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หน่วย : ล้านบาท 

    2546  2547  2548  2549*	 	 2550  เปล่ียนแปลง 
          (ปรบัปรงุใหม)่	 	 	  (ร้อยละ) 
 
งบกำไรขาดทุน 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล    27,260  27,925  29,278  36,337	 	 41,845 15.2  
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัล    10,105  7,815  7,129  12,242	 	 16,066 31.2  
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ    17,155  20,110  22,149  24,095	 	 25,799 7.0  
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย    3,984  2,825  2,383  2,131	 	 2,426 13.9  
รายได้สุทธิจากการดำเนินงาน    21,139  22,935  24,532  26,226	 	 28,205 7.5  
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย    9,617  10,872  9,414  10,061	 	 11,058 9.9  
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเกณฑ์กระทรวงการคลัง 1/    918  138  1,876  2,485	 	 772 (68.9) 
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากเกณฑ์ปกติ     -      -   900  3,600	 	 5,641 56.7  
กำไรก่อนสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากเกณฑ์ปกติ     -      -  13,242  13,680	 	 16,375 19.7  
กำไรสุทธิ     10,604  11,925  12,342  10,080	 	 10,734 6.5  
 
งบดุล 
สินทรัพย์รวม    639,306  665,911  680,072  711,298	 	756,766 6.4  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ     311,817  261,733  233,618  208,481	 	239,974 15.1  
เงินให้สินเชื่อ     286,036  346,317  397,463  431,946	 	469,639 8.7  
หนี้สินรวม    571,981  598,041  600,798  634,824	 	669,835 5.5  
เงินฝาก    554,376  580,229  583,251  614,233	 	643,946 4.8  
ส่วนของทุน    67,325  67,870  79,274  76,474	 	 86,931 13.7  
 
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 2/ (ROA)    1.69  1.85  2.01   2.01		 		 2.19	  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย 2/ (ROE)    15.70  17.90  19.20   17.51		 		 19.50	  
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (NIM)    2.73  3.12  3.37 		 3.54		 	 	3.45	  
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง     30.38  28.50  25.47 		 22.26		 	 22.30	  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน    45.50  47.413  8.37  38.36	 	 39.21   
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก     51.60  59.69  68.15   70.32		 	 72.93	  
อัตราส่วนสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPLs)      3.11  2.70  3.60   3.82		 		 3.67   
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้    98.10  94.86  81.17   107.28		 		139.67	  
 
จำนวนพนักงาน (คน)    9,859  9,275  9,637  9,271	 	 9,408  
จำนวนสาขา (แห่ง)    586  587  588  592	 	 597  
หน่วยให้บริการ (แห่ง)    9  8  57  165	 	 205  
ธนาคารโรงเรียน (แห่ง)    119  128  142  168	 	 214  
จำนวน ATM (เครื่อง)      497  498  690  881	 	 1,005	
  
1/ รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้        
2/ คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มจากเกณฑ์ปกติ        
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จุ ด เ ด่ น ใ น ร อ บ  5  ปี  

หน่วย : ล้านบาท 

    2546  2547  2548  2549*	 	 2550  เปล่ียนแปลง 
          (ปรบัปรงุใหม)่	 	 	  (ร้อยละ) 
 
งบกำไรขาดทุน 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล    27,260  27,925  29,278  36,337	 	 41,845 15.2  
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัล    10,105  7,815  7,129  12,242	 	 16,066 31.2  
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ    17,155  20,110  22,149  24,095	 	 25,799 7.0  
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย    3,984  2,825  2,383  2,131	 	 2,426 13.9  
รายได้สุทธิจากการดำเนินงาน    21,139  22,935  24,532  26,226	 	 28,205 7.5  
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย    9,617  10,872  9,414  10,061	 	 11,058 9.9  
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเกณฑ์กระทรวงการคลัง 1/    918  138  1,876  2,485	 	 772 (68.9) 
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากเกณฑ์ปกติ     -      -   900  3,600	 	 5,641 56.7  
กำไรก่อนสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากเกณฑ์ปกติ     -      -  13,242  13,680	 	 16,375 19.7  
กำไรสุทธิ     10,604  11,925  12,342  10,080	 	 10,734 6.5  
 
งบดุล 
สินทรัพย์รวม    639,306  665,911  680,072  711,298	 	756,766 6.4  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ     311,817  261,733  233,618  208,481	 	239,974 15.1  
เงินให้สินเชื่อ     286,036  346,317  397,463  431,946	 	469,639 8.7  
หนี้สินรวม    571,981  598,041  600,798  634,824	 	669,835 5.5  
เงินฝาก    554,376  580,229  583,251  614,233	 	643,946 4.8  
ส่วนของทุน    67,325  67,870  79,274  76,474	 	 86,931 13.7  
 
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 2/ (ROA)    1.69  1.85  2.01   2.01		 		 2.19	  
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย 2/ (ROE)    15.70  17.90  19.20   17.51		 		 19.50	  
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (NIM)    2.73  3.12  3.37 		 3.54		 	 	3.45	  
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง     30.38  28.50  25.47 		 22.26		 	 22.30	  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน    45.50  47.41  38.37  38.36	 	 39.21   
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก     51.60  59.69  68.15   70.32		 	 72.93	  
อัตราส่วนสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPLs)      3.11  2.70  3.60   3.82		 		 3.67   
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้    98.10  94.86  81.17   107.28		 		139.67	  
 
จำนวนพนักงาน (คน)    9,859  9,275  9,637  9,271	 	 9,408  
จำนวนสาขา (แห่ง)    586  587  588  592	 	 597  
หน่วยให้บริการ (แห่ง)    9  8  57  165	 	 205  
ธนาคารโรงเรียน (แห่ง)    119  128  142  168	 	 214  
จำนวน ATM (เครื่อง)      497  498  690  881	 	 1,005	
  
1/ รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้        
2/ คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มจากเกณฑ์ปกติ        
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(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)                                                        
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน                                                  

“
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2550

ประสบกับปัญหาการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

เป็นผลให้รัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการคลัง

โดยการจัดทำงบประมาณขาดดุลและนโยบายการเงิน

ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายอย่างต่อเน่ือง

มาอยูท่ี่ร้อยละ3.25ในช่วงปลายปีโดยเฉพาะการได้รับผลกระทบ

จากการปรับตัวข้ึนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

และปัญหาหนี้อสังหาร ิมทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพของสหรัฐฯ(Subprime)

”

ร า ย ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น  
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ปี 2550 นับเป็นปีมหามงคลสมัย เนื่องในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 
80 พรรษา ธนาคารออมสินได้ร ่วมเป็นส่วนหนึ่งใน  
การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความ
จงรักภักดีด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรม
หนึ่งที่ต ้องจาร ึกไว ้ในประว ัต ิศาสตร ์ของธนาคาร   
ได้แก่ การที่ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธ ี  
เททองหล่อ พระยอดธง พระกริ่ง และพระชัยวัฒน ์
รุ่น “มหาราช 80 พรรษา” ที่ธนาคารออมสินและ
มูลนิธิออมสินพัฒนาดำเนินการจัดสร้างขึ้น เพื่อร่วม
เฉลิมพระเกียรติ และเพื่อนำพระยอดธงไปมอบ  
ให้แก่ทหาร ตำรวจที่ปฏิบ ัต ิหน้าที่ในพื ้นที่จ ังหว ัด  
ชายแดน เพ่ือสักการะบูชา สร้างขวัญและกำลังใจ   
โดยนำรายได ้จากการจ ัดสร ้างทูลเกล ้าฯ ถวาย  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดทำ
กระปกุออมสนิเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษา มอบให้
แก่ลูกค ้าที่มาฝากเง ินในว ันออมแห่งชาติ ดำเน ิน
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรต ิ โดยมีพนักงาน
และลูกจ ้างธนาคารเข ้าร ่วมโครงการเพื่อศ ึกษา  
และปฏิบัติธรรม ดำเนินโครงการประกวดโรงเรียน
และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี 

ผลักดันโครงการ “พ.ศ.พอเพียง” พร้อมนำเรื่องราว
ชีวิตจริงของลูกค้าธนาคารมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในชุด “เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอดี
แห่งชีวิต” และร่วมกับกรุงเทพมหานครและสถาบัน  
การเงิน 15 แห่งดำเนินโครงการ “บัญชีเงินออม  
เพื่อชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  

 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2550 ประสบกับปัญหา

การชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้รัฐบาลต้องเร่ง
กระตุ ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการคลังโดย  
การจัดทำงบประมาณขาดดุล และนโยบายการเงิน  
ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง  
มาอยู ่ที ่ร ้อยละ 3.25 ในช่วงปลายปี นอกจากนี ้ใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4 เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการ  
ปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และปัญหา
หน ี ้อส ั งหาร ิมทร ัพย ์ที ่ด ้อยค ุณภาพของสหร ัฐฯ 
(Subprime) ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาตั้งแต่
ช่วงต้นปี เป็นผลให้ไทยต้องเผชิญกับภาวะ Stagflation 
หรือภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวพร้อมกับเงินเฟ้อที่ปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 
เศรษฐกิจไทยในปี 2551 ยังมีปัจจัยลบทั้งภายใน

และภายนอกประเทศต่อเนื่องจากปี 2550 โดยปัจจัย

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 
กรรมการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 
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ภายในประเทศ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มี
ผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศ ระดับ
ราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูง และส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อระดับราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อ
สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป ที่เป ็น
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และ
การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นจนอาจส่งผล
กระทบต่อภาคการส่งออกของไทย อีกทั้งยังอาจทำให้
อ ัตราดอกเบี ้ยภายในประเทศปร ับต ั วลดลงอีก
อย่างไรก็ตาม ความชัดเจนในการดำเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจของร ัฐบาลใหม่ ที่มีแนวโน ้มจะดำเน ิน
นโยบายการคลังแบบขยายตัว โดยคาดว่าจะมีการ
จัดทำงบประมาณในปี2551ที่ขาดดุลเพิ่มมากขึ้นกว่าปี
2550 จึงเป็นปัจจัยบวกที่อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย
ให้พลิกฟื้น โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้คาดการณ์อัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2551 ไว้ใกล้เคียง
กับปี2550ที่ร้อยละ4-5

ภาวะการดำเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ปี2550ต่างมีผลประกอบการที่ชะลอตัวลงจากการกัน
สำรองเพิ ่มขึ ้นตามเกณฑ์ IAS39 ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นสำคัญ ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
และธนาคารกสิกรไทย ประกอบกับการลงทุนและการ
อ ุปโภคบร ิโภคท่ีลดลงตามการชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การขยายตัวของสินเชื่อซึ ่งเป็น
ธุรกรรมที่สร้างรายได้หลักแก่ธนาคารพาณิชย์ลดลง
ขณะที่สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ลดลงจาก
การโยกย้ายเงินฝากไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ให้อัตรา
ผลตอบแทนที่จูงใจกว ่า อ ีกท ั ้งการปร ับต ัวสูงข ึ ้น
อย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อยังส่งผลให้ความสามารถ
ในการชำระหน้ีของลูกค้าสินเช่ือลดลง นอกจากนี ้
ธนาคารพาณิชย์ยังต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อม
สำหรับรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในระยะ
2-3ปีข้างหน้าอาทิพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน

ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้รัดกุมขึ้น
เพ่ือสร้างเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศตลอดจน
การเพิ่มขอบเขตการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
ความเป็นธรรมยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดเสรีด้านการเงิน
ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ (FTA) และ
เกณฑ์BaselIIตามลำดับ

สำหรับผลประกอบการของธนาคารออมสินประจำปี
2550 มีกำไรสุทธิจำนวน 10,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาจำนวน654ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ6.5
โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
สุทธิร้อยละ7.0รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ13.9
และความสำเร็จในการบริหารสินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPLs)
ที่ลดลงเหลือร้อยละ 3.67 จากร้อยละ 3.82 ในปี 2549
ท้ังน้ีธนาคารได้ต้ังสำรองหน้ีสงสัยจะสญูตามเกณฑ์ IAS39
ครบถ้วนแล้ว และได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
จากเกณฑ์ปกติอีกจำนวน 5,641 ล้านบาท เพื่อให้มี
จำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดย ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม
756,766 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.4 มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ5ของระบบธนาคารพาณิชย์และเป็นอันดับ1
ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ โดยสินเช่ือขยายตัวร้อยละ8.7
เงินฝากขยายตัวร้อยละ4.8

ทั้งนี้ในปี 2550 ธนาคารออมสินมีความก้าวหน้าใน
การดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้


การขยายเครือข่ายการให้บริการ ธนาคารได้เปิดให้

บริการสาขาเต็มรูปแบบ 3 แห่ง สาขาย่อย 1 แห่ง
หน่วยให้บริการ8แห่งและหน่วยให้บริการณที่ว่าการ
อำเภออีก 33 แห่ง ติดตั ้งเครื ่อง ATM จำนวน 124
เครื่อง และเปิดธนาคารโรงเรียน 46 แห่ง ส่งผลให้ ณ
สิ้นปี 2550 ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ 597 แห่ง ใน
จำนวนนี้เป็นธนาคารชุมชน 18 แห่ง สาขาย่อย 2 แห่ง
และสาขาที่ให้บริการรับฝากเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
343 แห่ง หน่วยให้บริการ 18 แห่ง หน่วยให้บริการ ณ
ที่ว่าการอำเภอ 187 แห่ง เรือให้บริการเคลื่อนที่ 2 ลำ
รถให้บริการเคลื่อนที่20คันเครื่องATMจำนวน1,005
เคร่ืองและธนาคารโรงเรียนจำนวน214แห่งนอกจากน้ี
เพื ่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับความสะดวกมากขึ ้น
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ธนาคารจึงได้เพ่ิมช่องทางการให้บริการทางการเงินเคล่ือนท่ี
GSB Express Service โดยใช้รถจักรยานยนต์ 6 คัน
ให้บริการแก่ลกูค้ารายใหญ่และกลุ่มธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลในรูปแบบของMotorcycleBanking


การพัฒนาธุรกิจและบริการ ในปี 2550 ธนาคาร

ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเง ินเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า อาทิ ด้านเงินฝาก โดยออก
ผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบมีบำนาญของลูกจ้างภาครัฐที่
เกษียณอายุปี 2550 โดยร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย
และ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ในการให้บริการประกันสุขภาพและประกันชีวิตชดเชย
รายวัน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสลากออมสินพิเศษ
ผ่านทาง Internet บริการแจ้งผลรางวัลสลากออมสิน
พิเศษทางSMSและเปลี่ยนวันออกรางวัลสลากออมสิน
พิเศษเป็นทุกวันที่ 16 ของเดือน ด้านสินเชื่อ ได้ออก
แคมเปญสินเชื่อเคหะห้า...ห้า...ห้า สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะก ิจ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สินเชื ่อแก่วิสาหกิจชุมชน
ที่ต้องการเงินทุนสำหรับใช้ในการปรับปรุง ขยาย หรือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สินเชื่อสำหรับครูที่ได้รับ
เงินวิทยฐานะ สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้สินแก่ข้าราชการ
พลเรือน สินเช่ือผูป้ระกอบการรายใหม่ (ธุรกิจแฟรนไชส์)
และสินเช่ือรายย่อยอเนกประสงค์ดา้นบรกิารทางการเงนิ
ได้ขยายขอบเขตการให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค
ขยายประเภทการให้บริการทางโทรศัพท์ เปิดให้บริการ
ทางการเงินรูปแบบใหม่ อาทิ บริการการเงินส่วนบุคคล
(Premier Banking) ด้วยบริการแบบ One Stop Service
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับลกูค้าอย่างต่อเน่ือง
และบริการธุรกรรมต่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
เง ินตราต่างประเทศ การโอนเง ินระหว่างประเทศ
การเรียกเก็บตราสารต่างประเทศ การรับฝากเงินสกุล
ต่างประเทศและการให้บริการเพ่ือการนำเข้าและส่งออก


การดำเนินงานเพื ่อสังคมและชุมชน ธนาคารได้

จัดให้มีรถเคลื่อนที่จำนวน 10 คัน ออกให้บริการทาง
การเงินในพื้นที่ที่ไม่มีธนาคารตั้งอยู่ เพื่อให้ประชาชน
ในระดับฐานรากได ้ม ีโอกาสเข ้าถ ึงแหล่งเง ินทุน

อย่างสะดวกและรวดเร็ว จัดให้มีการจำหน่ายลองกอง
จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับเกษตรกรชาวสวนลองกองในพ้ืนท่ีณสำนักงานใหญ่
ภาค เขต และสาขาของธนาคาร พักชำระหนี้ผู้ประสบ
อุทกภัยเป็นเวลา 1 ปี เปิดศูนย์เรียนรู้คูชุ่มชนจำนวน
14แห่งโดยณสิ้นปี2550มีศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนจำนวน
43 แห่ง และมุมเร ียนรู ้ ท่ีสาขาจำนวน 143 แห่ง
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ธนาคารได้ดำเนินงานเพื่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
สนับสนุนการเปิดสถาบันการเงินชุมชนส่งเสริมกิจกรรม
การออมในสถาบันการศึกษา รวมถึงการจัดโครงการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมปลูกฝ ังค ุณธรรมและจร ิยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชนเป็นต้น


การบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี 2550 ธนาคารได้

จัดทำโครงการวางแผนอัตรากำลังปี 2550-2554 จัดทำ
ระบบ Super e-Recruitment ในลักษณะ Web Based
พัฒนาศักยภาพพนักงานตามCoreCompetencyปรับปรุง
ระบบการประเมินผลที่มุ่งเน้นผลงาน (Performance
ManagementSystem)มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) เป็น
รายบุคคล และอยู่ระหว่างศึกษาการนำระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงานมาใช้ พัฒนาและเปิดโลกทัศน์
ของบุคลากรทุกระดับ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งการ
อบรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศและการเรียน
รู้ด้วยตนเองโดยการใช้ระบบ e-Learning จัดให้มีห้อง
Sound Lab ห้อง Multimedia Lab และห้องศูนย์เรียนรู้
ตลอดจนการ Train the Trainer สำหรับผู้บริหารและ
พนักงานที่มีศักยภาพในการสอนงาน ดำเนินโครงการ
รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานเป็นบุคลากรที ่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบของ
ธนาคารในด ้านคุณธรรมและจร ิยธรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และสังคม นอกจากนี้
ธนาคารยังอยู ่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงโครงสร้าง
เงินเดือนให้สอดคล้องกับค่างาน และสามารถแข่งขัน
กับอัตราค่าจ้างในตลาด
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การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร มีการพัฒนา
การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management: EVM) ต่อเนื่องจากปี
2549 โดยเชื่อมโยงแนวคิดกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ
ระบบBalancedScoredard (BSC)และการวัดค่าผลงาน
Economic Profit (EP) ทั้งระดับธนาคารและระดับศูนย์
EVM โดยมอบหมายบร ิษ ัท Gal lup Organizat ion
ให้ดำเนินการสำรวจและวัดผลระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร และนำผล
การวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
ดำเนินโครงการ GSB-QWL (Quality of Working Life)
ด้วยการจัดกิจกรรม 5ส ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตพนักงานพัฒนาระบบCredit ScoringModel เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
สินเชื่อรายย่อย ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบและทดสอบ
ภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Stress Test)
อย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity: BCP) และแผนกู ้ระบบงานเพื่อรองร ับ
เหตุฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) สำหรับ
การบริหารสภาพคล่อง การให้บริการที่สาขา และการ
ให้บริการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM รวมถึงอยู่ระหว่าง
พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process Improvement)
เพ่ือให้เป็นระบบและมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของธนาคารให้
มีความปลอดภัยและความเร็วเพียงพอต่อการรองรับ
ความต้องการทางธุรกิจในอนาคต ดำเนินโครงการ
Core Banking System ซึ ่งจะใช้งานได้ในปี 2553
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานการเงิน
ส่วนบุคคล งานวิจัย งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งาน Fund
TransferPricing(FTP),AssetandLiabilityManagement
(ALM) และงานบริหารความเสี่ยง โดยในรอบปี 2550
ธนาคารได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่
รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นวันสตรีสากลประจำปี 2550
จากโฆษณาชุด “น้องฮ่องเต้” รางวัลสถานประกอบ
ก ิจการดีเด่นด ้านความปลอดภ ัย อาชีวอนาม ัย
และสภาพแวดล ้อมในการทำงานระด ับประเทศ
ประจำปี 2550 และรางวัลชมเชยด้านการดำเนินการ

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในการมอบรางวัล
ร ัฐว ิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) คร ั ้งที่ 3 ประจำ
ปี2550


ทิศทางการดำเนินงานปี 2551 

ในปี 2550 ธนาคารได้จัดทำแผนวิสาหกิจฉบับที่ 8
พ.ศ.2551-2555เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินงาน
ของธนาคาร โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็นสถาบัน
การเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยนโยบายและแนวทางการดำเนินงานปี
2551ประกอบด้วย4นโยบายหลักได้แก่

1. นโยบายการเพิ ่มประสิทธิภาพและขีดความ
สามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ทั้งระบบการบริการลูกค้า ข้อมูล และระบบการบริหาร
งานภายใน และบริหารอัตรากำลัง รวมถึงพัฒนา
ระบบประเมินผล และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม
Competencies Based พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการ
ธุรกิจหลักและกระบวนงานภายในให้มีมาตรฐาน รวดเร็ว
และคล่องตัวข้ึนพัฒนาระบบBalancedScorecard(BSC)
ให้เชื่อมโยงกับระบบ Economic Value Management
(EVM) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลตลอดจนบริหารและควบคุม
NPLsของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. การเพิ ่มและขยายธ ุ รกรรมทางการเง ินที่
หลากหลาย โดยมุ่งเน ้นการร ักษาส่วนแบ่งตลาด
ทั้งด้านเงินฝาก สินเชื่อ และการลงทุน ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม โดยขยายช่องทางการให้บริการใหม่ๆ
และการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างสรรค์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลกูค้า ขยายการลงทุนในตราสารหน้ี
และตราสารทุนขยายขอบเขตธุรกิจการให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
และปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
ยิ่งขึ้น

3. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
มุ่งเน ้นการส่งเสร ิมให้เด ็ก เยาวชนและประชาชน
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มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์
ของการออม เพื่อนำไปสู่การมีวินัยทางการเงิน และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น โดยขยายการเปิดธนาคาร
โรงเร ียน การจัดกิจกรรมส่งเสร ิมสัมพันธภาพกับ
โรงเรียนและนักเรียนอย่างต่อเนื ่อง การมอบทุนการ
ศึกษาสำหรับเยาวชนที่รักการออม รวมถึงเพิ่มช่องทาง
ในการรับฝากเงินที่หลากหลายรูปแบบให้ครอบคลุม
ทุกพื ้นที่ โดยเฉพาะในพื ้นที่ห ่างไกลที่ไม่มีสถาบัน
การเงินให้บริการ

4. การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและ
ชุมชนในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง โดยการสนับสนุน
เงินทุน ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ในท้องถิ่น เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ ปลูกฝัง
การดำรงชีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมให้การส่งเสริมการตลาดของชุมชน สนับสนุนให้มี
ระบบบัญชีและระบบการบริหารการเงินที่เป็นมาตรฐาน
เพ่ือพัฒนาไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางทางการเงินของท้องถ่ิน
ท่ีให้บร ิการทางการเง ินเช่ือมโยงกับระบบงานของ
ธนาคาร รณรงค์และเผยแพร่แบบอย่างการดำรงชีวิต
ตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อต ่างๆ
โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ในท้องถิ ่น เพื ่อให้กลับมาพัฒนาชุมชนของตนให้มี
ความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในปี 2551 ธนาคารจะได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เชิงเศรษฐศาสตร์และนำธนาคารออมสินไปสู่การพัฒนา
ท่ียั ่งยืนจำนวน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โครงการพัฒนาช่องทางการขาย
และบริการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการ
พัฒนาระบบ Fund Transfer Pricing, Asset Liability
ManagementและRiskBasedPricing โครงการพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงานภายใน โครงการพัฒนาระบบ Information
Technology โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า และ
โครงการพัฒนากลยุทธ์ลูกค้า



ภารก ิจของธนาคารออมสินทั ้งด ้านธ ุรก ิจและ
ด้านสังคมในรอบปี 2550 ประสบความสำเร็จและ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อันเนื่องจากความไว้วางใจ
และการให้ความสนับสนุนอย่างดีและต่อเนื่องจาก
ลูกค้า พันธมิตร และประชาชนทั่วไปที่มีต่อธนาคาร
กอปรกับความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติ
งานของผู ้บริหารและพนักงานทุกท่าน เพื่อผลักดัน
ให้ธนาคารออมสินก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการเงิน  
ที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก  
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารออมสินใคร่ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านด้วยความจริงใจมาณโอกาสนี้
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รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประจำปี  2550 

คณะกรรมการธนาคารออมสินได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 9 มกราคม 2550 ให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อมาได้มีการออกคำสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ 2-17/2550 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน4ท่านที่ปรึกษาจำนวน1ท่านผู้อำนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการดังนี้

1. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษา
2. นายสมพงษ์ วนาภา ประธานกรรมการ
3. นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการ
4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ
5. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ
6. นายชุมพล พิมเสน เลขานุการ
ในระหว่างปี 2550 นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 และ

นายปัญจะ เสนาดิสัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคารจึงแต่งตั้งนายสมชัย จิตสุชน เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ตั้งแต่วันที่
1ธันวาคม2550


คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2. ดูแลให้มีระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้
3. ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ

ธนาคารซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย 
ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร

ออมสิน เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แผนการบริหารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายในของธนาคารประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกได้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ข้อสังเกต และรายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยงานทั้งสอง ประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานภายในธนาคารเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ สรุปผลการ
พิจารณาและเสนอคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาดำเนินการดังนี้

1. ปรับโครงสร้างระบบงานสินเชื่อ กระบวนการปฏิบัติงานระบบงานสินเชื่อของธนาคารให้มีความชัดเจน
มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม มีเครื่องมือในการพิจารณาสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง Credit Scoring และ Credit
Rating กำหนดนโนยายและยุทธศาสตร์สินเชื่อให้เป็นระบบพร้อมกับการปรับโครงสร้างระบบงานสินเชื่อให้มีความ
สอดคล้องและครอบคลุมทุกกระบวนงาน

2. จัดทำระเบียบคำสั่งเรื่องมาตรการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางด้านสินเชื่อและการลงทุน ให้สอดคล้อง
กับวิธีปฏิบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดโดยออกคำสั่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2550เพื่อใช้เป็นระเบียบปฏิบัติ
ต่อไป

3. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนธนาคารเป็นกรรมการในบริษัทที่ธนาคารถือหุ้น เพื่อให้การแต่งตั้งผู้แทน
ธนาคารเป็นระบบและโปร่งใส

4. ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยและ IAS 39 โดยสามารถนำมูลค่าหลักประกัน
มาหักออกจากหนี้คงเหลือก่อนจึงตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและจะต้องประเมินมูลค่าหลักประกันทุก3ปี โดยให้จัดทำ
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แผนปฏิบัติการเพื่อกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระบบ
สารสนเทศเป็นศูนย์รวมข้อมูล การประเมินหลักประกันต้องเป็นไปตามหลักสากล มีการทำงานเป็นระบบ และมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้สามารถเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเป็นระบบเดียวกันมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลา
แล้วเสร็จ

5. เพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ในส่วนที่เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมและการให้บริการมากขึ้น และควร
เร่งรัดให้มีระบบCoreBankingเพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารมีความรวดเร็วสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

6. ทบทวนและกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของธนาคารตามระเบียบ คตง.ข้อ 6 ให้มีผลนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลกำหนดผู้รับผิดชอบติดตามการดำเนินการตามกรอบเวลาอย่างจริงจังและมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้ธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายใน

7. ปรับโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้เปรียบเทียบความแตกต่างของงานตามโครงสร้างเดิมและ
โครงสร้างใหม่ ประโยชน์ที่ธนาคารได้รับ การพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ภารกิจงานตามโครงสร้าง
ใหม่ของฝ่ายตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวัง

8. ยกร่างเงื่อนไขและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ตามโครงสร้างใหม่ มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ในการทำงานที่สูงขึ้น มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ปรับวิธีการทำงานให้เป็นการตรวจสอบแบบประเมินตามฐานความเสี่ยง มีระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพนำไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้

9. ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการกรณีลูกหนี้หลังคำพิพากษามีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นบูรณาการ มีผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาแล้วเสร็จ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และให้มีการจัดลำดับ
ความเร่งด่วนในการดำเนินการของหนี้ที่จะหมดอายุความ มีกระบวนการให้ฝ่ายบริหารสั่งการให้มีการแก้ไขภายใน
อายุความที่กฎหมายกำหนด

10. เร่งรัดให้ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพทั้งการจ้างตำรวจรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องสามารถทำงานได้ครบวงจร มีประสิทธิภาพ เพราะ
ความปลอดภัยมีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของธนาคาร

11. กำชับการจัดทำแผนการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตาม
แผนและงบประมาณที่กำหนดไว้ และปรับกระบวนการจัดซื้อที่ดินให้มีความกระชับมากขึ้น เพื่อทำให้การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวสามารถดำเนินการทันภายในปีงบประมาณที่กำหนด

12.วิเคราะห์ปัญหาหนี้ค้างชำระ(NonPerformingLoan)ทบทวนยุทธศาสตร์การให้สินเชื่อและหาแนวทางแก้ไข
หนี้ค้างชำระลดลงโดยมุ่งประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ค้างชำระและป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ

  
อนึ่งธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
   

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ





 (นายสมพงษ์วนาภา)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ



  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 0   ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น 18

นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ 
กรรมการ  

อายุ 59 ปี 
 
การศึกษา  
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์   
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  
ตำแหน่งอื่น 
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง   
กรมบัญชีกลาง 

• กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
• กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
ประธานกรรมการ 

อายุ 59 ปี  
 
การศึกษา  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• M.E. (C.E) LAMAR UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ตำแหน่งอื่น  
• อธิบดีกรมศุลกากร  
• ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ 
• ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
• กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร   
ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น  
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นายเชิดชัย ขันธ์นะภา 
กรรมการ 

อายุ 59 ปี 
 
การศึกษา  
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)   
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท และปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตรการเมืองการปกครอง รุ่นที่ 6 
สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 วปอ. 
 
ตำแหน่งอื่น 
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ  
หลักทรัพย์ จำกัด 

 

นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
กรรมการ 

อายุ 58 ปี  
 
การศึกษา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) MIDDLE 

TENNESSEE STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1)   

รุ่นที่ 30 สำนักงาน ก.พ. 
• หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน   

รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตร DEVELOPING TOP MANAGEMENT 

PROGRAM สถาบัน UK GOVERNMENT’S CENTRE 
ประเทศอังกฤษ 

• หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION 
PROGRAM สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสูตร LEADERSHIP EXCELLENCE MANAGING 
CHANGES FOR SUCCESS โดยสมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ GLOBAL LEADER 

 
ตำแหน่งอื่น 
• รองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ   

สำนักนายกรัฐมนตรี  
• กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร   

ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร   

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
• กรรมการบริหารศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
• กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

นายสมพงษ์ วนาภา 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 63 ปี 
 
การศึกษา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   
(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• M.B.A. (FINANCE), MICHIGAN STATE 
UNIVERSITY (ทุน ก.พ.) 

• DIPLOMA IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
PROGRAMMING INSTITUTE OF SOCIAL 
STUDIES, THE NETHERLANDS 

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ตำแหน่งอื่น 
• ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า   
กระทรวงพาณิชย์ 

• ประธานกรรมการบริหาร   
โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (M.B.A.) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 
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พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี 
กรรมการ 

อายุ 54 ปี  
 
การศึกษา  
• นิติศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ตำแหน่งอื่น 
• ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• กรรมการอื่น ในคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

 

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 
กรรมการ 

อายุ  59 ปี 
 
การศึกษา   
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) UNIVERSITY 
OF SOUTH AUSTRALIA 

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 43 
 
ตำแหน่งอื่น 
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
• กรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  

• กรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตร  
ล่วงหน้า 

• กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 
กรรมการ 

อายุ 57 ปี 
 
การศึกษา  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• ปริญญาโท MASTER OF COMPARATIVE LAW 
มหาวิทยาลัย ILLINOIS ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ตำแหน่งอื่น 
• รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด 
• กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
• กรรมการเนติบัณฑิตยสภา 
• กรรมการบริหารทรัพย์สิน   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จำกัด (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (มหาชน) จำกัด  
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นายสมชัย จิตสุชน 
กรรมการ 

อายุ 45 ปี 
 
การศึกษา  
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)   
THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA   
ประเทศแคนนาดา 

 
ตำแหน่งอื่น 
• ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่วนรวม และการกระจายรายได้   
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 
กรรมการธนาคารออมสิน 
รักษาการแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 

อายุ 59 ปี 
 
การศึกษา  
ปริญาญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ตำแหน่งอื่น 
• กรรมการธนาคารออมสิน 
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
  

นายปัญจะ เสนาดิสัย 
กรรมการ 

อายุ 59 ปี 
 
การศึกษา  
• ปริญาญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก มลรัฐแมสซาซูเสทซ์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ตำแหน่งอื่น 
• กรรมการ   
บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  

• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนฯ 
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 
(มหาชน) 

• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ   
บริษัท เควา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 

• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำกัด (มหาชน) 

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ   
ประธานกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนฯ   
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 
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นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  
รองผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสินอาวุโส 

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร   
ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น  

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 
กรรมการธนาคารออมสิน 
รักษาการแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
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นางอลิสา วรรณการโสภณ  
รองผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นางสาวชุมพร รัตมงคล  
รองผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นายยงยุทธ ตะริโย  
รองผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นางสาวอุไรวรรณ แสงแก้ว  
รองผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นายสิรวิชญ์ สงวนสันติกุล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 
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นายสุเมธ วรรณศิริ  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นายอติราช ศรีวรานันท์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นายธัชพล กาญจนกูล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 
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นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ  
ผู้ตรวจการ  
ธนาคารออมสิน 

นายบุญสน เจนชัยมหกุล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นายประดับ สนธิประเสริฐ  
ผู้ตรวจการ  
ธนาคารออมสิน 

นางสาวดวงตา จตุรภัทร์  
ผู้ตรวจการ  
ธนาคารออมสิน  

นางศรีลัย สุปริยศิลป์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ธนาคารออมสิน 

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์  
ผู้ตรวจการ  
ธนาคารออมสิน 
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ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  

ประวัติความเป็นมาของธนาคารออมสิน 
กิจการธนาคารออมสินเริ่มขึ้นในประเทศไทย เมื่อ

ว ันที ่ 1 เมษายน 2456 ตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   
ที่ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพ่ือให้
ประชาชนรู ้จักการประหยัด และมีสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย จึงทรงจัดตั้ง
คลังออมสิน ในสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ ดำเนิน
ธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456  

ต่อมาในปี 2472 คลังออมสินได้ไปสังกัดกรมไปรษณีย์
โทรเลข กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม ซึ่งมีที่ทำการ
อยู่ทั่วไป โดยกิจการได้เริ่มแพร่หลาย และเป็นที่นิยม
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นยุคที่มีความ
ก้าวหน้าของคลังออมสินแห่งประเทศไทย ต่อมารัฐบาล
ได้ยกฐานะคลังออมสินเป็นองค์การของรัฐบาล มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจในรปูธนาคาร ภายใต้พระราช
บัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มีการบริหารงานโดย
อิสระ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2490 และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารออมสินตั้งแต่
นั้นมา  

 

การพัฒนาธุรกิจและการบริหารงาน 
ปัจจุบันธนาคารออมสิน มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอ

บริการทางการเงินให้ครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและประชาชนทุกระดับในทุกชุมชน 
โดยยังคงรักษาจุดแข็งเดิมที่โดดเด่น นั่นคือ การเป็น
ธนาคารเพื่อการออม และเพื่อให้ความมุ่งมั่นดังกล่าว
สำเร็จผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ธนาคารจึงได้กำหนด  
เป็นนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญในการให้ลูกค้าและ
ประชาชนได้เข้าถึงบริการของธนาคารเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

  

การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน   
โดยการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการออมและ
สร้างวินัยทางการเงินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
ร่วมดำเนินการในโครงการ “บัญชีเงินออม เพื่อชีวิต
พอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทาง  
การเงิน มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคง  
ในอนาคต รวมถึงดำเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุกที ่  
เข้าถึงลูกค้าและสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
โดยเน้นพื้นที่ในส่วนภูมิภาค อาทิ งานสลากออมสิน
พิเศษสัญจร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.ภูเก็ต 
งานมหกรรมการเงินสัญจร ณ จ.นครราชสีมา และ 
จ.เชียงใหม่ รวมถึงการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ตามหน่วยงาน ศูนย์การค้า และแหล่งชุมชนต่างๆ 
เป็นต้น  

การเพิ่มและขยายการให้บริการและธุรกรรมทาง  
การเงิน โดยใช้กลยุทธ์การขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross 
Selling) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเป็นชุด 
(Package) ที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิต (Life 
Style) ของลูกค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ประจำ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมุ่งแสวงหาลูกค้าใหม่  
ที่มีศักยภาพ ด้วยการติดต่อผ่านหน่วยงานในลักษณะ
ของการให้บริการสินเชื่อตามข้อตกลง สำหรับสินเชื่อ
เคหะ สินเช่ือไทรทอง และสินเช่ือสวัสดิการ ซ่ึงจะนำเสนอ
ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษให้แก่ลูกค้าที่สังกัดอยู่ใน
หน่วยงานนั้น เช่น การให้บริการสินเชื่อตามข้อตกลงแก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กรมสรรพากร และเจ้าหน้าท่ีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 

ในส่วนของกลุ่มลกูค้าบุคคลพิเศษหรือลกูค้า Premier 
Banking ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินในรปูแบบ
ต่างๆ เป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล โดยมีสำนักธุรกิจการเงิน

ก า รพัฒน า ธุ ร กิ จ   
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  
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ส่วนบุคคลเป็นผู้ให้การดูแล ทั้งในส่วนของการพัฒนา
พอร์ตการลงทุน ผลตอบแทน ภาษี และสิทธิประโยชน์
ด้านอื่นๆ ของลูกค้าให้เหมาะสมเป็นการเฉพาะกับ
ลูกค้าแต่ละราย และการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งในและ
ต่างประเทศเพื ่อยกระดับการให้บริการ สร้างความ
ประทับใจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2550 
ธนาคารออมสินได้ให้บริการ GSB EXPRESS SERVICE 
ซึ่งเป็นบริการทางการเงินเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้ารายใหญ่และ
กลุ่มธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร 
โดยเปิดให้บริการในพื้นที่เขตห้วยขวาง บางเขน บางรัก 
พระโขนง นนทบุรี และพหลโยธิน รวมสาขารองรับการ
ให้บริการจำนวน 40 สาขา 

การขยายช่องทางให้บริการ เน้นตามแหล่งชุมชน 
ย่านธุรก ิจ และศูนย ์การค ้า ท ั ้งในส่วนของสาขา  
เต็มรปูแบบ สาขาย่อย และหน่วยให้บริการ โดยคำนึงถึง
ความต้องการใช้บริการทางการเง ิน ความสะดวก  
ในการเดินทางมาใช้บริการ ช่วงเวลาการเปิดให้บริการ 
และความพึงพอใจของลูกค้าและประชาชนในแต่ละ
พื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งในปี 2550 ธนาคารออมสินได้เปิด  
ให้บริการสาขาเต็มรูปแบบแห่งใหม่ จำนวน 3 แห่ง 
ได้แก่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และ 
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการสาขาย่อยจำนวน 1 แห่ง 
ภายในศูนย ์การค ้าเซ ็นทร ัล แอร ์พอร ์ต พลาซ่า 
จ.เชียงใหม่ และเปิดหน่วยให้บริการจำนวน 8 แห่ง   
แบ่งเป็นพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 3 แห่ง ได้แก ่โครงการ เจ เจ มอลล์ 
ศนูย์การค้าไอที สแควร์ และศนูย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ 
พ้ืนท่ีในส่วนภมิูภาค 5 แห่ง ได้แก่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ศนูย์การค้าอยุธยาพาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา ศนูย์การค้า
เดอะมอลล ์ จ.นครราชสีมา ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 
นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มให้บริการเพิ่มขึ้น 
132 เครื่อง โดย ณ สิ้นปี 2550 ธนาคารออมสินมีสาขา
และหน่วยให้บริการรวมท้ังส้ิน 615 แห่ง มีเคร่ืองเอทีเอ็ม
ให้บริการรวมทั้งสิ้น 1,005 เครื่อง และมีเครื่องรับฝาก
เงินสดอัตโนมัติให้บริการ 20 เครื่อง 

นอกเหนือจากนั้น ธนาคารออมสินยังจัดคาราวาน
ออมสินเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นการนำรถเคลื่อนที่ออกให้
บริการทางการเงินแก่ประชาชนกว่า 200 จุดทั่วประเทศ
ในพื้นที่ที่ไม่มีธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ 
โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามความต้องการการใช้
ธุรกรรมทางการเงินของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนใน
ระดับฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่าย

และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบายส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

และด้วยตระหนักถึงความสะดวกรวดเร็วในการ  
ให้บริการแก่ลูกค้า ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจและช่องทางให้บริการในอนาคต รวมถึง  
ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ให้สามารถสนับสนุนการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบรับชำระเงิน ที่จะรองรับการ
ใช้จ่ายของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเชื่อมโยงระบบ
การชำระเงินต่างๆ เข้าด้วยกัน 

สำหรับการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ธนาคาร
ตระหนักดีว่าบุคลากร คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมายสูงสุด ธนาคารจึงได้ให้การ
สนับสนุนในทุกด้าน และทุกระดับทั้งการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนา และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเสริมสร้างภาวะ
ผู ้นำ การบริหารจัดการสำหรับผู ้บริหารแต่ละระดับ   
และการสร้างผู้เชี ่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน ธนาคาร  
ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงโดยจัดการฝึกอบรม  
อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ โครงการ Executive Training 
Programs in Singapore, Senior Management 
Leadership Development, GSB Middle Management 
Leadership Program และ Business Simulation Model 
เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ในต่างประเทศ อาทิ University of Southern California 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Nanyang Technological 
University ประเทศสิงคโปร์  

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ถือเป็นความจำเป็นพ้ืนฐาน  
ในปัจจุบันสำหรับการติดต่อลูกค้า หรือการประสานงาน
ธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศ ธนาคารออมสินเล็งเห็น
ถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้สร้าง Multimedia Lab เพื่อ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้สถาบันภาษาชั้นนำ
อย่าง Wall Street จัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษตาม
ระดับความรู้ของพนักงานแต่ละคน ตลอดทั้งปี  
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ร า ย ง า น วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น  
แ ล ะ ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น  

หน่วย : ล้ านบาท 

ผลการดำเนินงาน  2550   2549
   การเปลี่ยนแปลง  

     จำนวน   ร้อยละ 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 41,845 36,337 5,508 15.2 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากออมสิน 16,066 12,242 3,824 31.2  

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 25,779 24,095 1,684 7.0  

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,426 2,131 295 13.9  

รายได้สุทธิจากการดำเนินงาน 28,205 26,226 1,979 7.5  

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 1/ 11,058 10,061 997 9.9 

กำไรก่อนสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 17,147 16,165 982 6.1 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเกณฑ์กระทรวงการคลัง 2/ 772 2,485 (1,713) (68.9) 

กำไรก่อนสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากเกณฑ์ปกติ 16,375 13,680 2,695 19.7 

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากเกณฑ์ปกติ 5,641 3,600 2,041 56.7 

กำไรสุทธิ 10,734 10,080 654 6.5 
 
1/ รวมโบนัสกรรมการและพนักงาน  
2/ รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

 
 
 

1. ผลการดำเนินงาน 
ในปี 2550 ธนาคารมีกำไรก่อนสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 17,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 982 

ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าใช้จ่ายที่
มิใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นด้วย 

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,713 
ล้านบาท และได้ตั้งสำรองเพิ่มจากเกณฑ์ปกติอีกจำนวน 5,641 ล้านบาท เพื่อให้มีจำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิในปี 2550 จำนวน 10,734 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2549 จำนวน 654 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 6.5  

 
1.1 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 

ในปี 2550 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิจำนวน 25,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 
1,684 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 จากการที่มีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น มากกว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงิน
รางวัลที่เพิ่มขึ้น โดย 

• รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้นจำนวน 3,573 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 จากปีก่อน จากการขยายตัว 
 ของสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   
 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42.4 และ 14.6 จากปีก่อน  

• รายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 408 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.5   
จากปีก่อน โดยเฉพาะจากหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 

• รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,527 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.8 จากปีก่อน 
โดยเฉพาะจากเงินปันผลหุ้นสามัญและหน่วยลงทุน และดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

• ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินรางวัลสลากออมสิน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จำนวน 3,824 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.2 
จากปริมาณเงินฝากประจำและสลากออมสินพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึน แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงระหว่างปี 
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1.2 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 
ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ในปี 2550 จำนวน 2,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 295 ล้านบาท หรือร้อยละ 

13.9 จากปี 2549 ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวน 471 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.3 
ขณะที่กำไรจากเงินลงทุนและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอื่นลดลงจำนวน 120 และ 56 ล้านบาท ตามลำดับ  

 
1.3 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 

 ในปี 2550 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน 11,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 997   
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.9 โดยมีการเพิ่มขึ้นที่สำคัญ ดังนี้ 

• ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับพนักงาน เพิ ่มขึ ้นจำนวน 245 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 โดยเฉพาะจากการตั้ง  
เงินทุนเลี้ยงชีพ (บำเหน็จ) ค้างจ่าย และเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ตามการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีร้อยละ 7.5 
และการปรับขึ้นอีกร้อยละ 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ประกอบกับมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2550   
จำนวน 137 คน 

• ค่าใช้จ่ายโบนัส เพิ่มขึ้นจำนวน 241 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.4 จากผลกำไรที่สูงกว่าปีก่อนและจากการ  
ที่กระทรวงการคลังเห็นชอบให้นำค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ธนาคารตั้งเพิ่มเกินกว่าเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ครบตามเกณฑ์ IAS 39 มารวมกับผลกำไรสุทธิของปี 2549 เพื่อคำนวณจ่ายเป็นเงินโบนัสกรรมการและ
พนักงานเพิ่มขึ้น 

• ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 195 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 โดยเฉพาะจากค่าใช้จ่ายเงินตอบแทนแก่  
หน่วยงานที่หักเงินเดือนชำระหนี้สินเชื่อ ค่าฝึกอบรมสัมมนา และค่าติดตามหนี้  

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 138 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 โดยเฉพาะ
จากค่าเสื่อมราคาและค่าเช่าสำนักงาน 

 
1.4 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

 ในปี 2550 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 6,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2549 จำนวน 328 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 โดยเป็นค่าใช้จ่ายหนี้สูญและการตั้งสำรองปกติตามเกณฑ์กระทรวง  
การคลัง จำนวน 772 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 1,713 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.9 และการตั้งสำรองเพิ่มจาก
เกณฑ์ปกติจำนวน 5,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,041 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.7 เพื่อให้มีจำนวนใกล้เคียงกับ
เกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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2. ฐานะการเงิน 

 หน่วย : ล้ านบาท 

สรุปฐานะทางการเงิน
   2550    2549

   การเปลี่ยนแปลง  
     จำนวน   ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม   

หนี้สินและส่วนของทุน 756,766  711,298  45,468  6.4 

    หนี้สิน  669,835  634,824 35,011 5.5 

    ส่วนของทุน  86,931 76,474 10,457 13.7 

 
 
2.1 สินทรัพย์ 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จำนวน 756,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 
45,468 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้ 

• เงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 469,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 37,692 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 8.7 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตามลำดับ 

• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 24,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 6,400   
ล้านบาท หรือร้อยละ 36.2 โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คำนวณตามเกณฑ์กระทรวงการคลังเท่ากับ 
13,631 ล้านบาท ขณะที่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แล้วทั้งสิ้นจะสูงกว่าที่คำนวณตามเกณฑ์กระทรวง
การคลังจำนวน 10,453 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

• เงินลงทุนสุทธิ ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 239,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 31,493 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 15.1 ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาล และ
หน่วยลงทุน ตามลำดับ 

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 16,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 
จำนวน 3,664 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.5 จากเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร แบบมีระยะเวลาและข้ามคืน 

• หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 38,295 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2549 จำนวน 
19,197 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.4 เนื่องจากนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์และให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น  

 
2.2 หนี้สินและส่วนของทุน 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีหนี้สินรวม จำนวน 669,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 35,011   
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก จำนวน 29,713 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 โดยเฉพาะ
เงินฝากสลากออมสินพิเศษ เงินฝากประจำ เงินฝากเผื่อเรียก และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ตามลำดับ มีผลให้โครงสร้าง
เงินฝากของธนาคาร ณ สิ้นปี 2550 มีสัดส่วนเงินฝากสลากออมสิน เงินฝากประจำ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากเผื่อเรียก
พิเศษ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และเงินฝากพันธบัตรออมสินและอื่นๆ ร้อยละ 28 , 26 , 26 , 11 , 5 และ 4 ตามลำดับ 

 ส่วนของทุน ณ สิ้นปี 2550 มีจำนวน 86,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 10,457 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 13.7 โดยเฉพาะรายการส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนจากการ Mark to Market เพิ่มขึ้น
จำนวน 5,515 ล้านบาท กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 4,949 ล้านบาท (จากกำไรสุทธิของปี 2550 จำนวน 10,734 ล้านบาท 
และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินรวมจำนวน 5,785 ล้านบาท แบ่งเป็นการนำส่งจากผลกำไรสุทธิปี 2549 จำนวน 4,224 ล้านบาท 
และนำส่งจากผลกำไรระหว่างปี 2550 จำนวน 1,561 ล้านบาท) ขณะที่ส่วนเกินทุนจากการบริจาคลดลง 6.5 ล้านบาท 
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2.3 การดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 หน่วย : ล้ านบาท 

รายการ
 2550  2549

   การเปลี่ยนแปลง  
     จำนวน   ร้อยละ 

เงินกองทุนทั้งสิ้น 84,294 76,474 7,820 10.23 

เงินกองทุนชั้นที่ 1  82,136 

สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 378,014 344,151 33,863 9.84 

เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 22.30% 22.22% 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 21.73% 
 

 
ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 84,294 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.30 ของสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งมี

ส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 82,136 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.73 สูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.5 

 
2.4 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ธนาคารมีสินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป (ค้างชำระเกิน 3 เดือน) ที่หยุดรับรู้รายได้แล้ว ณ สิ้นปี 2550 
จำนวนทั้งสิ้น 17,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 759 ล้านบาท จากจำนวน 16,484 ล้านบาท ในปี 2549 แต่มีอัตราส่วนสินเชื่อที่
หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ 3.82 ณ สิ้นปี 2549 คงเหลือร้อยละ 3.67 ณ สิ้นปี 2550 จากการดำเนิน
มาตรการติดตาม ปรับโครงสร้างหนี้ ไกล่เกลี่ยหนี้ และว่าจ้างบริษัทเอกชนติดตามหนี้ ซึ่งธนาคารได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้
ดังกล่าวครบ 100% แล้ว นอกจากนี้ยังได้สำรองเพิ่มเติม เพื่อให้มีจำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของธนาคารในปี 
2551 สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นแผน
แม่บทในการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปี 2551-2555 
ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย
เฉพาะเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มใน
เชิงเศรษฐศาสตร์และนำธนาคารออมสินไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. นโยบายการเพิ ่มประสิทธิภาพและขีดความ
สามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพ ื ่อสนับสนุนระบบการบริการลูกค้า ระบบข้อมูล   
และระบบบริหารงานภายใน บริหารอัตรากำลัง พัฒนา
ระบบประเมินผล และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม 
Competencies Based ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจหลัก
และกระบวนงานภายในให้มีมาตรฐาน รวดเร็ว และคล่อง
ตัวขึ ้น เชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับระบบ Balanced 
Scorecard (BSC) และระบบ Economic Value Management 
(EVM) จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจน
บริหารและควบคุม NPLs ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

2. นโยบายการเพิ่มและขยายธุรกรรมทางการเงิน  
ที่หลากหลาย เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดทั้งด้านเงินฝาก 
สินเชื่อ และการลงทุน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
การขยายช่องทางการให้บริการทางการเงินให้ครอบคลุม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาช่องทางการให้บริการใหม่ๆ 
เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
ขยายขอบเขตการให ้บร ิการธุรกรรมทางการเง ินที ่ 
หลากหลาย ปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานสาขา
ให้สวยงามและทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  

3. นโยบายการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทาง  
การเงิน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีจิตสำนึกพร้อมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน ์ 
ของการออม เพื่อนำไปสู่การมีวินัยทางการเงิน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขยายการเปิดธนาคารโรงเรียน 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพกับโรงเรียนและ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ให้มีการออมในโรงเรียน 
จัดกิจกรรมเพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยรักการออม และ
สร้างโอกาสทางการศึกษาในอนาคตสำหรับเยาวชนที ่ 
รักการออม รวมถึงขยายช่องทางในการรับฝากเงินที่
หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกลุ่มลูกค้า
มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสถาบันการเงิน
ให้บริการ  

4. นโยบายการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
และชุมชนในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง สนับสนุนเงินทุน
โดยการให้สินเชื่อ ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อเพ่ิมทักษะ
ด้านการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มองค์กรชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม
กับศักยภาพตามความต้องการของแต่ละท้องถ่ิน รณรงค์
และเผยแพร่แบบอย่างการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน และกลุ่มองค์กรชุมชน
ผ่านสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการให้ทุนการศึกษา  
แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อให้นำความรู้กลับไป
พัฒนาชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

โดยมีเป้าหมายธุรกิจปี 2551-2555 ให้เงินฝากมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4-5 ต่อปี สินเชื่อขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 7 ต่อปี เงินลงทุนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
รวมถึงมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยขยายตัวร้อยละ 13 ต่อปี 
ส่วน ROA ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.4 NIM ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 
และสามารถควบคุมอัตรา NPLs ไม่ให้เกินร้อยละ 4 
ภายในปี 2555 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ 
อาจมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก จนส่งผลกระทบให้การดำเนินงานตามแผน  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ได้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง นโยบาย และกฎระเบียบที่ธนาคารต้องปฏิบัติ 
เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พฤติกรรมลูกค้า   
และพัฒนาการของคู่แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

ทิ ศ ท า ง แ ล ะ น โ ย บ า ย   
ก า รด ำ เ นิ น ง า น ใ น ปี   

2 5 51  
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เ สี ย ง ส ะ ท้ อ น  

คุณรัตนา จิรายุกูล  
เจ้าของบริษัท ประณีตศิลป์ จำกัด  
ผู้ผลิตและส่งออกผ้าพิมพ์ลาย 
 

“มีคนถามว่า ทำไมเราถึงชอบฝากเงินกับออมสิน ตอบได้ทันทีเลยว่า เพราะ
ออมสินปลูกฝังเราให้รักการออมมาตั้งแต่เด็ก จนกลายเป็นสิ่งติดตัวเรามาจนถึง  
ทุกวันนี้ และการเป็นธนาคารเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ ทำให้รู้สึกอุ่นใจ  
ที่ให้ออมสินดูแลเงินออมของเรา ซึ่งหมายถึงความมั่นคงในอนาคตของเราด้วย   
เป็นความผูกพันกันอยู่ลึกๆ ในใจเรา ผู้บริหารและพนักงานออมสิน ไม่ได้มองว่า  
เราเป็นแค่ลูกค้าที่เอาเงินไปฝากเท่านั้น แต่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน ก็ยิ่งผูกพันกับออมสินมากขึ้น 

ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือออมสินเป็นธนาคารของคนไทยทุกกลุ่ม ทุกระดับ 
เป็นที่พึ ่งพา คอยช่วยเหลือประชาชน สมกับคำขวัญของธนาคารที่ว่า “มั่นคง   
จริงใจ รับใช้ประชาชน” ซึ่งเป็นคุณค่าที่ออมสินดำรงรักษาไว้ตลอด และมีแนวคิด
เดียวกับเราว่า เมื่อทำธุรกิจจนมีเงินพอแล้ว ส่วนหนึ่งก็ต้องคืนกลับให้สังคม ทำบุญ 
สร้างประโยชน์ให้คนอื่นบ้าง ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของออมสิน และอยากให้
ออมสินรักษาคุณค่าน้ีไว้ให้สมกับเป็นสถาบันแห่งการออม และธนาคารของประชาชน
จริงๆ อย่างนี้ตลอดไป” 

“ออมสินปลูกฝังเรา  
ให้รักการออม  
มาตั้งแต่ เล็ก” 

คุณวิชัย จิรเจริญกิจกุล 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ออนโน จำกัด 
ธุรกิจนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

  
“ธนาคารออมสินก็เหมือนกับเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กล่ะครับ จากเริ่มต้น

ฝากเงินไม่กี่บาท จนทำธุรกิจมีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาท ยังคงวางใจใช้บริการ
ออมสินอยู่ ตอนนี้ออมสินเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่ดี แต่ดียิ่งกว่าเดิม มีระบบการให้
บริการที ่ทันสมัย ครบวงจร พัฒนานวัตกรรมทางการเงินหลากหลายรูปแบบ  
ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องที่เราต้องการอย่างเต็มใจ ตรงจุด 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ ช่วยทำให้ธุรกิจของผม  
มีความสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น 

ที่พรีเมียร์แบงกิ้ง ของออมสิน ผมสามารถทำธุรกรรมการเงินหลายๆ อย่างได้  
ในจุดเดียว รวดเร็วมาก ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจที่จะฝากเงินไว้กับออมสิน การบริการที่
ได้รับยิ่งทำรู้สึกว่าออมสินใกล้ชิดกับเรามาก เป็นกันเอง แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของ
ออมสินก็ยังให้ความเป็นกันเองกับลูกค้าทุกคน ไปแต่ละครั้งก็ประทับใจทุกครั้ง   
ยิ้มนี่ยิ้มสยามเลย พนักงานที่ไม่ได้บริการเราก็ยังยิ้มให้ ทำให้เรามีความสุขทุกครั้ง  
ที่ไปออมสิน นี่เป็นข้อได้เปรียบของออมสินที่ธนาคารอื่นไม่มีนะ” 

 

“ตอนนี้ออมสิน  
เปลี่ยนไป ไม่ ใช่แค่ดี   

แต่ดียิ่งกว่า เดิม” 

ลูกค้าธนาคารออมสิน 
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โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดี เด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2550 

อาจารย์มานะ เริงมิตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี2550
 

 
“โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของธนาคาร

ออมสิน เป็นโครงการที่มีวิสัยทัศน์ล้ำหน้ามาก แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของธนาคาร
ที่ว่า ออมสิน ไม่ใช่แค่ธนาคารเพื่อธุรกิจการเงินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นธนาคารที่คอย
ช่วยเหลือสนับสนุนสังคมและเยาวชนอย่างชัดเจน สามารถส่งเสริมคนดีในสังคมให้
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโรงเรียนเราที่เห็นว่า นักเรียนจะต้องมีคุณธรรมนำ
ความรู้

เราคิดเสมอว่าเมื่อนักเรียนเป็นคนดีแล้วความเก่งก็จะตามมาเองเราจึงเน้นกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน ทำให้นักเรียนของเรา
ได้รับคำชมเสมอว่า มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาก เพราะ
หลายกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องมานับสิบปี เช่น การบวชสามเณรภาคฤดูฝน สำหรับ
นักเรียนชายชั้น ม.3 การนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปเข้าวัดฟังพระเทศน์ โดยประยุกต์
ให้หมาะกับความสนใจของนักเรียน เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานชีวิตและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับ
นักเรียนในอนาคตซึ่งผลพลอยได้ทางอ้อมที่ตามมาก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
กับลูกหลานของครอบครัวและชุมชน เกิดเป็นการต่อยอดการทำความดี มีคุณธรรมให้
กว้างออกไป”

“เราพัฒนาโรงเรียน  
ให้มีสภาพแวดล้อม  

ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้  
ควบคู่คุณธรรม   
จนได้ชื่อว่า เป็น  
รีสอร์ทสคูล” 

เ สี ย ง ส ะ ท้ อ น  
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นางสาวอนัตตา เมี้ยนละม้าย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี 
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2550 

 
“ภูมิใจที่ได้รับรางวัลจากธนาคารออมสินค่ะ เพราะเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริม

ให้เยาวชนทำความดี และมีกำลังใจทำความดีต่อไป รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้
เยาวชนคนอื่นนำไปปฏิบัติเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคม หนูชอบทำกิจกรรม
ออกค่ายต่างๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียน เพราะทำให้หนูได้รู้จักคุณค่าของตัวเอง 
ได้เรียนรู้คนอื่น  

หนูเห็นว่าเยาวชนที่ดีอาจไม่ต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมาย แค่ตั้งใจเรียน เป็นลูก
ที่ดีของพ่อแม่ ทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เพื่อตอบแทนผู้อื่น และไม่สร้างความเดือดร้อน  
ก็พอแล้ว รางวัลไม่ใช่สิ่งตอบแทน แต่ความสำเร็จที่แท้จริงก็คือ ตัวเราได้พัฒนา
ตนเอง เพียงแค่ตั้งใจเริ่มต้นทำความดี เราก็ชนะแล้ว” 

“ไม่มีคำว่ าสุดวิสัย กับหัวใจที่ แน่วแน่ อย่ายอมแพ้กับสิ่งที่ยังไม่ ได้ทำ” 

นายระชา หนองทราย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดเชี่ยวโอสถ จ.นครนายก 
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2550 

 
“โรงเรียนของผมอยูใ่กล้วัด จึงมีกิจกรรมท่ีปลกูฝังให้เด็กใกล้ชิดกับศาสนาค่อนข้าง

มาก ทำให้ผมยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำอะไรตอ้งใชส้ต ิจะด ี 
ไม่ดี ต้องคิดก่อนทำ ผมสอนรุ่นน้องให้ทำความดี โดยการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง   
ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นสิ่งยืนยันให้น้องๆ เห็นว่า “ถ้าทำความดี ก็จะได้ดีเหมือนพี่” 
สำหรับเงินรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ ผมรู้สึกดีใจมาก เพราะออมสินได้ยื่นโอกาสให้ผม  
ได้เรียนหนังสือต่อ เนื่องจากครอบครัวผมฐานะไม่ค่อยดี ผมจึงต้องทำงานพิเศษ  
ทุกปิดเทอมเพื่อหาเงินค่าเล่าเรียน  

ผมยอมรับว่า ปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรมจริยธรรมในวัยรุ่นปัจจุบัน ส่วนหนึ่ง
มาจากปัญหาครอบครัว แต่ผมไม่คิดว่านั่นคือปมด้อย อุตส่าห์ทำดีมาตั้งเยอะแล้ว 
จึงไม่คิดจะทำสิ่งไม่ดี ทำดีง่ายกว่าทำไม่ดีเป็นไหนๆ ทำแล้วสุขใจด้วย” 

“ทำดีอยู่ที่ตัวเอง ทำไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเอง เราเลือกที่จ ะทำดี ได้   
และเลือกที่จ ะปฏิ เสธความไม่ดี ได้ เช่นกัน” 

เยาวชนต้นแบบความดี ประจำปี 2550 



  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 0   ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น 38

คุณพาเพลิน อยู่อ้น 
เจ้าของร้านขายบัวลอยไข่เค็ม ตลาดคลองสาน  

 
“เป็นแม่ค้าบางทีไม่มีเวลาไปธนาคาร พอมีธนาคารเรือมาบริการถึงที่ก็สมัคร  

ใช้บริการทันทีเลย ได้ฝากเงินวันละร้อยสองร้อยก็ยังดี และกำลังจะให้ลูกสาวเปิด
บัญชีด้วยจะได้รู้จักการออมเงิน ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินหรืออยากรู้เรื่องกู้เงินก็ปรึกษา
ได้ทันทีไม่ต้องไปถึงธนาคารสาขา พนักงานช่วยเหลือดีมาก ออมสินเป็นที่ปรึกษา
ด้านการเงินของเราเลย ไม่ได้ยอนะ แต่ออมสินดีจริงๆ จะเป็นลูกค้าและฝากเงินกับ
ออมสินต่อไปแน่นอนค่ะ” 

ลูกค้าธนาคารออมสิน โครงการธนาคารประชาชน 

คุณนิด หมีขยัน 
เจ้าของร้านขายของที่ระลึก ท่าเรือวัดอรุณราชวราราม 
 

“เราเป็นแม่ค้าแผงเล็กๆ ไม่มีหลักประกันก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร เห็นมีแต่ออมสิน  
ที่เดินเข้ามาหาเราเองเลย บริการดีและสุภาพมาก รู้ได้เลยว่าจริงใจและเต็มใจ  
ช่วยเหลือจริงๆ ออมสินมาดูแลพูดคุยบอกข่าวของธนาคารให้ฟังประจำแถมยังชวน
ออมเงินอีกจนเราใจอ่อน ตอนนี้ติดนิสัยต้องฝากเงินกับออมสินเป็นประจำ เก็บไว้
เป็นเงินลงทุนต่อไป ทุกวันนี้ที่เราทำได้อย่างที่หวัง ก็เพราะออมสินจริงๆ” 

คุณจำเรียง วงศทองดี 
เจ้าของร้านให้เช่าเครื่องแต่งกายไทย ถ่ายภาพ ท่าเรือวัดอรุณราชวราราม 

 
“ธนาคารเรือแบบนี้ที่อื่นไม่มีนะ ออมสินมาหาเราถึงที่ทำให้เรารู้สึกอยากออม 

อยากมีเงินเก็บไว้เพื่อการลงทุน เพื่ออนาคตลูกและยามที่เราอายุมากขึ้น จะฝากเงิน
ทุกวันนะ อยากลงทุนเพิ่มเติม ออมสินก็แนะนำให้เข้าโครงการธนาคารประชาชน 
ต้องขอบคุณออมสิน เพราะเราไม่มีหลักประกันการกูอ้ะไรมากมาย ออมสินช่วยเหลือ
เรามาก”   

 

เ สี ย ง ส ะ ท้ อ น  
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ภาวะตลาดการเง ินในปัจจ ุบ ันได ้มีการพัฒนา


และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 ส่งผลให้การดำเนิน
ธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
 มีความซับซ้อน
มากขึ ้น
 รวมถึงส่งผลกระทบให้สภาพแวดล้อมและ
ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมี


การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
 ธนาคารออมสินมุ่งมั่น
พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้สามารถรองรับ
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 ที่เกิดขึ้น
 โดยได้
จัดทำนโยบายการบริหารความเส่ียง
 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
การบร ิหารความเสี่ยงในภาพรวมแบบบูรณาการ

(Enterprise
 Risk
 Management:
 ERM)
 รวมถึงกำหนด
แผนงานในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ปี
2549–
2552
 ซึ่งกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อ
รองรับการบริหารความเส่ียงท้ัง
6
ด้าน
ได้แก่
ความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์
 (Strategic
 Risk)
 ความเสี่ยงด้านเครดิต

(Credit
 Risk)
 ความเสี่ยงด้านตลาด
 (Market
 Risk)



ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 (Liquidity
 Risk)
 ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
 (Operational
 Risk)
 และความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 (Compliance
 Risk)
 เพื่อ
ให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีการพัฒนา



อย่างต่อเนื่อง
 และมีประสิทธิภาพในการรองรับการ
ดำเนินธุรกรรมต่างๆ
รวมถึงมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก
ของพนักงานในองค์กรให้ตระหนักว่า
 การบริหารความ
เสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการบริหารความเสี่ยง
 จนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนิน
งานปกติ
และเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป




ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจของธนาคาร
 โดยผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร


จะร่วมกันทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
 เพื่อให้ทราบถึงสถานะความ
เสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
 โดยจัดทำเป็นสถานะ

ความเสี่ยง
 (Risk
 Profile)
 และแผนที่ความเสี่ยง
 (Risk

Map)
ประจำปี
2550
รวมถึงการกำหนดเป้าหมายระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 (Risk
 Appetite
 และ
 Risk

Tolerance)
 ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
 และกำหนดมาตรการ
จัดการความเส่ียง
 เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ธนาคารยอมรับได้





กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ
 โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหาร


ความเสี่ยงใน
4
ขั้นตอนสำคัญ
คือ



•
 การระบุความเสี่ยง
 ธนาคารกำหนดให้มีการระบุ
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
 (Risk
 Factor)
 ที่จะส่งผล
กระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธนาคาร


ทุกด้าน
 โดยพิจารณาความเสี่ยงในทุกมิติ
 ได้แก่
 ความ


สูญเสียหรือความเสียหาย
 (Hazard)
 ความไม่แน่นอน
จากความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลง
 (Uncertainty)

และการสูญเสียโอกาส
(Opportunity)


•
 การว ัดความเสี่ยง
 ธนาคารใช ้กระบวนการ


และพัฒนาเครื่องมือ
 แบบจำลองต่างๆ
 เพ่ือคำนวณ


ค่าความเสี่ยง
 หรือความเป็นไปได้ของความเสียหาย


ในเชิงปริมาณ
 ร่วมกับการวัดความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ

โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 (Likelihood)

และผลกระทบของความเสี่ยง
(Impact)
และติดตามผล

เพื่อประเม ินความแม่นยำและปร ับปร ุงเครื่องมือ


วัดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ


•
 การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
 ธนาคารได้
กำหนดเป็นนโยบายและกระบวนการในการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านที่สำคัญ
 โดยกำหนด
เป็นเพดาน
 (Limits)
ในลักษณะวงเงิน
ค่าความเสียหาย

และอัตราส่วนที่เป็นมาตรฐานสากล
 รวมทั้งกำหนด
ความถี่ในการติดตามควบคุมเป็นรายวัน
 รายสัปดาห์

รายปักษ์
และรายเดือน
ตามความเหมาะสม


ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  

ก า รบริ ห า ร   
คว า ม เ สี่ ย ง  
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•
 การรายงานความเสี่ยง
 ธนาคารได้กำหนดการ
รายงานความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกสายธุรกิจสำคัญ



และให้รายงานความเสี่ยงผ่านผู ้บริหารของสายงาน


และผู้บริหารที่ดูแลด้านบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
เป็นประจำ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม




โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนด
โครงสร้างองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
 จึงได้กำหนด
นโยบายในการจัดโครงสร้างองค์กรให้เป็นลักษณะ


ที ่มีการถ่วงดุลอำนาจและแยกเป็นอิสระกันระหว่าง


หน่วยงานที่ทำธุรกรรมและหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหาร
ความเสี ่ยง
 (Risk
 Management
 Unit)
 อย่างชัดเจน



รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่กำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงเป็น
 2
 ระดับ
 คือ
 คณะกรรมการระดับ
นโยบาย
 ซึ ่งประกอบด้วยคณะกรรมการธนาคาร



คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะกรรมการตรวจสอบ
 และคณะกรรมการ
ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย
 คณะกรรมการบริหาร
สินทร ัพย์และหนี ้ส ิน
 (ALCO)
 และคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ
 นอกจากนั้น
 ธนาคารยังมีการแต่งตั้ง


ผู้จัดการความเสี่ยง
 (Risk
 Manager)
 เพื่อติดตามดูแล
ความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยภายในสายงานและ
สนับสนุนให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร




การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคาร  
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
 เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบของความเส่ียง


ที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์
 แผนงาน
 และการนำ
ไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
 สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกธนาคาร
 อันอาจทำให้ธนาคารไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 ซึ่งจะกระทบ
ต่อรายได้
เงินกองทุนและความมั่นคงของธนาคาร


ในปี
 2550
 ธนาคารได้ทบทวนและปรับปรุงแผน
วิสาหกิจฉบับที่
 8
 (พ.ศ.
 2551–2555)
 เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการดำเนินงาน
 พร้อมทั้งนำระบบ
 Economic

Value
 Management
 หรือ
 EVM
 มาใช้ในการบริหาร


ผลงาน
 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เชื ่อมโยงกับระบบ
 Balanced
 Scorecard
 หรือ
 BSC



เพื่อให้เกิดการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 มีการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า

(Early
 Warning)
 ในระบบงานข้อมูลสารสนเทศ
 เพื่อให้


ผู ้บร ิหารได้ต ิดตามสถานะความเสี ่ยงของธนาคาร


ได ้อย ่างต ่อเน ื ่อง
 นอกจากนี ้
 ธนาคารยังได ้ปร ับ
โครงสร้างภายในหน่วยงาน
 เพื ่อให้สอดคล้องและ
รองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์หลักของธนาคาร
 โดยให้
ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก




ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิต
 คือ
 ความเสี่ยงที่เกิดจาก


ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ


ข้อตกลงในสัญญา
 ซึ ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี ้ประสบ
ปัญหาทางการเงิน
 ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้เมื่อครบ
กำหนดได้
 หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา
 รวมถึงการที่
คุณภาพของลูกหนี้อาจเสื่อมถอยลง
 อันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร


ธนาคารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต
 เนื่องจากการให้เครดิตเป็นธุรกรรมหลัก


ท่ีส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนและความเส่ียงของ
ธนาคาร
 โดยธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้านเครดิต
 ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

เพื่อให้สามารถประเมิน
 วัด
 ติดตาม
 และควบคุมความ
เสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 นอกจากนี้

ธนาคารได้จ ัดอบรมเสริมสร้างความรู ้ด ้านเครดิต


ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อพัฒนาทักษะด้านเครดิต


อย่างต่อเนื่อง
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•
 น โยบายและ เครื่อ งมือบริหารความเสี่ย ง


ด้านเครดิต ธนาคารกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเครดิต


ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 เพื่อสร้าง


เป้าหมายที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
และจัดทำนโยบาย
สินเช่ือ
(Credit
Policy)
เพ่ือใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการ
อำนวยสินเชื่อ
 ร่วมกับคำสั่งวิธีปฏิบัติในการให้สินเชื่อ

ซึ ่งได้กำหนดคุณสมบัติของลูกค้าที ่ธนาคารให้การ
สนับสนุน
 รวมถึงการกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ

เงินลงทุน
และภาระผูกพันสูงสุด
 (Single
Lending
Limit)

เพื่อกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม


กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร


นอกจากนี ้
 ธนาคารยังได้นำระบบการวิเคราะห์
คะแนนเครดิตลูกค้า
 หรือ
 Credit
 Scoring
 มาช่วย


คัดกรองลูกค้าในการพิจารณาสินเชื่อ
 ซึ่งเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอีกระบบหนึ่ง

เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
โดยได้มีการติดตั้งใช้งานทุกสาขาแล้ว



•
 กระบวนการพิจารณาและอนุมัติเครดิต ธนาคาร
ใช้หลักการบริหารเครดิตที่เน้นการตัดสินใจจากข้อมูล


ที่เป็นปัจจุบัน
 โปร่งใส
 และได้มาตรฐาน
 โดยออกแบบ
กระบวนการอนุมัติเครดิตและระบบงานให้สอดคล้อง
กับลูกค้า
 มีโครงสร้างผลิตภัณฑ์
 และบริการเครดิต


ที่เหมาะสม
 โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การขอเครดิต

ความสามารถในการชำระหน้ี
 และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

โดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการ
ข้อมูลเครดิต


•
 คุณภาพสินทรัพย ์ ธนาคารมีนโยบายในการ
ทบทวนและติดตามคุณภาพสินทรัพย์
 โดยกำหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติไว้เป็นมาตรฐานให้กับผู้ปฏิบัติ
นอกจากนี้
 ธนาคารได้มีระบบการสอบทานสินเชื่อที่เป็น
อิสระจากกระบวนการให้สินเชื่อ
รวมถึงกำหนดนโยบาย
การสอบทานสินเชื่อ
 หลักเกณฑ์การสอบทานสินเชื่อ
รายใหญ่และรายย่อยท่ีเป็นมาตรฐาน
ท้ังน้ีในการบริหาร
สินทรัพย์ที่มีปัญหา
 ธนาคารได้จัดจ้างบริษัทติดตามหน้ี
จากภายนอก
รวมถึงการมีระบบศูนย์ข้อมูลหนี้ค้างชำระ
และการติดตามหนี้
 เพื่อสนับสนุนกระบวนการติดตาม
หนี้ที่มีประสิทธิภาพ




ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร
 เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
 ราคา
ตราสาร
 และอัตราแลกเปลี่ยน
 โดยธนาคารมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่มุ่งเน้นให้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และมาตรฐานของหน่วยงาน

กำกับดูแล
 อาทิ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กระทรวง


การคลัง
 รวมถึงมีการพัฒนาระบบการวัด
 ติดตาม


ควบคุม
 และรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 ซึ่งระบบ
การวัด
 ติดตาม
 ควบคุม
 และรายงานความเสี่ยงด้าน
ตลาดของธนาคารในปี
2550
สรุปได้ดังนี้


•
 การว ัดความเสี่ยง
 ธนาคารได ้มีการพัฒนา


เครื่องมือในการวัดความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเส่ียงที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
 เช่น

พัฒนาการวิเคราะห์ความแตกต่าง
 (Mismatch)
 ของ
ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์
และหนี ้สินของธนาคาร
 (Repricing
 Gap)
 พร้อมทั ้ง


วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารในอีก
 1
 ปีข้างหน้า

(Sensitivity
 Analysis)
 พัฒนาการประเมินมูลค่าความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้โดยใช้
 Value
 at
 Risk
 (VaR)

พัฒนาเครื่องมือในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าพอร์ตต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

(Factor
 Sensitivity)
 เป็นต้น
 พร้อมทั ้งทดสอบความ
แม่นยำ
 (Back
 Testing)
 ของเครื ่องมือในการวัดและ
ประเมินความเสี่ยง
 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงของธนาคารสามารถใช้ในการวัด


และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 รวมทั้ง
ประเมินความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น


ภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Stress
Test)



•
 การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
 ธนาคารมี
การกำหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อใช้ในการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงที่ครอบคลุมธุรกรรมทั้งในบัญชีเพื่อ


การค้า
และบัญชีเพื่อการธนาคาร
ซึ่งประกอบด้วย
การ
กำหนดผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย
ต่อประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน
 1
 ปีข้างหน้า

(NII
 Sensitivity)
 กำหนดเพดานความเส่ียงสำหรับ


พอร์ตหลักทรัพย์เพื่อการค้า
 อาทิ
 การเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าพันธบัตรในพอร์ตหลักทรัพย์เพื่อการค้า
 (Trading

Portfolio)
 ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน



1
basis
point
(PVO1)
มูลค่า
Value
at
Risk
Trader
Limit

เป็นต้น
 พร้อมทั้งทำการทบทวนเพดานความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ
 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะใน
ปัจจุบันของธนาคาร




ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
คือความเสี่ยงที่ธนาคาร
ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันได้เมื่อถึงกำหนด

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้
 หรือ
ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ
หรือสามารถจัดหา
เงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ
ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
 ธนาคารจึงให้ความ
สำคัญกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับการ
ดำเนินธุรกรรมต่างๆ
 โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารเงิน
มีหน้าที่ในการบริหารและดูแลสภาพคล่องประจำวัน
ของธนาคาร
 และมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน
 (ALCO)
ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลสภาพคล่อง
โดยรวมของธนาคาร
 ทั้งนี้
 ธนาคารได้จัดทำนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบร ิหารจ ัดการสภาพคล่องอย่าง


ม ีประสิทธ ิภาพ
 เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 และ
มาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแล



•
 การวัดความเสี่ยง
 ธนาคารจัดทำรายงานฐานะ
สภาพคล่องสุทธิ
 (Liquidity
 Gap
 Report)
 เพ่ือใช้เป็น


เครื่องมือในการว ัดและประเม ินความเสี่ยงด ้าน


สภาพคล่อง
 โดยจัดทำทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญา
และแบบปรับพฤติกรรม
 พร้อมทั้งทำการทบทวนและ
ทดสอบความแม่นยำ
 (Back
 Testing)
 ของสมมติฐาน


ที่ใช้ในการปรับพฤติกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น
ธนาคารยังมีการวัดและประเมินความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง
 เช่น

อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
เป็นต้น



•
 การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
 ธนาคาร
กำหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 โดยใช้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
 ซึ่งประกอบด้วย
 อัตราส่วน


สินเชื่อต่อเงินฝาก
 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อ


เงินฝาก
 และอัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่

และทำการทบทวนเพดานความเสี่ยงดังกล่าว
 เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับปริมาณธุรกรรมและสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
 นอกจากนี
้
ธนาคารได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
 ในกรณีเกิด
วิกฤติสภาพคล่อง
เพ่ือให้ธนาคารสามารถจัดหาสภาพคล่อง
ได้เพียงพอ
ต่อความต้องการเงินทุนในภาวะวิกฤติ




ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของกระบวนการปฏิบัติงาน
 บุคลากร

ระบบเทคโนโลยีและเหตุการณ์ภายนอก
ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อรายได้
เงินกองทุน
รวมถึงช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของธนาคาร
ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการท่ีชัดเจน
มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที ่จะควบคุม
 ป้องก ัน
 หร ือลดผลกระทบ


อันอาจเกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 โดยพัฒนา
กระบวนการ
 ระบุ
 ประเมิน
 ควบคุม
 และติดตาม



ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 พัฒนาเครื่องมือต่างๆ
 ที่ใช้
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 รวมไปถึงการ
สร้างสภาพแวดล้อมของการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการที่ดี



•
 การประเมินความเส่ียงด้านปฏิบัติการด้วยตนเอง
ของหน่วยงานซึ ่งนำไปสู่การ เป ็นว ัฒนธรรมที่ม
ี

คุณค่าต่อองค์กร ธนาคารสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน


ประเมนิความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารดว้ยตนเอง (Risk 
Control Self Assessment: RCSA)
 ซึ่งถือเป็น


เครื ่องมือช่วยให้หน่วยงานทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการท่ีสำคัญ
สามารถจัดทำแผนบริหารความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการได้
 มีการติดตามและรายงานความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส
 ทั้งนี้
 เพื่อเป็นการ
สร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำวัน
 อันจะนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรม


ที ่มีคุณค่าต่อองค์กร
 นอกจากนี ้
 ธนาคารได้พัฒนา
โปรแกรมประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
(Business Unit Risk Measurement)
ท่ีใช้ประมวลผล
ความเสี่ยงและแสดงสถานะความเสี่ยง
 เพื่อช่วยให้


หน่วยงานสามารถต ิดตามการบร ิหารความเสี่ยง


ได ้อย ่างเป ็นระบบและบร ิหารจ ัดการความเสี่ยง


ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อีกทั ้ง
 ธนาคารได้แต่งตั ้ง


เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational 
Risk Officer: ORO)
 ประจำหน่วยงาน
 เพื่อทำหน้าที่
สื ่อสารความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง
ภายในหน่วยงานและประสานงานในด้านการบริหาร
ความเสี่ยงกับธนาคาร



•
 การรายงานข้อมูลความเสียหาย
 (Loss
 Data)



ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ธนาคารได้พัฒนา
กระบวนการรายงานข้อมูลความเสียหาย (Loss 
Data) ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 โดย


ได้จัดทำแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามประเภทความ
เสียหาย
 (Loss
 Event
 Type)
 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนด
 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
 “การจ ัดเก ็บข ้อมูลความเส ียหายด้าน


ปฏิบัติการ”
 ให้กับเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

(ORO)
 ของทุกหน่วยงาน
 เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัด
เก็บและรายงานข้อมูลความเสียหายได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างฐานข้อมูล
 เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการคำนวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง


ด้านปฏิบัติการตามแนวทางของ
 Basel
 II
 และธนาคาร


แห่งประเทศไทยอีกด้วย
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•
 แผนต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนกู้ระบบงานเพื่อ
รองรับเหตุฉุกเฉิน
 (Business
 Continuity
 Plan:
 BCP
 &

Disaster
 Recovery
 Plan:
 DRP) ธนาคารได้ดำเนิน
โครงการจัดทำแผนตอ่เนือ่งทางธรุกจิและแผนกูร้ะบบ
งานเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน (Business Continuity 
Plan: BCP & Disaster Recovery Plan: DRP)
ตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
 ใน
 3
 กิจกรรม


ที่สำค ัญ
 ได ้แก่
 ก ิจกรรมการบร ิหารสภาพคล่อง



กิจกรรมการให้บริการที่สาขา
 และกิจกรรมการถอนเงิน
ที่เครื่อง
 ATM
 โดยได้ดำเนินการทดสอบแผนเสมือนจริง

(Simulation
 Exercise)
 พร้อมกันทุกแผน
 เพื่อเป็นการ
ประเมินความพร้อมและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของผูเ้ก่ียวข้อง
 ซ่ึงรวมไปถึงบทบาทของผูบ้ริหารระดับสงู

เพื่อให ้แผนดังกล่าวสามารถใช ้งานจร ิงได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ




ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
 โดยมุ่งเน้นการสร้างแนวทางปฏิบัติท่ีถกูต้อง
เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
 การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดย
ยึดถือแนวทางสำคัญ
3
ประการ
คือ
หลักสุจริตโปร่งใส

หลักคุณภาพประสิทธิภาพ
และหลักร่วมคิดร่วมทำ



ในปี
 2550
 ธนาคารได้จัดทำนโยบายการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในองค์กร
 และจัดทำคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของธนาคาร
 เพื่อปลูกฝังจ ิตสำนึก


ของบุคลากร
 ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั ่งยืน

อันส่งผลให้ธนาคารได้รับการยอมรับ
ความเชื่อถือ
และ
ความไว้วางใจทั้งจากลูกค้า
 คู่ค้า
 และประชาชนทั่วไป

พร้อมทั้งกำหนด
 ระเบียบการ ว่าด้วยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
 เพื่อให ้คณะกรรมการธนาคาร



ผู้บริหาร
 และพนักงานยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม

และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ธนาคารมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์
การกำกับดูแลจากทางการอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์


โดยเคร่งครัด
 อาทิ
 การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ROSCs ด้าน AML/
CFT)
 และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์
ของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 
(IAS39)



พร้อมกันนี้
 ธนาคารได้มีการทบทวนและประเมิน
ความเสี่ยงของการปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบภายใน
ธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
 เพื่อหาแนวทางป้องกันและ


ลดความเสี่ยงที่อาจเก ิดข ึ ้นจากความไม่ช ัดเจน



ความซับซ้อน
 และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกฎระเบียบ
ต่างๆ
โดยดำเนินการทบทวนรปูแบบสญัญามาตรฐาน
ของธนาคาร
 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรม
ของธนาคาร
 จัดทำหนังสือกฎหมายออมสิน
 เพื่อให้
หน่วยงานใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงและ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคาร
 รวมถึงการจัด
ทำมาตรการรักษาความปลอดภัย
 ของธนาคารจาก
การโจรกรรมและการก่อการร้าย




ความเสีย่งดา้นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ  

ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน
 คือ
ความเสี่ยงที ่เงินกองทุนอาจไม่เพียงพอต่อการขยาย
ธุรกิจ
 การรองรับความสูญเสีย
 หรือผลขาดทุนที่ไม่ได้
คาดหมาย
 และการรองรับกฎระเบียบของทางการและ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ
 ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ธนาคารไม่
สามารถควบคุมได้



ธนาคารมีการคำนวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
 โดยเดิม
ธนาคารได้คำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตเพียงด้านเดียว
 และในปี
 2550
 ธนาคารได้
คำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดและ
ด้านปฏิบัติการ
ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
เพิ่มเติม
 เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณต้นทุนเงินทุนของ
หน่วยงานและผลิตภัณฑ์
ตามหลักการของระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์
 (EVM)
 รวมถึง
ได ้ วางแผนพ ัฒนาระบบการบร ิหารความเสี่ยง



เพื่อ เตร ี ยมความพร ้อมด ้ านโครงสร ้ างพื้นฐาน


และกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการคำนวณเงินกองทุน
เพื่อรองรับความเสี่ยงทั้ง
 3
ด้านตามแนวทาง
BASEL
 II

ได้แก่
 ความเสี่ยงด้านเครดิต
 ความเสี่ยงด้านตลาด



และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 โดย
 ณ
 สิ ้นปี
 2550

ธนาคารมีระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงถึง


ร้อยละ
 22.32
 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด
คือร้อยละ
8.5
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ก า ร ก ำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี  

ธนาคารออมสินยึดมั่นในการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยความสุจริต 
โปร่งใส มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยการส่งเสริมให้  
ทุกหน่วยงานนำหลักการดังกล่าวไปใช้เป็นหลักในการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความ  
ไว้วางใจที่ลูกค้าและประชาชนมอบให้ตลอดระยะเวลา 94 ปีให้คงอยู่ตลอดไป 

 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ระหว่างปี 2549–2550 คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการบริหารกิจการของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยการเห็นชอบ โครงการพัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดีของธนาคารออมสิน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลระบบการบริหารจัดการของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เกิดการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันการเงิน
ที่มีความมั่นคง และเป็นเสาหลักแก่สังคมและประเทศชาติ  

ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารออมสิน   
ซึ่งกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การควบคุมภายใน ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการย่อยต่างๆ 
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่และสิทธิในการตัดสินใจ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานต่างๆ 

2. การตรวจสอบภายใน เพื่อทำให้โครงสร้างและการปฏิบัติงานตรวจสอบเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูแลการนำระเบียบไปปฏิบัติ และควบคุมความเสี่ยงด้วยแนวคิดเชิงบวกได้ 

3. การบริหารความเสี่ยง เพื่อทำให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ ป้องกันการละเมิด  
ข้อกฎหมาย การกระทำทุจริต ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด 

4. การกำกับข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อทำให้โครงสร้างและการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. กลยุทธ์และแผนงาน เพื่อให้มั่นใจในผลสำเร็จของโครงการต่างๆ 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านระบบการจัดการข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

โดยการจัดการข้อมูลควรมีความถูกต้อง เข้าใจง่าย และอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อส่งให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะ
กรรมการใช้ในการตัดสินใจ 

7. ทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ด้วยการจัดฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

8. จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับหลักวิชาชีพ จรรยาบรรณ 
ความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบ และการตอบสนองต่องาน โดยการปฏิบัติงานทั้งหมดต้องสอดคล้อง
กับหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

ก า รก ำ กั บ ดู แ ล   
กิ จ ก า ร ที่ ดี  
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ธนาคารออมสินมีความมุ่งหวังว่า หากสามารถดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จะทำให้ธนาคารออมสินเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล และได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็นสถาบันที่มั่นคงของประเทศ 
เพื่อการออม การลงทุน การสร้างเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาประเทศ และการบริการทางการเงินที่ครบวงจรแก่
ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ 

 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
อำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และจัดการ 

ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 กำหนดอำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และจัดการธนาคาร
ออมสินไว้ ดังนี้ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจและหน้าที่กำกับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน  
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน 

และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 13 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน 
อำนาจหน้าที่ว่านี้ให้รวมถึง 

(1) แต่งตั้งหรือถอดถอนจากตำแหน่ง และกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี 

(2) ตั้งหรือเลิกสาขาและตัวแทน 
(3) กำหนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขแห่งธุรกิจประเภทต่างๆ 
(4) กำหนดระเบียบและข้อกำหนดของธนาคารออมสินเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงาน 
(5) เสนองบดุล ฐานะการเงิน และรายงานประจำปี 
(6) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง หรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย 

หรือถอดถอนจากตำแหน่งของพนักงาน 
(7) เรียกประกันจากพนักงาน กำหนดเงินเดือน เงินบำเหน็จรางวัล หรือเงินอื่นของพนักงาน 
ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสิน มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน ให้เป็น

ไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และข้อกำหนดของธนาคารออมสินและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ  
ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) บรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนจากตำแหน่งของพนักงาน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

(2) กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับนโยบาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการ 
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ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นั้น
กำหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 13 คน และให้ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยคณะกรรมการธนาคารชุดที่ดำรงตำแหน่ง ในปี 2550 มีดังนี้  

 
1. นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ  
2. นางอรอนงค์  มณีกาญจน์  กรรมการ 
3. นายเชิดชัย  ขันธ์นะภา  กรรมการ  
4. นางดวงสมร  วรฤทธิ์  กรรมการ  
5. นายสมพงษ์  วนาภา  กรรมการ  
6. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ  กรรมการ  
7. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์  กรรมการ  
8. พลตำรวจโทเจตน์  มงคลหัตถี  กรรมการ  
9. นายปัญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการ  
10. นายสมชัย  จิตสุชน  กรรมการ  
11. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ  กรรมการ  
   รักษาการแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
   (ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550) 
12. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการ  
13. นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการ  
14. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ  
   (ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
   ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550) 
 
คณะกรรมการธนาคารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ

ธนาคาร รวมถึงกำหนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่างๆ ในปี 2550 คณะกรรมการธนาคารมีการประชุม   
14 ครั้ง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ รวม 10 ชุด เพื่อช่วยคณะกรรมการธนาคารกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  
ด้านต่างๆ ให้บรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งแต่ละคณะจะมีการประชุมและรายงานต่อที่ประชุม  
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา ได้แก่ 

 
• คณะกรรมการบริหาร 
• คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
• คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
• คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน  
• คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อเพื่อสังคม 
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
• คณะกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าตอบแทนของผู ้อำนวยการธนาคารออมสินและการปรับปรุง  

 แก้ไขสัญญา 
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คณะกรรมการบริหาร  
1. นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ  
2. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์  กรรมการ  
3. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ  กรรมการ  
4. นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการ 
5. นายปัญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการ      
6. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กรรมการและเลขานุการ 
7. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายการลงทุน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ ์ แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้  

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ  
2. เสนอแนะทิศทาง หลักเกณฑ์การลงทุน การให้ส ินเช่ือ และการประกอบธุรกิจอ่ืนของธนาคารให้  

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบ  
3. พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคาร

มอบหมาย 
4. ควบคุมและติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย  

ของธนาคาร 
5. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปและหนี้ที่มีปัญหา การประเมินมูลค่าหลักประกัน การตัด  

หนี้สูญ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุน ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
6. เสนอหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับงานบริหารบุคคล โดยเฉพาะพนักงานระดับฝ่ายข้ึนไป ให้คณะกรรมการ

ธนาคารพิจารณาเห็นชอบ  
7. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และพิจารณาอนุมัติงบประมาณและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ของธนาคาร รวมท้ังการเพ่ิมรายการข้ึนใหม่หรือลดรายการให้น้อยลงตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ  
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
 

คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ 
1. นางดวงสมร  วรฤทธิ์  ประธานกรรมการ  
2. นายดุสิต  นนทะนาคร  กรรมการ 
3. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการ  
4. นายวิศิษฐ์  วงศ์รวมลาภ  กรรมการ  
5. นายคณิศ  แสงสุพรรณ  กรรมการ  
6. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  กรรมการ  
7. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส  เลขานุการ  
8. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายนโยบายและกลยุทธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ  
9. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
  
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณานโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีของธนาคาร  
2. พิจารณางบประมาณประจำปีของธนาคาร  
3. พิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของธนาคาร  
4. ติดตามผลการปฏิบัติงานของธนาคาร  
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายมารวย  ผดุงสิทธิ์  ที่ปรึกษา  
2. นายสมพงษ์  วนาภา  ประธานกรรมการ  
3. นางดวงสมร  วรฤทธิ์  กรรมการ  
4. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ  กรรมการ  
5. นายปัญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  
2. ดูแลให้มีระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้  
3. ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
4. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
5. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ

ธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร  
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. นายกรพจน์  อัศวินวิจิตร  ประธานกรรมการ  
   (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550) 
2. นายเชิดชัย  ขันธ์นะภา  กรรมการ  
3. นายคณิศ  แสงสุพรรณ  กรรมการ  
4. นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ  กรรมการ  
5. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส  กรรมการและเลขานุการ  
6. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร  
2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร  
3. ติดตามประเมินผลและทบทวนนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร  
4. ร่วมพิจารณากำหนดและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร  

ความเสี่ยงของธนาคาร  
5. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานของธนาคาร  
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร  
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ  
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
1. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานกรรมการ  
   (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 13 มีนาคม 2550) 
2. นางอรอนงค์  มณีกาญจน์  ประธานกรรมการ  
   (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2550)  
3. พลตำรวจโทเจตน์  มงคลหัตถี  กรรมการ  
4. นายปัญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทำงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตาม

สัญญาจ้างทำงานบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

2. พิจารณาประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับคณะกรรมการธนาคาร และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำงานบริหาร  

3. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคาร  
4. เสนอแนะอัตราเงินค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมิน

ผลการทำงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่คณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นชอบ ตามข้อ 1.  
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร  
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
   

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นายไพรัช  ธัชยพงษ์  ประธานกรรมการ  
2. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์  กรรมการ  
3. นายสมพงษ์ วนาภา กรรมการ 
4. นายสมชัย  จิตสุชน  กรรมการ  
5. นางจันทิมา  สิริแสงทักษิณ  กรรมการ  
6. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  กรรมการ  
7. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส  กรรมการ  
8. ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  กรรมการและเลขานุการ  
 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ) 
10. ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดทิศทาง และนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารออมสิน ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนธุรกิจของธนาคาร  
2. กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจหลัก (Core Banking 

System) ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคาร  
3. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและให้คำแนะนำคณะกรรมการตาม

ความเหมาะสม 
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร  
5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ  
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน  
1. นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 
    บริหารด้านโครงสร้างองค์กรฯ  
    ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) 
2. พลตำรวจโทเจตน์  มงคลหัตถี  ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 
    บริหารด้านโครงสร้างองค์กรฯ  
   ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 – ปัจจุบัน) 
3. นายสมพงษ์  วนาภา  กรรมการ  
4. นางอรอนงค์  มณีกาญจน์  กรรมการ  
5. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  กรรมการ  
6. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส  เลขานุการ  
7. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ  
8. ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และแผนงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสนอแนะโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ด้าน

บุคลากร ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานและลกูจ้างต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือให้คณะกรรมการ
ธนาคารเห็นชอบ  

2. กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของธนาคารในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตรและยั่งยืน  

3. เสนอแนะกรอบอัตรากำลังคนและวิธีการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร  

4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ รวมทั้ง
มีบุคลิกภาพ และมีจิตสำนึกที่ดี  

5. กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอกหรือที่ปรึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของธนาคารให้เหมาะสม  

6. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร  
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
  

คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อเพื่อสังคม  
1. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ประธานกรรมการ  
2. นายเชิดชัย  ขันธ์นะภา  กรรมการ  
3. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการ  
4. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง  กรรมการ  
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายกิจกรรมชุมชน  เลขานุการ  
6. ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน  ผู้ช่วยเลขานุการ  
7. ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อนโยบายรัฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
8. ผู้อำนวยการสำนักปรับหนี้สินภาคประชาชน  ผู้ช่วยเลขานุการ  
9. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและชุมชน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ และประเภทธุรกรรมสินเชื่อเพื่อสังคม ต่อคณะกรรมการธนาคาร  
2. เสนอแนะสัดส่วนวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดของสินเชื่อเพื่อสังคมแต่ละประเภท รวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตรา

ดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว  
3. ควบคุม ดูแล ติดตามการให้สินเชื่อเพื่อสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของธนาคาร  
4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ  
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์
1. พลตำรวจโทเจตน์  มงคลหัตถี  ประธานกรรมการ  
2. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 9 คน  กรรมการ  
3. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 9 คน  กรรมการ  
4. รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขานุการ  
 งานเงินเดือนและสวัสดิการ  
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ  
 กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์  
  
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคาร ตลอดจนส่งเสริม

และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์  
1. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคาร 
2. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และธนาคาร  
3. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง  
4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
5. แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กำหนด  
  

คณะกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินและการปรับปรุงแก้ ไขสัญญา 
1 นางอรอนงค์  มณีกาญจน์  ประธานกรรมการ  
2. พลตำรวจโทเจตน์  มงคลหัตถี  กรรมการ  
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ  
3. นายปัญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาการปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และการปรับปรุงแก้ไขสัญญาให้  

ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร  
3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
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ผลประโยชน์ตอบแทนและโบนัสกรรมการ  
1. เบี้ยประชุม (ปรับปรุงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547) 

• ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน 
• กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจ่ายเป็น

รายเดือนเท่ากับเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ หากกรรมการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
อื่นๆ มากกว่า 1 คณะ ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น 

• ประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นๆ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานอื่นที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่เฉพาะเรื่องให้ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่า
กรรมการร้อยละ 25  

2. โบนัส 
2.1 ฐานการคำนวณโบนัส 

• ร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิที่นำมาคำนวณโบนัส แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาท 
• ถ้ามีกำไรสุทธิสูงกว่า 100-11,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000-60,000 บาทต่อปี ตามระดับ

ของผลกำไร และถ้ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มคนละ 10,000 บาท 
• ประธานกรรมการได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25 

2.2 ฐานการคำนวณโบนัสกำหนดไว้ในช่องผลงานระดับ 3 (ดี) และเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากฐานผลงานระดับ 3 (ดี) 
เป็นร้อยละตามระดับผลงานที่ดีขึ้นหรือต่ำลง ตั้งแต่ร้อยละ 25-100 ของฐานการคำนวณโบนัส 

 
จำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2550 

ในปี 2550 ธนาคารออมสินมีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 14 ครั ้ง คณะกรรมการบริหาร 13 ครั ้ง   
คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู ้อำนวยการธนาคารออมสิน 7 ครั ้ง   
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ครั้ง คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร   
ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน 3 ครั้ง คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อเพื่อสังคม 1 ครั้ง คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ 6 ครั้ง คณะกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสินและการปรับปรุง
แก้ไขสัญญา 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินค่าตอบแทนที่คณะกรรมการแต่ละคนได้รับ ดังนี้ 

 
 คณะกรรมการ เบี้ยประชุม(บาท) โบนัส(บาท)1/ ค่าตอบแทนรวม(บาท)
• คณะกรรมการธนาคาร 1,460,000 2,831,870.46 4,291,870.46 
• คณะกรรมการบริหาร  277,500  277,500  
• คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ   173,500  173,500 
• คณะกรรมการตรวจสอบ  550,250  550,250 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  45,500   45,500 
• คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา 172,500  172,500  
 ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
• คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  117,000  117,000 
• คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร  
 บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน  77,500    77,500  
• คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อเพื่อสังคม  24,500   24,500 
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  128,500  128,500 
• คณะกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าตอบแทนของ 
 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และการปรับปรุงแก้ไขสัญญา   34,500   34,500 
  รวม 3,061,250 2,831,870.46 5,893,120.46 

1/ โบนัสคณะกรรมการธนาคารออมสินประจำปี 2549 (รับปี 2550) 
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คุณสมบัติคณะกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารออมสินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่พระราชบัญญัติมาตรฐาน

สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กำหนดไว้ 
 
การติดตามผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนดให้ธนาคารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  

ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับมติที่ประชุม และให้
รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการให้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน รวมถึง  
การจัดให้มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการลงทุน โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที ่ด้านการเงินเสนอต่อ  
คณะกรรมการธนาคารออมสินเป็นประจำทุกเดือน พร้อมสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามบันทึกข้อ
ตกลงประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน 

 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสินได้กำหนดบทบาทของคณะกรรมการธนาคารออมสิน เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในบันทึกข้อตกลงประเมิน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง  
 

การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ 
• จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

ธนาคารออมสิน บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การดำเนินงานที่สำคัญของธนาคารออมสิน พร้อมจัดส่ง
เอกสารข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน เช่น คู่มือกรรมการธนาคาร คู่มือกฎหมายธนาคารออมสิน คู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน รายงานประจำปี ตลอดจน
รายงานทางการเงินปีปัจจุบันแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

• จัดให้คณะกรรมการทุกท่านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้เข้ารับการอบรม
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และเดินทางไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนจัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินสัญจรในภูมิภาคต่างๆ เพื่อ
ให้ทราบสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคมในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน
ของธนาคารได้อย่างเหมาะสม 

 
บทบาทของธนาคารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน สังคม 
และประเทศชาติ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดกิจกรรม 5ส ขึ้น เพื่อจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้มีความ
เหมาะสมต่อการทำงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทำงาน ทั้งด้านทรัพยากร การบริการ คุณภาพ ต้นทุนเวลา ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ตลอดจนขวัญและกำลังใจ
ของพนักงาน  

 
การบริหารความเสี่ยง  

ธนาคารออมสินให้ความสำคัญต่องานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจาก
การดำเนินงาน โดยการจัดทำแผนแม่บทการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management) ปี 2549–
2552 ขึ้น ภายใต้แผนแม่บทนี้ได้มีการแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทำให้
สามารถกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  



  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 0   ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น 56

ธนาคารยังตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน โดย
การนำรายงานการกระทำความผิดของพนักงานมาศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานในอนาคต  

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับมาตรการขจัดและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และข้อกำหนดจรรยาบรรณ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน
ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง และมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร รวมทั้งสอดคล้องกับ  
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การให้สินเชื่อแก่ หรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องและการ
ให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ ขณะเดียวกัน ธนาคารยังจัดอบรมเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่
พนักงานในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานด้วย 

 
การควบคุมภายใน 

ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้  
การดำเนินงานของธนาคารบรรลุตามวัตถุประสงค์ ธนาคารจึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานย่อยจัดทำรายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ  
การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน 

 
การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

ธนาคารออมสินมีนโยบายด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ สำหรับใช้เป็นแนวทางและกฎเกณฑ์สำหรับ
บุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับธนาคารในด้านการจัดการและปกป้องทรัพย์สินข้อมูลสารสนเทศของ
ธนาคาร รวมทั้งให้พนักงานทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติต่อสารเทศอย่างเหมาะสม นอกจากนั้น 
ธนาคารยังกำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านข้อมูล  
สารสนเทศ  

 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้า
และประชาชน ธนาคารจึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมผลักดัน  
ให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการธนาคารออมสินได้ให้ความเห็นชอบข้อกำหนด
จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร 
และคณะกรรมการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของธนาคารออมสินไว้ 
ดังนี้ 

1. ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ 
4. รักความสามัคคี 
5. คำนึงถึงความเสมอภาค ความยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  
6. มีศีลธรรมและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 
7. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
8. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
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•	 มอบเง ินสนับสนุนโครงการ	 “พ.ศ.พอเพียง”	
จำนวน	 20	 ล ้านบาท	 ซึ่งจ ัดทำข ึ ้นโดยคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อร่วม
สร้างความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชน	 จนเกิดการนำไปประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลาย	

•	 มอบเงินสนับสนุนการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พระอัจฉริยภาพด้านการต่อเร ือของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ภายใต้	 “โครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์
ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 (เรือ	 ต.๙๙๑)”	 ของ
กรมอู่ทหารเรือ	กองทัพเรือ	

•	 มอบเง ินสน ับสน ุนโครงการ	 “พอเพียงเพื่อพ่อ			
สู่สถาบันศึกษา”	 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี
แก่เยาวชนไทยในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ	

• กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

•	 บริจาคเงินจำนวน	 1,386,000	 บาท	 ในโครงการ		
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ	 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ร่วมกับ
มหาเถระสมาคมและส่ีเหล่าทัพจัดขึ ้น	 เพื ่อไถ่ชีวิต		
โค-กระบือจำนวน	 99	 ตัว	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 80	 พรรษา	 พร้อมมอบ		
โค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตแก่เกษตรกรใน	จ.เลย	
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•	 มอบรถตู้แก่โรงเรียนธนาคารออมสิน	
อ.บางสะพาน	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 และ
โรงเรียนวัดใหม่อมตรส	 กทม.	 เพื่อใช้ใน
กิจการของโรงเรียนและสนับสนุนการศึกษา		
ของเยาวชนไทย		

•	 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี	 2550	
ภายใต้แนวคิด	 “เด็กไทยหัวใจพอเพียง”	 ณ	
ธนาคารออมสิน	 สำนักงานใหญ	่ โดยได้ร ับ
เกียรติจากนาตาลี	 เกลโบว่า	 นางงามจักรวาล	
ประจำปี	2006	ร่วมงาน	

•	 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ	 จัดโครงการประกวดโรงเรียน
และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนไทยทำความดี	 และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม	

โดยเริ่มนำร่องในปี	2550	

•	 เปิดธนาคารโรงเรียนเพิ่มอีก	 46	 แห่งทั่วประเทศ	 เพื่อปลูกฝังนิสัย
รักการออมแก่เยาวชนไทย	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร	 ผ่านการเป็นพนักงานธนาคาร
โรงเรียน	โดย	ณ	สิ้นปี	2550	มีธนาคารโรงเรียนทั้งสิ้น	218	แห่ง	

• ส่งเสริมเด็กและเยาวชน 

กิ จ ก ร ร ม เ ด่ น ใ น ร อ บ ปี  2 5 5 0  
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• ช่วยเหลือประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

•	 ร่วมกับกรมการค้าภายใน	กระทรวง
พาณิชย์	 จำหน่ายลองกองจากสวนของ
เกษตรกร	ภายใต้ช่ือ	“โครงการลองกอง
ธงฟ้า	ช่วยเกษตรกร	3	จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของชาวสวนกองลองในช่วงที่ผลผลิต
ล้นตลาด	 ท่ามกลางสถานการณ์ความ		
ไม่สงบที่เกิดขึ ้น	 ณ	 ธนาคารออมสิน	
สำนักงานใหญ่	

•	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระยอดธง		
พระกริ ่ง	 และพระชัยวัฒน์	 รุ่นมหาราช	 ๘๐	 พรรษา	 เพื่อมอบ		
เป็นเครื่องสักการบูชาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ตำรวจและทหาร		
ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ณ	 ธนาคารออมสิน	
สำนักงานใหญ่	

•	 มูลนิธ ิออมสินเพื่อสังคมมอบห้องเร ียนเคลื่อนที่แก่โรงเร ียนใน		
เขตจังหวัดชายแดนใต้	 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	
ภายใต้โครงการ	“ห้องเรียนเคลื่อนที่	น้ำใจสู่ใต้”		

•	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สำนักงานประกันสังคม	 ในโครงการช่วยเหลือ
สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ			
5	 จังหวัดชายแดนใต้	 โดยปล่อยสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษแก่ผูป้ระกอบการ	 ในวงเงินรวม	
200	ล้านบาท	
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•	 มอบเงินจำนวน	 1,000,000	 บาท	 แก่มูลนิธ ิ		
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 เพื ่อสมทบทุนใน		
การจัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช	21	แห่ง	

• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

•	 จัดโครงการ	 “ออมสินร่วมใจ	 ต้านภัยหนาว”	 เพื่อช่วยเหลือ
ลูกค้าและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว	 โดยการ
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน	 พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน	 1,000	 ผืน
แก่ผู้ประสบภัยใน	อ.ปาย	จ.แม่ฮ่องสอน	

•	 มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน	
เพื่อบรรเทาความเดือดร ้อนในเบื้องต้น		
แก่ลูกค้าและประชาชนท่ีประสบภัยน้ำท่วมใน		
พื้นที่	อ.หล่มสัก	จ.เพชรบูรณ์	

•	 ทลูเกล้าฯ	ถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
จำนวน	500,000	บาท	เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร	72	พรรษา	
บรมราชินีนาถ	ณ	วัดยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	
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•	 จ ัดงาน	 “ออมสินส่งเสร ิม
ครอบครัวไทย	 ใส่ใจผู ้สูงอายุ”	
เนื ่องในเทศกาลวันสงกรานต์	
ประจำปี	 2550	 โดยจัดให้มีพิธี
รดน้ำดำหัวขอพรผู ้ใหญ่ที่ชาว
ออมสินให้ความเคารพรัก	 เพื่อ		
ร่วมแสดงจิตมุทิตาและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม
ของไทย	

• วันสถาปนาธนาคารออมสิน 
• กิจกรรมพิเศษ 

•	 จัดปาฐกถาเรื่อง	 “การสร้าง
องค์การแห่งคุณธรรม	 จริยธรรม”	
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรม	 จริยธรรมในการ
ดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารและ
พนักงานธนาคารตามมติของคณะ
รัฐมนตรีในการประกาศให้เป็น
วาระแห่งชาติ	 โดยได้รับเกียรติ
จากนายไพบูลย์	 ว ัฒนศิร ิธรรม	
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	 เป็น
องค์ปาฐก	
	

•	 ผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าเฝ้าฯ	 พระบรมวงศานุวงศ์	
เพื่อถวายการรับฝากเงิน	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ธนาคารออมสิน	ครบรอบ	94	ปี	ณ	พระราชวังสวนจิตรลดา	
วังศุโขทัย	และวังสวนกุหลาบ	

•	 คณะผู ้บริหารและพนักงานทำพิธีบวงสรวง
และสักการะดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระผู้ทรงก่อตั้งธนาคาร
ออมสิน	 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ	94	ปี	

•	 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของธนาคารออมสิน	 ประจำป	ี 2550	
ณ	 ว ัดพระมหาธาตุวรมหาว ิหาร	
อ.เม ือง	 จ.นครศร ีธรรมราช	 โดย		
ม ียอดเง ินถวายบำร ุงและบูรณะ		
พระอาราม	3,049,900	บาท	
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•	 ออกบูธภายในงานมหกรรมการเงิน	 Money	 Expo	 2007	
ซึ่งวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร	 และ
ส่วนภูมิภาค	ได้แก่	จ.นครราชสีมา	และ	จ.เชียงใหม่	

•	 มอบรางวัลรถยนต์โตโยต้า	นิว	คัมรี่	จำนวน	3	คัน	มูลค่ารวม
กว่า	 4.5	 ล้านบาท	 แก่ลูกค้าผู้โชคดีจากการจับรางวัลในแคมเปญ	
“สลากออมสินพิเศษ	เงินฝาก...คุ้มแล้ว	คุ้มอีก”		

•	 จัดงานวันออมแห่งชาติ	 31	 ตุลาคม	 เพื่อ		
ส่งเสริมนิสัยรักการออมแก่ประชาชนในทุกเพศ
ทุกวัย	โดยมอบกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติ	
80	พรรษาแก่ผู้ที่ฝากเงินตั้งแต่	 100	บาทขึ้นไป	
ณ	ธนาคารออมสิน	สำนักงานใหญ่	

•	 จัดงาน	 “วิถี...วัน...วาร...	 ธนาคารมหาธีรราช”	 เพื่อขอบคุณลูกค้าด้วยการนำชมความงามของพระราชนิเวศน์		
มฤคทายวันในยามค่ำคืน	พร้อมงานเลี้ยงอาหารค่ำและชมการแสดงย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่	6		

• กิจกรรมพิเศษ 
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•	 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
กับกรมสรรพากร	 ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตข ้าราชการ
พลเรือนสามัญแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำสังกัดกรมสรรพากร	
ซ ึ ่งเป ็นหน่วยงานนำร่องในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน	 และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการไทย	

•	 ลงนามบันทึกข้อตกลง	 การ
พัฒนาชีวิตครูสำหรับครูท่ีได้รับ
เง ินว ิทยฐานะ	 ก ับกระทรวง
ศึกษาธิการ	เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน	
และยกระดับคุณภาพชีวิตของครู
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา		
ให้ดีขึ้น		

•	 ร ่วมกับทิพยประกันภัย	 และ		
พรเูด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)		
เปิดตัวบริการเสริมของผลิตภัณฑ์		
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว	
หรือ	GSB	LIFE	เพ่ือขยายความคุ้มครอง
ให้ครอบคลุมด้านการประกันสุขภาพ	
และประกันชดเชยรายวัน	

•	 ขยายช่องทางการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า
ครอบคลุมทุกพื้นที่	 โดยปี	 2550	 เปิดสาขา	 หน่วยให้
บริการ	และธนาคารชุมชนแห่งใหม่รวม	43	แห่ง	

•	 เปิดตัวบริการ	 GSB	 EXPRESS	 SERVICE	 ธนาคาร
เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นสื่อกลาง		
ในการให้บร ิการธุรกรรมทางการเง ินแก่ลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปร ิมณฑล	 อาท	ิ รับฝากสลาก		
ออมสินพิเศษ	 เช็คของขวัญ	กรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต	 และ
รับส่งเอกสารสำคัญ	

• ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
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• ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

•	 ลงนามบันทึกความร่วมมือเชิงสมานฉันท์เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	 ซึ ่งกรมส่งเสริมการเกษตร			
และมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรไทยฯ	 ร่วมกับธนาคารออมสิน
ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน	ในวงเงิน	35,000	ล้านบาท	

•	 ปล่อยขบวนคาราวานออมสินเพื ่อประชาชน		
ออกให้บริการด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วประเทศ	
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน		
ในระดับฐานราก	 โดยเริ ่มนำร่องให้บริการในพื้นที่	
จ.นครราชสีมา	และ	จ.เชียงราย	

•	 ร่วมมือกับกระทรวงการคลังดำเนิน	โครงการยุทธศาสตร์	
อยู่ดีมีส ุขระดับจังหวัด	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน		
แก่ประชาชนในระดับฐานราก	 ด้วยการสนับสนุนด้าน
แหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ	 และการปลดภาระ
หนี้สินนอกระบบ	ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ	

กิ จ ก ร ร ม เ ด่ น ใ น ร อ บ ปี  2 5 5 0  
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ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี  

เสนอ	 คณะกรรมการธนาคารออมสิน	
	

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 และ	 2549	 งบกำไรขาดทุน			
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของทุน	 และงบกระแสเงินสดสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารออมสิน	
ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้	 ส่วนสำนักงาน		
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน	

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งกำหนดให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ธนาคารใช้		
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้จัดทำขึ้น	ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม	 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่า		
การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	3.4.2	ธนาคารได้ซื้อหุ้นสามัญบริษัทแห่งหนึ่ง	จำนวน	3,014.26	ล้านบาท
จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	 2549	 โดยกระทรวงการคลังขายแบบกำหนดเวลารับซื้อคืน	 กำหนดราคา		
รับซื้อคืนและกำหนดอัตราผลตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว	 ซึ่งเป็นการไม่สละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร			
จึงเป็นลักษณะการให้กู้ยืมโดยมีหุ้นสามัญเป็นหลักประกันถือเป็นเงินให้กู ้ยืม	 (เงินให้สินเชื่อ)	 แต่ธนาคารบันทึก		
จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินลงทุนตามวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด	 ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	
มีผลกระทบทำให้เงินลงทุนแสดงมูลค่าสูงไป	จำนวน	3,014.26	ล้านบาท	และเงินให้สินเชื่อแสดงมูลค่าต่ำไปด้วยจำนวน
เดียวกัน	

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 ยกเว้นผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	
ของเรื่องที่กล่าวในวรรคสาม	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 และ	 2549	 ผลการ
ดำเนินงาน	การเปล่ียนแปลงในส่วนของทุน	และกระแสเงินสดสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารออมสิน	
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ข้อ	 2.3.1	 เรื ่องการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี	สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

	
	
	
	
	
	 (คุณหญิงจารุวรรณ	เมณฑกา)	
	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	
	
	
	
	
	 (นางสาวกัญญา	วิไลลักขณา)	
	 ผู้อำนวยการสำนักงาน	

	
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
Office	of	the	Auditor	General	
วันที่	19	กุมภาพันธ์	2551	
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	 หน่วย	:	บาท	
	 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	 	
	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะธนาคาร	 	
	 		 2550	 2549	 2550	 2549	
	 	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	
	
สินทรัพย์  
เงินสด		 3.1	 	7,304,721,024.19		 	8,522,957,797.24		 	7,304,721,024.19		 	8,522,957,797.24		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 3.2	 	
	 ในประเทศ	 	
	 	 มีดอกเบี้ย	 	 	16,441,259,418.07		 	12,761,606,214.50		 	16,441,259,418.07		 	12,761,606,214.50		
	 	 ไม่มีดอกเบี้ย	 	 	85,405,800.16		 	73,481,583.51		 	85,405,800.16		 	73,481,583.51		
	 ต่างประเทศ	 	
	 	 มีดอกเบี้ย	 	 501,091.60		 0.00		 501,091.60		 0.00		
	 	 ไม่มีดอกเบี้ย	 	 	1,065,621.93		 	29,347,518.60		 	1,065,621.93		 	29,347,518.60		
	 รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 		 16,528,231,931.76		 	12,864,435,316.61		 	16,528,231,931.76		 	12,864,435,316.61		
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	 3.3	 	38,295,446,193.40		 	57,492,921,728.39		 	38,295,446,193.40		 	57,492,921,728.39		
เงินลงทุน	 	
	 เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	 3.4.1	 	56,734,033,526.59		 	44,306,132,130.85		 	56,734,033,526.59		 	44,306,132,130.85		
	 เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	 3.4.2	 	181,490,370,016.34		 	163,830,885,953.57		 	181,490,370,016.34		 	163,830,885,953.57		
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	 3.4.4	 	1,743,162,747.13		 	351,184,085.08		 	1,749,116,900.00		 	343,840,000.00		
	 รวมเงินลงทุนสุทธิ	 	 	239,967,566,290.06		 	208,488,202,169.50		 	239,973,520,442.93		 	208,480,858,084.42		
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 3.5	 	
	 เงินให้สินเชื่อ	 	 	469,638,697,059.86		 	431,946,280,816.79		 	469,638,697,059.86		 	431,946,280,816.79		
	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 	2,181,393,930.64		 	2,645,074,025.28		 	2,181,393,930.64		 	2,645,074,025.28		
	 รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 		 471,820,090,990.50		 	434,591,354,842.07		 	471,820,090,990.50		 	434,591,354,842.07		
	 หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 3.6	 	24,083,496,413.92		 	17,684,068,498.59		 	24,083,496,413.92		 	17,684,068,498.59		
	 รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	 	 	447,736,594,576.58		 	416,907,286,343.48		 	447,736,594,576.58		 	416,907,286,343.48		
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	 3.7	 	41,238,213.50		 	39,819,368.88		 	41,238,213.50		 	39,819,368.88		
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	 3.8	 	4,350,811,685.60		 	4,503,750,386.96		 	4,350,811,685.60		 	4,503,750,386.96		
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	 3.9	 	2,535,620,747.50		 	2,486,460,427.61		 	2,535,620,747.50		 	2,486,460,427.61		
รวมสินทรัพย์	 	 	756,760,230,662.59		 	711,305,833,538.67		 	756,766,184,815.46		 	711,298,489,453.59		
	
	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

งบดุ ล  
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	

หมายเหตุ	
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	 หน่วย	:	บาท	
	 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	 	
	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะธนาคาร	 	
	

หมายเหตุ
	 2550	 2549	 2550	 2549	

	 	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	
	
หนี้สินและส่วนของทุน  
เงินฝากที่เป็นเงินบาท	 3.10	 	643,946,167,707.92		 	614,233,496,807.60		 	643,946,167,707.92		 	614,233,496,807.60		
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 3.11	 	860,332,861.71		 	246,523,334.65		 	860,332,861.71		 	246,523,334.65		
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	 3.12	 0.00			 	195,205,569.28		 0.00			 	195,205,569.28		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 3.13	 237,097,087.72			 0.00			 237,097,087.72			 0.00			
เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 0.00			 	237,097,087.72		 0.00			 	237,097,087.72		
หนี้สินอื่น	 3.14	 	24,791,542,210.26		 	19,912,162,177.78		 	24,791,542,210.26		 	19,912,162,177.78		
	 รวมหนี้สิน	 	 	669,835,139,867.61		 	634,824,484,977.03		 	669,835,139,867.61		 	634,824,484,977.03		
ส่วนของทุน	 	
	 เงินทุนที่ได้รับพระราชทาน	 	 	100,000.00		 	100,000.00		 	100,000.00		 	100,000.00		
	 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค	 	 	3,149,695.48		 	9,604,372.01		 	3,149,695.48		 	9,604,372.01		
	 ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลง		
	 	 มูลค่าเงินลงทุน	 	 	4,794,666,360.99		 (720,141,313.38)		 	4,794,666,360.99	 (720,141,313.38)		
	 กำไรสะสม	 	
	 	 จัดสรรแล้ว	 	
	 	 				สำรองเพื่อการขยายงาน	 	 	7,925,845,401.52		 	6,918,911,631.97		 	7,925,845,401.52		 	6,918,911,631.97		
	 	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	74,201,329,336.99		 	70,272,873,871.04		 	74,207,283,489.86		 	70,265,529,785.96		
	 รวมส่วนของทุน	 	 	86,925,090,794.98		 	76,481,348,561.64		 	86,931,044,947.85		 	76,474,004,476.56		
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	 	 	756,760,230,662.59		 	711,305,833,538.67		 	756,766,184,815.46		 	711,298,489,453.59		
	 	
รายการนอกงบดุล	-	ภาระผูกพันทั้งสิ้น	 	
	 ภาระผูกพันอื่น	 3.16	 	30,402,999,810.55		 	6,022,718,863.71		 	30,402,999,810.55		 	6,022,718,863.71		
	
	 	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	
	 	
	
	
	
	
	
	
	 (นายวิสุทธิ์		ศรีสุพรรณ)	 (นายวิศิษฐ์		วงศ์รวมลาภ)	 	
	 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	 กรรมการธนาคารออมสิน	 	
	 	 รักษาการแทน	ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน	

งบดุ ล  
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	
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	 หน่วย	:	บาท	
	 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	 	
	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะธนาคาร	 	
	 	 2550	 2549	 2550	 2549	
	 	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	
	
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	 	
	 เงินให้สินเชื่อ	 29,305,957,900.33			 25,732,621,192.39			 29,305,957,900.33			 25,732,621,192.39			
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 2,877,971,663.00			 2,470,514,341.61			 2,877,971,663.00			 2,470,514,341.61			
	 เงินลงทุน	 9,643,780,165.35			 8,088,960,540.20			 9,661,420,165.35			 8,134,540,540.20			
									รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล															 41,827,709,728.68			 36,292,096,074.20			 41,845,349,728.68			 36,337,676,074.20			
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากออมสิน	 	
	 ดอกเบี้ยเงินฝาก	 12,921,590,184.86			 9,480,925,970.47			 12,921,590,184.86			 9,480,925,970.47			
	 เงินรางวัลสลากออมสิน	 3,140,648,500.00			 2,757,791,000.00			 3,140,648,500.00			 2,757,791,000.00			
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 4,099,582.51			 3,578,800.09			 4,099,582.51			 3,578,800.09			
	 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว	 23,709.69			 22,675.00			 23,709.69			 22,675.00			
											รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัล	 16,066,361,977.06			 12,242,318,445.56			 16,066,361,977.06			 12,242,318,445.56			
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ	 25,761,347,751.62			 24,049,777,628.64			 25,778,987,751.62			 24,095,357,628.64			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 6,440,409,613.05			 6,084,648,266.33			 6,440,409,613.05			 6,084,648,266.33			
ขาดทุน	(กำไร)	จากการปรับโครงสร้างหนี้		 (26,919,258.56)		 0.00			 (26,919,258.56)		 0.00			
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ		
	 และหนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจาก		
	 การปรับโครงสร้างหนี้	 19,347,857,397.13			 17,965,129,362.31			 19,365,497,397.13			 18,010,709,362.31			
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 	
	 กำไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน	 205,842,267.69			 325,877,605.78			 205,842,267.69			 325,877,605.78			
	 ส่วนแบ่งกำไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน		
	 	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 4,341,762.05			 35,626,100.00			 0.00			 0.00			
	 ค่าธรรมเนียมและบริการ	 1,426,286,637.58			 955,341,505.10			 1,426,286,637.58			 955,341,505.10			
	 กำไร	(ขาดทุน)	จากการปริวรรต	 5,793,480.86			 (1,614,092.71)		 	5,793,480.86	 (1,614,092.71)		
	 รายได้อื่น	 787,938,028.92			 850,264,186.04			 787,938,028.92			 850,264,186.04			
	 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 0.00			 693,599.59			 0.00			 693,599.59			
									รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 2,430,202,177.10			 2,166,188,903.80			 2,425,860,415.05			 2,130,562,803.80			
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย	 	
					ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 5,813,757,884.02			 5,569,071,915.83			 5,813,757,884.02			 5,569,071,915.83			
	 เงินบำเหน็จรางวัลกรรมการ	 2,738,925.12			 2,631,796.60			 2,738,925.12			 2,631,796.60			
	 เงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน	 1,420,765,967.19			 1,179,635,011.27			 1,420,765,967.19			 1,179,635,011.27			
	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	 1,781,432,812.56			 1,643,092,704.41			 1,781,432,812.56			 1,643,092,704.41			
	 ค่าธรรมเนียมและบริการ	 158,529,249.93			 90,559,416.17			 158,529,249.93			 90,559,416.17			
	 ค่าตอบแทนกรรมการ	 3,111,500.00			 2,971,150.00			 3,111,500.00			 2,971,150.00			
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	 110,000,000.00			 188,141.00			 110,000,000.00			 188,141.00			
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 1,767,333,999.91			 1,572,827,979.56			 1,767,333,999.91			 1,572,827,979.56			
	 	 รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย	 11,057,670,338.73			 10,060,978,114.84			 11,057,670,338.73			 10,060,978,114.84			
กำไรสุทธิ	 10,720,389,235.50			 10,070,340,151.27			 10,733,687,473.45			 10,080,294,051.27			
	
	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
	

งบก ำ ไ ร ข า ดทุ น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	
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งบกร ะ แ ส เ งิ น สด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	

	 หน่วย	:	บาท	 	
	 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	 	
	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะธนาคาร	 	
	 2550	 2549	 2550	 2549	 	
	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	
	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
กำไรสุทธิ	 	10,720,389,235.50		 	10,070,340,151.27		 	10,733,687,473.45		 	10,080,294,051.27		 	
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	 	
		จากกิจกรรมดำเนินงาน	 	
	 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายรอตัดบัญชี	 	759,457,276.03		 	661,425,521.61		 	759,457,276.03		 	661,425,521.61		 	
	 ส่วนปรับมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี	 1,070,033,791.09		 1,830,880,736.87		 1,070,033,791.09		 1,830,880,736.87		 	
	 ส่วนขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ตัดบัญชี	 133,940,914.32		 119,174,381.58		 133,940,914.32		 119,174,381.58		 	
	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 	6,447,796,018.74		 	6,091,510,095.32		 	6,447,796,018.74		 	6,091,510,095.32		 	
	 ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	 270,999,345.42		 318,247,767.50		 270,999,345.42		 318,247,767.50		 	
	 กำไรจากสัญญาล่วงหน้า	 (270,904,916.10)	 (315,679,216.70)	 (270,904,916.10)	 (315,679,216.70)	 	
	 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	 (43,034,975.16)	 (7,104,426.11)	 (43,034,975.16)	 (7,104,426.11)	 	
	 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	 (7,013,370.50)	 (7,037,669.00)	 (7,013,370.50)	 (7,037,669.00)	 	
	 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 (322,955,611.93)	 (236,641,586.62)	 (322,955,611.93)	 (236,641,586.62)	 	
	 (กำไร)		ขาดทุนที่ยังไม่เกิด	(เพื่อค้า)	 105,471,661.86	 (89,236,019.16)	 105,471,661.86	 (89,236,019.16)	 	
	 (กำไร)		ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	 (26,919,258.56)	 0.00	 (26,919,258.56)	 0.00	 	
	 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 0.00	 (693,599.59)	 0.00	 (693,599.59)	 	
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 110,000,000.00	 188,141.00	 110,000,000.00	 188,141.00	 	
	 กลับรายการขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย	 (65,765.62)	 0.00	 (65,765.62)	 0.00	 	
	 ขาดทุนจากการลดราคาทรัพย์สินรอการขาย	 0.00	 331,654.12	 0.00	 331,654.12	 	
	 รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง		(เพิ่มขึ้น)		 463,680,094.64	 (699,637,371.68	 463,680,094.64	 (699,637,371.68)	 	
	 รายได้ค้างรับอื่นลดลง		(เพิ่มขึ้น)		 (22,390,582.12)	 	318,289,326.59		 (22,390,582.12)	 	318,289,326.59		 	
	 รายได้จากการตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการบริจาค	 (6,459,666.53)	 0.00	 (6,459,666.53)	 0.00	 	
	 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 (4,341,762.05)	 (35,626,100.00)	 0.00	 0.00		 	
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	 	
		และหนี้สินดำเนินงาน	 	19,377,682,429.03		 	18,018,731,787.00		 	19,395,322,429.03		 	18,064,311,787.00		 	
สินทรัพย์ดำเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 (3,663,891,044.47)	 (446,204,122.25)	 (3,663,891,044.47)	 (446,204,122.25)	 	
	 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	 19,197,475,534.99	 (26,286,470,507.06)	 19,197,475,534.99	 (26,286,470,507.06)	 	
	 เงินลงทุนเพื่อค้า	 (14,014,664,779.41)	 (7,320,255,163.73)	 (14,014,664,779.41)	 (7,320,255,163.73)	 	
	 เงินให้สินเชื่อ	 (37,733,397,940.79)	 (34,508,382,642.62)	 (37,733,397,940.79)	 (34,508,382,642.62)	 	
	 ทรัพย์สินรอการขาย	 5,660,291.50	 4,591,364.00	 5,660,291.50	 4,591,364.00	 	
	 สินทรัพย์อื่น	 (37,866,815.58)	 95,705,222.98	 (37,866,815.58)	 95,705,222.98	 	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	
	 เงินฝากที่เป็นเงินบาท	 29,782,670,900.32	 31,082,367,050.43	 29,782,670,900.32	 31,082,367,050.43	 	
	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 613,809,527.06	 (152,587,059.06)	 613,809,527.06	 (152,587,059.06)	 	
	 หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	 (195,205,569.28)	 195,205,569.28	 (195,205,569.28)	 195,205,569.28	 	
	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 237,097,087.72	 0.00	 237,097,087.72	 0.00	 	
	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 (237,097,087.72)	 64,010,499.78		 (237,097,087.72)	 64,010,499.78		 	
	 หนี้สินอื่น	 4,879,380,032.48	 2,937,017,054.42		 4,879,380,032.48		 2,937,017,054.42		 	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	 18,211,652,565.85	 (16,316,270,946.83)	 18,229,292,565.85		 (16,270,690,946.83)	 	
	
	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	
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งบกร ะ แ ส เ งิ น สด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	

	 หน่วย	:	บาท	 	
	 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	 	
	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 งบการเงินเฉพาะธนาคาร	 	
	 2550	 2549	 2550	 2549	 	
	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 	
	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
	 	 เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 (129,868,923,558.73)	 (69,240,593,506.04)	 (129,868,923,558.73)	 (69,240,593,506.04)	 	
	 	 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 116,783,802,157.22		 96,212,242,870.27		 116,766,162,157.22		 96,166,662,870.27		 	
	 	 เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 (607,597,110.48)	 (970,098,705.59)	 (607,597,110.48)	 (970,098,705.59)	 	
	 	 เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 	47,829,173.09		 	9,077,200.43		 	47,829,173.09		 	9,077,200.43		 	
	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	 (13,644,889,338.90)	 	26,010,627,859.07		 (13,662,529,338.90)	 	25,965,047,859.07		 	
	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
	 	 เงินนำส่งกระทรวงการคลัง	 (5,785,000,000.00)	 (9,072,000,000.00)	 (5,785,000,000.00)	 (9,072,000,000.00)	 	
	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 (5,785,000,000.00)	 (9,072,000,000.00)	 (5,785,000,000.00)	 (9,072,000,000.00)	 	
	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 (1,218,236,773.05)	 622,356,912.24	 (1,218,236,773.05)	 622,356,912.24	 	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม	 	8,522,957,797.24		 	7,900,600,885.00		 	8,522,957,797.24		 	7,900,600,885.00		 	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 7,304,721,024.19	 	8,522,957,797.24		 7,304,721,024.19	 	8,522,957,797.24		 	
	
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม	 	
	 เงินสดจ่ายในระหว่างปี	 	
	 	 ดอกเบี้ยจ่ายและเงินรางวัล	 13,567,601,462.48	 8,449,182,459.95	 13,567,601,462.48	 8,449,182,459.95	 	
	
	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น  

1. ข้อมูลทั่วไป 
	 ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคล	ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	โดยมีสำนักงานใหญ่	ตั้งอยู่ที่	
470	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงสามเสนใน	 เขตพญาไท	 กรุงเทพมหานคร	 ประกอบธุรกิจหลัก	 ดังนี้	 การรับฝากเงิน	 ซื้อหรือ
ขายพันธบัตรรัฐบาล	ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต	และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร	โดยมีสาขา
อยู่ทั่วประเทศ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้น	9,408	คน	และ	9,271	คน	ตามลำดับ	
	
2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน 
ธนาคารได้จัดทำรูปแบบงบการเงินและแสดงรายการตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย			

ลงวันที่	 10	 พฤษภาคม	 2544	 เรื่องแบบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์และจัดทำขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป	ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	โดยรวมบัญชีของสาขาต่างๆ	ของธนาคารทั้งประเทศ		

ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2548	 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ	 ได้รวมรายการบัญชีของสำนักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร	โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว		

	
2.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ  

2.2.1	 การรับรู้รายได้		
-	 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์	

สำหรับดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อทุกประเภท	 (ยกเว้นสินเชื่อประเภทบุคคลที่ใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัวค้ำประกัน)	 และเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ผิดนัดชำระต้นเงิน/ดอกเบี้ยเกิน	 3	 เดือน	จะบันทึกยกเลิก
การรับรู้รายได้นั้นทั้งจำนวน	และเมื่อได้รับชำระดอกเบี้ยจึงจะรับรู้เป็นรายได้ใหม่	

-	 สินเชื่อประเภทบุคคลที่มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้ำประกันจะบันทึกรับ		
ดอกเบี้ยล่วงหน้า	ณ	วันที่จ่ายเงินให้กู้	และทยอยรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละเดือนตลอดอายุสัญญา	

-	 รายได้เงินปันผลจะรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล		
-	 รายได้นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	
	

2.2.2	 การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทที่มีดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	โดยใช้เกณฑ์คงค้าง	
	

2.2.3	 เงินให้สินเชื่อ	
ธนาคารแสดงจำนวนเงินให้สินเชื่อตามจำนวนต้นเงิน	 โดยแยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้สินเชื่อ	

ไว้เป็นรายการแยกต่างหาก	ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี		
	

2.2.4	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
ธนาคารจะประมาณจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้จากลูกหนี้แต่ละประเภทที่ค้างชำระ	 โดยวิเคราะห์

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วนำมาคำนวณตามกลุ่มอายุหนี้ที่ค้างชำระ	 ซึ่งหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า	 3	 เดือนขึ้นไป		
นับจากวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระธนาคารจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	 สำหรับลูกหนี้		
ที่ปรับโครงสร้างหนี้และประนอมหนี้จะพิจารณาตามหลักความระมัดระวังโดยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในการชำระหนี้
ของลูกหนี้ก่อนจะทำการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

สำหรับลูกหนี้อื่นหากคาดว่าจะเก็บไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน	 หนี้สงสัยจะสูญ		
ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดการบัญชีที่ตั้งและจะกลับรายการเมื่อได้รับชำระหนี้	

	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	
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2.2.5	 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา	
ธนาคารดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาสำหรับสินเชื่อภาครัฐและธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่		

ภายใต้ขอบเขต	ดังนี้	
2.2.5.1	 ลดต้นเงินหรือดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกเป็นรายได้แล้ว	และ/หรือ	
2.2.5.2	 ยินยอมรับชำระหนี้โดยรับโอนสินทรัพย์	 ตราสารการเงินหรือรับทุนหรือหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดขึ้น

จากการแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้ที่มีปัญหาเพื่อชำระหนี้	 โดยที่มูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์	ตราสารการเงิน	หรือ
ทุนดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าหนี้ตามบัญชี	และ/หรือ	

2.2.5.3	 บันทึกราคาลกูหน้ีใหม่โดยใช้ราคาตลาดของลกูหน้ี	หรือใช้มลูค่าราคายุติธรรมของหลักประกัน	
โดยธนาคารต้องรับส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	และ/หรือ	

2.2.5.4	 ผ่อนปรนการชำระหนี้	โดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยออกไป	
สินเช่ือประเภทอ่ืน	 นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น	 ธนาคารได้ดำเนินการประนอมหน้ีโดยวิธีเปล่ียนแปลง		

เงื่อนไขการชำระหนี้ในหลายลักษณะเพื่อผ่อนปรนการชำระหนี้	เช่น	ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ออกไป	เป็นต้น	 	

	
2.2.6	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์		

2.2.6.1	 เงินลงทุนชั่วคราว	
	 1.	เงินลงทุนเพื่อค้า	
		 -	 ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด	แสดงด้วยราคายุติธรรม	
	 2.	เงินลงทุนเผื่อขาย	
	 -	 ตราสารหนี้	แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	
	 3.	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	แสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	
2.2.6.2	 เงินลงทุนระยะยาว	(หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน)	
	 1.	เงินลงทุนเผื่อขาย	
	 -	 ตราสารหนี้ซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า	 และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบกำหนด	และตราสารทุนในความต้องการของตลาด	แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		
	 -	 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุน		
	 2.	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	แสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	
2.2.6.3	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ใช้อัตราผลตอบแทนของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย	 และ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดใช้ราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ณ	 สิ้นวัน
ทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี	

2.2.6.4	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย	 แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของทุน
ในงบดุลจนกว่าจะจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขายนั้น	จึงรับรู้ในงบกำไรขาดทุน	

2.2.6.5	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า	รับรู้ในงบกำไรขาดทุน		
2.2.6.6	 ในกรณีเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	มูลค่าที่ลดลงรับรู้ในงบกำไรขาดทุน	
	

2.2.7	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม		
ธนาคารได้บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยวิธีราคาทุน	 และรับรู้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม

เป็นรายได้	โดยนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	

2.2.8	 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ		
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ธนาคารได้บันทึกบัญชีเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน			

ณ	วันที่เกิดรายการและเงินตราต่างประเทศคงเหลือ	ณ	วันที่ในงบดุล	จะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วย
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อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ	 ซึ่งกำไรและขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศถือ
เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายประจำงวด	

	
2.2.9	 ตราสารอนุพันธ์	

ธนาคารบันทึกภาระจากสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงเป็นรายการ		
นอกงบดุล	 การรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญา	 จะบันทึกให้สอดคล้องกับการรับรู้
กำไรขาดทุนของสินทรัพย์ที่ถูกป้องกันความเสี่ยง	

	
2.2.10	ทรัพย์สินรอการขาย	

เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร	 เนื่องจากการที่ธนาคารได้ซื้อทรัพย์สิน			
ที่จำนองไว้กับธนาคารออมสินจากการขายทอดตลาดโดยคำสั่งศาลและธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สิน		
ดังกล่าวในภายหลัง	

ทรัพย์สินจะบันทึกด้วยมูลค่าจากการขายทอดตลาดและบันทึกเป็นการรับชำระหนี้บางส่วน	 และ
ธนาคารจะทำการประเมินราคาทรัพย์สิน	 และกันเงินสำรองสำหรับผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคามูลค่าของ
ทรัพย์สินนั้น	 ในอัตราร้อยละ	 100	 สำหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็นอาคาร	 ธนาคารจะไม่คำนวณหักค่าเสื่อมราคาและจะรับรู้
เป็นกำไร	หรือขาดทุนเมื่อจำหน่าย	

	
2.2.11	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ		

แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์	 และคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง		
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ	 ซึ่งอยู่ระหว่าง	 5	 -	 20	 ปี	 ไม่มีมูลค่าซาก	 อาคารที่ก่อสร้างบนที่เช่า	 (อาคารไม่ถือ
กรรมสิทธิ์)	 คำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา	 20	 ปี	 หากสัญญาเช่าสิ้นสุดก่อนในงวด
บัญชีใด	ให้ถือค่าเสื่อมราคาที่คงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดบัญชีนั้น		

รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการดัดแปลงอาคารสำนักงานและครุภัณฑ์	 อันก่อให้เกิดสภาพสินทรัพย์		
เพิ่มขึ้น	 จากเดิมบันทึกรวมกับราคาทุนของสินทรัพย์เดิม	 และตัดบัญชีตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์เดิม	
กรณีสินทรัพย์เดิมหมดอายุการใช้งานแล้ว	 จะบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ถาวร	 ซึ่งจะตัดบัญชีให้หมดไปภายใน	 5	 -	 20	 ปี	
ตามประเภทของสินทรัพย์น้ัน	

	
2.2.12	สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค		

แสดงตามราคาที่ได้รับบริจาคและบันทึกบัญชีคู่กับบัญชีส่วนเกินทุนจากการบริจาค	 โดยคำนวณ		
ค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงานนำไปลดบัญชีส่วนเกินทุนจาก		
การบริจาค	ส่วนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้โดยตรง	ถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	

	
2.2.13	สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		

เป็นสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม	การตัดจำหน่ายคำนวณ
ตามวิธีเส้นตรง	โดยกรณีที่สัญญาเช่ามีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้ต่อๆ	ไป	จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ	10	
ต่อปี	 กรณีสัญญาเช่าไม่มีข้อกำหนดให้ต่ออายุสัญญาการเช่าได้หรือมีกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้เพียงระยะเวลาจำกัด
แน่นอน	จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาตามอายุการเช่ารวมกับอายุที่ต่อได้		

	
2.2.14	 เงินทุนเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน		

2.2.14.1	 เงินทุนเลี้ยงชีพประเภทหนึ่ง	 เป็นเงินประกันความเสียหายในการเข้าทำงานของพนักงาน			
โดยธนาคารหักจากเงินเดือนของพนักงาน	

2.2.14.2	 เงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสองถึงห้า	 เป็นเงินที่ธนาคารตั้งสมทบเข้าบัญชีสำรองจ่ายเงินทุน	
เลี้ยงชีพประเภทบำเหน็จ	 บำนาญ	 บำเหน็จพิเศษ	 หรือบำนาญพิเศษ	 เป็นประจำทุกปี	 โดยให้เงินในบัญชีดังกล่าวมี
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จำนวนเท่ากับเงินบำเหน็จที่ต้องจ่ายให้พนักงาน	 ตามระเบียบการธนาคาร	 ฉบับที่	 403	 โดยรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็น		
ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน		

	
2.2.15	 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว		

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว	 เป็นการฝากเงินเพื่อประกันชีวิต	 และสะสมทรัพย์เพื่อประกัน
รายได้และเพื่อการศึกษา	ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามเงื่อนไขการรับฝาก	

ธนาคารแสดงเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวเป็นเงินฝากทั้งจำนวน	ส่วนเงินค่าใช้จ่ายในการหา	
และติดตามเก็บเงินจากผู้ฝากนำไปลดเงินฝากคงเหลือ	

การสำรองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการรับฝาก	 ธนาคารได้คำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและ	
ตั้งสำรองเพิ่มจากเงินฝากคงเหลือเพื่อให้เพียงพอสำหรับภาระที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขการรับฝาก	

ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิตฯ	 และสำรองที่ตั้งเพิ่มจากเงินฝากคงเหลือ	 รับรู้เป็น		
ค่าใช้จ่าย	

	
2.2.16	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดในมือและรายการเงินสด
ระหว่างเรียกเก็บ		
		

2.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี
2.3.1	 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็น

ราคาทุน	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	45	(ปรับปรุง	2550)	เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม	การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีนี้ทำให้ธนาคารปรับงบการเงินย้อนหลัง	และงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปี	2549	ที่นำไปแสดงใน
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับปี	2550	เพื่อการเปรียบเทียบจึงได้รับการปรับปรุงใหม่	

ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีต่องบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี	 2549	
เฉพาะธนาคารมีดังนี้	

	 		
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	
	 2550	 	2549	
กำไรสะสม	ณ	วันที่	1	มกราคม		 	(6.34)	 	(17.30)	
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 	
	 ณ	วันที่	1	มกราคม	 	(186.84)	 	(345.60)	
รวมสินทรัพย์	/	รวมหนี้สินและส่วนของทุน	ณ	วันที่	1	มกราคม	 	(193.18)	 	(362.90)	

	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	
	 2550	 	2549	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันที่	1	มกราคม		 	(193.18)	 	(362.90)	
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	สำหรับปี	 	
	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	 	0.00	 	25.00	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 	
	 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	 								0.00	 		(14.04)	
รวมสินทรัพย์	/	รวมหนี้สินและส่วนของทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 (193.18)	 (351.94)	
กำไรสุทธิ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	 	 		10.96	
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2.3.2	 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 จากเงินสด	 รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินประเภทเงินฝากธนาคาร	 และเงินให้สินเชื่อที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน	 3	 เดือน	 เป็นเงินสดในมือ
และรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ	
	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	หน่วย	:	ล้านบาท	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	 	
	 -	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเดิม	 23,832.95	
	 -	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหม่	 	7,304.72	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลง	 16,528.23	

	
	
2.4 นโยบายการลงทุน  

ในปี	 2550	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมี
อัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ	 4.50	 และอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	 2.30	 ลดลงจากปี	 2549	 โดยมีสาเหตุ
จากการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง	 แต่ยังคงได้รับการชดเชยจากการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวอย่าง		
ต่อเนื่อง	และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เพิ่มขึ้น	ทั้งการใช้จ่ายประจำและการลงทุน		

ธนาคารได้กำหนดเป้าหมายสินเชื่อให้มีอัตราเติบโตรวมร้อยละ	 5.80	 เป็นผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
เท่ากับร้อยละ	 74.20	 และมุ่งเน้นการขยายสินเชื่ออย่างมีคุณภาพเพื่อลด	 NPLs	 โดยกำหนดเป้าหมายสินเชื่อรายย่อย
เพิ่มสุทธิ	 33,100	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.90	 สำหรับสินเชื่อภาครัฐและสินเชื่อเอกชนขนาดใหญ่
กำหนดเป้าหมายให้สินเชื่อใหม่จำนวน	26,000	ล้านบาท	แต่โดยที่มียอดหนี้ที่ครบกำหนดจำนวนมากทำให้ยอดเพิ่มสุทธิ
เป็นยอดลดลง	

ในส่วนของการลงทุน	 ธนาคารมีนโยบายปรับสัดส่วนเงินลงทุนให้ลดลงโดยกำหนดให้มีสัดส่วนเงินลงทุน		
ต่อเงินให้สินเชื่อเท่ากับ	 32	 :	 68	สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุน	 ธนาคารเน้นกระจายการลงทุนให้หลากหลายเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง	 โดยขยายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	 และหน่วยลงทุนประเภทต่างๆ	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ซึ่งธนาคารได้มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ	 ได้แก่			
การทำ	 Cross	 Currency	 Swap	 ประมาณการว่าในปี	 2550	 จะลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนจำนวน	 40,900			
ล้านบาท	ในขณะที่มียอดรับคืนจากตราสารครบกำหนดจำนวน	30,300	ล้านบาท	ทำให้มียอดเงินลงทุนเพิ่มสุทธิจำนวน	
10,600	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ	5.10	
	
	
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

 3.1 เงินสด   
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
 2550 2549
	
เงินสด	 	 	 6,609.95	 	 8,024.79	
เงินตราต่างประเทศ	 	 24.08	 	 3.05	
เงินสดระหว่างเรียกเก็บ		 	
	 ATM	POOL	 496.74	 	 423.18	 	
	 VISA	PLUS	 7.36	 	 3.49	 	
	 เช็ครอเรียกเก็บ	 	166.59	 	670.69	 	68.45	 	495.12	
	 	 รวมเงินสด	 	 7,304.72	 	 8,522.96	
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3.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  
	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 2549	
	 เมื่อทวงถาม	 มีระยะเวลา	 รวม	 เมื่อทวงถาม	 มีระยะเวลา	 รวม	
	
3.2.1		ในประเทศ	 	
1.	ธนาคารแห่งประเทศไทย		 28.46	 0.00	 28.46	 26.14	 0.00	 26.14	
2.	ธนาคารพาณิชย์	 10,334.54	 	5,145.00	 15,479.54	 9,800.93	 	3,000.00	 12,800.93	
3.	ธนาคารอื่น	 	18.66	 	1,000.00	 	1,018.66	 	8.02	 	0.00	 	8.02	
	 	 รวมในประเทศ	 10,381.66	 6,145.00	 16,526.66	 9,835.09	 3,000.00	 12,835.09	

	
3.2.2		ต่างประเทศ		
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 	1.25	 	0.00	 	1.25	 	29.35	 	0.00	 	29.35	
เงินยูโร	 		 0.14	 	0.00	 	0.14	 	0.00	 	0.00	 	0.00	
เงินสกุลอื่น	 		 0.18	 	0.00	 	0.18	 	0.00	 	0.00	 	0.00	
	 	 รวมต่างประเทศ	 	1.57	 	0.00	 	1.57	 	29.35	 	0.00	 	29.35	
รวมในประเทศและต่างประเทศ	 10,383.23	 	6,145.00	 16,528.23	 9,864.44	 	3,000.00	 12,864.44	
1.	ไม่เกิน	3	เดือน	 	 	6,145.00	 	 	 	3,000.00	 	
2.	เกินกว่า	3	เดือน	 	 	0.00	 	 	 	0.00	 	
รวมมีระยะเวลา	 	 	6,145.00	 	 	 	3,000.00	 	
	

 
3.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  

	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
	
พันธบัตรรัฐบาล	 31,253.30	 19,103.57	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 500.00	 36,241.75	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 	1,526.88	 	2,147.60	
พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน	 5,000.00	 0.00	
ลกูหน้ีอ่ืนมาร์จ้ิน	 	15.27	 	0.00	
 รวม 38,295.45 57,492.92
	

 





ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 0   ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น   79

3.4 เงินลงทุน  
3.4.1	 เงินลงทุนชั่วคราว	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 2549	
	 ราคาทุน/	 ราคา	 ราคาทุน/	 ราคา	
	 ราคาทุน	 ตลาด	 ราคาทุน	 ตลาด	
	 ตัดจำหน่าย	 	 ตัดจำหน่าย	 	

3.4.1.1	เงินลงทุนเพื่อค้า	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 0.00	 0.00	 558.67	 543.68	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 2,832.59	 2,839.09	 6,103.66	 6,127.04	
ตั๋วเงินคลัง	 	 	389.94	 	389.97	 	785.25	 	789.09	
 รวม  3,222.53 3,229.06 7,447.58 7,459.81
บวก	(หัก)	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 	6.53	 	0.00	 	12.23	 	0.00	
 รวม  3,229.06 3,229.06 7,459.81 7,459.81

3.4.1.2	เงินลงทุนเผื่อขาย	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 15,247.95	 15,215.58	 5,370.65	 5,304.53	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 10,108.63	 10,235.61	 10,303.81	 10,310.10	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 4,854.48	 4,860.31	 7,489.61	 7,484.95	
ตั๋วเงินคลัง	 	 440.97	 440.74	 652.11	 652.08	
ตั๋วอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์	 	102.41	 	102.57	 	515.15	 	515.17	
 รวม  30,754.44 30,854.81 24,331.33 24,266.83
บวก	(หัก)	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 	100.37	 	0.00	 	(64.50)	 	0.00	
 รวม  30,854.81 30,854.81 24,266.83 24,266.83

3.4.1.3	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 3,579.44	 	 1,524.01	 	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 4,008.79	 	 5,985.55	 	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 0.00	 	 500.00	 	
ตั๋วเงิน	 	 0.00	 	 544.13	 	
ตั๋วแลกเงินเอกชน	 1,100.00	 	 1,094.90	 	
ตั๋วอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์	 73.04	 	 0.00	 	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 9,912.86	 	 1,139.04	 	
หุ้นกู้	 	 	3,976.03	 	 	1,839.25	 	
 รวม  22,650.16  12,626.88 
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	0.00	 	 	47.39	 	
 รวม  22,650.16  12,579.49 
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	 56,734.03	 	 44,306.13	 	
	
	

ในปี	 2550	 ธนาคารได้โอนเงินลงทุนประเภทเพื่อค้า	 ไปเป็นเงินลงทุนถือจนครบกำหนด	 เพื่อรองรับ		
การทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน	 (Private	Repo)	ซึ่ง	ณ	วันโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	มีราคาทุน	1,614.01	ล้านบาท	
และราคามูลค่ายุติธรรม	1,605.59	ล้านบาท	ซึ่งทำให้เกิดกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อค้า	8.42	ล้านบาท		

หลักทรัพย์ต่างประเทศ	จำนวน	9,912.86	ล้านบาท	ได้รวม	Credit	Linked	Note	จำนวน	676.20	ล้านบาท		
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3.4.2	 เงินลงทุนระยะยาว	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 2549	
	 ราคาทุน/	 ราคา	 ราคาทุน/	 ราคา	
	 ราคาทุน	 ตลาด	 ราคาทุน	 ตลาด	
	 ตัดจำหน่าย	 	 ตัดจำหน่าย	 	

3.4.2.1	เงินลงทุนเผื่อขาย	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 42,500.31	 41,429.08	 48,024.14	 45,717.50	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 23,575.20	 23,915.91	 30,992.26	 31,129.53	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 5,097.40	 5,069.86	 590.52	 592.17	
หุ้นสามัญ	 	 20,371.13	 26,593.36	 10,781.41	 16,130.67	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญ	 0.35	 0.49	 0.35	 0.77	
หุ้นกู้	 	 1,280.00	 1,318.54	 1,100.00	 1,108.50	
หน่วยลงทุน			 20,876.09	 	20,566.24	 	18,015.09	 14,836.46	
กองทุนส่วนบุคคล	 	1,624.49	 	1,637.24	 	1,331.61	 	1,309.53	
 รวม  115,324.97 120,530.72 110,835.38 110,825.13
บวก	(หัก)	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 	5,205.75	 	0.00	 	(10.25)	 	0.00	
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	กองทุนส่วนบุคคล	 	110.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	
 รวม  120,420.72 120,530.72 110,825.13 110,825.13

3.4.2.2	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 10,890.62	 	 12,877.59	 	
หลักทรัพย์วางเป็นประกัน	 0.00	 	 206.87	 	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 25,320.93	 	 20,909.51	 	
ตั๋วแลกเงินเอกชน	 0.00	 	 1,100.00	 	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 13,259.40	 	 4,843.78	 	
หุ้นกู้	 	 	8,299.31	 	 	9,651.22	 	
 รวม  57,770.26  49,588.97 
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	หุ้นกู้	 	47.39	 	 	0.00	 	
 รวม  57,722.87  49,588.97 

3.4.2.3	เงินลงทุนทั่วไป	 	
หุ้นสามัญ	 	 	3,355.30	 	 	3,425.30	 	
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	หุ้นสามัญ	 	8.52	 	 	8.52	 	
 รวม  3,346.78  3,416.78 
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	 181,490.37	 	 163,830.88	 	
	
	

ในปี	 2550	 ธนาคารได้โอนเงินลงทุนประเภทเผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนถือจนครบกำหนด	 เพื่อรองรับ		
การทำธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน	 (Bilateral	 Repo)	 ซึ่ง	 ณ	 วันโอนเปลี่ยนประเภท		
เงินลงทุน	 มีราคาทุน	 782.26	 ล้านบาท	 และราคามูลค่ายุติธรรม	 779.89	 ล้านบาท	 ซึ่งทำให้เกิดขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิด
จากหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	2.37	ล้านบาท		
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3.4.2	 เงินลงทุนระยะยาว	(ต่อ)	
กองทุนส่วนบุคคลจำนวน	 1,637.24	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 5	 กองทุน	 ซึ่งมีกองทุนหนึ่งจำนวน	

1,178.01	ล้านบาท	ได้ลงทุนในหุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัทหนึ่งจำนวน	250	ล้านบาท	และหุ้นกู้ดังกล่าวเริ่มผิดนัดชำระ
หนี้ตั้งแต่งวดวันที่	 25	 ตุลาคม	 2550	 ซึ่งหลักประกันของหุ้นกู้มีราคาบังคับขายจำนวนเพียง	 140	 ล้านบาท	 ดังนั้น	
ธนาคารจึงรับรู้การด้อยค่ากองทุนดังกล่าวเป็นจำนวน	110	ล้านบาท	

	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	จำนวน	13,259.40	ล้านบาท	ได้รวม	Single	Fund	Linked	Note	จำนวน	512.41	

ล้านบาท	
	
หุ้นสามัญของเงินลงทุนทั่วไปจำนวน	 3,355.30	 ล้านบาท	 ได้รวมหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียน		

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งจำนวน	3,014.26	ล้านบาท	ซึ่งธนาคารได้ซื้อจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่	
21	สิงหาคม	2549	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2550	มีมูลค่าตามราคาตลาดเป็นจำนวน	2,011.08	ล้านบาท	ธนาคารได้บันทึก	
หุ้นสามัญดังกล่าวเป็นเงินลงทุนตามราคาทุน	ตามวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด	โดยมีหลักเกณฑ์	ดังนี้	

-	 ภายในระยะเวลา	 3	 ปี	 นับแต่วันที่ธนาคารชำระค่าหุ้น	 กระทรวงการคลังมีสิทธิในการซื้อหุ้นคืนจาก
ธนาคาร	ในราคาที่คำนวณจากต้นทุนที่ธนาคารรับซื้อรวมกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ตกลงกัน		

-	 ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว	 ในขณะที่ธนาคารถือครองหุ้นอยู่	 ธนาคารจะต้อง
ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง	

-	 ธนาคารจะไม่โอนหุ้นดังกล่าว	 รวมทั้งไม่โอนสิทธิและหน้าที่ของตนซึ่งเกิดจากการซื้อหุ้นนี้ให้แก่
บุคคลอื่น	

	
การบันทึกรายการเป็นเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปทำให้เงินลงทุนแสดงมูลค่าสูงไปเป็นจำนวน	 3,014.26	 ล้านบาท	 และเงินให้สินเชื่อแสดงมูลค่าต่ำไปด้วยจำนวน
เดียวกัน	

	





  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 0   ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น 82

3.4.3	 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	

	 2550	
	 ครบกำหนด	

	 	1	ปี	 เกิน	1	ปี	-	5	ปี	 เกิน	5	ปี	 รวม	

3.4.3.1	เงินลงทุนเผื่อขาย	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 15,247.95	 25,261.91	 17,238.40	 57,748.26	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 10,108.63	 19,681.34	 3,893.86	 33,683.83	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 4,854.48	 	5,097.39	 0.00	 9,951.87	
ตั๋วเงินคลัง	 	 440.97	 0.00	 0.00	 440.97	
ตั๋วอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์	 102.41	 0.00	 0.00	 102.41	
หุ้นกู้	 	 	0.00	 	0.00	 	1,280.00	 	1,280.00	
 รวม  30,754.44 50,040.64 22,412.26 103,207.34
บวก	(หัก)	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 	100.37	 	(11.90)	 	(707.61)	 	(619.14)	
 รวม  30,854.81 50,028.74 21,704.65 102,588.20

3.4.3.2	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 3,579.44	 6,138.01	 4,752.61	 14,470.06	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 4,008.79	 17,211.73	 8,109.20	 29,329.72	
ตั๋วแลกเงินเอกชน	 1,100.00	 0.00	 0.00	 1,100.00	
ตั๋วอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์	 73.04	 0.00	 0.00	 73.04	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 9,912.86	 9,692.66	 3,566.74	 23,172.26	
หุ้นกู้	 	 	3,976.03	 	6,669.30	 	1,630.01	 	12,275.34	
 รวม  22,650.16 39,711.70 18,058.56 80,420.42
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	0.00	 	47.39	 	0.00	 	47.39	
 รวม  22,650.16 39,664.31 18,058.56 80,373.03
รวมตราสารหนี้	 53,504.97	 89,693.05	 39,763.21	 182,961.23	
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3.4.3	 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	(ต่อ)	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	

	 2549	
	 ครบกำหนด	

	 1	ปี	 เกิน	1	ปี	-	5	ปี	 เกิน	5	ปี	 รวม	
	
3.4.3.1	เงินลงทุนเผื่อขาย	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 5,370.65	 34,873.94	 13,150.20	 53,394.79	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 10,303.81	 30,403.11	 589.15	 41,296.07	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	 7,489.61	 590.52	 0.00	 8,080.13	
ตั๋วเงินคลัง	 	 652.11	 0.00	 0.00	 652.11	
ตั๋วอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์	 515.15	 0.00	 0.00	 515.15	
หุ้นกู้	 		 0.00	 	0.00	 	1,100.00	 	1,100.00	
 รวม  24,331.33 65,867.57 14,839.35 105,038.25
หัก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 	64.50	 	1,319.85	 	839.37	 	2,223.72	
 รวม  24,266.83 64,547.72 13,999.98 102,814.53
	
3.4.3.2	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	 	
พันธบัตรรัฐบาล	 1,524.01	 8,708.83	 4,168.76	 14,401.60	
หลักทรัพย์วางเป็นประกัน	 0.00	 206.87	 0.00	 206.87	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	 5,985.55	 18,355.82	 2,553.69	 26,895.06	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน		 500.00	 0.00	 0.00	 500.00	
ตั๋วเงิน	 	 544.13	 0.00	 0.00	 544.13	
ตั๋วแลกเงินเอกชน	 1,094.90	 1,100.00	 0.00	 2,194.90	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ	 1,139.04	 3,936.99	 906.79	 5,982.82	
หุ้นกู้	 	 	1,839.25	 	8,651.21	 1,000.01	 11,490.47	
 รวม  12,626.88 40,959.72 8,629.25 62,215.85
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	47.39	 	0.00	 	0.00	 	47.39	
 รวม  12,579.49 40,959.72 8,629.25 62,168.46
รวมตราสารหนี้	 36,846.32	 105,507.44	 22,629.23	 164,982.99	
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3.4.4	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	
งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 ของบริษัทร่วม	 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก		

ผู้สอบบัญชี	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้		

		
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	 งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	 2550	 2549	 2550	 2549	
	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	
	
ยอดต้นงวด		 351.18	 361.14	 	343.84	 343.84	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	ตามวิธีส่วนได้เสีย	 	4.34	 	35.62	 	0.00	 	0.00	
ซื้อ			 	 1,405.28	 	 	1,405.28	 	0.00	
เงินปันผลรับ			 (17.64)	 	(45.58)	 	0.00	 	0.00	
ยอดปลายงวด	 	1,743.16	 351.18	 	1,749.12	 343.84	
	
	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีรายละเอียดดังนี้	
	

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
ชื่อบริษัท	 ประเภท	 ประเภท	 สัดส่วน	 งบการเงิน	 งบการเงิน	
	 ธุรกิจ	 หลักทรัพย์	 ความเป็นเจ้าของ	 ที่แสดงเงินลงทุน	 เฉพาะธนาคาร	
	 	 ที่ลงทุน	 (ร้อยละ)	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	 	 	 2550	 2549	 2550	 2549	 2550	 	2549		

	 	 	 	 	 	 	 	 (ปรับปรุงใหม่)	
	
บริษัท	หลักทรัพย์	 ธุรกิจ	 หุ้นสามัญ	 25.00	 25.00	 56.94	 	31.34	 25.00	 	25.00	
จัดการกองทุน	 การเงิน	
ธนชาต	จำกัด	 	
	
บริษัท	หลักทรัพย์	 ธุรกิจ	 หุ้นสามัญ	 24.50	 24.50	 324.68	 319.84	 318.84	 318.84	
จัดการกองทุน	 การเงิน	
เอ็มเอฟซี	จำกัด	 	
(มหาชน)	
	
ธนาคารอิสลาม	 ธุรกิจ	 หุ้นสามัญ	 39.81	 	0.00	 1,361.54	 	0.00	 1,405.28	 	0.00	 	
แห่งประเทศไทย	 ธนาคาร	
	
 รวม     1,743.16 351.18 1,749.12 343.84
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3.5 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 
(1)		จำแนกตามประเภทสินเชื่อ	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
	
เงินเบิกเกินบัญชี	 5,607.90	 5,386.36	
เงินให้กู้ยืม	 433,030.80	 411,559.92	
ตั๋วเงิน	 	31,000.00	 	15,000.00	
 รวม 469,638.70 431,946.28
บวก	ดอกเบี้ยค้างรับ	 2,181.39	 2,645.08	
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	24,083.50	 	17,684.07	
 รวม 447,736.59 416,907.29
		 	
	
(2)		จำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น	
	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	

	 2550	
	 ปกติ	 กล่าวถึง	 ต่ำกว่า	 สงสัย	 สงสัยจะสูญ	 รวม	
	 	 เป็นพิเศษ	 มาตรฐาน	 	 เกิน	1	ปี	-	2	ปี	 เกิน	2	ปี	 	
	
เพื่อที่อยู่อาศัย	 104,269.32	 2,851.15	 1,047.87	 1,154.84	 1,732.47	 4,725.34	 	115,780.99	
บุคคล	 83,775.34	 1,298.91	 505.06	 584.60	 634.74	 914.82	 87,713.47	
ธุรกิจขนาดใหญ่	 22,938.53	 0.00	 676.49	 0.00	 0.00	 706.49	 24,321.51	
ธุรกิจขนาดกลาง	
และขนาดย่อม	 26,933.04	 752.73	 279.37	 359.42	 674.62	 1,126.86	 30,126.04	
เพื่อสังคมและ	
ชุมชน	 157,330.25	 1,014.69	 393.95	 480.53	 532.92	 712.14	 160,464.48	
ภาครัฐและ		
รัฐวิสาหกิจ	 	51,232.21	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	51,232.21	
 รวม 446,478.69 5,917.48 2,902.74 2,579.39 3,574.75 8,185.65 469,638.70
ดอกเบี้ยค้างรับ	 	2,181.39	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	2,181.39	
 รวม 448,660.08 5,917.48 2,902.74 2,579.39 3,574.75 8,185.65 471,820.09
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(2)		จำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น	(ต่อ)	
	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	

	 2549	
	 ปกติ	 กล่าวถึง	 ต่ำกว่า	 สงสัย	 สงสัยจะสูญ	 รวม	
	 	 เป็นพิเศษ	 มาตรฐาน	 	 เกิน	1	ปี	-	2	ปี	 เกิน	2	ปี	 	
	
เพื่อที่อยู่อาศัย	 105,510.19	 2,427.75	 1,243.04	 1,795.40	 1,927.80	 4,036.26	 	116,940.44	
บุคคล	 80,110.54	 1,067.82	 573.73	 589.65	 552.75	 674.44	 83,568.93	
ธุรกิจขนาดใหญ่	 24,152.54	 0.00	 0.00	 0.00	 706.49	 0.00	 24,859.03	
ธุรกิจขนาดกลาง	
และขนาดย่อม	 23,999.41	 681.02	 414.34	 613.52	 577.52	 816.35	 27,102.16	
เพื่อสังคมและ	
ชุมชน	 127,901.32	 889.11	 409.90	 503.36	 622.78	 426.74	 130,753.21	
ภาครัฐและ		
รัฐวิสาหกิจ	 	48,722.51	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	48,722.51	
 รวม 410,396.51 5,065.70 2,641.01 3,501.93 4,387.34 5,953.79 431,946.28
ดอกเบี้ยค้างรับ	 	2,645.08	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	2,645.08	
 รวม 413,041.59 5,065.70 2,641.01 3,501.93 4,387.34 5,953.79 434,591.36

	
	

สินเชื่อที่นำมาจัดชั้น	 ได้รวมเงินเบิกเกินบัญชีไว้ด้วย	 สำหรับเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ			
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	จำนวน	14,217.25	ล้านบาท	และจำนวน	23,206.45	ล้านบาทตามลำดับ	แสดงไว้
ในสินเชื่อประเภทเพื่อสังคมและชุมชน		
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(3)		จำแนกตามประเภทการจัดชั้น	
	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	
	 เงินให้สินเช่ือและ	 เกณฑ์กระทรวงการคลัง	 	มลูค่าท่ีต้อง	 มลูค่า	
	 ดอกเบ้ียค้างรับ	 มลูหน้ี	 อัตรา	 ต้ังตามเกณฑ์	 ในบัญชี	
	 	
เงินให้สินเชื่อ
จัดชั้นปกติ	 446,478.69	 446,478.69	 	
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 5,917.48	 5,917.48	 	
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	 2,902.74	 2,902.74	 20%	 580.55	 	
จัดชั้นสงสัย	 2,579.39	 2,579.39	 50%	 1,289.70	 	
จัดชั้นสงสัยจะสูญ		
	-	เกิน	1	ปี	-	2	ปี	 3,574.75	 3,574.75	 100%	 3,574.75	 	
	-	เกิน	2	ปี	 	8,185.65	 	8,185.65	 100%	 	8,185.65	 	
	 	 469,638.70	 469,638.70	 	 13,630.65	 24,083.50	
ดอกเบี้ยค้างรับ 
จัดชั้นปกติ	-	ต่ำกว่ามาตรฐาน	 	2,181.39	 	2,181.39	 	 	0.00	 	0.00	
	 		 471,820.09	 	471,820.09	 	 	13,630.65	 24,083.50	

	
	

จำนวนเงินให้สินเชื่อที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้	 17,242.53	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 3.67	 ของยอดเงินให้
สินเชื่อทั้งหมด	
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(3)		จำแนกตามประเภทการจัดชั้น	(ต่อ)	
	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2549	
	 เงินให้สินเช่ือและ	 เกณฑ์กระทรวงการคลัง	 	มลูค่าท่ีต้อง	 มลูค่า	
	 ดอกเบ้ียค้างรับ	 มลูหน้ี	 อัตรา	 ต้ังตามเกณฑ์	 ในบัญชี	
	
เงินให้สินเชื่อ 
จัดชั้นปกติ	 410,396.51	 410,396.51	 	
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 5,065.70	 5,065.70	 	
จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	 2,641.01	 2,641.01	 20%	 528.20	 	
จัดชั้นสงสัย	 3,501.93	 3,501.93	 50%	 1,750.97	 	
จัดชั้นสงสัยจะสูญ		
	-	เกิน	1	ปี	-	2	ปี	 4,387.34	 4,387.34	 100%	 4,387.34	 	
	-	เกิน	2	ปี	 	5,953.79	 	5,953.79	 100%	 	5,953.79	 	
	 	 431,946.28	 	431,946.28	 	 12,620.30	 17,684.07	
ดอกเบี้ยค้างรับ 
จัดชั้นปกติ	-	ต่ำกว่ามาตรฐาน	 	2,645.08	 	2,645.08	 	 	0.00	 	0.00	
	 	 	434,591.36	 434,591.36	 		 12,620.30	 17,684.07	
	
	
จำนวนเงินให้สินเชื่อที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้	 16,484.07	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 3.82	 ของยอดเงินให้	

สินเชื่อทั้งหมด	
	
(4)		การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	ธนาคารได้ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วรวมทั้งสิ้น	2	ราย	เป็นเงิน	5,430.89	ล้านบาท	

และมียอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว	จำนวน	2	ราย	เป็นเงิน	4,210.86	ล้านบาท		
ยอดรวมของลูกหนี้สินเชื ่อภาครัฐและธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลืออยู่			

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 เท่ากับ	 75,714.07	 ล้านบาท	 และรายได้ดอกเบี้ยภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้	 สำหรับปี		
สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	เท่ากับ	487.86	ล้านบาท		
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3.6  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
ยอดต้นงวด	 17,684.07	 11,624.51	
หนี้สงสัยจะสูญ	 6,440.41	 6,084.65	
หนี้สูญตัดบัญชี	 	(40.98)	 	(25.09)	
ยอดปลายงวด	 24,083.50	 17,684.07	
	
	
ณ	 วันที	่ 31	 ธันวาคม	 2550	 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินมีจำนวนสูงกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			

ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง	 ที่ได้จัดชั้นตามข้อ	 3.5	 จำนวน	 10,452.85	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
เพิ่มจากจำนวนที่คำนวณตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง	เพื่อให้มีจำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	

3.7 ทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ
 

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	
	 ยอดต้นงวด	 เพิ่มขึ้น	 จำหน่าย	 ยอดปลายงวด	
	
อสังหาริมทรัพย์	 40.73	 13.18	 11.82	 42.09	
หัก	ค่าเผื่อการลดค่า	 	0.91	 	0.00	 	0.06	 	0.85	
 รวม  39.82 13.18 11.76 41.24

	
	 2549	
	 ยอดต้นงวด	 เพิ่มขึ้น	 จำหน่าย	 ยอดปลายงวด	
	
อสังหาริมทรัพย์	 38.28	 10.98	 8.53	 40.73	
หัก	ค่าเผื่อการลดค่า	 	0.58	 	0.33	 0.00	 	0.91	
 รวม  37.70 10.65 8.53 39.82
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3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิ
 

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	

	 ราคาทุน	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 ที่ดิน	อาคาร	
	 ยอดต้น	 เพิ่มขึ้น	 จำหน่าย/	 ยอดปลาย	 ยอดต้น	 ค่าเสื่อม	 จำหน่าย	 ยอดปลาย	 และอุปกรณ์	
	 งวด	 	 โอน	 งวด	 งวด	 ราคา	 	 งวด	 สุทธิ	
	
ที่ดิน	 	 1,320.54	 	0.00	 	(5.17)	 1,315.37	 	0.00	 0.00	 	0.00	 0.00	 1,315.37	
อาคาร		 3,521.96	 17.87	 	(1.79)	 3,538.04	 2,046.55	 170.04	 	(1.79)	 2,214.80	 1,323.24	
อุปกรณ์	 6,056.65	 662.52	 	(232.88)	 6,486.29	 	4,448.11	 585.71	 	(232.18)	 4,801.64	 1,684.65	
สินทรัพย์ระหว่าง	
ดำเนินการ	 	99.26	 	437.58	 (509.29)	 	27.55	 		0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	27.55	
 รวม 10,998.41 1,117.97 (749.13)11,367.25 6,494.66 755.75 (233.97) 7,016.44 4,350.81

	
	

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2549	

	 ราคาทุน	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 ที่ดิน	อาคาร	
	 ยอดต้น	 เพิ่มขึ้น	 จำหน่าย/	 ยอดปลาย	 ยอดต้น	 ค่าเสื่อม	 จำหน่าย	 ยอดปลาย	 และอุปกรณ์	
	 งวด	 	 โอน	 งวด	 งวด	 ราคา	 	 งวด	 สุทธิ	
	
ที่ดิน	 	 1,272.76	 47.84	 	(0.06)	 1,320.54	 	0.00	 0.00	 	0.00	 0.00	 1,320.54	
อาคาร		 3,496.46	 25.50	 	0.00	 3,521.96	 1,880.79	 165.76	 	0.00	 2,046.55	 1,475.41	
อุปกรณ์	 4,981.85	 1,106.13	 	(31.33)	 6,056.65	 	3,985.38	 492.09	 	(29.36)	 4,448.11	 1,608.54	
สินทรัพย์ระหว่าง	
ดำเนินการ	 	308.33	 	518.05	 (727.12)	 	99.26	 		0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	99.26	
 รวม 10,059.40 1,697.52 (758.51)10,998.41 5,866.17 657.85 (29.36) 6,494.66 4,503.75
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3.9 สินทรัพย์อื่นสุทธิ  
 

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 2549	
	
ดอกเบี้ยค้างรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 2,222.80	 	 2,200.31	 	
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	5.68	 2,217.12	 	5.68	 2,194.63	
สิทธิการเช่ารอการตัดจ่าย	 	 8.12	 	 11.08	
ดอกเบี้ยค้างรับรายการระหว่างธนาคาร	
		และตลาดเงิน	 	 0.25	 	 0.09	
ลูกหนี้ที่มิได้เกิดจากการให้สินเชื่อ	 	 109.52	 	 86.17	
รอโอนลูกหนี้	-	เงินทุจริตและเงินขาดบัญชี	 252.95	 	 245.59	 	
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 252.88	 0.07	 245.50	 0.09	
รายได้ค้างรับ	 	 0.74	 	 1.00	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 	 79.97	 	 119.55	
พัสดุคงเหลือ	 	 38.18	 	 39.86	
สินค้าผ่อนชำระ	/	เช่าซื้อ	 	 0.00	 	 0.02	
ลูกหนี้สินเชื่อรอปรับบัญชี		 	 5.34	 	 16.88	
รอโอนเงินฝาก	-	สินเชื่อ	 	 6.90	 	 16.35	
พัก	-	ธนบัตรที่ระลึก	 	 47.21	 	 0.44	
เงินโอนระหว่างสำนักงาน	 	 	0.00	 	 	0.23	
รายได้จากการลงทุนรอการปรับปรุง	 	 	22.09	 	 	0.00	
สินทรัพย์อื่น	-	สพม.	 	 	0.11	 	 	0.07	
 รวม   2,535.62  2,486.46
	
	
รอโอนเงินฝาก	 -	 สินเชื่อ	 ประกอบด้วยจำนวนเงินที่หักจากผู้ฝากเพื่อชำระสินเชื่อและรายการปรับปรุงยอด		

คงเหลือสินเชื่อในระบบงาน	 FIS	 ให้ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีคุมยอดของสาขา	 ซึ่งสาขาจะเป็นผู้บันทึก
รายการแก้ไขในระบบงาน	FIS	ในเดือนถัดไป		

ลูกหนี้ที่มิได้เกิดจากการให้สินเชื่อจำนวน	 109.52	 ล้านบาท	 เป็นลูกหนี้ค่าบริหารจัดการของสำนักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาคจำนวน	79.65	ล้านบาท	และลูกหนี้อื่นๆ	อีกจำนวน	29.87	ล้านบาท	

รอโอนลูกหนี้	 -	 เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจำนวน	 252.95	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริตจำนวน	
249.84	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ข้อยุติแล้วเป็นลูกหนี้ที่มีการ		
รับสภาพหนี้แล้วจำนวน	 3.83	 ล้านบาท	 และยังไม่มีการรับสภาพหนี้จำนวน	 246.01	 ล้านบาท	 และลูกหนี้เงินขาดบัญชี
จำนวน	3.11	ล้านบาท	ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเรียกเงินคืน	
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3.10 เงินฝากที่เป็นเงินบาท  
	

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
 ประเภทเงินฝาก 
กระแสรายวัน	 1,890.25	 1,648.17	
เผื่อเรียก	 168,953.34	 164,627.36	
เผื่อเรียกพิเศษ	 67,734.27	 75,896.68	
ประจำ	 166,316.08	 152,578.25	
สลากออมสินและพันธบัตร	 204,463.31	 187,687.83	
เงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว	 33,096.78	 30,263.07	
เงินรับฝากอื่นๆ	 50.36	 23.57	
เงินที่ผู้ฝากทอดทิ้ง	 	1,441.78	 	1,508.57	
 รวม 643,946.17 614,233.50
	
	
เงินฝากเผื่อเรียกได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน	(ทช.1)	จำนวน	447.41	ล้านบาท	ที่พนักงานจะไม่สามารถ	

ถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน	
เงินที่ผู้ฝากทอดทิ้ง	 เป็นบัญชีที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อกับธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด	 สำหรับบัญชีที่มียอด		

ไม่เกิน	 500	 บาท	 ธนาคารจะหักไว้เป็นรายได้ค่ารักษาบัญชีในอัตราที่ธนาคารประกาศ	 ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 44	
(พ.ศ.	2546)	ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน		
 

3.11 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 เป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายเงินในธุรกิจของธนาคารและเช็คที่ลูกค้ามาขอซื้อเป็น
เงินสดและเช็คของขวัญ	
	

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
	
เช็คออมสินสั่งจ่าย	/	เช็ค	CO.		 857.04	 241.81	
เช็คของขวัญ	 	3.29	 	4.71	
 รวม 860.33 246.52
	

 
3.12 หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
	

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
พันธบัตรรัฐบาล	 0.00	 	192.76	
เจ้าหนี้อื่นมาร์จิ้น		 0.00	 	2.44	
 รวม 0.00 195.20
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3.13 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	 เป็นเงินที่ธนาคารออมสินกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการใน	 6	 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบธรณีพิบัติภัย	 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย		
จะรับซื ้อต๋ัวสัญญาใช้เง ินที่ธนาคารออมสินเป็นผู ้ออกและกระทรวงการคลังเป็นผู ้ร ับอาวัล	 จะครบกำหนด		
ในวันที่	29	กุมภาพันธ์	2551	จึงโอนเงินกู้ยืมระยะยาวในงวด	31	ธันวาคม	2549	มาทั้งจำนวน	
	 		

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
เงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการใน	6	จังหวัดภาคใต้	
ที่ประสบธรณีพิบัติภัย	 	237.10	 0.00	
 รวม 237.10 0.00

	
 
3.14 หนี้สินอื่น  
 

	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย	 13,393.33	 10,953.37	
เงินรางวัลสลากออมสินค้างจ่าย	 734.94	 676.14	
เงินปันผลและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตค้างจ่าย	 577.58	 529.75	
เงินบำเหน็จรางวัลค้างจ่าย	 1,092.98	 1,014.54	
เงินค้างจ่ายอื่นๆ	 209.48	 292.09	
รายได้รับล่วงหน้า	 175.92	 141.82	
รอโอนเจ้าหนี้	 133.17	 102.73	
เจ้าหนี้อื่น	 669.62	 616.00	
รายได้จากการลงทุนรอการปรับปรุง	 0.00	 56.08	
รอโอนเงินฝาก	 101.92	 79.37	
รอโอนเงินฝาก	-	รอการปรับปรุง	 8.62	 6.78	
เจ้าหนี้รอการปรับปรุง	 19.31	 43.46	
เช็ครอเข้าบัญชีผู้ฝาก	 474.72	 238.34	
บัตรเดบิตวีซ่า	 6.42	 5.57	
เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท	1	 0.05	 0.00	
เงินทุนเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน	ประเภท	2	-	5	 	5,821.27	 	5,156.12	
พัก	-	เงินลงทุน	 	1,372.21	 	0.00	
 รวม 24,791.54 19,912.16
		
	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่ายจำนวน	13,393.33	ล้านบาท	ได้รวมดอกเบี้ย	

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตค้างจ่ายจำนวน	 6,498.75	 ล้านบาท	 ที่ธนาคารสำรองตามเงื่อนไขการรับฝาก	 ในปัจจุบันมี		
เงินสำรองเกินกว่าท่ีคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน	 2,863.88	 ล้านบาท	 ซ่ึงธนาคารได้ปรับอัตราดอกเบ้ีย
ค้างจ่ายที่ตั้งในแต่ละเดือนเพื่อให้เงินสำรองมีจำนวนเพียงพอตามเงื่อนไขการรับฝาก	
	





  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 0   ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น 94

3.15 การจัดสรรกำไรสุทธ ิ
ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี	2549	ตามหนังสือกระทรวงการคลัง	ประกอบด้วย		
-	 ที่	 กค	 0803/816	 ลงวันที่	 22	 มีนาคม	 2550	 เป็นสำรองเพื่อการขยายงาน	 จำนวน	 1,006.93	 ล้านบาท			

เงินบำเหน็จรางวัลกรรมการ	จำนวน	1.62	ล้านบาท	เงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน	จำนวน	1,012.68	ล้านบาท	และนำส่ง	
เป็นรายได้แผ่นดินแล้ว	จำนวน	5,100.00	ล้านบาท	

-	 ที่	 กค	 0803/1800	 ลงวันที่	 30	 พฤษภาคม	 2550	 เป็นเงินบำเหน็จรางวัลกรรมการ	 จำนวน	 1.21	 ล้านบาท			
และเงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน	จำนวน	171.92	ล้านบาท	

-	 ที่	 กค	 0803/1962	 ลงวันที่	 7	 มิถุนายน	 2550	 เป็นเงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน	 จำนวน	 162.71	 ล้านบาท			
และ	เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน	จำนวน	696.00	ล้านบาท		

แต่เนื่องจากในปี	 2549	 ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายเงินบำเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงานไว้แล้ว	 จำนวน	 1,014.54	
ล้านบาท	 และในปี	 2550	 ได้รับคืนเงินบำเหน็จรางวัลพนักงานที่ไม่มีสิทธิได้รับจำนวน	 5.04	 ล้านบาท	 และปรับปรุง
รายการรับรู้ค่าใช้จ่ายสูงไป	จำนวน	0.04	ล้านบาท	จึงรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปี	2550	เป็นเงิน	330.52	ล้านบาท	

รายได้แผ่นดินประจำปี	 2550	 งวดที่	 1	 จำนวน	 1,561.00	 ล้านบาท	 ได้นำส่งกระทรวงการคลังเมื่อวันที่			
31	ตุลาคม	2550	

	
3.16 ภาระผูกพัน  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	มีดังนี้	
-		การค้ำประกันอื่น	จำนวน	107.59	ล้านบาท		
-		สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน	-	สัญญาซื้อ	จำนวน	64	สัญญา	เป็นเงิน	23,165.41	ล้านบาท		
-		สัญญาอัตราดอกเบี้ย	-	สัญญาซื้อ	จำนวน	11	สัญญา	เป็นเงิน	7,130.00	ล้านบาท		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	มีดังนี้	
-		การค้ำประกันอื่น	จำนวน	70.84	ล้านบาท	
-		สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน	-	สัญญาซื้อ	จำนวน	19	สัญญา	เป็นเงิน	5,951.88	ล้านบาท		
	
	 หน่วย	:	ล้านบาท	
	 2550	 	2549	
	 เงินบาท	 เงินตรา	 รวม	 เงินบาท	 เงินตรา	 รวม	 	
	 	 ต่างประเทศ	 	 	 ต่างประเทศ	
	
การค้ำประกันอื่น	 107.59	 0.00	 107.59	 70.84	 0.00	 70.84	
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน	 	
	 	สัญญาซื้อ	 23,165.41	 0.00	 	23,165.41	 5,951.88	 0.00	 5,951.88	
	 	สัญญาขาย	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	
สัญญาอัตราดอกเบี้ย	 	
	 	สัญญาซื้อ	 7,130.00	 0.00	 7,130.00	 0.00	 0.00	 0.00	
	 	สัญญาขาย	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	
  รวม 30,403.00 0.00 30,403.00 6,022.72 0.00 6,022.72
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3.17 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 ธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	 ซึ่งธนาคารถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดี	

ต่อศาล	เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่สามารถกำหนดค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้เป็นจำนวนที่แน่นอนได้	จำนวน	37	คดี	
เป็นทุนทรัพย์รวมจำนวนเงิน	152.43	ล้านบาท	ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น	จำนวน	15	คดี	
ศาลอุทธรณ์	จำนวน	17	คดี	ศาลฎีกา	จำนวน	4	คดี	คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น	จำนวน	1	คดี		

	
3.18 สัญญาเช่าระยะยาว 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	ธนาคารมีสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุสัญญา	3	-	30	ปี	โดยมีระยะเวลาในสัญญา
ตั้งแต่ปี	2526	-	2562	ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าที่ดิน	และ/หรืออาคารจำนวน	162	สัญญา	และสัญญาเช่ารถยนต์
จำนวน	8	สัญญา	ซึ่งมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตประมาณ	75.62	ล้านบาท		

	
3.19 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม 

ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม	 ซึ่งเป็นการให้บริการที่ปราศจากดอกเบี้ย	
โดยมีประเภทบัญชีที่ให้บริการได้แก่	 กระแสรายวัน	 การฝากเผื่อเรียก	 การฝากประจำ	 และมีการลงทุนหาผลประโยชน์	
คือ	 ให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี	 การให้บริการทางการเงิน	 การให้เช่า-เช่าซื้อ	 การขายสินค้าผ่อนส่ง	 การลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างๆ	 และการร่วมทุน	 ธนาคารเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม	 2541	 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการทาง		
การเงินตามหลักศาสนาอิสลาม	 ระบบ	ONLINE	 (เปิดบัญชีเงินฝากใหม่)	 จำนวน	 343	 สาขา	 ในจำนวนนี้	 มีสาขาที่เปิด		
ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ	 (ประเภทบัญชีที่ให้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์)	
จำนวน	239	สาขา		
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นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ  
กรรมการธนาคารออมสิน  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส   
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายสินเชื่อนครหลวง 
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายกิจกรรมชุมชน 
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายกิจการสาขา 2 
นายยงยุทธ ตะริโย  
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 1 
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายสินเชื่อภูมิภาค 
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายสนับสนุนสินเชื่อ 
นางอลิสา วรรณการโสภณ  
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายการเงิน 
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายสนับสนุนทั่วไป 
นางสาวอุไรวรรณ แสงแก้ว  
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายนโยบายและกลยุทธ์ 
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายเงินฝากและบริการ 
นางสาวชุมพร รัตมงคล  
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายการลงทุน 
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายบริหารการเงิน 
  
นายสิรวิชญ์ สงวนสันติกุล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 1 
นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 2 
นายสุเมธ วรรณศิริ  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 3 
นายอติราช ศรีวรานันท์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 4 
นายธัชพล กาญจนกูล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายบริหารการเงิน 
ร้อยโท ปรัชญา ไทยกล้า  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายกิจกรรมชุมชน 
นายบุญสน เจนชัยมหกุล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางศรีลัย สุปริยศิลป์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   
สายสนับสนุนสินเชื่อ 

• สายงานผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  
• ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
นายสัณฐาน อยู่ศิริ  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
นางบุณยอร ธีรนิติ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารความเสี่ยงภาพรวม 
นางสาวเพ็ญศรี อารีรักษ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 
นางปิยาภัสร์ เพชรวารา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องและตลาด 
นางบุษบาบังอร รพิพันธุ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสอบทานสินเชื่อ 
  
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
นายศิริชัย วงศาโรจน์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
นางสาวภาณุลักษณ์ พลไชยา  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
นางพรพิมล พงษ์ประสพ  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
นางพัสวี จันทร์ลอย  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
นางสาวฤดีวรรณ ฐิติญาณะกร  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานแผนงานบริหารบุคคล 
นางสาวอโนมา หอวิเชียร  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบุคลากร 
นางชุดาพันธ์ ทางสวัสดิกุล  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานเงินเดือนและสวัสดิการ 
นายอมร สุขสมบูรณ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาบุคลากร 
ทันตแพทย์หญิง ศศิธร ธีระเกษม  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริการทางการแพทย์  
  
• สำนักกำกับข้อกำหนดและจรรยาบรรณ  
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับข้อกำหนด 
และจรรยาบรรณ 
นางสาวพรรณพิศ คงลาภ  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานข้อกำหนดกฎหมาย 
นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานสัญญามาตรฐาน 
นางดวงใจ กุศลฉันท์  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานกำกับข้อกำหนด 
นางสาวอรุณรักข์ วัฒนศิริธรรม  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานพัฒนาการบริหารกิจการ 

ท ำ เ นี ย บ ส า ย ง า น  

 นายประดับ สนธิประเสริฐ  
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 3 
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์  
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายการลงทุน 
นางสาวดวงตา จตุรภัทร์  
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายเงินฝากและบริการ 
นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ  
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
นายประธาน บันทัดทอง  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ธนาคารออมสิน 
นายพุทธพร จูวงส์  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ธนาคารออมสิน 
นางศิริพิมมา สีจร  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ธนาคารออมสิน 
นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ธนาคารออมสิน 
นางวัชรา โฉมอุดม  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ธนาคารออมสิน 
นายประยุทธ์ สุกก่ำ  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายกิจการสาขา 1 
นายอานุภาพ แจ้งยุบล  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายกิจการสาขา 2 
นายจำนงค์ ศิริยศ  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายกิจการสาขา 4 
นายเสริมศักดิ์ สุนทรวราภาส  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายกิจการสาขา 4 
นางสาวปัทมา สืบแสง  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายนโยบายและกลยุทธ์ 
นายไพศักดิ์ แก้วกำเหนิดพงษ์  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายนโยบายและกลยุทธ์ 
นางสาวพาลาภ ณัฐรุจิโรจน์  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายนโยบายและกลยุทธ์ 
นางมณฑาทิพ โอภาส  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายบริหารการเงิน 
นางอรทัย พลชัย  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายบริหารการเงิน 
นางปทุมรัตน์ รอดทองคำ  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายกิจกรรมชุมชน 
นางสาวเสาวนีย์ วงษ์ม่วง  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายกิจกรรมชุมชน 
นางสมใจ ติ่งเจริญ  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายรักเร่ ช่วงกรุด  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายสนับสนุนทั่วไป 
นายคณิต เต็มผลทรัพย์  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายสนับสนุนทั่วไป 
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• ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
นายชุมพล พิมเสน  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานตรวจสอบภายในส่วนกลาง  
นายมนตรี บุญดี  
รองผูอ้ำนวยการฝา่ย งานตรวจสอบภายในสายสาขา 1  
นายโชคชัย วงศาโรจน์  
รองผูอ้ำนวยการฝา่ย งานตรวจสอบภายในสายสาขา 2  
นายกิตติ ศิริตันหยง  
รองผูอ้ำนวยการฝา่ย งานตรวจสอบภายในสายสาขา 3  
นางนิตยา เอมเอี่ยม  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานตรวจสอบเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  
  
• สำนักผู้อำนวยการ  
นางสาวปทุม คุ้มทอง  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผู้อำนวยการ 
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์   
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักผู้อำนวยการ 
นางสาวอลิสา ชาติเชื้อ  
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักผู้อำนวยการ 
นางทิพย์ประภา รักษพลเดช  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานเลขานุการ 
นางสาวพนิดา ศุขะธรรม  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานอำนวยการ 
นางสาวสมศรี กมลวัชรชัย  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานสารบรรณกลาง 
  
• สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  
นายสุพจน์ อาวาส  
ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค 
  
 
• สายกิจการสาขา 1  
• ฝ่ายกิจการนครหลวง 1  
นายพิมุข สัตยอุดม  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนครหลวง 1 
นางสาวชลิตา ศรีลาจันทร์  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายกิจการนครหลวง 1 
นางพวงเพ็ชร์ สุวรรณเวช  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายกิจการนครหลวง 1 
นางสาวจินตนา คงมนัส  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย 
นางอุทัยพร รัตนนิมิตร  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง 

• สายกิจการสาขา 2  
• ธนาคารออมสินภาค 4  
นายยุทธนา ลรรพรัตน์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 4  
นายประเสริฐ สาธุวงศ์  
ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 4  
นายวินัย โพธิ์ทอง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี  
นายสุริยน ตั้งทวี  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง  
นางศิริพร ฉั่วดำรงกุล  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตสระบุรี  
นายสุรศักดิ์ นิพัทธ์โยธิน  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตลพบุรี  
นางจินตวีร์ กำเนิดเพชร  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1  
นางสาวอมรา สุพรรณนพ  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2  
 
• ธนาคารออมสินภาค 5  
นายปรีมล วงษ์ม่วง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 5  
นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร  
นางสาวชนิดา ทิพย์พิลา  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์  
นางนิตยา มัชฌิมา  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี  
นายสมบัติ เนียมนัดถุ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตพิจิตร  
นายอัศวิน ศิวะสกุล  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์  
  

นางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตบางเขน 
นางปรัศนีย์ เสถียรไทย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจเงินฝาก (ย)  
นางแก้วขวัญ แสงจันทร์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจสินเชื่อ (ย)  
นางวิไลวรรณ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจเงินฝาก (ร)  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจสินเชื่อ (ร)  
  
• ฝ่ายกิจการนครหลวง 2  
นายไพโรจน์ พิชยศาศวัตกุล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนครหลวง 2  
นางสุนุชา ตังคไชยนันท์  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายกิจการนครหลวง 2  
นางทรรศนีย์ สังแก้ว  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตบางรัก 
นางธีรวรรณ บุญยินดี  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี  
นางธัญลักษณ์ คงวรรณ  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น  
นางลดาวัลย์ ศรีโสภิต  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตพระโขนง  
นางมัณฑนา รวดเร็ว  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ  
  
• ฝ่ายกิจการนครหลวง 3  
นายพิเชฐ ธรรมวิภาค  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนครหลวง 3  
นายวีระณัฎฐ์ บุญนวน  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตศิริราช  
นางเพชรี สหายฟ้า  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตบางแค 
นายดิเรก รวมทรัพย์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี  
นายไพบูลย์ ถิระสัตย์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี  
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• ธนาคารออมสินภาค 6  
นางพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 6  
นายสมิต จางพานิชย์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก  
นายวิเชียร ขลุ่ยทอง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตลำปาง  
นายจำลอง สมบุตร  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตแพร่  
นายชาติชาย ละมั่งทอง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์  
  
• ธนาคารออมสินภาค 7  
นายเจนจัด พลไพรินทร์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 7  
นายสวง ลีลาวณิชย์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย  
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตลำพูน  
นายมนัส พิรณฤทธิ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1  
นายเทอดศักดิ์ บุญมาประเสริฐ  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2  
  
 
• สายกิจการสาขา 3  
• ธนาคารออมสินภาค 8  
นายเสริมศักดิ์ ศักดิ์ศิริรักษ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 8  
นายพัฒนา กระเวนกิจ  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตหนองคาย  
นายยงศักดิ์ ตันอาสุวงกุล  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตเลย  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตสกลนคร  
นายอิทธิพล ตั้งตระกูล  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี  
   

• ธนาคารออมสินภาค 9  
นายทวีศักดิ์ ช่วงประยูร  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 9  
นายจุมพล คุณประทุม  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม  
นางผอบทอง เหมือนสิงห์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ  
นายมงคล เปียเมือง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด  
นายเสรี ควรรณสุ  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น  
  
• ธนาคารออมสินภาค 10  
นายปรีชา กีรพิมล  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 10  
นายประเสริฐ กองจันทร์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ  
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์  
นางอนามัย ประเปรียว  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี  
นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1  
นายเชิดชัย สงวนสินธุ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2  
  
• ธนาคารออมสินภาค 11  
นายสุวัฒน์ จันทรท่าจีน  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 11  
นางสมหญิง เปรมประเสริฐ  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตระยอง  
นายวีระ ศิลมัฐ  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา  
นายพิพัฒน์ ทรงสมบัติชัย  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตชลบุรี  

นางวชิรา การะเกด  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี  
นายเดช ธีรสุนทรกุล  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี  
  
 
• สายกิจการสาขา 4  
• ธนาคารออมสินภาค 12  
นายวิรัช นิยมแย้ม  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 12  
นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์  
ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 12  
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตนครปฐม  
นายพินิจ ผิวผ่อง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี  
นายประสบชัย สุภาพจน์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี  
นายสมหมาย อุดมทรัพย์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร  
นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์  
  
• ธนาคารออมสินภาค 13  
นายสุทธิ สัตตบงกช  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 13  
นายมานิต วรรณคง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตชุมพร  
นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต  
นายโกมล ตรีตรง  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช  
นายสนธิญา รัตนะรัต  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี  
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 • ธนาคารออมสินภาค 14  
นางรสริน โศจิพันธุ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค   
ธนาคารออมสินภาค 14  
ว่าที่ร้อยโท สุรกำพล อดุลยรัตน์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตปัตตานี  
นางภัทราวดี ตันสกุล  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตตรัง  
นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1  
นางวิภาพร เลอเลิศกุล  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต   
ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2  
 
 
• สายนโยบายและกลยุทธ์  
• สำนักกลยุทธ์และแผนงาน  
นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกลยุทธ์และแผนงาน  
นางณัฐพร จำรัส  
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักกลยุทธ์และแผนงาน  
นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์พงษ์  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานนโยบายและกลยุทธ์  
นางปณิตา สารวิจิตร  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานประเมินผล  
นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานข้อมูลเพื่อการวางแผน  
และบริหาร  
นายศุภชัย ดิษสาริบุตร  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานพัฒนาองค์การ  
นายไพศักดิ์ แก้วกำเหนิดพงษ์  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายนโยบายและกลยุทธ์ 
รักษาการ รองผู้อำนวยการสำนัก งานพัฒนา
กระบวนการธุรกิจ  
 
 • สำนักวิจัยและพัฒนา  
นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนา  
นางนพวรรณ ศรีนาวาวงศ์  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานวิจัย  
นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานพัฒนาธุรกิจ  
  
• สำนักสื่อสารองค์กร  
นางขวัญใจ เตชะเสน  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสื่อสารองค์กร   
รักษาการ รองผู้อำนวยการสำนัก งานสนับสนุน
กิจกรรม 

นางสาวพาลาภ ณัฐรุจิโรจน์  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายนโยบายและกลยุทธ์ 
รักษาการ รองผู้อำนวยการสำนัก งานประชาสัมพันธ์  
และสื่อสารการตลาด 
  
• สำนักบริหารงบประมาณ  
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงบประมาณ  
นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานบริหารแผนงาน  
และงบประมาณ 1  
นายประมุข บันทัดทอง  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานบริหารแผนงาน  
และงบประมาณ 2  
นางสาวสุนันทา สุวรรณพงศ์  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานสนับสนุนแผนงาน  
และงบประมาณ  
  
 
• สายการลงทุน  
• สำนักธุรกิจการเงินส่วนบุคคล  
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักธุรกิจการเงินส่วนบุคคล 
รองผู้อำนวยการสำนัก งานธุรกิจการเงินส่วนบุคคล 1 
รองผู้อำนวยการสำนัก งานธุรกิจการเงินส่วนบุคคล 2 
  
• ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้และสินเชื่อภาครัฐ  
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์  
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายการลงทุน 
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้  
และสินเชื่อภาครัฐ  
นางสาวจงลักษณ์ ปองเงิน  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจตราสารหนี้ภาคเอกชน 
นายกิตติ ปิ่นรอด  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจตราสารหนี้ภาครัฐ  
นายปรวีร์ เมาลานนท์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานค้าตราสาร  
นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อภาครัฐ  
  
• ฝ่ายธุรกิจการลงทุน  
นายธัชพล กาญจนกูล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายบริหารการเงิน 
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจการลงทุน 
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานลงทุนตราสารทุน 
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจร่วมทุนและที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

 • ฝ่ายสนับสนุนการลงทุน  
นางนงนาถ ศิริวัฒน์เวชกุล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนการลงทุน  
นางสาวดารณี ทวีสุข  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการการลงทุน  
นางม่วงงาม คูวิจิตรสุวรรณ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีการลงทุน  
  
 
• สายบริหารการเงิน  
• ฝ่ายบริหารเงิน  
นางอารยา ยมนา  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน  
นายชัชวาล พฤทธิ์ลาภากร  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารเงิน  
นางวิดา ภูษิตประภา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารสภาพคล่อง  
นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานข้อมูลและวางแผนการเงิน 
และการลงทุน  
 
• ฝ่ายการค้าต่างประเทศ  
นายวิศิษฎ์ คงคุณากุล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการค้าต่างประเทศ 
นางสาวกฤษณา ฟองธนกิจ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจการค้าต่างประเทศ  
  
• ฝ่ายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  
นางสาวผุสสดี เต้าประยูร  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
นางสุณิพสา ปูรณโชติ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจปริวรรต  
 
 • ฝ่ายสนับสนุนบริหารการเงิน  
นางนิรมล มงคลกิจงาม  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนบริหารการเงิน  
นางสาวกันยารัตน์ สถานทรัพย์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการบริหารการเงิน  
นางสาวพัชร์รัฐ ไพศาลสินทรัพย์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานเงินโอนและบาทเนต  
  
 
• สายสินเชื่อนครหลวง  
• ฝ่ายสินเชื่อเคหะและบุคคล 1  
นางสาวชุดาภรณ์ ทองบุนนาค  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อเคหะและบุคคล 1  
นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเคหะและบุคคล 1  
นายชัยณรงค์ จริยะปัญญา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเคหะและบุคคล 2  
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 • ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่  
นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่  
นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อสำนักงานใหญ่ 1  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อสำนักงานใหญ่ 2  
  
• ฝ่ายสินเชื่อนครหลวง 1  
นายอภิวัฒน์ กวีรัชตเชวง  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อนครหลวง 1 
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อนครหลวง 1 
นางพิกุล ปัทมาลัย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อนครหลวง 2 
  
• ฝ่ายสินเชื่อนครหลวง 2  
นางอุษา ชื่นจิตต์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อนครหลวง 2  
นางสุรางคนา รอดวรรณะ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อนครหลวง 3  
นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อนครหลวง 4  
  
 
• สายสินเชื่อภูมิภาค  
• ฝ่ายสินเชื่อเคหะและบุคคล 2  
นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อเคหะและบุคคล 2  
นางสาวจุฑารัตน์ ธัญญางค์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเคหะและบุคคล 3  
นางวัฒนา คงมณี  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเคหะและบุคคล 4  
 
 • ฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 1  
นางสาวประภาพร ยศไทย  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 1  
ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อภูมิภาค 1  
นางสาวคำนวน วงษ์ตา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อภูมิภาค 2  
  
• ฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 2  
นายสมชาย วาณิชย์กุล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 2  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อภูมิภาค 3 
นางบุษกร กำพลวิชิตพัฒน์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อภูมิภาค 4  
  
• ฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 3  
นางขนิฐา การีสรรพ์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 3  

นางสาวอุสุมา ปิงมอย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อภูมิภาค 5  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อภูมิภาค 6 
 
 
• สายกิจกรรมชุมชน  
• ฝ่ายสินเชื่อนโยบายรัฐ  
นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อนโยบายรัฐ  
นางสาวปัฐมวรรณ บุญวงศ์  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายสินเชื่อนโยบายรัฐ  
นางกรรณิการ์ เฉลิมช่วง 
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาสินเชื่อนโยบายรัฐ  
นางสุจินตนา หงษ์ทอง  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  
นางสาวจุฑามาศ เอกเผ่าพันธุ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานข้อมูลและบัญชี  
นายมานิตย์ บุญช่วย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานติดตามและพัฒนาหนี้  
  
• ฝ่ายสินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน  
นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน 
นางสุรางค์รัตน์ โพธิ์ประเสริฐ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน  
นางธนารักษ์ รามัญวงศ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ  
นางปรางมาศ เธียรธนู  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีและการเงิน  
  
• สำนักปรับหนี้สินภาคประชาชน  
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักปรับหนี้สินภาคประชาชน  
นายธวัชชัย บุญนอก  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานวิเคราะห์และการปรับหนี้  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานปฏิบัติการปรับหนี้ 
  
• สำนักพัฒนาสังคมและชุมชน  
นางรำไพ บุญลาภ  
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาสังคมและชุมชน  
นายภูวนารถ ชูชม  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานพัฒนากลุ่มและส่งเสริม
อาชีพ  
นางวรรณยุพา กระแสสินธุ์  
รองผู้อำนวยการสำนัก งานกิจกรรมเพื่อสังคม  
  
• ฝ่ายธุรกิจอิสลาม  
นางบุญรัตน์ นิ่มนวล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจอิสลาม  
นางชลธิรา อารยวงศ์วาฬ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด  

นางโชติกา บัวสุวรรณ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีและบริหารเงินทุน 
 
  
• สายเงินฝากและบริการ  
• ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก  
นายนำพร ยมนา  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก  
นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก  
นางสาวบุญศิริ พูลสวัสดิ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานควบคุมธุรกิจ  
นายวรสิฐ จารุจินดา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานประมวลผล  
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนธุรกิจ  
  
• ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์  
นางประพิณ เหลืองประเสริฐ  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์  
นางสาวรัตนา บรรยงคนันท์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารธุรกิจ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาและการตลาด 
นางสุรดา สิราภัสร์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีธุรกิจ  
 
 • ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต  
นายสันตริน โกศล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต  
นางนุชนาฎ แตงน้อย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพิจารณารับฝาก  
นายบุญคง จิรสุนทร  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริการกรมธรรม์  
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินไหมทดแทน  
นางสาวอารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง  
รองผูอ้ำนวยการฝา่ย งานสนบัสนนุธรุกจิสงเคราะหช์วีติ  
  
• ฝ่ายบัตรเครดิต  
นางประพิณ เหลืองประเสริฐ  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์  
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัตรเครดิต 
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจบัตรเครดิต 
  
 
• สายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
• งานบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ  
นางสาวพรพิมล อาจสาคร  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารความปลอดภัย  
สารสนเทศ  
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 • ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายพาวิชช์ รัตนโกมล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายสัจจะ ชุมอักษร  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานวางแผนเทคโนโลยีสาร
สนเทศ  
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  
นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารคลังข้อมูล  
  
• ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  
นางสาวเรณู กิจเกษม  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  
นางสาวกาญจนา วงศ์ชัยสุริยะ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานระบบงานธุรกิจเงินฝาก  
นางสาวเยาวเรศ จำจด  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานระบบงานช่องทางบริการ
ธุรกิจ  
นางศิริพร ปัญญาปฏิภาณ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานระบบงานสินเชื่อ  
และข้อมูลลูกค้า  
นายสมชาย อนันต์สถิตย์สิน  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานระบบงานบริหารภายใน
องค์กร  
  
• ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสารสนเทศ  
นางสาวประดา เสมรบุณย์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่าย  
สารสนเทศ  
นางรวงทอง จิตตรีพล  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารและสนับสนุน
คอมพิวเตอร์  
นายธเนศ อนุสถิตย์วัฒนา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
นายโชคชัย ปานดำรงค์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารและติดตั้งระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศ  
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารเทคนิคคอมพิวเตอร์  
นางสาวพรทิพย์ เรืองอินทร์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนบริการ
คอมพิวเตอร์  
นายพงศ์วิชช์ พิชวงศ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์  
ภาคเหนือ  
นายพฤทธิพงศ์ เต้าประยูร  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์  
ภาคใต้ 

 • ฝ่ายบริหารโครงการและคุณภาพ  
นายสราวุธ ณ นคร  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการและคุณภาพ  
นายจักรพรรดิ นิยมจันทร์  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารโครงการและคุณภาพ  
นายสถิตย์พงศ์ บุศยพงศ์ชัย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารโครงการ  
นางสาวแก้วกาญจน์ ลิมเรืองวุฒิกุล  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานควบคุมคุณภาพระบบ 
งานบริการธุรกิจ  
นางสาววารุณี เรืองพรวิสุทธิ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานควบคุมคุณภาพระบบ  
งานช่องทางบริการ  
นางรัชนีวรรณ วัชรางกูร  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานควบคุมคุณภาพระบบ  
งานบริหาร  
 
 
• สายการเงิน  
• ฝ่ายการเงิน  
นายไพรัตน์ นาคะป่า  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน  
นางชนิดา โฆษจันทร  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการเงิน 
นางสาวสุรีย์ อัตน์ญานติรัตน์  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการเงิน  
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์กระจ่าง  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานเรียกเก็บและหักบัญชี  
นางจิตรวรรณ ญาณทัศนีย์จิต  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานศูนย์เงินสด  
นายปรวิชย์ โอภาส  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานการเงินส่วนกลาง  
  
• ฝ่ายการบัญชี  
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี  
นางสุนันท์ แสวงศรี  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานนโยบายและประมวลบัญชี  
นางพิมพ์ปภา อินทิพย์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีเจ้าหนี้และรอการจ่าย  
นางปราณี บุศยพงศ์ชัย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนระบบงานบัญชี  
นางสาวสอาดศรี สุรชัย  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีบริหาร  
  
 
• สายสนับสนุนสินเชื่อ  
• ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ  
นางจีรนันท์ เขตสกุล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ  

นายวุฒิชัย มหาโภคา  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ 
นางสาวปิยะรัตน์ คัมภีรยส  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพิธีการและสนับสนุนสินเชื่อ  
นางกิ่งแก้ว สุทธิวานิช  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีสินเชื่อ  
นายทรงชัย อารยวงศ์วาฬ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานประเมินราคาหลักทรัพย์  
นางสมรวดี ผลประเสริฐ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานข้อมูลสินเชื่อ  
  
• ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้  
นายโชคชัย คุณาวัฒน์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้  
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารคุณภาพหนี้  
นายบุญชอบ แสงภักดี  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานนโยบายและพัฒนาหนี้ 
นางพรรณโสภา จิตชัยกรณ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการพัฒนาหนี้ 1  
นางดาราณี สอดส่อง  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการพัฒนาหนี้ 2  
  
• ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  
นางสาวบุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  
นายประพนธ์ สุริวงษ์  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
นางศศกรณ์ นรการ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  
  
 
• สายสนับสนุนทั่วไป  
• ฝ่ายกฎหมาย  
นายบุญเชิด ชื่นจิตต์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย 
นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานนิติกรรมสัญญา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานคด ี
นายสุรกิจ พูลผล  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารคดีและบังคับคดี 
นายสิร รัตตานุกูล  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสอบสวนและอุทธรณ์  
  
• ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
นางสาวภาวินี นพตระกูล  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
หม่อมหลวง พรพรต นวรัตน  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
นายพงษ์พันธ์ จงจิระศิริ  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  



  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 0   ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น 102

นายสมชาติ เวชพฤกษ์พิทักษ์  
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
นายไกวัล วรเทพนิตินันท์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานอสังหาริมทรัพย์  
นางวิภาดา วัฒนสินธุ์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย  
นายธงชัย สุมา  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานออกแบบและควบคุม  
การก่อสร้าง  
  
• ฝ่ายจัดหาพัสดุและบริการ  
นายพงษ์พันธ์ จำปีรัตน์  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดหาพัสดุและบริการ  
นายสมชาย ไชยาคำ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารพัสดุ  
นายสุรินทร์ ศิริจันทร์  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานจัดหาพัสดุ  
นายธีรวิช จิตตวิตติ  
รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนงานบริการ 
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• ฝ่ายกิจการนครหลวง 1 
อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  
470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2299-8472-3, 0-2299-8183, 0-2299-8188,   
 0-2299-8476 
โทรสาร 0-2299-8184  
 
สำนักพหลโยธิน-งานธุรกิจเงินฝาก
470 อาคาร 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2279-3451, 0-2279-9056 
โทรสาร 0-2279-9567 
สำนักพหลโยธิน-งานธุรกิจสินเชื่อ
470 อาคาร 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน   
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2270-1562, 0-2279-9368, 0-2299-8205,   
 0-2278-5478, 0-2278-5826 
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205 
สำนักราชดำเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
40 อาคาร ง. ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1893, 0-2224-1891,   
 0-2224-1887, 0-2224-1891, 0-2225-5863 
โทรสาร 0-2224-1893, 0-2225-5864 
สำนักราชดำเนิน-งานธุรกิจสินเชื่อ
40 อาคาร ง. ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทร. 0-2224-1905, 0-2226-2052, 0-2224-1941,   
 0-2225-5866, 0-2225-5862, 0-2224-1886  
โทรสาร 0-2224-1892 
 
•ธนาคารออมสินเขตบางเขน
1712-14 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม   
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778 
โทรสาร 0-2513-2778 
ธนาคารออมสินสาขาบางเขน
1712-14 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม   
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778, 0-2513-7019 
โทรสาร 0-2513-2778 
ธนาคารออมสินสาขาจตุจักร
ภายในกองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร ถ.กำแพงเพชร 2 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2618-3052-3, 0-2272-4580-2 
โทรสาร 0-2618-3052 
ธนาคารออมสินสาขาโชคชัย4
1748-1750 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง   
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0-2933-7700, 0-2530-5210, 0-2933-6789 
โทรสาร 0-2933-7700, 0-2530-5210 
ธนาคารออมสินสาขาดอนเมือง
326 หมู่ที่ 10 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน   
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2566-2606, 0-2928-1900 
โทรสาร 0-2566-2606 กด 15 
ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556  
โทรสาร 0-2562-0716 

ธนาคารออมสินสาขายุติธรรม(ถ.รัชดาภิเษก)
บริเวณอาคารที่จอดรถศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก   
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762  
โทรสาร 0-2541-2762 
ธนาคารออมสินสาขาลาดพร้าว
593/5-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล   
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0-2939-3106, 0-2513-3661, 0-2513-8311 
โทรสาร 0-2513-3661 
ธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่
363/8-9 หมู่ที่ 8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์   
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985 
โทรสาร 0-2970-4985 กด 103, 107 
หน่วยให้บริการกรมการกงสุล
123 ชั้น 2 อาคารกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ   
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2574-5745 
โทรสาร 0-2574-5745 
หน่วยให้บริการเจเจมอลล์
บริเวณชั้นใต้ดินตลาดนัดเจ เจ มอลล์ โซน G26-27 
588 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร   
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2265-9192, 0-2265-9193 
โทรสาร - 
หน่วยให้บริการไอทีสแควร์
บริเวณชั้น 1 ห้อง A-20 ภายในศูนย์การค้าไอ ที สแควร์  
333/100 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน   
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2576-1624 
โทรสาร 0-2576-1624 
 
•ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ แขวงราชบพิตร   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2225-5867, 0-2225-5865 
โทรสาร 0-2225-5865 
ธนาคารออมสินสาขามหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร   
แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทร. 0-622-0288, 0-2223-8287 
โทรสาร 0-2223-8287 
ธนาคารออมสินสาขากรมที่ดิน
ชั้นล่างอาคารรังวัดกรมที่ดิน ถ.พระพิพิธ   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2221-8630 
โทรสาร 0-2222-3332 
ธนาคารออมสินสาขาเทเวศร์
250/7-9 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2628-7400, 0-2282-6365 
โทรสาร 0-2282-6366 
ธนาคารออมสินสาขาทำเนียบรัฐบาล
1 ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก แขวงจิตรลดา   
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2281-8537, 0-2282-1511 
โทรสาร 0-2281-8537 
ธนาคารออมสินสาขานางเลิ้ง
159 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส   
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2281-6757, 0-2282-8505 
โทรสาร 0-2281-6757 

ธนาคารออมสินสาขาบางลำภูบน
23-26 ถ.สิบสามห้าง แขวงตลาดยอด  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2280-5371, 0-2281-9687, 0-2281-9307 
โทรสาร 0-2281-9687 
ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด
239 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพา   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377  
โทรสาร 0-2223-2377 
ธนาคารออมสินสาขาหน้าพระลาน
25-27 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2221-2876, 0-2224-8060-1 
โทรสาร 0-2221-2876 
หน่วยให้บริการปากคลองตลาด(เรือ)
239 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพา   
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 08-1899-1404 
โทรสาร 0-2223-2377 
 
•ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง
2000/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง   
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266 
โทรสาร 0-2277-9435 
ธนาคารออมสินสาขาห้วยขวาง
2000/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง   
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657,   
 0-2692-7500, 0-2692-6923 
โทรสาร 0-2692-6923 
ธนาคารออมสินสาขากระทรวงการคลัง
ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444  
โทรสาร 0-2271-2444 
ธนาคารออมสินสาขาชัยสมรภูมิ
417/14 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท   
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2354-9345, 0-2644-8800 
โทรสาร 0-2354-9345 กด 15 
ธนาคารออมสินสาขาดินแดง
53/32 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง   
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2643-4242 
โทรสาร 0-2643-3796 
ธนาคารออมสินสาขาราชวัตร
981/2 ถ.นครไชยศรี แขวงถ.นครไชยศรี   
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2241-1788, 0-2241-4511  
โทรสาร 0-2241-1788 
ธนาคารออมสินสาขาศรีย่าน
785-787 ถ.สามเสน แขวงถ.นครไชยศรี   
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364,   
 0-2241-0795, 0-2244-8903 
โทรสาร 0-2243-0295 
ธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดา
อาคารธนาคารออมสินเฉลิมพระเกียรติ   
ภายในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี  
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2668-3458-9 
โทรสาร 0-2668-3459 
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ธนาคารออมสินสาขาสะพานแดง
1 ถ.เตชะวณิช แขวงถ.นครไชยศรี   
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 
โทรสาร 0-2241-1374 กด 12 
 
 
• ฝ่ายกิจการนครหลวง 2 
659 ถ.สุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 39   
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2662-7419, 0-2662-7725-9 
โทรสาร 0-2662-7481, 0-2662-7724  
 
•ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น
152 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 0-2374-0371 
โทรสาร 0-2733-1556 
ธนาคารออมสินสาขาคลองจั่น
152 ชั้น 2 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343 
โทรสาร 0-2374-1343 
ธนาคารออมสินสาขามีนบุรี
179 หมู่ที่ 18 ถ.สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 0-2517-1241, 0-2517-8908, 0-2918-6895 
โทรสาร 0-2517-1241 
ธนาคารออมสินสาขารามคำแหง
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง   
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 0-2318-0897, 0-2319-1020, 0-2718-5929 
โทรสาร 0-2718-5929 
ธนาคารออมสินสาขารามอินทรากม.7
168,170 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว   
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทร. 0-2510-9716, 0-2519-3584, 0-2944-4444,   
 0-2949-5277 
โทรสาร 0-2510-9716 
ธนาคารออมสินสาขาลาดกระบัง
1793 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2739-2873, 0-2326-9390, 0-2326-9955  
โทรสาร 0-2326-9955 
ธนาคารออมสินสาขาหนองจอก
30 หมู่ที่ 2 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย   
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
โทร. 0-2543-1185, 0-2543-1429, 0-2966-1295 
โทรสาร 0-2543-1185 
ธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก
2225-7 ซอย 51/1 ถ.รามคำแหง ตรงข้ามมหาวิทยาลัย
รามคำแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิกรงุเทพฯ 10240 
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889 
โทรสาร 0-2319-9139 
หน่วยให้บริการแฟชั่นไอส์แลนด์
บริเวณชั้น 2 ห้อง 2073 ภายในศูนย์การค้าแฟชั่น 
ไอส์แลนด์  
5/5-6 หมู่ที่ 7 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว   
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทร. 0-2947-5949, 0-2947-5950 
โทรสาร 0-2947-5949 
 

•ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี
1089/2-3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน   
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076 
โทรสาร 0-2650-1663 
ธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรี
1089/2-3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2253-2939, 0-2651-6300, 0-2650-1644   
 ต่อ 101-106 
โทรสาร 0-2253-2939 
ธนาคารออมสินสาขาคลองตัน
219-221 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0-2314-2323, 0-2319-8913, 0-2719-8465 
โทรสาร 0-2719-8465 
ธนาคารออมสินสาขามหานาค
292/13-14 ถ.ลูกหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2281-9356, 0-2282-0376, 0-2628-2785  
โทรสาร 0-2628-2785 
ธนาคารออมสินสาขาราชประสงค์
492/1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่   
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0-2252-7319, 0-2255-3868 
โทรสาร 0-2252-7319 
ธนาคารออมสินสาขารามคำแหง2
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2   
ถ.บางนา-ตราด กม. 8 แขวงดอกไม้   
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 
โทร. 0-2316-4605, 0-2752-7057  
โทรสาร 0-2316-4605 
ธนาคารออมสินสาขาสามย่าน
1529, 1531 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่   
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2214-4810, 0-2215-1482, 0-2216-8230,   
 0-2216-8554, 0-2611-9966 
โทรสาร 0-2216-8230 
ธนาคารออมสินสาขาอุรุพงษ์
133 ซอย 3 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท   
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339, 0-2216-7548 
โทรสาร 0-2612-0070 
 
•ธนาคารออมสินเขตบางรัก
1231 ชั้น 3 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420 
โทรสาร 0-2630-6182 
ธนาคารออมสินสาขาบางรัก
1231 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808 
โทรสาร 0-2630-9808 
ธนาคารออมสินสาขาจักรวรรดิ
327-335 ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ   
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307, 0-2225-9695 
โทรสาร 0-2224-5307 
ธนาคารออมสินสาขาถ.จันทน์
1652 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน   
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2674-7453, 0-2674-9750 
โทรสาร 0-2674-7453, 0-2674-9750 

ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม   
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125, 0-2688-2159 
โทรสาร 0-2292-0125 
ธนาคารออมสินสาขาบางโพงพาง
747/131-132 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์   
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705  
โทรสาร 0-2294-8701 
ธนาคารออมสินสาขาป้อมปราบ
1/1-2 ถ.เสือป่า แขวงวัดเทพศิรินทร์   
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2222-3860, 0-2226-3042, 0-2622-9903 
โทรสาร 0-2222-3860 
ธนาคารออมสินสาขาสะพานดำ
90-92 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร   
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376, 0-2621-2198 
โทรสาร 0-2222-0215 
ธนาคารออมสินสาขาสาทร
1657/1-2 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา   
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2212-5444, 0-2674-7889, 0-2675-8920  
โทรสาร 0-2212-5444 
ธนาคารออมสินสาขาสาธุประดิษฐ์
604/128, 134 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง   
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397,   
 0-2294-9980 
โทรสาร 0-2284-0486 
 
•ธนาคารออมสินเขตพระโขนง
1176 ถ.สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง   
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2391-6034-7 
โทรสาร 0-2391-6035 
ธนาคารออมสินสาขาพระโขนง
1176 ถ.สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง   
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370 
โทรสาร 0-2712-4115 
ธนาคารออมสินสาขาคลองเตย
1210 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย   
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2671-2996 
โทรสาร 0-2249-7951, 0-2671-2996 
ธนาคารออมสินสาขาเจริญผล
1210-1212 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่   
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2214-0209, 0-2215-3962, 0-2612-5203 
โทรสาร 0-2214-0209 
ธนาคารออมสินสาขาทุ่งมหาเมฆ
572/1-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ   
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297 
โทรสาร 0-2286-7297 
ธนาคารออมสินสาขาบางนา
3040-2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา   
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691 
โทรสาร 0-2393-7331 
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ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์
659 ถ.สุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 39   
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2662-7275-6, 0-2258-6077, 0-2258-0666 
โทรสาร 0-2662-7274 
ธนาคารออมสินสาขาหัวลำโพง
405 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง   
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650  
โทรสาร 0-2216-6340 
 
•ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ
334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช  
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 
โทร. 0-2338-1479, 0-2313-4600  
โทรสาร 0-2338-1479 
ธนาคารออมสินสาขาบางบ่อ
334 หมูท่ี ่1 ถ.รตันราช อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10560 
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581  
โทรสาร 0-2708-4581 
ธนาคารออมสินสาขาคลองด่าน
471 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท  
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112 
โทรสาร 0-2330-1112 
ธนาคารออมสินสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
99 หมู่ที่ 10 ต.ราชาเทวะ  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2134-4280-4 
โทรสาร 0-2134-4284 
ธนาคารออมสินสาขาบางพลี
29 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523 
โทรสาร 0-2337-3523 
ธนาคารออมสินสาขาปู่เจ้าสมิงพราย
14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทร. 0-2183-2040-42 
โทรสาร 0-2183-2042 
ธนาคารออมสินสาขาพระประแดง
48 ถ.ศรเีขือ่นขนัธ ์อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396  
โทรสาร 0-2463-8764 
ธนาคารออมสินสาขาสุขสวัสดิ์
119/25-26 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง   
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029 
โทรสาร 0-2463-5029 
ธนาคารออมสินสาขาสมุทรปราการ
154 ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613 
โทรสาร 0-2395-0613 
ธนาคารออมสินสาขาสำโรง
407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพานสำโรง)   
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-2264, 0-2394-3670 
โทรสาร 0-2394-3670 
หน่วยให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี   
จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 0-2134-4478 
โทรสาร 0-2134-4479 

• ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2951-1573-6 
โทรสาร 0-2951-1572 
 
•ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2589-9774 
โทรสาร 0-2589-9884 
ธนาคารออมสินสาขาติวานนท์
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2951-3491-4 
โทรสาร 0-2951-3494 
ธนาคารออมสินสาขาแคราย
115/30-32 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ   
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2580-0984, 0-2588-4779,   
 0-2951-0572, 0-2951-1122 
โทรสาร 0-2588-4779 
ธนาคารออมสินสาขาเตาปูน
416/12 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2   
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทร. 0-2585-6143, 0-2585-8825,   
 0-2910-3905, 0-2910-4833 
โทรสาร 0-2910-3905 
ธนาคารออมสินสาขานนทบุรี
137 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่   
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-2995,   
 0-2526-6518, 0-2967-3207 
โทรสาร 0-2525-0216 
ธนาคารออมสินสาขาบางกรวย
84/1-4 ถ.บางกรวย ต.วัดชลอ   
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทร. 0-2447-5108, 0-2447-5586, 0-2883-6977 
โทรสาร 0-2883-7837 
ธนาคารออมสินสาขาบางบัวทอง
26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บางกรวย ต.โสนลอย   
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-2460, 0-2571-3611,   
 0-2571-7970, 0-2920-3428 
โทรสาร 0-2571-7970 
ธนาคารออมสินสาขาบางใหญ่
107 หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
โทร. 0-2595-1625, 0-2595-1939, 0-2924-9465 
โทรสาร 0-2595-1625 
ธนาคารออมสินสาขาประชาชื่น
หมู่บ้านปูนซิเมนต์ไทย ถ.ประชาชื่น   
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2585-0667, 0-2586-0733,   
 0-2587-1762, 0-2911-1780 
โทรสาร 0-2587-1762 
ธนาคารออมสินสาขาปากเกร็ด
100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด   
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร. 0-2583-3376, 0-2583-4616,   
 0-2583-8419, 0-2960-6310 
โทรสาร 0-2583-3376 
ธนาคารออมสินสาขาพงษ์เพชร
205/84-85 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง   
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2580-1696, 0-2954-1039, 0-2954-1960  
โทรสาร 0-2954-1039 

ธนาคารออมสินสาขาไทรใหญ่(ธนาคารชุมชน)
101 หมู่ที่ 2 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 
โทร. 0-2581-8671 
โทรสาร 0-2581-8670 
หน่วยให้บริการท่าน้ำนนทบุรี
137 หมู่ที่ 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2967-2015 
โทรสาร 0-2967-2015 
 
•ธนาคารออมสินเขตบางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า   
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
โทร. 0-2413-2234, 0-2804-6849, 0-2804-6903 
โทรสาร 0-2413-2234 
ธนาคารออมสินสาขาบางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า   
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519,   
 0-2454-4857, 0-2454-0785  
โทรสาร 0-2413-1519 
ธนาคารออมสินสาขาจรัญสนิทวงศ์
180/13-15 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่องหล่อ   
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 0-2411-2115, 0-2412-8781, 0-2866-6878 
โทรสาร 0-2412-8781 
ธนาคารออมสินสาขาตลาดพลู
852-854 ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู   
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2465-1017, 0-2466-4177, 0-2472-7981 
โทรสาร 0-2466-4177 
ธนาคารออมสินสาขาตลิ่งชัน
170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน   
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
โทร. 0-2434-4113, 0-2434-6242,   
 0-2881-4170 ต่อ11-18 
โทรสาร 0-2434-6242 
ธนาคารออมสินสาขาท่าพระ
31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ   
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0-2457-8946, 0-2467-3866, 0-2467-1238 
โทรสาร 0-2457-8946 
ธนาคารออมสินสาขาบางพลัด
3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด   
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 0-2424-7630, 0-2435-6353, 0-2881-2189  
โทรสาร 0-2435-6353 
ธนาคารออมสินสาขาวัดไทร
6/28-29 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน   
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-2607  
โทรสาร 0-2415-1370 
ธนาคารออมสินสาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
221/28-29 หมู่ที่ 10 ถ.เพชรเกษม   
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
โทร. 0-2444-0501, 0-2809-4936, 0-2444-2681 
โทรสาร 0-2421-5662 
 
•ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี
100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง   
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทร. 0-2909-7105, 0-2529-5666-7 
โทรสาร 0-2909-7105 
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ธนาคารออมสินสาขานวนคร
100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง   
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทร. 0-2529-3377, 0-2520-3789 
โทรสาร 0-2529-3377 
ธนาคารออมสินสาขาคลองหลวง
91/1-2 หมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง   
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทร. 0-2516-4949, 0-2516-5552,   
 0-2516-8520, 0-2902-9147 
โทรสาร 0-2516-5552 
ธนาคารออมสินสาขาคลอง10ธัญบุรี
42/2 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น   
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทร. 0-2904-1178, 0-2546-1432 
โทรสาร 0-2904-1178 
ธนาคารออมสินสาขาปทุมธานี
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก  
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2581-6120, 0-2581-7949, 0-2978-0760  
โทรสาร 0-2581-6120 
ธนาคารออมสินสาขารังสิต
265/42-43 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์   
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 0-2531-3072, 0-2567-2236  
โทรสาร 0-2531-3072 
ธนาคารออมสินสาขาลาดหลุมแก้ว
23 หมู่ที่ 4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง   
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 
โทร. 0-2599-1238, 0-2599-1616, 0-2976-3067 
โทรสาร 0-2599-1616 
ธนาคารออมสินสาขาลำลูกกา
35 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลำลูกกา   
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820-1, 0-2987-0165 
โทรสาร 0-2987-0165 
หน่วยให้บริการเมเจอร์รังสิต
ภายในบริเวณเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ รังสิต 
439 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์   
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 0-2567-5006 
โทรสาร 0-2567-5006 
 
•ธนาคารออมสินเขตศิริราช
87 ถ.พรานนก แขวงศิริราช   
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 0-2848-9189, 0-2411-0737  
โทรสาร 0-2848-9189 
ธนาคารออมสินสาขาศิริราช
87 ถ.พรานนก แขวงศิริราช   
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935  
โทรสาร 0-2411-2085 
ธนาคารออมสินสาขาเจริญนคร
1411 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง   
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2437-6201, 0-2439-3858, 0-2860-3624 
โทรสาร 0-2439-3858 
ธนาคารออมสินสาขาเจริญพาศน์
379/20 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ   
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638, 0-2891-2986 
โทรสาร 0-2466-1815 

ธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง
1060 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล   
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2468-9233, 0-2476-1913, 0-2876-1824  
โทรสาร 0-2468-9233 
ธนาคารออมสินสาขาราษฎร์บูรณะ
568/11-13 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก   
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทร. 0-2427-6960, 0-2428-1679,   
 0-2872-0683, 0-2872-2674 
โทรสาร 0-28722-2674 
ธนาคารออมสินสาขาวงเวียนใหญ่
12 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2465-3231, 0-2472-7982, 0-2890-2934 
โทรสาร 0-2465-3231 
ธนาคารออมสินสาขาสมเด็จเจ้าพระยา
291-293 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา   
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2437-2611, 0-2439-5483, 0-2863-1442  
โทรสาร 0-2439-5483 
 

• ธนาคารออมสินภาค 4 
129 หมู่ที่ 3 (ข้างศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา)   
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0-3533-6594-7  
โทรสาร 0-3533-6594, 0-3533-6595, 0-3533-6597 
 
•ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา1
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0-3534-6122, 0-3533-6014 
โทรสาร 0-3534-6122  
ธนาคารออมสินสาขาคลองสวนพลู
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123  
โทรสาร 0-3534-6121  
ธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ(อยุธยา)
52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ   
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 
โทร. 0-3522-3078, 0-3531-1123  
โทรสาร 0-3534-1123 
ธนาคารออมสินสาขานครหลวง
126/3 หมู่ที่ 1 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.นครหลวง   
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500 
โทรสาร 0-3535-9500  
ธนาคารออมสินสาขาบางปะอิน
58 หมู่ที่ 6 ถ.ปราสาททอง ต.บ้านเลน   
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440 
โทรสาร 0-3526-1023  
ธนาคารออมสินสาขาประตูน้ำพระอินทร์
139/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย   
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 
โทร. 0-3521-9565, 0-3574-6044 
โทรสาร 0-3521-9565  
ธนาคารออมสินสาขาภาชี
154 หมู่ที่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420 
โทรสาร 0-3531-1123  

ธนาคารออมสินสาขาวังน้อย
231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร   
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630 
โทรสาร 0-3527-1630  
ธนาคารออมสินสาขาอุทัย
1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
โทร. 0-3535-6123, 0-3535-6222 
โทรสาร 0-3535-6123  
หน่วยให้บริการอยุธยาพาร์ค
ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน ชั้น 2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0-3534-6446, 0-3534-6448 
โทรสาร 0-3534-6446 
   
•ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา2
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0-3532-3745 
โทรสาร 0-3532-3745  
ธนาคารออมสินสาขาเจ้าพรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666 
โทรสาร 0-3524-4784 
ธนาคารออมสินสาขาบางปะหัน
4/6 ถ.อยุธยา-บางปะหัน ต.ขวัญเมือง   
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059 
โทรสาร 0-3538-1333  
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก
59 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านแพรก-อ่างทอง ต.สำพะเนียง 
อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492 
โทรสาร 0-3538-6492  
ธนาคารออมสินสาขาผักไห่
112/12 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่   
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 
โทร. 0-3523-9320, 0-3539-1323 
โทรสาร 0-3539-1323  
ธนาคารออมสินสาขาพระนครศรีอยุธยา
84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374 
โทรสาร 0-3525-2374  
ธนาคารออมสินสาขามหาราช
3/1 หมู่ที่ 4 ถ.ชาญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่   
อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 
โทร. 0-3538-9123 
โทรสาร 0-3538-9123  
ธนาคารออมสินสาขาลาดบัวหลวง
196/1 หมู่ที่ 3 ถ.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 
โทร. 0-3528-0123, 0-3537-9123 
โทรสาร 0-3537-9123  
ธนาคารออมสินสาขาเสนา
402 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา   
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
โทร. 0-3520-1234 
โทรสาร 0-3520-1234  
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•ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง   
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร. 0-3552-5655 
โทรสาร 0-3552-5655 
ธนาคารออมสินสาขาสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง   
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188 
โทรสาร 0-3552-3020  
ธนาคารออมสินสาขาดอนเจดีย์
1649 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์   
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 
โทร. 0-3559-1658-9  
โทรสาร 0-3559-1658  
ธนาคารออมสินสาขาด่านช้าง
470 ถ.สามชุก-ด่านช้าง ต.ด่านช้าง   
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495 
โทรสาร 0-3559-5495  
ธนาคารออมสินสาขาเดิมบางนางบวช
350 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช   
จ.สุพรรณบุรี 72120 
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005 
โทรสาร 0-3557-8410  
ธนาคารออมสินสาขาบางปลาม้า
263 หมู่ที่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า   
จ.สุพรรณบุรี 72150 
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514 
โทรสาร 0-3558-7363  
ธนาคารออมสินสาขาศรีประจันต์
552-553 หมู่ที่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท   
ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570 
โทรสาร 0-3558-1481  
ธนาคารออมสินสาขาสองพี่น้อง
61 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง   
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833 
โทรสาร 0-3553-1014  
ธนาคารออมสินสาขาสามชุก
890 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สามชุก   
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019 
โทรสาร 0-3557-1233  
ธนาคารออมสินสาขาอู่ทอง
158 หมู่ที่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044 
โทรสาร 0-3555-1083  
 
•ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว   
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทร. 0-3631-2103 
โทรสาร 0-3631-2103  
ธนาคารออมสินสาขาสระบุรี
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว   
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033 
โทรสาร 0-3621-1029  
ธนาคารออมสินสาขาแก่งคอย
236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 
โทร. 0-3624-4663, 0-3624-5163 
โทรสาร 0-3624-5163  

ธนาคารออมสินสาขาบ้านหมอ
2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้านหมอ-พระพุทธบาท ต.บ้านหมอ   
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 
โทร. 0-3620-1177, 0-3630-0079 
โทรสาร 0-3620-1177  
ธนาคารออมสินสาขาพระพุทธบาท
23 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม   
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120  
โทร. 0-3626-6733, 0-3626-6994 
โทรสาร 0-3626-6733 
ธนาคารออมสินสาขามวกเหล็ก
438 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
18180 
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433  
โทรสาร 0-3634-1054  
ธนาคารออมสินสาขาวิหารแดง
383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง   
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 
โทร. 0-3636-5202, 0-3637-7065  
โทรสาร 0-3637-7065  
ธนาคารออมสินสาขาเสาไห้
108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3639-1109, 0-3639-1123  
โทรสาร 0-3639-1109  
ธนาคารออมสินสาขาหนองแค
167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค   
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234 
โทรสาร 0-3637-1234  
 
•ธนาคารออมสินเขตลพบุรี
226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร   
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 0-3642-4733 
โทรสาร 0-3642-4733  
ธนาคารออมสินสาขาวงเวียนสระแก้ว
226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร   
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 0-3641-1045, 0-3641-4256, 0-3642-0132 
โทรสาร 0-3642-0132  
ธนาคารออมสินสาขาโคกกะเทียม
75/1 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม   
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 
โทร. 0-3648-6217, 0-3648-6561  
โทรสาร 0-3648-6217 
ธนาคารออมสินสาขาโคกสำโรง
2 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800  
โทรสาร 0-3644-1348  
ธนาคารออมสินสาขาท่าวุ้ง
321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าวุ้ง   
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188 
โทรสาร 0-3648-1188  
ธนาคารออมสินสาขาบ้านหมี่
61 ถ.เทศบาล อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261 
โทรสาร 0-3647-1074  
ธนาคารออมสินสาขาพัฒนานิคม
140 ถ.ม่วงค่อม-ลพบุรี ต.พัฒนานิคม   
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500  
โทรสาร 0-3649-1471  

ธนาคารออมสินสาขาลพบุรี
26/1 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585 
โทรสาร 0-3641-1072  
ธนาคารออมสินสาขาลำนารายณ์
23 หมู่ที่ 5 ถ.สระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130  
โทร. 0-3646-1181, 0-3663-0258 
โทรสาร 0-3646-1181 
ธนาคารออมสินสาขาหนองม่วง
535 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง   
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 
โทร. 0-3643-2249 
โทรสาร 0-3643-2250 
 
•ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
50/2 ถ.เทศบาล 10 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
โทร. 0-3561-4500 
โทรสาร 0-3561-4500  
ธนาคารออมสินสาขาอ่างทอง
50/2 ถ.เทศบาล 10 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115 
โทรสาร 0-3561-1242  
ธนาคารออมสินสาขาท่าช้าง
2/1 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 
โทร. 0-3659-5209, 0-3659-5244 
โทรสาร 0-3659-5209  
ธนาคารออมสินสาขาบางระจัน
126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 
โทร. 0-3653-4721, 0-3659-1481 
โทรสาร 0-3659-1481  
ธนาคารออมสินสาขาป่าโมก
554/4 ถ.เทศบาล ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 
โทร. 0-3562-3149, 0-3566-1335 
โทรสาร 0-3566-1335  
ธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ทอง
483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหา ต.อ่างแก้ว   
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230 
โทรสาร 0-3569-1230  
ธนาคารออมสินสาขาวิเศษชัยชาญ
202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่น้ำน้อย ต.ศาลเจ้าโรงทอง 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190 
โทรสาร 0-3563-1190  
ธนาคารออมสินสาขาสิงห์บุรี
891/14 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
16000 
โทร. 0-3652-0223, 0-3652-1489 
โทรสาร 0-3652-1489  
ธนาคารออมสินสาขาอินทร์บุรี
25/1 ถ.สุขาภิบาล ต.อินทร์บุรี   
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร. 0-3658-1515, 0-3658-3258 
โทรสาร 0-3658-1515  
 
•ธนาคารออมสินภาค 5 
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ   
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-2419, 0-5623-1561-3  
โทรสาร 0-5622-2350 
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•ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ   
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-6510, 0-5623-1561-3 ต่อ 35 
โทรสาร 0-5622-6510 
ธนาคารออมสินสาขาสวรรค์วิถี
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ   
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453 
โทรสาร 0-5622-8453 
ธนาคารออมสินสาขาโกรกพระ
143/1 หมู่ที่ 4 อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 
โทร. 0-5629-1212, 0-5632-0320 
โทรสาร 0-5629-1212 
ธนาคารออมสินสาขาชุมแสง
19-21 ถ.แสงสันติสุข อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697 
โทรสาร 0-5628-2166 
ธนาคารออมสินสาขาตากฟ้า
340/1 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน  
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 
โทร. 0-5624-1362, 0-5635-9148 
โทรสาร 0-5624-1362 
ธนาคารออมสินสาขาตาคลี
300 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039 
โทรสาร 0-5626-1541 
ธนาคารออมสินสาขาท่าตะโก
371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์   
ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038 
โทรสาร 0-5624-9333 
ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์
46 ถ.เวสสุวรรณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104 
โทรสาร 0-5622-9104 
ธนาคารออมสินสาขาบรรพตพิสัย
123/1 หมู่ที่ 2 ถ.บรรพตพิสัย-หนองสังข์   
ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510 
โทรสาร 0-5627-9103 
ธนาคารออมสินสาขาพยุหะคีรี
170/5 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะคีรี   
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017 
โทรสาร 0-5634-1053 
ธนาคารออมสินสาขาลาดยาว
765 หมู่ที่ 6 ถ.ลาดยาว-นครสวรรค์   
ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340 
โทรสาร 0-5627-1008 
ธนาคารออมสินสาขาหนองบัว
51 หมู่ที่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง   
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146 
โทรสาร 0-5625-1333 
 
•ธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร
30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 
โทร. 0-5571-1031  
โทรสาร 0-5571-1031 
ธนาคารออมสินสาขากำแพงเพชร
30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 
โทร. 0-5571-1136, 0-5572-1671 
โทรสาร 0-5571-1136 

ธนาคารออมสินสาขาคลองขลุง
61 หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง   
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437 
โทรสาร 0-5578-1437 
ธนาคารออมสินสาขาตาก
319 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 
โทร. 0-5551-1147, 0-5554-0441 
โทรสาร 0-5551-1147 
ธนาคารออมสินสาขานครชุม
120/16 หมู่ที่ 5 ต.นครชุม  
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 
โทร. 0-5579-9639 
โทรสาร 0-5579-9639 
ธนาคารออมสินสาขาพรานกระต่าย
5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน   
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 
โทร. 0-5576-1264, 0-5576-1507 
โทรสาร 0-5576-1264 
ธนาคารออมสินสาขาพบพระ
37 หมู่ที่ 7 บ้านดอนเจดีย์ ต.ช่องแคบ   
อ.พบพระ จ.ตาก 63160 
โทร. 0-5556-7171  
โทรสาร 0-5556-7171 
ธนาคารออมสินสาขาแม่ระมาด
205/1 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 
โทร. 0-5558-1175, 0-5555-3111 
โทรสาร 0-5558-1175 
ธนาคารออมสินสาขาแม่สอด
299/4 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
โทร. 0-5553-1084, 0-5554-2547 
โทรสาร 0-5553-1084 
ธนาคารออมสินสาขาสลกบาตร
1012 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร   
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400 
โทรสาร 0-5577-1400 
ธนาคารออมสินสาขาอุ้มผาง(ธนาคารชุมชน)
ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ 3   
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 
โทร. 0-5556-1600, 0-5556-1601 
โทรสาร 0-5556-1601 
 
•ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน   
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 
โทร. 0-5662-1422                   
โทรสาร 0-5662-1422 
ธนาคารออมสินสาขาตะพานหิน
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน   
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092 
โทรสาร 0-5662-1265 
ธนาคารออมสินสาขาบางมูลนาก
41 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559 
โทรสาร 0-5663-1070 
ธนาคารออมสินสาขาพิจิตร
602/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555 
โทรสาร 0-5661-1264 

ธนาคารออมสินสาขาโพทะเล
763 หมู่ที่ 2 ถ.โพทะเล-บางมูลนาก   
อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253 
โทรสาร 0-5668-1147 
ธนาคารออมสินสาขาราชรถ
20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
โทร. 0-5661-3264, 0-5665-2925 
โทรสาร 0-5661-3264 
ธนาคารออมสินสาขาสากเหล็ก
282/9 หมู่ที่ 1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.สากเหล็ก   
กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265 
โทรสาร 0-5669-9232 
ธนาคารออมสินสาขาสามง่าม
190 หมู่ที่ 13 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร   
อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166 
โทรสาร 0-5669-1166 
 
•ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 0-5671-2450 
โทรสาร 0-5671-2450 
ธนาคารออมสินสาขาเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091 
โทรสาร 0-5671-1450 
ธนาคารออมสินสาขาชนแดน
1101 หมู่ที่ 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน   
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 
โทร. 0-5676-1590-1 
โทรสาร 0-5676-1590 
ธนาคารออมสินสาขาซับสมอทอด
128-129 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด 
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 
โทร. 0-5656-1431, 0-5673-1221 
โทรสาร 0-5673-1221 
ธนาคารออมสินสาขาวิเชียรบุรี
908 หมู่ที่ 13 ถ.บุศราคัม ต.ท่าโรง   
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444 
โทรสาร 0-5679-1444 
ธนาคารออมสินสาขาศรีเทพ
36/6 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด   
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 
โทร. 0-5679-8821 
โทรสาร 0-5679-8822  
ธนาคารออมสินสาขาหนองไผ่
194 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก   
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881 
โทรสาร 0-5678-1881 
ธนาคารออมสินสาขาหล่มเก่า
580 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185 
โทรสาร 0-5670-9238 
ธนาคารออมสินสาขาหล่มสัก
119 ถ.วจี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401 
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401 
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•ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000  
โทร. 0-5651-4577  
โทรสาร 0-5651-4577 
ธนาคารออมสินสาขาอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000  
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487 
โทรสาร 0-5651-1070 
ธนาคารออมสินสาขาชัยนาท
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576  
โทรสาร 0-5641-1693 
ธนาคารออมสินสาขามโนรมย์
45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธานี ต.คุ้งสำเภา   
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110  
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478  
โทรสาร 0-5649-1111 
ธนาคารออมสินสาขาลานสัก
53/4 ถ.หนองฉาง-ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160  
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085 
โทรสาร 0-5653-7085 
ธนาคารออมสินสาขาวัดสิงห์
51-52 ถ.ภูวสุวรรณวิถี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120  
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264  
โทรสาร 0-5646-1111 
ธนาคารออมสินสาขาสรรคบุรี
4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา   
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140  
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280  
โทรสาร 0-5648-1111 
ธนาคารออมสินสาขาสรรพยา
347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยนาท-สิงห์บุรี   
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150  
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238  
โทรสาร 0-5649-9100 
ธนาคารออมสินสาขาหันคา
274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130  
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009 
โทรสาร 0-5645-1009 
ธนาคารออมสินสาขาหนองฉาง
276/1 หมู่ที่ 5 ถ.หนองฉาง-อุทัยธานี   
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110  
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077 
โทรสาร 0-5653-1077 
 

• ธนาคารออมสินภาค 6 
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 
โทร. 0-5541-1599, 0-5541-4569, 0-5541-4570, 0-
5541-6164, 0-5541-4571 
โทรสาร 0-5541-4569, 0-5541-4571 
ศูนย์สื่อสารข้อมูลพิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5525-8557, 0-5521-9429-30 
โทรสาร 0-5524-3710 
 
•ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 
โทร. 0-5541-7891 
โทรสาร 0-5541-7891 
ธนาคารออมสินคลองโพ
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 
โทร. 0-5541-3481, 0-5544-0799 
โทรสาร 0-5541-3481 

ธนาคารออมสินสาขากงไกรลาศ
66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง  
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 
โทร. 0-5569-1019, 0-5569-1232, 0-5569-1031  
โทรสาร 0-5569-1031  
ธนาคารออมสินสาขาตรอน
78/12 หมู่ที่ 2 ถ.รพช. ต.บ้านแก่ง   
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 
โทร. 0-5549-1109, 0-5549-1372 
โทรสาร 0-5549-1109  
ธนาคารออมสินสาขาทุ่งเสลี่ยม
187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้าอำเภอ  
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192 
โทรสาร 0-5565-9192  
ธนาคารออมสินสาขาน้ำปาด
26/3 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรานุรักษ์ ต.แสนตอ   
อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447 
โทรสาร 0-5548-1117  
ธนาคารออมสินสาขาพิชัย
190/1 หมู่ที่ 3 ถ.มหาธาตุ ต.ในเมือง   
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048  
โทรสาร 0-5542-1032 
ธนาคารออมสินสาขาลับแล
180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ   
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282 
โทรสาร 0-5543-1073 
ธนาคารออมสินสาขาศรีสัชนาลัย
690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว   
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130    
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479  
โทรสาร 0-5567-1479  
ธนาคารออมสินสาขาศรีสำโรง
243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล   
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636 
โทรสาร 0-5568-1636  
ธนาคารออมสินสาขาสวรรคโลก
66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก   
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917 
โทรสาร 0-5564-1613  
ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 
โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545  
โทรสาร 0-5561-1545  
ธนาคารออมสินสาขาอุตรดิตถ์
9 ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 
โทร. 0-5541-1063, 0-5544-2911, 0-5541-6995 
โทรสาร 0-5541-1063 
 
•ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5524-8984-5, 0-5524-3710 
โทรสาร 0-5524-8984, 0-5524-3710  
ธนาคารออมสินสาขาพิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557 
โทรสาร 0-5525-8557 

ธนาคารออมสินสาขาชาติตระการ
116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงคราม ต.ป่าแดง  
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 
โทร. 0-5538-1448 
โทรสาร 0-5538-1448  
ธนาคารออมสินสาขาท่ามะปราง
262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524 
โทรสาร 0-5521-8077  
ธนาคารออมสินสาขานครไทย
303/1 หมู่ที่ 6 ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย   
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 
โทร. 0-5538-8981, 0-5538-9027, 0-5538-9833 
โทรสาร 0-5538-9027  
ธนาคารออมสินสาขานางพญา
16/113-114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 0-5521-9881, 0-5525-8572  
โทรสาร 0-5525-8572  
ธนาคารออมสินสาขาบางกระทุ่ม
146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บางกระทุ่ม    
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 
โทร. 0-5529-6351, 0-5539-1122 
โทรสาร 0-5539-1122  
ธนาคารออมสินสาขาบางระกำ
57/1 หมู่ที่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511 
โทรสาร 0-5537-1039  
ธนาคารออมสินสาขาพรหมพิราม
271 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม   
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063 
โทรสาร 0-5529-0546  
ธนาคารออมสินสาขาวังทอง
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427, 0-5522-8514 
โทรสาร 0-5531-1427  
 
•ธนาคารออมสินเขตแพร่
492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น   
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 
โทร. 0-5454-3463 
โทรสาร 0-5454-3463  
ธนาคารออมสินสาขาสูงเม่น
492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น   
อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 
โทร. 0-5463-1637, 0-5454-1496 
โทรสาร 0-5454-1496  
ธนาคารออมสินสาขาเด่นชัย
672 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย   
อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992 
โทรสาร 0-5461-3020  
ธนาคารออมสินสาขาท่าวังผา
651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135  
โทรสาร 0-5479-9110  
ธนาคารออมสินสาขานาน้อย
316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย  
อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127 
โทรสาร 0-5478-9127  
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ธนาคารออมสินสาขาน่าน
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079 
โทรสาร 0-5471-0252  
ธนาคารออมสินสาขาปัว
165 หมู่ที่ 3 ถ.วรนคร ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241 
โทรสาร 0-5479-1241  
ธนาคารออมสินสาขาแพร่
76 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
โทร. 0-5462-5844, 0-5462-7344, 0-5462-7343 
โทรสาร 0-5462-7344  
ธนาคารออมสินสาขาแม่จริม
243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079 
โทรสาร 0-5476-9077  
ธนาคารออมสินสาขาร้องกวาง
53/1 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง   
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140            
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295 
โทรสาร 0-5459-7295  
ธนาคารออมสินสาขาเวียงสา
464 หมู่ที่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง   
อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696 
โทรสาร 0-5478-1175  
ธนาคารออมสินสาขาสอง
4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเคราะห์ ต.บ้านกลาง   
อ.สอง จ.แพร่ 54120 
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626 
โทรสาร 0-5459-1626  
 
•ธนาคารออมสินเขตลำปาง
71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 
โทร. 0-5423-1062 
โทรสาร 0-5423-1062 
ธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย
71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 
โทร. 0-5422-3125, 0-5431-8472 
โทรสาร 0-5422-3125  
ธนาคารออมสินสาขาเกาะคา
441 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา   
อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017 
โทรสาร 0-5428-1441  
ธนาคารออมสินสาขางาว
218 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ   
อ.งาว จ.ลำปาง 52110 
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255 
โทรสาร 0-5426-1244  
ธนาคารออมสินสาขาแจ้ห่ม
314/4 หมู่ที่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม   
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692 
โทรสาร 0-5427-1192  
ธนาคารออมสินสาขาเถิน
129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด  
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020 
โทรสาร 0-5429-1189  
ธนาคารออมสินสาขาแม่ทะ
23 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ทะ-ลำปาง ต.นาครัว   
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566 
โทรสาร 0-5433-1566  

ธนาคารออมสินสาขาลำปาง
15 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009  
โทรสาร 0-5422-7009  
ธนาคารออมสินสาขาวังเหนือ
559 หมู่ที่ 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ   
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 
โทร. 0-5427-9011 
โทรสาร 0-5427-9099  
ธนาคารออมสินสาขาห้างฉัตร
116/1 หมู่ที่ 6 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ห้างฉัตร   
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081 
โทรสาร 0-5426-9120  
ธนาคารออมสินสาขาย่อยบิ๊กซีลำปาง
2CR 212/2 ชั้น 2 ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  
(สาขาลำปาง) 
65 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย  
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 
โทร. 0-5423-1799 
โทรสาร 0-5423-1799 


• ธนาคารออมสินภาค 7  
4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา   
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร. 0-5311-6270-4 
โทรสาร 0-5311-6275 
งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคเหนือ
4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา   
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร. 0-5311-6279-85  
โทรสาร 0-5311-6278 
 
•ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร. 0-5371-1430, 0-5374-4384 
โทรสาร 0-5374-4384 
ธนาคารออมสินสาขากลางเวียง
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร. 0-5371-5080-1 
โทรสาร 0-5371-5080 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงของ
142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร. 0-5379-1501, 0-5379-1153 
โทรสาร 0-5379-1153 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงคำ
457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 
โทร. 0-5441-5040 
โทรสาร 0-5445-1976 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงราย
513/1 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710  
โทรสาร 0-5371-1774 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงแสน
718 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
โทร. 0-5365-0812 
โทรสาร 0-5365-0812 
ธนาคารออมสินสาขาจุน
92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 
โทร. 0-5442-0387, 0-5445-9229  
โทรสาร 0-5445-9229 

ธนาคารออมสินสาขาดอกคำใต้
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 
โทร. 0-5441-8276, 0-5449-1480 
โทรสาร 0-5449-1480 
ธนาคารออมสินสาขาเทิง
38/2 หมู่ที่ 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง   
อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527  
โทรสาร 0-5379-5503 
ธนาคารออมสินสาขาปง
200 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 
โทร. 0-5442.9497, 0-5449-7230  
โทรสาร 0-5449-7230 
ธนาคารออมสินสาขาพะเยา
20 ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร. 0-5443-1043, 0-5448-1390  
โทรสาร 0-5448-1390 
ธนาคารออมสินสาขาพาน
2097 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
โทร. 0-5372-1524, 0-5372-1910 
โทรสาร 0-5372-1524 
ธนาคารออมสินสาขาแม่จัน
6 หมู่ที่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
57110 
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456 
โทรสาร 0-5377-1456 
ธนาคารออมสินสาขาแม่สาย
80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 
โทร. 0-5364-0781, 0-5373-1695 
โทรสาร 0-5373-1695 
ธนาคารออมสินสาขาเวียงป่าเป้า
17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494 
โทรสาร 0-5378-1494 
 
•ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่1
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร. 0-5321-1524-5 
โทรสาร 0-5321-1524 
ธนาคารออมสินสาขาประตูช้างเผือก
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร. 0-5322-1920 
โทรสาร 0-5322-1920 ต่อ 15 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่
18-24 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร. 0-5325-2198 
โทรสาร 0-5323-4068 
ธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด
39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
โทร. 0-5349-5507, 0-5349-6015 
โทรสาร 0-5349-5507 
ธนาคารออมสินสาขาถ.ทิพย์เนตร
96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร. 0-5320-1500-1, 0-5327-6883  
โทรสาร 0-5320-1500-1 
ธนาคารออมสินสาขาท่าแพ
312 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576 
โทรสาร 0-5323-3057 
ธนาคารออมสินสาขาบวกครกหลวง
4 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร. 0-5311-6276-7 
โทรสาร 0-5311-6276 
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ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. 0-5322-1807 
โทรสาร 0-5322-1807 
ธนาคารออมสินสาขาสันกำแพง
8 หมู่ที่ 8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
โทร. 0-5333-1008, 0-5333-1200 
โทรสาร 0-5333-1008 ต่อ 14 
ธนาคารออมสินสาขาหนองหอย
330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ   
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร. 0-5327-8096, 0-5327-8144, 0-5380-0880 
โทรสาร 0-5327-8144 
ธนาคารออมสินสาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
2 ชั้น G 194/2 ถ.มหิดล ต.หายยา   
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร. 0-5327-0942 
โทรสาร 0-5327-0943 
 
•ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่2
288 หมู่ที่ 3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
โทร. 0-5344-1544, 0-5344-2253 
โทรสาร 0-5344-1544 
ธนาคารออมสินสาขาหางดง
288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง   
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
โทร. 0-5344-2071-2 
โทรสาร 0-5344-2072 
ธนาคารออมสินสาขาไชยปราการ
38/11 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว   
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 
โทร. 0-5345-7040, 0-5387-0951 
โทรสาร 0-5345-7040 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงดาว
399 หมู่ที่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 
โทร. 0-5345-5243 
โทรสาร 0-5345-5243 ต่อ 11 
ธนาคารออมสินสาขาฝาง
55 หมู่ที่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209  
โทรสาร 0-5345-1153 
ธนาคารออมสินสาขาพร้าว
303 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190  
โทร. 0-5347-4141-2  
โทรสาร 0-5347-4142 ต่อ 14 
ธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้
9 หมู่ที่ 9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร   
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทร. 0-5335-3395 
โทรสาร 0-5335-3394 
ธนาคารออมสินสาขาแม่แตง
193/1 หมู่ที่ 2 ต.สันมหาพน  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
โทร. 0-5347-1234, 0-5347-1312  
โทรสาร 0-5347-1234, 0-5347-1312 ต่อ 16 
ธนาคารออมสินสาขาแม่ริม
114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้   
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445 
โทรสาร 0-5329-7545 
ธนาคารออมสินสาขาสันทราย
307 หมู่ที่ 4 ต.สันทรายหลวง  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
โทร. 0-5349-2973 
โทรสาร 0-5349-1768 ต่อ 15 

ธนาคารออมสินสาขาสารภี
21/1 หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908 
โทรสาร 0-5332-1251 
 
•ธนาคารออมสินเขตลำพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 
โทร. 0-5356-3397-8 
โทรสาร 0-5356-3398 
ธนาคารออมสินสาขาลำพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 
โทร. 0-5351-1056, 0-5353-0435 
โทรสาร 0-5351-1056 
ธนาคารออมสินสาขาจอมทอง
175/4 หมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 
โทร. 0-5334-1148, 0-5334-1724 
โทรสาร 0-5334-1148 ต่อ 16 
ธนาคารออมสินสาขาดอยเต่า(ธนาคารชุมชน)
178/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023 
โทรสาร 0-5346-9023 
ธนาคารออมสินสาขาป่าซาง
367 หมู่ที่ 1 ถ.ลำพูน-ลี้ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552  
โทรสาร 0-5352-0221, 0-5352-0552 ต่อ 14 
ธนาคารออมสินสาขาแม่สะเรียง
164 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง   
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 
โทร. 0-5368-1992, 0-5368-1164  
โทรสาร 0-5368-1992 
ธนาคารออมสินสาขาแม่ฮ่องสอน
28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ ต.จองคำ   
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143 
โทรสาร 0-5361-2143 
ธนาคารออมสินสาขาลี้
481 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 
โทร. 0-5397-9774-5 
โทรสาร 0-5397-9774 
ธนาคารออมสินสาขาสันป่าตอง
515 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
โทร. 0-5331-1085, 0-5382-4116 
โทรสาร 0-5331-1085 ต่อ 13 
ธนาคารออมสินสาขาอมก๋อย(ธนาคารชุมชน)
ภายในที่ว่าการอำเภออมก๋อย หมู่ที่ 1   
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 
โทร. 0-5346-7209-10 
โทรสาร 0-5346-7209 
ธนาคารออมสินสาขาฮอด
479 หมู่ที่ 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 
โทร. 0-5346-1364, 0-5346-1366 
โทรสาร 0-5346-1364 ต่อ 15 
ธนาคารออมสินสาขาปาย
85/3 หมู่ที่ 1 ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้   
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 
โทร. 0-5369-9805, 0-5369-9906 
โทรสาร 0-5369-9906 ต่อ 14 
 
•ธนาคารออมสินภาค 8
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย)   
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 0-4232-6276-7, ห้อง ผอภ.8 0-4232-6275,  
 หน่วยงานธุรการ 0-4232-6620 ต่อ 15 
โทรสาร 0-4232-6276-7 

ศูนย์สื่อสารข้อมูลอุดรธานี
108 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 0-4224-2071, 0-4224-2485 
โทรสาร 0-4224-9778 
 
•ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย)   
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 0-4232-6274, 0-4232-6620 ต่อ 13, 14 
โทรสาร 0-4232-6274 
ธนาคารออมสินสาขาบงคำ
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย)   
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 0-4224-5841, 0-4232-6278 
โทรสาร 0-4232-6278 
ธนาคารออมสินสาขากุมภวาปี
93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี   
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 
โทร. 0-4233-1363, 0-4233-1990 
โทรสาร 0-4233-1363 
ธนาคารออมสินสาขาน้ำโสม
5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุสาวรีย์เมืองน้ำโสม ต.ศรีสำราญ   
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289 
โทรสาร 0-4228-9289 
ธนาคารออมสินสาขาโนนสะอาด
347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น ต.โนนสะอาด 
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657 
โทรสาร 0-4239-2618 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง
261 หมู่ที่ 10 ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ   
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321 
โทรสาร 0-4227-1321 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านผือ
190 หมู่ที่ 10 ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ   
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234  
โทรสาร 0-4228-1234 
ธนาคารออมสินสาขาประชารักษา
85/2 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง   
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922 
โทรสาร 0-4224-3545 
ธนาคารออมสินสาขาเพ็ญ
230 หมู่ที่ 8 ถ.อุดรธานี-เพ็ญ ต.เพ็ญ   
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262 
โทรสาร 0-4227-9262 
ธนาคารออมสินสาขาโพศรี
559/25-27 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง   
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718 
โทรสาร 0-4222-1888 
ธนาคารออมสินสาขาวังสามหมอ
146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังสามหมอ   
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525 
โทรสาร 0-4238-7525 
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ธนาคารออมสินสาขาหนองหาน
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำราญ  
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296 
โทรสาร 0-4226-1153 
ธนาคารออมสินสาขาอุดรธานี
108 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390, 0-4224-9778 
โทรสาร 0-4224-9778 
 
•ธนาคารออมสินเขตเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 
โทร. 0-4281-4875 
โทรสาร 0-4281-4875 
ธนาคารออมสินสาขาเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 
โทร. 0-4281-3006, 0-4283-0632 
โทรสาร 0-4281-3006 
ธนาคารออมสินสาขาเชียงคาน
371/1 ถ.มะลิวัลย์ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598 
โทรสาร 0-4282-1020 
ธนาคารออมสินสาขาด่านซ้าย
157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่านซ้าย   
อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 
โทร. 0-4289-1600-1 
โทรสาร 0-4289-1601 
ธนาคารออมสินสาขานากลาง
209 หมู่ที่ 3 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นากลาง   
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268 
โทรสาร 0-4235-9268 
ธนาคารออมสินสาขาโนนสัง
13 หมู่ที่ 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง   
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349 
โทรสาร 0-4237-5325 
ธนาคารออมสินสาขาปากชม
460 หมู่ที่ 1 ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่   
อ.ปากชม จ.เลย 42150 
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064 
โทรสาร 0-4288-1003 
ธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง
369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513 
โทรสาร 0-4284-1376 
ธนาคารออมสินสาขาศรีบุญเรือง
164/1 หมู่ที่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่   
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068 
โทรสาร 0-4235-3373 
ธนาคารออมสินสาขาหนองบัวลำภู
89 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว   
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165 
โทรสาร 0-4231-2165 
 
•ธนาคารออมสินเขตสกลนคร
1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม   
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-6658 
โทรสาร 0-4271-6658 

ธนาคารออมสินสาขาถนนประชาราษฎร์
1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม   
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615 
โทรสาร 0-4271-4328 
ธนาคารออมสินสาขาดอนตาล
สำนักงานพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 7 ถ.เหมาลา ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315 
โทรสาร 0-4268-9315 
ธนาคารออมสินสาขาท่าอุเทน
69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่าอุเทน   
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 
โทร. 0-4258-1215, 0-4258-1259, 0-4258-1294 
โทรสาร 0-4258-1259 
ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม
301 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม  
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280, 0-4254-1648 
โทรสาร 0-4254-1280 
ธนาคารออมสินสาขานครพนม
34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355 
โทรสาร 0-4251-3006 
ธนาคารออมสินสาขานาแก
443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.นาแก   
อ.นาแก จ.นครพนม 48130 
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229 
โทรสาร 0-4257-1229 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง
16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้านแพง   
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403 
โทรสาร 0-4259-1403 
ธนาคารออมสินสาขาพังโคน
76/12 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500 
โทรสาร 0-4277-1177 
ธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร
122 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657 
โทรสาร 0-4261-1069 
ธนาคารออมสินสาขาเรณูนคร
81 หมู่ที่ 2 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ ต.โพนทอง   
อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508 
โทรสาร 0-4257-9508 
ธนาคารออมสินสาขาวานรนิวาส
353 หมู่ที่ 4 ถ.เดื่อเจริญ  
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510 
โทรสาร 0-4279-1127 
ธนาคารออมสินสาขาศรีสงคราม
403 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว   
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253 
โทรสาร 0-4259-9253 
ธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม   
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463 
โทรสาร 0-4271-1009 

ธนาคารออมสินสาขาสว่างแดนดิน
374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน   
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995 
โทรสาร 0-4272-1065 
 
•ธนาคารออมสินเขตหนองคาย
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
โทร. 0-4242-2979 
โทรสาร 0-4242-2979 
ธนาคารออมสินสาขาหนองคาย
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900 
โทรสาร 0-4241-1510 
ธนาคารออมสินสาขาเซกา
264 หมู่ที่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกา   
อ.เซกา จ.หนองคาย 43150 
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264 
โทรสาร 0-4248-9110 
ธนาคารออมสินสาขาโซ่พิสัย
509 หมู่ที่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170 
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302 
โทรสาร 0-4248-5215 
ธนาคารออมสินสาขาท่าบ่อ
382 หมู่ที่ 3 ถ.สันติสุข อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 
โทร. 0-4240-1007, 0-4243-1025 
โทรสาร 0-4243-1025 
ธนาคารออมสินสาขาบึงกาฬ
45 หมู่ที่ 1 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ   
อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 
โทร. 0-4249-1243, 0-4249-1444, 0-42491231 
โทรสาร 0-4249-1444 
ธนาคารออมสินสาขาปากคาด
161 หมู่ที่ 5 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.โนนศิลา   
อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190 
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107 
โทรสาร 0-4240-4284 
ธนาคารออมสินสาขาพรเจริญ
142 หมู่ที่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ   
อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058 
โทรสาร 0-4248-7058 
ธนาคารออมสินสาขาโพนพิสัย
66 หมู่ที่ 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล   
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243 
โทรสาร 0-4247-1243 
ธนาคารออมสินสาขาศรีเชียงใหม่
440 ถ.ประชาอุทิศ ต.พรานพร้าว   
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049 
โทรสาร 0-4245-1049 
 

• ธนาคารออมสินภาค 9  
293-293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4324-4944, 0-4324-3487 
โทรสาร 0-4323-6629  
ศูนย์สื่อสารข้อมูลขอนแก่น
293 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4323-8401, 0-4323-8468, 0-4323-8991 
โทรสาร 0-4323-8401 
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•ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น
293 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4323-7958 
โทรสาร 0-4323-7957 
ธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการ
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089 
โทรสาร 0-4324-4945 
ธนาคารออมสินสาขากระนวน
138/3 ถ.นิมิตเมือง ต.หนองโก   
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717 
โทรสาร 0-4325-1252 
ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น
248 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-0765, 0-4322-0575 
โทรสาร 0-4322-1122 
ธนาคารออมสินสาขาน้ำพอง
309-312 ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง   
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441 
โทรสาร 0-4343-1385 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านไผ่
713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง  
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 
โทร. 0-4327-2683, 0-4327-3360, 0-4327-3995 
โทรสาร 0-4327-2683 
ธนาคารออมสินสาขาพล
9 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875 
โทรสาร 0-4341-4528 
ธนาคารออมสินสาขามะลิวัลย์
180/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4323-8400, 0-4333-2990 
โทรสาร 0-4323-7892 
ธนาคารออมสินสาขาศรีจันทร์
110/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4322-0787, 0-4332-1568 
โทรสาร 0-4322-3044 
ธนาคารออมสินสาขาอุบลรัตน์(ธนาคารชุมชน)
45 หมู่ที่ 4 ถ.หน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ 
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 
โทร. 0-4344-6277, 0-4344-6010 
โทรสาร 0-4344-6010 
หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์การค้ายู พลาซ่า  123/1203 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0-4320-4218 
โทรสาร - 
 
•ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
151/9 ชั้น 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 
โทร. 0-4481-6444 
โทรสาร 0-4481-6444 
ธนาคารออมสินสาขาชัยภูมิ
151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506 
โทรสาร 0-4481-1719 
ธนาคารออมสินสาขาเกษตรสมบูรณ์
736 หมู่ที่ 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้านยาง   
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 
โทร. 0-4486-9104  
โทรสาร 0-4486-9104 

ธนาคารออมสินสาขาแก้งคร้อ
60 หมู่ที่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 
โทร. 0-4483-1572, 0-4488-2763 
โทรสาร 0-4488-2763 
ธนาคารออมสินสาขาจัตุรัส
344 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 
โทร. 0-4484-0721, 0-4485-1433 
โทรสาร 0-4485-1433 
ธนาคารออมสินสาขาชุมแพ
199/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015 
โทรสาร 0-4331-1331 
ธนาคารออมสินสาขาภูผาม่าน(ธนาคารชุมชน)
บริเวณที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน ถ.หนองเขียด-วังสวาป 
ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6239 
โทรสาร 0-4339-6238 
ธนาคารออมสินสาขาภูเวียง
18 หมู่ที่ 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง   
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-1507 
โทรสาร 0-4329-2102 
ธนาคารออมสินสาขามัญจาคีรี
247 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า   
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504 
โทรสาร 0-4328-9200 
ธนาคารออมสินสาขาหนองบัวแดง
304/2 ถ.พาณิชย์จำรูญ ต.หนองบัวแดง   
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141 
โทรสาร 0-4487-2121 
 
•ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
924-927 ชั้น 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด   
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
โทร. 0-4372-3183 
โทรสาร 0-4372-1268 
ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม
924-927 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด   
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675 
โทรสาร 0-4372-3675 
ธนาคารออมสินสาขากมลาไสย
25 หมู่ที่ 1 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย   
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 
โทร. 0-4383-1338, 0-4389-9134 
โทรสาร 0-4389-9134 
ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์
190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216 
โทรสาร 0-4381-1707 
ธนาคารออมสินสาขากุฉินารายณ์
342 หมู่ที่ 13 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ต.บัวขาว   
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499 
โทรสาร 0-4385-1278 
ธนาคารออมสินสาขาโกสุมพิสัย
136 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง   
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830 
โทรสาร 0-4376-1830 

ธนาคารออมสินสาขาเชียงยืน
511 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงยืนพัฒนา ต.เชียงยืน   
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 
โทร. 0-4378-1091, 0-4378-1328 
โทรสาร 0-4378-1091 
ธนาคารออมสินสาขาถีนานนท์
20/47 ถ.ถนีานนท ์ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์46000 
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154 
โทรสาร 0-4381-3292 
ธนาคารออมสินสาขาบรบือ
16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687 
โทรสาร 0-4377-1687 
ธนาคารออมสินสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
370 ถ.วิชิตราษฎร์บำรุง ต.ปะหลาน   
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 
โทร. 0-4379-0098, 0-4379-1424  
โทรสาร 0-4379-1424 
ธนาคารออมสินสาขายางตลาด
237 หมู่ที่ 20 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด   
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 
โทร. 0-4389-1581-2, 0-4389-1582 
โทรสาร 0-4389-1581 
ธนาคารออมสินสาขาวาปีปทุม
69 ถ.กฤษมานิต ต.หนองแสง   
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 
โทร. 0-4379-9056  
โทรสาร 0-4379-9385 
ธนาคารออมสินสาขาสมเด็จ
165 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508 
โทรสาร 0-4386-1488 
 
•ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด
125 ชั้น 3 ถ.สุริยะเดชบำรุง ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร. 0-4351-8474 
โทรสาร 0-4351-4098 
ธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด
125 ถ.สุริยะเดชบำรุง ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342 
โทรสาร 0-4351-1401 
ธนาคารออมสินสาขาเกษตรวิสัย
447 ถ.ปัทมานนท์ ต.เมือง  
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376 
โทรสาร 0-4358-9376 
ธนาคารออมสินสาขากุดชุม
409 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456 
โทรสาร 0-4578-9077 
ธนาคารออมสินสาขาคำเขื่อนแก้ว
110/1 หมู่ที่ 2 ถ.เหลี่ยมประดิษฐ์ ต.ลุมพุก   
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 
โทร. 0-4579-1299 
โทรสาร 0-4579-1300 
ธนาคารออมสินสาขาจตุรพักตรพิมาน
203 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง   
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 
โทร. 0-4356-1116, 0-4356-1147 
โทรสาร 0-4356-1147 
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ธนาคารออมสินสาขาพนมไพร
43/2 ถ.พนมไพรพิทักษ์ ต.พนมไพร   
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 
โทร. 0-4359-1091, 0-4359-1401 
โทรสาร 0-4359-1091 
ธนาคารออมสินสาขาโพนทอง
78 ถ.นิคมดำริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 
โทร. 0-4357-1194, 0-4357-1401 
โทรสาร 0-4357-1401 
ธนาคารออมสินสาขายโสธร
208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทร. 0-4571-2463, 0-4572-0826 
โทรสาร 0-4571-2463 
ธนาคารออมสินสาขาเลิงนกทา
24 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 
โทร. 0-4578-1008, 0-4578-1309 
โทรสาร 0-4578-1008 
ธนาคารออมสินสาขาสุวรรณภูมิ
328 ถ.ออมสินสงเคราะห์ ต.สระคู   
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 
โทร. 0-4353-2612, 0-4358-1401 
โทรสาร 0-4358-1401 
ธนาคารออมสินสาขาเสลภูมิ
222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 
โทร. 0-4353-3469, 0-4355-1401 
โทรสาร 0-4355-1401 
ธนาคารออมสินสาขาอาจสามารถ
7 หมู่ที่ 7 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ   
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301 
โทรสาร 0-4359-9075 
 
 
• ธนาคารออมสินภาค 10 
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4423-0154, 0-4424-1325 
โทรสาร 0-4423-0154, 0-4426-3450 
งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19/4 อาคารงานคอมพิวเตอร์ ธนาคารออมสินภาค 10  
ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4425-1077-9 
โทรสาร 0-4425-1080 
ศูนย์สื่อสารข้อมูลอุบลราชธานี
101 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 0-4524-3795 
โทรสาร 0-4524-3795 
 
•ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา1
19 ชั้น 3 ถ.โยธา ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4424-3817 
โทรสาร 0-4424-3817 
ธนาคารออมสินสาขาสุรนารี
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4424-1326, 0-4420-5364 
โทรสาร 0-4424-1326 
ธนาคารออมสินสาขาครบุรี
833 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาชื่น ต.แชะ   
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 
โทร. 0-4444-4021, 0-4444-4441 
โทรสาร 0-4444-4021 

ธนาคารออมสินสาขาโชคชัย
149/11 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย   
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 
โทร. 0-4449-1260, 0-4449-1292, 0-4449-1477 
โทรสาร 0-4449-1292 
ธนาคารออมสินสาขาด่านขุนทด
9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด   
อ.ด่านขุดทด จ.นครราชสีมา 30210 
โทร. 0-4420-4033, 0-4438-9089 
โทรสาร 0-4438-9089 
ธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล
525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4425-7147, 0-4425-7636, 0-4426-8053 
โทรสาร 0-4425-7147 
ธนาคารออมสินสาขานครราชสีมา
428/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4424-2003, 0-4425-7497, 0-4427-2239 
โทรสาร 0-4424-2003 
ธนาคารออมสินสาขาประตูชุมพล
8 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4424-3747, 0-4425-5081 
โทรสาร 0-4426-0234 
ธนาคารออมาสินสาขาปักธงชัย
320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก   
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 
โทร. 0-4428-4390, 0-4444-1041, 0-4444-1047 
โทรสาร 0-4444-1041 
ธนาคารออมสินสาขาปากช่อง
558 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 
โทร. 0-4431-1561, 0-4431-4799, 0-4431-6011 
โทรสาร 0-4431-1561 
ธนาคารออมสินสาขามุขมนตรี
1/36 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4425-7498, 0-4426-2911 
โทรสาร 0-4425-7498 
ธนาคารออมสินสาขาสีคิ้ว
12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว   
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 
โทร. 0-4441-1080, 0-4441-1486 
โทรสาร 0-4441-1080 
ธนาคารออมสินสาขาสูงเนิน
867 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์   
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 
โทร. 0-4441-9214, 0-4441-9982 
โทรสาร 0-4441-9214 
หน่วยให้บริการเดอะมอลล์นครราชสีมา
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 2 ใกล้บันได
เลื่อนทางขึ้น MCC HALL จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4439-3582-4 
โทรสาร - 
 
•ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา2
292/1 ชั้น 2 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง   
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 
โทร. 0-4448-1888 
โทรสาร 0-4448-1888 
ธนาคารออมสินสาขาพิมาย
292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง   
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 
โทร. 0-4447-1888 
โทรสาร 0-4447-1888 

ธนาคารออมสินสาขาคง
112 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เมืองคง   
อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 
โทร. 0-4445-9166, 0-4446-9279, 0-4445-9022 
โทรสาร 0-4445-9166 
ธนาคารออมสินสาขาจักราช
299 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.จักราช   
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247, 0-4439-9500 
โทรสาร 0-4439-9067 
ธนาคารออมสินสาขาชุมพวง
79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ทางพาด   
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030, 0-4447-7278 
โทรสาร 0-4447-7010 
ธนาคารออมสินสาขาโนนไทย
768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย   
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 
โทร. 0-4438-1180, 0-4438-1268, 0-4438-1258 
โทรสาร 0-4438-1268 
ธนาคารออมสินสาขาโนนสูง
76 ถ.ศรีธานี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 
โทร. 0-4437-9030, 0-4437-9379, 0-4437-9374 
โทรสาร 0-4437-9379 
ธนาคารออมสินสาขาบัวใหญ่
153 ถ.วิเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่   
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 
โทร. 0-4446-2010, 0-4446-1642, 0-4446-2310 
โทรสาร 0-4446-1642 
ธนาคารออมสินสาขาประทาย
84 หมู่ที่ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย   
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173, 0-4447-9039 
โทรสาร 0-4447-9084 
 
•ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์
21 ชั้น 3 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 
โทร. 0-4461-6806 
โทรสาร 0-4461-6806 
ธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์
21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 
โทร. 0-4461-1218 
โทรสาร 0-4461-1600 
ธนาคารออมสินสาขากระสัง
192 หมู่ที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กระสัง   
อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 
โทร. 0-4469-1009, 0-4469-1286 
โทรสาร 0-4469-1009 
ธนาคารออมสินสาขาท่าตูม
237 หมู่ที่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่ามะตูม   
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499, 0-4459-1558 
โทรสาร 0-4459-1499 
ธนาคารออมสินสาขานางรอง
371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง   
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 
โทร. 0-4462-2295, 0-4463-1998 
โทรสาร 0-4463-1998 
ธนาคารออมสินสาขาประโคนชัย
297 หมู่ที่ 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย   
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 
โทร. 0-4465-1019, 0-4467-1245 
โทรสาร 0-4467-1245 
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ธนาคารออมสินสาขาปราสาท
1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน   
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738, 0-4455-1281 
โทรสาร 0-4455-1738 
ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง
388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 
โทร. 0-4465-5022, 0-4468-9060, 0-4465-5036 
โทรสาร 0-4465-5022 
ธนาคารออมสินสาขาลำปลายมาศ
742 หมู่ที่ 9 ถ.ราษฎร์ดำริ ต.ลำปลายมาศ   
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 
โทร. 0-4462-3120, 0-4462-3173, 0-4466-1439 
โทรสาร 0-4466-1439 
ธนาคารออมสินสาขาสตึก
49 หมู่ที่ 16 ถ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 
โทร. 0-4462-7417, 0-4468-1075 
โทรสาร 0-4468-1075 
ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์
356 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
โทร. 0-4451-1010, 0-4451-4227 
โทรสาร 0-4451-1010 
ธนาคารออมสินสาขาหนองกี่
83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่   
อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 
โทร. 0-4464-1413, 0-4464-1478, 0-4465-3189 
โทรสาร 0-4464-1478 
 
•ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9 ชั้น 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้   
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร. 0-4564-3436 
โทรสาร 0-4561-4000 
ธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร. 0-4561-1095, 0-4561-2659 
โทรสาร 0-4561-2659 
ธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์
59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำอ้อม   
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 
โทร. 0-4563-5826, 0-4566-1464, 0-4566-1822 
โทรสาร 0-4566-1822 
ธนาคารออมสินสาขากันทรารมย์
85/7 หมู่ที่ 14 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254 
โทรสาร 0-4565-1216 
ธนาคารออมสินสาขาขุขันธ์
766 หมู่ที่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ   
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314 
โทรสาร 0-4563-0505 
ธนาคารออมสินสาขาขุนหาญ
52/2 หมู่ที่ 6 ถ.ขุนหาญ-พยุห์ ต.สิ   
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 
โทร. 0-4563-7615, 0-4567-9046 
โทรสาร 0-4567-9046 
ธนาคารออมสินสาขารัตนบุรี
138 หมู่ที่ 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี   
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562 
โทรสาร 0-4459-9095 

ธนาคารออมสินสาขาราษีไศล
39 หมู่ที่ 14 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง   
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507 
โทรสาร 0-4568-1050 
ธนาคารออมสินสาขาศีขรภูมิ
52 หมู่ที่ 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง   
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556 
โทรสาร 0-4456-1286 
ธนาคารออมสินสาขาสังขะ
213/1 หมู่ที่ 1 ถ.อภิสาร ต.สังขะ  
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395 
โทรสาร 0-4457-1395 
ธนาคารออมสินสาขาอุทุมพรพิสัย
845 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง   
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 
โทร. 0-4563-8273, 0-4563-8296 
โทรสาร 0-4563-8296 
 
•ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี
1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 0-4524-0326, 0-4525-5340 
โทรสาร 0-4525-4545 
ธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี
1 ชั้น 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 0-4526-2218, 0-4524-3795 
โทรสาร 0-4524-3795 ต่อ 19 
ธนาคารออมสินสาขาเขมราฐ
50 หมู่ที่ 7 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ   
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 
โทร. 0-4549-1212, 0-4549-1769 
โทรสาร 0-4549-1212 
ธนาคารออมสินสาขาเขื่องใน
150/1 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน   
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031, 0-4539-1311 
โทรสาร 0-4539-1031 
ธนาคารออมสินสาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา ต.เมืองเดช  
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 
โทร. 0-4536-1944 
โทรสาร 0-4536-1130 
ธนาคารออมสินสาขานาจะหลวย
1/1 หมู่ที่ 11 ต.นาจะหลวย   
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 
โทร. 0-4537-9250 
โทรสาร 0-4537-9250 
ธนาคารออมสินสาขาพิบูลมังสาหาร
5/5 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร   
จ.อุบลราชธานี 34110 
โทร. 0-4544-1186, 0-4544-1368, 0-4544-1586 
โทรสาร 0-4544-1586 
ธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ ไทร
อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก   
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 
โทร. 0-4549-6146 
โทรสาร 0-4549-6147 

ธนาคารออมสินสาขาวารินชำราบ
140 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำราบ   
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทร. 0-4532-1760, 0-4532-3553 
โทรสาร 0-4532-3533 
ธนาคารออมสินสาขาอำนาจเจริญ
640 หมู่ที่ 19 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง   
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036, 0-4545-2787 
โทรสาร 0-4551-1036 
หน่วยให้บริการถนนยุทธภัณฑ์
101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง   
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 0-4524-0992, 0-4524-0993 
โทรสาร - 
 
 
• ธนาคารออมสินภาค 11 
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 
โทร. 0-3838-7022-4 ต่อ 11-17 
โทรสาร 0-3838-7025, 0-3838-7026 
ศูนย์สื่อสารข้อมูลชลบุรี
164 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย   
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0-3827-3814 
โทรสาร 0-3828-2108 
 
•ธนาคารออมสินเขตชลบุรี
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 
โทร. 0-3838-6181 
โทรสาร 0-3838-6181 
ธนาคารออมสินสาขาหนองมน
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830 
โทรสาร 0-3838-2830 
ธนาคารออมสินสาขาชลบุรี
164 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย   
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0-3827-3815, 0-3828-2108, 0-3828-2384 
โทรสาร 0-3828-2108 
ธนาคารออมสินสาขาถนนสุขประยูร
726/25-26 ถ.สุขประยูร ต.บางปลาสร้อย   
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
โทร. 0-3827-3816, 0-3828-3410 
โทรสาร 0-3827-3816 
ธนาคารออมสินสาขาบางละมุง
460 หมู่ที่ 4 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ   
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร. 0-3822-2002, 0-3822-2012 
โทรสาร 0-3822-2012 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านบึง
24 ถ.วิฑูรย์ดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980 
โทรสาร 0-3844-3131 
ธนาคารออมสินสาขาพนัสนิคม
22 ถ.เมืองเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 
โทร. 0-3841-6777, 0-3846-2960 
โทรสาร 0-3846-2960 
ธนาคารออมสินสาขาพานทอง
85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พานทอง-หัวไผ่   
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 
โทร. 0-3845-1115, 0-3845-1976 
โทรสาร 0-3845-1115 
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ธนาคารออมสินสาขาเมืองพัทยา
8/46-48 หมู่ที่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ   
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร. 0-3842-3643, 0-3842-3690 
โทรสาร 0-3842-3690 
ธนาคารออมสินสาขาศรีราชา
111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร. 0-3831-1001, 0-3832-3111 
โทรสาร 0-3831-1001 
ธนาคารออมสินสาขาสวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ถ.หนองขาม   
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทร. 0-3848-1541, 0-3848-1542 
โทรสาร 0-3848-1541 
ธนาคารออมสินสาขาสัตหีบ
359 หมู่ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล 7 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 
โทร. 0-3843-7117, 0-3843-7437, 0-3843-8544 
โทรสาร 0-3843-7117 
ธนาคารออมสินสาขาหัวกุญแจ
204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 
โทร. 0-3820-1153, 0-3874-2539 
โทรสาร 0-3820-1153 
หน่วยให้บริการเมืองพัทยาใต้
205/23-24 หมู่ที่ 10 ถ.พัทยาใต้ 2 ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 
โทร. 0-3842-8749 
โทรสาร 0-3842-8749 
หน่วยให้บริการศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชั้น 4 ห้อง F-408 
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร. 0-3832-5482 
โทรสาร 0-3832-5483 
 
•ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี
249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 
โทร. 0-3939-5560, 0-3939-5561 
โทรสาร 0-3939-5560 
ธนาคารออมสินสาขาห้วยสะท้อน
249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 
โทร. 0-3939-5494, 0-3939-5318 
โทรสาร 0-3939-5494 
ธนาคารออมสินสาขาขลุง
29/1 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 
โทร. 0-3944-1065, 0-3944-1122 
โทรสาร 0-3944-1122 
ธนาคารออมสินสาขาเขาสมิง(ธนาคารชุมชน)
183/2-3 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง   
อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 
โทร. 0-3959-9155 
โทรสาร 0-3959-9155 
ธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี
20 ถ.ประชานิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993, 0-3932-7925 
โทรสาร 0-3932-7925 
ธนาคารออมสินสาขาตราด
81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040 
โทรสาร 0-3951-1083 
ธนาคารออมสินสาขาถนนท่าแฉลบ
573-575 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015 
โทรสาร 0-3932-1137 

ธนาคารออมสินสาขากบินทร์บุรี
431 ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์บุรี   
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 
โทร. 0-3728-1195, 0-3728-2491 
โทรสาร 0-3728-2491 
ธนาคารออมสินสาขาประจันตคาม
376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.ประจันตคาม 
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 
โทร. 0-3729-1386  
โทรสาร 0-3729-1386 
ธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี
96 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง  
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963 
โทรสาร 0-3721-1077 
ธนาคารออมสินสาขาวังน้ำเย็น
802 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 
โทร. 0-3725-1063, 0-3725-2014 
โทรสาร 0-3725-1063 
ธนาคารออมสินสาขาวัฒนานคร
1046-1047 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 
โทร. 0-3726-1310 
โทรสาร 0-3726-1310 
ธนาคารออมสินสาขาศรีมหาโพธิ
5 หมู่ที่ 3 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศรีมหาโพธิ   
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272 
โทรสาร 0-3727-9272 
ธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว
268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว  
อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 
โทร. 0-3724-1013, 0-3724-2978 
โทรสาร 0-3724-1013 
ธนาคารออมสินสาขาอรัญประเทศ
56 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ   
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 
โทร. 0-3723-2416 
โทรสาร 0-3723-1023 
 
•ธนาคารออมสินเขตระยอง
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939  
โทรสาร 0-3862-2936 
ธนาคารออมสินสาขาเนินพระ
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3861-9042-4 
โทรสาร 0-3861-9042-3 
ธนาคารออมสินสาขาแกลง
16 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน  
อ.แกลง จ.ระยอง 21110 
โทร. 0-3867-1171, 0-3867-1784, 0-3867-1717 
โทรสาร 0-3867-1784 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านค่าย
113 หมู่ที่ 2 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย   
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 
โทร. 0-3864-1009, 0-3864-1767 
โทรสาร 0-3864-1009 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านฉาง
48/31 ถ.สขุมุวทิ ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130  
โทร. 0-3860-1043, 0-3888-0415 
โทรสาร 0-3888-0415 

ธนาคารออมสินสาขาท่าใหม่
53 ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066   
โทรสาร 0-3943-1789 
ธนาคารออมสินสาขาสอยดาว
177 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 
โทร. 0-3936-4452, 0-3938-1010 
โทรสาร 0-3938-1010 
 
•ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงทรา
106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง   
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร. 0-3851-7075 
โทรสาร 0-3851-7075 
ธนาคารออมสินสาขาถนนมหาจักรพรรดิ์
106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง   
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร. 0-3881-2432, 0-3881-2589 
โทรสาร 0-3881-2589 
ธนาคารออมสินสาขาฉะเชิงเทรา
115 ถ.สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร. 0-3851-1076, 0-3881-1716, 0-3881-7911 
โทรสาร 0-3851-1076 
ธนาคารออมสินสาขานครนายก
2/1-380 ถ.ศรีเมือง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565 
โทรสาร 0-3731-1295 
ธนาคารออมสินสาขาบางคล้า
94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ อ.บางคล้า  
จ.ฉะเชิงเทรา 24110 
โทร. 0-3854-1076, 0-3854-1899, 0-3882-5259 
โทรสาร 0-3854-1899 
ธนาคารออมสินสาขาบางปะกง
239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24130 
โทร. 0-3853-1016, 0-3853-2082, 0-3853-2555 
โทรสาร 0-3853-1016 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านนา
24 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019 
โทรสาร 0-3738-1573 
ธนาคารออมสินสาขาพนมสารคาม
685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒนา   
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555 
โทรสาร 0-3855-1076 
ธนาคารออมสินสาขาองครักษ์
148-150 หมู่ที่ 2 ถ.สายองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว   
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  
โทร. 0-3739-1818, 0-3739-1833 
โทรสาร 0-3739-1833 
 
•ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
566 หมู่ที่ 8 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 
โทร. 0-3728-2658 
โทรสาร 0-3728-2658 
ธนาคารออมสินสาขาสี่แยกกบินทร์บุรี
566 หมู่ที่ 8 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 
โทร. 0-3728-2146, 0-3728-2288 
โทรสาร 0-3728-2146 
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ธนาคารออมสินสาขาเพ
232/1 หมู่ที่ 2 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ   
อ.เมือง จ.ระยอง 21160 
โทร. 0-3865-1765, 0-3865-3260 
โทรสาร 0-3865-1765 
ธนาคารออมสินสาขามาบตาพุด
85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด   
อ.เมือง จ.ระยอง 21150 
โทร. 0-3868-1024, 0-3868-1300 
โทรสาร 0-3868-1024 
ธนาคารออมสินสาขาระยอง
003 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่   
อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270 
โทรสาร 0-3861-1005 
 

• ธนาคารออมสินภาค 12 
927/16  ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย   
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  
โทร. 0-3441-3144-7  
โทรสาร 0-3441-3144-7 
ศูนย์สื่อสารข้อมูลนครปฐม  
243/33 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์   
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979 
โทรสาร 0-3425-3979 
 
•ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย   
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร. 0-3441-3148-9 
โทรสาร 0-3441-3149 
ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร
927/16 ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย   
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร. 0-3441-1111, 0-3481-0909 
โทรสาร 0-3441-1111 
ธนาคารออมสินสาขากระทุ่มแบน
1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน   
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 
โทร. 0-3447-1555, 0-3484-4497 
โทรสาร 0-3447-1555 
ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก
259 หมู่ที่ 8 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.ดำเนินสะดวก 
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 
โทร. 0-3224-1001, 0-3234-6235 
โทรสาร 0-3224-1001 
ธนาคารออมสินสาขาบางคนที
44/2 หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา   
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 
โทร. 0-3476-1533, 0-3476-2019 
โทรสาร 0-3476-1533 
ธนาคารออมสินสาขาบางแพ
314/6 หมู่ที่ 5 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางแพ 
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160  
โทร. 0-3238-1005, 0-3238-3599  
โทรสาร 0-3238-1005 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว
52 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 
โทร. 0-3448-1333, 0-3448-1579  
โทรสาร 0-3448-1333 

ธนาคารออมสินสาขาปากท่อ
462/1 หมู่ที่ 1 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ปากท่อ   
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 
โทร. 0-3228-1472 
โทรสาร 0-3228-1472 
ธนาคารออมสินสาขาเพชรสมุทร
592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง   
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000   
โทร. 0-3472-0804, 0-3472-0806 
โทรสาร 0-3472-0806 
ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสงคราม
330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง   
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทร. 0-3471-1234, 0-3471-6118 
โทรสาร 0-3471-1234 
ธนาคารออมสินสาขาอัมพวา
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา   
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 
โทร. 0-3475-1195, 0-3475-2019 
โทรสาร 0-3475-1195 
หน่วยให้บริการมหาชัย
822 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร. 0-3441-1112 
โทรสาร 0-3441-1112 
 
•ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ชั้น 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ   
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร. 0-3451-7038 
โทรสาร 0-3451-7038 
ธนาคารออมสินสาขากาญจนบุรี
210 ชั้น 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ   
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582 
โทรสาร 0-3451-1582 
ธนาคารออมสินสาขาจอมบึง
225 หมู่ที่ 3 ถ.ราชบุรี-จอมบึง ต.จอมบึง   
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 
โทร. 0-3226-1241, 0-3226-1416, 0-3236-2051 
โทรสาร 0-3226-1241 
ธนาคารออมสินสาขาทองผาภูมิ
301 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน  
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312 
โทรสาร 0-3459-9312 
ธนาคารออมสินสาขาท่ามะกา
1/22-23 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235 
โทรสาร 0-3454-3235 
ธนาคารออมสินสาขาท่าม่วง
241/1 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง   
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855 
โทรสาร 0-3461-1001 
ธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ(กาญจนบุรี)
281 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ  
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019 
โทรสาร 0-3456-1194 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่ง
169 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034 
โทรสาร 0-3221-1034 

ธนาคารออมสินสาขาพนมทวน
248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.พนมทวน   
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443 
โทรสาร 0-3463-0443 
ธนาคารออมสินสาขาโพธาราม
105 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
โทร. 0-3223-1076, 0-3223-3394 
โทรสาร 0-3223-1076 
ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี
209-215 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทร. 0-3231-2788, 0-3233-7045 
โทรสาร 0-3233-7045 
ธนาคารออมสินสาขาลูกแก
82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513 
โทรสาร 0-3456-6446 
 
•ธนาคารออมสินเขตนครปฐม
24,26,28 ชั้น 3 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์   
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3427-2551-2 
โทรสาร 0-3427-2551 
ธนาคารออมสินสาขานครปฐม
24,26,28 ชั้น 2 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์   
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3424-3951 
โทรสาร 0-3425-4636 
ธนาคารออมสินสาขากำแพงแสน
182 หมู่ที่ 1 ถ.พลดำริห์  
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร. 0-3435-1379, 0-3435-1574 
โทรสาร 0-3435-1379 
ธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี
136/13-15 หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี   
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097 
โทรสาร 0-3433-2097 
ธนาคารออมสินสาขาบางเลน
45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลดำริห์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123 
โทรสาร 0-3439-1047 
ธนาคารออมสินสาขาสนามจันทร์
243/33 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์   
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979 
โทรสาร 0-3425-3979 
ธนาคารออมสินสาขาสามพราน
41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้าที่ว่าการอำเภอสามพราน   
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
โทร. 0-3422-3410, 0-3431-1357, 0-3431-1500 
โทรสาร 0-3431-1357 
ธนาคารออมสินสาขาอ้อมใหญ่
11/4 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่   
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655  
โทรสาร 0-2420-3655 
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•ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
5 ชั้น 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์   
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810 
โทรสาร 0-3260-3439 
ธนาคารออมสินสาขาประจวบคีรีขันธ์
5 ชั้น 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์   
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015   
โทรสาร 0-3261-1015 
ธนาคารออมสินสาขากุยบุรี
603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี   
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 
โทร. 0-3268-1221, 0-3268-1710 
โทรสาร 0-3268-1221 
ธนาคารออมสินสาขาค่ายธนะรัชต์
125 หมู่ที่ 3 ศูนย์การทหารราบ ถ.ค่ายธนะรัชต์  
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 
โทร. 0-3262-1695, 0-3255-5452 
โทรสาร 0-3262-1695 
ธนาคารออมสินสาขาทับสะแก
174 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล ต.ทับสะแก   
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996 
โทรสาร 0-3267-1024 
ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน
167/10 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำเนิดนพคุณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876 
โทรสาร 0-3269-1234 
ธนาคารออมสินสาขาปราณบุรี
26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย   
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 
โทร. 0-3262-1441, 0-3254-2446 
โทรสาร 0-3262-1441 
ธนาคารออมสินสาขาสามร้อยยอด
28 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ใหม่ กิ่งอ.สามร้อยยอด   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 
โทร. 0-3257-3275-6  
โทรสาร 0-3257-3276 
ธนาคารออมสินสาขาหัวหิน
21/2 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน   
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155 
โทรสาร 0-3251-1041 
หน่วยให้บริการหัวหิน
13/24 ถ.สระสรง ต.หัวหิน   
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทร. 0-3251-6325-6 
โทรสาร -    
 
•ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204 ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม   
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร. 0-3240-1409 
โทรสาร 0-3240-1409 
ธนาคารออมสินสาขาเพชรบุรี
204 ชั้น 2 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม   
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร. 0-3242-5060 
โทรสาร 0-3242-5159 

ธนาคารออมสินสาขาเขาย้อย
120 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย   
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234 
โทรสาร 0-3256-2234 
ธนาคารออมสินสาขาชะอำ
499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบรุ ี76120 
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135 
โทรสาร 0-3247-1135 
ธนาคารออมสินสาขาท่ายาง
233/1 หมู่ที่ 1 ถ.ใหญ่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555 
โทรสาร 0-3246-1555 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแหลม
386/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรบุรี-บ้านแหลม ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978 
โทรสาร 0-3248-1096 
ธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกล้า
1 ถ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338 
โทรสาร 0-3241-8222 
ธนาคารออมสินสาขาหนองหญ้าปล้อง(ธนาคารชุมชน)
319 หมู่ที่ 8 ถ.หนองควง-หนองหญ้าปล้อง ต.ท่าตะกร้อ 
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 
โทร. 0-3240-7214 
โทรสาร 0-3240-7214 
 
• ธนาคารออมสินภาค 13 
20 ชั้น 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. 0-7728-2700, 0-7727-2589 
โทรสาร 0-7727-2589 
ศูนย์สื่อสารข้อมูลสุราษฎร์ธานี
490-494 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด   
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. 0-7727-2931, 0-7728-3357, 0-7728-9280 
โทรสาร 0-7727-2931 
ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี
103 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.ท่าข้าม   
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 
โทร. 0-7731-5712 ต่อ 201-206 
โทรสาร 0-7731-1262 
ธนาคารออมสินสาขาถ.ราษฎร์อุทิศ
20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. 0-7728-4977, 0-7728-3143, 0-7728-7946 
โทรสาร 0-7728-4977 
ธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์
102/2  ถ.ท่าทองใหม่-กระแดะ   
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883  
โทรสาร 0-7737-9019 
ธนาคารออมสินสาขาเกาะสมุย
12/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง   
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 
โทร. 0-7742-0508, 0-7742-1119 
โทรสาร 0-7742-1119 
ธนาคารออมสินสาขาคีรีรัฐนิคม
176 ถ.หลังสถานีรถไฟ  
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254 
โทรสาร 0-7739-1116 

ธนาคารออมสินสาขาไชยา
465 ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 
โทร. 0-7743-1031, 0-7743-1998 
โทรสาร 0-7743-1031 
ธนาคารออมสินสาขาดอนสัก
3 หมู่ที่ 5 ถ.ชลคราม ต.ดอนสัก   
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 
โทร. 0-7737-1300 
โทรสาร 0-7737-1280 
ธนาคารออมสินสาขาท่าฉาง
88/1 ถ.พุนพิน-ไชยา อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 
โทร. 0-7726-0468, 0-7738-9113  
โทรสาร 0-7738-9113 
ธนาคารออมสินสาขาท่าชนะ
393 หมูท่ี ่4 ถ.วชิติภกัด ีอ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์าน ี84170 
โทร. 0-7738-1242, 0-7738-1254 
โทรสาร 0-7738-1242 
ธนาคารออมสินสาขาบ้านนาสาร
45 ถ.วิเวก อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 
โทร. 0-7724-9192-3, 0-7734-1373 
โทรสาร 0-7734-1373 
ธนาคารออมสินสาขาพนม
52/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.พนม   
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 
โทร. 0-7739-9336  
โทรสาร 0-7739-9336 
ธนาคารออมสินสาขาพระแสง
21/1 หมู่ที่ 1 ถ.เทศบาลย่านดินแดง ต.อิปัน   
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 
โทร. 0-7725-0295, 0-7736-9116 
โทรสาร 0-7736-9116 
ธนาคารออมสินสาขาพุนพิน
103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม  
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988 
โทรสาร 0-7731-1314 
ธนาคารออมสินสาขาเวียงสระ
209 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง  
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 
โทร. 0-7736-1192, 0-7736-1575 
โทรสาร 0-7736-1192 
ธนาคารออมสินสาขาสุราษฎร์ธานี
490-494 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด   
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-3125, 0-7728-9387  
โทรสาร 0-7727-2019 
 
•ธนาคารออมสินเขตชุมพร
101/10 ชั้น 3 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา   
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทร. 0-7750-6444 
โทรสาร 0-7750-6444 
ธนาคารออมสินสาขาชุมพร
101/10 ชั้น 2 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา   
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทร. 0-7750-4828, 0-7751-1150 
โทรสาร 0-7751-1150 
ธนาคารออมสินสาขากระบุรี
151 ถ.สถาพร อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322 
โทรสาร 0-7789-1235 
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ธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ
204 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 
โทร. 0-7759-9252, 0-7758-4225  
โทรสาร 0-7759-9252 
ธนาคารออมสินสาขาทุ่งตะโก
77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุ่งตะไคร   
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 
โทร. 0-7753-6607  
โทรสาร 0-7753-6607 
ธนาคารออมสินสาขาปฐมพร
229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-วังไผ่ ต.วังไผ่   
อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 
โทร. 0-7757-6530-1  
โทรสาร 0-7757-6531 
ธนาคารออมสินสาขาปะทิว
51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บางสน   
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 
โทร. 0-7758-6094, 0-7759-1111 
โทรสาร 0-7759-1111 
ธนาคารออมสินสาขาปากน้ำชุมพร
106/1-2 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059 
โทรสาร 0-7752-1050 
ธนาคารออมสินสาขาระนอง
256/4 ถ.ท่าเมือง อ.เมือง จ.ระนอง 85000    
โทร. 0-7781-1542, 0-7781-2923 
โทรสาร 0-7781-1542 
ธนาคารออมสินสาขาสวี
404 ถ.รักษ์นรกิจ อ.สวี จ.ชุมพร 86130  
โทร. 0-7753-1205, 0-7753-1255  
โทรสาร 0-7753-1255 
ธนาคารออมสินสาขาหลังสวน
16-18 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365 
โทรสาร 0-7754-1151 
 
•ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช
15/2 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ   
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร. 0-7534-0705 
โทรสาร 0-7534-0705 
ธนาคารออมสินสาขาตลาดหัวอิฐ
15/2 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ   
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013 
โทรสาร 0-7534-1013 
ธนาคารออมสินสาขาขนอม
118/1 ถ.อัครวิถี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทร. 0-7552-8044, 0-7552-9019 
โทรสาร 0-7552-8044 
ธนาคารออมสินสาขาจันดี
73 หมู่ที่ 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี   
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763 
โทรสาร 0-7548-6485 
ธนาคารออมสินสาขาฉวาง
156 หมู่ที่ 2 ถ.ภักดีราษฎร์   
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511 
โทรสาร 0-7548-1511 
ธนาคารออมสินสาขาชะอวด
659 หมู่ที่ 1 ถ.อรุณประชา   
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511 
โทรสาร 0-7538-1290 

ธนาคารออมสินสาขาเชียรใหญ่
56/1 หมู่ที่ 3 ถ.เกียรติดำรง   
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 
โทร. 0-7538-6178 
โทรสาร 0-7538-6050 
ธนาคารออมสินสาขาท่าศาลา
263/2 ถ.นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี   
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129 
โทรสาร 0-7552-1129 
ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง
19 ถ.รถไฟ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318 
โทรสาร 0-7542-1318 
ธนาคารออมสินสาขาทุ่งใหญ่
448/1 หมู่ที่ 2 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ท่ายาง   
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229 
โทรสาร 0-7548-9097 
ธนาคารออมสินสาขานครศรีธรรมราช
1509/4 ถ.ยมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร. 0-7531-5541, 0-7534-5670, 0-7535-6025 
โทรสาร 0-7534-5670 
ธนาคารออมสินสาขาปากพนัง
108 ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 
โทร. 0-7533-3409, 0-7551-7212  
โทรสาร 0-7551-7212 
ธนาคารออมสินสาขาร่อนพิบูลย์
7/1 หมู่ที่ 12 ถ.ตลาดนอก อ.ร่อนพิบูลย์   
จ.นครศรีธรรมราช 80130 
โทร. 0-7533-6092, 0-7544-1111  
โทรสาร 0-7544-1111 
ธนาคารออมสินสาขาสิชล
274 หมู่ที่ 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมราช   
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635 
โทรสาร 0-7553-6635 
ธนาคารออมสินสาขาหัวไทร
68/10-11 หมู่ที่ 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมราช ต.หัวไทร 
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638 
โทรสาร 0-7538-9638 
หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทรบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 
โทร. 0-7538-4358, 0-7567-3170 
โทรสาร 0-7538-4358 
 
•ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
125 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทร. 0-7621-9018 
โทรสาร 0-7621-9018 
ธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต
125 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113 
โทรสาร 0-7621-1113 
ธนาคารออมสินสาขาเกาะยาว(ธนาคารชุมชน)
28/16 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 
โทร. 0-7659-7373 
โทรสาร 0-7659-7231 
ธนาคารออมสินสาขาคุระบุรี
575 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 
โทร. 0-7649-1009, 0-7649-1333 
โทรสาร 0-7649-1009 

ธนาคารออมสินสาขาโคกกลอย
67 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763 
โทรสาร 0-7658-1763 
ธนาคารออมสินสาขาถลาง
169/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 
โทร. 0-7631-1502, 0-7631-1990 
โทรสาร 0-7631-1990 
ธนาคารออมสินสาขาตะกั่วป่า
1/4 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
โทร. 0-7642-1111, 0-7642-2532 
โทรสาร 0-7642-2532 
ธนาคารออมสินสาขาทับปุด
55/14 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด   
อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 
โทร. 0-7659-9223-4 
โทรสาร 0-7659-9224  
ธนาคารออมสินสาขาท้ายเหมือง
72 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 
โทร. 0-7657-1194, 0-7657-1496 
โทรสาร 0-7657-1496  
ธนาคารออมสินสาขาพังงา
203 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา 82000 
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322 
โทรสาร 0-7643-0322 
ธนาคารออมสินสาขาป่าตอง
132-138 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 
โทร. 0-7634-0631, 0-7634-4258 
โทรสาร 0-7634-4258 
 

• ธนาคารออมสินภาค 14 
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทร. 0-7431-1222 
โทรสาร 0-7431-1222 
งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้
1064 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 0-7425-3045-7 
โทรสาร 0-7425-3048 
 
•ธนาคารออมสินเขตสงขลา1
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทร. 0-7444-1440  
โทรสาร 0-7444-1440 
ธนาคารออมสินสาขาสงขลา
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทร. 0-7431-1018, 0-7432-4547 
โทรสาร 0-7431-1018 
ธนาคารออมสินสาขาจะนะ
1 ถ.ดำรงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130  
โทร. 0-7420-6465 
โทรสาร 0-7420-7117 
ธนาคารออมสินสาขาเทพา
33/1 ถ.เกษตรขันธ์ อ.เทพา จ.สงขลา 90150  
โทร. 0-7437-6443 
โทรสาร 0-7437-6288 
ธนาคารออมสินสาขานาทวี
4 ถ.แปลงประดิษฐ์ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160  
โทร. 0-7437-1021  
โทรสาร 0-7437-1998 
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ธนาคารออมสินสาขาระโนด
1 หมู่ที่ 4 ถ.สุวรรณรังษี อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  
โทร. 0-7439-3338 
โทรสาร 0-7439-1095 
ธนาคารออมสินสาขาสทิงพระ
13 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 
โทร. 0-7439-7196 
โทรสาร 0-7439-7031 
ธนาคารออมสินสาขาสะบ้าย้อย
29 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.สะบ้าย้อย   
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210  
โทร. 0-7437-7030  
โทรสาร 0-7437-7173 
ธนาคารออมสินสาขาสิงหนคร
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด   
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280  
โทร. 0-7433-1958  
โทรสาร 0-7433-1720 
หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยทักษิณ
90/177 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง   
อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทร. 0-7455-8037  
โทรสาร 0-7456-8037 
 
•ธนาคารออมสินเขตสงขลา2
156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 0-7426-1969 
โทรสาร 0-7426-1969 
ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่
156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7423-9030 
โทรสาร 0-7423-7133, 0-7424-3031 
ธนาคารออมสินสาขาคลองแงะ
474/51 ถ.คลองแงะ-นาทวี อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 
โทร. 0-7454-1311 
โทรสาร 0-7454-1031 
ธนาคารออมสินสาขาควนเนียง
93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220  
โทร. 0-7443-2338 
โทรสาร 0-7438-6602 
ธนาคารออมสินสาขาปาดังเบซาร์
139 ถ.ศิริมงคล ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 
โทร. 0-7444-4125 
โทรสาร 0-7452-1618 
ธนาคารออมสินสาขารัตภูมิ
254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำธร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 
โทร. 0-7438-8014 
โทรสาร 0-7438-9114  
ธนาคารออมสินสาขาละงู
384 ถ.ละงู-ทุ่งหว้า อ.ละงู จ.สตูล 91110 
โทร. 0-7478-1211 
โทรสาร 0-7478-1106 
ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ
154-154/1 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-9836 
โทรสาร 0-7423-2624 
ธนาคารออมสินสาขาสะเดา
101 ถ.กาญจนวนิช อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 
โทร. 0-7441-1069 
โทรสาร 0-7441-2445 
ธนาคารออมสินสาขาสตูล
13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923 
โทรสาร 0-7471-1058 

ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ใน
1064 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร. 0-7425-3930 
โทรสาร 0-7425-2889 
 
•ธนาคารออมสินเขตปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221 
โทรสาร 0-7333-6975 
ธนาคารออมสินสาขาปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทร. 0-7333-4720 
โทรสาร 0-7333-5107 
ธนาคารออมสินสาขาโคกโพธิ์
120 ถ.เพชรเกษม อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 
โทร. 0-7331-5487 
โทรสาร 0-7343-1048 
ธนาคารออมสินสาขาตันหยงมัส
8 ถ.เทบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 
โทร. 0-7367-1771 
โทรสาร 0-7367-1042 
ธนาคารออมสินสาขาตากใบ
19 หมู่ที่ 3 ถ.ป้องนรภัย ต.เจ๊ะเห   
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 
โทร. 0-7358-1498 
โทรสาร 0-7358-1211 
ธนาคารออมสินสาขานราธิวาส
362/1 ถ.พิชิตบำรุง อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทร. 0-7351-4257 
โทรสาร 0-7351-1068 
ธนาคารออมสินสาขาบันนังสตา
85/7 ถ.สุขยางค์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 
โทร. 0-7328-9402 
โทรสาร 0-7328-9462 
ธนาคารออมสินสาขาเบตง
24 ถ.จันทโรทัย อ.เบตง จ.ยะลา 95110 
โทร. 0-7323-0349 
โทรสาร 0-7323-1413 
ธนาคารออมสินสาขายะลา
435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร. 0-7324-4077 
โทรสาร 0-7321-2390 
ธนาคารออมสินสาขายะหา
90 หมู่ที่ 2 ถ.สันติราษฎร์ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 
โทร. 0-7329-1259 
โทรสาร 0-7329-1231 
ธนาคารออมสินสาขารือเสาะ
112/1-2 ถ.รือเสาะ-สนองกิจ   
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 
โทร. 0-7357-1678 
โทรสาร 0-7357-1008 
ธนาคารออมสินสาขาสายบุรี
4/1 ถ.สุริยะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 
โทร. 0-7341-1416  
โทรสาร 0-7341-1018 
ธนาคารออมสินสาขาสุคิริน(ธนาคารชุมชน)
อาคารภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอสุคิริน หมู่ที่ 4   
ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190  
โทร. 0-7365-6366 
โทรสาร 0-7365-6366 
ธนาคารออมสินสาขาสุไหงโก-ลก
9-11 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
โทร. 0-7361-5847 
โทรสาร 0-7361-1047 

ธนาคารออมสินสาขาสุไหงปาดี
258 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 
96140 
โทร. 0-7365-1261 
โทรสาร 0-7365-1707 
 
•ธนาคารออมสินเขตตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 0-7559-0165  
โทรสาร 0-7521-6042 
ธนาคารออมสินสาขาตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913 
โทรสาร 0-7521-8063 
ธนาคารออมสินสาขากระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  
โทร. 0-7563-0167  
โทรสาร 0-7561-1251 
ธนาคารออมสินสาขากันตัง
130 ถ.สกลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110  
โทร. 0-7525-2929  
โทรสาร 0-7525-1037 
ธนาคารออมสินสาขาเขาชัยสน
598 ถ.เขาชัยสน-พัทลุง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 
โทร. 0-7469-1245 
โทรสาร 0-7469-1161 
ธนาคารออมสินสาขาคลองท่อม
28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120  
โทร. 0-7564-0348 
โทรสาร 0-7569-9207 
ธนาคารออมสินสาขาควนขนุน
228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110  
โทร. 0-7468-1078 
โทรสาร 0-7468-1206 
ธนาคารออมสินสาขาตะโหมด
17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี   
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160  
โทร. 0-7469-5037  
โทรสาร 0-7469-5008 
ธนาคารออมสินสาขาปากพะยูน
795 ถ.ปากพะยูน-หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  
โทร. 0-7469-9026  
โทรสาร 0-7469-9121 
ธนาคารออมสินสาขาพัทลุง
9-11 ถ.นิวาส อ.เมือง จ.พัทลุง 93000  
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126 
โทรสาร 0-7461-3126 
ธนาคารออมสินสาขาย่านตาขาว
1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140  
โทร. 0-7528-2180 
โทรสาร 0-7528-1432 
ธนาคารออมสินสาขาห้วยยอด
454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130  
โทร. 0-7523-5244 
โทรสาร 0-7527-1026 
ธนาคารออมสินสาขาเหนือคลอง
1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง   
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130  
โทร. 0-7569-1364 
โทรสาร 0-7569-1509 
ธนาคารออมสินสาขาอ่าวลึก
3/10 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ   
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  
โทร. 0-7563-4264 
โทรสาร 0-7568-1508 
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