคายุติธรรม
- เงินลงทุนในหนวยลงทุนไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทเี่ ปนเงินลงทุนเผือ่ ขาย วัดมูลคายุตธิ รรม ดวยมูลคาสินทรัพยสทุ ธิ
(Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน
- เงินลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนีภ้ าคเอกชนทีเ่ ปนเงินลงทุนเพือ่ คาและเงินลงทุนเผือ่ ขาย
วัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคายุติธรรมตามลําดับชั้น ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2559
ระดับ 1
สินทรัพย
ตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุพันธเพื่อคา
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
รวม

32,250.46
32,250.46

-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

0.98

-

0.98

1,500.88
206,772.81
208,274.67

-

1,500.88
239,023.27
240,525.13

0.89
0.89

-

0.89
0.89

หนวย : ลานบาท
2558
ระดับ 1
สินทรัพย
ตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุพันธเพื่อคา
ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

27,499.92
27,499.92

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ
ตราสารอนุพันธเพื่อคา
ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
รวม

-

-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

128.46
0.10

-

128.46
0.10

1,520.60
174,691.97
176,341.13

-

1,520.60
202,191.89
203,841.05

0.08
127.73
127.81

-

0.08
127.73
127.81
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3.4 การดํารงเงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารไดคํานวณเงินดํารงกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ตามแนวทางของธนาคารแหง
ประเทศไทย
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II มีดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินทุนที่ไดรับพระราชทาน
กําไรสะสมที่จัดสรรแลว
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
หัก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยฯ
หัก เงินลงทุนในตราสารที่นับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
บวก สวนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
หัก เงินลงทุนในตราสารที่นับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น

2559

2558

0.10
24,413.29
117,345.86
3,517.52
55.78
138,185.95

0.10
22,143.41
110,363.92
3,517.52
154.36
128,835.55

4,978.35

6,204.15

3,809.80
55.78
8,732.37
146,918.32

950.30
154.36
7,000.09
135,835.64

ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวน
กับสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นไมตํ่ากวารอยละ 8.50 โดยมีเงื่อนไขวาเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวนไมตํ่ากวารอยละ 4.25 ของ
สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น ตามหลักเกณฑ
Basel II ดังนี้
อัตรารอยละ
เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

4. ประมาณการและขอสมมติฐาน

2559

2558

11.54
10.86

10.80
10.24

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณ และ
ตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานทีใ่ ชจะไดรบั การทบทวนอยางตอเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและในอนาคตที่ไดรับผลกระทบ ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญใน
การกําหนดนโยบายการบัญชีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดบัญชีที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
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5. ขอมูลเพิ่มเติม

5.1 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสดที่สําคัญ มีดังนี้

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
2558

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย
2559
2558
สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม
ทรัพยสินรอการขายที่ไดมาจากการโอนทรัพย
ชําระหนี้

5,628.92
39.05

(1,436.59)
1.87

5,628.92
-

(1,436.59)
-

(294.05)

(49.91)

(294.05)

(49.91)

5.2 เงินสด
หนวย : ลานบาท
เงินสด
เงินตราตางประเทศ
เงินสดระหวางเรียกเก็บ
รวมเงินสด

2559

2558

27,624.28
26.92
1,285.41
28,936.61

31,760.35
35.02
1,197.65
32,993.02

5.3 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
หนวย : ลานบาท
2558

2559
(1) ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
(2) ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

2.48
107.78
0.08
130.00
240.34
1.30
239.04

316,943.00
7,099.00
129,839.20
25,761.80
479,643.00
235.73
328.02
479,550.71

316,945.48
7,206.78
129,839.28
25,891.80
479,883.34
235.73
329.32
479,789.75

2.39
62.79
0.10
65.28
65.28

202,322.00
14,560.00
121,000.00
30,805.96
368,687.96
401.15
399.61
368,689.50

202,324.39
14,622.79
121,000.10
30,805.96
368,753.24
401.15
399.61
368,754.78

0.08
0.03
0.02
0.33
0.46
239.50

479,550.71

0.08
0.03
0.02
0.33
0.46
479,790.21

0.31
0.01
0.07
0.27
0.66
65.94

368,689.50

0.31
0.01
0.07
0.27
0.66
368,755.44
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5.4 ตราสารอนุพันธ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
- สินทรัพยตราสารอนุพันธ มียอดคงเหลือจํานวน 135.74 ลานบาท และ 128.56 ลานบาท ตามลําดับ
- หนี้สินตราสารอนุพันธ มียอดคงเหลือจํานวน 659.89 ลานบาท และ 930.61 ลานบาท ตามลําดับ

5.4.1 ตราสารอนุพันธเพื่อคา

มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2558

2559

สินทรัพย

หนี้สิน

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
(Notional
Amount หรือ
Effective
Notional
Amount)

0.98
0.98

-

59.93
59.93

มูลคายุติธรรม*
(Fair Value)

ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

สินทรัพย

หนี้สิน

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
(Notional
Amount หรือ
Effective
Notional
Amount)

128.46
128.46

0.08
0.08

749.59
749.59

มูลคายุติธรรม*
(Fair Value)

* มูลคายุติธรรม คือ ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาใหเปนไปตามมูลคายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพนั ธแบงตามประเภทคูส ญ
ั ญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558
สัดสวน (%)

คูสัญญา

บุคคลภายนอก
รวม

2559

2558

100.00
100.00

100.00
100.00

5.4.2 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง

มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทการปองกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ประกอบดวย
ตาราง 1 การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม
หนวย : ลานบาท
2558

2559
ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

สินทรัพย

หนี้สิน

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
(Notional
Amount หรือ
Effective
Notional
Amount)

134.76
134.76

659.89
659.89

16,107.98
16,107.98

มูลคายุติธรรม* (Fair Value) /
มูลคาตามเกณฑคงคาง

สินทรัพย

หนี้สิน

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
(Notional
Amount หรือ
Effective
Notional
Amount)

0.10
0.10

930.53
930.53

12,192.83
12,192.83

มูลคายุติธรรม* (Fair Value) /
มูลคาตามเกณฑคงคาง

* มูลคายุติธรรม คือ ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคาใหเปนไปตามมูลคายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยตราสารอนุพันธจํานวน 134.76 ลานบาท และ 0.10 ลานบาท และหนี้สิน
ตราสารอนุพันธจํานวน 659.89 ลานบาท และ 930.53 ลานบาท ตามลําดับ มีรายการที่ธนาคารวัดมูลคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ สิ้นวันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน เปนสินทรัพย
ตราสารอนุพันธจํานวน 134.76 ลานบาท และ 0.00 ลานบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธจํานวน 659.00 ลานบาท และ 802.80
ลานบาท ตามลําดับ

5.5 เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย ดังนี้
หนวย : ลานบาท
มูลคายุติธรรม
2559
2558

5.5.1 เงินลงทุนเพื่อคา

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

1,469.25
31.63
1,500.88

1,520.60
1,520.60

หนวย : ลานบาท
มูลคายุติธรรม
2559
2558

5.5.2 เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
อื่น ๆ
รวม

191,247.16
963.54
115.96
32,364.34
14,332.27
239,023.27

159,727.38
1,266.83
27,499.92
13,697.76
202,191.89

หนวย : ลานบาท
ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนาย
2559
2558

5.5.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตางประเทศ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม

6,978.03
18,114.11
16,562.81
41,654.95
41,654.95

10,685.93
18,139.46
13,142.66
41,968.05
952.65
41,015.40
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หนวย : ลานบาท
ราคาทุน

5.5.4 เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

2559

2558

395.73
0.00
395.73
92.40
303.33
282,482.43

395.73
0.00
395.73
92.40
303.33
245,031.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารไดรับรูคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ดังนี้
- เงินลงทุนเผื่อขายที่เปนตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ มูลคายุติธรรมจํานวน 32,364.34 ลานบาท และ
27,499.92 ลานบาท ไดรวมรายการที่ธนาคารรับรูคาเผื่อการดอยคาจํานวน 689.12 ลานบาท และ 603.00 ลานบาท ตามลําดับ
- เงินลงทุนเผื่อขายที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจัดประเภทเปนเงินลงทุนอื่นๆ มูลคายุติธรรมจํานวน 14,332.27
ลานบาท และ 13,697.76 ลานบาท ไดรวมรายการที่ธนาคารรับรูคาเผื่อการดอยคาจํานวน 98.10 ลานบาท และ 28.19 ลานบาท
ตามลําดับ
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดที่เปนตราสารหนี้ตางประเทศ มูลคาเงินลงทุนราคาทุนจํานวน 16,562.81 ลานบาท และ
13,142.66 ลานบาท มีตราสารหนีต้ า งประเทศจํานวนเงิน 952.65 ลานบาท ทีผ่ อู อกตราสารหนีไ้ ดรบั ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงิน
ในสหรัฐอเมริกา ธนาคารไดรับรูคาเผื่อการดอยคาทั้งจํานวนเมื่อป 2551 ซึ่งในป 2559 ธนาคารไดรับชําระหนี้ตามแผนการชําระหนี้
เสร็จสิ้นแลวเปนเงินสด หุนกูแปลงสภาพและหุนสามัญ รวมทั้งสิ้นจํานวน 257.24 ลานบาท โดยกลับรายการคาเผื่อการดอยคาดวย
จํานวนเดียวกันกับที่ไดรับชําระหนี้ (หมายเหตุขอ 5.32) มีคาเผื่อการดอยคาคงเหลือจํานวน 695.41 ลานบาท ธนาคารไดตัดจําหนาย
เงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาออกจากบัญชีแลว ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
- เงินลงทุนทั่วไป ประกอบดวย
- ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ มีราคาทุนจํานวน 395.73 ลานบาท และ 395.73 ลานบาท
ธนาคารไดรับรูคาเผื่อการดอยคาจํานวน 92.40 ลานบาท และ 92.40 ลานบาท ตามลําดับ
- อื่นๆ จํานวน 0.00 ลานบาท เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ มีราคาทุนจํานวน 3,919.00 บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนเปนคาใชจายจํานวน 156.03
ลานบาท และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารไดกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนเปนรายไดจํานวน 49.69
ลานบาท
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีเงินลงทุนซึ่งธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 10.00 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลว
และไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยแสดงตามมูลคายุติธรรม ซึ่งจําแนกเปนกลุมไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
กองทุนและกลุมธุรกิจการเงิน
อื่น ๆ
รวม
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2559

2558

1,688.40
13,268.89
12.58
14,969.87

1,251.60
12,805.18
12.58
14,069.36

5.5.5 เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล เปนสวนหนึ่งในเงินลงทุนเผื่อขายประเภทอื่นๆ

- แสดงตามมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามรายผูจัดการกองทุน ดังนี้

หนวย : ลานบาท
2559 (มูลคายุติธรรม)
บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย

บลจ.กรุงไทย

บลจ.วรรณ

บลจ.ยูโอบี

รวม

23.96
23.96

4.30
4.30

11.72
11.72

8.74
8.74

23.96
24.76
48.72

394.03
394.03

52.00
52.00

105.87
105.87

96.61
96.61

648.51
648.51

ลูกหนี้อื่น

1.03
1.03

0.24
0.24

1.64
1.64

0.01
0.01

2.92
2.92

เจาหนี้อื่น

0.22
0.22
418.80

1.09
1.09
55.45

0.07
0.07
119.16

0.00
0.00
105.36

1.38
1.38
698.77

เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
- ตราสารทุน
หุนสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีมูลคาเงินลงทุนราคาทุนจํานวน 439.25 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมจํานวน 698.77
ลานบาท และมีกําไรจากการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนจํานวน 259.52 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดรับผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน
กองทุนสวนบุคคลที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวด มียอดสะสมยกมาจํานวน 319.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นระหวางงวดจํานวน 78.32 ลานบาท
ทําใหมียอดสะสมทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 397.99 ลานบาท
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ใหธนาคารออมสินรวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวมลงทุนแหงละ 2,000.00 ลานบาท รวมจํานวน
6,000.00 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนตามมาตรการสนับสนุน SMEs ผานการรวมลงทุน โดยรูปแบบของกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นอยูกับ
ความสามารถและความเหมาะสมในการบริหารจัดการของแตละสถาบันการเงิน ทัง้ นี้ กองทุนรวมลงทุนดังกลาวมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวม
ลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มตน (Start-up) ที่มีศักยภาพสูง หรือมีโอกาสในการเติบโต หรืออยูในกลุมธุรกิจที่มีประโยชนตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเปน Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ หรือเปนสมาชิกของสภาหอการคาไทยหรือ
หนวยงานภาครัฐ ในสวนของธนาคารออมสิน วงเงิน 2,000.00 ลานบาท ธนาคารไดจัดตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund
กองที่ 1 วงเงิน 500.00 ลานบาท โดยมีบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนาทีเ่ ปนทรัสตี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีมูลคาเงินลงทุนราคาทุนจํานวน 60.00 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมจํานวน 55.45 ลานบาท
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หนวย : ลานบาท
2558 (มูลคายุติธรรม)
บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท

บลจ.กรุงไทย

บลจ.วรรณ

7.39
7.39

-

14.70
0.53
15.23

2.02
2.02

7.39
16.72
0.53
24.64

-

-

29.98
29.98

-

29.98
29.98

377.87
377.87

-

85.92
85.92

178.16
178.16

641.95
641.95

-

-

547.16
547.16

-

547.16
547.16

-

-

(65.83)
(65.83)

-

(65.83)
(65.83)

ลูกหนี้อื่น

6.37
6.37

-

1.98
1.98

0.00
0.00

8.35
8.35

เจาหนี้อื่น

0.31
0.31
391.32

-

1.77
1.77
612.67

0.00
0.00
180.18

2.08
2.08
1,184.17

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
- ตราสารทุน
หุนสามัญ
- Equities Linked Notes
- ธุรกรรมซื้อขาย
เงินตราตางประเทศ

บลจ.ยูโอบี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีมูลคาเงินลงทุนราคาทุนจํานวน 927.53 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมจํานวน 1,184.17
ลานบาท และมีกําไรจากการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนจํานวน 256.64 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดรับผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ในกองทุนสวนบุคคลที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวด มียอดสะสมยกมาจํานวน 539.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นระหวางงวดจํานวน 309.37
ลานบาท ทําใหมียอดสะสมทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 848.99 ลานบาท
- แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2559
บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท บลจ.กรุงไทย

ยอดตนงวด (ราคาทุน)
ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย
รวม (ราคาทุน)
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดปลายงวด (มูลคายุติธรรม)
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300.03
(1.67)
298.36
120.44
418.80

60.00
60.00
(4.55)
55.45

บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.วรรณ

บลจ.
แอสเซสพลัส

บลจ.ยูโอบี

รวม

-

533.31
(500.95)
32.36
86.80
119.16

-

94.19
(45.66)
48.53
56.83
105.36

927.53
60.00
(548.28)
439.25
259.52
698.77

หนวย : ลานบาท
2558
บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท บลจ.กรุงไทย

ยอดตนงวด (ราคาทุน)
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย
รวม (ราคาทุน)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดปลายงวด (มูลคายุติธรรม)

311.47
(11.44)
300.03
91.29
391.32

235.65
(235.65)
-

บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.วรรณ

บลจ.
แอสเซสพลัส

บลจ.ยูโอบี

รวม

155.97
(155.97)
-

563.51
(30.20)
533.31
79.36
612.67

285.68
(285.68)
-

432.41
(338.22)
94.19
85.99
180.18

1,984.69
(1,057.16)
927.53
256.64
1,184.17

5.6 เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

เงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารลงทุนจะถือเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมเมื่อธนาคารมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ลงทุน
โดยพิจารณาจากการมีอํานาจในการออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมในกิจการที่ลงทุนอยางนอยรอยละ 20.00 หรือการมีอํานาจ
เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษัทรวมมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2559
2558

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย
2559
2558
ยอดตนงวด
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
บวก ซื้อ/โอน
หัก เงินปนผลรับ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
ยอดปลายงวด

1,214.89

1,147.80

5,129.74

5,129.74

331.15
19.80
134.14
1,431.70
1,431.70

211.32
144.23
1,214.89
1,214.89

19.80
5,149.54
4,163.13
986.41

5,129.74
4,163.13
966.61

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนธนชาต จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
บริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย
ที่ลงทุน

ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจ
ประกันชีวิต

รอยละของหลักทรัพยที่ลงทุน

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

2559

2558

2559

2558

หุนสามัญ

25.00

25.00

25.00

25.00

หุนสามัญ
หุนสามัญ

24.30
39.81

24.44
39.81

338.64
4,163.13

318.84
4,163.13

หุนสามัญ

19.58

19.58

622.77
5,149.54
4,163.13
986.41

622.77
5,129.74
4,163.13
966.61
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5.6.2 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนธนชาต จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
บริษัททิพยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน)
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย
ที่ลงทุน

รอยละของหลักทรัพย
ที่ลงทุน
2559
2558

ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ

25.00

25.00

ธุรกิจการเงิน หุนสามัญ
ธุรกิจธนาคาร หุน สามัญ
ธุรกิจ
ประกันชีวติ หุน สามัญ

24.30
39.81
19.58

หนวย : ลานบาท

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
2559
2558

25.00

เงินลงทุน
(วิธีสวนไดเสีย)
2559
2558

25.00

74.35

71.07

24.44
39.81

338.64
318.84
4,163.13 4,163.13

339.16
-

324.37
-

19.58

622.77
622.77
5,149.54 5,129.74
4,163.13 4,163.13
986.41
966.61

1,018.19
1,431.70
1,431.70

819.45
1,214.89
1,214.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในบริษทั รวมรับรูต ามวิธสี ว นไดเสียโดยรับรูจ ากงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทรวม ซึ่งยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สวนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
รับรูจากงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผานการสอบทานจากผูสอบ
บัญชีแลว ธนาคารเชื่อวาจะไมมีรายการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญตองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ธนาคารไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งธนาคารไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นจํานวน
14.70 ลานหนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญไดจํานวน 14.70 ลานหุน ในป 2559 ธนาคารไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญเปนจํานวน 1.10 ลานหุน
เปนจํานวนเงิน 19.80 ลานบาท ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะครบกําหนดวันที่ 30 มีนาคม 2561 เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 30.50 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 338.64 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนในเงินลงทุนรอยละ 24.30
เงินลงทุนในธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 4,091.53 ลานหุน เปน
จํานวนเงิน 4,163.13 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาแลวทั้งจํานวน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารรับรูส ว นแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียจํานวนเงิน 331.15 ลานบาท
โดยไมไดรบั รูส ว นแบงขาดทุนสุทธิสว นทีเ่ กินกวามูลคาเงินลงทุนของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เนือ่ งจากธนาคารไมมภี าระหนีส้ นิ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสวนแบงขาดทุนสุทธิสวนที่เกินกวามูลคาเงินลงทุน

5.6.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทรวม

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทรวม ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนธนชาต จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย*
บริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
รวม

2559

“ยังไมไดตรวจสอบ”
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของเจาของ

2558

สินทรัพยรวม

“ตรวจสอบแลว”
หนี้สินรวม
สวนของเจาของ

457.44

169.54

287.90

424.69

149.91

274.78

1,602.39
84,515.45
15,306.57
101,881.85

287.08
99,920.52
10,757.70
111,134.84

1,315.31
(15,405.07)
4,548.87
(9,252.99)

1,518.19
91,600.32
11,702.74
105,245.94

221.02
104,911.42
8,159.62
113,441.97

1,297.17
(13,311.10)
3,543.12
(8,196.03)

* ฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว
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หนวย : ลานบาท
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2559
2558

ชื่อบริษัท

“ยังไมไดตรวจสอบ”
รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนธนชาต จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
บริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
รวม

“ตรวจสอบแลว”
รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน)

1,070.09

355.34

970.63

319.86

928.45
6,366.08
8,364.62

199.13
777.66
1,332.13

890.46
5,354.38
5,433.73
12,649.20

188.54
(4,731.35)
428.05
(3,794.90)

5.7 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
5.7.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
2. เงินสํารองสวนเกิน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

ดังนี้

หนวย : ลานบาท
2559

2558

24,404.27
1,450,084.48
83,238.25
263.13
417.53
1,557,572.60
5,713.89
1,563,286.49

24,355.98
1,505,780.01
104,503.88
246.83
412.73
1,634,473.97
6,261.69
1,640,735.66

45,756.80
4,978.35
10.88
1,512,540.46

36,221.51
6,204.15
10.88
1,598,299.12

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ ไดรวมสินเชื่อโครงการนโยบายรัฐที่ธนาคารปลอยกูเอง (หมายเหตุขอ 5.33.2)

1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
วงเงินโครงการ 100,000.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวนเงิน 3,496.16 ลานบาท และ 3,947.80 ลานบาท
ตามลําดับ
2. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ระยะที่ 2 วงเงินโครงการ 50,000.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 3,519.13 ลานบาท
3. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วงเงินโครงการ 30,000.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 63.10 ลานบาท
ทั้งนี้ เงินใหสินเชื่อของธนาคารไดรวมเงินใหสินเชื่อที่เกิดจากการทําธุรกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐ
แตมิใชเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายการ
เงินใหสินเชื่อ - โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหาย
จากอุทกภัยป พ.ศ. 2554 (หมายเหตุขอ 5.15)

2559

2558

22,785.73

30,430.63
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5.7.2 จําแนกตามประเภทเงินใหกูยืม
หนวย : ลานบาท
2559
เงินใหกูยืม

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อสวัสดิการ
สินเชื่อไทรทอง
สินเชื่อธุรกิจทั่วไป
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อธุรกิจรายใหญ
สินเชื่อหองแถว
สินเชื่อชีวิตสุขสันต
อื่น ๆ
รวม

542,239.72
329,160.91
148,966.65
86,880.26
72,643.29
70,875.30
52,550.80
31,186.91
28,126.87
27,066.93
60,386.84
1,450,084.48

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

2558
เงินใหกูยืมสุทธิ

เงินใหกูยืม

21,712.98 520,526.74 577,973.85
2,301.14 326,859.77 308,297.54
8,474.95 140,491.70 167,845.55
623.00
86,257.26
76,112.90
796.07
71,847.22
70,742.13
6,317.85
64,557.45
72,410.07
37.99
52,512.81
91,188.26
1,056.84
30,130.07
27,843.29
821.41
27,305.46
23,447.30
16.68
27,050.25
31,530.51
2,726.17
57,660.67
58,388.61
44,885.08 1,405,199.40 1,505,780.01

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

เงินใหกูยืมสุทธิ

14,700.67 563,273.18
1,936.84 306,360.70
7,899.25 159,946.30
555.78
75,557.12
875.95
69,866.18
5,083.20
67,326.87
47.80
91,140.46
1,015.48
26,827.81
616.10
22,831.20
16.83
31,513.68
2,002.39
56,386.22
34,750.29 1,471,029.72

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ เปนการใหสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการสวนทองถิ่น และ
ขาราชการทหาร
สินเชื่อสวัสดิการ เปนการใหสินเชื่อสวัสดิการสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหนวยงานเอกชน และ
ขาราชการบํานาญ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เปนการใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเปน
คาใชจายที่จําเปนตอการดํารงชีพ หรือชําระหนี้สินอื่น ๆ สําหรับผูประกอบการรายยอย ผูมีรายไดประจํา หรือผูที่ยังไมไดประกอบอาชีพ
ใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายยอย
สินเชื่อไทรทอง เปนการใหสินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อการทองเที่ยว กลุมวิชาชีพทางการแพทย เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไป
ทํางานตางประเทศ และอเนกประสงค
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินใหกูยืมสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจไดรวมเงินใหสินเชื่อที่มีหุนสามัญเปน
หลักประกัน จํานวน 3,014.26 ลานบาท และ 3,014.26 ลานบาท และเงินใหกยู มื อืน่ ๆ ไดรวมเงินใหสนิ เชือ่ ทีส่ าํ นักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาคใหกูยืมแกเทศบาล จํานวน 414.03 ลานบาท และ 462.09 ลานบาท ตามลําดับ

5.7.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
หนวย : ลานบาท
2559
ในประเทศ

เงินบาท
เงินสกุลอื่นๆ
รวม
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1,545,527.82
20.84
1,545,548.66

ตางประเทศ

2558
รวม

ในประเทศ

12,023.94 1,557,551.76 1,622,452.89
20.84
20.84
12,023.94 1,557,572.60 1,622,473.73

ตางประเทศ

รวม

12,000.24 1,634,453.13
20.84
12,000.24 1,634,473.97

5.7.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หนวย : ลานบาท
2559
ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวม

กลาวถึงเปนพิเศษ ตํ่ากวามาตรฐาน

8,551.04
39,108.25
13,737.60
56,901.49
309,122.81
1,007,985.00
1,435,406.19

402.32
768.46
721.21
1,448.19
12,442.88
67,773.66
83,556.72

109.20
89.40
35.18
876.22
1,481.28
6,365.07
8,956.35

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

114.39
255.06
107.50
213.76
2,053.43
6,417.62
9,161.76

612.80
9,789.75
559.34
40,780.51
446.25
15,047.74
2,739.39
62,179.05
4,062.13 329,162.53
12,071.67 1,100,613.02
20,491.58 1,557,572.60

เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีจ้ าํ แนกตามประเภทธุรกิจอืน่ ๆ จํานวน 1,100,613.02 ลานบาท สวนใหญเปนสินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม อาชีพ
จํานวน 542,239.72 ลานบาท และสินเชื่อสวัสดิการ จํานวน 148,966.65 ลานบาท
หนวย : ลานบาท
2558
ปกติ

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวม

กลาวถึงเปนพิเศษ ตํ่ากวามาตรฐาน

11,738.83
31,708.11
8,060.20
214,426.49
292,530.73
977,680.97
1,536,145.33

393.94
592.46
802.69
1,450.88
10,132.19
54,088.40
67,460.56

191.62
70.27
70.88
359.25
1,418.42
4,819.44
6,929.88

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

50.85
54.61
68.73
363.87
1,430.89
5,427.60
7,396.55

12,963.00
587.76
33,160.72
735.27
9,820.54
818.04
3,432.97 220,033.46
2,787.65 308,299.88
8,179.96 1,050,196.37
16,541.65 1,634,473.97

เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีจ้ าํ แนกตามประเภทธุรกิจอืน่ ๆ จํานวน 1,050,196.37 ลานบาท สวนใหญเปนสินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม อาชีพ
จํานวน 577,973.85 ลานบาท และสินเชื่อสวัสดิการ จํานวน 167,845.55 ลานบาท

5.7.5 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
หนวย : ลานบาท
2559

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินสํารองสวนเกิน
รวม

เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

ยอดสุทธิที่ใชในการตั้ง*
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใชในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

1,440,651.96
84,008.21
8,972.98
9,161.76
20,491.58

785,629.13
61,128.43
6,361.85
6,289.03
14,506.33

1
2
100
100
100

1,563,286.49

873,914.77

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

12,960.18
5,639.41
6,361.85
6,289.03
14,506.33
4,978.35
50,735.15
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หนวย : ลานบาท
2558
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินสํารองสวนเกิน
รวม

ยอดสุทธิที่ใชในการตั้ง*
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,542,024.71
67,827.48
6,945.27
7,396.55
16,541.65

863,146.20
48,844.44
4,891.31
5,405.91
11,126.46

1,640,735.66

933,414.32

อัตราที่ใชในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

1
2
100
100
100

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

11,853.67
2,944.16
4,891.31
5,405.91
11,126.46
6,204.15
42,425.66

* ยอดสุทธิทใี่ ชในการตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ คํานวณจากยอดคงคางของตนเงินทีไ่ มรวมดอกเบีย้ คางรับหลังหักหลักประกันหรือ มูลหนีห้ ลังหักมูลคาปจจุบนั
ของกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั จากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั จากการจําหนายหลักประกัน ยกเวน ลูกหนีต้ ามสัญญา
เชาซื้อเปนยอดสุทธิหลังหักรายไดรอตัดบัญชีออกแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินใหสนิ เชือ่ ทีจ่ ดั ชัน้ ปกติและจัดชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษไดรวมลูกหนีเ้ งินใหสนิ เชือ่ โครงการ
ช.พ.ค. ตามบันทึกขอตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. ระหวางสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน ธนาคารไดกัน
เงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสําหรับเงินใหสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ที่จัดชั้นปกติจํานวน 5,103.89 ลานบาท และ 3,221.86
ลานบาท ตามลําดับ และที่จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษจํานวน 4,416.84 ลานบาท และ 1,921.43 ลานบาท ตามลําดับ

5.7.6 สินเชื่อดอยคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ประกอบดวย สินเชื่อจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย
และสงสัยจะสูญ โดยเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้นไดรวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ และเงินใหสินเชื่อที่เปนรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้
หนวย : ลานบาท
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อสุทธิ

2559

2558

38,719.92
2.04
11,506.72
0.62

30,872.15
1.61
9,444.42
0.50

5.7.7 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารไดบันทึกรายการรายไดดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสรางหนี้ใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2559
รายไดดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสรางหนี้
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0.10

2558
3.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมียอดคงคางของลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ยอดคงคางของลูกหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้

2559

2558

802.65

802.65

5.7.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หนวย : ลานบาท
2559
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้
ตองจายตามสัญญาเชา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา - สุทธิ

มากกวา 1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

รวม

131.66

87.41

263.13
75.16

44.06

187.97
9.19
178.78
หนวย : ลานบาท
2558
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้
ตองจายตามสัญญาเชา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา - สุทธิ

มากกวา 1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

รวม

178.32

14.17

246.83
51.89

54.34

194.94
152.69
42.25

5.8 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนวย : ลานบาท
2559
ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนระหวางงวด
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สํารองสวนเกิน

รวม

11,853.67
(489.19)
1,595.70
12,960.18

2,944.16
1,065.15
1,630.10
5,639.41

4,891.31
1,470.54
6,361.85

5,405.91
883.12
6,289.03

11,126.46
4,428.23
(1,048.36)
14,506.33

6,204.15
2,000.00
(3,225.80)
4,978.35

42,425.66
9,357.85
(1,048.36)
50,735.15

ณ 31 ธันวาคม 2559 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 50,735.15 ลานบาท ไดรวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโครงการสินเชื่อ
ดอกเบีย้ ตํา่ เพือ่ เปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผปู ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และระยะที่ 2 และโครงการสินเชือ่
ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
จํานวน 2.08 ลานบาท (หมายเหตุขอ 5.7.1)
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หนวย : ลานบาท
2558
ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนระหวางงวด
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สํารองสวนเกิน

รวม

9,374.25
(742.44)
3,221.86
11,853.67

786.45
236.28
1,921.43
2,944.16

4,263.38
627.93
4,891.31

3,921.32
1,484.59
5,405.91

8,502.92
3,191.82
(568.28)
11,126.46

9,347.44
2,000.00
(5,143.29)
6,204.15

36,195.76
6,798.18
(568.28)
42,425.66

5.9 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

หนวย : ลานบาท

ยอดตนงวด
ตัดจําหนาย
ยอดปลายงวด

2559

2558

10.88
10.88

13.92
3.04
10.88

5.10 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2559

อสังหาริมทรัพย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ยอดตนงวด

เพิ่มขึ้น

จําหนาย/โอน

ยอดปลายงวด

2,016.81
30.98
1,985.83

375.75
0.42
375.33

758.42
16.03
742.39

1,634.14
15.37
1,618.77
หนวย : ลานบาท

2558
อสังหาริมทรัพย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ยอดตนงวด

เพิ่มขึ้น

จําหนาย/โอน

ยอดปลายงวด

2,117.65
51.82
2,065.83

324.04
(13.73)
337.77

424.88
7.11
417.77

2,016.81
30.98
1,985.83

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพยทไี่ ดจากการชําระหนี้ จํานวน 1,634.14 ลานบาท และ 2,016.81
ลานบาท ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยท่ีประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก จํานวน 1,062.86 ลานบาท และ 1,062.39 ลานบาท
และประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน จํานวน 571.28 ลานบาท และ 954.42 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย จํานวน 235.17
ลานบาท และ 128.95 ลานบาท ตามลําดับ

164 รายงานประจําป 2559

5.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2559

ยอด
ตนงวด

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
สินทรัพย
ระหวาง
ดําเนินการ
รวม

1,834.83
6,592.30
9,376.08

ราคาทุน
จําหนาย/
เพิ่มขึ้น
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ตนงวด

คาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อม จําหนาย/
ราคา
โอน

ยอด
ปลายงวด

ทีด่ นิ
คาเผื่อการดอยคา
อาคาร และ
ยอด
เพิ่มขึ้น/
ยอด
อุปกรณ
ตนงวด
(ลดลง) ปลายงวด
สุทธิ

188.70 (16.38) 2,007.15
86.17
336.18 (29.23) 6,899.25 3,565.25 278.29 (25.38) 3,818.16 158.46
977.98 (477.15) 9,876.91 6,893.37 1,098.66 (476.22) 7,515.81
-

(35.87)
211.50
-

50.30
369.96
-

1,956.85
2,711.13
2,361.10

776.12 1,057.69 (1,101.17) 732.64
18,579.33 2,560.55 (1,623.93) 19,515.95 10,458.62 1,376.95 (501.60) 11,333.97 244.63

175.63

420.26

732.64
7,761.72

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คาเสื่อมราคารวมทั้งสิ้นจํานวน 1,376.95 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคารวมทั้งสิ้น
จํานวน 175.63 ลานบาท
หนวย : ลานบาท
2558
ยอด
ตนงวด

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
สินทรัพย
ระหวาง
ดําเนินการ
รวม

1,793.61
6,200.50
9,279.53

ราคาทุน
จําหนาย/
เพิ่มขึ้น
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ตนงวด

คาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อม จําหนาย/
ราคา
โอน

ยอด
ปลายงวด

ทีด่ นิ
คาเผื่อการดอยคา
อาคาร และ
ยอด
เพิ่มขึ้น/
ยอด
อุปกรณ
ตนงวด
(ลดลง) ปลายงวด
สุทธิ

56.28 (15.06) 1,834.83
86.17
426.50 (34.70) 6,592.30 3,322.59 270.11 (27.45) 3,565.25 158.46
771.46 (674.91) 9,376.08 6,379.03 1,162.28 (647.94) 6,893.37
-

-

86.17
158.46
-

1,748.66
2,868.59
2,482.71

890.10 1,107.50 (1,221.48) 776.12
18,163.74 2,361.74 (1,946.15) 18,579.33 9,701.62 1,432.39 (675.39) 10,458.62 244.63

-

244.63

776.12
7,876.08

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คาเสื่อมราคารวมทั้งสิ้นจํานวน 1,432.39 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูซึ่งมี
ราคาทุน จํานวน 5,702.41 ลานบาท และ 4,490.09 ลานบาท ตามลําดับ

5.12 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
หนวย : ลานบาท
2559
ยอด
ตนงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

2,959.42
2,959.42

ราคาทุน
จําหนาย/
เพิ่มขึ้น
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ตนงวด

205.39
205.39

3,133.02
3,133.02

1,472.17
1,472.17

(31.79)
(31.79)

คาตัดจําหนายสะสม
คาตัด
จําหนาย/
จําหนาย
โอน

ยอด
ปลายงวด

สินทรัพย
ไมมตี วั ตนอืน่
สุทธิ

337.04
337.04

1,777.46
1,777.46

1,355.56
1,355.56

(31.75)
(31.75)

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้นจํานวน 337.04 ลานบาท
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หนวย : ลานบาท
2558
ยอด
ตนงวด

โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

2,410.27
2,410.27

ราคาทุน
จําหนาย/
เพิ่มขึ้น
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ตนงวด

551.50
551.50

2,959.42
2,959.42

1,226.01
1,226.01

(2.35)
(2.35)

คาตัดจําหนายสะสม
คาตัด
จําหนาย/
จําหนาย
โอน

ยอด
ปลายงวด

สินทรัพย
ไมมตี วั ตนอืน่
สุทธิ

248.17
248.17

1,472.17
1,472.17

1,487.25
1,487.25

(2.01)
(2.01)

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้นจํานวน 248.17 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่คิดคาตัดจําหนายทั้งจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยู
ซึ่งมีราคาทุน จํานวน 441.77 ลานบาท และ 455.70 ลานบาท ตามลําดับ

5.13 สินทรัพยอื่นสุทธิ
หนวย : ลานบาท
รายไดคางรับ
สิทธิการเชา
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
พัก - ซื้อทรัพยขายทอดตลาด
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยเบ็ดเตล็ด
รวม

2559

2558

1,223.80
26.97
292.04
1,095.17
964.19
3,602.17

1,413.79
31.34
4,205.48
925.72
1,035.37
7,611.70

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนจํานวน 292.04 ลานบาท เปนรายการที่ตกลงขายเงินลงทุน แตยังไมไดรับชําระเงิน (Settlement)
พัก – ซื้อทรัพยขายทอดตลาดจํานวน 1,095.17 ลานบาท เปนรายการพักยอดหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะปรับปรุงจัดสรรชําระหนี้
เมื่อไดรับบัญชีแสดงการรับ - จายเงินจากกรมบังคับคดีหรือสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยเบ็ดเตล็ดจํานวน 964.19 ลานบาท ประกอบดวย
- ลูกหนี้อื่นสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจํานวน 13.64 ลานบาท
- รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจํานวน 2.12 ลานบาท ประกอบดวยลูกหนี้กรณีทุจริต จํานวน 284.67 ลานบาท
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน และลูกหนี้เงินขาดบัญชีจํานวน 11.88 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 9.76 ลานบาท
คงเหลือจํานวน 2.12 ลานบาท
- รอโอนลูกหนี้ - อื่น ๆ จํานวน 275.49 ลานบาท
- และอื่น ๆ อีกจํานวน 672.94 ลานบาท

5.14 เงินรับฝาก

5.14.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ออมทรัพยพิเศษที่มีระยะเวลา
- ประจํา
- สลากออมสินและพันธบัตร
- เงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
- ที่มีลักษณะเปนการประกันภัย
- ที่มีลักษณะเปนการรับฝากเงิน
เงินรับฝากอื่น ๆ
รวม
166 รายงานประจําป 2559

หนวย : ลานบาท
2559

2558
2,757.02
481,870.08

273,356.98
418,749.74
833,565.47
55,129.53
69,001.89

3,430.07
426,711.90
399,567.23
392,283.80
714,086.16

1,649,803.61
2,910.39
2,137,341.10

54,005.29
65,321.54

1,625,264.02
2,732.86
2,058,138.85

เงินฝากออมทรัพยจํานวน 481,870.08 ลานบาท ไดรวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จํานวน 110.19 ลานบาท ที่พนักงาน
จะไมสามารถถอนไดจนกวาจะพนสภาพการเปนพนักงาน
เงินรับฝากอื่น ๆ จํานวน 2,910.39 ลานบาท ไดรวมเงินที่ผูฝากทอดทิ้งและเงินฝากไมเคลื่อนไหวจํานวน 2,907.47 ลานบาท ซึ่งเปน
บัญชีเงินฝากทีม่ ยี อดคงเหลือไมเกิน 10,000.00 บาท ทีผ่ ฝู ากไมมาติดตอกับธนาคารตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด ธนาคารยังไมรบั รูด อกเบีย้
คางจายและจะรับรูเปนดอกเบี้ยจายเมื่อผูฝากมาติดตอ สําหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือไมเกิน 500.00 บาท ธนาคารจะหักไวเปนรายได
คารักษาบัญชีในอัตราที่ธนาคารประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2489 วาดวยการรับฝากเงินออมสิน

5.14.2 เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเปนการประกันภัย

ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีหนีส้ นิ ของเงินฝากสงเคราะหชวี ติ และครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเปนการประกันภัย
หนวย : ลานบาท

เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
ดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวคางจาย (หมายเหตุขอ 5.17)
รวม

2559

2558

55,129.53
17,429.93
72,559.46

54,005.29
16,028.43
70,033.72

ธนาคารไดวเิ คราะหความออนไหวตอการเปลีย่ นแปลงในสมมติฐานทีใ่ ชวดั มูลคาหนีส้ นิ ของเงินฝากสงเคราะหชวี ติ และครอบครัว
ที่มีลักษณะเปนการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
หนี้สินเพิ่ม (ลด)
2559

สมมติฐาน
อัตราการคิดลด
เพิ่มขึ้น รอยละ 0.25
ลดลง รอยละ 0.25
อัตราการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น รอยละ 25
ลดลง รอยละ 25
อัตราการขาดอายุ
เพิ่มขึ้น รอยละ 25
ลดลง รอยละ 25
คาใชจาย
เพิ่มขึ้น รอยละ 10
ลดลง รอยละ 10

(2,091.38)
2,194.60
103.20
(89.50)
17.54
(19.70)
(364.20)
(881.82)

5.14.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
หนวย : ลานบาท
2559

เงินบาท
รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

2,134,115.68
2,134,115.68

3,225.42
3,225.42

2558
รวม

ในประเทศ

2,137,341.10 2,055,099.45
2,137,341.10 2,055,099.45

ตางประเทศ

รวม

3,039.40
3,039.40

2,058,138.85
2,058,138.85
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หนวย : ลานบาท
2559

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

2558

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

35.92
20.94
2.81
4,523.27
4,582.94

15,932.51
61,350.15
2,000.00
17,447.46
96,730.12

15,968.43
61,371.09
2,002.81
21,970.73
101,313.06

46.91
17.91
1.65
5,075.91
5,142.38

21,280.68
31,000.15
2,700.00
19,621.70
74,602.53

21,327.59
31,018.06
2,701.65
24,697.61
79,744.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จํานวน 101,313.06 ลานบาท และ 79,744.91
ลานบาท ตามลําดับ ไดรวมตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อกูยืมเงินจากธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน
15,932.51 ลานบาท และ 21,280.68 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อนําไปใหกูยืมแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ตามพระราช
กําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผทู ไี่ ดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สกง. 12/2555 เรื่อง การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยป พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 วงเงินตามโครงการทั้งสิ้น 300,000.00 ลานบาท เปนเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหสถาบันการเงิน
กูยืมไมเกิน 210,000.00 ลานบาท และเปนเงินของสถาบันการเงินไมตํ่ากวา 90,000.00 ลานบาท (หมายเหตุขอ 5.7) ซึ่งเบิกใชวงเงิน
ที่จัดสรรไดจนกวาจะเต็มจํานวนหรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยตั๋วสัญญาใชเงินมีอายุไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกและไมเกิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารแหงประเทศไทยเรียกเก็บดอกเบีย้ จากสถาบันการเงิน ในอัตรารอยละ 0.01 ตอป และธนาคารเรียกเก็บ
จากผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยไมเกินรอยละ 3.00 ตอป เมื่อธนาคารไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางสวนกอนวันที่ตั๋วสัญญา
ใชเงินถึงกําหนด ธนาคารตองชําระหนีใ้ หธนาคารแหงประเทศไทยตามสัดสวนทีไ่ ดรบั ชําระรวมดอกเบีย้ ธนาคารจะรับรูด อกเบีย้ จายจาก
ยอดคงเหลือของตัว๋ สัญญาใชเงินทุกวันสิน้ เดือน และชําระดอกเบีย้ สําหรับยอดตัว๋ สัญญาใชเงินคงคางปละ 2 งวด คือสิน้ เดือนมิถนุ ายน
และสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะเรียกเก็บในวันทําการแรกของเดือนถัดไป

5.16 ประมาณการหนี้สิน
หนวย : ลานบาท
โครงการผลประโยชนของพนักงาน
บําเหน็จ/บํานาญ
บําเหน็จดํารงชีพ
บําเหน็จพิเศษ
เงินชดเชย
ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงานมานาน
รวมหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ภาระผูกพันอื่น
ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากธนาคารถูกฟองรองคดี
รวมประมาณการหนี้สิน

โครงการผลประโยชนของพนักงาน

(หมายเหตุขอ 5.22.1)
(หมายเหตุขอ 5.22.2)

2559

2558

38,525.96
1,996.45
1,995.91
3,176.49
113.82
362.51
46,171.14
1,081.69
1.11
47,253.94

37,394.06
2,071.97
1,900.70
3,369.99
109.74
337.29
45,183.75
1,081.69
7.76
46,273.20

มูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถ
กระทบยอดได ดังนี้

168 รายงานประจําป 2559

หนวย : ลานบาท
โครงการผลประโยชนของพนักงาน
ยอดคงเหลือตนงวด
ตนทุนบริการในอดีต
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
เงินตอบแทนพิเศษ
ผลประโยชนที่จายระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หมายเหตุขอ 5.35)

2559

2558

45,183.75
1,291.45
1,951.89
839.78
(3,095.73)
46,171.14

38,224.68
5,346.71
1,256.33
1,882.95
(1,526.92)
45,183.75

การวัดมูลคาภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ธนาคารจะวัดมูลคาจากขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยไมบอ ยกวาทุก 3 ป หากไมมเี หตุการณทเี่ ปลีย่ นแปลงอยางมีสาระสําคัญ ซึง่ ขอสมมติทใี่ ชในงวดนีเ้ ปนขอสมมติในการคํานวณ
สําหรับป 2557 – 2559 ดังนี้
2559
อัตราคิดลดเฉลี่ย
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงาน
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจาง
อัตราการลาออกเฉลี่ยพนักงาน
อัตราการลาออกเฉลี่ยลูกจาง
เกษียณอายุกอนกําหนด
เกษียณอายุปกติ

2558

4.50%
4.50%
4.00% - 12.00%
4.00% - 12.00%
3.50%
3.50%
0.00% - 1.00%
0.00% - 1.00%
0.00% - 7.00%
0.00% - 7.00%
55 ป - นอยกวา 60 ป 55 ป - นอยกวา 60 ป
60 ป
60 ป

ธนาคารไดวเิ คราะหความออนไหวตอการเปลีย่ นแปลงของขอสมมติหลักในการคํานวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ประมาณการหนี้สินเพิ่ม (ลด)
2559
2558
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น รอยละ 1
ลดลง รอยละ 1
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น รอยละ 1
ลดลง รอยละ 1
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น รอยละ 1
ลดลง รอยละ 1

(5,669.18)
7,015.80

(5,603.75)
6,963.80

4,205.54
(3,663.08)

3,858.56
(3,365.48)

(24.91)
28.94

(24.33)
28.24

ขอมูลเกี่ยวกับประมาณการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

ระยะเวลาการจายชําระผลประโยชนของพนักงานถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

2559

2558

23 ป

23 ป
ธนาคารออมสิน 169

หนวย : ลานบาท
จํานวนเงินและระยะเวลาที่คาดวาจะจายชําระผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
สวนที่คาดวาจะจายชําระภายใน 1 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 1 ป ถึง 2 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 2 ป ถึง 3 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 3 ป ถึง 4 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 4 ป ถึง 5 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 5 ป ถึง 10 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 10 ป ขึ้นไป
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
สวนที่คาดวาจะจายชําระภายใน 1 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 1 ป ถึง 2 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 2 ป ถึง 3 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 3 ป ถึง 4 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 4 ป ถึง 5 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 5 ป ถึง 10 ป
สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 10 ป ขึ้นไป

2559

2558

675.66
869.67
1,119.31
1,441.45
1,619.51
11,626.15
115,615.86

573.85
675.66
869.67
1,119.31
1,441.45
10,473.14
118,388.38

30.17
29.47
18.95
32.10
28.85
159.10
791.58

24.61
30.17
29.47
18.95
32.10
163.25
816.29

5.17 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย จํานวน 43,425.42 ลานบาท และ 51,181.62
ลานบาท ตามลําดับ ไดรวมดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัวคางจายที่มีลักษณะเปนการประกันภัยจํานวน 17,429.93
ลานบาท และ 16,028.43 ลานบาท ตามลําดับ

5.18 หนี้สินอื่น
หนวย : ลานบาท
เช็ครอเขาบัญชีผูฝาก
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ด
รอการปรับปรุง - สินเชื่อ
รวม

2559

2558

1,889.27
1,052.63
0.06
2,941.96

2,238.45
3,069.85
1,015.55
0.12
6,323.97

5.19 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

2559
ยอดตนงวด

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทรวม
รวม
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2558

การเปลี่ยนแปลง ยอดปลายงวด
ในระหวางงวด

ยอดตนงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหวางงวด

ยอดปลายงวด

3,610.66

5,628.92

9,239.58

5,047.25

(1,436.59)

3,610.66

16.56
3,627.22

41.85
5,670.77

58.41
9,297.99

15.03
5,062.28

1.53
(1,435.06)

16.56
3,627.22

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559
ยอดตนงวด

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวม

3,610.66
3,610.66

2558

การเปลี่ยนแปลง ยอดปลายงวด
ในระหวางงวด

5,628.92
5,628.92

9,239.58
9,239.58

ยอดตนงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหวางงวด

ยอดปลายงวด

5,047.25
5,047.25

(1,436.59)
(1,436.59)

3,610.66
3,610.66

5.20 การจัดสรรกําไรสุทธิ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติใหธนาคารจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 และ 2557 ดังนี้
หนวย : ลานบาท

กําไรสุทธิประจําป
สํารองเพื่อการขยายงาน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
นําสงรายไดแผนดิน

กําไรป 2558

กําไรป 2557

22,698.82
2,269.88
3.34
3,258.92
13,447.00

22,231.35
2,223.14
4.43
3,168.77
16,145.00

ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 ธนาคารไดนําสงรายไดแผนดินระหวางกาลไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จํานวน 3,545.00
ลานบาท คงเหลือที่ตองนําสงในป 2559 จํานวน 9,837.00 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดนําสงรายไดแผนดินไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
และไดนําสงรายไดแผนดินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 จํานวน 65.00 ลานบาท รวมนําสงรายไดแผนดินจากการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป 2558 จํานวน 13,447.00 ลานบาท และนําสงรายไดแผนดินระหวางกาลประจําป 2559 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2559 จํานวน 3,020.00 ลานบาท
ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 ธนาคารไดนําสงรายไดแผนดินระหวางกาลไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จํานวน 3,083.00
ลานบาท คงเหลือตองนําสงในป 2558 จํานวน 10,062.00 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดนําสงรายไดแผนดินไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
และนําสงรายไดแผนดินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 จํานวน 3,000.00 ลานบาท รวมนําสงรายไดแผนดินจากการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป 2557 จํานวน 16,145.00 ลานบาท

5.21 สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและขอจํากัด
หนวย : ลานบาท
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
- หลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน
ทรัพยสินรอการขาย
รวม

2559

2558

61,804.54
129.76
61,934.30

29,449.15
388.30
29,837.45
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5.22 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

5.22.1 ภาระผูกพัน มีดังนี้

หนวย : ลานบาท
2559

ภาระตามตั๋วเงินคาสินคานําเขาที่ยังไมไดครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
- การคํ้าประกันอื่น
รวม

2558

3.54

14.77
35.22

23,468.41
5,193.39
28,665.34

21,396.67
5,703.66
27,150.32

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันอื่น จํานวนเงิน 5,193.39 ลานบาท และ
5,703.66 ลานบาท ตามลําดับ ในจํานวนนีม้ ภี าระผูกพันจากการคํา้ ประกันซึง่ ธนาคารไดกนั เงินสํารองเพือ่ รองรับความเสียหาย โดยรับรู
เปนประมาณการหนี้สิน จํานวน 1,081.69 ลานบาท และ 1,081.69 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 5.16)

5.22.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองคดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จากการถูกบุคคลภายนอกฟองคดีตอศาลเรียกใหชดใชคาเสียหาย
โดยไมสามารถกําหนดคาเสียหายที่จะตองชดใชเปนจํานวนที่แนนอนไดจํานวน 72 คดี เปนทุนทรัพยรวมจํานวนเงิน 380.43 ลานบาท
ในจํานวนนี้ไดรวมคดีที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งธนาคารไดประเมินผลเสียหายโดยบันทึกไวในประมาณการหนี้สิน
จํานวน 1.11 ลานบาท (หมายเหตุขอ 5.16)

5.23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนวย : ลานบาท
2559
เงินใหกูยืม
คาเผื่อหนี้
ยอดคงคาง
สงสัยจะสูญ

1. บริษัทรวมหรือบริษัทที่ธนาคาร
มีอํานาจควบคุมรวม
รวม
2. ธนาคารมีรายการที่เกี่ยวของกันกับ
กิจการที่เกี่ยวของ
กิจการที่ผูบริหารสําคัญและบุคคล
ใกลชิดมีอํานาจควบคุมหรือมี
อํานาจควบคุมรวม หรือเปน
ผูบริหารสําคัญ
รวม
3. ธนาคารมีรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน
ผูบริหารสําคัญและบุคคลใกลชิด
รวม
รวมทั้งสิ้น

2558
เงินรับฝาก

เงินใหกูยืม
คาเผื่อหนี้
ยอดคงคาง
สงสัยจะสูญ

เงินรับฝาก

833.35
833.35

8.33
8.33

345.14
345.14

517.21
517.21

5.17
5.17

137.05
137.05

17,392.56
17,392.56

20.01
20.01

189.21
189.21

8.34
8.34

0.08
0.08

20.13
20.13

394.14
394.14
18,620.05

1.53
1.53
29.87

550.52
550.52
1,084.87

454.23
454.23
979.78

1.80
1.80
7.05

547.44
547.44
704.62

5.24 ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ

ธนาคารไมมีการจายผลประโยชนอื่นแกกรรมการและผูบริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ซึ่งไดแก
คาเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส คาพาหนะและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบธนาคาร
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

2559

2558

336.55
64.31
0.22
401.08

318.12
61.56
0.24
379.92

5.25 สัญญาเชาระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดินและ/หรืออาคาร และคาเชารถยนต โดยมีสวน
ที่ครบกําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2559
ระยะเวลาคงเหลือ
ไมเกิน 1 ป

สัญญาเชาที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเชารถยนต
รวม

1 ม.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2564

358.54
381.22
739.76

จํานวนเงินที่จะตองจายตามระยะเวลา
เกิน 1 ป
เกิน 5 ป
แตไมเกิน 5 ป

328.03
948.18
1,276.21

3.90
3.90

รวม

690.47
1,329.40
2,019.87
หนวย : ลานบาท

2558
ระยะเวลาคงเหลือ
ไมเกิน 1 ป

สัญญาเชาที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเชารถยนต
รวม

1 ม.ค. 2559 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2559 - 13 พ.ย. 2563

298.01
156.78
454.79

จํานวนเงินที่จะตองจายตามระยะเวลา
เกิน 1 ป
เกิน 5 ป
แตไมเกิน 5 ป

228.12
298.30
526.42

4.79
4.79

รวม

530.92
455.08
986.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสัญญาเชาระยะยาวที่มีอายุสัญญา 1 - 29 ป โดยมีระยะเวลาในสัญญาตั้งแต ป 2533 - 2582
ประกอบดวยสัญญาประเภทเชาทีด่ นิ และ/หรืออาคารจํานวน 638 สัญญา และสัญญาเชารถยนตจาํ นวน 27 สัญญา ซึง่ มีภาระทีจ่ ะตอง
จายคาเชาในอนาคตประมาณ 2,019.87 ลานบาท
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5.26 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ
5.26.1 ฐานะจําแนกตามธุรกรรม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

2559

สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

2,510,033.40

-

479,790.21
283,914.13

-

1,512,540.46
2,137,341.10

-

101,313.06

-

2558
ธุรกรรม
ตางประเทศ

รวม

-

2,400,716.04

368,755.44
246,246.11

-

368,755.44
246,246.11

1,512,540.46 1,598,299.12
2,137,341.10 2,058,138.85

-

1,598,299.12
2,058,138.85

-

79,744.91

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

2,510,033.40 2,400,716.04
479,790.21
283,914.13

101,313.06

79,744.91

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

2,509,588.11

-

479,790.21
283,468.84

-

1,512,540.46
2,137,341.10

-

101,313.06

-

2558
ธุรกรรม
ตางประเทศ

รวม

-

2,400,467.77

368,755.44
245,997.83

-

368,755.44
245,997.83

1,512,540.46 1,598,299.12
2,137,341.10 2,058,138.85

-

1,598,299.12
2,058,138.85

-

79,744.91

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

2,509,588.11 2,400,467.77
479,790.21
283,468.84

101,313.06

79,744.91

5.26.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรม
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

2559
ธุรกรรม
ในประเทศ

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
กําไรสุทธิ
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98,884.71
40,337.47
58,547.24
4,815.55
8,874.23
46,133.08
26,103.94

ธุรกรรม
ตางประเทศ

-

2558
รวม

98,884.71
40,337.47
58,547.24
4,815.55
8,874.23
46,133.08
26,103.94

ธุรกรรม
ในประเทศ

102,229.07
44,641.70
57,587.37
4,602.64
4,720.90
44,146.87
22,764.04

ธุรกรรม
ตางประเทศ

-

รวม

102,229.07
44,641.70
57,587.37
4,602.64
4,720.90
44,146.87
22,764.04

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559
ธุรกรรม
ในประเทศ

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
กําไรสุทธิ

98,884.71
40,337.47
58,547.24
4,815.55
8,716.26
46,133.08
25,945.97

ธุรกรรม
ตางประเทศ

-

2558
รวม

98,884.71
40,337.47
58,547.24
4,815.55
8,716.26
46,133.08
25,945.97

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

102,229.07
44,641.70
57,587.37
4,602.64
4,655.68
44,146.87
22,698.82

5.27 รายไดดอกเบี้ย

102,229.07
44,641.70
57,587.37
4,602.64
4,655.68
44,146.87
22,698.82

หนวย : ลานบาท

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
การใหเชาซื้อ
รวมรายไดดอกเบี้ย

2559

2558

6,785.53
23.75
4,674.72
87,393.93
6.78
98,884.71

8,273.08
30.33
5,321.97
88,598.00
5.69
102,229.07

5.28 คาใชจายดอกเบี้ย

เงินรับฝาก
เงินรางวัล
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โอนไปคาใชจายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

-

รวม

หนวย : ลานบาท

(หมายเหตุขอ 5.33.7)

2559

2558

29,019.03
10,407.90
1,214.02
3,446.08
(3,749.56)
40,337.47

32,428.75
10,755.52
876.81
1,687.70
(1,107.08)
44,641.70
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5.29 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกัน
คาธรรมเนียม ATM
รายไดจากบัตร VISA
คาธรรมเนียมเงินกู
รายไดคานายหนา
อื่น ๆ
โอนไปรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
จากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจาย ATM Pool
คาบริการโทรคมนาคม
อื่น ๆ
โอนไปคาใชจายคาธรรมเนียมธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

หนวย : ลานบาท
2559

2558

42.62
855.93
1,103.37
810.34
1,461.86
1,093.90

61.84
959.83
988.06
898.84
1,177.80
936.03

(หมายเหตุขอ 5.33.6)

(24.19)
5,343.83

5,022.40

(หมายเหตุขอ 5.33.7)

235.54
221.73
130.09
(59.08)
528.28
4,815.55

184.91
207.91
39.43
(12.49)
419.76
4,602.64

5.30 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
หนวย : ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
2558
2559
1) กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
2) กําไร (ขาดทุน) จากการปองกันความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น

(290.12)
69.34
(220.78)
405.29
184.51

439.66
59.71
0.19
499.56
(395.96)
103.60

5.31 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
หนวย : ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
2558
2559
1) กําไรจากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
รวม
2) กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคา
ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
รวมทั้งสิ้น
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177.68
177.68

451.82
13.36
465.18

(156.03)
(156.03)
21.65

49.69
49.69
514.87

5.32 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการดอยคา

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

หนวย : ลานบาท
2559

2558

(70.29)
(257.24)
9,357.85
518.10
9,548.42

(29.68)
6,798.18
1,274.14
8,042.64

5.33 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
5.33.1 ขอมูลโดยสรุปสําหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
สินทรัพยและหนี้สิน
สินทรัพย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ลูกหนี้รอการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมหนี้สิน

หนวย : ลานบาท
2559

2558

187,120.25
3,257.77
190,378.02

134,707.87
625.06
135,332.93

308.45
308.45

หนวย : ลานบาท

รายไดและคาใชจาย
รายไดจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก คาใชจายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หัก หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาสําหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2559

2558

5,474.49
7,170.11
518.10
(2,213.72)

1,585.84
2,131.18
1,274.14
(1,819.48)
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5.33.2 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
หนวย : ลานบาท
โครงการ

โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบอาชีพอิสระรายยอย
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัยในป 2553

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

วงเงิน 2,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อแกผูประกอบ
อาชีพอิสระรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัยในป 2553 ในอัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 0.50 ตอเดือน ตลอดอายุสัญญากู

ระยะเวลาโครงการ

2553 - 2559

2559

2558

0.32

1.11

โครงการใหความชวยเหลือทาง
วงเงิน 25,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อผาน
การเงินแกผูประกอบกิจการใน 3 ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป

2553 - 2556
ขยายระยะเวลา
ครั้งที่ 1 ถึง
สิ้นป 2557
ครั้งที่ 2 ถึง
สิ้นป 2560

17,233.11

17,797.49

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบ
ปองกันอุทกภัยโดยธนาคาร
ออมสินใหแกนิคม/สวน/
เขตอุตสาหกรรม

วงเงิน 15,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อแกนิคม/
สวน/เขตอุตสาหกรรมเอกชนโดยตรง 6 แหง ไดแก
บางปะอิน บางกะดี โรจนะ ไฮเทค นวนคร
และสหรัตนนคร เพื่อพัฒนาระบบปองกันอุทกภัย
ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ตอป

2556 - 2571

1,950.91

1,723.43

โครงการสินเชื่อเพื่อกอสรางระบบ
ปองกันอุทกภัยในนิคม
อุตสาหกรรม

วงเงิน 3,546.24 ลานบาท ใหสินเชื่อแกการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยโดยตรง เพื่อกอสราง
ระบบปองกันอุทกภัย ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01
ตอป

2556 - 2571

1,980.70

1,738.80

โครงการมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับหมูบาน

วงเงิน 30,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อกับกองทุน
2558 - 2566
หมูบานและชุมชนเมือง (กองทุนฯ) ที่ไดรับการจัดชั้น
เปนกองทุนระดับ A และ B กองทุนฯ ละไมเกิน
1.00 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปที่ 1-2 ดอกเบี้ยรอยละ 0.00 ตอป
ปที่ 3-7 ดอกเบี้ยเทากับตนทุนทางการเงิน
บวกดวยรอยละ 1.00 ตอป

21,781.06

20,928.12

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)

วงเงิน 100,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.10 ตอป เพื่อนําไปปลอยสินเชื่อ
แกผูประกอบกิจการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4.00 ตอป โดยธนาคารสามารถใชวงเงิน
โครงการฯ ได (หมายเหตุขอ 5.7.1)

2558 - 2565

86,996.03

92,518.92

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ระยะที่ 2

วงเงิน 50,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.10 ตอป เพื่อนําไปปลอยสินเชื่อ
แกผูประกอบกิจการ SMEs ในอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4.00 ตอป โดยธนาคารสามารถใชวงเงิน
โครงการฯ ได (หมายเหตุขอ 5.7.1)

2559 - 2566

39,764.18

-
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หนวย : ลานบาท
โครงการ

2559

2558

3,106.67

-

2559 - 2566

152.80

-

โครงการมาตรการสินเชื่อประชารัฐ
เพื่อประชาชน

ใหสินเชื่อแกผูประกอบอาชีพอิสระรายยอยทั่วไป
2559 - 2564
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
แกปญหาและบรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีพ
และชําระหนี้สินอื่นๆ รวมทั้ง หนี้นอกระบบ ในอัตรา
ดอกเบี้ย ดังนี้
ปที่ 1 ดอกเบี้ยรอยละ 0.00 ตอเดือน
ปที่ 2-5 ดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ตอเดือน

1,347.33

-

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสําหรับ
ผูประกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs)

วงเงิน 30,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.10 ตอป เพื่อนําไปปลอยสินเชื่อ
แกผูประกอบกิจการ SMEs เพื่อปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป โดยธนาคารสามารถใช
วงเงินโครงการฯ ได (หมายเหตุขอ 5.7.1)

2559 - 2566

6,499.63

-

โครงการมาตรการประชารัฐ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกลูกคาของธนาคาร
เพื่อแกไขปญหาหนี้สินประชาชน ที่ใชบริการสินเชื่อและอยูระหวางการผอนชําระคืน
ภายใตนโยบายรัฐบาล
ที่มีความประสงคเขารวมมาตรการ โดยขอพัก
ชําระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาชําระหนี้
เพื่อลดภาระรายจาย

2559 - 2579

6,307.51

-

โครงการบานประชารัฐ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลาโครงการ

วงเงิน 20,000.00 ลานบาท ใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 2559 - 2589
สําหรับประชาชน (Post Finance) ในอัตราดอกเบี้ย
ดังนี้
ปที่

1
2-3
4-6
7 ป
ขึ้นไป

วงเงินกู
เกิน 7 แสนบาท
ไมเกิน 7 แสนบาท
แตไมเกิน 1.50 ลานบาท

รอยละ 0.00 ตอป
รอยละ 2.00 ตอป
รอยละ 5.00 ตอป
รอยละ MRR-1.475
ตอป

รอยละ 3.00 ตอป
รอยละ 3.00 ตอป
รอยละ 5.00 ตอป
ลูกคาทัว่ ไป
รอยละ MRR-1.475 ตอป
ลูกคาขอตกลง-สวนกลาง
รอยละ MRR-1.725 ตอป

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อ
วงเงิน 500.00 ลานบาท ใหสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ
ชวยเหลือชาวประมง “ประมงไทย ชาวประมงที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการแกไข
กาวไกลสูสากล”
ปญหาการทําประมงผิดกฎหมายในอัตราดอกเบี้ย
ดังนี้
ปที่ 1 รอยละ 0.00 ตอป
ปที่ 2-7 รอยละ 4.00 ตอป

187,120.25

134,707.87
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5.33.3 การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารองธุรกรรมนโยบายรัฐ

หนวย : ลานบาท

2559
จํานวนราย

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

70,459
3,022
62
116
158
73,817

ยอดสินเชื่อคงคาง
และดอกเบี้ยคางรับ

มูลคา
หลักประกัน

187,641.89
1,248.58
23.98
83.10
2.79
189,000.34

6,311.18
676.79
10.19
44.04
0.01
7,042.21

อัตราที่ใช
ในการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

1
2
100
100
100

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1,813.08
11.38
13.79
39.06
2.78
1,880.09
หนวย : ลานบาท

2558
จํานวนราย

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

21,525
31
28
56
264
21,904

ยอดสินเชื่อคงคาง
และดอกเบี้ยคางรับ

มูลคา
หลักประกัน

136,068.27
0.21
0.24
0.59
2.88
136,072.19

0.02
0.02

อัตราที่ใช
ในการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

1
2
100
100
100

5.33.4 ลูกหนี้รอการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายการ
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนใต
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบปองกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสินใหแกนิคม/
สวน/เขตอุตสาหกรรม
โครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับหมูบาน
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ระยะที่ 2
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยเหลือชาวประมง “ประมงไทยกาวไกลสูสากล”
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สําหรับผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสรางความรูทางการเงิน
แกผูประกอบอาชีพรายยอยในชุมชนเมือง
โครงการมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
รวม
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คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1,360.62
0.00
0.24
0.59
2.86
1,364.31

หนวย : ลานบาท
2559

2558

20.49

86.09
-

10.71
122.76

36.43
96.26

794.19

406.28

1,256.05
1.57

-

31.72

-

149.98
870.30
3,257.77

625.06

5.33.5 เจาหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

หนวย : ลานบาท

รายการ
โครงการมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
รวม

2559

2558

308.45
308.45

-

5.33.6 รายไดจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

หนวย : ลานบาท

รายการ
รายไดจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้
ธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายไดชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รายไดชดเชยดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รวม

(หมายเหตุขอ 5.29)

2559

2558

251.37

17.81

24.19
5,198.93
5,474.49

5.33.7 คาใชจายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

(หมายเหตุขอ 5.28)
(หมายเหตุขอ 5.29)

2559

2558

3,749.56
3,361.47
59.08
7,170.11

1,107.08
1,011.61
12.49
2,131.18

5.34 โครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รายการ
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาใชจายเงินประเดิม
คาใชจายผลประโยชนเงินประเดิม
รวม

1,568.03
1,585.84

หนวย : ลานบาท

รายการ
คาใชจายดอกเบี้ยธุรกรรมนโยบายรัฐ
คาใชจายดําเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
คาใชจายอื่น ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

-

หนวย : ลานบาท
2559

2558

457.58
2,152.04
491.09
3,100.71

424.25
1,419.35
308.04
2,151.64

5.35 โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด

ธนาคารมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ประจําป 2559 มีพนักงานเขารวมโครงการจํานวน 597 คน ใหมีผลเกษียณอายุกอน
กําหนดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งธนาคารตองจายเงินใหแกผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 2,215.84 ลานบาท ประกอบดวย
เงินบําเหน็จดํารงชีพจํานวน 325.00 ลานบาท เงินตอบแทนความชอบจํานวน 370.53 ลานบาท เงินตอบแทนพิเศษจํานวน 839.78
ลานบาท เงินประเดิมจํานวน 542.36 ลานบาท และคาใชจายผลประโยชนเงินประเดิมจํานวน 138.17 ลานบาท
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5.36 การใหบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารมีธุรกรรมการใหบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเปนการใหบริการที่ปราศจากดอกเบี้ย โดยมีประเภทบัญชีที่
ใหบริการ ไดแก เงินฝากวาดิอะฮ ฮัจยและอุมเราะฮ มูฎอรอบะฮ และการลงทุนหาผลประโยชน คือ การใหเชาซื้อ การขายสินคาผอนสง
การลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และการรวมทุน ธนาคารเปดใหบริการครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปจจุบันมีสาขาที่เปดใหบริการ
ทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปดบัญชีเงินฝากใหม) จํานวน 343 สาขา ในจํานวนนี้มีสาขาที่เปดใหบริการทาง
การเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีที่ใหบริการและการลงทุนหาผลประโยชน) จํานวน 243 สาขา

5.37 สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ธนาคารออมสินไดบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคมาจนครบกําหนดกรอบระยะ
เวลาสิ้นสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบใหธนาคารออมสินยุติการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม และใหธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตอไป โดยจัดตั้งสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อดําเนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม มีลักษณะเปนหนวยงาน
อิสระภายใตการกํากับของธนาคารออมสิน โดยใหมกี ารบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตามรูปแบบเดิม และอนุญาตใหธนาคาร
ออมสินใหกูรวมกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในลักษณะ Syndication Loan สําหรับโครงการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ในวงเงินไมเกิน 1,000.00 ลานบาท ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 408 วาดวยสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โดยไดรับคาบริหารจัดการในอัตรารอยละ 10.00 ของยอดเงินกูที่เบิกจายตามสัญญาเงินกู โดยคํานวณ
ณ วันที่ทําการเบิกจายตามสัญญากูเงิน ตามบันทึกขอตกลงวาดวยการเปนผูจัดการและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ระหวาง
กระทรวงการคลังกับธนาคารออมสิน เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ธนาคารใหสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคกูยืมเงินจํานวน 468.99 ลานบาท
ตั้งแตงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ไดรวมรายการบัญชีของสํานักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของธนาคาร โดยไดตัดรายการบัญชีระหวางกันออกแลว
งบการเงินของสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคทีร่ วมอยูใ นงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หลังหักรายการ
ระหวางกันแลว) ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
428.74
หนี้สิน
1.03
สวนของทุน
169.34
รายได
25.68
คาใชจาย
18.27

5.38 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
5.38.1 หุนกูธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ธนาคารออกและจําหนายหุนกูธนาคารออมสินครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565
ใหกับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ มูลคาที่ออกรวม 36,000.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.36 ตอป ชําระดอกเบี้ย
ครั้งแรกในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และงวดตอไปชําระทุกๆ 6 เดือน

5.38.2 โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

- เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการดานการเงินเพือ่ ชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีภ่ าคใต
และจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ ป 2560 เพิม่ เติม ประกอบดวย โครงการสินเชือ่ ประชารัฐเพือ่ ประชาชน สําหรับผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบจากอุทกภัย
และภัยพิบัติตางๆ วงเงิน 4,000.00 ลานบาท โดยใหสินเชื่อรายละไมเกิน 50,000.00 บาท ระยะเวลากูยืมไมเกิน 5 ป และโครงการ
สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย (SMEs) ที่ประสบภัยนํ้าทวม ป 2560 วงเงิน 2,500.00
ลานบาท โดยใหสินเชื่อรอยละ 10.00 ของวงเงินสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภท สูงสุดไมเกินรายละ 5.00 ลานบาท
ระยะเวลากูยืมไมเกิน 5 ป ซึ่งธนาคารออมสินไมขอรับชดเชยภาระดอกเบี้ยและตนทุนเงิน
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- เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบโครงการสินเชือ่ รายยอยเพือ่ ใชจา ยฉุกเฉิน เพือ่ ใหสนิ เชือ่ แกประชาชน
ผูมีรายไดนอยและเกษตรกรรายยอยที่มีความจําเปนที่จะตองใชจายเงินฉุกเฉิน วงเงิน 10,000.00 ลานบาท โดยแบงเปนวงเงินสินเชื่อ
ธนาคารออมสินไมเกิน 5,000.00 ลานบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไมเกิน 5,000.00 ลานบาท
รัฐบาลชดเชยความเสียหายสําหรับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการไมเกินรอยละ 40.00 ของสินเชื่อ
ที่อนุมัติ วงเงินชดเชยสูงสุดไมเกิน 4,000.00 ลานบาท โดยแบงเปนวงเงินชดเชยใหกับธนาคารออมสินไมเกิน 2,000.00 ลานบาท
และ ธ.ก.ส. ไมเกิน 2,000.00 ลานบาท

5.39 การอนุมัติงบการเงิน

ผูอํานวยการธนาคารอนุมัติใหออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
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ทําเนียบสายงาน
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผูอํานวยการธนาคารออมสิน
โทร 02-2998830
E-mail : CHATCHAI@GSB.OR.TH

รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส
นายบุญสน เจนชัยมหกุล

รองผูอํานวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02-2998096
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
นางสาวกรประณม วงษมงคล

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมยุทธศาสตร
โทร 02-2998107
E-mail : KORNPRANOMW@GSB.OR.TH

นางวิภาภรณ ชัยรัตน

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมบริหารความเสี่ยง
โทร 02-2998597
E-mail : WIPAPORNC@GSB.OR.TH

นายนําพร ยมนา

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมทรัพยากรบุคคล
โทร 02-2998597
E-mail : NUMPORNY@GSB.OR.TH

นายอิสระ วงศรุง

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาบุคคล
โทร 02-2998869
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH

นายวิทัย รัตนากร

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
โทร 02-2998042
E-mail : VITAIR@GSB.OR.TH

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร 02-2998080
E-mail : JIRAPORNN2@GSB.OR.TH

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
โทร 02-2998280
E-mail : PICHETD@GSB.OR.TH

นายโชคชัย คุณาวัฒน

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมปฏิบัติการ
โทร 02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH

นายอมรฤทธิ์ จันทรประสิทธิ์

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมกํากับและธรรมาภิบาล
โทร 02-2999196
E-mail : AMORNRITJ@GSB.OR.TH
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นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน

นายกิตติพงศ บุญยิ่ง

รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน
กลุมตรวจสอบ
โทร 02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH

นายมนัส พิรณฤทธิ์

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
โทร 02-2998104
E-mail : MANUSP@GSB.OR.TH

นางอนงค สุริยะโชติ

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2
โทร 02-2998348
E-mail : ANONGS@GSB.OR.TH

นางนิตยา มัชฌิมา

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3
โทร 02-2998126
E-mail : NITTAYAM@GSB.OR.TH

นางพัชลีพร วรวิบูลยสวัสดิ์

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
โทร 02-2998368
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH

นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
โทร 02-2998343
E-mail : KEDSIRIS@GSB.OR.TH

นางรสริน โศจิพันธุ

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
โทร 02-2998123
E-mail : ROSARINS@GSB.OR.TH

นางพิชญสินี ตั้งตรงจิตต

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร
โทร 02-2998852
E-mail : PISHSINEET@GSB.OR.TH

นายสราวุธ ณ นคร

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02-2999130
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH

นางสาวประดา เสมรบุณย

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02-2999127
E-mail : PRADAS@GSB.OR.TH

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล
โทร 02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH

นางรจเรข สีมาปวะพันธ

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย
โทร 02-6149898
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกคาบุคคล
โทร 02-2998117
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH
ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกคารายยอย และองคกรชุมชน
โทร 02-2998741
E-mail : KITTIPONGB@GSB.OR.TH

นายพินิจ แดนมณี

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกคาธุรกิจ SMEs
โทร 02-2998631
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกคาธุรกิจขนาดใหญและภาครัฐ
โทร 02-2998043
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
โทร 02-2998122
E-mail : CHUKIATT@GSB.OR.TH

นายระวี อุนภัทร

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
โทร 02-2999061
E-mail : RAWEEO@GSB.OR.TH

นางรําไพ บุญลาภ

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง
โทร 02-2998091
E-mail : RAMPAIB@GSB.OR.TH

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานกํากับและควบคุม
โทร 02-2998087
E-mail : CHUDDAPORNT@GSB.OR.TH

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน
โทร 02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
โทร 02-2998708
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH

นางนงนุช ภูพิพัฒนผล

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน
โทร 02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH

นางสุภาภรณ สายทองอินทร

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร
โทร 02-2998115
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH

นายวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
โทร 02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH

นายอนุรักษ เสงี่ยมจิตร

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อ
โทร 02-2998984
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH

นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
E-mail : WINAIS@GSB.OR.TH

นางสาวพนิตสุดา กุลมาตย

ผูอํานวยการ
ฝายสื่อสารองคกร
E-mail : PANITSUDAK@GSB.OR.TH

สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล
นายพัชรพงษ อนนตศิริพร

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารลูกคาบุคคล
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH

นางสาวสุภา โรจนพูนผล

สายงานตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑและการตลาดเงินฝาก
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH

นายมนตรี บุญดี

นางสาวประภาพร ยศไทย

นางสาวธัญญวดี วงศสมุทร

นางมนัสนันท บัวบูรณ

นายกิตติ ศิริตันหยง

นายธวัช บุณยะรัตน

ผูตรวจการธนาคารออมสิน
กลุมลูกคาบุคคล
โทร 02-2998041
E-mail : PRATYAT@GSB.OR.TH

นายสรรพนันท จันทาทิพวัฒน

สายงานบริหารการขาย

นายเจนจัด พลไพรินทร

ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

นางจีรนันท เขตสกุล

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH

นายสัณฐาน อยูศิริ

ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร 02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH

ผูตรวจการธนาคารออมสิน
รอยโทปรัชญา ไทยกลา

ผูตรวจการธนาคารออมสิน
กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
โทร 02-2998986
E-mail : CHANCHATP@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบภายในสํานักงานใหญ
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบพิเศษ
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบภายในสายสาขา
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH

นายวิชัย กาญจนสมพรต

ผูเชี่ยวชาญอาวุโส

ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
E-mail : WICHAIK@GSB.OR.TH

นางวัชรา ภาระสิงห

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานลูกคารายยอย และองคกรชุมชน
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH

นายวิศิษฏ คงคุณากุล

ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH

นางสาวอลิสา ชาติเชื้อ

ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานกํากับและควบคุม
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH

นายอานุภาพ แจงยุบล

ผูเชี่ยวชาญอาวุโส สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : ANUPAPJ@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการฝาย
ขึ้นตรงผูอํานวยการธนาคารออมสิน
นายอนุรักษ นักจารย

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารงานสาขา
E-mail : ANURAKN@GSB.OR.TH

นายอภิวัฒน กวีรัตเชวง

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารสัดสวนธุรกิจ
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH

สายงานเลขาธิการธนาคาร
นางสาวนัทธนกร บุญวงศ

ผูอํานวยการ
ฝายเลขานุการธนาคาร
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH

นายวชิราวัชร มหาทัพกฤษ

ผูอํานวยการ
ฝายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ

ผูอํานวยการ
ฝายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.TH

นางสาวเยาวเรศ จําจด

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาระบบงานบริการลูกคา
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH

นายสมชาย อนันตสถิตยสิน

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
E-mail : SOMCHAIA1@GSB.OR.TH

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสมศรี แสงชลินทร

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการศูนยสารสนเทศ
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH

นายพาวิชช รัตนโกมล

ผูอํานวยการ
ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : PARVITR@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑและการตลาดสินเชื่อลูกคาบุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑบัตรอิเล็กทรอนิกส
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส
E-mail : THAWATB1@GSB.OR.TH

นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารการขายธุรกิจลูกคาบุคคล
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH

นางสาวอารีย วงศวานรุงเรือง
ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจการเงินสวนบุคคล
E-mail : AREEW@GSB.OR.TH

นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลยศิริ
ผูอํานวยการ
ฝายลูกคาสัมพันธ
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH

สายงานปฏิบัติการลูกคาบุคคล
นางบุษกร กําพลวิชิตพัฒน

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการสินเชื่อลูกคาบุคคล
E-mail : BUSAKORNK@GSB.OR.TH

นายสังวาลย กิตติวีระนุกูล

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH

นางกิ่งแกว สุทธิวานิช

ผูอํานวยการ
ฝายสนับสนุนบริการสินเชื่อ
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH

นายธีระ ทองประเสริฐ

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารการปองกันการทุจริต
E-mail : THIRAT@GSB.OR.TH

นางวิภาดา วัฒนสินธุ

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
E-mail : WIPADAW@GSB.OR.TH

กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นางปรางมาศ เธียรธนู

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH
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สายงานลูกคาบุคลากรภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ

นางขนิฐา การีสรรพ

นายวีระพล เมืองจุย

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑ การตลาด และการพัฒนาลูกคาฯ 1
E-mail : KHANITHAK@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายพิธีการสินเชื่อ
E-mail : VERAPHOLM@GSB.OR.TH

นายบุญชอบ แสงภักดี

ผูอํานวยการ
ฝายสอบทานสินเชื่อ
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH

สายงานบริหารการเงิน

นางสาวนภาภรณ บุรณพิพัฒนกุล

นางรักษยา ศิริบริรักษ

นางวิดา ภูษิตประภา

นางสาวกฤษณา ฟองธนกิจ

นางสาวดารณีมฐ ทวีสุข

นายกิตติ ปนรอด

สายงานลูกคารายยอยและองคกรชุมชน

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นางสาวภาวินี นพตระกูล

นางสุจินตนา หงษทอง

นายประเสริฐ กองจันทร

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑ การตลาด และพัฒนาลูกคาฯ 2
E-mail : NAPAPORNB@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกคาบุคลากรภาครัฐ
E-mail : KRISHNAF@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑ การตลาด และพัฒนาลูกคารายยอย
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH

นายสมบุญ จึงคูพัฒนา

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารผลิตภัณฑ การตลาด และพัฒนาลูกคาองคกรชุมชน
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายประเมินราคาหลักทรัพย
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายการคาและปฏิบัติการธุรกิจตางประเทศ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH

นายสุวิทย หวังธรรมนูญ

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาธุรกิจ
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจปริวรรต
E-mail : PAWINEEN@GSB.OR.TH

นางนิรมล มงคลกิจงาม

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการบริหารเงิน
E-mail : NIRAMOLM@GSB.OR.TH

สายงานการลงทุน

นายสมชาย อาภรณพงษ

นางสาวเพชรี สหายฟา

นายปรวีร เมาลานนท

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข

นายสมชาย ไชยาคํา

นางนงนาถ ศิริวัฒนเวชกุล

สายงานลูกคาธุรกิจ SMEs

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล

สายงานการเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ
E-mail : SOMCHAIA@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกคารายยอยและองคกรชุมชน
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH

นางดลนภา วงษเทวัญ

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : DOLNAPAV@GSB.OR.TH

นายภิรมย โพธิ์เจริญ

ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจลูกคา SMEs กรุงเทพฯและปริมณฑล
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH

นายธิติธัช นรวีร

ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจลูกคา SMEs สวนภูมิภาค
E-mail : TITITATN@GSB.OR.TH

นายพรลภัส กองธนาศิริกุล

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา SMEs
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายจัดการทรัพยสินรอการขาย
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายนิติการ
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายคดี
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH

นางสาวพรรณพิศ คงลาภ

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารคดี
E-mail : PUNPITK@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจตราสารหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการการลงทุน
E-mail : NONGNARTS@GSB.OR.TH

นางสุนันท แสวงศรี

ผูอํานวยการ
ฝายการบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH

นางสาวสอาดศรี สุรชัย

สายงานบริหารงานกลาง

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการการเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH

นายชาญเชพ ชินบานทอง

สายงานนโยบายและยุทธศาสตร

ผูอํานวยการ
ฝายการพัสดุ
E-mail : SHANSHAPES@GSB.OR.TH

นายสุรินทร ศิริจันทร

ผูอํานวยการ
ฝายบริการกลาง
E-mail : SURINS1@GSB.OR.TH

นางสาวเพชรรัตน จันทรพงษ

ผูอํานวยการ
ฝายยุทธศาสตรธนาคาร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH

นางบุญรักษ อุดมอิทธิพงศ

สายงานลูกคาธุรกิจขนาดใหญและภาครัฐ

สายงานกํากับและควบคุม

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารแผนงานและงบประมาณ
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH

นางสาวประพิมพพรรณ บุญชวย

นายไพโรจน สวางตระกูล

สายงานวิจัยและบริหารขอมูลลูกคา

ผูอํานวยการ
ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร

ผูอํานวยการ
ฝายสินเชื่อสหกรณและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

นางลภาวรรณ จันทรกระจาง

ผูอํานวยการ
ฝายธุรกิจลูกคาขนาดใหญ
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH

186 รายงานประจําป 2559

ผูอํานวยการ
ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH

นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล

ผูอํานวยการ
ฝายกํากับดูแลกิจการที่ดี
E-mail : VUTTHICHAIP@GSB.OR.TH

นายกฤตปุณย ชาติวิริยะอํานวย

ผูอํานวยการ
ฝายกํากับธุรกิจ
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH

นางสาวจุฑาทิพย โฆษิตพิพัฒน

ผูอํานวยการ
ฝายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก
E-mail : CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH

นายอมร สุขสมบูรณ

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารขอมูลลูกคา
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH

สายงานบริหารความเสี่ยง

สายงานกิจการสาขา 1

สายงานกิจการสาขา 4

นางสาวจุฑารัตน เสรีเจริญฤทธิ์

นายวิมล ทุงทอง

นายสุริยะ กาฬบุตร

นายสมชาย ตันสุวรรณ

นายปฏิภาณ อนุสรณพานิช

นายสิทธิชัย คูสกุล

สายงานวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อ

นายชาญชัย ฝอยทอง

นางอนามัย ประเปรียว

สายงานกิจการสาขา 2

สายงานกิจการสาขา 5

นางสาวสุรางคนา รอดวรรณะ

นางวรณัน ตันสกุล

นายพงศธรณ ลิ้มศิริ

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส

นางรวีวรรณ ศรีเกตุ

นางอารีวรรณ อมะรักษ

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางรุงรัตน กลิ่นมาลี

นางวชิรา การะเกด

สายงานกิจการสาขา 3

สายงานกิจการสาขา 6

นายลิขิต กลิ่นถนอม

นายกฤษณธนภูมิ์ แพงพิพัฒน

นางจันทิรา โกประพัฒนพงศ

สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายคเชนทร บุญวงค

นายเรวัตร ศฤงคาร

นางสาวเพ็ญนภา ทิวาราตรีวิทย

นายชุมโชค จิระพงศศักดิ์

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารความเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายบริหารความเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

นายพรชัย ชาดระวี

ผูอํานวยการ
ฝายวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อลูกคา SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อลูกคา SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญและการลงทุน
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

นางนุชจรินทร ศิริจันทร

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการ
ฝายสวัสดิการและสงเสริมคุณภาพชีวิต
E-mail : LIKITK@GSB.OR.TH

นายไพศักดิ์ แกวกําเหนิดพงษ
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : PAISAKK@GSB.OR.TH

นายศุภชัย ดิษสาริบุตร

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาองคกร
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 1
E-mail : VIMOLT@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 2
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 3
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 4
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 5
E-mail : CHAVEEWANS@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 6
E-mail : RUNGRATK@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 7
E-mail : KRISTANABHOOMIP@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 8
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 9
E-mail : PENNAPAT@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 10
E-mail : SURIYAK@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 11
E-mail : SITTICHAIK@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 12
E-mail : ANAMAIP@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 13
E-mail : PHONGSATHORNL@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 14
E-mail : AREEWANA@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 15
E-mail : VACHIRAK@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 16
E-mail : JANTIRAK@GSB.OR.TH
ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 17
E-mail : RAWATS@GSB.OR.TH

ผูอํานวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 18
E-mail : CHUMCHOKJ@GSB.OR.TH
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ทําเนียบสาขา
ธนาคารออมสินภาค 1

อาคาร 6 ชัน� 2 (โรงอาหาร) ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8475, 0-2299-8472-3, 0-2299-8183,
0-2299-8184
โทรสาร 0-2299-8473, 0-2299-8187
E- mail: rm1@gsb.or.th

สํานักพหลโยธิน-สวนธุรกิจเงินฝาก

470 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056
โทรสาร 0-2279-9567
E- mail: bm9602@gsb.or.th

สํานักพหลโยธิน-สวนการตลาดสินเชื่อ

470 อาคาร 2 ชัน� 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115, 020111,
020110, 020109, 020108, 020106
โทรสาร 0-2299-8710, 0-2279-9368
E- mail: market.phahol@gsb.or.th

สํานักพหลโยธิน-สวนสนับสนุนสินเชื่อ

470 อาคาร 2 ชัน� 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205,
0-2270-1562
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205
E- mail: csd.phahol@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตหวยขวาง

2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรสาร 0-2277-9435
E- mail: loan8201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หวยขวาง

ธนาคารออมสินสาขา กระทรวงการคลัง

ภายในอาคารสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
บริ เวณกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444
โทรสาร 0-2298-5898 ต่อ 18
E- mail: bm0044@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอสพละนาด รัชดาภิเษก

ธนาคารออมสินสาขา พญาไท

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา
แกรนด พระราม 9

ธนาคารออมสินสาขา ขนสงหมอชิต 2

ห้ องเลขที� A201-202 ชัน� 2 อาคาร A อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3
(พญาไท) เลขที� 34 ถนนพญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรสาร 0-2354-5060
E- mail: bm0159@gsb.or.th
ห้ องเลขที� 518B ชัน� 5 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์
พระราม 9 เลขที� 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2160-2463-4
โทรสาร 0-2160-2463
E- mail: bm0171@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลาดพราว 2

ห้ องเลขที� 2CR134 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าบิก� ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
(สาขาลาดพร้ าว 2 ) เลขที� 669 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-5905, 08-6013-6469
โทรสาร 0-2512-1936-7 ต่อ 108
E- mail: bm0173@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)

ธนาคารออมสินสาขา บางเขน

417/14 ถนนราชวิถี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-9865, 0-2644-9866
โทรสาร 0-2644-9865 ต่อ 21
E- mail: bm0027@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดินแดง

53/32 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242, 08-6011-6625, 08-6011-7480,
08-7803-5738, 08-7803-5925
โทรสาร 0-2643-3796 ต่อ 20
E- mail: bm0028@gsb.or.th

1712-14 ชัน� 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-2513-2117
โทรสาร 0-2513-2096
E- mail: loan8202@gsb.or.th
1712-14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778
โทรสาร 0-2513-2778 ต่อ 16
E- mail: bm0033@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556
โทรสาร 0-2562-0716
E- mail: bm0034@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เตาปูน

416/8-9 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื�อ
เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรสาร 0-2910-3905 ต่อ 20
E- mail: bm0036@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพราว

ธนาคารออมสินสาขา จตุจักร

ธนาคารออมสินสาขา อีสทวอเตอร

ธนาคารออมสินสาขา พงษเพชร

593/5-6 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558,
08-6011-8522, 09-2757-9266, 09-2757-9265
โทรสาร 0-2513-3661
E- mail: bm0031@gsb.or.th
1 อาคาร East Water ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528, 0-2272-0542, 08-6013-4127,
08-4537-9883 โทรสาร 0-2272-0528
E- mail: bm0152@gsb.or.th

ภายในกองอํานวยการตลาดนัดจตุจกั ร ถนนกําแพงเพชร 2
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรสาร 0-2618-3052 ต่อ 23
E- mail: bm0047@gsb.or.th
205/84-85 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี�
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960
โทรสาร 0-2954-1039
E- mail: bm0129@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชาชื่น

ปากทางเข้ าหมูบ่ ้ านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื�น แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรสาร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อ 17
E- mail: bm0101@gsb.or.th

188 รายงานประจําป 2559

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี วงศสวาง

ห้ องเลขที� A203-4 ชัน� 2 อาคาร A ห้ างสรรพสินค้ าบิก� ซี วงศ์สว่าง
โครงการวงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ เลขที� 888
ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214
โทรสาร 0-2586-7215
E- mail: bm0158@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบางเขน

ธนาคารออมสินสาขา ชัยสมรภูมิ

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี� คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรสาร 0-2537-0369-71
E- mail: bm0150@gsb.or.th

ชัน� 2 ศูนย์การค้ าเอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที� 99
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-2
โทรสาร 0-2642-3163
E- mail: bm0144@gsb.or.th

2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500,
0-2692-6923
โทรสาร 0-2692-6923
E- mail: bm0029@gsb.or.th
บริ เวณอาคารที�จอดรถศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762
โทรสาร 0-2541-2762 ต่อ 17
E- mail: bm0005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

ห้ องเลขที� 230 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
เลขที� 1691 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรสาร 0-2541-1501
E- mail: bm0160@gsb.or.th
เลขที� 999 สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกําแพงเพชร 2
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรสาร 0-2537-8097-99 ต่อ 200
E- mail: bm0174@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชานิเวศน 1

99/196-197 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรสาร 0-2580-9383-4 ต่อ 108
E- mail: bm0194@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรีนพลาซา (วังหิน)

525 ถนนลาดพร้ าววังหิน แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรสาร 0-2578-6038 ต่อ 111
E- mail: bm0196@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาอินสแควร

ห้ องเลขที� 106/1, 107, 107/1 โครงการอินสแควร์ เลขที� 511
ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2108-5577-78
โทรสาร 0-2108-5577 ต่อ 16
E- mail: bm0058@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน

ชัน� 2 ห้ องเลขที� C205A โครงการ Suzuki Avenue
รัชโยธิน เลขที� 234 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรสาร 0-2513-6279-80 ต่อ 111
E- mail: bm0060@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม

363/6-9 หมูท่ ี� 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี ย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-9
โทรสาร 0-2521-2909
E- mail: loan8203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม

363/6-9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสาร 0-2970-4985 ต่อ 114
E- mail: bm0103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดวงศกร

48/50-51 หมูท่ ี� 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรสาร 0-2563-5213 -15 ต่อ 13
E- mail: bm0050@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเมือง

326 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606
โทรสาร 0-2566-2606 ต่อ 20
E- mail: bm0102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อนุสรณสถานแหงชาติ

ธนาคารออมสินเขตราชวัตร

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสรงประภา

ธนาคารออมสินสาขา ราชวัตร

22/53 ม.6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรสาร 0-2531-6144-6 ต่อ 18
E- mail: bm0141@gsb.or.th
310/91-92 ถนนสรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรสาร 0-2566-3357
E- mail: bm0161@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดยิ่งเจริญ

651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-6394-5
โทรสาร 0-2521-6396
E- mail: bm0151@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาอากาศยานดอนเมือง

ห้ องเลขที� LDD-407-03 ชัน� 4 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคาร 2) เลขที� 222 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-25043778-9
โทรสาร 0-25043778-9
E- mail: bm0068@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตวัชรพล

12/8-9 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0766
โทรสาร. 0-2347-0765
E- mail: loan8300@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัชรพล

12/8-9 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707
โทรสาร 0-2347-0706
E- mail: bm0172@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจงวัฒนะ (อาคาร B)
126-128 ชัน� BC1 อาคาร B ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง
เขตหลักสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60
โทรสาร 0-2143-8959-60 ต่อ 19
E- mail: bm0043@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจงวัฒนะ (อาคาร A)
AM-1-010 ชัน� 1 อาคาร A ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง
เขตหลักสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรสาร 0-2143-8779-80 ต่อ 17
E- mail: bm0149@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอที สแควร

ห้ องเลขที� A18-20 ชัน� 1 ศูนย์การค้ าไอที สแควร์ หลักสี�
เลขที� 333/100 หมูท่ ี� 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร.0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรสาร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17
E- mail: bm0052@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรมการกงสุล

316,318,320 ชัน� 2 ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5
โทรสาร 0-2241-7526
E- mail: loan8204@gsb.or.th
981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-4511, 08-6009-8898, 08-6009-8347,
08-4540-3172, 08-5675-1278
โทรสาร 0-2241-4511 ต่อ 16
E- mail: bm0010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรียาน

785-787 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903,
08-5662-9303
โทรสาร 0-2243-0295
E- mail: bm0009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางเลิ้ง

159 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2282-8505
โทรสาร 0-2282-8505
E- mail: bm0023@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหานาค

292/13-14 ถนนลูกหลวง แขวงสี�แยกมหานาค
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรสาร 0-2628-2785
E- mail: bm0024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทําเนียบรัฐบาล

1 ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537, 08-6010-1411,
08-6010-2099
โทรสาร 0-2281-8537 ต่อ 13
E- mail: bm0025@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานแดง

1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรสาร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E- mail: bm0035@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนจิตรลดา

อาคารธนาคารออมสินเฉลิมพระเกียรติ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสติ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสาร 0-2668-3459
E- mail: bm0049@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประดิพัทธ

96/5 อาคารบางกอกลิฟวิ�ง ถนนประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-7
โทรสาร 0-2278-4358
E- mail: bm0137@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรีม คอมเพล็กซ สามแสน

123 ชัน� 2 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรสาร 0-2574-5745 ต่อ 15
E- mail: bm0056@gsb.or.th

ห้ องเลขที� L1-13 ชัน� L1 ศูนย์การค้ าสุพรี ม คอมเพล็กซ์
เลขที� 1024 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 08-6010-4209
โทรสาร 0-2241-9252
E- mail: bm0165@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แจงวัฒนะ

ธนาคารออมสินสาขา แยกพิชัย

ชัน� 1 ศูนย์การค้ าบิก� ซีแจ้ งวัฒนะ เลขที� 96 หมู่ 1
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี� กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรสาร 0-2575-0351 ต่อ 19
E- mail: bm0140@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาเดอะ แจส รามอินทรา

ชัน� 1 ห้ องเลขที� A-106-107 โครงการเดอะแจส รามอินทรา
เลขที� 87 ถนนลาดปลาเค้ า แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2046-4189, 0-2046-4190
โทรสาร 0-2046-4189, 0-2046-4190
E- mail: bm0067@gsb.or.th

316, 318,320 ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9, 08-6010-4461, 09-2757-9288
โทรสาร 0-2241-0919
E- mail: bm0175@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 2

1769 ชัน� 4 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0142 ถึง 5
โทรสาร 0-2257-0147 ถึง 8
E- mail: rm2@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบางรัก

1231 ชัน� 3 ถนนเจริ ญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสาร 0-2630-6181-2, 0-2630-9420 ต่อ 20
E- mail: loan8205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางรัก

1231 ถนนเจริ ญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรสาร 0-2630-9808 ต่อ 20
E- mail: bm0018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวลําโพง

405 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรสาร 0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20
E- mail: bm0012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทร

1657/1-2 ซอยเจริ ญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5444
โทรสาร 0-2212-5444 ต่อ 20
E- mail: bm0017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทรเหนือ

122 อาคาร Double A Book Tower ชัน� 1
ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2637-9635-6
โทรสาร 0-2637-9636
E- mail: bm0147@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจันทน

226,228 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-3009, 0-2676-3010
โทรสาร 0-2286-5852
E- mail: bm0046@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีลม

144,144/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977
โทรสาร 0-2634-4977 ต่อ 20
E- mail: bm0051@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เยาวราช

452 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรสาร 0-2622-8385
E- mail: bm0138@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธรซิตี้ทาวเวอร

ชัน� G อาคารสาธรซิตี �ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรสาร 0-2648-3289
E- mail: bm0157@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี

1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสาร 0-2254-4453 ต่อ 19
E- mail: loan8206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรี

1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2651-6300, 0-2253-2939
โทรสาร 0-2253-2939
E- mail: bm0037@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญผล

1210-1212 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209
โทรสาร 0-2612-5203 ต่อ 106
E- mail: bm0011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จักรวรรดิ

327-335 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรสาร 0-2224-5307
E- mail: bm0021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วรจักร

90-92 ถนนวรจักร แขวงบ้ านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376
โทรสาร 0-2621-2198
E- mail: bm0022@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 189

ธนาคารออมสินสาขา อุรุพงษ

133 ซอย 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรสาร 0-2612-0070
E- mail: bm0026@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปอมปราบ

1/1-2 ถนนเสือป่ า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903, 0-2222-3860
โทรสาร 0-2222-3860
E- mail: bm0039@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามสแควร วัน

388 ชัน� 6 อาคารสยามสแควร์ วัน ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรสาร 0-2115-1301 ต่อ 14, 0-2115-1302 ต่อ 14
E- mail: bm0059@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามพารากอน

ศูนย์การค้ าสยามพารากอน ชัน� 4 ห้ องเลขที� 404 เลขที� 991
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601
โทรสาร 0-2610-9600 ต่อ 14, 0-2610-9601 ต่อ 14
E- mail: bm0061@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพลทินัม

เดอะแพลทินมั แฟชัน� มอลล์ ชัน� 5 ห้ องเลขที� 222/1283-84
เลขที� 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2121-9592
โทรสาร 0-2 121-9593
E- mail: bm0065@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบุญครอง

ศูนย์การค้ า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชัน� 4 ห้ องเลขที� PLA.F04.D003000
เลขที� 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2064-4006
โทรสาร 0-2064-4007
E- mail: bm0069@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพรอมพงษ

1769 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0139 ถึง 41
โทรสาร 0-2257-0139 ถึง 41 ต่อ 25
E- mail: loan8207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรอมพงษ

659 ปากซอยสุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรสาร 0-2662-7274
E- mail: bm0038@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามยาน

1529,1531 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรสาร 0-2216-8230
E- mail: bm0013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองเตย

1210 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรสาร 0-2249-7951 ต่อ 204
E- mail: bm0014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชประสงค

492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรสาร 0-2252-7319 ต่อ 20
E- mail: bm0042@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จามจุรีสแควร

อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน� G 319 ห้ องที� 124-125 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรสาร 0-2160-5113
E- mail: bm0055@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองหลอ

159/7-8 ซอยสุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581
โทรสาร 0-2392-5583
E- mail: bm0145@gsb.or.th

190 รายงานประจําป 2559

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเวิลด

ห้ องเลขที� B401/NN ชัน� 4 โซน B ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที� 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรสาร 0-2251-0010
E- mail: bm0155@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรุงเทพ ทาวเวอร

ห้ องเลขที� G04 ชัน� G อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์
เลขที� 2170 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรสาร 0-2308-0088-9 ต่อ 12
E- mail: bm0188@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ออล ซีซั่นส เพลส

ห้ องเลขที� 215A ชัน� 2 อาคารซีอาร์ ซี ทาวเวอร์
เลขที� 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-0499
โทรสาร 0-2654-0599
E- mail: bm0191@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกตเวย เอกมัย

ห้ องเลขที� 3127 ชัน� 3 ศูนย์การค้ าเกตเวย์ เอกมัย
เลขที� 982/22 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรสาร 0-2108-2691-2 ต่อ 15
E- mail: bm0190@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คอลัมน ทาวเวอร

อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ บริ เวณชัน� G เลขที� 199
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-3397-8
โทรสาร 0-2259-3397-8 ต่อ 17
E- mail: bm0195@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดคลองเตย

ภายในอาคารตลาดคลองเตย หลังที� 4 บริ เวณชัน� 2
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2249-9983-4
โทรสาร 0-2249-9983-4 ต่อ 17
E- mail: bm0199@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม
1769 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2257-0137
โทรสาร 0-2257-0138
E- mail: bm0070@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพระโขนง

1176 ชัน� 3 ถนนสุขมุ วิท 48 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรสาร 0-2391-6034-7 ต่อ 16
E- mail: loan8208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระโขนง

1176 ถนนสุขมุ วิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรสาร 0-2712-4115
E- mail: bm0040@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคําแหง

ภายในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0897
โทรสาร 0-2718-5929 ต่อ 20
E- mail: bm0109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคําแหง 2

ภายในบริ เวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 ถนนบางนา-ตราด
กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2397-6106, 0-2752-7057
โทรสาร 0-2397-6106 ต่อ 17
E- mail: bm0125@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองตัน

219, 221 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสาร 0-2719-8465 ต่อ 20
E- mail: bm0122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางนา

3040-42 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสาร 0-2393-7331 ต่อ 18
E- mail: bm0124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหมาก

2225-7 ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรสาร 0-2319-9139 ต่อ 19
E- mail: bm0134@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาราไดซ พารค

ศูนย์การค้ าพาราไดซ์ พาร์ ค ชัน� 2
61 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2787-2036-7
โทรสาร 0-2787-2037
E- mail: bm0132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอนสแควร

ห้ องเลขที� 3056D ชัน� 3 ศูนย์การค้ าซีคอนสแควร์
เลขที� 55 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรสาร 0-2138-5730
E- mail: bm0167@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตนซุง แอฟเวนิว

ห้ องเลขที� BK103 ชัน� 1 บริ เวณโซน A โครงการต้ นซุง แอฟเวนิว
เลขที� 226/3 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรสาร 0-2148-1043
E- mail: bm0169@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ธัญญาพารค ศรีนครินทร
ศูนย์การค้ าธัญญาพาร์ ค ศรี นคริ นทร์ อาคาร B
ห้ องเลขที� B2 33-B2 34 ชัน� 2
เลขที� 735,735/1-8 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรสาร 0-2108-6129-30 ต่อ 15
E- mail: bm0185@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปตท.ประเวศ

953/4 สถานีบริ การนํ �ามัน ปตท. บริ ษัท เอสซีจี ประเวศ จํากัด
เลขที� 953 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรสาร 0-2727-8562
E- mail: bm0186@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซเลเบรท บดินทรเดชา

บริ เวณชัน� 1 ศูนย์การค้ าเซเลเบรท บดินทรเดชา
เลขที� 361/1 ถนนอินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-538-2523, 02-538-7740
โทรสาร 02-5382523
E- mail: bm0197@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา

ภายในศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา บางนา บริ เวณชัน� 4
ห้ องเลขที� 426 เลขที� 587, 589 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรสาร 0-2393-7331 ต่อ 18
E- mail: bm0057@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะไนน พระราม 9
ศูนย์การค้ าเดอะไนน์ พระราม 9 ชัน� 1
ห้ องเลขที� F01B07000-F01B08000
เลขที� 999/1-4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-27167882-3
โทรสาร 0-27167882
E- mail: bm0062@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น

152 ชัน� 3 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองจัน� เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-23740-0370, 0-2374-0371
โทรสาร 0-2733-1556 ต่อ 18
E- mail: loan8209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองจั่น

152 ชัน� 2 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองจัน� เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343, 0-2377-4828,
0-2377-4858
โทรสาร 0-2374-1343 ต่อ 202
E- mail: bm0108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย 4

1748-1750 ถนนลาดพร้ าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789, 02933-7700
โทรสาร 0-2530-5210, 0-2933-6789,02933-7700 ต่อ 13,26
E- mail: bm0030@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล บางกะป

ภายในศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน� 3 ห้ องเลขที� 3S-R5
เลขที� 3522 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน� เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสาร 0-2363-3318
E- mail: bm0053@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
ห้ องเลขที� 307 ชัน� 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา
เลขที� 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรสาร 0-2521-8215
E- mail: bm0136@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส รามคําแหง

ห้ องเลขที� B207 ชัน� 2 โซนสถาบัน
ศูนย์การค้ าเพียวเพลส รามคําแหง
เลขที� 86/1 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรสาร 0-2372-3559
E- mail: bm0143@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามอินทรา กม.7

168,170 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2944-4444 , 0-2510-9716
โทรสาร 0-2510-9716 ต่อ 17
มือถือเงินฝาก 08-6016-4157, 09-8835-2003
มือถือสินเชื�อ 08-6016-4501
E- mail: bm0127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ ทาวน

ชัน� 2 ห้ องเลขที� F-204 ศูนย์การค้ าเดอะพาซิโอ ทาวน์
เลขที� 7/2-7 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173
โทรสาร 0-2111-3174
E- mail: bm0162@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว

ภายในศูนย์การค้ าอิมพีเรี ยล เวิลด์ ลาดพร้ าว ห้ องเลขที� AF-10,11
ชัน� 1 เลขที� 2539 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองเจ้ าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรสาร 0-29349001-2 ต่อ 15
E- mail: bm0183@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพราว 101

ศูนย์การค้ าแฮปปี � อเวนิว ลาดพร้ าว 101 อาคารทาวเวอร์ นอร์ ท
ห้ องบี 5 ชัน� 1 เลขที� 787/101 ซอยลาดพร้ าว 101 ถนนลาดพร้ าว
แขวงคลองเจ้ าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรสาร 0-2187-0236-7 ต่อ 18
E- mail: bm0184@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ชัน� 3 ห้ องเลขที� 308-309
เลขที� 69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงลาดพร้ าว
เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2553-6200-1
โทรสาร 0-2553-6201
E- mail: bm0063@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล

ศูนย์การค้ าเดอะคริ สตัล อาคาร I ชัน� 3 ห้ องเลขที� 302-303
เลขที� 213, 215 แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2102-2007
โทรสาร 0-2102-2007
E- mail: bm0064@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี

212 (ชัน� 2) ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-2168-70
โทรสาร 0-2540-2168-70 กด 18
E- mail: loan8296@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีนบุรี

212 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรสาร 0-2517-1241
E- mail: bm0105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองจอก

30 ถนนเชื�อมสัมพันธ์ แขวงกระทุม่ ราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185
โทรสาร 0-2543-1185 ต่อ 17
E- mail: bm0104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดกระบัง

ธนาคารออมสินสาขา มหาดไทย

ธนาคารออมสินสาขา เดอะ พรอมานาด

ธนาคารออมสินสาขา บางลําภูบน

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เคหะรมเกลา

ธนาคารออมสินสาขา เทเวศร

1793 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรสาร 0-2326-9955 ต่อ 17
E- mail: bm0106@gsb.or.th
เลขที� 589/7-9 ภายในศูนย์การค้ าเดอะ พรอมานาด
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรสาร 0-2947-5949
E- mail: bm0130@gsb.or.th
ห้ องเลขที� F1/4-5 ชัน� 1 ศูนย์การค้ าบิก� ซี เคหะร่มเกล้ า
เลขที� 8/2 ถนนเคหะร่มเกล้ า แขวงคลองสองต้ นนุน่
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรสาร 0-2329-9393
E- mail: bm0131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร

458/2 ถนนเลียบคลอง 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรสาร 0-2183-0183
E- mail: bm0148@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แฟชั่นไอสแลนด 2

ภายในศูนย์การค้ าแฟชัน� ไอส์แลนด์ (ห้ องเลขที� B004 ชัน� B)
เลขที� 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรสาร 0-2508-3840-2 ต่อ 18
E- mail: bm0182@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอเพลส
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ภายในศูนย์การค้ าไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ห้ องเลขที� B3-B4 ชัน� 2 เลขที� 1 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-5211-12
โทรสาร 0-2360-5211-12
E- mail: bm0198@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุวินทวงศ

ห้ องเลขที� 2CR243 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าบิก� ซี สุวินทวงค์
เลขที� 123 ถนนสุวินทวงค์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-0034
โทรสาร 0-2540-0035
E- mail: bm0066@gsb.or.th

ภายในกระทรวงมหาดไทย ถนนเฟื� องนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2622-0288, 0-2223-8287
โทรสาร 0-2223-8287
E- mail: bm0006@gsb.or.th
23-26 ถนนสิบสามห้ าง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสาร 0-2281-9687
E- mail: bm0007@gsb.or.th
250/7-9 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6365
โทรสาร 0-2282-6366
E- mail: bm0008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคลองตลาด

239 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377
โทรสาร 0-2223-2377 ต่อ 16
E- mail: bm0019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตศิริราช

87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-0737 ต่อ 16-24, 0-2411-2803
โทรสาร 0-2848-9189 ต่อ 14
E- mail: loan8211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศิริราช

87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935
โทรสาร 0-2411-2085
E- mail: bm0118@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพลู

852-854 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรสาร 0-2466-4177 ต่อ 16
E- mail: bm0111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาพระ

ธนาคารออมสินภาค 3

31/14-16 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรสาร 0-2467-3866 ต่อ 19
E- mail: bm0115@gsb.or.th

สํานักราชดําเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก

132/26-27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้ านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2115
โทรสาร 0-2412-8781
E- mail: bm0116@gsb.or.th

สํานักราชดําเนิน-สวนสนับสนุนสินเชื่อ

379/20 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรสาร 0-2466-1815
E- mail: bm0117@gsb.or.th

40 ชัน� 2 อาคาร ง. ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-4825-7
โทรสาร 0-2225-4825-7 ต่อ 2027
E-mail: rm3@gsb.or.th
40 อาคาร ง. ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรสาร 0-2224-1893
E-mail: bm9801@gsb.or.th
40 อาคาร ง. ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1892, 0-2225-5866, 0-2224-0229,
0-2224-1990, 0-2224-1905
โทรสาร 0-2224-0299, 0-2224-1892 ต่อ 23
E-mail: bm9803.CB@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย

ภายในกระทรวงมหาดไทย ถนนเฟื� องนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5865, 0-2225-5867
โทรสาร 0-2225-5865 ต่อ 11
E-mail: loan8210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนาพระลาน

25-27 ถนนหน้ าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-8060-1
โทรสาร 0-2224-8060 ต่อ 13
E-mail: bm0004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ

ธนาคารออมสินสาขา เจริญพาศน

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล ทาพระ

ห้ องเลขที� BS-C5A ชัน� B ศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ ท่าพระ
เลขที� 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรสาร 0-2477-7146
E- mail: bm0142@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา

ห้ องเลขที� 405 ชัน� 4 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้ า
เลขที� 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมริ นทร์
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9755
โทรสาร 0-2433-9754
E- mail: bm0154@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบางแค

709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรสาร 0-2413-2234 ต่อ 25
E- mail: loan8212@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 191

ธนาคารออมสินสาขา บางแค

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎรบูรณะ

ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล บางแค

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ

ธนาคารออมสินสาขา บางคอแหลม

709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรสาร 0-2413-1519 ต่อ 3
E- mail: bm0110@gsb.or.th
ห้ องเลขที� 3S-F8-F9 ชัน� 3 ศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ บางแค
เลขที� 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรสาร 0-2454-7001
E- mail: bm0135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลิ่งชัน

170-170/1 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ
เขตตลิง� ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2881-4170
โทรสาร 0-2434-6242
E- mail: bm0120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลัด

3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรสาร 0-2435-6353
E- mail: bm0121@gsb.or.th

1771, 1773, 1775 ถนนสุขสวัสดิ� แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรสาร 0-2428-1679
E- mail: bm0107@gsb.or.th
12 ถนนในวงเวียน แขวงบางยี�เรื อ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776
โทรสาร 0-2465-3231, 0-2465-1776 ต่อ 201
E- mail: bm0112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จเจาพระยา

2350/22 ถนนเจริ ญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรสาร 0-2291-4182
E- mail: loan8214@gsb.or.th
2350/22 ถนนเจริ ญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125
โทรสาร 0-2292-0125
E- mail: bm0016@gsb.or.th

291-293 ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรสาร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 23
E- mail: bm0114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงมหาเมฆ

ธนาคารออมสินสาขา วัดไทร

ธนาคารออมสินสาขา สาธุประดิษฐ

8/45 หมูท่ ี� 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379
โทรสาร 0-2415-1370 ต่อ 20
E- mail: bm0123@gsb.or.th

572/1-2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสาร 0-2677-5731
E- mail: bm0015@gsb.or.th
604/128,134 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรสาร 0-2284-0486
E- mail: bm0045@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญนคร

1411 ถนนเจริ ญนคร แขวงบางลําภูลา่ ง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรสาร 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201 ต่อ 6
E- mail: bm0126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางโพงพาง

1797 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรสาร 0-2444-0501 ต่อ 11
E- mail: bm0133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนสงสายใต

ธนาคารออมสินสาขา พระราม 2 ซอย 64

ธนาคารออมสินสาขา ดาวคะนอง

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกทศกัณฐ

ธนาคารออมสินสาขา ทุงครุ

ธนาคารออมสินสาขา ทรี ออน ธรี

ธนาคารออมสินสาขา หมูบานเศรษฐกิจ

24/6 หมูท่ ี� 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิง� ชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4
โทรสาร 0-2894-6052 ต่อ 17
E- mail: bm0054@gsb.or.th
612/5 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรสาร 0-2410-1491 ต่อ 18
E- mail: bm0164@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผัก

324, 326, 328 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4597-8
โทรสาร 0-2451-4597-8 ต่อ 111
E- mail: bm0156@gsb.or.th

52 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรสาร 0-2426-0416
E- mail: bm0163@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

105/2 หมูท่ ี� 11 แขวงตลิง� ชัน เขตตลิง� ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรสาร 0-2435-3059
E- mail: bm0166@gsb.or.th

569, 571 หมูบ่ ้ านเพชรชายทะเล ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610-1
โทรสาร 0-2464-5611
E- mail: bm0170@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแขม

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พระราม 2

16/12-13 หมูบ่ ้ านชวนชื�น เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริ ญ
(เพชรเกษม 81) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรสาร 0-2431-2618-9 ต่อ 4
E- mail: bm0179@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอน บางแค

333 ชัน� 3 ศูนย์การค้ าซีคอน บางแค
เลขที� 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรสาร 0-2458-2476
E- mail: bm0193@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ พารค
กาญจนาภิเษก

ห้ องเลขที� W-02 อาคาร W ชัน� 1 โซนพลาซา
ศูนย์การค้ าเดอะพาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก
เลขที� 8/9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสรรพน์
เขตทวีวฒ
ั นา เขตตลิง� ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2111-3941-2
โทรสาร 0-2111-3942
E- mail: bm0168@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เนติบัณฑิตยสภา

32/2-8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิง� ชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2422-3963-4
โทรสาร 0-2422-3964
E- mail: bm0168@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตราษฏรบูรณะ

1771, 1773, 1775 ถนนสุขสวัสดิ� แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2428-2733-5
โทรสาร 0-2428-2733-5 ต่อ 22
E- mail: loan8213@gsb.or.th

192 รายงานประจําป 2559

ห้ องเลขที� GCR117 ชัน� 1 ห้ างบิก� ซี พระราม 2
เลขที� 127 ถนนพระรามที� 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรสาร 0-2415-7357
E- mail: bm0177@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บางปะกอก

ชัน� 3 ห้ องเลขที� F3/14A ห้ างบิก� ซี บางปะกอก
เลขที� 278 หมูท่ ี� 1 ถนนสุขสวัสดิ� แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรสาร 0-2427-7951-2 ต่อ 106
E- mail: bm0178@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบอน (ตลาดปนทอง)

315 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690-1
โทรสาร 0-2415-9690 ต่อ 17
E- mail: bm0180@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ห้ องเลขที� 326 ชัน� 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที� 160 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2903
โทรสาร 0-2416-2903 ต่อ 20
E- mail: bm0187@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมโทร เวสตทาวน

(เดิมเป็ นสาขาเทสโก้ โลตัส กัลปพฤกษ์ ) ย้ ายเมื�อวันที� 9 พ.ย. 59
ศูนย์การค้ าเมโทร เวสต์ทาวน์ ชัน� 2 อาคาร C ห้ องเลขที� C204-C205
เลขที� 212/2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2496-1894
โทรสาร 0-2496-1893
E- mail: bm0192@gsb.or.th

247/1-3 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสาร 0-2294-8701
E- mail: bm0048@gsb.or.th
1060 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824
โทรสาร 0-2876-1824 ต่อ 12
E- mail: bm0128@gsb.or.th

(เดิมเป็ นสาขา ฟิ วเจอร์ มาร์ ท พระราม 3)
เปลี�ยนเมื�อวันที� 9 พ.ย. 59
ห้ องเลขที� TR 5/1-2 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์ มาร์ ท พระราม 3
เลขที� 295 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4882
โทรสาร 0-2291-4880
E- mail: bm0139@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ห้ องเลขที� 201 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เลขที� 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2164-0057-8
โทรสาร 0-2164-0059
E- mail: bm0146@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยการคากรีนเพลส พลาซา
ห้ องเลขที� 106 ชัน� 1 ศูนย์การค้ ากรี นเพลส พลาซา
เลขที� 88/8 ซอยจันทร์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรสาร 0-2212-5237
E- mail: bm0176@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 107 (แฉลมนิมิตร)
458, 460 ซอยเจริ ญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรสาร 0-2291-3662
E- mail: bm0181@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินท-อินเตอรเซค

A11, A12 ชัน� 1 ศูนย์การค้ าอินท์-อินเตอร์ เซค เลขที� 982
ถนนพระรามที� 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2293482-3
โทรสาร 0-2293482-3
E- mail: bm0189@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 4

927/16 ชัน� 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชัย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3144-7
โทรสาร 0-3441-3144-7 ต่อ 341112
E-mail: rm4@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี

204 ชัน� 3 หมูท่ ี� 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลไร่ส้ม
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-1409
โทรสาร 0-3240-1409 ต่อ 21
E-mail: loan8215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบุรี

ธนาคารออมสินสาขา หัวหิน

ธนาคารออมสินสาขา บานโปง

ธนาคารออมสินสาขา ทายาง

ธนาคารออมสินสาขา ทับสะแก

ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม

ธนาคารออมสินสาขา บานแหลม

ธนาคารออมสินสาขา คายธนะรัชต

ธนาคารออมสินสาขา ดําเนินสะดวก

ธนาคารออมสินสาขา ชะอํา

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพาน

ธนาคารออมสินสาขา ปากทอ

204 ชัน� 2 หมูท่ ี� 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลไร่ส้ม
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรสาร 0-3242-5159 ต่อ 15
E-mail: bm1101@gsb.or.th
233/1 หมูท่ ี� 1 ถนนใหญ่ ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสาร 0-3246-1555
E-mail: bm1102@gsb.or.th
386/2 หมูท่ ี� 2 ถนนเพชรบุรี-บ้ านแหลม ตําบลบ้ านแหลม
อําเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรสาร 0-3248-1096
E-mail: bm1103@gsb.or.th
499/34 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสาร 0-3247-1135
E-mail: bm1104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขายอย

120 หมูท่ ี� 5 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขาย้ อย
อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรสาร 0-3256-2234
E-mail: bm1105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานจอมเกลา
1 ถนนพงษ์ สรุ ิ ยา ตําบลท่าราบ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสาร 0-3241-8222
E-mail: bm1106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญาปลอง
130 หมูท่ ี� 4 ตําบลหนองหญ้ าปล้ อง
อําเภอหนองหญ้ าปล้ อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
โทร. 0-3249-4388
โทรสาร 0-3249-4388
E-mail: bm1107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกงกระจาน

444/5 หมูท่ ี� 1 ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรสาร 0-3278-8499 ต่อ 14
E-mail: bm1108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส ทายาง

21/2 ถนนดําเนินเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสาร 0-3251-1041, 0-3253-2155
E-mail: bm1202@gsb.or.th
174 หมูท่ ี� 11 ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรสาร 0-3267-1024, 0-3267-1996
E-mail: bm1203@gsb.or.th
125 หมูท่ ี� 3 ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ตําบลเขาน้ อย
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรสาร 0-3262-1695
E-mail: bm1204@gsb.or.th
167/10 หมูท่ ี� 1 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล
ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสาร 0-3269-1234, 0-3269-1876
E-mail: bm1205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราณบุรี

26/2 หมูท่ ี� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขาน้ อย
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรสาร 0-3262-1441
E-mail: bm1206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี

603 หมูท่ ี� 1 ถนนเพชรเกษม อําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77150
โทร. 0-3268-1221, 0-3268-1710
โทรสาร 0-3268-1221
E-mail: bm1207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามรอยยอด

28 หมูท่ ี� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลไร่ใหม่
อําเภอสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสาร 0-3257-3276
E-mail: bm1208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
13/12-24 ถนนสระสรง ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6
โทรสาร 0-3251-6326
E-mail: bm1209@gsb.or.th

ชัน� G ห้ างสรรพสินค้ าเทสโก้ โลตัส ท่ายาง
เลขที� 777 หมูท่ ี� 1 ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรสาร 0-3246-3844
E-mail: bm1109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากนํ้าปราณ

ธนาคารออมสินสาขา บานลาด

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพานนอย

หนวยใหบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ธนาคารออมสินสาขา บลูพอรต หัวหิน

42/29 หมูท่ ี� 6 ตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด
จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-2051
โทรสาร 0-3249-2052
E-mail: bm1111@gsb.or.th
เลขที� 38 หมูท่ ี� 8 ถนนหาดเจ้ าสําราญ ตําบลนาวุ้ง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-5541
โทรสาร 0-3240-5542
E-mail: bm1106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ

5 ชัน� 3 ถนนก้ องเกียรติ ตําบลประจวบคีรีขนั ธ์
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรสาร 0-3261-1810 , 0-3260-3439
E-mail: loan8216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประจวบคีรีขันธ
5 ชัน� 2 ถนนก้ องเกียรติ ตําบลประจวบคีรีขนั ธ์
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรสาร 0-3261-1015, 0-3261-1550
E-mail: bm1201@gsb.or.th

9/92-9/93 หมูท่ ี� 2 ตําบลปากนํ �าปราณ อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรสาร 0-3263-1457
E-mail: bm1210@gsb.or.th
54/2 หมูท่ ี� 4 ตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้ อย
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรสาร 0-3269-9588
E-mail: bm1211@gsb.or.th

169 ถนนแสงชูโต ตําบลบ้ านโป่ ง อําเภอบ้ านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรสาร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 17
E-mail: bm0902@gsb.or.th
105 ถนนโพธาราม ตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602
โทรสาร 0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อ 18
E-mail: bm0903@gsb.or.th
259 หมูท่ ี� 8 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตําบลดําเนินสะดวก
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
โทร. 0-3224-1001, 0-3234-6235
โทรสาร 0-3224-1001
E-mail: bm0904@gsb.or.th
462/1 หมูท่ ี� 1 ถนนราษฎร์ เกษม ตําบลปากท่อ
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทร. 0-3228-1472
โทรสาร 0-3228-1472 ต่อ 18
E-mail: bm0905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมบึง

225 หมูท่ ี� 3 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241, 0-3226-1416
โทรสาร 0-3226-1241
E-mail: bm0906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางแพ

314/6 หมูท่ ี� 5 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตําบลบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรสาร 0-3238-1005
E-mail: bm0907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผึ้ง

314/20-21 หมูท่ ี� 1 ถนนราชบุรี-สวนผึ �ง ตําบลป่ าหวาย
อําเภอสวนผึ �ง จังหวัดราชบุรี
โทร. 0-3273-1832, 0-3273-1859
โทรสาร 0-3273-1832, 0-3273-1859 ต่อ 11
E-mail: bm0908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสุริยวงศ

143/15-16 ถนนศรี สรุ ิ ยวงศ์ ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรสาร 0-3232-5474
E-mail: bm0909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รอยัลพารค

ชัน� 1 ศูนย์การค้ ารอยัลพาร์ ค
เลขที� 11 ถนนคฑาธร ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
โทร. 0-3232-7994, 0-3232-7995
โทรสาร 0-3232-7994, 0-3232-7995 ต่อ 107
E-mail: bm0910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บานโปง

ห้ องเลขที� GCR 102-103 ชัน� 1 ศูนย์การค้ าบิก� ซี
ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาบ้ านโป่ ง
เลขที� 58 หมูท่ ี� 5 ตําบลหนองอ้ อ อําเภอบ้ านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรสาร 0-3222-1629
E-mail: bm0911@gsb.or.th

ศูนย์การค้ าบลูพอร์ ต หัวหิน รี สอร์ ท มอลล์ ห้ องเลขที� B06
เลขที� 8/89 ซอยหมูบ่ ้ านหนองแก ตําบลหนองแก
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
โทร. 0-3252-3258
โทรสาร 0-3252-3259
E-mail: bm1212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดเพลง

ธนาคารออมสินเขตราชบุรี

ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร

ธนาคารออมสินสาขา ราชบุรี

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสาคร

209 ถนนวรเดช ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรสาร 0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่อ 17
E-mail: loan8217@gsb.or.th
207 ถนนวรเดช ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 0-3231-2788, 0-3233-7045
โทรสาร 0-3233-7045, 0-3231-2788 ต่อ 202
E-mail: bm0901@gsb.or.th

129/14 หมูท่ ี� 5 ตําบลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี 70170
โทร. 0-3239-8072, 0-3239-8073
โทรสาร 0-3239-8072, 0-3239-8073 ต่อ 14
E-mail: bm0912@gsb.or.th
927/16 ชัน� 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชัย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสาร 0-3441-3149
E-mail: loan8218@gsb.or.th
927/16 ชัน� 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชัย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
โทรสาร 0-3441-1111
E-mail: bm0701@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 193

ธนาคารออมสินสาขา กระทุมแบน

ธนาคารออมสินสาขา บางเลน

ธนาคารออมสินสาขา บานแพว

ธนาคารออมสินสาขา กําแพงแสน

1322 ถนนสุคนธวิท ตําบลตลาดกระทุม่ แบน
อําเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-1555, 0-3484-4497
โทรสาร 0-3447-1555 ต่อ 16
E-mail: bm0702@gsb.or.th
332/47-49 หมูท่ ี� 1 ตําบลหลักสาม อําเภอบ้ านแพ้ ว
จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรสาร 0-3448-1333
E-mail: bm0703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชัย

822 ถนนสุคนธวิท ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1112, 0-3441-1121
โทรสาร 0-3441-1112 ต่อ 116
E-mail: bm0704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์แจ

19/47-48 หมูท่ ี� 4 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3449-4648
โทรสาร 0-3449-4649
E-mail: bm0705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พันทายนรสิงห

45/3 หมูท่ ี� 8 ถนนพลดําริ ห์ ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสาร 0-3439-1047
E- mail: bm0803@gsb.or.th
182 หมูท่ ี� 1 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรสาร 0-3435-1379
E- mail: bm0806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามจันทร

243/33 ถนนราชวิถี ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสาร 0-3425-3979 ต่อ 19
E- mail: bm0807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตูม

33/1 หมูท่ ี� 5 ตําบลสามง่าม อําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรสาร 0-3438-1392
E- mail: bm0809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร นครปฐม

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ชัน� 3 ห้ องเลขที� 334 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เลขที� 99/19, 99/20 หมูท่ ี� 2 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรสาร 0-2429-6935 ต่อ 102
E-mail: bm0814@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี

210 ชัน� 3 ถนนแสงชูโต ตําบลบ้ านเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรสาร 0-3451-7038
E- mail: loan8220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนบุรี

210 ชัน� 2 ถนนแสงชูโต ตําบลบ้ านเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสาร 0-3451-1582
E- mail: bm1301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทามวง

241/1 หมูท่ ี� 3 ถนนแสงชูโต ตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรสาร 0-3461-1001
E- mail: bm1302@gsb.or.th

ห้ องเลขที� RT-3 ชัน� 1 อาคาร A ศูนย์การค้ าโฮมโปร นครปฐม
ถนนเพชรเกษม ตําบลห้ วยจระเข้ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรสาร 0-3421-2196
E- mail: bm0811@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาเรือ (กาญจนบุรี)

ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2

ธนาคารออมสินสาขา ทามะกา

ธนาคารออมสินสาขา สามพราน

ธนาคารออมสินสาขา พนมทวน

ธนาคารออมสินสาขา ออมใหญ

ธนาคารออมสินสาขา ลูกแก

ธนาคารออมสินสาขา นครชัยศรี

ธนาคารออมสินสาขา ทองผาภูมิ

592 ถนนเพชรสมุทร ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3472-0804, 0-3472-0806
โทรสาร 0-3472-0806
E-mail: bm0604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศาลายา

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหญา

145 ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรสาร 0-2951-1572
E- mail: rm5@gsb.or.th, rm5a@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ออมใหญ

ธนาคารออมสินสาขา บอพลอย

ธนาคารออมสินสาขา พุทธมณฑลสาย 4

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดผาสุก

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหวาย

ธนาคารออมสินสาขา หวยกระเจา

189/131-133 หมูท่ ี� 5 ตําบลพันท้ ายนรสิงห์ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรสาร 0-3445-8079
E-mail: bm0706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1

144/801-802 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเดื�อ
อําเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรสาร 0-3447-4803
E-mail: bm0707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม

330/38 ถนนไกรชนะ ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1234, 0-3471-6118
โทรสาร 0-3471-1234 ต่อ 108
E-mail: bm0601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อัมพวา

16 ถนนพวงสมบูรณ์ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3475-1195, 0-3475-2019
โทรสาร 0-3475-1195
E-mail: bm0602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคนที

44/2 หมูท่ ี� 6 ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-1533, 0-3476-2019
โทรสาร 0-3476-1533
E-mail: bm0603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรสมุทร

ธนาคารออมสินภาค 5

ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1

24, 26, 28 ชัน� 3 ถนนทหารบก ตําบลพระปฐมเจดีย์
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรสาร 0-3427-2551
E- mail: loan8219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครปฐม

24, 26, 28 ชัน� 2 ถนนทหารบก ตําบลพระปฐมเจดีย์
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรสาร 0-3425-4636
E- mail: bm0801@gsb.or.th

194 รายงานประจําป 2559

41 หมูท่ ี� 7 ถนนเข้ าที�วา่ การอําเภอสามพราน ตําบลสามพราน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 0-3432-3900
โทรสาร 0-3432-3900 ต่อ 13
E- mail: loan8298@gsb.or.th
41 หมูท่ ี� 7 ถนนเข้ าที�วา่ การอําเภอสามพราน ตําบลสามพราน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรสาร 0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อ 16
E- mail: bm0802@gsb.or.th
11/4 หมูท่ ี� 8 ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้ อมใหญ่ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสาร 0-2420-3655 ต่อ 201, 203-206
E- mail: bm0804@gsb.or.th
136/13-15 หมูท่ ี� 1 ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรสาร 0-3433-1564 ต่อ 202
E- mail: bm0805@gsb.or.th
26/24, 26/25 หมูท่ ี� 5 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรสาร 0-2441-0987 ต่อ 16
E- mail: bm0808@gsb.or.th
17/17 หมูท่ ี� 8 ตําบลอ้ อมใหญ่ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรสาร 0-2431-1366
E- mail: bm0810@gsb.or.th
169/142-143 หมูท่ ี� 7 ตําบลกระทุม่ ล้ ม อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73220
โทร. 0-2497-3882-4, 0-2497-3880-2
โทรสาร 0-2497-3882-7 ต่อ 103 0-2497-3880-2 ต่อ 103
E- mail: bm0812@gsb.or.th
71/9-10 หมูท่ ี� 13 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรสาร 0-3431-8685-7 ต่อ 108
E- mail: bm0813@gsb.or.th

281 ถนนแสงชูโต ตําบลท่าเรื อ อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019
โทรสาร 0-3456-1194 ต่อ 16
E- mail: bm1303@gsb.or.th
1/22-23 หมูท่ ี� 2 ถนนแสงชูโต อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรสาร 0-3454-3235
E- mail: bm1304@gsb.or.th

248 หมูท่ ี� 3 ถนนอูท่ อง-กาญจนบุรี ตําบลพนมทวน
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสาร 0-3463-0443
E- mail: bm1305@gsb.or.th
82 หมูท่ ี� 6 ตําบลดอนขมิ �น อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสาร 0-3456-6446
E- mail: bm1306@gsb.or.th
301 หมูท่ ี� 1 ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสาร 0-3459-9312 ต่อ 20
E- mail: bm1307@gsb.or.th
152/12-13 หมูท่ ี� 1 ตําบลลาดหญ้ า อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8020
โทรสาร 0-3458-8019
E- mail: bm1308@gsb.or.th
256/2 หมูท่ ี� 1 ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรสาร 0-3458-1199
E- mail: bm1309@gsb.or.th
160/179-180 ตําบลบ้ านเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรสาร 0-3451-8880
E- mail: bm1310@gsb.or.th
54 หมู่ 6 ตําบลห้ วยกระเจา อําเภอห้ วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328
โทรสาร 0-3467-7327
E- mail: bm1311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดานมะขามเตี้ย

5/3 หมูท่ ี� 1 ตําบลด่านมะขามเตี �ย อําเภอด่านมะขามเตี �ย
จังหวัดกาญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรสาร 0-3467-2583
E- mail: bm1312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอราวัณ

46 หมูท่ ี� 4 ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรี สวัสดิ�
จังหวัดกาญจนบุรี 71250
โทร. 0-3457-4128
โทรสาร 0-3457-4129
E- mail: bm1313@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1

145 ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9884, 0-2589-9774
โทรสาร 0-2589-9774 ต่อ 15, 16 / 0-2589-9884 ต่อ 15, 16
E- mail: loan8297@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ติวานนท

145 ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491, 0-2951-3492, 0-2951-3493
โทรสาร 0-2951-3494
E- mail: bm0209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นนทบุรี

22/31 หมูท่ ี� 4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบลสวนใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207
โทรสาร 0-2525-0216, 0-2526-6518,0-2967-3207 ต่อ 15
E- mail: bm0201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากเกร็ด

100/19-21 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรสาร 0-2583-3376
E- mail: bm0206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แคราย

115/30-32 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572
โทรสาร 0-2588-4779 ต่อ 24
E- mail: bm0207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล งามวงศวาน

ห้ องเลขที� 3/1, 3/2 ชัน� 4 ภายในศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เลขที� 30/39-50 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ตู้ปณ.65 ปณฝ.งามวงศ์วาน นนทบุรี 11001
โทร. 0-2550-1147
โทรสาร 0-2550-0418
E- mail: bm0211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ
ห้ องเลขที� 417 ชัน� 4 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา แจ้ งวัฒนะ
เลขที� 99 หมูท่ ี� 2 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรสาร 0-2193-8214
E- mail: bm0213@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร

ห้ องเลขที� A-15, 16 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เลขที� 562, 566 หมูท่ ี� 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรสาร 0-2527-8716 ต่อ 17
E- mail: bm0214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทานํ้านนทบุรี

137 หมูท่ ี� 4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบลสวนใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรสาร 0-2967-2016
E- mail: bm0217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองทองธานี

55/622-623 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรสาร 0-2503-3822
E- mail: bm0208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)
101-101/1 ถนนป๊ อปปูลา่ ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรสาร 0-2980-7003
E- mail: bm0219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ
ภายในโครงการเพียวเพลส ราชพฤกษ์
เลขที� 62/32 หมูท่ ี� 1 ตําบลอ้ อมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรสาร 0-2924-4680
E- mail: bm0221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยการคาสลากไทย

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ
ศูนย์การค้ าเดอะคริ สตัล ราชพฤกษ์ ชัน� 1 อาคาร C
ห้ องเลขที� 118-120
เลขที� 555/9 หมูท่ ี� 1 ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0-2102-3502-3
โทรสาร 0-2102-3503
E- mail: bm0224@gsb.or.th

ตังอยู
� ช่ นั � 2 โครงการศูนย์การค้ าสลากไทย
เลขที� 347 ถนนสนามบินนํ �า ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-6227-8
โทรสาร 0-2580-6229
E- mail: bm0222@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2

ธนาคารออมสินสาขา สุพรรณบุรี

92-92/1 หมูท่ ี� 1 ถนนไทรน้ อย-วัดต้ นเชือก ตําบลคลองขวาง
อําเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1490, 08-7805-6279, 08-6028-8511,
08-6028-8540, 08-7805-6234
โทรสาร 0-2597-1491
E- mail: loan8221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบัวทอง

26/1 หมูท่ ี� 2 ถนนบางกรวย – ไทรน้ อย ตําบลโสนลอย
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรสาร 0-2571-7970 ต่อ 13
E- mail: bm0203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกรวย

99/99 หมูท่ ี� 3 ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรสาร 0-2883-7837 ต่อ 17
E- mail: bm0204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางใหญ

24/15 ถนนเณรแก้ ว ตําบลท่าพี�เลี �ยง อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรสาร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 26
E- mail: loan8222@gsb.or.th
24/15 ถนนเณรแก้ ว ตําบลท่าพี�เลี �ยง อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสาร 0-3552-3020 ต่อ 24
E- mail: bm1001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองพี่นอง

61 ถนนบางลี�-หนองวัลย์เปรี ยง ตําบลสองพี�น้อง
อําเภอสองพี�น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสาร 0-3553-1014
E- mail: bm1002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามชุก

890 หมูท่ ี� 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตําบลสามชุก
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสาร 0-3557-2019
E- mail: bm1003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีประจันต

107 หมูท่ ี� 2 ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรสาร 0-2595-1625 ต่อ 21
E- mail: bm0205@gsb.or.th

552-553 หมูท่ ี� 3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตําบลศรี ประจันต์
อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรสาร 0-3558-1481
E- mail: bm1004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรใหญ

ธนาคารออมสินสาขา เดิมบางนางบวช

ธนาคารออมสินสาขา อินเด็กซ บางใหญ

ธนาคารออมสินสาขา บางปลามา

101 หมูท่ ี� 2 ถนนตลิง� ชัน-สุพรรณบุรี ตําบลไทรใหญ่
อําเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670, 08-6027-5388, 08-5664-1145
โทรสาร 0-2598-9112
E- mail: bm0210@gsb.or.th
ห้ องเลขที� R-3 ชัน� 1 ศูนย์การค้ าอินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ บางใหญ่
เลขที� 87 หมูท่ ี� 6 ถนนตลิง� ชัน ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2 โทรศัพท์มือถือ 08-7027-6613,
08-7027-7039
โทรสาร 0-2595-0300
E- mail: bm0215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา การไฟฟาฝายผลิตบางกรวย
6/6-7 หมูท่ ี� 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้ อย ตําบลบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรสาร 0-2446-6336
E- mail: bm0216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวทองสแควร

ห้ องเลขที� 5/62-63 ชัน� 1 และห้ องเลขที� 5/76 ชัน� 2
หมูท่ ี� 1 โครงการบัวทองสแควร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้ อย
ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรสาร 0-2925-8900
E- mail: bm0218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรนอย

92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้ อย-วัดต้ นเชือก ตําบลคลองขวาง
อําเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรสาร 0-2597-1493
E- mail: bm0220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล เวสตเกต

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล เวสท์เกต ชัน� 3 ห้ องเลขที� 340
เลขที� 199,199/1,199/2 หมูท่ ี� 6 ตําบลเสาธงหิน
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 0-2194-2986-7
โทรสาร 0-2194-2986
E- mail: bm0223@gsb.or.th

350 หมูท่ ี� 5 ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรสาร 0-3557-8410
E- mail: bm1005@gsb.or.th
263 หมูท่ ี� 5 ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้ า
จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรสาร 0-3558-7363
E- mail: bm1006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อูทอง

158 หมูท่ ี� 6 ถนนท้ าวอูท่ อง ตําบลอูท่ อง อําเภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสาร 0-3555-1083 ต่อ 15
E- mail: bm1007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดานชาง

470 หมูท่ ี� 1 ถนนสามชุก-ด่านช้ าง ตําบลด่านช้ าง
อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสาร 0-3559-5495
E- mail: bm1008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเจดีย

1649 หมูท่ ี� 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรสาร 0-3559-1658 ต่อ 13
E- mail: bm1009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญาไซ

570/4 หมูท่ ี� 5 ตําบลหนองหญ้ าไซ อําเภอหนองหญ้ าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรสาร 0-3557-7136
E- mail: bm1010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนางพิม

170/9 ถนนนางพิม ตําบลท่าพี�เลี �ยง อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรสาร 0-3552-5782
E- mail: bm1011@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 195

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
ห้ องเลขที� 206 ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สุพรรณบุรี
เลขที� 449 หมูท่ ี� 5 ตําบลท่าระหัด อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรสาร 0-3545-4244
E- mail: bm1012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงคอก

111/11-12 หมูท่ ี� 10 ตําบลทุง่ คอก อําเภอสองพี�น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรสาร 0-3558-9413
E- mail: bm1013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 6

310/12 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419
โทรสาร 0-5622-2350, 0-5623-1564
E- mail: rm6@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค 1

310/12 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรสาร 0-5622-6510
E- mail: loan8223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรควิถี

ธนาคารออมสินสาขา ชุมตาบง

139/4-5 หมูท่ ี� 5 ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรสาร 0-5629-3135
E- mail: bm2516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี (วี-สแควร) นครสวรรค
ห้ างสรรพสินค้ าบิก� ซี นครสวรรค์ 1 บริ ษัท นิภาพรพัฒน์ จํากัด
เลขที� 320/11 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร.0-5623-3393-4
โทรสาร 0-5623-3395
E- mail: bm2517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค 2

371/14 หมูท่ ี� 1 ถนนท่าตะโก-นครสวรรค์ ตําบลท่าตะโก
อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-8711
โทรสาร 0-5624-8712
E- mail: loan8224@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตาคลี

300 ถนนพหลโยธิน ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสาร 0-5626-1541 ต่อ 23
E- mail: bm2505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาตะโก

310/12 ถนนสวรรค์วิถี ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
โทรสาร 0-5622-2436
E- mail: bm2510@gsb.or.th

371/14 หมูท่ ี� 1 ถนนท่าตะโก-นครสวรรค์ ตําบลท่าตะโก
อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรสาร 0-5624-9333
E- mail: bm2507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครสวรรค

ธนาคารออมสินสาขา ตากฟา

46 ถนนเวสสุวรรณ์ ตําบลปากนํ �าโพ อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสาร 0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่อ 18
E- mail: bm2501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พยุหะคีรี

170/5 หมูท่ ี� 4 ถนนศรี พยุหะ ตําบลพยุหะ
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรสาร 0-5634-1053
E- mail: bm2502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรรพตพิสัย

123/1 หมูท่ ี� 2 ถนนบรรพตพิสยั -หนองสังข์ ตําบลท่างิ �ว
อําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรสาร 0-5627-9103
E- mail: bm2504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดยาว

765 หมูท่ ี� 6 ถนนลาดยาว-นครสวรรค์ ตําบลลาดยาว
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสาร 0-5627-1008
E- mail: bm2506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกรกพระ

143/1 หมูท่ ี� 4 ถนนสุขาภิบาล 4 ตําบลโกรกพระ
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212
โทรสาร 0-5632-0320
E- mail: bm2511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดศรีนคร

558/68-69 หมูท่ ี� 9 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรสาร 0-5688-1619
E- mail: bm2512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองปลิง

704-705 หมูท่ ี� 2 ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรสาร 0-5625-6027
E- mail: bm2513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเบน

248/4-6 หมูท่ ี� 15 ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรสาร 0-5629-6319
E- mail: bm2515@gsb.or.th

196 รายงานประจําป 2559

68 หมูท่ ี�1 ถนนพหลโยธิน อําเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362
โทรสาร 0-5624-1362
E- mail: bm2508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัว

51 หมูท่ ี� 8 ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตําบลหนองบัว
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรสาร 0-5625-1333, 0-5632-3146
E- mail: bm2509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมแสง

19-21 ถนนแสงสันติสขุ ตําบลชุมแสง อําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรสาร 0-5628-2166, 0-5628-2697
E- mail: bm2503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไพศาลี

399/1-3 หมู่ 5 ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรสาร 0-5625-9554
E- mail: bm2514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี

220/1 ถนนท่าช้ าง ตําบลอุทยั ใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดอุทยั ธานี 61000
โทร. 0-5651-4577
โทรสาร 0-5651-4577
E- mail: loan8225@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัยธานี

220/1 ถนนท่าช้ าง ตําบลอุทยั ใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดอุทยั ธานี 61000
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสาร 0-5651-1070
E- mail: bm3301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองฉาง

276/1 หมูท่ ี� 5 ถนนหนองฉาง-อุทยั ธานี อําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทยั ธานี 61110
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสาร 0-5653-1077
E- mail: bm3302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสัก

53/4 ถนนหนองฉาง-ลานสัก อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทยั ธานี 61160
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสาร 0-5653-7085
E- mail: bm3303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานไร

45/6-8 หมู่ 1 ตําบลบ้ านไร่ อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรสาร 0-5653-9264
E- mail: bm3304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยนาท

60/18 ถนนวงษ์ โต ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576
โทรสาร 0-5641-2576
E- mail: bm3201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มโนรมย

45/1 หมูท่ ี� 3 ถนนมโนรมย์-อุทยั ธานี ตําบลคุ้งสําเภา
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478
โทรสาร 0-5649-1111
E- mail: bm3202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดสิงห

51-52 ถนนภูวสุวรรณวิถี อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264
โทรสาร 0-5646-1111
E- mail: bm3203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หันคา

274/2 หมูท่ ี� 1 ถนนบรรจบวิถี อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรสาร 0-5645-1009
E- mail: bm3204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรคบุรี

4/13 หมูท่ ี� 8 ถนนเจ้ ายี�พระยา ตําบลแพรกศรี ราชา
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280
โทรสาร 0-5648-1111
E- mail: bm3205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรพยา

347 หมูท่ ี� 4 ถนนชัยนาท-สิงห์บรุ ี อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท 17150
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238
โทรสาร 0-5649-9100
E- mail: bm3206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม ชัยนาท

363/6-7 ถนนทางหลวง 340 ตําบลบ้ านกล้ วย อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1165-6
โทรสาร 0-5641-1165 ต่อ 22
E- mail: bm3207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพิจิตร

22-28 ถนนแดงทองดี ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1422
โทรสาร 0-5662-1422 ต่อ 21
E- mail: loan8226@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะพานหิน

22-28 ถนนแดงทองดี ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสาร 0-5662-1265
E- mail: bm3102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิจิตร

602/1 ถนนบุษบา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสาร 0-5661-1264
E- mail: bm3101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางมูลนาก

41 ถนนประเทืองถิ�น อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสาร 0-5663-1070
E- mail: bm3103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามงาม

190 หมูท่ ี� 13 ถนนพิจิตร-กําแพงเพชร อําเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสาร 0-5669-1166
E- mail: bm3104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชรถ

20/137 ถนนคลองคะเชนทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรสาร 0-5699-0899
E- mail: bm3105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก

282/9 หมูท่ ี� 1 ถนนวังทอง-เขาทราย ตําบลสากเหล็ก
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรสาร 0-5669-9232
E- mail: bm3106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพทะเล

763 หมูท่ ี� 2 ถนนโพทะเล-บางมูลนาก อําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรสาร 0-5668-1147
E- mail: bm3107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับคลอ

350/2-3 หมูท่ ี� 9 ตําบลทับคล้ อ อําเภอทับคล้ อ จังหวัดพิจิตร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรสาร 0-5664-1744-5
E- mail: bm3108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตลพบุรี

226/36-38 ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-4733, 0-3642-4800
โทรสาร 0-3642-4733 ต่อ 4
E- mail: loan8227@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนสระแกว

226/36-38 ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1045, 0-3641-4256, 0-3642-0132
โทรสาร 0-3641-1045 ต่อ 26
E- mail: bm1707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลพบุรี

26/1 ถนนวิชาเยนทร์ ตําบลท่าหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585
โทรสาร 0-3641-1072 ต่อ 11
E- mail: bm1701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกะเทียม

75/1 หมูท่ ี� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลเขาพระงาม
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
โทร. 0-3648-6217
โทรสาร 0-3648-6561
E- mail: bm1702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกสําโรง

2 ถนนศรี สําโรง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800
โทรสาร 0-3644-1800
E- mail: bm1703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานหมี่

61 ถนนเทศบาล ตําบลบ้ านหมี� อําเภอบ้ านหมี� จังหวัดลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261
โทรสาร 0-3647-1074 ต่อ 20
E- mail: bm1704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัฒนานิคม

140 หมูท่ ี� 6 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี 15140
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500
โทรสาร 0-3649-1471
E- mail: bm1705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลํานารายณ

23 หมูท่ ี� 5 ถนนสุระนารายณ์ ตําบลลํานารายณ์
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทร. 0-3646-1181, 0-3663-0258
โทรสาร 0-3646-1181 ต่อ 18
E- mail: bm1706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาวุง

321 หมูท่ ี� 1 ถนนลพบุรี-สิงห์บรุ ี ตําบลท่าวุ้ง อําเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสาร 0-3648-1188
E- mail: bm1708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองมวง

535 หมูท่ ี� 1 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250
โทรสาร 0-3643-2250
E- mail: bm1710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ลพบุรี

(เดิมเป็ นสาขาเทสโก้ โลตัส ลพบุรี) ย้ ายวันที� 16 ธ.ค. 59
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ชัน� 2 ห้ องเลขที� RLB-2F-RR-TBC
เลขที� 555/5 หมูท่ ี� 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลกกโก
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3668-7801-2
โทรสาร 0-3668-7802
E- mail: bm1711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลพบุรี 1

บริ ษัท บิก� ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
สาขาลพบุรี 1 ชัน� 2 ห้ องเลขที� 2 CR203
เลขที� 2 หมูท่ ี� 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลท่าศาลา
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3678-4498, 0-3678-4499
โทรสาร 0-3678-4498, 0-3678-4499 ต่อ 19
E- mail: bm1712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ

30/1 ถนนพระพุทธบาท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสาร 0-5671-2450
E- mail: loan8228@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบูรณ

30/1 ถนนพระพุทธบาท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรสาร 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
E- mail: bm3001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หลมสัก

356 ถนนวจี ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401
E- mail: bm3002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองไผ

194 หมูท่ ี� 16 ถนนสระบุรี-หล่มสัก อําเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสาร 0-5678-1624, 0-5678-1881
E- mail: bm3003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซับสมอทอด

128-129 หมูท่ ี� 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตําบลซับสมอทอด
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรสาร 0-5673-1221, 0-5673-1559
E- mail: bm3004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หลมเกา

580 หมูท่ ี� 5 ถนนนฤพัฒน์ อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสาร 0-5670-9238, 0-5674-7185
E- mail: bm3005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิเชียรบุรี

908 หมูท่ ี� 13 ถนนบุศราคัม ตําบลท่าโรง อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสาร 0-5675-4058, 0-5679-1444
E- mail: bm3006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชนแดน

1101 หมูท่ ี� 12 ถนนชมฐี ระเวช ตําบลชนแดน
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสาร 0-5676-1590-1
E- mail: bm3007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเทพ

36/6 หมูท่ ี� 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตําบลสระกรวด
อําเภอศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรสาร 0-5679-8822
E- mail: bm3008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส เพชรบูรณ

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หลมสัก

เลขที� 70 ถนนสามัคคีชยั ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-4855
โทรสาร 0-5670-4856
E- mail: bm3011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังโปง

688 หมูท่ ี� 1 ตําบลวังโป่ ง อําเภอวังโป่ ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรสาร 0-5692-3649 ต่อ 15
E- mail: bm3012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพุเตย

199-199/2 หมูท่ ี� 3 ตําบลพุเตย อําเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรสาร 0-5679-7851
E- mail: bm3013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 7

192 ถนนบรมอาสน์ ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 0-5540-3667,
0-5540-3668
โทรสาร. 0-5540-3664, 0-5540-3668
E-mail: rm7@gsb.or.th, rm7a@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1

902 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8984, 0-55248985
โทรสาร. 0-5524-8984, 0-5524-3710
E-mail: loan8229@ gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิษณุโลก

26 ถนนนเรศวร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรสาร. 0-5525-8557
E-mail: bm2701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทามะปราง

262/53 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสาร. 0-5524-1524
E-mail: bm2708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางพญา

902 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572, 0-5524-8772
โทรสาร. 0-5525-8572, 0-5524-8772
E-mail: bm2703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางระกํา

57/1 หมูท่ ี� 7 ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511
โทรสาร. 0-5537-1039
E-mail: bm2707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มิตรภาพ

16/113-114 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรสาร. 0-5524-8762
E-mail: bm2710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิษณุโลก

ห้ องเลขที� 2CR204/1A-1B ชัน� 2 บิก� ซี พิษณุโลก
เลขที� 939 ถนนพิชยั สงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรสาร. 0-5530-2282
E-mail: bm2712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาแยกโคกมะตูม

929 หมูท่ ี�2 ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรสาร 0-5671-2565
E- mail: bm3009@gsb.or.th

132/10-11 ถนนพระองค์ดํา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-1624-5
โทรสาร. 0-5530-1625
E-mail: bm2715@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดทาพล

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

38/1 หมูท่ ี�12 ตําบลท่าพล อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6574-5
โทรสาร 0-5673-6574
E- mail: bm3010@gsb.or.th

ห้ องเลขที� 328-329 ชัน� 3 ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เลขที� 9/99 หมูท่ ี� 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-8454-5
โทรสาร. 0-5533-8454
E-mail: bm2716@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส พิษณุโลก ทาทอง

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสําโรง

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสัชนาลัย

ธนาคารออมสินสาขา นครชุม

ธนาคารออมสินสาขา ทุงเสลี่ยม

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กําแพงเพชร

เลขที� 444 หมู6่ ตําบลท่าทอง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424
โทรสาร. 0-5533-0425
E-mail: bm2718@gsb.or.th

517 หมูท่ ี� 1 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรสาร. 0-5531-1798-9
E-mail: loan8230@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมพิราม

271-2 หมูท่ ี� 2 ถนนพรหมวิถี ตําบลพรหมพิราม
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสาร. 0-5536-9063
E-mail: bm2702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังทอง

517 หมูท่ ี� 1 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสาร. 0-5531-1427
E-mail: bm2705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครไทย

303/1 หมูท่ ี� 6 ถนนอุดรดําริ ห์ ตําบลนครไทย
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรสาร. 0-5538-9027
E-mail: bm2706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชาติตระการ

116 หมูท่ ี� 6 ถนนศรี สงคราม ตําบลป่ าแดง
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรสาร. 0-5538-1448
E-mail: bm2709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดโบสถ

289-289/1 หมูท่ ี� 4 ถนนวัดโบสถ์-แควน้ อย
ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรสาร. 0-5536-1389
E-mail: bm2711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกระทุม

146 หมูท่ ี� 4 ถนนออมสินอุทิศ ตําบลบางกระทุม่
อําเภอบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรสาร. 0-5539-1122
E-mail: bm2704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทรัพย ไพรวัลย

222/1-3 หมูท่ ี� 7 ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรสาร. 0-5529-3243
E-mail: bm2713@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองตม

953/3 หมูท่ ี� 1 ตําบลวงฆ้ อง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรสาร. 0-5536-6151
E-mail: bm2714@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินมะปราง

643 หมูท่ ี� 4 ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรสาร. 0-5539-9499
E-mail: bm2717@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย

94 ถนนสิงหวัฒน์ ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรสาร. 0-5561-3032 ต่อ 24
E-mail: loan8231@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุโขทัย

94 ถนนสิงหวัฒน์ ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545
โทรสาร. 0-5561-1545
E-mail: bm2601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรคโลก

66 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสาร. 0-5564-1613
E-mail: bm2602@gsb.or.th

198 รายงานประจําป 2559

243 หมูท่ ี� 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําบลคลองตาล
อําเภอศรี สําโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสาร. 0-5568-1636
E-mail: bm2603@gsb.or.th
690 หมูท่ ี� 1 ถนนศรี สชั นาลัย ตําบลหาดเสี �ยว
อําเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสาร. 0-5567-1479
E-mail: bm2604@gsb.or.th
187/3 หมูท่ ี� 8 ถนนเข้ าอําเภอ อําเภอทุง่ เสลี�ยม
จังหวัดสุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสาร. 0-5565-9192
E-mail: bm2605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กงไกรลาศ

66/5 หมูท่ ี� 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตําบลบ้ านกร่าง
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรสาร. 0-5569-1232
E-mail: bm2606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คีรีมาศ

20 หมู่ 16 ถนนกําแพงเพชร-สุโขทัย ตําบลโตนด
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรสาร. 0-5569-3162
E-mail: bm2607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานดานลานหอย

49/3 หมูท่ ี� 1 ตําบลลานหอย อําเภอบ้ านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรสาร. 0-5568-9173
E-mail: bm2608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีนคร

81-83 หมูท่ ี� 3 ถนนศรี นคร-ปลายราง ตําบลศรี นคร
อําเภอศรี นคร จังหวัดสุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรสาร. 0-5565-2387
E-mail: bm2609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจรดวิถีถอง

242-242/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําบลธานี อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0-5561-0081
โทรสาร. 0-5561-0082
E-mail: bm2610@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกําแพงเพชร

160/12 หมูท่ ี� 5 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141
โทรสาร. 0-5579-9141 ต่อ 16
E-mail: loan8232@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กําแพงเพชร
30 ถนนเทศา 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136, 0-5572-1671
โทรสาร. 0-5571-1136 ต่อ 15
E-mail: bm2901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรานกระตาย

5 หมูท่ ี� 4 ถนนประเวศไพรวัน ตําบลพรานกระต่าย
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรสาร. 0-5576-1403
E-mail: bm2902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สลกบาตร

60/1 หมูท่ ี� 6 ถนนกําแพงเพชร-พิษณุโลก ตําบลลานกระบือ
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร. 0-5576-9472
E-mail: bm2907@gsb.or.th
160/12 หมูท่ ี� 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรสาร. 0-5579-9639
E-mail: bm2905@gsb.or.th
ห้ องเลขที� 2CR201 ชัน� 2 ห้ างสรรพสินค้ าบิก� ซี กําแพงเพชร
เลขที� 613/1 ถนนเจริ ญสุข ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861
โทรสาร. 0-5585-3862
E-mail: bm2906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ

60/1 หมูท่ ี� 6 ถนนกําแพงเพชร-พิษณุโลก ตําบลลานกระบือ
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร. 0-5576-9472
E-mail: bm2907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส ขาณุวรลักษบุรี
ห้ องเลขที� 102 ชัน� G
ภายในห้ างสรรพสินค้ าเทสโก้ โลตัส ขาณุวรลักษบุรี
เลขที� 435 หมู่ 5 ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร 62140
โทร. 0-5577-2049
โทรสาร. 0-5577-2050
E-mail: bm2908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองลาน

เลขที� 225/4-6 หมูท่ ี� 4 ตําบลคลองนํ �าไหล อําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร 62180
โทร. 0-5578-6306
โทรสาร. 0-5578-6307
E-mail: bm2909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตตาก

299/4 ถนนอินทรคีรี ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรสาร. 0-5553-4405
E-mail: loan8233@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมสอด

299/4 ถนนอินทรคีรี ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110
โทร.0-553-1084, 0-5554-2547
โทรสาร. 0-5553-1084
E-mail: bm2802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตาก

319 ถนนตากสิน ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-1147
โทรสาร. 0-5551-1147
E-mail: bm2801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมระมาด

205/1 หมูท่ ี� 4 ถนนโสภิตบรรณลักษณ์ ตําบลแม่ระมาด
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรสาร. 0-5558-1175
E-mail: bm2803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พบพระ

99/5 หมูท่ ี� 15 ตําบลช่องแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
โทร. 0-55804-241
โทรสาร. 0-55804-241
E-mail: bm2804@gsb.or.th

1012 หมูท่ ี� 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลสลกบาตร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสาร. 0-5577-1400 ต่อ 16
E-mail: bm2903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุมผาง

ธนาคารออมสินสาขา คลองขลุง

ธนาคารออมสินสาขา บานตาก

61 หมูท่ ี� 2 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง
จังหวัดกําแพงเพชร 62120
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437
โทรสาร. 0-5578-1437 ต่อ 12
E-mail: bm2904@gsb.or.th

495 หมูท่ ี�1 ตําบลอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรสาร. 0-5556-1601
E-mail: bm2805@gsb.or.th
98 หมูท่ ี� 8 ตําบลตากตก อําเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรสาร. 0-5559-1522
E-mail: bm2806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ตาก

ธนาคารออมสินสาขา ทองแสนขัน

ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพาเจริญ

ธนาคารออมสินสาขา ฟากทา

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม

ธนาคารออมสินสาขา ทาสองยาง

ธนาคารออมสินภาค 8

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส คําเที่ยง

ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน แมสอด

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 1

ห้ องเลขที� GCR 112 ชัน� 1 ห้ างสรรพสินค้ าบิก� ซี ตาก
เลขที� 18/3 ถนนพหลโยธิน ตําบลระแหง อําเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5589-2398
โทรสาร. 0-5589-2389
E-mail: bm2807@gsb.or.th
7/9 ถนนชิดลม ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-6536
โทรสาร. 0-5553-6537
E-mail: bm2808@gsb.or.th

เลขที� 127/2 หมู่ 2 ถนนประชาสามัคคี ตําบลแม่ต้าน
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทร. 0-5558-9198
โทรสาร. 0-5558-9199
E-mail: bm2809@gsb.or.th
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ แม่สอด
ชัน� 2 ห้ องเลขที� 204
เลขที� 99/115 ถนนสายเอเชีย ตําบลแม่สอด
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-0439
โทรสาร. 0-5553-0439
E-mail: bm2810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ

192 ถนนบรมอาสน์ ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3734
โทรสาร. 0-5540-3735
E-mail: loan8234@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองโพ

192 ถนนบรมอาสน์ ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5544-0799
โทรสาร. 0-5540-3881
E-mail: bm3705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุตรดิตถ

212/9 ถนนสําราญรื� น ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรสาร. 0-5541-1063
E-mail: bm3701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิชัย

190/1 หมูท่ ี� 3 ถนนมหาธาตุ ตําบลในเมือง อําเภอพิชยั
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสาร 0-5542-1032
E-mail: bm3702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลับแล

180 ถนนศรี พนมมาศ ตําบลศรี พนมมาศ อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสาร. 0-5543-1073
E-mail: bm3703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรอน

78/12 หมูท่ ี� 2 ถนนรพช. ตําบลบ้ านแก่ง อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783
โทรสาร. 0-5582-5781
E-mail: bm3704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าปาด

26/3 หมูท่ ี� 4 ถนนกงไกรลาศ ตําบลแสนตอ
อําเภอนํ �าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสาร. 0-5548-1117
E-mail: bm3706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขศาลา

9 ถนนมุขศาลา ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรสาร. 0-5541-7477
E-mail: bm3707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาปลา

141/16-18 หมูท่ ี� 1 ถนนสายอุตรดิตถ์-เขื�อนสิริกิติ�
ตําบลร่วมจิต อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรสาร. 0-5540-6124-5
E-mail: bm3708@gsb.or.th

เลขที� 154-154/1 หมูท่ ี� 2 ตําบลบ่อทอง
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทร. 0-5541-8230
โทรสาร. 0-5541-8320
E-mail: bm3709@gsb.or.th
เลขที� 123 หมูท่ ี� 1 ตําบลฟากท่า อําเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160
โทร. 0-5548-9423
โทรสาร. 0-5548-9425
E-mail: bm3710@gsb.or.th
4 หมูท่ ี� 5 ถนนเชียงใหม่-สันกําแพง ตําบลท่าศาลา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรสาร. 0-5311-6275
E-mail: rm8@gsb.or.th
67/2 ถนนช้ างเผือก ตําบลศรี ภมู ิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-4267-8
โทรสาร. 0-5322-4267-8 ต่อ 22
E-mail: loan8235@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูชางเผือก
67/2 ถนนช้ างเผือก ตําบลศรี ภมู ิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรสาร. 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E-mail: bm3408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงใหม

18-24 ถนนท่าแพ ตําบลช้ างม่อย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรสาร. 0-5323-4068 ต่อ 24
E-mail: bm3401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาแพ

312 ถนนท่าแพ ตําบลช้ างม่อย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสาร. 0-5323-3057 ต่อ 15
E-mail: bm3414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหอย

ศูนย์การค้ าพรอมเมนาดารี สอร์ ทมอลล์ ชัน� 2
เลขที� 192 หมู่ 2 ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรสาร. 0-5314-2636
E-mail: bm3435@gsb.or.th
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ชัน� 3 ห้ อง 347 ตําบลฟ้าฮ่าม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรสาร. 0-5328-8925
E-mail: bm3438@gsb.or.th
เทสโก้ โลตัสคําเที�ยง ชัน� 1 เลขที� 19 ถนนตลาดคําเที�ยง
ตําบลป่ าตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166
โทรสาร. 0-5321-5167
E-mail: bm3437@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เม-ญาเชียงใหม

ห้ างเม-ญ่า ไลฟ์ สไตล์ ช้ อปปิ ง� เซนเตอร์ ชัน� 3 (ห้ องเลขที� 325)
เลขที� 55/5 หมู่ 5 ตําบลช้ างเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5208-1586
โทรสาร. 0-5208-1587
E-mail: bm3440@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 2

39 หมูท่ ี� 3 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
โทรสาร. 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
E-mail: loan8236@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยสะเก็ด

39 หมูท่ ี� 3 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-507, 0-5349-015
โทรสาร. 0-5349-5507 ต่อ 22
E-mail: bm3411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนห้ วยแก้ ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5389-2642
โทรสาร. 0-5322-1807 ต่อ 15
E-mail: bm3405@gsb.or.th

330/12-13 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ตําบลวัดเกต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรสาร. 0-5314-0144 ต่อ 15
E-mail: bm3415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บวกครกหลวง

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทิพยเนตร

ธนาคารออมสินสาขา สันกําแพง

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม

ธนาคารออมสินสาขา แมโจ

96 ถนนทิพย์เนตร ตําบลหายยา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรสาร. 0-5320-1500 ต่อ 12
E-mail: bm3418@gsb.or.th

ชัน� G และ ชัน� 3 เลขที� 194/2 ถนนมหิดล ตําบลหายยา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-0943 (ชัน� G), 0-5390-4129 (ชัน� 3)
โทรสาร. 0-5327-0943 (ชัน� G), 0-5390-4129 (ชัน� 3)
E-mail: bm3425@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชางคลาน

4 หมูท่ ี� 5 ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสาร. 0-5311-6276-7 ต่อ 7
E-mail: bm3413@gsb.or.th
8 หมูท่ ี� 8 ถนนเชียงใหม่-สันกําแพง ตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรสาร. 0-5333-1200, 0-5333-1008 ต่อ 14
E-mail: bm3403@gsb.or.th
9 หมูท่ ี� 9 ถนนเชียงใหม่-พร้ าว ตําบลหนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394-5
โทรสาร. 0-5335-3394-5
E-mail: bm3421@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันทราย

164/101-102 หมูท่ ี� 4 ถนนช้ างคลาน ตําบลช้ างคลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรสาร. 0-5327-675-9 ต่อ 15
E-mail: bm3427@gsb.or.th

307 หมูท่ ี� 4 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรสาร. 0-5349-2973
E-mail: bm3409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิมมานเหมินทร

ธนาคารออมสินสาขา มีโชคพลาซา

15-15/1 ถนนนิมมานเหมินท์ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรสาร. 0-5321-4658
E-mail: bm3426@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชางมอย

196, 198 ถนนราชวงศ์ ตําบลช้ างม่อย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรสาร. 0-5323-5523
E-mail: bm3429@gsb.or.th

ห้ อง F1 TS1-F1 TS2 ชัน� 1 โครงการมีโชคพลาซ่า
เลขที� 206 หมูท่ ี� 6 ถนนเชียงใหม่-พร้ าว ตําบลฟ้าฮ่าม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2
โทรสาร. 0-5323-0110
E-mail: bm3428@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บอสราง

276-276/1 หมูท่ ี� 3 ตําบลต้ นเปา อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรสาร. 0-5333-9292-3 ต่อ 4
E-mail: bm3431@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สามแยกสันทราย

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 4

ธนาคารออมสินสาขา แมฮองสอน

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม 3

ธนาคารออมสินสาขา แมริม

ธนาคารออมสินสาขา ปาย

ธนาคารออมสินสาขา หางดง

ธนาคารออมสินสาขา ฝาง

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมลําพูน

ธนาคารออมสินสาขา สันปาตอง

ธนาคารออมสินสาขา แมแตง

ธนาคารออมสินสาขา บานโฮง

ธนาคารออมสินสาขา สารภี

ธนาคารออมสินสาขา เชียงดาว

ธนาคารออมสินสาขา แมลานอย

ธนาคารออมสินสาขา จอมทอง

ธนาคารออมสินสาขา ไชยปราการ

ธนาคารออมสินสาขา กาดลําพูนจตุจักร

ธนาคารออมสินสาขา ฮอด

ธนาคารออมสินสาขา พราว

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลําพูน

ธนาคารออมสินสาขา อมกอย

ธนาคารออมสินสาขา แมอาย

225/5-6 หมูท่ ี� 2 ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรสาร. 0-5349-2289-90 ต่อ 5
E-mail: bm3432@gsb.or.th
288 หมูท่ ี� 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรสาร. 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22
E-mail: loan8237@gsb.or.th
288 หมูท่ ี� 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสาร. 0-5344-2071-2 ต่อ 22
E-mail: bm3416@gsb.or.th
515 หมูท่ ี� 10 ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5382-4116, 0-5331-1085
โทรสาร. 0-5331-1085 ต่อ 14
E-mail: bm3402@gsb.or.th
21/1 หมูท่ ี� 3 ตําบลยางเนิ �ง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรสาร. 0-5332-1251 ต่อ 16
E-mail: bm3404@gsb.or.th
175/1 หมูท่ ี� 4 ตําบลบ้ านหลวง อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1724, 0-5334-1148
โทรสาร. 0-5334-1148 ต่อ 16
E-mail: bm3407@gsb.or.th
479 หมูท่ ี� 9 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรสาร. 0-5346-1364, 0-5346-1366
E-mail: bm3422@gsb.or.th
102 หมูท่ ี� 1 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรสาร. 0-5346-7209-10 ต่อ 15
E-mail: bm3423@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยเตา

178/1 หมูท่ ี� 3 ตําบลท่าเดื�อ อําเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรสาร. 0-5346-9023
E-mail: bm3424@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หางดง

ห้ องเลขที� GCR129/1 บริ เวณชัน� 1
ภายในศูนย์การค้ าบิก� ซีซปู เปอร์ เซ็นเตอร์
เลขที� 433/4-5 หมูท่ ี� 7 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5344-7828-9
โทรสาร. 0-5344-7828-9 ต่อ 12
E-mail: bm3430@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมแจม

9/2-3 หมูท่ ี� 12 ตําบลช่างเคิง� อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทร. 053-485225
โทรสาร. 053-485226
E-mail: bm3434@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมวาง

4/10-12 หมูท่ ี� 5 ตําบลบ้ านกาด อําเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448-9
โทรสาร. 0-5348-9448
E-mail: bm3436@gsb.or.th

หนวยใหบริการ แมเหียะ

ชัน� 2 ห้ องเลขที� D2 ศูนย์การค้ ามะลิเพลส
เลขที� 32/4 หมูท่ ี� 2 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5311-1209
โทรสาร. 0-5311-1309
E-mail: bm3430@gsb.or.th

200 รายงานประจําป 2559

114 หมูท่ ี� 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-0098, 0-5329-0100
โทรสาร. 0-5329-0098, 0-5329-0100 ต่อ 24
E-mail: loan8238@gsb.or.th
114 หมูท่ ี� 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตําบลริ มใต้ อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรสาร. 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16
E-mail: bm3410@gsb.or.th
55 หมูท่ ี� 4 ถนนโชตนา ตําบลเวียง อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209
โทรสาร. 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E-mail: bm3406@gsb.or.th
193/1 หมูท่ ี� 2 ตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรสาร. 0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E-mail: bm3412@gsb.or.th
399 หมูท่ ี� 7 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสาร. 0-5345-5243 ต่อ 11
E-mail: bm3417@gsb.or.th
38/11 หมูท่ ี� 2 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040
โทรสาร. 0-5345-7040 ต่อ 14
E-mail: bm3419@gsb.or.th
303 หมูท่ ี� 4 ตําบลเวียง อําเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทร. 0-5347-4141-2
โทรสาร. 0-5347-4141 ต่อ 15
E-mail: bm3420@gsb.or.th
2 หมูท่ ี� 7 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
โทร.0-5345-9268-9
โทรสาร. 0-5345-9268-9 ต่อ 14
E-mail: bm3433@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงแหง

123 หมูท่ ี�3 ถนนเมืองงาย-เปี ยงหลวง ตําบลเมืองแหง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรสาร. 0-5347-7123
E-mail: bm3439@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตลําพูน

145 ถนนอินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
51000 (สํานักงานชัว� คราว ระยะเวลาประมาณ 3 ปี )
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสาร. 0-5356-3397-8 ต่อ 25 (สํานักงานชัว� คราว)
E-mail: loan8239@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําพูน

186 ถนนอินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน 51000
โทร. 0-5351-1056
โทรสาร. 0-5351-1056 ต่อ 12
E-mail: bm3601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาซาง

367 หมูท่ ี� 1 ถนนลําพูน-ลี � อําเภอป่ าซาง จังหวัดลําพูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552
โทรสาร. 0-5352-0221 ต่อ 16
E-mail: bm3602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลี้

481 หมูท่ ี� 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลลี � อําเภอลี �
จังหวัดลําพูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรสาร. 0-5397-9774
E-mail: bm3603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมสะเรียง

164 ถนนเวียงใหม่ ตําบลแม่สะเรี ยง อําเภอแม่สะเรี ยง
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรสาร. 0-5368-1992 ต่อ 15
E-mail: bm4101@gsb.or.th

28 ถนนประดิษฐ์ จองคํา ตําบลจองคํา อําเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรสาร. 0-5361-1029, 0-5361-2143 ต่อ 18
E-mail: bm4102@gsb.or.th

485/3-4 หมูท่ ี� 8 ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรสาร. 0-5369-9906
E-mail: bm4103@gsb.or.th
107/17-18 หมูที� 4 ตําบลบ้ านกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน 51000
โทร. 053-582098-9
โทรสาร. 053-582098-9 ต่อ 17
E-mail: bm3604@gsb.or.th

115/1 หมูท่ ี� 1 บ้ านห้ วยกาน ตําบลบ้ านโฮ่ง อําเภอบ้ านโฮ่ง
จังหวัดลําพูน 51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรสาร. 0-5398-0200-1 ต่อ 16
E-mail: bm3605@gsb.or.th
73/3 หมูท่ ี� 1 ถนนแม่สะเรี ยง-แม่ฮอ่ งสอน ตําบลแม่ลาน้ อย
อําเภอแม่ลาน้ อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 58120
โทร. 0-5368-9421
โทรสาร. 0-5368-9422
E-mail: bm4104@gsb.or.th
เลขที� 381/4-5 หมูท่ ี� 18 ตําบลป่ าสัก อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน 51000
โทร. 0-5309-3813
โทรสาร. 0-5309-3814
E-mail: bm3606@gsb.or.th
บริ ษัท บิก� ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
ชัน� 1 ห้ องเลขที� GCR134
เลขที� 200 หมูท่ ี� 4 ตําบลบ้ านกลาง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน 51000
โทร. 0-5309-1801-2
โทรสาร. 0-5309-1801
E-mail: bm3607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 9

491 ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0-5371-9412-3
โทรสาร. 0-5371-9414
E-mail: rm9@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตลําปาง 1

71 ถนนประสานไมตรี ตําบลสบตุย๋ อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52100
โทร. 0-5423-1062, 0-5422-2056
โทรสาร. 0-5423-1062
E-mail: loan8240@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สบตุย

71 ถนนประสานไมตรี ตําบลสบตุย๋ อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรสาร. 0-5422-3125
E-mail: bm3506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําปาง

15 ถนนบุญวาทย์ ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสาร. 0-5422-7009
E-mail: bm3501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แจหม

314/4 หมูท่ ี� 1 ถนนอักโขชัยคีรี ตําบลแจ้ หม่ อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสาร. 0-5427-1192
E-mail: bm3507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังเหนือ

559 หมูท่ ี� 4 ถนนขุนวัง ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรสาร. 0-5427-9099
E-mail: bm3508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซีลําปาง

ห้ องเลขที� 2 CR 213 ชัน� 2 บิก� ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บมจังหวัด (สาขาลําปาง)
เลขที� 65 ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ตําบลสบตุย๋ อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52100
โทร. 0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรสาร. 0-5423-1799
E-mail: bm3510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
ห้ องเลขที� 225 ชัน� 2 โซนธนาคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง
เลขที� 319 ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ตําบลสวนดอก
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
โทร. 0-54811-849
โทรสาร. 0-54811-849
E-mail: bm3512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าโทง

267/7 หมูท่ ี� 5 ตําบลบ่อแฮ้ ว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
โทร. 0-54222-250, 0-54222-299
โทรสาร. 0-54222-250
E-mail: bm3513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตลําปาง 2

441 หมูท่ ี� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง 52130
โทร. 0-5428-2253
โทรสาร. 0-5428-2273
E-mail: loan8241@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะคา

441 หมูท่ ี� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสาร. 0-5428-2017
E-mail: bm3502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา งาว

218 หมูท่ ี� 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว
จังหวัดลําปาง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสาร. 0-5426-1244
E-mail: bm3503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เถิน

129 หมูท่ ี� 3 ถนนเถินบุรี ตําบลล้ อมแรด อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสาร. 0-5429-1189
E-mail: bm3504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หางฉัตร

116/1 หมูท่ ี�6 ถนนห้ างฉัตร-เกาะคา ตําบลห้ างฉัตร
อําเภอห้ างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสาร. 0-5426-9120
E-mail: bm3505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมทะ

23 หมูท่ ี� 3 ถนนแม่ทะ-ลําปาง ตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสาร. 0-5433-1566
E-mail: bm3509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมเมาะ

548/1 หมูท่ ี� 8 ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรสาร. 0-5426-6100
E-mail: bm3511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตแพร

492 หมูท่ ี� 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลสูงเม่น
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463, 0-5454-4163
โทรสาร. 0-5454-3463
E-mail: loan8242@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเมน

ธนาคารออมสินสาขา เดนชัย

ธนาคารออมสินสาขา หางนราไฮเปอรมารท

ธนาคารออมสินสาขา สอง

ธนาคารออมสินสาขา เชียงกลาง

ธนาคารออมสินสาขา รองกวาง

ธนาคารออมสินสาขา ทุงชาง

672 หมูท่ ี� 7 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลเด่นชัย
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสาร. 0-5461-3020
E-mail: bm3802@gsb.or.th
4 หมูท่ ี� 6 ถนนบริ พนั ธ์สงเคราะห์ ตําบลบ้ านกลาง
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสาร. 0-5459-1626
E-mail: bm3803@gsb.or.th
53/1 หมูท่ ี� 2 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลร้ องกวาง
อําเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสาร. 0-5459-7295
E-mail: bm3804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แพร

ชัน� G OUT ส่วนบาร์ ซาร์ บริ เวณด้ านหน้ าห้ างบิก� ซี จังหวัดแพร่
เลขที� 600 หมูท่ ี� 9 ตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรสาร. 0-5453-2831
E-mail: bm3806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลอง

73-73/1 หมูท่ ี� 11 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรสาร. 0-5479 -7534-5 ต่อ 11
E-mail: bm3908@gsb.or.th
105-105/1 หมูท่ ี� 1 ตําบลทุง่ ช้ าง อําเภอทุง่ ช้ าง จังหวัดน่าน 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรสาร. 0-5479-5444
E-mail: bm3909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองแคว

130/1-3 หมูท่ ี� 5 ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว
จังหวัดน่าน 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรสาร. 0-5477-7077
E-mail: bm3910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เฉลิมพระเกียรติ

205-205/1 หมูท่ ี� 6 ตําบลห้ วยอ้ อ อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
โทร. 0-5458-3228
โทรสาร. 0-5458-3227
E-mail: bm3807@gsb.or.th

298, 298/1 หมูท่ ี� 1 ตําบลห้ วยโก๋น
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
โทร. 0-5469-3525-6
โทรสาร. 0-5469-3526
E-mail: bm3911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงโฮง

ธนาคารออมสินเขตพะเยา

ธนาคารออมสินสาขา วังชิ้น

ธนาคารออมสินสาขา พะเยา

ธนาคารออมสินเขตนาน

ธนาคารออมสินสาขา เชียงคํา

307/6 หมูท่ ี� 2 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลทุง่ โฮ้ ง
อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรสาร. 0-5452-4278
E-mail: bm3808@gsb.or.th
267 หมูท่ ี� 1 ตําบลวังชิ �น อําเภอวังชิ �น จังหวัดแพร่ 54160
โทร. 0-5458-9088
โทรสาร. 0-5458-9089
E-mail: bm3809@gsb.or.th
478 ถนนสุมนเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดน่าน 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรสาร. 0-5477-5484
E-mail: loan8243@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาน

478 ถนนสุมนเทวราช ตําบลในเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดน่าน 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรสาร. 0-5471-0252
E-mail: bm3901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสา

464 หมูท่ ี� 4 ถนนเจ้ าฟ้า ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสาร. 0-5478-1175
E-mail: bm3902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปว

165 หมูท่ ี� 3 ตําบลปั ว อําเภอปั ว จังหวัดน่าน 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสาร. 0-5479-1241
E-mail: bm3903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นานอย

316 หมูท่ ี� 1 ถนนเจ้ าฟ้า ตําบลนาน้ อย อําเภอนาน้ อย
จังหวัดน่าน 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสาร. 0-5478-9127
E-mail: bm3904@gsb.or.th

492 หมูท่ ี� 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลสูงเม่น
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทร. 0-5463-1637, 0-5454-1496
โทรสาร. 0-5454-1496
E-mail: bm3805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาวังผา

ธนาคารออมสินสาขา แพร

ธนาคารออมสินสาขา แมจริม

76 ถนนเจริ ญเมือง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรสาร. 0-5462-7343
E-mail: bm3801@gsb.or.th

ห้ างนราไฮเปอร์ มาร์ ท เลขที� 155 ถนนสุมนเทวราช ตําบลในเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรสาร. 0-5477-1627
E-mail: bm3907@gsb.or.th

651 หมูท่ ี� 7 ถนนวรนคร อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสาร. 0-5479-9110
E-mail: bm3905@gsb.or.th
243 หมูท่ ี� 4 ตําบลหนองแดง อําเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสาร. 0-5476-9077
E-mail: bm3906@gsb.or.th

106 หมูท่ ี� 3 ตําบลบุญเกิด อําเภอดอกคําใต้
จังหวัดพะเยา 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรสาร. 0-5449-1843
E-mail: loan8244@gsb.or.th
20 ถนนท่ากว๊ าน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0-5443-1043
โทรสาร. 0-5448-1390
E-mail: bm4201@gsb.or.th
457 หมูท่ ี� 15 ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสาร. 0-5445-1976
E-mail: bm4202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จุน

92 หมูท่ ี� 4 ตําบลห้ วยข้ าวกํ�า อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทร. 0-5442-0387
โทรสาร. 0-5445-9229
E-mail: bm4203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปง

200 หมูท่ ี� 1 ตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
โทร. 0-5442-9497
โทรสาร. 0-5449-7230
E-mail: bm4204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอกคําใต

106 หมูท่ ี� 3 ตําบลบุญเกิด อําเภอดอกคําใต้
จังหวัดพะเยา 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรสาร. 0-5441-8276
E-mail: bm4205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยพะเยา

211-211/1 หมูท่ ี� 16 ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0-5487-0167
โทรสาร. 0-5487-0168
E-mail: bm4206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมใจ

65 หมูท่ ี� 1 ตําบลแม่ใจ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
โทร. 0-5449-9660
โทรสาร. 0-5449-9661
E-mail: bm4207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเชียงราย

491 ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1430, 0-5374-4384
โทรสาร. 0-5371-1430, 0-5374-4384 ต่อ 22
E-mail: loan8245@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 201

ธนาคารออมสินสาขา กลางเวียง

ธนาคารออมสินสาขา ขุนตาล

ธนาคารออมสินสาขา เชียงราย

ธนาคารออมสินสาขา แมขะจาน

491 ถนนอุตรกิจ ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสาร. 0-5371-5080
E-mail: bm4009@gsb.or.th
513 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710
โทรสาร. 0-5371-1774 ต่อ 12
E-mail: bm4001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาน

2097 หมูท่ ี� 1 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524
โทรสาร. 0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524
E-mail: bm4002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมจัน

6 หมูท่ ี� 2 ถนนหิรัญนคร ตําบลแม่จนั อําเภอแม่จนั
จังหวัดเชียงราย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรสาร. 0-5377-1456 ต่อ 15
E-mail: bm4003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมสาย

80 หมูท่ ี� 1 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781
โทรสาร. 0-5373-1695 ต่อ 15
E-mail: bm4004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงของ

142 หมูท่ ี� 8 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรสาร. 0-5379-1153
E-mail: bm4005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงปาเปา

17 หมูท่ ี� 2 ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรสาร. 0-5378-1494
E-mail: bm4006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทิง

38/2 หมูท่ ี� 1 ถนนเทิง-เชียงของ ตําบลเวียง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527
โทรสาร. 0-5379-5503 ต่อ 12
E-mail: bm4007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงแสน

718 หมูท่ ี� 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสาร. 0-5365-0812
E-mail: bm4008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรสาร. 0-5391-2443
E-mail: bm4010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ห้ องเลขที� 230 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
99/9 หมูท่ ี� 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0-5317-9853
โทรสาร. 0-5317-9854
E-mail: bm4011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงเชียงรุง

236 หมูท่ ี� 12 ตําบลทุง่ ก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรสาร. 0-5395-3168
E-mail: bm4012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แมสรวย

18 หมูท่ ี� 7 ตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร. 0-5378-6241
โทรสาร. 0-5378-6242
E-mail: bm4013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานดู

213/1-2 ตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรสาร. 0-5315-1616
E-mail: bm4014@gsb.or.th

202 รายงานประจําป 2559

81 หมูท่ ี� 2 ตําบลต้ า อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรสาร. 0-5379-7123
E-mail: bm4015@gsb.or.th
137/3 หมูท่ ี�1 ตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่ าเป้า
จังหวัดเชียงราย 57260
โทร. 0-5378-9262
โทรสาร. 0-5378-9263
E-mail: bm4016@gsb.or.th

หนวยใหบริการ วัดรองขุน

เลขที� 175 หมูท่ ี� 1 ตําบลป่ าอ้ อดอนชัย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0-5363-1009
โทรสาร. 0-5363-1009
E-mail: bm4011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 10

39 หมูท่ ี� 1 ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย)
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6277, 0-4232-6622 ต่อ 2015
โทรสาร. 0-4232-6276-7
E-mail: rm10@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

39 หมูท่ ี� 1 ถนนมิตรภาพ (อุดร-หนองคาย)
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16
โทรสาร. 0-4232-6274 ต่อ 11
E-mail: loan8246@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุดรธานี

108 ถนนหมากแข้ ง ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรสาร. 0-4224-9778
E-mail: bm5801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานผือ

190 หมูท่ ี� 10 ถนนชนบทบํารุง ตําบลบ้ านผือ
อําเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234
โทรสาร. 0-4228-1234 ต่อ 11
E-mail: bm5805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าโสม

5 หมูท่ ี� 1 ถนนอนุสาวรี ย์เมืองนํ �าโสม ตําบลศรี สําราญ
อําเภอนํ �าโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรสาร. 0-4228-9289
E-mail: bm5808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพศรี

559/25-27 ถนนโพศรี ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสาร. 0-4222-1888
E-mail: bm5810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชารักษา

85/2 ถนนประชารักษา ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสาร. 0-4224-3545
E-mail: bm5814@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บงคํา

39 หมูท่ ี� 1 ถนนมิตรภาพ (อุดร-หนองคาย)
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรสาร. 0-4292-0141
E-mail: bm5816@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส นาดี อุดรธานี
118 หมูท่ ี� 2 ถนนอุดร-หนองบัวลําภู ตําบลนาดี
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรสาร. 0-4213-0606
E-mail: bm5817@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
214 /1 หมู่ 14 ถนนนิตโย ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรสาร. 0-4220-4914
E-mail: bm5818@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดจับ

323 หมูท่ ี� 1 ถนนอุดร-กุดจับ ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรสาร. 0-4229-3316
E-mail: bm5819@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชัน� 3 เลขที� 320
ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรสาร. 0-4292-1254
E-mail: bm5820@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยูดี ทาวน อุดรธานี

ตังอยู
� ช่ นั � 1 ห้ องเลขที� M 103- 104 อาคาร M (The Next Zone)
บริ ษัท อุดรพลาซ่า จํากัด เลขที� 99/9 ถนนทองใหญ่
ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4293-2960
โทรสาร. 0-4293-2977
E-mail: bm5822@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2

98 หมูท่ ี� 10 ถนนอภัยสําราญ อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1555
โทรสาร. 0-4226-1512, 0-4226-1555 ต่อ 12
E-mail: loan8247@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหาน

98 หมูท่ ี� 10 ถนนอภัยสําราญ อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรสาร. 0-4226-1153
E-mail: bm5803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุมภวาป

93 หมูท่ ี� 9 ถนนศุภอรรถวินิจ ตําบลกุมภวาปี
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรสาร. 0-4233-4691
E-mail: bm5802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ็ญ

230 หมูท่ ี� 8 ถนนอุดรธานี-เพ็ญ ตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสาร. 0-4227-9262
E-mail: bm5806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานดุง

261 หมูท่ ี� 10 ถนนบริ บาลดําริ ตําบลศรี สทุ โธ
อําเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสาร. 0-4227-1321
E-mail: bm5807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสะอาด

347 หมูท่ ี� 2 ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น ตําบลโนนสะอาด
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสาร. 0-4239-2618
E-mail: bm5813@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสามหมอ

146 หมูท่ ี� 8 ถนนเจริ ญเมือง ตําบลวังสามหมอ
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสาร. 0-4238-7525
E-mail: bm5815@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีธาตุ

207 หมูท่ ี� 8 ถนนสมศิริ ตําบลศรี ธาตุ อําเภอศรี ธาตุ
จังหวัดอุดรธานี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรสาร. 0-4238-2172
E- mail bm5821@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตเลย

119 ถนนเจริ ญรัฐ ตําบลกุดป่ อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรสาร. 0-4281-4875 ต่อ 21
E-mail: loan8248@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เลย

119 ถนนเจริ ญรัฐ ตําบลกุดป่ อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4281-3006, 0-4283-0632
โทรสาร. 0-4281-3006 ต่อ 20
E-mail: bm5601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงคาน

ธนาคารออมสินสาขา กุสุมาลย

ธนาคารออมสินสาขา ปากชม

ธนาคารออมสินสาขา บานมวง

371/1 หมูท่ ี�1 ถนนมลิวรรณ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสาร. 0-4282-1020
E-mail: bm5602@gsb.or.th
460 หมูท่ ี� 1 ถนนปากชม-ศรี เชียงใหม่ ตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรสาร. 0-4288-1003
E-mail: bm5604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดานซาย

157 หมูท่ ี� 14 ถนนเลย-หล่มสัก ตําบลด่านซ้ าย
อําเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสาร. 0-4289-1601
E-mail: bm5605@gsb.or.th

154 หมูท่ ี� 1 ตําบลกุสมุ าลย์ อําเภอกุสมุ าลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรสาร. 0-4276-9218
E-mail: bm5406@gsb.or.twh
5 หมูท่ ี� 1 ตําบลม่วง อําเภอบ้ านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรสาร. 0-4279-4478
E-mail: bm5407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คําตากลา

27 หมูท่ ี� 11 ถนนทางหลวงหมายเลข 222 (พังโคน-บึงกาฬ)
ตําบลคําตากล้ า อําเภอคําตากล้ า จังหวัดสกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรสาร. 0-4279-6551
E-mail: bm5408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนสวรรค

575 หมูท่ ี� 12 ตําบลโพนสวรรค์ อําเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399, 0-4259-5400
โทรสาร. 0-4259-5400
E-mail: bm5509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลาปาก

151 หมูท่ ี� 2 ถนนปลาปาก-โนนชมภู ตําบลปลาปาก
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรสาร. 0-4258-9309
E-mail: bm5510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตหนองคาย

ธนาคารออมสินสาขา อากาศอํานวย

41/5 หมูท่ ี� 8 ตําบลห้ วยส้ ม อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรสาร. 0-4287-1465
E-mail: bm5606@gsb.or.th

171 หมูท่ ี� 1 ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย
จังหวัดสกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรสาร. 0-4279-9130
E-mail: bm5409@gsb.or.th

736-738 ถนนมีชยั ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสาร. 0-4242-2979 ต่อ 11
E-mail: loan8251@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเรือ

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สกลนคร

736-738 ถนนมีชยั ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสาร. 0-4241-1510
E-mail: bm5301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครพนม

382 หมูท่ ี� 3 ถนนสันติสขุ ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรสาร. 0-4243-1025
E-mail: bm5302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครพนม

66 หมูท่ ี� 13 ถนนพิสยั สรเดช ตําบลจุมพล
อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสาร. 0-4247-1243
E-mail: bm5303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูกระดึง

474 หมูท่ ี� 7 ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรื อ จังหวัดเลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรสาร. 0-4289-9332 ต่อ 14
E-mail: bm5607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาลี่

233/4-5 หมูท่ ี� 2 ถนนทรงฆะศิริ ตําบลท่าลี� อําเภอท่าลี�
จังหวัดเลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรสาร. 0-4288-9091
E-mail: bm5608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาอาน

188/1 หมูท่ ี� 6 ถนนมลิวรรณ ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรสาร. 0-4284-4645
E-mail: bm5609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสะพุง

369 หมูท่ ี� 8 ถนนภูมิวิถี อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสาร. 0-4284-1376 ต่อ 20
E-mail: bm5603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสกลนคร

1707 ชัน� 3 ถนนใจผาสุก ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4271-6658
โทรสาร. 0-4271-6658 ต่อ 13
E-mail: loan8249@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สกลนคร

1707 หมูท่ ี� 10 ถนนใจผาสุก ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสาร. 0-4271-1009 ต่อ 21
E-mail: bm5401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวางแดนดิน

374 หมูท่ ี� 11 ถนนนิตโย ตําบลสว่างแดนดิน
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสาร. 0-4272-1065 ต่อ 19
E-mail: bm5402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วานรนิวาส

353 หมูท่ ี� 4 ถนนเดื�อเจริ ญ ตําบลวานรนิวาส
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรสาร. 0-4279-1127 ต่อ 5
E-mail: bm5403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังโคน

76/12 หมูท่ ี� 8 ตําบลพังโคน อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสาร. 0-4277-1177 ต่อ 21
E-mail: bm5404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประชาราษฎร

1734/1 หมูท่ ี� 10 ถนนประชาราษฎร์ ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสาร. 0-4271-4328 ต่อ 5
E-mail: bm5405@gsb.or.th

201-4 ชัน� 2 ภายในห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สกลนคร ถนนนิตโย
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-1718
โทรสาร. 0-4297-1719
E-mail: bm5410@gsb.or.th
34 ถนนเฟื� องนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0-4251-4767-8
โทรสาร. 0-4251-4767-8
E-mail: loan8250@gsb.or.th
34 ถนนเฟื� องนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรสาร. 0-4251-3006
E-mail: bm5501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ธาตุพนม

301 ถนนชยางกูร ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280
โทรสาร. 0-4254-1280
E-mail: bm5502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาอุเทน

69 หมูท่ ี� 1 ถนนหลักเมือง ตําบลท่าอุเทน อําเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรสาร. 0-4258-1259
E-mail: bm5503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาแก

443 หมูท่ ี� 4 ถนนจันทวงศ์ ตําบลนาแก อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสาร. 0-4257-1229
E-mail: bm5504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานแพง

16 หมูท่ ี� 4 ถนนเจริ ญยงค์ ตําบลบ้ านแพง
อําเภอบ้ านแพง จังหวัดนครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสาร. 0-4259-1403
E-mail: bm5505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสงคราม

403 หมูท่ ี� 1 ถนนศรี สงคราม- ท่าดอกแก้ ว ตําบลศรี สงคราม
อําเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสาร. 0-4259-9233
E-mail: bm5506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรณูนคร

81 หมูท่ ี� 2 ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ ตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรสาร. 0-4257-9508
E-mail: bm5507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาหวา

127/2 หมูท่ ี� 4 ตําบลนาหว้ า อําเภอนาหว้ า จังหวัดนครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรสาร. 0-4259-7282
E-mail: bm5508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองคาย

ธนาคารออมสินสาขา ทาบอ

ธนาคารออมสินสาขา โพนพิสัย

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเชียงใหม

440 หมูท่ ี� 1 ถนนประชาอุทิศ ตําบลพรานพร้ าว
อําเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสาร. 0-4245-1025 ต่อ 12
E-mail: bm5304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อัศวรรณ
ชอปปงคอมเพล็กซ หนองคาย

(เดิมเป็ นสาขาสะพานมิตรภาพหนองคาย) ย้ ายเมื�อวันที� 7 มี.ค. 59
ศูนย์การค้ าอัศวรรณ ช้ อปปิ ง� คอมเพล็กซ์ 1
เลขที� 308 หมูท่ ี� 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธิ�ชยั อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรสาร. 0-4242-1428
E-mail: bm5310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังคม

218 หมูท่ ี� 3 ตําบลแก้ งไก่ อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรสาร. 0-4244-1258
E-mail: bm5311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลําภู

89 หมูท่ ี� 3 ถนนวิไสยอุดรกิจ ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรสาร. 0-4231-2041
E-mail: loan8302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวลําภู

89 หมูท่ ี� 3 ถนนวิไสยอุดรกิจ ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสาร. 0-4231-2165
E-mail: bm7601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีบุญเรือง

164/1 หมูท่ ี� 13 ถนนสอนร่วมมิตร ตําบลเมืองใหม่
อําเภอศรี บญ
ุ เรื อง จังหวัดหนองบัวลําภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสาร. 0-4235-3373 ต่อ 12
E-mail: bm7602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสัง

13 หมูท่ ี� 3 ถนนศุภกิจ ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลําภู 39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรสาร. 0-4237-5325
E-mail: bm7603@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 203

ธนาคารออมสินสาขา นากลาง

ธนาคารออมสินสาขา บานไผ

ธนาคารออมสินสาขา ชุมแพ

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าพอง

ธนาคารออมสินสาขา ภูเวียง

ธนาคารออมสินสาขา นาวัง

ธนาคารออมสินสาขา มะลิวัลย

ธนาคารออมสินสาขา ภูผามาน

ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ

ธนาคารออมสินสาขา กระนวน

ธนาคารออมสินสาขา หนองสองหอง

209 หมูท่ ี� 14 ถนนอุดรธานี-เลย ตําบลนากลาง
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสาร. 0-4235-9268 ต่อ 11
E-mail: bm7604@gsb.or.th
155-155/1 หมูท่ ี� 6 ถนนพระไชยเชษฐา ตําบลสุวรรณคูหา
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 39270
โทร. 0-4237-2522
โทรสาร. 0-4237-2521
E-mail: bm7605@gsb.or.th
234 หมูท่ ี�1 ถนนอุดรธานี-เลย ตําบลนาเหล่า
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170
โทร. 0-4200-4085
โทรสาร. 0-4200-4085
E-mail: bm7606@gsb.or.th
142 หมูท่ ี� 7 ถนนพรเจริ ญ-โซ่พิสยั ตําบลพรเจริ ญ
อําเภอพรเจริ ญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7296
โทรสาร. 0-4248-7296
E-mail: loan8301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บึงกาฬ

713 ถนนเจนจบทิศ ตําบลในเมือง อําเภอบ้ านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-3360, 0-4327-2683, 0-4327-3995
โทรสาร. 0-4327-2683
E-mail: bm5002@gsb.or.th
309-312 ถนนแก้ วพรรณา ตําบลหนองกุง อําเภอนํ �าพอง
จังหวัดขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสาร. 0-4343-1441
E-mail: bm5005@gsb.or.th

180/1 หมู่ 16 ถนนมะลิวลั ย์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรสาร. 0-4323-7892
E-mail: bm5008@gsb.or.th
138/3 ถนนนิมิตเมือง ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรสาร. 0-4325-1252 ต่อ 11
E-mail: bm5009@gsb.or.th

199/1 หมูท่ ี�8 ถนนมะลิวลั ย์ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรสาร. 0-4331-1331 ต่อ 7
E-mail: bm5004@gsb.or.th
18 หมูท่ ี� 4 ถนนกุดฉิม-ภูเวียง ตําบลในเมือง
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102
โทรสาร. 0-4329-2102 ต่อ 5
E-mail: bm5007@gsb.or.th
22 หมูท่ ี� 1 ถนนหนองเขียด-วังสวาบ ตําบลภูผาม่าน
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรสาร. 0-4339-6236-38 ต่อ 102
E-mail: bm5012@gsb.or.th
361 หมูท่ ี� 1 ถนนเจนจบทิศ ตําบลหนองสองห้ อง
อําเภอหนองสองห้ อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1767
โทรสาร. 0-4349-1757
E-mail: bm5015@gsb.or.th

45 หมูท่ ี� 1 ถนนบํารุงราษฎร์ ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสาร. 0-4249-1213
E-mail: bm7701@gsb.or.th

110/11-12 ถนนศรี จนั ทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรสาร. 0-4322-3044
E-mail: bm5010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีจันทร

ธนาคารออมสินสาขา สีชมพู

ธนาคารออมสินสาขา พรเจริญ

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน

ธนาคารออมสินสาขา หนองเรือ

142 หมูท่ ี� 7 ถนนพรเจริ ญ-โซ่พิสยั ตําบลพรเจริ ญ
อําเภอพรเจริ ญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสาร. 0-4248-7058
E-mail: bm7702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคาด

161 หมูท่ ี� 5 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ตําบลโนนศิลา
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสาร. 0-4248-1107
E-mail: bm7703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซกา

264 หมูท่ ี� 10 ถนนชุมนุมชน ตําบลเซกา อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสาร. 0-4248-9110
E-mail: bm7704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โซพิสัย

509 หมูท่ ี� 3 ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พิสยั จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสาร. 0-4248-5215
E-mail: bm7705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 11

293/1 ถนนหน้ าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรสาร. 0-4323-6629, 043-243487
E-mail: rm11@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตขอนแกน 1

293 ถนนหน้ าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรสาร. 0-4323-7957
E-mail: loan8252@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยราชการ

293/1 ถนนหน้ าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสาร. 0-4324-4945 ต่อ 20
E-mail: bm5011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขอนแกน

248 ถนนหน้ าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122, 0-4322-0575,
0-4322-0765
โทรสาร. 0-4322-5190
E-mail: bm5001@gsb.or.th

204 รายงานประจําป 2559

ห้ อง 202 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ถนนศรี จนั ทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรสาร. 0-4328-8435
E-mail: bm5014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลรัตน

45 หมูท่ ี� 4 ถนนหน้ าเขื�อนอุบลรัตน์ ตําบลเขื�อนอุบลรัตน์
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรสาร. 0-4344-6010
E-mail: bm5013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ห้ องเลขที� 222-224 บริ เวณชัน� 2 ศูนย์อาหารและบริ การ 2
(คอมเพล็กซ์) ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรสาร. 0-4320-4218
E-mail: bm5016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูนํ้าขอนแกน
336/2-4 หมูท่ ี� 12 ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรสาร. 0-4347-2274
E-mail: bm5017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาสวนกวาง

245/5 หมูท่ ี� 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลคําม่วง อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรสาร. 0-4344-9699
E-mail: bm5019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตขอนแกน 2

427 ถนนเกษตรวัฒนา ตําบลกุดเค้ า อําเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9602-4
โทรสาร. 0-4328-9604
E-mail: loan8253@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มัญจาคีรี

427 หมูท่ ี� 13 ถนนเกษตรวัฒนา ตําบลกุดเค้ า
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสาร. 0-4328-9504
E-mail: bm5006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พล

9 ถนนพาณิชย์เจริ ญ ตําบลเมืองพล อําเภอพล
จังหวัดขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสาร. 0-4341-4875 ต่อ 6
E-mail: bm5003@gsb.or.th

202/15-16 ถนนชุมแพ - อุดรธานี หมูท่ ี� 10 ตําบลวังเพิ�ม
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005, 0-4339-9023
โทรสาร. 0-4339-9023 ต่อ 6
E-mail: bm5018@gsb.or.th
76 หมูท่ ี� 1 ถนนมะลิวลั ย์ ตําบลหนองเรื อ อําเภอหนองเรื อ
จังหวัดขอนแก่น 40210
โทร. 0-4329-4105
โทรสาร. 0-4329-4106
E-mail: bm5020@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ

151/9 ชัน� 2 ถนนหฤทัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรสาร. 0-4481-6669
E-mail: loan8254@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยภูมิ

151/9 ถนนหฤทัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506
โทรสาร. 0-4481-1719
E-mail: bm4701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเขียว

20/1 หมูท่ ี� 1 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตําบลผักปั ง อําเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555
โทรสาร. 0-4486-1555 ต่อ 19
E-mail: bm4702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จัตุรัส

344 ถนนชัยภูมิ-สีคิ �ว ตําบลบ้ านกอก อําเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรสาร. 0-4484-0721
E-mail: bm4703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกงครอ

60 หมูท่ ี� 12 ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้ งคร้ อ
จังหวัดชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรสาร. 0-4483-1572
E-mail: bm4704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรสมบูรณ
736 หมูท่ ี� 1 ถนนเจริ ญสิน ตําบลบ้ านยาง
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104
โทรสาร. 0-4486-9104
E-mail: bm4705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวแดง

304/2 ถนนพาณิชย์จํารูญ ตําบลหนองบัวแดง
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสาร. 0-4487-2121
E-mail: bm4706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาแยกโนนไฮ

ธนาคารออมสินสาขา ทาขอนยาง

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมรัตต

ธนาคารออมสินสาขา คอนสวรรค

ธนาคารออมสินสาขา นาเชือก

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ชัย

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวระเหว

ธนาคารออมสินสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ

ธนาคารออมสินสาขา หนองพอก

270/16-17 หมูท่ ี� 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ �ว ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรสาร. 0-4481-6667
E-mail: bm4707@gsb.or.th
44/8 หมูท่ ี� 13 ถนนลาดใหญ่-แก้ งคร้ อ ตําบลคอนสวรรค์
อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรสาร. 0-4486-7660
E-mail: bm4708@gsb.or.th
567/1-2 หมูท่ ี� 8 ถนนจัตรุ ัส-หนองบัวระเหว
ตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรสาร. 0-4489-7034
E-mail: bm4709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพสถิต

997-998 หมูท่ ี� 1 ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรสาร. 0-4485-5080
E-mail: bm4710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บําเหน็จณรงค

218 หมูท่ ี� 21 ตําบลบ้ านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรสาร. 0-4485-9362
E-mail: bm4711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานเขวา

147-147/1 ถนนเทพนิมิตร ตําบลบ้ านเขว้ า
อําเภอบ้ านเขว้ า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรสาร. 0-4489-1301
E-mail: bm4712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม

924-927 ชัน� 3 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสาร. 0-4372-1268
E-mail: loan8255@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาสารคาม

924-927 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสาร. 0-4372-3675
E-mail: bm5101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกสุมพิสัย

136 ถนนผดุงประชากร ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสาร. 0-4376-1830
E-mail: bm5102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรบือ

16 ถนนแจ้ งสนิท ตําบลบรบือ อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสาร. 0-4377-1687
E-mail: bm5103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วาปปทุม

69 ถนนกฤษมานิต ตําบลหนองแสง อําเภอวาปี ปทุม
จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385
โทรสาร. 0-4379-9385
E-mail: bm5104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พยัคฆภูมิพิสัย

370 ถนนวิชิตราษฎร์ บํารุง ตําบลปะหลาน
อําเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรสาร. 0-4379-0098 ต่อ 6
E-mail: bm5105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงยืน

511 หมูท่ ี� 5 ถนนเชียงยืนพัฒนา ตําบลเชียงยืน
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรสาร. 0-4378-1091
E-mail: bm5106@gsb.or.th

235/4-5 ถนนถีนานนท์ ตําบลเกิ �ง อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4399-5648-9
โทรสาร. 0-4399-5648
E-mail: bm5107@gsb.or.th
10 หมูท่ ี�2 ตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรสาร. 0-4377-9459
E-mail: bm5108@gsb.or.th
ห้ างสรรพสินค้ าเสริ มไทยคอมเพล็กซ์ ชัน� 1 เลขที� 76/1-7
ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรสาร. 0-4397-0504
E-mail: bm5109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตรอยเอ็ด

125 ชัน� 3 ถนนสุริยะเดชบํารุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรสาร. 0-4351-4098
E-mail: loan8256@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รอยเอ็ด

125 ถนนสุริยะเดชบํารุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรสาร. 0-4351-1401 ต่อ 22
E-mail: bm5201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณภูมิ

31 หมูท่ ี� 12 ถนนสุขาภิบาล ตําบลบัวแดง
อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้ อยเอ็ด 45190
โทร. 0-4358-7617-8
โทรสาร. 0-4358-7617 ต่อ 104
E-mail: bm5210@gsb.or.th
258 หมูท่ ี� 2 ตําบลขามเปี ย� อําเภอโพธิ�ชยั
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรสาร. 0-4356-7097
E-mail: bm5211@gsb.or.th
56 หมูท่ ี� 8 ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรสาร. 0-4357-9261
E-mail: bm5212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกโรงพยาบาลรอยเอ็ด
166-166/1-2 ถนนสุริยเดชบํารุง ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดร้ อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-4159
โทรสาร. 0-4351-4163
E-mail: bm5213@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน รอยเอ็ด

ห้ อง 216/1 โซนสถาบันการเงิน ชัน� 2
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ร้ อยเอ็ด
ตําบลดงลาน อําเภอเมือง จังหวัดร้ อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรสาร. 0-4354-0948
E-mail: bm5214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ

328 หมูท่ ี�2 ถนนออมสินสงเคราะห์ ตําบลสระคู
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4353-2612
โทรสาร. 0-4358-1401 ต่อ 6
E-mail: bm5202@gsb.or.th

190 ถนนภิรมย์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1119, 0-4381-5800
โทรสาร. 0-4381-5800
E-mail: loan8257@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนทอง

ธนาคารออมสินสาขา กาฬสินธุ

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรวิสัย

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จ

ธนาคารออมสินสาขา เสลภูมิ

ธนาคารออมสินสาขา กมลาไสย

ธนาคารออมสินสาขา จตุรพักตรพิมาน

ธนาคารออมสินสาขา ถีนานนท

ธนาคารออมสินสาขา พนมไพร

ธนาคารออมสินสาขา ยางตลาด

ธนาคารออมสินสาขา อาจสามารถ

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส กาฬสินธุ

78 ถนนนิคมดําริ ห์ ตําบลแวง อําเภอโพนทอง
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194
โทรสาร. 0-4357-1194
E-mail: bm5203@gsb.or.th

447 หมูท่ ี�1 ถนนปั ทมานนท์ ตําบลเกษตรวิสยั
อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้ อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสาร. 0-4358-9376
E-mail: bm5204@gsb.or.th
222 ถนนแจ้ งสนิท ตําบลขวัญเมือง อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4355-1401, 0-4353-3469
โทรสาร. 0-4353-3469
E-mail: bm5205@gsb.or.th
203 ถนนปั ทมานนท์ ตําบลหัวช้ าง อําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1147, 0-4356-1116
โทรสาร. 0-4356-1147
E-mail: bm5206@gsb.or.th

43/2 ถนนพนมไพรพิทกั ษ์ ตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091
โทรสาร. 0-4359-1091
E-mail: bm5207@gsb.or.th
7 หมูท่ ี� 7 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตําบลอาจสามารถ
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้ อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301
โทรสาร. 0-4359-9075
E-mail: bm5208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทวาภิบาล

82-82/1 ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรสาร. 0-4351-6753
E-mail: bm5209@gsb.or.th

190 ถนนภิรมย์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรสาร. 0-4381-1704
E-mail: bm5701@gsb.or.th

165 ถนนถีนานนท์ ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสาร. 0-4386-1508
E-mail: bm5703@gsb.or.th
25 หมูท่ ี� 1 ถนนสัญจรราชกิจ ตําบลกมลาไสย
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรสาร. 0-4383-1338
E-mail: bm5704@gsb.or.th
20/47 ถนนถีนานนท์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสาร. 0-4382-1154
E-mail: bm5705@gsb.or.th
237 หมูท่ ี� 20 ถนนถีนานนท์ ตําบลยางตลาด
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรสาร. 0-4389-1582
E-mail: bm5706@gsb.or.th
ห้ อง 115 ห้ างสรรพสินค้ าเทสโก้ โลตัส กาฬสินธุ์
เลขที� 99/11 ถนนบายพาสสงเปลือย ตําบลกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรสาร. 0-4381-6942
E-mail: bm5707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คํามวง

82/1-2 หมูท่ ี� 10 ถนนร่วมมิตรพัฒนา ตําบลทุง่ คลอง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรสาร. 0-4387-9554
E-mail: bm5708@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ทาคันโท

ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1

ธนาคารออมสินสาขา กุดขาวปุน

ธนาคารออมสินสาขา หนองกุงศรี

ธนาคารออมสินสาขา อุบลราชธานี

ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2

ธนาคารออมสินสาขา สหัสขันธ

ธนาคารออมสินสาขา เขมราฐ

ธนาคารออมสินสาขา วารินชําราบ

ธนาคารออมสินสาขา กุฉินารายณ

ธนาคารออมสินสาขา ถนนชยางกูร

ธนาคารออมสินสาขา พิบูลมังสาหาร

ธนาคารออมสินสาขา เขาวง

ธนาคารออมสินสาขา ตระการพืชผล

ธนาคารออมสินสาขา เดชอุดม

ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร

ธนาคารออมสินสาขา ถนนยุทธภัณฑ

ธนาคารออมสินสาขา เขื่องใน

ธนาคารออมสินสาขา มุกดาหาร

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ไทร

ธนาคารออมสินสาขา นาจะหลวย

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเมืองใหม

ธนาคารออมสินสาขา นํ้ายืน

ธนาคารออมสินสาขา มวงสามสิบ

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถลมารค

ธนาคารออมสินสาขา ซิตี้มอลล อุบลราชธานี

ธนาคารออมสินสาขา โขงเจียม

ธนาคารออมสินสาขา ถนนแจงสนิท

ธนาคารออมสินสาขา โนนผึ้ง

1 หมูท่ ี� 5 ตําบลนิคมคําสร้ อย อําเภอนิคมคําสร้ อย
จังหวัดมุกดาหาร 49130
โทร. 0-4268-1193
โทรสาร. 0-4268-1194
E-mail: bm7305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิบูลมังสาหาร

เลขที� 343 ชัน� 3 หมูท่ ี� 9 ตําบลโนนผึ �ง อําเภอวาริ นชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262, 0-4542-4267
โทรสาร. 0-4542-4274, 0-4542-4278
E-mail: rm12@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนมดแดง

158 หมูท่ ี� 1 ตําบลท่าคันโท อําเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190
โทร.0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรสาร. 0-4387-7099
E-mail: bm5709@gsb.or.th
201 หมูท่ ี� 6 ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทร. 0-4388-1187
โทรสาร. 0-4388-1186
E-mail: bm5711@gsb.or.th
21 หมูท่ ี� 1 ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรสาร. 0-4387-1633
E-mail: bm5712@gsb.or.th
342 หมูท่ ี� 13 ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร ตําบลบัวขาว
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสาร. 0-4385-1499
E-mail: bm5702@gsb.or.th
292 หมูท่ ี� 18 ถนนเขาวง-นาคู ตําบลคุ้มเก่า อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร. 0-4385-9711
โทรสาร. 0-4385-9611
E-mail: bm5710@gsb.or.th
122 ชัน� 2 ถนนพิทกั ษ์ สนั ติราษฎร์ อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-2566
โทรสาร. 0-4261-2576
E-mail: loan8303@gsb.or.th
122 ถนนพิทกั ษ์ สนั ติราษฎร์ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสาร. 0-4261-1069 ต่อ 23
E-mail: bm7301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตาล

สํานักงานพัฒนาชุมชน หมูท่ ี� 7 ถนนเหมาลา
ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสาร. 0-4268-9315
E-mail: bm7302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คําชะอี

2 หมูท่ ี� 6 ตําบลนํ �าเที�ยง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรสาร. 0-4269-1497
E-mail: bm7303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพรเพชร

70/32-33 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตําบลศรี บญ
ุ เรื อง
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรสาร. 0-4261-1241
E-mail: bm7304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี มุกดาหาร

ห้ างบิก� ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ (สาขามุกดาหาร) เลขที� 77/11
ถนนชยางกูร ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรสาร. 0-4266-1962
E-mail: bm7306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมคําสรอย

ธนาคารออมสินภาค 12

206 รายงานประจําป 2559

1 ชัน� 3 ถนนนพคุณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4525-4545
โทรสาร. 0-4525-4545
E-mail: loan8258@gsb.or.th
1 ชัน� 2 ถนนนพคุณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรสาร. 0-4524-3795 ต่อ 19
E-mail: bm4401@gsb.or.th
50 ถนนอรุณประเสริ ฐ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสาร. 0-4549-1212
E-mail: bm4407@gsb.or.th
779/7-8 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4547-5931
โทรสาร. 0-4547-5932
E-mail: bm4410@gsb.or.th
366/5-6 หมูท่ ี� 4 ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4548-1976
โทรสาร. 0-4548-1977
E-mail: bm4411@gsb.or.th
101 ถนนยุทธภัณฑ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรสาร. 0-4524-0992
E-mail: bm4412@gsb.or.th
อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อําเภอโพธิ�ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรสาร. 0-4549-6147
E-mail: bm4409@gsb.or.th
133 หมูท่ ี�2 ตําบลนาคํา อําเภอศรี เมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรสาร. 0-4539-9655
E-mail: bm4413@gsb.or.th
246/5, 246/7, 474 หมูท่ ี� 5 ถนนชยางกูร ตําบลม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรสาร. 0-4548-9465
E-mail: bm4415@gsb.or.th
อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ห้ องที� 105 ชัน� 1 เลขที� 512/8 ถนนชยางกูร
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรสาร. 0-4531-7833
E-mail: bm4417@gsb.or.th
319/4 ถนนแจ้ งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัด อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรสาร. 0-4531-6983
E-mail: bm4418@gsb.or.th
ห้ องเลขที� 334 ชัน� 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4542-2368
โทรสาร. 0-4542-2369
E-mail: bm4420@gsb.or.th

ณ ที�วา่ การอําเภอดอนมดแดง หมูท่ ี� 12 ถนนคําไฮใหญ่-ท่าศิลา
ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรสาร. 0-4530-8222
E-mail: bm4421@gsb.or.th

286 หมู่ 1 ตําบลข้ าวปุน้ อําเภอกุดข้ าวปุน้
จังหวัดอุบลราชธานี 34270
โทร. 0-4548-4156
โทรสาร. 0-4548-4157
E-mail: bm4424@gsb.or.th
140 ชัน� 3 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตําบลวาริ นชําราบ
อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรสาร. 0-4532-3441
E-mail: loan8259@gsb.or.th
140 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตําบลวาริ นชําราบ
อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรสาร. 0-4532-1760
E-mail: bm4404@gsb.or.th
5/5 ถนนหลวง ตําบลพิบลู อําเภอพิบลู มังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรสาร. 0-4544-1586
E-mail: bm4403@gsb.or.th
49 หมูท่ ี� 24 ถนนประชา ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทร. 0-4536-1944
โทรสาร. 0-4536-1130
E-mail: bm4405@gsb.or.th
661 หมูท่ ี� 4 ถนนแจ้ งสนิท ตําบลเขื�องใน อําเภอเขื�องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสาร. 0-4539-1031
E-mail: bm4406@gsb.or.th
1/1 หมูท่ ี� 11 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทร. 0-4537-9250
โทรสาร. 0-4537-9250
E-mail: bm4408@gsb.or.th
49/1 หมูท่ ี�10 ตําบลศรี วิเชียร อําเภอนํ �ายืน
จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรสาร. 0-4537-1428
E-mail: bm4414@gsb.or.th
270 หมูท่ ี� 4 ตําบลแสนสุข อําเภอวาริ นชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรสาร. 0-4542-5111
E-mail: bm4416@gsb.or.th
711/11-3 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรสาร. 0-4535-1338
E-mail: bm4419@gsb.or.th
343 หมูท่ ี�9 ตําบลโนนผึ �ง อําเภอวาริ นชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรสาร. 0-4542-4281
E-mail: bm4422@gsb.or.th
ภายในอาคารบิก� ซี มาร์ เก็ต พิบลู มังสาหาร เลขที� 41/9
ถนนสถิตย์นิมานการ ตําบลพิบลู อําเภอพิบลู มังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1814
โทรสาร. 0-4544-1815
E-mail: bm4423@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตยโสธร

208 ชัน� 3 ถนนแจ้ งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรสาร. 0-4571-1079
E-mail: loan8260@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยโสธร

ธนาคารออมสินสาขา กันทรารมย

ธนาคารออมสินสาขา แยกหนองบัว

ธนาคารออมสินสาขา เลิงนกทา

ธนาคารออมสินสาขา ขุนหาญ

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพลบุรี

ธนาคารออมสินสาขา กุดชุม

ธนาคารออมสินสาขา ขุขันธ

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุรินทร

ธนาคารออมสินสาขา คําเขื่อนแกว

ธนาคารออมสินสาขา อุทุมพรพิสัย

ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย

ธนาคารออมสินสาขา มหาชนะชัย

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพา

ธนาคารออมสินสาขา บุรีรัมย

ธนาคารออมสินสาขา อํานาจเจริญ

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ศรีสุวรรณ

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมราชวงศา

ธนาคารออมสินเขตสุรินทร

ธนาคารออมสินสาขา ลืออํานาจ

ธนาคารออมสินสาขา สุรินทร

ธนาคารออมสินสาขา ถนนวิทยะธํารงค

ธนาคารออมสินสาขา ปราสาท

ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ

ธนาคารออมสินสาขา ศีขรภูมิ

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสะเกษ

ธนาคารออมสินสาขา ทาตูม

ธนาคารออมสินสาขา กันทรลักษ

ธนาคารออมสินสาขา รัตนบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ราษีไศล

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ

208 ถนนแจ้ งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรสาร. 0-4571-2463 ต่อ 16
E-mail: bm4501@gsb.or.th
24 หมูท่ ี� 1 ถนนชยางกูร ตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรสาร. 0-4578-1008
E-mail: bm4502@gsb.or.th
409 ถนนวารี ราชเดช ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสาร. 0-4578-9456
E-mail: bm4503@gsb.or.th
110/1 หมูท่ ี� 2 ถนนเหลี�ยมประดิษฐ์ ตําบลลุมพุก
อําเภอคําเขื�อนแก้ ว จังหวัดยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรสาร. 0-4579-1300
E-mail: bm4504@gsb.or.th
260 หมูท่ ี� 8 ถนนเรื องแสนกรรฐ์ ตําบลฟ้าหยาด
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรสาร. 0-4579-9274
E-mail: bm4505@gsb.or.th
640 หมูท่ ี� 19 ถนนเจริ ญผล ตําบลบุง่ อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริ ญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรสาร. 0-4551-1036
E-mail: bm7501@gsb.or.th
103/7 หมูท่ ี� 2 ถนนอรุณประเสริ ฐ ตําบลนาหว้ า
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริ ญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรสาร. 0-4546-5386
E-mail: bm7502@gsb.or.th
107 หมูท่ ี� 2 ตําบลอํานาจ อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริ ญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรสาร. 0-4554-7243
E-mail: bm7503@gsb.or.th
453/5, 453/6, 453/7 ถนนวิทยะธํารงค์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรสาร. 0-4571-4200
E-mail: bm4506@gsb.or.th
1042/9 ชัน� 3 ถนนอุบล ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมือง
จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรสาร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
E-mail: loan8261@gsb.or.th
1042/9 ถนนอุบล ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมือง
จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095
โทรสาร. 0-4561-2659
E-mail: bm4801@gsb.or.th
59 หมูท่ ี� 8 ถนนสินประดิษฐ์ ตําบลนํ �าอ้ อม
อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสาร. 0-4566-1822
E-mail: bm4802@gsb.or.th
39 หมูท่ ี� 14 ถนนรัฐประชา ตําบลเมืองคง
อําเภอราษี ไศล จังหวัดศรี สะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสาร. 0-4568-1050
E-mail: bm4803@gsb.or.th

85/7 หมูท่ ี� 14 ถนนอุบล-ศรี สะเกษ ตําบลดูน
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสาร. 0-4565-1216
E-mail: bm4804@gsb.or.th
52/2 หมูท่ ี� 6 ถนนขุนหาญ-พยุห์ ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรี สะเกษ 33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615
โทรสาร. 0-4567-9046
E-mail: bm4805@gsb.or.th
766 หมูท่ ี� 6 ถนนขุขนั ธ์-ศรี สะเกษ ตําบลห้ วยเหนือ
อําเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรี สะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสาร. 0-4563-0505
E-mail: bm4806@gsb.or.th
845 หมูท่ ี� 7 ถนนเพียรพจนกิจ ตําบลกําแพง
อําเภออุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรี สะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273
โทรสาร. 0-4563-8296
E-mail: bm4807@gsb.or.th
444/2 ถนนเทพา ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดศรี สะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรสาร. 0-4561-3555
E-mail: bm4808@gsb.or.th
เลขที� 80 หมูท่ ี� 13 ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2349
ตําบลโดด อําเภอโพธิ�ศรี สวุ รรณ จังหวัดศรี สะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรสาร. 0-4560-4065
E-mail: bm4809@gsb.or.th
328/1-3 ชัน� 3 ถนนเทศบาล 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรสาร. 0-4451-5917
E-mail: loan8262@gsb.or.th
353/1 ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรสาร. 0-4451-1010
E-mail: bm4601@gsb.or.th
1 หมูท่ ี� 2 ถนนสุรินทร์ -ช่องจอม ตําบลกังแอน
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรสาร. 0-4455-1738
E-mail: bm4605@gsb.or.th
52 หมูท่ ี� 2 ถนนเทพนิมิตร ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสาร. 0-4456-1286
E-mail: bm4602@gsb.or.th
237 หมูท่ ี� 7 ถนนปั ทมานนท์ ตําบลท่าตูม อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรสาร. 0-4459-1499
E-mail: bm4603@gsb.or.th
138 หมูท่ ี� 9 ถนนศรี นคร ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรสาร. 0-4459-9095
E-mail: bm4604@gsb.or.th
213/1 หมูท่ ี� 1 ถนนอภิสาร ตําบลสังขะ อําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร. 0-4457-1395
E-mail: bm4606@gsb.or.th

328/1-3 ถนนเทศบาล 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรสาร. 0-4451-8823
E-mail: bm4607@gsb.or.th
334/2-3 หมูท่ ี� 1 ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรสาร. 0-4459-6400
E-mail: bm4608@gsb.or.th
ห้ องเลขที� 212/2 ชัน� 2 ศูนย์การค้ าโรบินสัน สุรินทร์
ตําบลสลักได อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรสาร. 0-4404-2772
E-mail: bm4609@gsb.or.th
21 ชัน� 3 ถนนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสาร. 0-4461-6806
E-mail: loan8263@gsb.or.th
21 ถนนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสาร. 0-4461-1600
E-mail: bm4901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางรอง

371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรสาร. 0-4463-1998
E-mail: bm4902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําปลายมาศ

742 หมูท่ ี� 9 ถนนราษฎร์ ดําริ ตําบลลําปลายมาศ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรสาร. 0-4466-1439
E-mail: bm4903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประโคนชัย

297 หมูท่ ี� 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลประโคนชัย
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรสาร. 0-4467-1245
E-mail: bm4904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตึก

49 หมูท่ ี� 16 ถนนท่าช้ าง ตําบลนิคม อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรสาร. 0-4468-1075
E-mail: bm4905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทไธสง

388 หมูท่ ี� 1 ถนนอภัยราษฎร์ ตําบลพุทไธสง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรสาร. 0-4465-5022
E-mail: bm4906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระสัง

192 หมูท่ ี� 9 ถนนสุขาภิบาล 1 ตําบลกระสัง
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรสาร. 0-4469-1009
E-mail: bm4907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกี่

83 หมูท่ ี� 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลหนองกี�
อําเภอหนองกี� จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรสาร. 0-4464-1478
E-mail: bm4908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทวีกิจ

274 หมูท่ ี�8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตําบลอิสาณ
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรสาร. 0-4460-1841
E-mail: bm4909@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 207

ธนาคารออมสินสาขา บานกรวด

ธนาคารออมสินสาขา เสิงสาง

ธนาคารออมสินสาขา พิมาย

ธนาคารออมสินสาขา ละหานทราย

ธนาคารออมสินสาขา หนองบุญมาก

ธนาคารออมสินสาขา บัวใหญ

ธนาคารออมสินสาขา บานใหมไชยพจน

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเซฟวัน

ธนาคารออมสินสาขา คง

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน บุรีรัมย

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพวง

ธนาคารออมสินสาขา นครราชสีมา

ธนาคารออมสินสาขา ประทาย

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจอมพล

ธนาคารออมสินสาขา แกงสนามนาง

ธนาคารออมสินสาขา ประตูชุมพล

ธนาคารออมสินสาขา หวยแถลง

ธนาคารออมสินสาขา โนนสูง

ธนาคารออมสินสาขา บัวลาย

ธนาคารออมสินสาขา โนนไทย

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 4

ธนาคารออมสินสาขา จักราช

ธนาคารออมสินสาขา สีคิ้ว

ธนาคารออมสินสาขา หัวทะเล

ธนาคารออมสินสาขา ปากชอง

ธนาคารออมสินสาขา เทอมินอล21 โคราช

ธนาคารออมสินสาขา ปกธงชัย

304-303/1 หมูท่ ี� 4 ตําบลปราสาท อําเภอบ้ านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรสาร. 0-4467-9415
E-mail: bm4910@gsb.or.th
182 หมูท่ ี�1 ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรสาร. 0-4464-9498
E-mail: bm4911@gsb.or.th
183 หมูท่ ี� 1 ตําบลหนองแวง อําเภอบ้ านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรสาร. 0-4461-0968
E-mail: bm4912@gsb.or.th
ห้ างสรรพสินค้ า โรบินสัน ไลฟ์ สไตล์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
ชัน� 2 ห้ องเลขที� 222
เลขที� 125 หมูท่ ี� 6 ถนนบุรีรัมย์ขนางรอง ตําบลกระสัง
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-0680
โทรสาร. 0-4460-0680
E-mail: bm4913@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 13

19 ถนนโยธา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-3445-52
โทรสาร. 0-4423-0154, 0-4424-1325
E-mail: rm13@gsb.or.th,rm13a@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1
19 ถนนโยธา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรสาร. 0-4424-3817
E-mail: loan8264@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุรนารี

19 ถนนโยธา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4420-5364 , 0-4424-1326
โทรสาร. 0-4424-1326
E-mail: bm4311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย

149/11 หมู่ 1 ถนนออมสิน ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทร. 0-4449-1292, 0-4449-1260
โทรสาร. 0-4449-1292
E-mail: bm4308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขมนตรี

1/36 ถนนมุขมนตรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-2911, 0-4425-7498
โทรสาร. 0-4425-7498
E-mail: bm4310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ครบุรี

833 หมูท่ ี� 4 ถนนราษฎร์ พฒ
ั นา ตําบลแชะ อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021
โทรสาร. 0-4444-4021
E-mail: bm4319@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล นครราชสีมา
ศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชัน� B
เลขที� 1242 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4439-3582-4
โทรสาร. 0-4439-3584
E-mail: bm4321@gsb.or.th

274-274/1 หมูท่ ี� 11 ถนนเสิงสาง-โนนสมบูรณ์
ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 0-4444-7015-6
โทรสาร. 0-4444-7015
E-mail: bm4328@gsb.or.th
245 หมูท่ ี� 6 ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา 30410
โทร. 0-4449-0331-2
โทรสาร. 0-4449-0332
E-mail: bm4329@gsb.or.th
2/27-28 ซอยมิตรภาพ 15 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-204-2
โทรสาร. 0-4422-2042
E-mail: bm4331@gsb.or.th
525 ชัน� 2 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรสาร. 0-4425-6767 ต่อ 14
E-mail: loan8265@gsb.or.th
428/1 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239, 0-4424-2003
โทรสาร. 0-4424-2003
E-mail: bm4301@gsb.or.th
525 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสาร. 0-4425-7147
E-mail: bm4317@gsb.or.th
8 ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรสาร. 0-4426-0234
E-mail: bm4318@gsb.or.th
76 ถนนศรี ธานี ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรสาร. 0-4437-9379
E-mail: bm4309@gsb.or.th
768 หมูท่ ี� 1 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลโนนไทย
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรสาร. 0-4438-1180, 0-4438-1434
E-mail: bm4314@gsb.or.th
299 หมูท่ ี� 1 ถนนเพชรมาตุคลา ตําบลจักราช
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรสาร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
E-mail: bm4320@gsb.or.th
1108/5 หมูท่ ี� 1 ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรสาร. 0-4492-5021
E-mail: bm4330@gsb.or.th

42 หมูท่ ี� 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทร. 0-4430-5200-1
โทรสาร. 0-4430-5202
E-mail: bm4323@gsb.or.th

ชัน� 2 ห้ องเลขที� 2040 ศูนย์การค้ าเทอมนอล21 โคราช
เลขที� 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4449-8577, 0-4449-8578
โทรสาร. 0-4449-8577
E-mail: bm4335@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมื่นไวย

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3

ธนาคารออมสินสาขา โคกกรวด

517/137 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรสาร. 0-4492-3131
E-mail: bm4325@gsb.or.th

208 รายงานประจําป 2559

292/1 หมูท่ ี� 2 ถนนบูชายันต์ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร. 0-4448-1888, 0-4448-1919
โทรสาร. 0-4448-1888
E-mail: loan8266@gsb.or.th

292/1 หมูท่ ี� 2 ถนนบูชายันต์ ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093, 0-4447-1888
โทรสาร. 0-4447-1821 ต่อ 6, 0-4428-5093
E-mail: bm4305@gsb.or.th
153 ถนนนิเวศน์รัตน์ ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรสาร. 0-4446-1642 ต่อ 6
E-mail: bm4302@gsb.or.th
112 หมูท่ ี� 8 ถนนสุขาภิบาล 1 ตําบลเมืองคง อําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรสาร. 0-4445-9166
E-mail: bm4312@gsb.or.th
79 หมูท่ ี� 1 ถนนชุมพวง-ทางพาด ตําบลชุมพวง
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรสาร. 0-4447-7010
E-mail: bm4315@gsb.or.th
84 หมูท่ ี� 7 ถนนเจนจบทิศ ตําบลประทาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรสาร. 0-4447-9084
E-mail: bm4316@gsb.or.th
52 หมูท่ ี� 9 ถนนนิเวศน์รัตน์ ตําบลแก้ งสนามนาง
อําเภอแก้ งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรสาร. 0-4433-9019
E-mail: bm4324@gsb.or.th
58/3 หมูท่ ี� 1 ตําบลห้ วยแถลง อําเภอห้ วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรสาร. 0-4439-1302
E-mail: bm4326@gsb.or.th
121/9-10 หมู่ 9 ตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรสาร. 0-4449-5051
E-mail: bm4334@gsb.or.th
12/3 หมูท่ ี� 2 ถนนเทศบาล 7 ตําบลสีคิ �ว อําเภอสีคิ �ว
จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรสาร. 0-4441-3200
E-mail: loan8267@gsb.or.th
12/3 หมูท่ ี� 2 ถนนเทศบาล 7 ตําบลสีคิ �ว อําเภอสีคิ �ว
จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080
โทรสาร. 0-4441-1080
E-mail: bm4307@gsb.or.th
558 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561
โทรสาร. 0-4431-1561
E-mail: bm4303@gsb.or.th
320/8-9 หมูท่ ี� 2 ถนนสืบศิริ ตําบลเมืองปั ก
อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทร. 0-4444-1047, 0-4428-4390
โทรสาร. 0-4444-1041
E-mail: bm4304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน

867 หมูท่ ี� 11 ถนนมิตรสัมพันธ์ อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214
โทรสาร. 0-4441-9214
E-mail: bm4306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดานขุนทด

ธนาคารออมสินสาขา กบินทรบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ปาลิโอ เขาใหญ

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกกบินทรบุรี

9/1 หมูท่ ี� 14 ถนนสีคิ �ว-ชัยภูมิ ตําบลด่านขุนทด
อําเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทร. 0-4420-4033, 0-4438-9089
โทรสาร. 0-4438-9089
E-mail: bm4313@gsb.or.th
146/1 หมูท่ ี� 4 กหมูท่ ี�ที� 17 ถนนธนะรัชต์ ตําบลหมูสี
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5884-5
โทรสาร. 0-4436-5886
E-mail: bm4322@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร เขาใหญ

ชัน� 1 ห้ างโฮมโปร เขาใหญ่
288 หมูท่ ี� 11 ตําบลหนองนํ �าแดง อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5198
โทรสาร. 0-4436-5198
E-mail: bm4327@gsb.or.th

431 ถนนเจ้ าสําอางค์ ตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์ บรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรสาร. 0-3728-3194 ต่อ 17
E-mail: bm1902@gsb.or.th
566 หมูท่ ี� 17 ถนนสายกบินทร์ บรุ ี -ฉะเชิงเทรา ตําบลเมืองเก่า
อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรสาร. 0-3728-2146
E-mail: bm1904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกอุดม

379/264-266 หมูท่ ี� 10 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์ บรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3744-5236-37
โทรสาร. 0-3745-5239
E-mail: bm1907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมธานี

24 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120, 0-2581-3507,
0-2593-3532
โทรสาร. 0-2581-6120ต่อ 25
E-mail: bm0501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รังสิต

265/42-43 ถนนรังสิต-ปทุมธานี หมูท่ ี� 2 ตําบลประชาธิปัตย์
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072
โทรสาร. 0-2531-3072 ต่อ 11
E-mail: bm0503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหลุมแกว

23 หมูท่ ี� 4 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตําบลระแหง
อําเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2599-1616
โทรสาร. 0-2599-1616ต่อ 103
E-mail: bm0505@gsb.or.th

461/3-4 หมูท่ ี� 12 ถนนมิตรภาพ ตําบลกลางดง
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรสาร. 0-4436-2248
E-mail: bm4332@gsb.or.th

ชัน� 2 ห้ องเลขที� 215 ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ปราจีนบุรี
เลขที� 72 หมูท่ ี� 3 ตําบลบางบริ บรู ณ์ อําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3745-4772
โทรสาร. 0-3745-4771
E-mail: bm1908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นวนคร

ธนาคารออมสินสาขา วังนํ้าเขียว

ธนาคารออมสินเขตสระแกว

ธนาคารออมสินสาขา หมูบานเมืองเอก

ธนาคารออมสินสาขา สระแกว

ธนาคารออมสินสาขา ทียูโดม รังสิต

ธนาคารออมสินสาขา อรัญประเทศ

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพูนทรัพย

ธนาคารออมสินสาขา กลางดง

111 หมูท่ ี� 6 สถานีบริ การนํ �ามัน ปตท. บ.มุง่ ปั น� ดี จก.
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 304 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนํ �าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทร. 0-4422-8097
โทรสาร. 0-4422-8098
E-mail: bm4333@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี

96 ถนนเทศบาลดําริ ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรสาร. 0-3721-6082 ต่อ 116
E-mail: loan8268@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราจีนบุรี

96 ถนนเทศบาลดําริ ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสาร. 0-3721-1077 ต่อ 21
E-mail: bm1901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประจันตคาม

376/2 หมูท่ ี� 2 ถนนเจ้ าพระยาบดินทร์ ตําบลประจันตคาม
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386
โทรสาร. 0-3729-1386
E-mail: bm1903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีมหาโพธิ

5 หมูท่ ี� 3 ตําบลศรี มหาโพธิ อําเภอศรี มหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรสาร. 0-3727-9241 ต่อ 11
E-mail: bm1905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304
335-336 หมู่ 10 ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรสาร. 0-3727-4325
E-mail: bm1906@gsb.or.th

566 หมูท่ ี� 17 ถนนสายกบินทร์ บรุ ี -ฉะเชิงเทรา ตําบลเมืองเก่า
อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2013-14
โทรสาร. 0-3728-2658 ต่อ 25
E-mail: loan8304@gsb.or.th
268 ถนนสุวรรณศร ตําบลสระแก้ ว อําเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ ว 27000
โทร. 0-3724-2978
โทรสาร. 0-3724-1013 ต่อ 21
E-mail: bm7401@gsb.or.th
56 ถนนราษฎร์ อทุ ิศ ตําบลอรัญประเทศ
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรสาร. 0-3723-1023 ต่อ 19
E-mail: bm7402@gsb.or.th

100 หมูท่ ี� 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง�
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 0-2520-3789, 0-2909-7105
โทรสาร. 0-2520-3789
E-mail: bm0508@gsb.or.th
51/085-2-3 หมูบ่ ้ านเมืองเอก ตําบลหลักหก อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-1500-2
โทรสาร. 0-2997-1501
E-mail: bm0513@gsb.or.th
ทียโู ดม พลาซ่า ห้ องเลขที� B1-20 และ B1-21 พื �นที�โซน B ชัน� 1
เลขที� 98/16 หมูท่ ี� 18 ถนนเชียงราก ตําบลคลองหนึง�
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-1949
โทรสาร. 0-2516-1948
E-mail: bm0516@gsb.or.th
ตลาดพูนทรัพย์ พื �นที�โซน A เลขที� 136/8-3 หมูท่ ี� 2
ตําบลบ้ านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรสาร. 0-2581-1608
E-mail: bm0518@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังนํ้าเย็น

ธนาคารออมสินสาขา สามโคก

ธนาคารออมสินสาขา วัฒนานคร

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี รังสิต 2

802 หมูท่ ี� 1 ตําบลวังนํ �าเย็น อําเภอวังนํ �าเย็น
จังหวัดสระแก้ ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรสาร. 0-3725-1063
E-mail: bm7403@gsb.or.th
503 หมูท่ ี�10 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสาร. 0-3726-1310
E-mail: bm7404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดโรงเกลือ

555/29-31 หมูท่ ี� 7 ตําบลป่ าไร่ อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรสาร. 0-3723-0958
E-mail: bm7405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสมบูรณ

111/241-243 หมูท่ ี� 2 โครงการ ภัทรไพรเวท 2 ตําบลสามโคก
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรสาร. 0-2192-2357
E-mail: bm0519@gsb.or.th
ห้ องเลขที� F1/4 ชัน� 1 ห้ างบิก� ซี สาขารังสิต 2 เลขที� 70/1
หมูท่ ี� 15 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรสาร. 0-2531-6927
E-mail: bm0520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดไท

32/402-403 หมูท่ ี� 9 ตําบลคลองหนึง� อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2520-3062-3
โทรสาร. 0-2520-3062-3 ต่อ 18
E-mail: bm0522@gsb.or.th

92/1 หมูท่ ี� 11 ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรสาร. 0-3744-9200
E-mail: bm7406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2

24 หมูท่ ี� 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลบ้ านนา อําเภอบ้ านนา
จังหวัดนครนายก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสาร. 0-3738-1573
E-mail: bm2002@gsb.or.th

129 หมูท่ ี� 3 (ข้ างศูนย์ราชการพระนครศรี อยุธยา)
ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596
โทรสาร. 0-3533-6595, 0-3533-6597
E-mail: rm14@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําลูกกา

ธนาคารออมสินสาขา องครักษ

ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1

ธนาคารออมสินสาขา คลองหลวง

ธนาคารออมสินสาขา นครนายก

ข1/380 ถนนศรี เมือง ตําบลนครนายก อําเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสาร. 0-3731-1295 ต่อ 20
E-mail: bm2001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานนา

148-150 หมูท่ ี� 2 ถนนสายองครักษ์ -บางนํ �าเปรี ย� ว
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818
โทรสาร. 0-3739-1833
E-mail: bm2003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 14

24 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564, 0-2978-0412
โทรสาร. 0-2978-0412 ต่อ 26
E-mail: loan8269@gsb.or.th

45 หมูท่ ี� 11 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ตําบลลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรสาร. 0-2987-0384 ต่อ 20
E-mail: loan8299@gsb.or.th
45 หมูท่ ี� 11 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ตําบลลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรสาร. 0-2569-1308 ต่อ 20
E-mail: bm0502@gsb.or.th
91/1-2 ถนนคลองหลวงหมูท่ ี� 8 ตําบลคลองหนึง�
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147,
0-2516-5552
โทรสาร. 0-2516-5552 ต่อ 22
E-mail: bm0504@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 209

ธนาคารออมสินสาขา คลอง 10 ธัญบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ภาชี

ธนาคารออมสินสาขา บานแพรก

ธนาคารออมสินสาขา เมเจอรรังสิต

ธนาคารออมสินสาขา อุทัย

ธนาคารออมสินสาขา มหาราช

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส

ธนาคารออมสินสาขา บางปะอิน

ธนาคารออมสินสาขา บางปะหัน

ธนาคารออมสินสาขา ฟวเจอรพารค รังสิต

ธนาคารออมสินสาขา นครหลวง

42/2 หมูท่ ี� 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงสนัน�
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178
โทรสาร. 0-2546-1432 ต่อ 18
E-mail: bm0507@gsb.or.th
439 หมูท่ ี� 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรสาร. 0-2567-5009
E-mail: bm0509@gsb.or.th
819/1-3 ศูนย์การค้ าเพียวเพลส ชัน� 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352
โทรสาร. 0-2549-8032
E-mail: bm0510@gsb.or.th
ห้ อง PLZ.2.SHP043B ชัน� 2 ศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต
เลขที� 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรสาร. 0-2958-5499
E-mail: bm0511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําไทร

146/1-2 หมูท่ ี� 2 (ตรงข้ ามตลาดคลอง 12) ตําบลลําไทร
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรสาร. 0-2563-1526
E-mail: bm0512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําลูกกาคลอง 2

ห้ องเลขที� 112 ชัน� 1 โครงการ เอ็ม.ที.อารี นา่ สปอร์ ต
แอนด์ ไลฟ์ สไตล์ มอลล์
เลขที� 222 หมูท่ ี� 3 ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2987-2701-2
โทรสาร. 0-2987-2701-2
E-mail: bm0514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส รังสิตคลอง 7
ชัน� 1 ห้ างสรรพสินค้ าเทสโก้ โลตัส สาขารังสิตคลอง 7
เลขที� 41/2 หมูท่ ี� 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลลําผักกูด
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 0-2957-2017
โทรสาร. 0-2957-2018
E-mail: bm0515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลําลูกกา 2

ห้ างบิก� ซี เอ๊ กซ์ตร้ า สาขาลําลูกกา 2 ชัน� 1 เลขที� 3/83 หมูท่ ี� 7
ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-3102
โทรสาร. 0-2563-3102
E-mail: bm0517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลําลูกกา 1

ชัน� 1 ห้ างสรรพสินค้ าบิก� ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาลําลูกกา 1
เลขที� 10 หมูท่ ี� 12 ตําบลบึงคําพร้ อย อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 0-2152-7767
โทรสาร. 0-2152-7767 ต่อ 18
E-mail: bm0521@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1

129 หมูท่ ี� 3 ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6122
โทรสาร. 0-3534-6122 ต่อ 6
E-mail: loan8270@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองสวนพลู

129 หมูท่ ี� 3 ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123
โทรสาร. 0-3534-6121 ต่อ 26
E-mail: bm0416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาเรือ (อยุธยา)

52 ถนนท่าเรื อ-พระพุทธบาท ตําบลท่าเรื อ
อําเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13130
โทร. 0-3522-3078, 0-3534-1123
โทรสาร. 0-3534-1123
E-mail: bm0403@gsb.or.th

210 รายงานประจําป 2559

154 หมูท่ ี� 5 ตําบลภาชี อําเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสาร. 0-3531-1123 ต่อ 19
E-mail: bm0404@gsb.or.th
1/1 หมูท่ ี� 13 ตําบลอุทยั อําเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6123, 0-3535-6222
โทรสาร. 0-3535-6123 ต่อ16
E-mail: bm0408@gsb.or.th
58 หมูท่ ี� 6 ถนนปราสาททอง ตําบลบ้ านเลน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรสาร. 0-3526-1023 ต่อ 14, 0-3526-1440 ต่อ 14
E-mail: bm0409@gsb.or.th
126/3 หมูท่ ี� 1 ถนนนครหลวง-ภาชี ตําบลนครหลวง
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรสาร. 0-3535-9500
E-mail: bm0411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังนอย

231-233 หมูท่ ี� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร
อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสาร. 0-3527-1630 ต่อ 20
E-mail: bm0413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูนํ้าพระอินทร

139/1-2 หมูท่ ี� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลเชียงรากน้ อย
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13180
โทร. 0-3521-9565, 0-3574-6044
โทรสาร. 0-3521-9565 ต่อ 108
E-mail: bm0414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อยุธยาพารค

59 หมูท่ ี� 2 ถนนบ้ านแพรก-อ่างทอง ตําบลสําพะเนียง
อําเภอบ้ านแพรก จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสาร. 0-3538-6088 ต่อ 13
E-mail: bm0406@gsb.or.th
3/1 หมูท่ ี� 4 ถนนชาญวิวฒ
ั น์ ตําบลหัวไผ่ อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรสาร. 0-3538-9123
E-mail: bm0407@gsb.or.th
4/6 หมูท่ ี�5 ถนนอยุธยา-บางปะหัน ตําบลขวัญเมือง
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059, 084-448-4797,
084-448-3586
โทรสาร. 0-3538-1333
E-mail: bm0410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดบัวหลวง

196/1 หมูท่ ี� 3 ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรสาร. 0-3537-9123
E-mail: bm0412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

304 หมูท่ ี� 2 (หน้ าสวนอุตสาหกรรมโรจนะ) ตําบลสามเรื อน
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรสาร. 0-3533-2080
E-mail: bm0418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตอางทอง

50/2 ถนนเทศบาล 2 ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-4500
โทรสาร. 0-3561-4500 ต่อ 23
E-mail: loan8272@gsb.or.th

ชัน� 1 ศูนย์การค้ าอยุธยาพาร์ ค
126 หมูท่ ี� 3 ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรสาร. 0-3580-1252
E-mail: bm0417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อางทอง

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ธนาคารออมสินสาขา วิเศษชัยชาญ

ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ทอง

ธนาคารออมสินสาขา เจาพรหม

ธนาคารออมสินสาขา ปาโมก

ธนาคารออมสินสาขา พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารออมสินสาขา เมืองอินทร

ธนาคารออมสินสาขา เสนา

ธนาคารออมสินสาขา สิงหบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ผักไห

ธนาคารออมสินสาขา อินทรบุรี

80/21 หมูท่ ี� 2 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13160
โทร. 0-3527-4300-1
โทรสาร. 0-3527-4300
E-mail: bm0419@gsb.or.th

9/51 ชัน� 3 ถนนนเรศวร ตําบลหอรัตนไชย
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0-3532-3745 ต่อ 11-25, 0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรสาร. 0-3532-3745 ต่อ 26, 0-3532-3205 ต่อ 26
E-mail: loan8271@gsb.or.th
9/51 ถนนนเรศวร ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสาร. 0-3524-4784
E-mail: bm0415@gsb.or.th
84/11-13 ถนนอูท่ อง ตําบลหอรัตนไชย
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสาร. 0-3525-1131 ต่อ 24
E-mail: bm0401@gsb.or.th
402 ถนนวิไลเสนา(ก) ตําบลเสนา อําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13110
โทร. 0-3520-1234
โทรสาร. 0-3520-1234 ต่อ 17
E-mail: bm0402@gsb.or.th
112/12 หมูท่ ี� 4 ตําบลผักไห่ อําเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13120
โทร. 0-3539-1323
โทรสาร. 0-3539-1323
E-mail: bm0405@gsb.or.th

50/2 ถนนเทศบาล2 ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสาร. 0-3561-1242 ต่อ 19
E-mail: bm1401@gsb.or.th
202/1 หมูท่ ี� 7 ถนนแม่นํ �าน้ อย ตําบลศาลเจ้ าโรงทอง
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสาร. 0-3563-1190 ต่อ 3
E-mail: bm1402@gsb.or.th
483 หมูท่ ี� 5 ถนนโพธิ�ทอง-แสวงหา ตําบลอ่างแก้ ว
อําเภอโพธิ�ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรสาร. 0-3564-0050 ต่อ 17-18
E-mail: bm1403@gsb.or.th
554/ข หมูท่ ี� 2 ตําบลป่ าโมก อําเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149
โทรสาร. 0-3566-1335
E-mail: bm1404@gsb.or.th
25/1 หมูท่ ี� 3 ตําบลอินทร์ บรุ ี อําเภออินทร์ บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี 16110
โทร. 0-3658-1030
โทรสาร. 0-3658-1030
E-mail: bm1805@gsb.or.th
891/15 ถนนขุนสรรค์ ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บรุ ี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223
โทรสาร. 0-3652-1489 ต่อ 15
E-mail: bm1801@gsb.or.th
533/11 หมูท่ ี� 6 ตําบลอินทร์ บรุ ี อําเภออินทร์ บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี 16110
โทร. 0-3658-1049
โทรสาร. 0-3658-1515
E-mail: bm1802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางระจัน

126/1 หมูท่ ี� 4 ตําบลสิงห์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี 16130
โทร. 0-3659-1481
โทรสาร. 0-3659-1481 ต่อ 4
E-mail: bm1803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาชาง

2/1หมูท่ ี� 6 ตําบลถอนสมอ อําเภอท่าช้ าง จังหวัดสิงห์บรุ ี 16140
โทร. 0-3659-5209
โทรสาร. 0-3659-5209
E-mail: bm1804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสระบุรี

108 หมูท่ ี� 5 ตําบลเสาไห้ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทร. 0-3633-3784
โทรสาร. 0-3633-3784 ต่อ18
E-mail: loan8273@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสาไห

108 หมูท่ ี� 5 ตําบลเสาไห้ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1109
โทรสาร.0-3639-1109
E-mail: bm1608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สระบุรี

509 ถนนพิชยั รณรงค์สงคราม ตําบลปากเพรี ยว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสาร. 0-3621-1029 ต่อ 18
E-mail: bm1601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระพุทธบาท

23 หมูท่ ี� 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรสาร. 0-3626-6733 ต่อ 11
E-mail: bm1602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกงคอย

236 ถนนสุดบรรทัด ตําบลแก่งคอย อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110
โทร. 0-3624-4663ต่อ 11-19
โทรสาร. 0-3624-5163, 0-3624-4663 ต่อ 20
E-mail: bm1603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแค

167 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตําบลหนองแค อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรสาร. 0-3637-1234
E-mail: bm1604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานหมอ

2 หมูท่ ี� 5 ถนนบ้ านหมอ-พระพุทธบาท ตําบลบ้ านหมอ
อําเภอบ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177, 0-3630-0079
โทรสาร. 0-3620-1177
E-mail: bm1605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มวกเหล็ก

438 หมูท่ ี� 9 ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสาร. 0-3634-1054 ต่อ 17
E-mail: bm1606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิหารแดง

383 หมูท่ ี� 10 ถนนสุวรรณศร ตําบลหนองสรวง
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทร. 0-3636-5202, 0-3637-7065
โทรสาร. 0-3637-7065 ต่อ 7
E-mail: bm1607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขอนันตปารค

179/5 ถนนสุดบรรทัด ตําบลปากเพรี ยว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรสาร. 0-3671-1882
E-mail: bm1609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังมวง

93 หมู่ 7 ตําบลคําพราน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรสาร. 0-3635-9163
E-mail: bm1610@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หินกอง

203 หมูท่ ี� 8 ตําบลห้ วยทราย อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230
โทร. 0-3639-0169
โทรสาร. 0-3639-0170
E-mail: bm1611@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สระบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ฮารเบอร มอลล แหลมฉบัง

ธนาคารออมสินภาค 15

หนวยใหบริการ EXIM BANK แหลมฉบัง

ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สระบุรี
ห้ องเลขที� 223 ชัน� 2 เลขที� 99 หมู่ 7 ตําบลตลิง� ชัน
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 0-3635-1500-1
โทรสาร. 0-3635-1501
E-mail: bm1612@gsb.or.th
55 ถนนสุขมุ วิท ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรสาร. 0-3838-7025-6
E-mail: rm15@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1

55 ถนนสุขมุ วิท ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรสาร. 0-3838-6181 ต่อ 20
E-mail: loan8274@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชลบุรี

164 ถนนวชิรปราการ ตําบลบางปลาสร้ อย อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรสาร. 0-3828-2384 ต่อ 24
E-mail: bm2101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีราชา

111 ถนนสุรศักดิ� 1 ตําบลศรี ราชา อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001
โทรสาร. 0-3831-1001 ต่อ 25
E-mail: bm2102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองมน

55 ถนนสุขมุ วิท ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสาร. 0-3838-2830 ต่อ 17
E-mail: bm2106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสุขประยูร

726/25 ถนนสุขประยูร ตําบลบางปลาสร้ อย อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-3816
โทรสาร. 0-3827-3816 ต่อ 19
E-mail: bm2111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยการคาแปซิฟค
พารค ศรีราชา
ชัน� 4 ห้ อง F408 ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา
90 ถนนสุขมุ วิท ตําบลศรี ราชา อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสาร. 0-3832-5483
E-mail: bm2114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
171 ชัน� 1 อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เลขที� 55/88-89 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรสาร. 0-3805-3802
E-mail: bm2119@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิคทอรี่ เซ็นเตอร

ชัน� 1 ห้ องเลขที� 1122-1125 ภายในศูนย์การค้ าวิคทอรี� เซ็นเตอร์
เลขที� 742/5ก-5ข ถนนโพธิ�ทอง ตําบลบางปลาสร้ อย
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรสาร. 0-3807-9714
E-mail: bm2126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางทราย

134 หมูท่ ี� 3 ตําบลบางทราย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรสาร. 0-3828-8375
E-mail: bm2131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาวอุดม

143/16-17 หมูท่ ี� 8 ถนนสุขมุ วิท ตําบลทุง่ สุขลา
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรสาร. 0-3835-1818
E-mail: bm2132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพระยาสัจจา
เลขที� 178/17 หมู่ 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรสาร. 0-3845-5314
E-mail: bm2135@gsb.or.th

ศูนย์การค้ าฮาร์ เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง ชัน� B ห้ องเลขที� BS13
เลขที� 4/222 หมูท่ ี� 10 ถนนสุขมุ วิท ตําบลทุง่ สุขลา
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-3089
โทรสาร. 0-3849-3098
E-mail: bm2136@gsb.or.th
53/71-74 หมูท่ ี� 9 ถนนสุขมุ วิท ตําบลทุง่ สุขลา
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-0308
โทรสาร. 0-3849-0309
E-mail: bm2102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2

285/203-204 หมูท่ ี� 5 ซอยนาเกลือ 16 ถนนพัทยา-นาเกลือ
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรสาร. 0-3822-5630-1 ต่อ 13
E-mail: loan8275@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางละมุง

460 หมูท่ ี� 4 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตําบลนาเกลือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรสาร. 0-3822-2012
E-mail: bm2105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา

8/46-48 หมูท่ ี� 6 ถนนพัทยาเหนือ ตําบลนาเกลือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643
โทรสาร. 0-3842-3643 ต่อ 17
E-mail: bm2110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยาใต

205/23-24 หมูท่ ี� 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรื อ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-8749,0-3842-5509
โทรสาร. 0-3842-8749
E-mail: bm2117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิสัมพันธ

285/203-204 หมูท่ ี� 5 ซอยนาเกลือ 16 ถนนพัทยา-นาเกลือ
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรสาร. 03822-5933
E-mail: bm2118@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

ห้ องเลขที� 419 ชัน� 4 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช
เลขที� 333/99-100 หมูท่ ี� 9 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรสาร. 0-3804-3569
E-mail: bm2120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยากลาง

245/130-131 หมูท่ ี� 9 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรสาร. 0-3841-2361
E-mail: bm2123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พัทยาใต

ชัน� 1 ห้ างสรรพสินค้ าบิก� ซี พัทยาใต้ ห้ องเลขที� GCR122
565/41 หมูท่ ี� 10 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218-9
โทรสาร. 0-3837-3218-9
E-mail: bm2124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทัพพระยา

316/26 หมูท่ ี� 12 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรสาร. 0-3825-1590
E-mail: bm2125@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เขาพระตําหนัก

ห้ องเลขที� 567/1 โครงการเดอะ เซเนท เรสซิเดนซ์
หมูท่ ี� 12 ถนนเกษตรสิน 9 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-0311
โทรสาร. 0-3825-0312
E-mail: bm2125@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3

700/37 หมูท่ ี� 1 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7665, 0-3845-7667
โทรสาร. 0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
E-mail: loan8276@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 211

ธนาคารออมสินสาขา พนัสนิคม

ธนาคารออมสินสาขา สุขุมวิท-สัตหีบ

ธนาคารออมสินสาขา ปลวกแดง

ธนาคารออมสินสาขา บานบึง

ธนาคารออมสินสาขา สยามคันทรีคลับ

ธนาคารออมสินสาขา แพชชั่น ชอปปง เดสติเนชั่น

22 ถนนเมืองเก่า ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 20140
โทร. 0-3846-1777, 0-3846-2960
โทรสาร. 0-3846-2960 ต่อ 18
E-mail: bm2104@gsb.or.th
24 ถนนวิฑรู ย์ดําริ ตําบลบ้ านบึง อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสาร. 0-3844-3980 ต่อ 20
E-mail: bm2107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พานทอง

85/10 หมูท่ ี� 4 ถนนพานทอง-หัวไผ่ อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1976
โทรสาร. 0-3845-1115
E-mail: bm2108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวกุญแจ

204/7 หมูท่ ี� 1 ตําบลคลองกิ�ว อําเภอบ้ านบึง
จังหวัดชลบุรี 20220
โทร. 0-3874-2539
โทรสาร. 0-3820-1153
E-mail: bm2109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหัวฬอ

117/5 หมูท่ ี� 5 ตําบลดอนหัวฬอ่ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร 0-3844-0234
โทรสาร. 0-3844-0440
E-mail: bm2113@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมตะนคร

69/18-19 หมูท่ ี� 6 ถนนสุขประยูร ตําบลดอนหัวฬอ่
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-3097
โทรสาร. 0-3845-3098
E-mail: bm2129@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700/37 หมูท่ ี� 1 ตําบล คลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรสาร. 0-3845-7663
E-mail: bm2133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะโพธิ์

280 หมูท่ ี� 4 ตําบลท่าบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรสาร. 0-3820-9130-1
E-mail: bm2134@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 4

99/6-7 หมูท่ ี� 5 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรสาร. 0-3806-8911-4 ต่อ 22
E-mail: loan8305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ

359 หมูท่ ี� 1 ถนนสุขาภิบาล 7 ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสาร. 0-3843-7437 ต่อ 202
E-mail: bm2103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หมูท่ ี� 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรสาร. 0-3848-1542
E-mail: bm2112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพลับหวาน

13/234 หมูท่ ี� 5 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรสาร. 0-3804-1339
E-mail: bm2115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุญสัมพันธ

99/6-7 หมูท่ ี� 5 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรสาร. 0-3806-8938
E-mail: bm2116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดบานอําเภอ

164/3 ถนนสุขมุ วิท ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรสาร. 0-3823-5677
E-mail: bm2121@gsb.or.th

212 รายงานประจําป 2559

4/57-58 หมูท่ ี� 7 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรสาร. 0-3843-8078
E-mail: bm2122@gsb.or.th

19/110-111 หมูท่ ี� 6 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรสาร. 0-3840-5064
E-mail: bm2127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยา-สุขุมวิท

249 หมูท่ ี� 6 อาคารซีซีโชคชัยโฮมเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุ วิท-พัทยา
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรสาร. 0-3841-4981
E-mail: bm2128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บอวิน

310/6-7 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ตําบลบ่อวิน
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรสาร. 0-3833-7369
E-mail: bm2130@gsb.or.th

625/68-69 หมูท่ ี� 1 ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
โทร. 0-3802-5900-1
โทรสาร. 0-3802-5900
E-mail: bm2209@gsb.or.th
(เดิมเป็ นสาขา แหลมทองพลาซา ระยอง)
เปลี�ยนเมื�อวันที� 1 ธ.ค. 58
ชัน� 2 ศูนย์การค้ าแพชชัน� ช้ อปปิ ง� เดสติเนชัน� ระยอง
เลขที� 554 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรสาร. 0-3802-3423-4
E-mail: bm2210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมพัฒนา ระยอง
4/9 หมูท่ ี� 2 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรสาร. 0-3863-7864
E-mail: bm2211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ธนาคารออมสินเขตระยอง

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ตังอยู
� ช่ นั � 2 ห้ องเลขที� 279
เลขที� 99, 99-1 ถนนบางนา-ตราด ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3894-2634
โทรสาร. 0-3894-2635
E-mail: bm2212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระยอง

25/1 ถนนท่าหลวง ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรสาร. 0-3932-2300 ต่อ 15
E-mail: loan8278@gsb.or.th

307/37 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939
โทรสาร. 0-3862-2939 ต่อ 11
E-mail: loan8277@gsb.or.th
3 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสาร. 0-3861-1005 ต่อ 11
E-mail: bm2201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แกลง

16 ถนนสุนทรโวหาร ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรสาร. 0-3867-1171 ต่อ 11
E-mail: bm2202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี

ธนาคารออมสินสาขา จันทบุรี

25/1 ถนนท่าหลวง ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรสาร. 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 13
E-mail: bm2301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาใหม

ธนาคารออมสินสาขา บานคาย

53 ถนนราชกิจ ตําบลท่าใหม่ อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066
โทรสาร. 0-3943-1789 ต่อ 13
E-mail: bm2302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานฉาง

29/1 ถนนเทศบาลสาย 1 ตําบลขลุง อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065, 0-3944-1122
โทรสาร. 0-3944-1122 ต่อ 11, 0-3944-1065
E-mail: bm2303@gsb.or.th

113 หมูท่ ี� 2 ถนนอาทิตย์ประดิษฐาน ตําบลบ้ านค่าย
อําเภอบ้ านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทร. 0-3864-1767
โทรสาร. 0-3864-1009
E-mail: bm2203@gsb.or.th
48/31 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบ้ านฉาง อําเภอบ้ านฉาง
จังหวัดระยอง 21130
โทร. 0-3860-1043
โทรสาร. 0-3888-0415
E-mail: bm2204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ

232/1 หมูท่ ี� 2 ถนนเพ-แกลง ตําบลเพ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรสาร. 0-3865-1765
E-mail: bm2205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบตาพุด

85/1-2 ถนนสุขมุ วิท ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรสาร. 0-3868-1024 ต่อ 22
E-mail: bm2206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพระ

307/37 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042-4
โทรสาร. 0-3861-9042-4 ต่อ 17
E-mail: bm2207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะสตาร ระยอง

ห้ อง 1101A ชัน� 1 ศูนย์การค้ าคอมพิวเตอร์ สตาร์ ระยอง
109 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรสาร. 0-3861-0454
E-mail: bm2208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขลุง

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทาแฉลบ

573-575 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสาร. 0-3932-8015 ต่อ 15
E-mail: bm2304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอยดาว

177 หมูท่ ี� 1 ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
โทร. 0-3936-4452
โทรสาร. 0-3938-1010
E-mail: bm2305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หวยสะทอน

249 หมูท่ ี� 3 ตําบลทุง่ เบญจา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรสาร. 0-3939-5318
E-mail: bm2306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเทศบาล 2
20 ถนนประชานิยม ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรสาร. 0-3932-2127
E-mail: bm2307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาคิชฌกูฏ

4/105 หมูท่ ี� 10 ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194
โทรสาร. 0-3930-9193
E-mail: bm2308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรนโบว พลาซา จันทบุรี

ธนาคารออมสินสาขา เมืองสมุทร

ธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสดิ์

ธนาคารออมสินสาขา ตราด

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด สําโรง

อาคารเรนโบว์ พลาซา ห้ องเลขที� A2 เลขที�22/54-56
หมูท่ ี� 7 ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-8997
โทรสาร. 0-3932-8998
E-mail: bm2309@gsb.or.th
81-82 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสาร. 0-3953-2040 ต่อ 15
E-mail: bm2401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาสมิง

74/12-13 หมูท่ ี� 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสาร. 0-3959-9155
E-mail: bm2402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะชาง

23/10 หมูท่ ี� 4 บ้ านคลองพร้ าว ตําบลเกาะช้ าง อําเภอเกาะช้ าง
จังหวัดตราด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรสาร. 0-3955-7398
E-mail: bm2403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองใหญ

170/5 หมูท่ ี� 2 ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรสาร. 0-3958-2183
E-mail: bm2404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยมงคล-ตราด

72 ถนนชัยมงคล ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทร. 0-3951-2434
โทรสาร. 0-3951-2433
E-mail: bm2405@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เกาะกูด

อาคารศูนย์โอทอปขององค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะกูด
อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000
โทร. 0-3952-5676
โทรสาร. 0-3952-5677
E-mail: bm2405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1

369/1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลปากนํ �า อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรสาร. 0-2389-3346-7
E-mail: loan8279@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรปราการ

154 ถนนศรี สมุทร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสาร. 0-2395-0613 ต่อ 11
E-mail: bm0301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลี

29 หมูท่ ี� 8 ถนนสุขาภิบาล ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสาร. 0-2337-3523 ต่อ 17
E-mail: bm0302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบอ

334 หมูท่ ี� 1 ถนนรัตนราช ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสาร. 0-2708-4581 ต่อ 15
E-mail: bm0303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองดาน

471 หมูท่ ี� 11 ถนนสุขมุ วิท อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสาร. 0-2330-1112 ต่อ 14
E-mail: bm0304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริ เวณอาคารจอดรถศูนย์ซอ่ มบํารุงอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน� 1
99 หมูท่ ี� 10 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4280-3
โทรสาร. 0-2134-4284
E-mail: bm0310@gsb.or.th

369/1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลปากนํ �า อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรสาร. 0-2389-3350
E-mail: bm0312@gsb.or.th
989, 989/1, 989/2 และ 989/3 หมูท่ ี� 6 ตําบลแพรกษา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรสาร. 0-2324-3343
E-mail: bm0315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมกาบางนา

39 หมูท่ ี� 6 ศูนย์การค้ าเมกาบางนา ถนนบางนา-ตราด
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2186-8760-1
โทรสาร. 0-2186-8761
E-mail: bm0316@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ศรีนครินทร

425 หมูท่ ี� 5 ชัน1
� ห้ อง GCR 103 ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรสาร. 0-2758-8744
E-mail: bm0320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
200/16-18 หมูท่ ี� 1 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางเสาธง
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2181-7948-9
โทรสาร. 0-2181-7948-9
E-mail: bm0318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สมุทรปราการ

ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สมุทรปราการ ชัน� 3 ห้ องเลขที� 302
เลขที� 789 หมูท่ ี� 2 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ ายบ้ านใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2174-2767
โทรสาร. 0-2174-2766
E-mail: bm0321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มารเก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

119/25-26 หมูท่ ี� 14 ถนนสุขสวัสดิ� ตําบลบางพึง�
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรสาร. 0-2463-5029 ต่อ 14
E-mail: bm0309@gsb.or.th
ศูนย์การค้ าอิมพีเรี ยล เวิลด์ สําโรง ชัน� 2 เลขที� 999 หมูท่ ี� 1
ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรสาร. 0-2394-4007
E-mail: bm0311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระสมุทรเจดีย

9/7 หมูท่ ี� 3 ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1093
โทรสาร. 0-2425-1092
E-mail: bm0314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สําโรง 2

ห้ องเลขที� 2CR214 ชัน� 2 ห้ างบิก� ซี สําโรง 2
เลขที� 1293 หมูท่ ี� 4 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรสาร. 0-2380-0446
E-mail: bm0317@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

ห้ างบิก� ซีสขุ สวัสดิ� ห้ องเลขที� 2CR 203-204 ถนนสุขสวัสดิ�
ตําบลบางพึง� อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรสาร. 0-2464-4272
E-mail: bm0319@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา

106/3 ถนนมหาจักรพรรดิ� ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-7075-6
โทรสาร. 0-3851-7075 ต่อ 24
E-mail: loan8281@gsb.or.th

ศูนย์การค้ ามาร์ เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชัน� 3 ห้ องเลขที� R-310
เลขที� 99/29 หมู่ 1 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2007-5327-8
โทรสาร. 0-2007-5327-8
E-mail: bm0322@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา

หนวยใหบริการ เทศบาลแพรกษา

ธนาคารออมสินสาขา บางคลา

หนวยใหบริการ สถานีรถโดยสารทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

239 หมูท่ ี� 10 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016
โทรสาร. 0-3853-1016 ต่อ 7
E-mail: bm1503@gsb.or.th

สํานักงานเทศบาลแพรกษา เลขที� 999/995 หมูท่ ี� 6
ซอยรักพันธ์ดี 11/1 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 084-4624890
โทรสาร. E-mail: bm0315@gsb.or.th
อาคาร Bus terminal เลขที� 999 หมูท่ ี� 1 ตําบลหนองปรื อ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรสาร. 0-2134-4479
E-mail: bm0310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2

9/7 หมูท่ ี� 3 ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรสาร. 0-2425-1096
E-mail: loan8280@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สําโรง

407 หมูท่ ี� 8 ถนนสุขมุ วิท (เชิงสะพานสําโรง) อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรสาร. 0-2394-3670 ต่อ 20
E-mail: bm0305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปูเจาสมิงพราย

14/8-10 หมูท่ ี� 9 ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรสาร. 0-2183-2041-2 ต่อ 16
E-mail: bm0307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระประแดง

48 ถนนศรี เขื�อนขันธ์ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรสาร. 0-2463-8764 ต่อ 15
E-mail: bm0308@gsb.or.th

115 ถนนสันติราษฎร์ ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-7716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรสาร. 0-3851-1076 ต่อ 24
E-mail: bm1501@gsb.or.th

94 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ตําบลบางคล้ า อําเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1076
โทรสาร. 0-3854-1899
E-mail: bm1502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะกง

ธนาคารออมสินสาขา พนมสารคาม

685/5 หมูท่ ี� 1 ถนนพนมพัฒนา ตําบลพนมสารคาม
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสาร. 0-3855-1555 ต่อ 22
E-mail: bm1504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์

106/3 ถนนมหาจักรพรรดิ� ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-2432
โทรสาร. 0-3881-2589
E-mail: bm1505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา

อาคารศูนย์การค้ าเอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา
เลขที� 9/2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตําบลหน้ าเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรสาร. 0-3851-8954
E-mail: bm1506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางนํ้าเปรี้ยว

247/1-2 หมูท่ ี� 5 ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางนํ �าเปรี ย� ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
โทร. 0-3858-1394-5
โทรสาร. 0-3858-1395
E-mail: bm1507@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 213

ธนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขต

ธนาคารออมสินสาขา สวี

ธนาคารออมสินสาขา ดอนสัก

ธนาคารออมสินภาค 16

ธนาคารออมสินสาขา หลังสวน

ธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎรอุทิศ

ธนาคารออมสินสาขา ปฐมพร

ธนาคารออมสินสาขา บอผุด

ธนาคารออมสินสาขา ทุงตะโก

ธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน

244 หมูท่ ี� 16 ถนนเพชรเกษม ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 86140
โทร. 0-7759-9252
โทรสาร. 0-7758-4225
E-mail: bm6104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละแม

ธนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล

ธนาคารออมสินสาขา ปากนํ้าชุมพร

ธนาคารออมสินสาขา พะโตะ

7/5-7/6 หมูท่ ี� 4 ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 0-3859-7804-5
โทรสาร. 0-3859-7806
E-mail: bm1508@gsb.or.th
20 ชัน� 2 ถนนราษฎร์ อทุ ิศ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรสาร. 0-7727-2589
E-mail: rm16a@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1

101/10 ชัน� 3 ถนนศาลาแดง ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสาร. 0-7750-6444 ต่อ 13
E-mail: loan8282@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพร

101/10 ชัน� 2 ถนนศาลาแดง ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรสาร. 0-7751-1150
E-mail: bm6101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาแซะ

106/3 หมูท่ ี� 2 ตําบลปากนํ �าชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรสาร. 0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13
E-mail: bm6105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปะทิว

51/6 หมูท่ ี� 7 ถนนเจริ ญรัฐ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094
โทรสาร. 0-7759-1111
E-mail: bm6106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระนอง

256/4 ถนนท่าเมือง ตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
โทร. 0-7781-1542
โทรสาร. 0-7781-1542 ต่อ 115
E-mail: bm6201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบุรี

151 หมูท่ ี� 2 ถนนสถาพร ตําบลนํ �าจืด อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสาร. 0-7789-1235
E-mail: bm6202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเรืองราษฎร

337 ถนนเรื องราษฎร์ ตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรสาร. 0-7782-5756
E-mail: bm6203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบอํามฤต

65 หมูท่ ี� 13 ตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรสาร. 0-7765-6342
E-mail: bm6110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสําราญ

13 หมูท่ ี� 3 ถนนเพชรเกษม ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ
จังหวัดระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรสาร. 0-7789-3168
E-mail: bm6204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2

77/32 หมูท่ ี� 6 ถนนชุมพร-เขาทะลุ ตําบลทุง่ ตะไคร
อําเภอทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรสาร. 0-7753-6830
E-mail: loan8306@gsb.or.th

214 รายงานประจําป 2559

404 หมูท่ ี� 5 ถนนรักษ์ นรกิจ ตําบลนาโพธิ� อําเภอสวี
จังหวัดชุมพร 86130
โทร. 0-7753-1205
โทรสาร. 0-7753-1255
E-mail: bm6102@gsb.or.th
16-18 ถนนหลังสวน ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรสาร. 0-7754-1151
E-mail: bm6103@gsb.or.th
229 หมูท่ ี� 9 ถนนชุมพร-ระนอง ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1
โทรสาร. 0-7757-6531
E-mail: bm6107@gsb.or.th
77/32 หมูท่ ี� 6 ถนนชุมพร-เขาทะลุ ตําบลทุง่ ตะไคร
อําเภอทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรสาร. 0-7753-6760
E-mail: bm6108@gsb.or.th
197/6 หมูท่ ี� 7 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรสาร. 0-7755-9463
E-mail: bm6109@gsb.or.th
261/2 หมูท่ ี� 8 ตําบลพะโต๊ ะ อําเภอพะโต๊ ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรสาร. 0-7753-9207
E-mail: bm6111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎรธานี 1

20 ชัน� 3 ถนนราษฎร์ อทุ ิศ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรสาร. 0-7727-5794
E-mail: loan8283@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุราษฎรธานี

490-494 ถนนหน้ าเมือง ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-9387
โทรสาร. 0-7727-2019
E-mail: bm5901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

ชัน� 2 ห้ องเลขที� 237 โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
เลขที� 209, 209/1, 209/2 หมูท่ ี� 2 ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรสาร. 0-7741-0537
E-mail: bm5916@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานนาสาร

45 ถนนวิเวก ตําบลนาสาร อําเภอบ้ านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192
โทรสาร. 0-7734-1373
E-mail: bm5903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะสมุย

12/1 หมูท่ ี� 3 ถนนทวีราษฎร์ ภกั ดี ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรสาร. 0-7742-1119 ต่อ 3
E-mail: bm5905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนดิษฐ

102/2 หมูท่ ี� 1 ถนนหน้ าอําเภอ ตําบลกะแดะ
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883
โทรสาร. 0-7737-9019
E-mail: bm5907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสระ

209 หมูท่ ี� 4 ตําบลบ้ านส้ อง อําเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192
โทรสาร. 0-7736-1192
E-mail: bm5909@gsb.or.th

3 หมูท่ ี� 5 ถนนชลคราม ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรสาร. 0-7737-1280
E-mail: bm5911@gsb.or.th
20 ถนนราษฎร์ อทุ ิศ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรสาร. 0-7728-4977
E-mail: bm5913@gsb.or.th

119/41 หมูท่ ี� 1 ถนนรอบเกาะ ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรสาร. 0-7742-5131
E-mail: bm5915@gsb.or.th
50/10-11 หมูท่ ี� 1 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84280
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรสาร. 0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E-mail: bm5917@gsb.or.th
83/12-13 ถนนสุราษฎร์ -นาสาร ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84100
โทร. 0-7735-5112-3
โทรสาร. 0-7735-5112
E-mail: bm5919@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานนาเดิม

92/17-18 หมูท่ ี� 2 ตําบลบ้ านนา อําเภอบ้ านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84240
โทร. 0-7735-9752
โทรสาร. 0-7735-9752 ต่อ 5
E-mail: bm5920@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละไม

108/10 หมู่ 6 ตําบลมะเร็ ต อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรสาร. 0-77458192-3 ต่อ 106
E-mail: bm5921@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี

88 หมูท่ ี� 10 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร. 0-7748-9749
โทรสาร. 0-7748-9750
E-mail: bm5922@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหไทย สุราษฎรธานี

ชัน� 1 ห้ องเลขที� 106 ศูนย์การค้ าสหไทย การ์ เด้ น พลาซ่า
สุราษฎร์ ธานี
เลขที� 528/1 ถนนตลาดใหม่ ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร. 0-7727-5340
โทรสาร. 0-7727-5341
E-mail: bm5927@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎรธานี 2

103 ชัน� 3 ถนนธราธิบดี ตําบลท่าข้ าม อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรสาร. 0-7731-1262
E-mail: loan8284@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไชยา

465 ถนนรักษ์ นรกิจ ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84110
โทร. 0-7743-1031
โทรสาร. 0-7743-1031
E-mail: bm5902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุนพิน

103 ถนนธราธิบดี ตําบลท่าข้ าม อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสาร. 0-7731-1314
E-mail: bm5904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระแสง

21/1 หมูท่ ี� 1 ตําบลอิปัน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424
โทรสาร. 0-7736-9116
E-mail: bm5906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาฉาง

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร หาแยกฉลอง

ธนาคารออมสินสาขา เกาะยาว

37/6 หมูท่ ี� 2 ตําบลเกาะยาวน้ อย อําเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรสาร. 0-7659-7373
E-mail: bm6307@gsb.or.th

88/1 หมูท่ ี� 6 ถนนพุนพิน-ไชยา ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรสาร. 0-7738-9113
E-mail: bm5908@gsb.or.th

ห้ อง RTD 201 ชัน� 2 ห้ างโฮมโปรวิลเลจ ภูเก็ต
เลขที� 61/10 หมูท่ ี� 10 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรสาร. 0-7638-4359 -60
E-mail: bm6404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาชนะ

ธนาคารออมสินสาขา เชิงทะเล

141, 143 หมูท่ ี� 1 ถนนศรี สนุ ทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรสาร. 0-7632-5297
E-mail: bm6405@gsb.or.th

1 ถนนราษฎร์ บํารุง ตําบลตะกัว� ป่ า อําเภอตะกัว� ป่ า
จังหวัดพังงา 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรสาร. 0-7642-5112
E-mail: bm6302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คีรีรัฐนิคม

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

ธนาคารออมสินสาขา โคกกลอย

393 หมูท่ ี� 4 ถนนวิชิตภักดี อําเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242
โทรสาร. 0-7738-1242
E-mail: bm5910@gsb.or.th
176 หมูท่ ี� 1 ถนนหลังสถานีรถไฟ ตําบลท่าขนอน
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสาร. 0-7739-1116
E-mail: bm5912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนม

326 หมูท่ ี� 1 ถนนสุราษฎร์ -ตะกัว� ป่ า ตําบลพนม อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84250
โทร. 0-7739-9336
โทรสาร. 0-7739-9303
E-mail: bm5914@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เคียนซา

76/3 หมูท่ ี� 2 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84260
โทร. 0-7729-7429-30
โทรสาร. 0-7729-7429-30
E-mail: bm5918@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสวรรค

134 /1-2 หมูท่ ี� 4 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรสาร. 0-7736-5326
E-mail: bm5923@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิภาวดี

40/34 หมูท่ ี� 4 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรสาร. 0-7729-2160
E-mail: bm5924@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยบุรี

7/22-23 หมูท่ ี� 3 ตําบลสองแพรก อําเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84350
โทร. 0-7736-7111
โทรสาร. 0-7736-7111
E-mail: bm5925@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานตาขุน

34/3-4 หมูท่ ี� 4 ตําบลเขาวง อําเภอบ้ านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84230
โทร. 0-7739-7464
โทรสาร. 0-7739-7464 ต่อ 106
E-mail: bm5926@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต

125 ชัน� 3 ถนนพังงา ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสาร. 0-7621-9018
E-mail: loan8285@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต

125 ชัน� 2 ถนนพังงา ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสาร. 0-7621-1113
E-mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาตอง

132-138 ถนนพระบารมี ตําบลป่ าตอง อําเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรสาร. 0-7634-6668
E-mail: bm6402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถลาง

169/10 หมูท่ ี� 1 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลเทพกระษัตรี
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502
โทรสาร. 0-7631-1990
E-mail: bm6403@gsb.or.th

ห้ องเลขที� TC018-TC020 ชัน� 2 ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
เฟสติวลั ภูเก็ต
เลขที� 74-75 หมูท่ ี� 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 9 ตําบลวิชิต
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรสาร. 0-7630-7118
E-mail: bm6407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามกอง

371/51-54 ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรสาร. 0-7621-5612
E-mail: bm6406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนาใน (ปาตอง)

(เดิมเป็ นสาขาป่ าตองโอทอป) ย้ ายและเปลี�ยนชื�อ
เมื�อวันที� 23 ก.พ. 58
140/42-43 ถนนนาใน ตําบลป่ าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7651-2117
โทรสาร. 0-7651-2117
E-mail: bm6408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะกั่วปา

67 หมูท่ ี� 2 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว� ทุง่ จังหวัดพังงา 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสาร. 0-7658-1763
E-mail: bm6303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทายเหมือง

72 หมูท่ ี� 4 ตําบลท้ ายเหมือง อําเภอท้ ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194
โทรสาร. 0-7657-1194
E-mail: bm6304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คุระบุรี

419 หมูท่ ี� 8 ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009
โทรสาร. 0-7649-1009
E-mail: bm6305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับปุด

55/14 หมูท่ ี� 1 ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสาร. 0-7659-9224
E-mail: bm6306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพกระษัตรี

ธนาคารออมสินสาขา ยานยาว

ธนาคารออมสินสาขา กะทู

ธนาคารออมสินสาขา เขาหลัก

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพูนผล

ธนาคารออมสิ
นภาค 17
�

5/21-22 หมูท่ ี� 3 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3305
โทรสาร. 0-7621-3306
E-mail: bm6409@gsb.or.th
(เดิมเป็ นสาขากมลา) ย้ ายและเปลี�ยนชื�อเมื�อวันที� 26 ก.พ. 58
17/103-104 หมูท่ ี� 6 ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7632-1299
โทรสาร. 0-7632-1299
E-mail: bm6410@gsb.or.th
32/168-169 ถนนพูนผล ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3475
โทรสาร. 0-7621-3476
E-mail: bm6411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกทาเรือ

114/49 หมูท่ ี� 5 ตําบลศรีสนุ ทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรสาร. 0-7635-0169
E-mail: bm6412@gsb.or.th

2/21-23 หมูท่ ี� 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางนายสี
อําเภอตะกัว� ป่ า จังหวัดพังงา 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรสาร. 0-7647-1305
E-mail: bm6308@gsb.or.th
56/116-117 หมูท่ ี� 5 ตําบลคึกคัก อําเภอตะกัว� ป่ า
จังหวัดพังงา 82220
โทร. 0-7648-6758
โทรสาร. 0-7648-6759
E-mail: bm6309@gsb.or.th
137 ถ.กะโรม ต.โพธิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรสาร 0-7534-6972
E- mail: rm17@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1

1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรสาร 0-7535-6840
E- mail: loan8287@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดหัวอิฐ

279-281 ถนนปฏัก ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร. 0-7639-6607
โทรสาร. 0-7639-6608
E-mail: bm6413@gsb.or.th

15/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ�เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสาร 0-7534-1013
E- mail: bm6012@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เทศบาลวิชิต

ธนาคารออมสินสาขา นครศรีธรรมราช

ธนาคารออมสินสาขา กะรน

เลขที� 54/3 หมูท่ ี� 1 ถนนเจ้ าฟ้าตะวันออก ตําบลวิชิต
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7635-5305
โทรสาร. 0-7635-5306
E-mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตพังงา

203 ชัน� 3 ถนนเพชรเกษม ตําบลท้ ายช้ าง อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรสาร. 0-7641-3248
E-mail: loan8286@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังงา

203 ถนนเพชรเกษม ตําบลท้ ายช้ าง อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสาร. 0-7643-0322
E-mail: bm6301@gsb.or.th

1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรสาร 0-7534-5670 ต่อ 20
E- mail: bm6001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพนัง

108 ถ.ชายนํ �า อ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช 80140
โทร. 0-7551-7212
โทรสาร 0-7551-7212
E- mail: bm6003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิชล

274 หมูท่ ี� 1 ถ.สิชล-นครศรี ธรรมราช ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรี ธรรมราช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสาร 0-7553-6635
E- mail: bm6006@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน 215

ธนาคารออมสินสาขา ทาศาลา

ธนาคารออมสินสาขา ทุงใหญ

ธนาคารออมสินสาขา เชียรใหญ

ธนาคารออมสินสาขา ชะอวด

ธนาคารออมสินสาขา หัวไทร

ธนาคารออมสินสาขา ศูนยการคาไทยสมบูรณทุงสง

263/2 ถ.นครศรี ธรรมราช-สุราษฎร์ ธานี ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จ.นครศรี ธรรมราช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสาร 0-7552-1129
E- mail: bm6007@gsb.or.th

4 ม.3 ถ.เกียรติดํารง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรี ธรรมราช 80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรสาร 0-7538-6050
E- mail: bm6009@gsb.or.th
68/10-11 หมูท่ ี� 8 ถ.หัวไทร-นครศรี ธรรมราช ต.หัวไทร
อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรสาร 0-7538-9638
E- mail: bm6010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนอม

109 ม.3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044
โทรสาร 0-7552-8044
E- mail: bm6011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ชัน� 1 อาคารไทยบุรี ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที� 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรสาร 0-7538-4151
E- mail: bm6015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสกา

9 หมูท่ ี� 2 ถ.ทุง่ ใหญ่-พระแสง ต.ท่ายาง อ.ทุง่ ใหญ่
จ.นครศรี ธรรมราช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรสาร 0-7548-9097
E- mail: bm6014@gsb.or.th
31 หมูท่ ี� 1 ถ.ประชาบํารุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรี ธรรมราช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรสาร 0-7538-1290
E- mail: bm6008@gsb.or.th

ชัน� 2 ศูนย์การค้ าไทยสมบูรณ์ทงุ่ สง
เลขที� 303/2 ถ.ทุง่ สง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง
จ.นครศรี ธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรสาร 0-7541-1884
E- mail: bm6017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิปูน

182/1 ม. 1 ต.พิปนู อ.พิปนู จ.นครศรี ธรรมราช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรสาร 0-7549-9156
E- mail: bm6020@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถํ้าพรรณรา

289/1 ม.3 ถ.ถํ �าพรรณรา - ทานพอ ต.ถํ �าพรรณรา
อ.ถํ �าพรรณรา จ.นครศรี ธรรมราช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรสาร 0-7530-6304
E- mail: bm6021@gsb.or.th

17 หมูท่ ี� 1 ถ.กะโรม ต.เขาแก้ ว อ.ลานสกา
จ.นครศรี ธรรมราช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรสาร 0-7537-4417 ต่อ 16
E- mail: bm6016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางขัน

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน นครศรีธรรมราช

ธนาคารออมสินสาขา ชางกลาง

ห้ องเลขที� 89/109-110 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร.075-340336-7
E- mail: bm6018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมคีรี

11 หมูท่ ี� 1 ถ.พรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี
จ.นครศรี ธรรมราช 80320
โทร 0-7539-6157-8
โทรสาร 0-7539-6158 ต่อ 16
E- mail: bm6019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
ชัน� 3 ห้ องเลขที� 321-322 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
นครศรี ธรรมราช
เลขที� 8, 9/8 หมูท่ ี� 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทร. 0-7539-2846
โทรสาร 0-7539-2847
E- mail: bm6024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2

19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรสาร 0-7541-2931 ต่อ 21
E- mail: loan8288@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงสง

19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสาร 0-7524-1008
E- mail: bm6002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รอนพิบูลย

7/1 หมูท่ ี� 12 ถ.ตลาดนอก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรี ธรรมราช 80130
โทร. 0-7533-6092
โทรสาร 0-7533-6092
E- mail: bm6004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉวาง

156 หมูท่ ี� 2 ถ.ภักดีราษฎร์ อ.ฉวาง จ.นครศรี ธรรมราช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรสาร 0-7548-1511
E- mail: bm6005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันดี

73 หมูท่ ี� 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวาง
จ.นครศรี ธรรมราช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสาร 0-7548-6485
E- mail: bm6013@gsb.or.th

216 รายงานประจําป 2559

99/9 ม.14 ต.บ้ านลํานาว อ.บางขัน จ.นครศรี ธรรมราช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรสาร 0-7548-7879
E- mail: bm6022@gsb.or.th
141 ต.ช้ างกลาง อ.ช้ างกลาง จ.นครศรี ธรรมราช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรสาร 0-7575-5711
E- mail: bm6023@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตตรัง

121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรสาร 0-7521-6042 ต่อ 17
E-mail: loan8289@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรัง

121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสาร 0-7521-8063
E-mail: bm6601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยานตาขาว

1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430, 0-7528-1432
โทรสาร 0-7528-1432 ต่อ 16
E-mail: bm6602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันตัง

130 ถ.สถลสถานพิทกั ษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรสาร 0-7525-2929
E-mail: bm6603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หวยยอด

454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้ วยยอด อ.ห้ วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244, 0-7527-1026
โทรสาร 0-7527-1026 ต่อ 14
E-mail: bm6604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ตรัง

ห้ องเลขที� 213 ชัน� 2 ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ตรัง
138 ถ.พัทลุง ต.ทับเที�ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรสาร 0-7582-0484
E-mail: bm6605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุงยาว

24-25 ถ.ปะเหลียน - ทุง่ หว้ า ต.ทุง่ ยาว อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง 92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรสาร 0-7520-8051 ต่อ 16
E-mail: bm6606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัษฎา

59 หมูท่ ี� 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรสาร 0-7528-6310
E-mail: bm6607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง

74/19-20 ถนนรัษฎา ตําบลทับเที�ยง อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7521-5388, 0-7521-5389
โทรสาร 0-7521-5388 ต่อ 16
E-mail: bm6608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตูล

13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
โทรสาร 0-7471-1058 ต่อ 11
E-mail: bm6801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละงู

384 หมูท่ ี� 4 ถ.ละงู – ปากบารา ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรสาร 0-7478-2700 ต่อ 14
E-mail: bm6802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทาแพ (สตูล)

306 – 306/1 ถ.ฉลุง – ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรสาร 0-7478-7338
E-mail: bm6803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํ �า อ.เมือง จ.กระบี� 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรสาร 0-7562-2419 ต่อ 21
E- mail: loan8290@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํ �า อ.เมือง จ.กระบี� 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรสาร 0-7561-1251 ต่อ 15
E- mail: bm7201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาวนาง

420/2-3 หมูท่ ี� 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี� 81000
โทร 0-7569-5641
โทรสาร 0-7569-5641 ต่อ 26
E- mail: bm7206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเกา

36-36/1 ถ.ศรี พงั งา ต.กระบี�ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี� 81000
โทร 0-7566-4440
โทรสาร 0-7566-4441
E- mail: bm7207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองทอม

28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี� 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรสาร 0-7569-9207
E- mail: bm7202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาวลึก

3/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี� 81110
โทร 0-7563-4264
โทรสาร 0-7561-0836
E- mail: bm7203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เหนือคลอง

1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี� 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรสาร 0-7569-1509
E- mail: bm7204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะลันตา

305/8-9 หมูท่ ี� 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี� 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรสาร 0-7568-4313
E- mail: bm7205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลําทับ

231 ม.10 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี� 81120
โทร. 0-7570-2192
โทรสาร 0-7570-2193
E- mail: bm7208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กระบี่

ชัน� 1 ห้ องเลขที� GCR 102/2 ศูนย์การค้ าบิก� ซี กระบี�
เลขที� 349 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี�น้อย อ.เมือง
จ.กระบี� 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรสาร 0-7570-115
E- mail: bm7209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลายพระยา

ธนาคารออมสินสาขา จะนะ

ธนาคารออมสินสาขา ศรีภูวนารถ

ธนาคารออมสินเขตพัทลุง

ธนาคารออมสินสาขา เทพา

ธนาคารออมสินสาขา ปาดังเบซาร

ธนาคารออมสินสาขา นาทวี

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญใน

ธนาคารออมสินสาขา สะบายอย

ธนาคารออมสินสาขา ควนเนียง

ธนาคารออมสินสาขา สิงหนคร

ธนาคารออมสินสาขา บานไทย-จังโหลน

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)

ธนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร

ธนาคารออมสินสาขา วชิราสงขลา

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎรอุทิศ หาดใหญ

ธนาคารออมสินสาขา เทสโกโลตัส สงขลา

ธนาคารออมสินสาขา สยามนครินทร

121/54 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา
จ.กระบี� 81160
โทร. 0-7568-7272, 0-7568-7273
โทรสาร 0-7567-7272 ต่อ 18
E- mail: bm7210@gsb.or.th
17/3 หมูท่ ี� 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5954
โทรสาร 0-7469-5954 ต่อ 23
E- mail: loan8291@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะโหมด

17/3 หมูท่ ี� 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรสาร 0-7469-5008 ต่อ 12
E- mail: bm6705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทลุง

9-11 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรสาร 0-7461-3126 ต่อ 1
E- mail: bm6701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพะยูน

795 ถ.ปากพะยูน-หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสาร 0-7469-9121
E- mail: bm6702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาชัยสน

598 ถ.เขาชัยสน-จงเก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสาร 0-7469-1161 ต่อ 14
E- mail: bm6703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนขนุน

228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7468-1078
โทรสาร 0-7468-1206
E- mail: bm6704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาพะยอม

419 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้ านพร้ าว อ.ป่ าพะยอม
จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7484-1299
โทรสาร 0-7484-1300
E- mail: bm6706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาบอน

137/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่ าบอน อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรสาร 0-7484-1633
E- mail: bm6707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 18

30/6 ถนนวิเชียรชม ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000 (อาคารชัว� คราว)
11 ถนนสายบุรี ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000 (อาคารเก่า)
โทร. 0-7431-1222
โทรสาร. 0-7431-1222 ต่อ 2013
E-mail: rm18a@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1

280/23 หมูท่ ี� 5 ถนนหัวเขาแดง-ระโนด อําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา 90280 (สํานักงานชัว� คราว)
โทร. 0-7433-1377
โทรสาร. 0-7433-1377 ต่อ 24
E-mail: loan8292@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สงขลา

11 ถนนสายบุรี ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000 (อาคารเก่า)
30/6 ถนนวิเชียรชม ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000 (อาคารชัว� คราว)
โทร. 0-74 31-1018
โทรสาร. 0-7431-1018 ต่อ 21
E-mail: bm6501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ระโนด

1 ถนนสุวรรณรังษี ตําบลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
โทร. 0-7439-3338, 0-7439-1095
โทรสาร. 0-7439-1095
E-mail: bm6503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สทิงพระ

13 หมูท่ ี� 3 ถนนหัวเขาแดง-ระโนด ตําบลจะทิ �งพระ
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรสาร. 0-7439-7196
E-mail: bm6506@gsb.or.th

1 หมูท่ ี� 2 ถนนดํารงพัฒนา ตําบลบ้ านนา อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา 90130
โทร. 0-7420-7445
โทรสาร. 0-7420-7117
E-mail: bm6508@gsb.or.th
33/1 ถนนเกษตรขันธ์ ตําบลเทพา อําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรสาร. 0-7437-6288
E-mail: bm6509@gsb.or.th
4 หมูท่ ี� 1 ถนนแปลงประดิษฐ์ ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา 90160
โทร. 0-7437-1021
โทรสาร. 0-7437-1998
E-mail: bm6510@gsb.or.th
29 ถนนราษฎร์ บํารุง อําเภอสะบ้ าย้ อย จังหวัดสงขลา 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสาร. 0-7437-7173
E-mail: bm6512@gsb.or.th
280/23 หมูท่ ี� 5 ถนนหัวเขาแดง-ระโนด อําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา 90280
โทร. 0-7433-1720
โทรสาร. 0-7433-1720
E-mail: bm6515@gsb.or.th
90/177-178 หมูท่ ี� 10 ถนนกาญจนวณิช ตําบลเขารูปช้ าง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรสาร. 0-7455-8037 ต่อ 108
E-mail: bm6517@gsb.or.th
119 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรสาร. 0-7432-3177
E-mail: bm6523@gsb.or.th
ห้ อง 110 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้ า สงขลา
64 หมูท่ ี� 2 ถนนกาญจนวณิช ตําบลเขารูปช้ าง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรสาร. 0-74307995-6 ต่อ 106
E-mail: bm6526@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2

156 ถนนนิพทั ธ์อทุ ิศ 1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรสาร. 0-7426-1969 ต่อ 23
E-mail: loan8293@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ

156 ถนนนิพทั ธ์อทุ ิศ 1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรสาร. 0-7424-3031
E-mail:bm6502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะเดา

101 ถนนกาญจนวณิช ตําบลสะเดา อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร. 0-7441-2445
E-mail: bm6504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตภูมิ

254 หมูท่ ี� 1 ถนนยนตรการกําธร ตําบลกําแพงเพชร
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรสาร. 0-7438-9114
E-mail: bm6505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ

474/51-52 ถนนคลองแงะ-นาทวี หมูท่ ี� 5 ตําบลพังลา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรสาร. 0-7454-1031
E-mail: bm6507@gsb.or.th

54-54/1 ถนนศรี ภวู นารถ ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรสาร. 0-7423-2624
E-mail: bm6511@gsb.or.th
139 ถนนศิริมงคล ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา 90240
โทร. 0-7444-4125, 0-7452-1618
โทรสาร. 0-7452-1618 ต่อ 17
E-mail: bm6513@gsb.or.th
1064 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7425-3930
โทรสาร. 0-7425-2889 ต่อ 201
E-mail: bm6514@gsb.or.th
93 หมูท่ ี� 2 ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทร. 0-7443-2338
โทรสาร. 0-7438-6602
E-mail: bm6516@gsb.or.th
999/9, 11 ถนนกาญจนวนิช หมูท่ ี� 7 ตําบลสํานักขาม
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรสาร. 0-7455-7379
E-mail: bm6518@gsb.or.th
333/25-26 หมูท่ ี� 4 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตําบลคลองแห
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7421-4420-1
โทรสาร. 0-7421-4422
E-mail: bm6519@gsb.or.th
62/5 ถนนราษฎร์ อทุ ิศ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรสาร. 0-7425-7445 ต่อ 14
E-mail: bm6520@gsb.or.th
บล็อกเลขที� 2-04 และ 2-05 ชัน� 2
โครงการสยามนคริ นทร์ คอมเพล็กซ์
เลขที� 489 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7423-2955, 0-7423-2956
โทรสาร. 0-7423-2957
E-mail: bm6521@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บานพรุ

432/5-6 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรสาร. 0-7438-4997
E-mail: bm6522@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ
ชัน� 3 ห้ องเลขที� 333 โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
1518 ถนนกาญจนวนิชย์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90250
โทร. 0-7433-9910-11
โทรสาร. 0-7433-9910 ต่อ 106
E-mail: bm6524@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ)
179, 181 หมูท่ ี� 6 ถนนชูพนั ธ์ ตําบลควนลัง
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7425-1800
โทรสาร. 0-7425-1800
E-mail: bm6527@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เอ็กซตรา หาดใหญ

ชัน� 1 ห้ องเลขที� CGR135
บริ ษัท บิก� ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2
เลขที� 677 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7455-5332
โทรสาร. 0-7455-5333
E-mail: bm6528@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินเขตปตตานี

ธนาคารออมสินสาขา เบตง

ธนาคารออมสินสาขา ปตตานี

ธนาคารออมสินสาขา บันนังสตา

88 ถนนอุดมวิถี ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสาร. 0-7333-6975
E-mail: loan8294@gsb.or.th
88 ถนนอุดมวิถี ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสาร. 0-7333-5107
E-mail: bm6901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สายบุรี

4/1 ถนนสุริยะ ตําบลตะลุบนั อําเภอสายบุรี
จังหวัดปั ตตานี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสาร. 0-7341-1018
E-mail: bm6902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกโพธิ์

120 ถนนเพชรเกษม อําเภอโคกโพธิ� จังหวัดปั ตตานี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสาร. 0-7343-1048
E-mail: bm6903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนหนองจิก ปตตานี
300/22 -23 หมูท่ ี� 4 ถนนหนองจิก ตําบลรูสะมิแล
อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000
โทร. 0-7333-3206
โทรสาร. 0-7333-3207
E-mail: bm6904@gsb.or.th

หนวยใหบริการ กะพอ

24 ถนนจันทโรทัย ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสาร. 0-7323-1413
E-mail: bm7002@gsb.or.th
85/7 ถนนสุขยางค์ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสาร. 0-7328-9462
E-mail: bm7003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะหา

90 ถนนสันติราษฎร์ ตําบลยะหา อําเภอยะหา
จังหวัดยะลา 95120
โทร. 0-7329-1231
โทรสาร. 0-7329-1231
E-mail: bm7004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ผังเมือง 4

85, 87 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7322-2836
โทรสาร. 0-7322-2846
E-mail: bm7005@gsb.or.th

หนวยใหบริการ ธารโต

ที�วา่ การอําเภอธารโต หมูท่ ี� 1 ถนนสุขยางค์ ตําบลธารโต
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
โทร. 0-7329-7086
โทรสาร. 0-7329-7086
E-mail: bm7003@gsb.or.th

ที�วา่ การอําเภอกะพ้ อ หมูท่ ี� 2 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้ อ
จังหวัดปั ตตานี 94230
โทร. 0-7349-4195
โทรสาร. 0-7349-4195
E-mail: bm6902@gsb.or.th

หนวยใหบริการ กาบัง

หนวยใหบริการ แมลาน

หนวยใหบริการ กรงปนัง

ที�วา่ การอําเภอแม่ลาน หมูท่ ี� 4 ตําบลแม่ลาน อําเภอแม่ลาน
จังหวัดปั ตตานี 94180
โทร. 0-7346-9454
โทรสาร. 0-7346-9454
E-mail: bm6903@gsb.or.th

หนวยใหบริการ ทุงยางแดง

ที�วา่ การอําเภอทุง่ ยางแดง หมูท่ ี� 1 ตําบลตะโละแมะนา
อําเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปั ตตานี 94140
โทร. 0-7348-9092
โทรสาร. 0-7348-9092
E-mail: bm6904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะลา

435 ถนนสิโรรส-กรุงแสง ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7324-4077
โทรสาร. 0-7321-2390
E-mail: bm7001@gsb.or.th

218 รายงานประจําป 2559

เลขที� 200 หมูท่ ี� 1 ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120
โทร. 0-7320-5969
โทรสาร. 0-7320-5969
E-mail: bm7004@gsb.or.th
ที�วา่ การอําเภอกรงปิ นงั หมูท่ ี� 3 ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปิ นงั
จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7323-8306
โทรสาร. 0-7323-8306
E-mail: bm7005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส

368 ถนนพิชิตบํารุง ตําบลบางนาค อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-2762, 0-7351-2763
โทรสาร. 0-7351-2762 ต่อ 102
E-mail: loan8295@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นราธิวาส

368 ถนนพิชิตบํารุง ตําบลบางนาค อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรสาร. 0-7351-1068 ต่อ 103
E-mail: bm7101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก

11 ถนนเทศปฐม ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสาร. 0-7361-1047
E-mail: bm7102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตากใบ

40/9-10 ถนนนราธิวาส-ตากใบ
ตําบลเจ๊ ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 0-7358-1498, 0-7358-1211
โทรสาร. 0-7358-1211
E-mail: bm7103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รือเสาะ

112/1-2 ถนนรื อเสาะสนองกิจ ตําบลรื อเสาะออก
อําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสาร. 0-7357-1008
E-mail: bm7104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตันหยงมัส

8 ถนนเทศบาล 8 ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส 96130
โทร. 0-7367-1771, 0-7367-1042
โทรสาร. 0-7367-1042 ต่อ 106
E-mail: bm7105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี

258 ถนนจารุเสถียร ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรสาร. 0-7365-1707
E-mail: bm7106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุคิริน

หมูท่ ี� 4 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสาร. 0-7365-6366
E-mail: bm7107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุริยะประดิษฐ

153/4-5 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตําบลบางนาค อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรสาร. 0-7353-2450
E-mail: bm7108@gsb.or.th

หนวยใหบริการ เจาะไอรอง

ที�วา่ การอําเภอเจาะไอร้ อง หมูท่ ี� 1 ถนนเจาะไอร้ อง-ไอสะเดียร์
ตําบลจวบ อําเภอเจาะไอร้ อง จังหวัดนราธิวาส 96130
โทร. 0-7354-4169
โทรสาร. 0-7354-4169
E-mail: bm7105@gsb.or.th

