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 การเจริญเติบโตที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื ่องในทุกด้านของธนาคารออมสิน ไม่เพียงสะท้อนถึงการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ หากยังบ่งบอกถึงความมุ่งมั ่นตั้งใจของบุคลากรทุกคนของธนาคารออมสินที่พร้อมให้บริการ
กับประชาชนดังคำาสัญญา “มั่นคง จริงใจ รับใช้ประชาชน”
 โดยในรอบปี 2553 ผลประกอบการในทุก ๆ  ด้านของธนาคารเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านเงินฝาก 
ที่เพิ ่มขึ ้นสุทธิ 258,707 ล้านบาท หรือเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 28.1 สินเชื ่อเพิ ่มขึ ้นสุทธิ 330,258 ล้านบาท หรือเพิ ่มขึ ้น 
ร้อยละ 42.3 โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็น 1,461,189 ล้านบาท หรือเพิ ่มขึ ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 35.3 และมี
กำาไรสุทธิ 19,400 ล้านบาท หรือเพิ ่มขึ ้นจากปี 2552 ร้อยละ 22.2 ขณะที่การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการวิเคราะห์และติดตามหนี้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ปริมาณหนี้ที ่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) ลดลงจากร้อยละ 2.22 ในปี 2552 เหลือเพียงร้อยละ 1.20 ซึ่งผลสำาเร็จทางด้านการเงินเหล่านี ้  
ผสานกับความมุ่งมั ่นในการบริหารจัดการองค์กร คือที่มาแห่งรางวัลเกียรติยศที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
นานาชาติ และสื่อมวลชนต่าง ๆ  มอบให้กับธนาคารออมสิน

ตัวเลขสำาคัญทางการเงิน

2552 2553 อัตราการขยายตัว (%)

35.3

28.1

42.3

22.2

สินทรัพย์รวม

เงินฝาก

สินเชื ่อ

กำาไรสุทธิ

NPLs (%)

1,080,226

921,541

781,497

15,874

2.22

1,461,189

1,180,248

1,111,755

19,400

1.20

รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ



การเติบโตอย่างมีคุณภาพดังกล่าว สะท้อนผ่าน
หน่วยงานกำากับดูแลรวมถึงสื่อมวลชนที่ได้มอบ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่ธนาคารออมสิน

 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้มอบรางวัล 

“การจัดการองค์กรดีเด่น”  ให้แก่ธนาคารออมสินเป็นปีที ่ 2 โดยพิจารณาจากความมีประสิทธิภาพใน 

การบริหารจัดการ ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ

สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล

 นิตยสารดอกเบี้ย ได้ประกาศให้ธนาคารออมสินเป็นธนาคารแห่งปี 2553 หรือ Bank of 
the Year 2010 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ยังได้ยกย่องให้ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน เป็นนักการธนาคารดีเด่นแห่งปี 2553 หรือ Banker of the Year 2010 ต่อเนื่องเป็น 

ปีที่ 2 อีกด้วย

 ความโดดเด่นที่เสมอต้นเสมอปลายส่งผลให้กระทรวงแรงงาน  ได้มอบรางวัล “สถานประกอบ

การดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับประเทศ” เป็นปีที่ 4 

ติดต่อกัน โดยพิจารณาจากความพร้อมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และถือเป็น

สถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลนี้

 ขณะที่องค์กรนานาชาติ IDC Financial Insights บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาสำาหรับธุรกิจการเงิน 

การธนาคารการประกันภัยและหลักทรัพย์ ได้มอบรางวัล “นวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก :  

Financial Insights Innovation Awards (FIIA) – Special Citation. Awards for Deposit Product 2011”   

ในการประชุมนักการเงินการธนาคารชั้นนำาของเอเซีย ครั้งที่ 6 (Asian Financial Services Congress) 

ณ ประเทศสิงคโปร์ จากความสำาเร็จในการออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก “สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

 ทั้งหมดเป็นความภาคภูมิใจที่ธนาคารออมสินจะยังคงมุ่งมั่นไปสู่การพัฒนาเพื่อ 
การเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

รางวัลเชิดชูเกียรติ
2 ปีซ้อน



ส่งเสริมการออม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน



ธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ยังคงปลูกฝัง
ให้คนทุกเพศทุกวัย รู ้จักการประหยัดและอดออม โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน และพร้อมสนับสนุนทุกความฝันให้เป็นจริง 
เพื ่ออนาคตอันสดใสของเด็กไทย



กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกโครงการ ของ
ธนาคารออมสิน ผูกผสานด้วยการปฏิบัติงานของธนาคารอย่างมีทิศทาง 
โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ของธนาคารออมสินอย่างจริงจังและต่อเนื ่องตลอดมา

เชื่อมโยงสังคม
ร่วมรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ธนาคารออมสิน
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
97 ปี แห่งความมั่นคงของธนาคารออมสินในวันนี้ เป็นย่างก้าวที่เต็มไปด้วยความสำาเร็จในด้านต่างๆ อย่างงดงาม แต่คงจะไม่มีความสำาเร็จใดจะงดงาม 

และยิ่งใหญ่เท่ากับความรู้สึกในการเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนของธนาคารออมสินในวันนี้ ต่างยึดถือและปฏิบัติจนเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่อันสำาคัญ  

และเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าการเป็นธนาคารเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมในวันน้ี มากกว่าความคาดหวังท่ีสังคมพึงมีต่อองค์กรใดองค์กรหน่ึง เพราะไม่ใช่แค่การริเริ่ม 

และเติมเต็มสิ่งที่สังคมหรือชุมชนขาดให้สมบูรณ์เท่านั้น หากยังต่อยอดและแผ่ขยายกิ่งก้านแห่งความเป็นธนาคารผู้ให้ได้อย่างไม่สิ้นสุด ในทุกโครงการ 

และทุกกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสินในวันนี้ ยังคงก้าวเดินและมุ่งหน้าสู่วิสัยทัศน์ การเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศ โดยเป็นผู้นำาในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนฐานรากให้ดีขึ้น ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

ของธนาคาร และการทำางานคลุกคลีกับชาวบ้านเช่นนี้ ทำาให้เกิดประสบการณ์ที่นำาไปสู่การกำาหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจในการเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลกลมกลืน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีเศรษฐกิจพ้ืนฐานท่ีเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่ีม่ันคงและย่ังยืนในท้ายท่ีสุด 

ในปี 2553 ธนาคารออมสินได้ดำาเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งภารกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อสร้าง 

วินัยทางการเงินอย่างเข้มแข็งในทุกช่วงวัยของอายุตามวาระต่างๆ การลงพื้นที่เข้าไปศึกษาคลุกคลีกับชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ จนมีความสัมพันธ์และมิตรภาพ 

ที่ดีต่อกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำามาซึ่งการรับรู้สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และได้เข้าไปมีส่วนร่วม ฟื้นฟู ดูแลวิถีชีวิต  

ความเป็นอยู่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีเศรษฐกิจพื้นฐานที่เข้มแข็ง ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน  

โดยโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสิน สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ที่สำาคัญได้ ดังนี้
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ด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารออมสินได้ให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของธนาคารออมสินอย่างชัดเจน ในปี 2552 และยืนหยัดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” และการติดตามผลและต่อยอดโครงการดังกล่าวต่อจากปี 2552  

โครงการดังกล่าว ธนาคารออมสินได้นำาแนวทางการดำาเนินโครงการ จากพระราชดำารัสของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องโครงการปะการังเทียม  

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ได้พระราชทานพระราชดำารัสแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2552 ใจความบางส่วน ดังนี้

ธนาคารออมสินจึงร่วมดำาเนินโครงการ ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย เพื่อดำารงอาชีพประมงพื้นบ้าน ด้วยการวางปะการังเทียม ทั้งแบบซั้งมะพร้าว 

และแบบคอนกรีต เพื่อช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล รวมถึงเป็น 

การป้องกันการเข้ามาของเรืออวนรุน อวนลาก ที่เข้ามาทำาลายสิ่งแวดล้อม และแหล่งประมงพื้นบ้าน โดยในปี 2553 ธนาคารออมสินได้ดำาเนินโครงการ 

“ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ในหลายพื้นที่ ดังนี้
 • ณ บ้านปากคลองประมง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 • ณ บ้านแหลมศอก อ.เมืองตราด จ.ตราด

 • ณ บ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 • ณ ชุมชนเกาะหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 • ณ ชุมชนประมงพื้นบ้าน ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

การดำาเนินโครงการออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย ที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในการวางปะการังเทียม ถึงปี 2553 ดังนี้

 • จำานวนปะการังแต่ละประเภทที่นำาไปวาง 

  - ปะการังเทียมแบบคอนกรีต 1,396 ลูก

  - ปะการังเทียมแบบซั้งมะพร้าว 150 ลูก

 • งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,216,000 บาท

 • คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น 2,487 เมตร

 • คิดเป็นความสูงเทียบได้กับอาคารสูง 10 ชั้น 71 อาคาร

ผลจากการดำาเนินโครงการออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย สามารถฟื้นฟูชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำา ชาวบ้านจับปลาได้มากขึ้น  

ส่งผลให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำารงชีวิต และเกิดความผูกพันกับการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ 

ชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งยังเกิดกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องจากผลิตผลทางทะเลที่เหลือจากการบริโภค โดยกลุ่มแม่บ้านของชาวประมงพื้นบ้านนำาภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น มาแปรรูปอาหารทะเลให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชาวประมงบ้านละเว อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มาหาข้าพเจ้าแล้วขอร้องให้ช่วยเหลือ เพราะเขามีอาชีพอยู่อย่างเดียวคือ  
ออกเรือไปตกปลา เป็นเรือเล็ก ๆ เพราะเป็นคนจนมาก ปลาในเขตน้ำาตื้นร่อยหรอจนแทบไม่มีเหลือแล้ว ข้าพเจ้า 
ก็ปรึกษากันกับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ   ก็ได้รับคำาแนะนำาว่าให้ลองทดสอบสร้างแนวปะการังเทียมขึ้นเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำา  
ข้าพเจ้าก็ได้เปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นใน พ.ศ.2548 ที่ จ.นราธิวาส ชาวประมงพื้นบ้านก็เข้ามาหา 
ข้าพเจ้า บอกแหมดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะไม่มีรายได้นี่กลับมามีรายได้ 
เพิ่มขึ้นถึงเดือนละหมื่นกว่าบาท ปีนี้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคน เขียนจดหมายถึง 
ข้าพเจ้าช่วยจัดทำาปะการังเทียมเพิ่มเติมขึ้นอีก แล้วตอนนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าล่ะ
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ด้านชุมชน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มองค์กรชุมชน ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของธนาคารออมสินที่มีเป้าประสงค์เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพลูกค้าฐานราก 

และประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านโครงการสนับสนุนองค์กร 

ชุมชนที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ดังต่อไปนี้

1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ผ่านการอบรมการบริหารจัดการให้แก่กลุ่มองค์กรชุมชน จำานวนกว่า 2,100  
กลุ่ม ผู้เข้าอบรมกว่า 5,200 ราย ด้วยการอบรมหลักสูตร “บริหารจัดการกลุ่ม” และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานชุมชนต้นแบบ โดยมีเป้าหมาย 

ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่มั่นคงให้ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างถาวร และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่ง 

สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยท้ายท่ีสุด คือการมุ่งไปสู่เป้าหมายของการยกระดับเป็นองค์กรการเงินชุมชนท่ีเข้มแข็งต่อไป

2. โครงการออมสินอาสาพัฒนาสังคม เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน  ดำาเนินการโดยชุมชน และชุมชนได้ใช้ 
ประโยชน์ เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน จำานวน 28 โครงการ

3. โครงการศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้คนในชุมชน โดยธนาคารได้ดำาเนินการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ จำานวน 78 แห่ง  
ทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซื้อขายสินค้าระหว่างกัน และต่อยอด 

ไปจนถึงการเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนอีกด้วย

4. โครงการตลาดนัดออมสินสินค้าชุมชน เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับลูกค้าของธนาคารทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม ได้มีโอกาสขายสินค้าได ้
เพิ่มมากขึ้น โดยธนาคารกำาหนดให้จัดตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชนทั่วทุกภูมิภาค มีเงินหมุนเวียนเป็นจำานวนกว่า 400 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้ประชาชน 

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ

5. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ เป็นโครงการช่วยเพิ่มทักษะด้านฝีมือ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
แก่ครอบครัว ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยในปี 2553 มีจำานวนผู้ผ่านการอบรมจากโครงการดังกล่าวเป็นจำานวนกว่า 3,400 ราย 

ผลที่เกิดจากกิจกรรมต่อคุณภาพชีวิตและชุมชน

ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม

• รายได้เพิ่มขึ้น

• ไม่ต้องไปทำางานไกลบ้าน

• ทำาประมงได้ตลอดปี

• แม่/เด็ก มีอาชีพเสริมในการ 

  แกะอวน

• ชาวบ้านภูมิใจเนื่องจาก 

  ไม่มีหนี้

• ภูมิใจที่ชุมชนได้รับการดูแล 

  จากธนาคารออมสิน 

• ชุมชนรักและหวงแหน 

  ธรรมชาติ

• ครอบครัวมีเวลามากขึ้น

• ชุมชนร่วมกันคิด

• ชุมชนช่วยเหลือกัน 

• ชุมชนหารือกันมากขึ้น

• ระบบนิเวศสมบูรณ์มากขึ้น

• สัตว์ทะเลมากขึ้น 

• เรือประมงใหญ่ไม่รุกราน

ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม

ชุมชนตระหนักถึงระบบนิเวศ

ชุมชนเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนามากขึ้น การกระจายรายได้เศรษฐกิจที่หมุนเวียนภายในชุมชน

แรงงานคืนถิ่น พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยว

ผลการดำาเนินงาน โครงการสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย
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ด้านสังคม
ตลอดระยะเวลา 97 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงคู่สังคมไทย โดยสนองนโยบายของรัฐบาล ในการร่วมแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ

ระดับฐานราก ปัญหาความยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ และด้วยจิตสำานึกของผู้บริหารและพนักงานของธนาคารออมสินที่มีต่อสังคม 

จึงได้จัดกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อให้สังคมอยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประชาชน เยาวชน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกภูมิภาค ที่มีสาขาธนาคารออมสินตั้งอยู่ แม้ในถิ่นทุรกันดาร หรือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโครงการที่สำาคัญ ดังนี้

 1. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี

 2. โครงการสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 3. โครงการสอนน้องร้องเพลงชาติ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.นราธิวาส

 4. โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

 5. โครงการตลาดนัดช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

 6. โครงการออมสินปั๋นฮัก พาน้องชมแพนด้า

 7. โครงการอบรมสโมสรต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง

 8. โครงการออมสินห่วงใย ใส่ใจสังคม : แต่งสีเติมฝัน ให้โรงเรียนหนู

ด้านเยาวชน
โครงการด้านเยาวชน ที่ธนาคารออมสินได้จัดทำาขึ้นนั้น มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และสร้างนิสัยด้านการออม และด้านคุณธรรม 

ควบคู่กัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านวิชาการ  อย่างเป็นระบบ ทำาให้มีทักษะและประสบการณ ์

ที่มากขึ้นอันส่งผลต่อกระบวนการคิด การให้เหตุผล การทำางานเป็นทีม และการมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา โดยเชื่อมั่นว่าหากเด็กไทย มีจิตสำานึกรักการออม 

ตั้งแต่วัยเยาว์ และมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นก็จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำาคัญของการออม รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ตลอดจนส่งผลให้ประเทศชาติเข้มแข็งได้ด้วยเงินออมของคนในชาติ โดยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของธนาคารออมสินตั้งแต่อดีต 

ตราบมาจนถึงทุกวันนี้ คือสัญลักษณ์กระปุกออมสินรูปแบบต่างๆ ที่สื่อถึงการสร้างนิสัยการออมให้กับเยาวชน ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม   

การพัฒนาทักษะทางกีฬา ดนตรี และวิชาการ ให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อเยาวชน ดังนี้

1. โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน จัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียน ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา โดยเป็นการจำาลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียนและเปิดโอกาส 

ให้นักเรียน  นักศึกษา  เป็นผู้ดำาเนินการธนาคารด้วยตนเอง  ภายใต้ การดูแลของธนาคารออมสินสาขา  ซ่ึงจะทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงให้คำาแนะนำา ดูแลการดำาเนินงาน 

ธนาคารโรงเรียน โดยมีผลการดำาเนินงานในโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 

 - จำานวนธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน 470 แห่ง 

 - จำานวนบัญชีเงินฝาก 1,005,748 บัญชี  

 - จำานวนเงินออม 373.72 ล้านบาท   

2. โครงการการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมต่อยอดให้นักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการเล่นกีฬา ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมีการแข่งขันกีฬา 

ประเภทต่างๆ ดังนี้ ฟุตบอล (ชาย) ทีม 7 คน สตรีทบาสเก็ตบอล (ชาย) ทีม 3 คน วอลเล่ย์บอล (หญิง) กรีฑา (ชาย/หญิง) วิ่งมินิมาราธอน  

วิ่ง 100 เมตร วิ่งผลัด 4*100 เมตร เซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว) (ทีมชาย/หญิง) และเทนนิส (เดี่ยวชาย/หญิง)  

3. โครงการการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวดวงดนตรีประเภท Symphonic Band ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2553 ธนาคารเพิ่มการประกวดดนตรีอีก 2 ประเภท  

คือ เครื่องลมเป่า (Wind Ensemble) และการประกวดร้องเพลงประสานเสียง  

4. โครงการทางวิชาการ การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งรูปแบบโครงการเป็นการประเมินเพื่อ 

พัฒนาความรู้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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• • •

ด้านพนักงาน
ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงาน ท่ีเป็นหัวใจสำาคัญของการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ มีความม่ันคงมาจนถึงทุกวันน้ี มาจากพนักงาน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมอุทิศตนทำางานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงให้ความดูแล ใส่ใจ เอื้ออาทรต่อพนักงานรวมถึง 

ครอบครัวพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยตอบสนองความต้องการของพนักงานในทุกมิติ ทั้งด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพกายและใจ  

พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีจริยธรรม คุณธรรม มีจิตอาสาต่อสังคม โดยมีโครงการที่พนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีส่วนร่วมมากมายหลาย

กิจกรรม อาทิ

 1. โครงการรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น

 2. โครงการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาจิตใจให้เกิดสมาธิปัญญา โดยจัดอบรมการฝึกสมาธิในโอกาสวันสำาคัญทางศาสนา

 3. โครงการออกกำาลังกาย เล่นโยคะ เพื่อพัฒนาสุขภาพพนักงาน

 4. โครงการครอบครัวผูกพัน รักษ์สิ่งแวดล้อม

 5. โครงการสุขภาพดีในที่ทำางาน

 6. โครงการออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำาท่วม 

 7. กิจกรรมพาแม่ซื้อของฉลองวันแม่

ธนาคารออมสินมุ่งเน้นในการยกระดับนโยบายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการจัดทำารายงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็น 

ไปตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) เป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำาเนินงานของธนาคารให ้

ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้และสามารถติดตามได้ 

5. โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ธนาคารออมสินอยากให้เด็กทุกคนในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า และสังคมข้างหน้าจะเป็นสังคมที่ดี จึงส่งเสริมการทำาความดีให้เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น 

โดยร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีให้กับสังคม ผ่านโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 

โดยมีจำานวนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 8,749 แห่ง และนักเรียนสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำานวน 24,685 คน
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โครงการ “คืนน้ำาสู่ป่า  
คืนป่าสู่ดอย และ 

วิ่งผลัดมาราธอน”  
“Mountain to Mountain” 

จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ถึง ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย

ว่ิงผลัด 
มหาสมุทรสู่มหาสมุทร 

ครั้งที่ 6  
จ.สงขลา - จ.สตูล

จากฝั่งมหาสมุทรอ่าวไทย หาดแก้ว  

อ.สิงหนคร จ.สงขลา ปลายทาง 

ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ณ อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะเภตรา อ.ละงู จ.สตูล

“บวร” เพื่อชุมชน
ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน เด็กนักเรียน 

ครู-อาจารย์ พระสงฆ์ จัดกิจกรรม “บวร” 

คือ บ้าน วัด และ โรงเรียน มาเชื่อมโยง 

ให้ชุมชนเกิดความรักใคร่สามัคคีผ่าน

กิจกรรมของธนาคารออมสิน ณ ชุมชน

บ้านหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมเพื่อสังคม
ในรอบปี 2553
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ช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม 
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำานวยการ 

ธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร  

และพนักงานธนาคารออมสิน เดินทาง 

สำารวจความเสียหายพร้อมกับเยี่ยมเยียน

ประชาชนและลูกค้าในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

อุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยได้นำาถุงยังชีพ  

เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้น 

ดูแล..ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาโครงการทิ้งปะการังเทียม ณ บ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม 

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ที่ได้ดำาเนินการไปเมื่อปี 2552 โดยได้ผูกทุ่น ทิ้งปะการังเทียม และ 

ปลูกหญ้าทะเลเพิ่มเติม

ปี 2553 ธนาคารออมสินได้เปิดสถาบันการเงินชุมชน 
รวม 2,739 แห่งทั่วประเทศ

ต่อยอดโครงการทิ้งปะการังเทียม 
บ้านเกาะจิก จ.จันทบุรี - บ้านแหลมศอก จ.ตราด 
ร่วมติดตามผลและต่อยอดโครงการทิ้งปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพประมง

พื้นบ้าน และฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งให้ระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ณ ชุมชนบ้านเกาะจิก อ.ขลุง 

จ.จันทบุรี และชุมชนบ้านแหลมศอก (บ้านปลา) อ.เมือง จ.ตราด  

จ.อยุธยา จ.สงขลา จ.สระบุรี

จ.สงขลา

จ.ลพบุรี จ.นครราชสีมา
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ที ่สุดแห่งการปั้น 
เด็กดี เด็กเก่ง  

• โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน 

ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

• ดนตรีธนาคารโรงเรียน

• กีฬาธนาคารโรงเรียน

พาน้องโรงเรียนกาวิละอนุกูล  

จ.เชียงใหม่ ชมแพนด้า

มอบเสาธงเพื่อน้องร้องเพลงชาติไทย  
ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มอบผ้าห่ม  
อ.ภูเรือ จ.เลย
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากออมสิน 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธ ิ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

รายได้สุทธิจากการดำาเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 

กำาไรก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

กำาไรสุทธิ  

สินทรัพย์รวม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ  

เงินให้สินเชื่อ  

หนี้สินรวม 

เงินฝาก 

ส่วนของทุน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROA) 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) 

อัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้เฉล่ีย (NIM)  

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิจากการดำาเนินงาน 

รายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (เท่า) 

เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก  

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 1/ 

อัตราส่วนสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPLs)   

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได ้

36,337 

12,242 

24,095 

2,131 

26,226 

10,061 

16,165 

6,085 

10,080 

41,845 

16,066 

25,779 

2,426 

28,205 

11,058 

17,147 

6,413 

10,734 

42,933 

15,692 

27,241 

2,831 

30,072 

13,594 

16,478 

3,104 

13,374 

42,685 

15,644 

27,041 

2,570 

29,611 

12,647 

16,964 

1,090 

15,874 

711,298 

208,481 

431,946 

634,824 

614,233 

76,474 

 1.48  

 12.91  

 3.63  

 26.15  

 38.38  

 1.35  

 70.32  

 22.26  

 3.82  

 107.28  

9,271 

 592

165

881

173

756,766 

239,895 

469,717 

669,835 

643,946 

86,931 

 1.44  

 12.81  

 3.53  

 24.98  

 39.20  

 1.32  

 72.94  

 22.30  

 3.67  

 139.67  

 9,408 

597

205

1,005

218

808,660 

205,288 

548,413 

728,878 

702,479 

79,782 

 1.74  

 16.27  

 3.60  

 29.70  

 45.20  

 1.41  

 78.07  

 15.48  

 3.29  

 148.39  

 9,725

598

222

1,128

257

1,080,226 

221,714 

781,497 

984,777 

921,541 

95,449 

 1.76  

 18.57  

 3.05  

 27.95  

 42.71  

 1.54  

 84.80  

 13.42  

 2.22  

 157.26  

 10,443

620

236

1,184

349

งบกำาไรขาดทุน

งบดุล 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ร้อยละ) 

พนักงาน  

สาขา 2/ 

หน่วยให้บริการ 3/  

เครื่อง ATM  

ธนาคารโรงเรียน

2549 2550 2551 2552 
(ปรับปรุง)

2553 เปลี่ยนแปลง
(% YoY)

55,951 

21,556 

34,395 

2,684 

37,079 

17,412 

19,667 

267 

19,400 

31.1 

37.8 

27.2 

4.4 

25.2 

37.7 

15.9 

(75.5) 

22.2 

1,461,189 

204,223 

1,111,755 

1,343,259 

1,180,248 

117,930 

 1.60  

 18.77  

 2.89  

29.70 

46.96 

1.49 

94.20 

11.78 

1.20 

183.92 

 11,153

726

229

2,332

470

35.3 

(7.9) 

42.3 

36.4 

28.1 

23.6 

หน่วย: ล้านบาท

1/ ปรับวิธีการคำานวณโดยไม่นับรวมกำาไรสุทธิประจำาปีนั้นๆ เข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร

2/ ประกอบด้วย สาขาเต็มรูปแบบ สาขาย่อย และสาขาธนาคารชุมชน

3/ ประกอบด้วย หน่วยให้บริการทั่วไป หน่วยให้บริการบนอำาเภอ รถ และเรือเคลื่อนที่
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รายงาน
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
ปี 2553 นับเป็นปีแห่งความสำาเร็จของธนาคารออมสินเหนือธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง ด้วยการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดทุกด้านทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และผลกำาไร ขณะที่สามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ลดลงต่ำากว่าทุกสถาบัน 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันเป็นผลจากความสำาเร็จในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐาน ทั้งระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายในอนาคต 
และอีกความสำาเร็จที่โดดเด่นไม่แพ้กัน คือ ภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ธนาคารออมสินถือเป็นผู้ให้โอกาสทั้งแก่เด็ก 
ประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ 

ในรอบปี 2553 เศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7.8 จากที่หดตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2552 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่ขยายตัว

ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน โดยรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากราคา

พืชผลสำาคัญปรับตัวสูงขึ้น และอัตราการใช้กำาลังการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการส่งออก โดยเฉพาะสินค้ายานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.3 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.9  ซึ่งสูงกว่าปี 2552 จากราคาน้ำามันและราคาสินค้าเกษตรที่ปรับสูงขึ้น 

แนวโน้มปี 2554 คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ ์

ไว้ที่ร้อยละ 3.5-4.5 ตามอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังขยายตัวทั้งการลงทุนและการบริโภคจากภาคเอกชนและรัฐบาล โดยมีปัจจัยบวกจากกำาลังซื้อ 

ภาคการเกษตร มาตรการประชาวิวัฒน์ 9 ข้อ และนโยบายตรึงราคาน้ำามันดีเซล อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อจำากัดจากการส่งออกที่ชะลอตัวลงจากความ

ผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูง อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.8-3.8 จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคา

น้ำามันตามความผันผวนของราคาน้ำามันในตลาดโลก และราคาสินค้าเกษตรในประเทศที่เร่งตัวขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นจากแรงกดดันด้าน

เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแท้จริงที่ยังติดลบ อีกทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้งและสถานการณ์ภัยแล้ง

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2553 และแนวโน้มปี 2554  
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กำาไรสุทธิ ปี 2553 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 19,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,526 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 จากปีก่อน ที่สำาคัญจากความสามารถ
ในการขยายสินเชื่อที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 42.3 และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 อีกทั้งคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด จากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.20 นับว่าต่ำาสุดใน

ระบบสถาบันการเงิน  ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 1,461,189 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 35.3 โดยมาจากเงินฝากที่เติบโตร้อยละ 28.1 
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากเพิ่มเป็นร้อยละ 94.2 จากร้อยละ 84.8 ณ สิ้นปี 2552 และเงินกองทุนของธนาคารอยู่ที่ระดับร้อยละ 11.78 ของ

สินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 10.76 ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวยังไม่รวมกำาไรสุทธิของปี 2553

การขยายเครือข่ายการให้บริการ ทั้งสาขาเต็มรูปแบบ สาขาย่อย รถเคลื่อนที่ (Mobile) และเครื่อง ATM เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงทั้งในแหล่งชุมชน พื้นที่ห่างไกล และศูนย์การค้า โดย ณ สิ้นปี 2553 มีสาขาเต็มรูปแบบจำานวน 692 แห่ง สาขาย่อยและหน่วยให้

บริการจำานวน 201 แห่ง รถเคลื่อนที่ (Mobile) จำานวน 62 คัน และเครื่อง ATM จำานวน 2,332 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลาย

หน่วยงาน ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการทางการเงิน เพื่อให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย  

จำากัด และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด ในการบริการรับชำาระสินเชื่อของธนาคาร บริษัท Xpress Money Services ในการบริการโอนเงินด่วน

ระหว่างประเทศ กรมสรรพากร ในการบริการรับชำาระภาษีผ่านระบบ Online Payment กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ในการเสนอ 

สินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษให้กับสมาชิก กบข. และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในการประกันการส่งออกแก่ลูกค้า

ของ ธสน. เป็นต้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ในปี 2553 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นของลูกค้าแต่ละกลุ่ม  
โดยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก อาทิ “สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ลุ้นรางวัลพิเศษ เลือกได้ตามใจ” ที่ให้สิทธิลุ้นรับคอนโดมิเนียม หรือรถยนต์ดัดแปลง 
เพื่อการพาณิชย์ หรือทองคำา “เงินฝากประจำา 8 เดือน” ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.9% ต่อปี “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save”  ดอกเบี้ยสูง 1.15%  

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ไม่เสียภาษี และคุ้มครองอุบัติเหตุ “เงินฝากประจำา 24 M Plus” ดอกเบี้ย 2.35% “เงินฝากประจำา 36 M Plus” ดอกเบี้ย  

2.75% ดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน “เงินฝากประจำา 66 วัน” ดอกเบี้ย 1.66% ออกเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรูปแบบใหม่ ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์  

50/10 แบบทรัพย์เพิ่มพูน 5/2 แบบทรัพย์เพิ่มพูน 10/2 แบบทรัพย์มั่นคง สำาหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมืองและองค์กรชุมชน และแบบ 

บำานาญ 90/60 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ “สินเชื่อเคหะโครงการออมสิน-กบข.” ที่ปล่อยกู้แก่สมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ต่อราย 
สูงสุด 10 ล้านบาท “สินเชื่อแก่สมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู (ช.พ.ค.) วงเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาท “สินเชื่อเคหะ สร้าง ซื้อ หรือ 

รีไฟแนนซ์” วงเงินกู้สูง ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน “สินเชื่อ Soft Loan เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แทนธนาคาร 

แห่งประเทศไทย” วงเงิน 25,000 ล้านบาท โดยให้กู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นอกจากนี้  ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การ 

ให้ “สินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการอัยการและตุลาการ” เรื่องคุณสมบัติผู้กู ้ จำานวนเงินให้กู้ และหลักประกันการกู้ ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน อีกทั้งธนาคารยังตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR และ MOR ไว้ไม่ได้ปรับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้

การบริการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในตัวแทนของรัฐบาลที่ร่วมจำาหน่าย 
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ 2553 เพื่อนำาเงินไปลงทุนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยเข้มแข็ง การเป็นผู้นำาในการสนับสนุน 

เศรษฐกิจฐานรากที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบไมโครไฟแนนซ์ เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเงินทุน และบริการ 

ทางการเงินที่มีมาตรฐาน มั่นคง เชื่อถือได้ และมีสาขาครอบคลุมกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยธนาคารได้วางรากฐานให้แก่กองทุนหมู่บ้านและ 

ชุมชนเมืองในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน พร้อมกับการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเครื่องใช ้

สำานักงาน ณ สิ้นปี 2553 ได้ดำาเนินการเปิดสถาบันการเงินชุมชนแล้ว 2,739 แห่ง และตั้งเป้าเพิ่มอีก 15,000 แห่งในปี 2554 และในปี 2555 จะม ี

จำานวนทั้งสิ้น 30,000 แห่ง และธนาคารยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำาเนิน โครงการหมอหนี้ เพื่อผลิตหมอหนี้หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ประจำาหมู่บ้านขึ้น อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และวิธีการทำาบัญช ี

ครัวเรือน ให้ทราบรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำาวัน ปรับลดรายจ่ายที่เกินกำาลัง ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกัน 

ไม่ให้ตกไปอยู่ในวงจรหนี้นอกระบบ ณ สิ้นปี 2553 ดำาเนินการฝึกอบรมหมอหนี้แล้ว 12,819 คน และตั้งเป้าอบรมเพิ่มอีก 100,000 คน ในปี 2554  

และในปี 2555 จะมีหมอหนี้ไม่ต่ำากว่า 180,000 คน อีกโครงการที่เปิดตัวพร้อมโครงการหมอหนี้ คือ โครงการคลังในบ้าน ที่กระทรวงการคลัง 
มอบหมายให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อแก่องค์กรการเงินชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ ธนาคารชุมชน เพื่อให้สถาบันเหล่านี ้

นำาไปปล่อยกู้แก่สมาชิก พร้อมกำาหนดเงื่อนไขการกู้ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ ให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่าย โดยหมอหนี ้

จะมาทำาหน้าที่เชื่อมโยงในจุดนี้ด้วยการคัดกรองผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ตั้งใจประกอบอาชีพได้มีโอกาสใช้บริการทางการเงินที่อยู่ในระบบเหล่านี้

การดำาเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2553 ช่วงเดือนพฤษภาคมที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร ทำาให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ชุมนุมได้รับผลกระทบและทรัพย์สินเสียหาย ธนาคารออมสินจึงได้ช่วยเหลือด้วยการออก 

มาตรการผ่อนผัน การพักชำาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี สำาหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่เสี่ยง และ  

6 เดือน สำาหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั่วไป โดยไม่คิดเบี้ยปรับ ทั้งยังออกสินเชื่อเยียวยาลูกค้าฐานราก เพื่อนำาเงินไปลงทุนประกอบอาชีพหรือเป็น 

เงินทุนหมุนเวียน โดยผ่อนปรนเงื่อนไขทั้งวงเงินกู้ การค้ำาประกันและระยะเวลาการชำาระหนี้ และยังได้เปิดพื้นที่สำานักงานใหญ่ให้ผู้ได้รับผลกระทบนำา 

สินค้ามาจำาหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเม่ือเกิดวิกฤติการณ์น้ำาท่วมในพ้ืนท่ีหลายจังหวัด นอกจากธนาคารจะให้ความช่วยเหลือโดยนำาส่ิงของบรรเทา 

ทุกข์ต่างๆ อาทิ เรือ ถุงยังชีพ น้ำาดื่ม เวชภัณฑ์ ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี สิงห์บุรี อยุธยา สระบุรี  

และสงขลา และได้ออกผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำา 99 วัน คนไทยไม่ทิ้งกัน รวมใจสู้ภัยน้ำาท่วม 99 วัน 99 บาท” ดอกเบี้ยสูงสุด 1.55% และทุกยอดฝาก  

50,000 บาท ธนาคารจะสมทบบริจาค 99 บาท พร้อมกับให้ “สินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม” กรณีสินเชื่อธนาคารประชาชน วงเงินกู้ 50,000 บาท  

ดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือนหรือสินเชื่อผู้ประกอบการร้านค้า วงเงินกู้ 100,000 บาท ดอกเบี้ย MLR – 1.5% ต่อปี สำาหรับลูกค้าเดิมให้พักชำาระเงินต้น 

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นในปี 2553 



รายงาน
ประจำาปี ๒๕๕๓ 
ธนาคารออมสิน

20

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ ในปี 2553
นิตยสารดอกเบี้ยได้เลือกให้ธนาคารออมสินเป็น Bank of the Year และนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำานวยการธนาคารออมสินได้รับการยกย่องให้เป็น 
Banker of the Year ประจำาปี 2552 และ 2553 ติดต่อกัน ด้วยผลงานที่โดดเด่นในทุกๆ ด้าน 

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้มอบรางวัล “การจัดการองค์กรดีเด่น” ให้กับธนาคารออมสินเป็นปีที่ 2 ในงาน
ประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี 2553 จากการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่เทียบได้กับมาตรฐาน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 

และการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กระทรวงแรงงาน ได้คัดเลือกให้ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับประเทศ” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2550-2553 

นอกจากนี้ IDC Financial Insights บริษัทวิจัยและที่ปรึกษา สำาหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร การประกันภัยและหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ  

International Data Corporation - IDC ได้ตัดสินและมอบรางวัล “นวัตกรรมด้านการเงินยอดเยี่ยม - ด้านเงินฝาก ประจำาปี 2554 (Financial  
Insights Innovation Awards (FIIA) – Special Citation Awards for Deposit Product 2011)”  ให้กับธนาคารออมสินในงานการประชุมนักการเงิน 
การธนาคารชั้นนำาของเอเซีย ครั้งที่ 6 (Asian Financial Services Congress) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ประเทศสิงคโปร์ จากความสำาเร็จ 

ในการออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก สลากออมสินพิเศษ 5 ปีภายหลังจากขึ้นระบบ Core Banking ด้านเงินฝาก ในปี 2552 

และดอกเบี้ย เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน และปรับลดเงินงวดและขยายเวลาผ่อนชำาระ ลูกค้าสินเชื่อเคหะ ให้พักชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 

เดือน และขยายระยะเวลาชำาระหนี้ไปถึง 30 ปี สำาหรับบทบาทการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของเด็กไทยทางด้านดนตรี กีฬา วิชาการ และ 
จริยธรรมคุณธรรม ในปี 2553 มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้แก่ การประกวดดนตรี Symphonic Band การประกวดร้องเพลงประสานเสียง  
และการประกวดดนตรีวงเครื่องลม มีโรงเรียนเข้าร่วม 32 แห่ง นักเรียน 1,210 คน  โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ที่จัดเป็นปีที่ 2 มีการแข่งกีฬา  

6 ประเภท คือ สตรีทบาสเก็ตบอล มินิวอลเล่ย์บอล กรีฑา ฟุตบอล เทนนิส และเซปักตะกร้อ มีโรงเรียนเข้าร่วม 317 แห่ง นักเรียน 29,026 คน  

การแข่งขันคณิตศาสตร์แก้ปัญหา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาโอลิมปิก มีโรงเรียนเข้าร่วม 150 แห่ง และนักเรียน 60,000 คน  

การประกวดนักเรียนและโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่จัดเป็นปีที่ 4 ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่นด้านคุณธรรมและ 

จริยธรรม น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต จำานวน 80 คน และโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน จำานวน 38 โรงเรียน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การอุปถัมภ์โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการโรงเรียนในฝันของรัฐบาล 
จำานวน 17 แห่ง การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน ที่เป็นแหล่งความรู้ข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่ จำานวน 114 แห่ง ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ธนาคารได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้ง 18 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเติมเต็มชีวิตความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ให้กับชุมชน ในโครงการปล่อย
ปะการังเทียม คืนบ้าน คืนชีวิตให้สัตว์ทะเล บ้านเกาะจิก อำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี บ้านแหลมศอก จังหวัดตราด ชุมชนแหลมหยงสตาร์ อำาเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง และชุมชนปะเสยะวอ อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ด้วยการนำาท่อซีเมนต์หรือคอนกรีตมาทิ้งในทะเลเป็นปะการังเทียมห่าง

จากชายฝั่งประมาณ 2-3 กิโลเมตร ส่งผลให้มีสัตว์ทะเลจำานวนเพิ่มมากขึ้น ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถทำาประมงได้เกือบตลอดปี 

ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องออกไปรับจ้างหรือทำางานต่างถิ่น คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ซึ่งธนาคารได้มีการประเมินผลติดตามพัฒนาการของ

โครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ การปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา การปลูกต้นตะเคียนทอง บ้านในจูน อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และการสร้างฝาย
ต้นน้ำา คืนผืนป่า ถวายพ่อหลวง แม่หลวงของปวงชน ที่ร่วมสร้างฝายต้นน้ำา 32 ฝาย ณ ภูหยวก จังหวัดชัยภูมิ

การบริหารจัดการองค์กร ธนาคารได้พัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินงาน ทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและต้นทุนของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ที่ประสบความสำาเร็จอย่างมาก ได้แก่ การขึ้นระบบงานสินเชื่อบน Core Banking  
System (CBS) อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.29 น. หลังจากขึ้นระบบงานเงินฝากไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2552  
โดยทันทีที่ขึ ้นระบบงานสินเชื่อบน CBS สำาเร็จ ก็สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันที ซึ่งธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถือเป็นสาขาแรกที่ม ี

ลูกค้าเข้ามาใช้บริการชำาระสินเชื่อบน CBS ซึ่งระบบงานใหม่นี้จะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำาขอกู้ของ 

ลูกค้า และจากการที่ธนาคารกำาหนดให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการดูแลคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งมีการจัดทีมแก้ไขหนี้จากส่วนกลางไปให้คำาปรึกษาแนะนำาแก ่
สาขา และการออกแบบเครื่องมือ “ตาราง 41 ช่อง 7 ตะกร้า” เพื่อช่วยให้มีรายละเอียดสำาหรับกระบวนการวิเคราะห์และติดตามหนี้  ด้านการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร ซึ่งในปี 2553 ธนาคารได้สรรหาบุคลากรเพื่อ 
บรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างจำานวนกว่า 2,000 คน จัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำาหนด (Early Retirement) ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน 532 คน  

การถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุ การจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งและพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป การส่งเสริม 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดทำาหลักสูตร e-Learning การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM และการประกวด GSB 

Idea นอกจากนี้ ปีนี้ธนาคารได้มีการรณรงค์สร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการและการปฏิบัติงาน โดยมีการออกนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณสำาหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน การจัดตั้งชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน 

การจัดงาน GSB CG Day การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารผ่านวารสารธรรมาภิบาล จุลสารออมสินและ website ของธนาคาร เป็นต้น
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ในปี 2553 คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำาเนินงาน สำาหรับแผนวิสาหกิจปี 2554 - 2558 ให้สอดคล้องกับ 
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ของธนาคารออมสิน คือ “มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจ 
ฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีวิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเป็นผู้นำาในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก”  

และเพิ่มพันธกิจในการ “เป็นสถาบันที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยธนาคารยังมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อรักษาการเติบโต 
ที่ยั่งยืน มั่นคง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายธุรกิจตามกรอบทิศทางการดำาเนินงานปี 2554-2558  

ได้กำาหนดสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินลงทุนเท่ากับ 75 : 25 (+/-5) เป็นสินเชื่อรายย่อยไม่ต่ำากว่าร้อยละ 90 พร้อมตั้งเป้าหมายสินทรัพย์เติบโตเฉลี่ย 

ร้อยละ 8 ต่อปี และมีนโยบายการดำาเนินงานในปี 2554 ดังนี้

1. การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

และการให้บริการ ดำาเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุก และขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุม ด้วยช่องทางการให้บริการที่หลาก

หลายและทันสมัย

2. การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ 
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและชุมชนระดับฐานราก การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ลูกค้าและ 

ชุมชน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน การยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชน การอบรมหมอหนี้ การสนับสนุนกิจกรรม 

ทางสังคม และการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน โดยส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสำาคัญของการออม โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อทุกรูปแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม การเปิดธนาคารโรงเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน การส่งเสริมโรงเรียนและ

นักเรียนดีเด่นด้านจริยธรรม และการจัดกิจกรรม/โครงการกีฬาและดนตรีธนาคารโรงเรียน และการแข่งขันทางวิชาการ

4. การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งระบบบริการลูกค้า ระบบข้อมูล และระบบบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ Loan Origination การปรับปรุงระบบ

การบริหารและพัฒนาบุคลากร ทั้งการบริหารอัตรากำาลัง ระบบประเมินผล การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การจัดทำาแผนและการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง 

ผู้บริหาร การส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการคนเก่งทางด้านภาษาและนวัตกรรม การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจหลักและกระบวน 

งานภายในให้มีมาตรฐานรวดเร็วและคล่องตัวขึ้น การจัดให้มีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึง

พัฒนาเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับเป้าหมายธุรกิจปี 2554 ธนาคารกำาหนดให้เงินฝากและสินเชื่อ เติบโตร้อยละ 8 ตามคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทย  
แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 อาจมีปัจจัยเสี่ยงหรือข้อจำากัดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานของธนาคารให้ไม่เป็นไปตามแผนและ

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก การปรับตัวเพิ่มขึ้น

และความผันผวนของราคาน้ำามัน อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแท้จริงที่ยังติดลบ สถานการณ์

ทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้ง สถานการณ์ภัยแล้ง และนโยบายและกฎระเบียบใหม่ของทางการที่ประกาศใช้ระหว่างปี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วทางด้านพฤติกรรมลูกค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงพัฒนาการของคู่แข่งเดิมและการเข้ามาในตลาดของคู่แข่งขันรายใหม่ 

ทั้งนี้ ธนาคารได้มีเครื่องมือในการติดตาม มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมกำาหนดแนวทาง ออกมาตรการรองรับ 

หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับเหตุการณ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อให้ผลการดำาเนินงานของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว ้

 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงและร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ

สามารถ เพื่อสานต่อพระราชประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และมุ่งมั่นดำาเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง

การคลัง ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน ด้วยการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ธนาคารออมสินเติบโตก้าวหน้าได้อย่างสง่างามและยั่งยืน เคียงคู่ไปกับลูกค้า ประชาชน และพันธมิตรที่ดีของธนาคาร

ทิศทางและนโยบายการดำาเนินงานในปี 2554

นายเลอศักดิ์  จุลเทศ

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

นายวินัย  วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารออมสิน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์ ดำารงตำาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ   
นายจตุพร บุรุษพัฒน์  นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ดำารงตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน  
ดำารงตำาแหน่ง เลขานุการ

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขต อำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ/คู่มือการปฎิบัติงานสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 
12 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวาระที่เกี่ยวข้องและได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการธนาคาร สรุปสาระสำาคัญดังนี้

การสอบทานงบการเงิน 
มีการสอบทานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และประจำาปี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของธนาคาร
มีการสอบทานรายงานการควบคุมภายในธนาคารตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 รายไตรมาส และรายปี เพื่อให้มีผลนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล กำาหนด
ผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามการดำาเนินงานตามกรอบเวลาที่กำาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมและเพียงพอ

การสอบทานรายงานความขัดแย้งทางคุณสมบัติและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีการสอบทานรายงานความขัดแย้งทางคุณสมบัติและความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายไตรมาส โดยไม่พบความขัดแย้งทางคุณสมบัติและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคาร

การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายของธนาคาร และหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร
มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบของธนาคาร และของหน่วยงานกำากับดูแลภายนอก โดยให้เร่งดำาเนินการปรับปรุงสถานที่ทำาการของ
ศูนย์เงินสดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด และติดตามการพัฒนาระบบ Core Banking Systems เพื่อให้สามารถรองรับการ
ออกรายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการ
ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
อนุมัติการสอบทานกฎบัตรและจรรยาบรรณของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารและสรรหาทรัพยากร
ของสายงานตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2554 - 2558 แผนการตรวจสอบประจำาปี 2554 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณปี 2554 และคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประจำาปีของผู้บริหารสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในตามที่ผู้บริหารสูงสุด 
ของสายงานตรวจสอบภายในนำาเสนอ รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ

การสอบทานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
มีการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีความเพียงพอ เหมาะสม และ 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธนาคาร

อนึ่ง ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

(นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการ และ
คณะผู้บริหาร 

ธนาคารออมสิน
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คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

นายวินัย วิทวัสการเวช 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

อายุ 60 ปี 
 
การศึกษา 
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี การบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรม   
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นท่ี  
 2547) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร Director Certification  
 Program (DCP) รุ่นที่ 77 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่  
 16 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร  
 และการเงินไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• ประธานกรรมการ บจก.ธนารักษ์พัฒนา 
 สินทรัพย์                      
• กรรมการ บมจ.ทิพยประกันภัย

นายอำานวย ปรีมนวงศ์

กรรมการ

ประธานกรรมการกำากับดูแลการ
บริหารกิจการที่ดี 

กรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี
 
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ 
 กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ  
 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 6  
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 ภาครัฐ (PDI)
• หลักสูตร Advanced Executive Program  
 สถาบัน Kellogg School of Management,  
 Northwestern University, U.S.A. 

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการอำานวยการโรงงานยาสูบ
• กรรมการ บมจ.กสท โทรคมนาคม

นางดนุชา ยินดีพิธ

กรรมการ

ประธานกรรมการแผนงาน
และงบประมาณ

กรรมการกำากับดูแล
การบริหารกิจการที่ดี

อายุ 56 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ (การจัดการ)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชี (การธนาคารและการเงิน) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program 
 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DCP Refresh, Financial 
 Statement for Director สมาคมส่งเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Executive Development 
 Program สถาบัน Kellogg School of 
 Management, Northwestern University, U.S.A. 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นท่ี 2 
 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นท่ี 48 
 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12  
 สถาบันพระปกเกล้า

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
• กรรมการ บมจ.อสมท. 
• กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
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ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และพิจารณาค่าตอบแทนของ 
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

อายุ 55 ปี

การศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและ 
 ธุรกิจต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  
 สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี (การธนาคารและการเงิน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program  
 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)
• The Sydney Futures Executives Program 
 สถาบัน Sydney Stock Exchange
• 22nd Annual Futures & Options Expo  
 Conference สถาบัน Futures Industry  
 Association
 
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลัย

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารด้านโครงสร้าง
องค์กร บุคลากร ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการพนักงาน

อายุ 52 ปี

การศึกษา
ปริญญาโท Master of Science in  
Management Administration, Northrop  
University, California U.S.A.

การอบรม     
• หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP) รุ่นที่ 94/2007 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
 บลจ.เอ็มเอฟซี
• กรรมการ คณะกรรมการร่างแผนพัฒนา 
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กระทรวงการคลัง)
• กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะกิจของ 
 นายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 
 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตร 
 อย่างบูรณาการ
• กรรมการ คณะอนุกรรมการกำากับและ 
 ติดตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้น 
 อาชีพเกษตรกร สำานักงานกองทุนฟื้นฟูและ 
 พัฒนาเกษตรกร
• กรรมการ คณะกรรมการกำากับการดำาเนิน
 งานกองทุนรวมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การท่าเรือ 
 แห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษานักบริหารงานชมรมประเมินราคา 
 สมาคมธนาคารไทย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 46 ปี
 
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP) รุ่นที่129/2010 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรนายอำาเภอ รุ่นที่ 50  
 กรมการปกครอง วิทยาลัยการปกครอง
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48  
 กระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง  
 รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำา
• กรรมการสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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พลตำารวจโทเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการ

ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

อายุ 57 ปี
 
การศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program  

 (DCP) รุ่นที่ 117/2009 สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program  

 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Audit Committee Program  

 (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Finance for Non-Finance  

 Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ 

 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  

 และองค์การมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบัน 

 พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 ภาครัฐ (PDI)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ  

 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

• กรรมการ บจก.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 

• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ

• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 บมจ.ชิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  

 คอนสตรัคชั่น

นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

การศึกษา
ปริญญาโท College of Notre Dame, U.S.A  

หลักสูตรบริหารชั้นสูง A.M.P. University of  

Hawaii, U.S.A.

การอบรม
• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ 

 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 

 และองค์การมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนา 

 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

• หลักสูตร Director Certification Program  

 (DCP) English Program สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Audit Committee Program  

 (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บมจ.เอฟโวลูชั่น  

 แคปปิตอล

• กรรมการ บมจ.อั่งเปา แอสเสท

• กรรมการตรวจสอบ ราชกรีฑาสโมสร

• ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการ 

 ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ณุศาศิริ แกรนด์ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง

• กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการฝ่าย 

 การเงิน บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร 
ด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร  
ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

กรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

การศึกษา
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาโท นิติศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมาย 

 แห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม  
• นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 24

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร 

 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  

 รุ่นที่ 17 

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 

 ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง  

 รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองอัยการสูงสุด   

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่ง 

 ประเทศไทย

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่ง 

 มวลชนแห่งประเทศไทย 
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นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร                                                                                                                

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 47 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตร Audit Committee Program  

 (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program  

 (DCP) สถาบันกรรมการบริษัท ออสเตรเลีย  

 (AICD) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ 

 ตลาดทุน

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 

 ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง  

 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  

 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย 

 มหาชน สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ 

 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  

 และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการ 

 และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บจก.ทรีนิตี้พลัส 

• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส

• กรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้

• กรรมการ บมจ.ผลิตไฟฟ้า

• กรรมการ บล.หลักทรัพย์สินเอเซีย

ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการแผนงานและงบประมาณ

อายุ 62 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจ)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program  

 (DCP) รุ่นที่ 129/2010 สมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Asian Money Laundering  

 Seminar, Las Vegas. U.S.A. 

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

 สิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์

• กรรมการ บจก.เครื่องมือแพทย์  

 (ประเทศไทย) 

• เลขานุการ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์
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นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
 
กรรมการ

ประธานกรรมการความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการบริหารด้านโครงสร้าง 
องค์กร บุคลากร ค่าตอบแทนและ 
สวัสดิการพนักงาน

อายุ 63 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท M.P.A. Middle Tennessee  

 State University, U.S.A.

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
การอบรม
• สัมมนาทางวิชาการเรื่อง CSR 26000 กับ 

 การดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สำานักงาน 

 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

• โรงเรียนนายอำาเภอ รุ่นที่ 22

• โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 23

• หลักสูตรนักบริหาร ระดับ 9  

 (บ.มท.9/2539)

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
 
กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ 49 ปี

การศึกษา
• ปริญญาเอก Ph.D. Robotics Carnegie 

 Mellon University

• ปริญญาโท M.Eng. Robotics Carnegie 

 Mellon University

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• Cert. Precision Mechanics and 

 Robotics Kyoto University

• Cert. Management of Technology 

 Massachusetts Institute of Technology

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification 

 Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk 

 Management (MFM) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Monitoring the Internal 

 Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Monitoring the System of 

 Internal Control And Risk Management 

 (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Audit Committee Program 

 (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Fundamental of Finance 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตร Finance for Non - Finance 

 Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Monitoring the Quality of 

 Financial Reporting (MFR) สมาคมส่ง

 เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Role of the Chairman Program 

 (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการ

 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ

 องค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการ

 และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (หลักสูตร PDI)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• รองศาสตราจารย์ / ผู้อำานวยการสถาบัน

 วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
 
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
 
กรรมการและเลขานุการ
 
อายุ 56 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร 

 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 17 (2547))  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบัน 

 วิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตร Director Accreditation  

 Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Mini MBA รุ่นท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Management Development Program  

 for Middle Manager ของ Standard  

 Chartered ประเทศสิงคโปร์

• วุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคาร 

 และสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4 สมาคม 

 สถาบันการศึกษาการธนาคารและ 

 การเงินไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9  

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บมจ.ไออาร์พีซี

• กรรมการ บลจ.เอ็มเอฟซี

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

กรรมการ

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

กรรมการกำากับดูแลการบริหาร
กิจการที่ดี

อายุ 60 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Science (HRD),  

 University of Manchester

• ปริญญาตรี ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่  

 2546) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตร Director Certification  

 Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Public Director Institute (PDI)  

 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำานักงาน 

 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ 

 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

• นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สำานักงาน 

 ข้าราชการพลเรือน

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานัก 

 นายกรัฐมนตรี

• กรรมการ บจก.ไปรษณีย์ไทย 
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นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มสินเชื่อรายย่อย

นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยงยุทธ ตะริโย
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส

กลุ่มปฏิบัติการ

นายธัชพล กาญจนกูล 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส

กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน

นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

คณะผู้บริหาร 
ธนาคารออมสิน
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นายบรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ 

นายชุมพล พิมเสน
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารทรัพย์สิน  

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มการตลาด

ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานปฏิบัติการสินเช่ือและบริหารการเงิน 

นายสิรวิชญ์ สงวนสันติกุล 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานนโยบายและกลยุทธ์ 

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ

นางสาวปทุม คุ้มทอง
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 1                                                  
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นางสาวผุสสดี เต้าประยูร
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานตรวจสอบภายใน 

นายนำาพร ยมนา
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานทรัพยากรบุคคล                                                                   

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 4

นายสุวัฒน์ จันทรท่าจีน 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 5

นายสุทธิ สัตตบงกช 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 6

นายศิริชัย วงศาโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย 

นางขวัญใจ เตชะเสน
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานการเงิน
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นายประกิจ ชีพภักดี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs 

นายทวีศักดิ์ ช่วงประยูร
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 3                                  

นางรสริน โศจิพันธุ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานสินเชื่อชุมชน

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารความเสี่ยง 

นายวิรัช นิยมแย้ม
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 2

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล
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นางอารยา ยมนา 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานการลงทุน

นางสาวประดา เสมรบุณย์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวเรณู กิจเกษม
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายวีระศักดิ์ วัชรโกสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานการตลาด

นายไพรัตน์ นาคะป่า
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ 

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า 

ขนาดใหญ่ และภาครัฐ
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นายประยุทธ์ สุกก่ำา 
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 5

นายปรีชา กีรพิมล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 2

นางพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 3

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค 
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 6

นายปรีมล วงษ์ม่วง
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 4

นายไพโรจน์ พิชยศาศวัตกุล 
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 1 



รายงาน
ประจำาปี ๒๕๕๓ 
ธนาคารออมสิน

36

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 1
• ธนาคารออมสินภาค 1

• ธนาคารออมสินภาค 2

• ธนาคารออมสินภาค 3

สายงานกิจการสาขา 2
• ธนาคารออมสินภาค 4

• ธนาคารออมสินภาค 5

• ธนาคารออมสินภาค 6

สายงานกิจการสาขา 3
• ธนาคารออมสินภาค  7

• ธนาคารออมสินภาค  8

• ธนาคารออมสินภาค  9

สายงานกิจการสาขา 4
• ธนาคารออมสินภาค 10

• ธนาคารออมสินภาค 11

• ธนาคารออมสินภาค 12

สายงานกิจการสาขา 5
• ธนาคารออมสินภาค  13

• ธนาคารออมสินภาค  14

• ธนาคารออมสินภาค  15

สายงานกิจการสาขา 6
• ธนาคารออมสินภาค 16

• ธนาคารออมสินภาค 17

• ธนาคารออมสินภาค 18

สายงานการตลาด
• ฝ่ายการตลาดสินเชื่อ 1

• ฝ่ายการตลาดสินเชื่อ 2

• ฝ่ายการตลาดสินเชื่อ 3

• ฝ่ายบัตรเครดิต

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์                
เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ
• ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก

• ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต

• ฝ่ายธุรกิจบริการและ 

 อิเล็กทรอนิกส์

• ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 

 ช่องทางบริการ

สายงานการลงทุน
• ฝ่ายธุรกิจการลงทุน

• ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้

• ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล

สายงานบริหารเงินและ
ต่างประเทศ
• ฝ่ายบริหารเงิน

• ฝ่ายธุรกิจปริวรรต 

• ฝ่ายการค้าต่างประเทศ

สายงานการเงิน
• ฝ่ายการบัญชี

• ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ 

• ฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค

สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ลูกค้า SMEs
• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1

• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 2

• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 3

• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 4

• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจลีสซิ่งและ 

 แฟคตอริ่ง

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า
ขนาดใหญ่และภาครัฐ
• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

• ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 1 

• ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 2

สายงานตรวจสอบภายใน
• ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา

• ฝ่ายตรวจสอบภายในสำานักงานใหญ่

• ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ส่วนสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน

• ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

• ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ฝ่ายเลขานุการธนาคาร

• ฝ่ายส่ือสารองค์กร

• ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล

กลุ่มการตลาด กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร
ด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร

ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกำากับดูแล 
การบริหารกิจการที่ดี
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สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ลูกค้าบุคคล
• ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อบุคคล

• ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อเคหะ

สายงานสินเชื่อชุมชน
• ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ

• ฝ่ายสินเชื่อประชาชน

• ฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน

สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
และบริหารการเงิน
• ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

• ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ

• ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน

• ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน

สายงานบริหารหนี้และ
กฎหมาย
• ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล

• ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

• ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย

• ฝ่ายนิติการ

• ฝ่ายคดี

• ฝ่ายบังคับคดี

สายงานบริหารทรัพย์สิน
• ฝ่ายการพัสดุ

• ฝ่ายบริหารงานกลาง

• ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

• ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานนโยบายและกลยุทธ์
• ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

• ฝ่ายบริหารแผนงานและ 

 งบประมาณ

• ฝ่ายวิจัย

สายงานทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

• ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• ฝ่ายพัฒนาองค์กร

สายงานบริหารความเสี่ยง
• ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

• ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 

• ฝ่ายควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อ 

 ขนาดใหญ่ และการลงทุน

• ฝ่ายควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อ SMEs

• ส่วนสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง

• ฝ่ายเลขานุการธนาคาร

• ฝ่ายส่ือสารองค์กร

• สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

• ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัย 

 สารสนเทศ

สายงานวางแผนและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝ่ายวางแผนเทคโนโลย ี

 สารสนเทศ 

• ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการ 

 ลูกค้า

• ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 

 สารสนเทศเพื่อการบริหาร

• ส่วนสถาปัตยกรรมพัฒนา 

 ระบบงาน

สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ

• ฝ่ายบริการเทคโนโลย ี

 สารสนเทศ

กลุ่มสินเชื่อรายย่อย กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์
และทรัพยากรบุคคล กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

คณะกรรมการแผนงาน 
และงบประมาณ
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การพัฒนาธุรกิจ
และการบริการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจและการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และประชาชนทุกกลุ่ม

ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้ได้รับบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตรงตามวัตถุประสงค์และความจำาเป็นในการดำารงชีวิตในทุกช่วงเวลา ดังนั้น  

ในปี 2553 ธนาคารจึงเร่งพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและการบริการ โดยการวางรากฐานด้านบุคลากร มุ่งเน้นการฝึกฝนอบรมพนักงานให้ม ี

ความรู้ความชำานาญ และเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน พร้อมใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ ธนาคาร 

ยังทุ่มเทในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจและการบริการเป็นไป 

อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องและรองรับต่อนโยบายของธนาคารและรัฐบาลในการให้ธนาคารออมสินเป็นกลไกสำาคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

ธุรกิจและบริการทางการเงินที่โดดเด่นของธนาคารออมสินในปี 2553 สามารถสรุปตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจสินเชื่อ
ธนาคารออมสิน จัดเป็นแหล่งเงินทุนที่สำาคัญในระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2553 ธนาคารได้พัฒนาระบบ 

ปฏิบัติการด้านสินเชื่อ นำาระบบ Core Banking Systems (CBS) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการด้านสินเชื่อ 

ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมกันนี้ ธนาคารได้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อให้มีความหลากหลาย และมีรูปแบบที่แตกต่างสร้าง 

ความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ทั้งในส่วนของสินเชื่อสำาหรับลูกค้าบุคคล สินเชื่อนโยบายรัฐ สินเชื่อเพื่อสังคม และสินเชื่อ 

สำาหรับกลุ่มธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาวะตลาด สามารถแข่งขันได้ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าตามนโยบายหลักของธนาคาร

สินเชื่อสำาหรับลูกค้าบุคคล ธนาคารได้ดำาเนิน โครงการส่งเสริมการตลาดสินเชื่อเคหะ โดยนำาเสนอกลยุทธ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่ลูกค้า 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินอื่น ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยลดภาระดอกเบี้ยในการผ่อนชำาระ สำาหรับลูกค้า 

สินเชื่อเคหะของธนาคารที่ประสบอุทกภัย และวาตภัย ธนาคารได้ผ่อนผันการชำาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ปรับลดเงินงวด ขยายระยะเวลาการผ่อนชำาระ  

หรือให้วงเงินกู้เพิ่มเติมสำาหรับลูกค้าเดิม และประชาชนทั่วไป

ธนาคารได้สานฝันสมาชิก กบข. ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการให้สินเชื่อโครงการบ้านออมสิน-กบข. ด้วยข้อเสนอพิเศษทั้งอัตราดอกเบี้ย 

เงื่อนไขการกู้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ นอกจากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้ว ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับกระบวนการ 

ให้บริการ และบริการหลังการขาย โดยมีการปรับลดขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ให้ใช้ระยะเวลาใน 

การดำาเนินการไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยธนาคารได้จัดทำาแบบคำาขอกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ให้อยู่ในแผ่นพับของสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ และกำาหนดให้กรอกข้อมูล 

เฉพาะที่จำาเป็น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ไม่สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลาทำาการปกติ ธนาคารจึง  

เพิ่มช่องทางการรับชำาระสินเชื่อผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารยังมีนโยบายในการขยายช่องทางรับชำาระเงินให้หลากหลายอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อ 

ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

สินเชื่อสายชุมชน ธนาคารออมสินดำาเนินนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อโครงการแก้ไข 
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) ซึ่งมีประวัติการชำาระดี 12 งวดติดต่อกัน และไม่มีหนี้ค้างชำาระ ธนาคารจะให้การสนับสนุนโดยให้สินเชื่อ 

วงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของจำานวนเงินกู้ที่จ่ายคืนธนาคาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความต้องการในการดำารงชีพ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุน 

การดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเสนอ มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัย สำาหรับลูกค้าสินเชื่อ 
โครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) สินเชื่อธุรกิจห้องแถว และสินเชื่อองค์กรชุมชน โดยผ่อนผัน 

การชำาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ปรับลดเงินงวด ขยายระยะเวลาการผ่อนชำาระ หรือให้วงเงินกู้เพิ่มเติมสำาหรับลูกค้าเดิม และประชาชนทั่วไป จากเหตุการณ ์

ความไม่สงบในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้นเพื่อเป็นเยียวยาประชาชนและ 

ผู้ประกอบการรายย่อยดังกล่าว ธนาคารจึงร่วมกับกรุงเทพมหานคร ดำาเนิน โครงการ Together We Can : ยิ้มสู้ กู้สร้างอาชีพ 2 เพื่อปลอบขวัญและ
สร้างกำาลังใจในการดำารงชีวิตแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน ในส่วนของ สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท ธนาคารได้ขยายวงเงิน เป็น 3 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความต้องการและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการนำาเงินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเพียงพอ สำาหรับ สินเช่ือพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล)  
อเนกประสงค์ ธนาคารได้ขยายวงเงินให้กู้ เป็นรายละ 1 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ ธนาคารยังประกาศภารกิจเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินให้แก่สังคมและชุมชนในระดับฐานราก โดยกำาหนดเป้าหมายพัฒนารูปแบบและ 

ยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารออมสิน ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศให้ได้ 6,000 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี

สินเชื่อสำาหรับกลุ่มธุรกิจ ธนาคารได้สานต่อ โครงการความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ภายใต้โครงการค้ำาประกัน 
สินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง

มาตรการในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและสภาพคล่องของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ และขยาย  

สินเชื่อแฟคตอริ่ง โดยปรับปรุงแก้ไขรูปแบบหนังสือบันทึกต่อท้ายสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับเงื่อนไขพิเศษของธนาคาร สำาหรับ สินเชื่อเพื่อการ 
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ประกอบธุรกิจ ธนาคารได้กำาหนดแนวทางการทบทวนสินเชื่อธรุกิจ (Annual Review) ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน และมีมาตรฐานการดำาเนินงาน 
ในระดับที่สูงขึ้น พร้อมกันนี้ ได้ขยายการให้บริการ หนังสือค้ำาประกัน (L/G) โดยมีการอนุมัติให้ใช้แบบหนังสือค้ำาประกันแก่ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) สำาหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ และ  

SMEs ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย และวาตภัย ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือโดยผ่อนผันการชำาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ขยายระยะเวลา 

การผ่อนชำาระ หรือให้วงเงินกู้เพิ่มเติมสำาหรับลูกค้าเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเสียหาย 

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมของธนาคาร ส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจสินเชื่อของธนาคารออมสินในปี 2553 ประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม  

สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารสืบสานนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมก้าวเดินเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

กลุ่มธุรกิจเงินฝาก
ในปี 2553 ธนาคารออมสินยังคงความเป็นผู้นำาด้านการออมเงิน โดยในปีท่ีผ่านมาธนาคารเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากหลายประเภทซ่ึงเป็นท่ีจับตามองท่ามกลาง 

กระแสการแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาดเงินฝากของสถาบันการเงิน และด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ผนวกกับการเดินแผนการตลาดเชิงรุก เร่งประชาสัมพันธ์ธุรกิจ  

ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารประสบความสำาเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากที ่
ประสบความสำาเร็จของธนาคารออมสินในปี 2553 ประกอบด้วยเงินฝากประจำา 66 วัน  เงินฝากประจำา 99 วัน  เงินฝากประจำา 5 เดือน  เงินฝากประจำา  

8 เดือน  ซึ่งเป็นเงินฝากระยะสั้นที่มีความโดดเด่นด้วยเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำา 24 เดือน Plus และเงินฝากประจำา 36 เดือน Plus   

เป็นเงินฝากระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูง เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save มีความโดดเด่นที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความยืดหยุ่นในการถอนเงิน 

ได้ทุกเดือน สำาหรับธุรกิจสลากออมสินพิเศษ ธนาคารเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ต่อเนื่องจากปี 2552 จนถึงเดือนเมษายน 2553 รวม 4 งวด  
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลุ้นรางวัลพิเศษ “รถยนต์ Mercedes - Benz จำานวน 10 คัน” รวม 10 รางวัล มูลค่ากว่า 24 ล้านบาท   

โดยมียอดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 225,508 ล้านบาท  จากนั้นในเดือนพฤษภาคม ธนาคารเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี  

รวม 6 งวด  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลุ้นรางวัลพิเศษ “เลือกได้ตามใจ” รวม 12 รางวัล มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท  โดยมียอดรับฝากสลากออมสินพิเศษ  

3 ปี รวมทั้งสิ้น 124,587 ล้านบาท   ส่งผลให้สิ้นปี 2553 ธนาคารมียอดรับฝากสลากออมสินพิเศษคงเหลือกว่า  459,830  ล้านบาท 

ในส่วนของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว หรือเงินฝากคุ้มครองชีวิต (GSB Life) ในปี 2553 ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัว 5 แบบใหม่ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ฝากในหลากหลายรูปแบบ คือ รูปแบบของการลงทุน ได้แก่ แบบทรัพย์เพิ่มพูน 5/2 และแบบ

ทรัพย์เพิ่มพูน 10/2 รูปแบบของความคุ้มครองและผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ 50/10 และรูปแบบการออมเพื่อประโยชน์ภายหลังเกษียณ

อายุ ได้แก่ แบบออมสินบำานาญ 90/60 (บำานาญแบบลดหย่อนภาษีได้) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ตามนโยบายการประกันขั้นพื้นฐาน (Micro Insurance)  

ของรัฐบาล คือ กรมธรรม์แบบทรัพย์มั่นคง สำาหรับประชาชนในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงระบบประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ในปัจจุบัน

ธนาคารออมสินมีรูปแบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวให้ลูกค้าและประชาชนได้เลือกออมเงินทั้งสิ้น 22 รูปแบบ

กลุ่มธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบันธนาคารออมสินมุ่งให้บริการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำาเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าธนาคาร เพื่อให้ลูกค้า

ทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร และมีความสะดวกสบายในการเลือกใช้บริการทางการเงินธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  

ซึ่งบริการดังกล่าวประกอบไปด้วย Self Service Zone การบริการในรูปแบบ one stop service ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ ด้วยเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ  
(ATM) จำานวน 2,332 เครื่อง เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) จำานวน 73 เครื่อง และเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (APM) จำานวน 655 เครื่อง (ข้อมูล ณ  

31 ธันวาคม 2553) ซึ่งช่วยอำานวยความสะดวกให้ลูกค้าทำาธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงิน โอนเงิน ชำาระค่าสินค้าและบริการ เติมเงิน 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฝากเงิน และปรับสมุดบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้ ในปี 2553 ธนาคารได้เพิ่มการให้บริการรับชำาระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และบริการเติมเงิน 

โทรศัพท์มือถือในระบบ 1 2 Call ผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) บริการฝากเงินสดข้ามธนาคาร (Inter-bank Deposit Service) ผ่านเครื่องฝากเงิน 

อัตโนมัติ (ADM) และยังคงมุ่งพัฒนาบริการต่างๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ในช่วง 

ปลายปี 2553 ต่อเนื่องต้นปี 2554 ธนาคารจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ด้วยแคมเปญ “ถอน โอน จ่าย ได้ลุ้นรถ” โดยลูกค้า 

ที่ใช้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารมีสิทธิลุ้นรับ รถกระบะ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานไฟฟ้า มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท  

เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิมให้ยังคงเลือกใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต่อไป บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ณ สิ้นปี  

2553 ธนาคารมีจำานวนฐานลูกค้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งบัตรออมสิน เอทีเอ็ม และบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต กว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ และในปี 2553  

ธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ได้แก่ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต แบบพร้อมใช้ (GSB Debit Instant) โดยลูกค้าที่สมัครบัตร 

สามารถรับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ไปใช้ได้ทันทีพร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย นอกจากนี้ ธนาคารยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการให้บริการ 

บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน ที่มุ่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และเน้นสร้างวินัยทางเงินให้แก่ลูกค้าไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีกต่อไป 

• • •
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รายงานการวิเคราะห ์
ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

ธนาคารออมสิน มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีฐานะ 

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized Financial Institution : SFI) ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีแนวนโยบายของ 

ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs) ประจำาปี 2553 ต้องการให้ธนาคารออมสิน “มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และ 

เศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งในป ี

ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ ช่องทางและ 

การให้บริการอย่างเป็นพลวัต เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ส่งผลให้ผลการ

ดำาเนินงานทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงินของธนาคาร บรรลุตามเป้าหมายในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำาปีที่กำาหนดไว้

ผลประกอบการตามงบการเงินปี 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารมีกำาไรสุทธิ 19,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
3,526 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 จากจำานวน 15,874 ล้านบาท ในปี 2552 ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการขยายสินเชื่อ ที่เติบโตร้อยละ  

42.3 และความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงขึ้น และความสามารถใน 

การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทาง 

การให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของพนักงานและระบบงาน  

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน และรองรับการดำาเนินธุรกิจในอนาคต  

ผลการดำาเนินงานโดยรวม1.

ผลประกอบการปี 2553 ที่โดดเด่นทุกด้าน

Profitability Loan Growth Assets Quality

กำาไรมีการเติบโตสูง ส่วนใหญ่่มาจาก
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิสูงขึ้น ขณะที่ 

ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ 

ลดลง อันเป็นผลจากความสามารถในการ 

บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งคุณภาพ 

สินทรัพย์ที่ดีขึ้น 

สินเชื่อขยายตัวสูงต่อเนื่องจากปีก่อน 
โดยเฉพาะจากการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล 

และภาครัฐ เพื่อช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ 

และการเงินที่ผันผวน

แนวโน้มอัตรา NPLs ลดลง จากการดำาเนิน 
มาตรการติดตามและแก้ไขหนี้อย่างต่อเนื่อง  

รวมทั้งการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ ขณะที่ธนาคาร 

มีการตั้งสำารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในระดับ 

ที่สูงกว่าเกณฑ์ ธปท.  
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รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิปี 2553 มีจำานวน 34,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,354 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.2 จากปีก่อน ส่วนใหญ่จาก 

การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล โดยเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 37.1 จากการขยายตัวของสินเชื่อ 

ที่สูงถึงร้อยละ 42.3 แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อจะลดลงจากการลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าที่ดีมีวินัยและการชะลอการปรับขึ้นอัตรา 

ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อลูกค้า รวมทั้งการให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำาแก่ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐใน 

การกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธนาคารได้ทำาหน้าที่ในการเป็นคู่ค้าในการประกอบธุรกรรม Bilateral Repo กับธนาคารแห่งประเทศไทย 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มปริมาณธุรกรรมในตลาดเงิน จึงทำาให้อัตราการขยายตัวของรายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 34.9 โดยธนาคารมีการปรับลดสัดส่วนเงินลงทุนลง เพื่อนำาเงินไปปล่อยสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า และลดความเสี่ยง 

ด้านตลาด จึงทำาให้รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัล เพิ่มขึ้นในจำานวนที่ต่ำากว่า โดยปริมาณเงินฝากขยายตัวร้อยละ 28.1 โดยธนาคารสามารถบริหารสภาพคล่อง 

และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

ทั้งนี้ รายได้สุทธิจากการดำาเนินงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25.2 ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 

92.8 ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีสัดส่วนร้อยละ 7.2 สำาหรับค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 37.7 ตามทิศทางการขยายตัวของ 

ธุรกิจและการดำาเนินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับธนาคารในอนาคต ส่งผลให้มีกำาไรจากการดำาเนินงาน  

(ก่อนหักหนี้สูญและสำารองหนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.9 อย่างไรก็ตาม จากความพยายามในการแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้การตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญลดลงถึงร้อยละ 75.5 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) และสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA)  

อยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับระบบสถาบันการเงิน รายละเอียดดังนี้

1.1 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

งบกำาไรขาดทุน 2552 2553 เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 42,685 55,951 31.1

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากออมสิน 15,644 21,556 37.8

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 27,041 34,395 27.2

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย      2,570           2,684 4.4

รายได้สุทธิจากการดำาเนินงาน 29,611 37,079 25.2

ค่าใช่จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 12,647 17,412 37.7

กำาไรจากการดำาเนินงาน 16,964 19,667 15.9

หนี้สูญและสำารองหนี้สงสัยจะสูญ 1,090 267 (75.5)

กำาไรสุทธิ 15,874 19,400 22.2

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) 18.57% 18.77%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) 1.76% 1.60%

 2552 2553 เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 42,685 55,951 31.1

เงินให้สินเชื่อ 33,625 46,110 37.1

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน         1,044         1,408 34.9

เงินลงทุน         8,016         8,433 5.2

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัล 15,644 21,556 37.8

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 27,041 34,395 27.2

อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ 5.38% 5.03%

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 3.30% 3.52%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ 4.70% 4.66%

ต้นทุนดอกเบี้ย 1.96% 1.96%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Spread) 2.74% 2.70%

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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1.2 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ในปี 2553 รายได้จากธุรกรรมบริการทางการเงิน เฉพาะธุรกิจหลักของธนาคาร (ไม่รวมธุรกรรมจากการลงทุน) มีจำานวน 3,892 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 1,236 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.5 ที่สำาคัญจากการขยายช่องทางและธุรกรรมบริการรับชำาระค่าเบี้ยประกันภัย บริการเงินกู้ บริการเงินฝาก  

บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บริการนายหน้า และบริการทางด้านต่างประเทศ โดยสัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของรายได้รวม  

1.3 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

* ในปี 2553 มีเงินชดเชย และเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2-4 สำาหรับพนักงานที่เข้าโครงการ Early Retirement จำานวน 532 คน เป็นเงิน 1,354 ล้านบาท

รายได้จากธุรกรรมบริการทางการเงินเติบโตต่อเนื่อง    
(ไม่รวมธุรกรรมจากการลงทุน) 

โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมบริการปี 2553 
แยกตามผลิตภัณฑ์ 

 2552 2553 เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,562 2,001 28.1

กำาไรจากการปริวรรต         10         25 150.5

รายได้อื่น         1,084         1,866 72.1

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (จากธุรกิจหลัก) 2,656 3,892 46.5

 2552 2553 เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน * 8,054 10,705 32.9

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์  2,096 2,518 20.1

ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเชื่อ 893 1,935 116.7

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,604 2,254 40.5

รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 12,647 17,412 37.7

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม 27.9% 29.7%

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายโครงการ Early Retirement)

27.4%

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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 2552 2553 เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

สินทรัพย์รวม 1,080,226 1,461,189 35.3

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ   221,714   204,223 (7.9)

เงินให้สินเชื่อ  781,497  1,111,755 42.3

หนี้สินรวม  984,777  1,343,259 36.4

เงินฝาก  921,541 1,180,248 28.1

ส่วนของทุน   95,449   117,930 23.6

หน่วย: ล้านบาท

ในปี 2553 มีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย จำานวน 17,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,765 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.7 จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 2,651 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.9 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายเงินชดเชย และเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  

 2-4 (บำาเหน็จ บำานาญ และบำาเหน็จพิเศษ) แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ Early Retirement จำานวน 532 คน เป็นเงิน 1,354 ล้านบาท  

 และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปี รวมทั้งจำานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดำาเนินภารกิจของธนาคารที่เพิ่มขึ้น ทั้งการบริการทางธุรกิจ 

 การเงิน และการบริการทางสังคมและชุมชนที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 422 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1 ตามแผนการขยายช่องทางการให้บริการและ 

 การปรับปรุงพื้นที่ การบำารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรที่ลงทุนเพิ่มขึ้น

• ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเชื่อ เพิ่มขึ้น 1,042 ล้านบาท หรือร้อยละ 116.7 ตามปริมาณสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และสินเชื่อ 

 สวัสดิการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระในการติดตามหนี้และลดอัตราการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ

• ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น 650 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่จากเงินสาธารณประโยชน์เพื่อดำาเนินโครงการตามนโยบายและการช่วยเหลือ 

 สังคมและชุมชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และค่าโฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารสามารถบริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดรายได้รวมเพิ่มสูงกว่าปีก่อน แสดงได้จากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม 

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายโครงการ Early Retirement) ที่ต่ำากว่าปีก่อน 

1.4 หนี้สูญและสำารองหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2553 ธนาคารมีหนี้สูญและค่าใช้จ่ายในการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 267 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำานวน 823 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 75.5 ที่สำาคัญจากการบันทึกกลับรายการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ ตามปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) ที่ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.22  

เหลือร้อยละ 1.20 อันเป็นผลจากมาตรการเร่งรัดและติดตามแก้ไขหนี้ต่อเนื่องจากปีก่อน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือ “41 ช่อง 7 ตะกร้า” ที่ช่วยสาขา 

ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ 

ทั้งนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553 สูงกว่าที่คำานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำานวน  

9,347 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ สิ้นปี 2553 มีจำานวน 1,461,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำานวน 380,963 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.3  

ส่วนใหญ่จากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำาให้ธนาคารต้องระดมเงินฝาก รวมทั้งปรับลดสัดส่วนเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์ เพื่อรองรับทิศทางการขยายตัวของสินเชื่อซึ่งให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าและบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของพอร์ตเงินลงทุน

2.1 สินเชื่อและเงินฝาก
ณ 31 ธันวาคม 2553 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจำานวน 1,111,755 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330,258 หรือร้อยละ 42.3 จากสิ้นปี 2552 โดยเป็น 
สินเชื่อรายใหญ่ร้อยละ 22.8 และสินเชื่อรายย่อยร้อยละ 77.2 รายละเอียดดังนี้

• สินเชื่อรายใหญ่ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 96,363 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.2 จากสิ้นปี 2552 โดยมี

 - สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น 98,557 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.9 จากสิ้นปี 2552 จากการสนับสนุนเงินกู้เพื่อการลงทุนและ 

  การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนรักษาส่วนแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้าภาครัฐ แม้อัตราผลตอบแทนไม่สูง  

  แต่มีความเสี่ยงต่ำา

 - ขณะที่สินเชื่อเอกชนขนาดใหญ่ลดลง 2,194 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 จากสิ้นปี 2552 จากการชำาระคืนเงินกู้ก่อนครบกำาหนด อีกทั้ง 

  ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะสั้น

• สินเชื่อรายย่อย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 234,069 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5 จากสิ้นปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นการให้กู้เพื่อการอุปโภคบริโภค และ 

 การลงทุนประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ตลอดจน 

 เป็นการขยายส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อลูกค้ารายย่อยของธนาคาร โดยธนาคารได้มีกลยุทธ์ทางการตลาด และขยายการทำาสินเชื่อข้อตกลงกับ 

 หน่วยงานใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งมีการวิจัยตลาดและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งวงเงิน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และกระบวนการให้กู้ เพื่อให ้

 ตรงกับความต้องการใช้บริการของลูกค้ามากขึ้น โดยมี

ฐานะการเงิน2.
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 - สินเชื่อบุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 195,981 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.6 จากสิ้นปี 2552 โดยเฉพาะจากการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและ 

  สินเชื่อสวัสดิการแก่กลุ่มลูกค้าข้าราชการ พนักงานของรัฐ

 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 15,374 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.0 จากสิ้นปี 2552 

 - สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เพิ่มขึ้น 14,295 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.5 จากสิ้นปี 2552

 - สินเชื่อประชาชนฐานรากและชุมชน เพิ่มขึ้น 8,245 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.3 จากสิ้นปี 2552 โดยเฉพาะการให้สินเชื่อแก้ไขหนี้สิน 

  ภาคประชาชน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของรัฐบาล

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำานวน 1,180,248 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำานวน 258,707 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.1  

ส่วนใหญ่จากเงินฝากสลากออมสินพิเศษที่เป็นจุดแข็งของธนาคาร และมีการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถดึงดูดใจลูกค้า 

ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเงินฝากประจำาและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงแก่ผู้ฝากและสามารถแข่งขันได้ โดยในปี 2553 ธนาคาร 

ได้มีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่รวม 12 ประเภท โดยเฉพาะเงินฝากที่มีระยะเวลา เพื่อนำาไปปล่อยสินเชื่อที่มีระยะเวลาสอดคล้องกัน ได้แก่  

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save เงินฝากประจำา 66 วัน เงินฝากประจำา 99 วัน เงินฝากประจำา 5 เดือน เงินฝากประจำา 8 เดือน เงินฝาก

ประจำา 24 M Plus เงินฝากประจำา 36 M Plus เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบเพิ่มพูนทรัพย์ 5/2 10/2 ทรัพย์มั่นคง แบบสะสมทรัพย์ 50/10 และ

แบบออมสินบำานาญ 90/60 

จากความสำาเร็จในการขยายสินเชื่อให้เติบโตต่อเนื่องจากปี 2552 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2553 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก เท่ากับร้อยละ 

94.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.8 ณ สิ้นปี 2552 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

ธนาคารมีนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) และคณะทำางาน 

ด้านบริหารสภาพคล่อง ทำาหน้าที่ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องโดยรวมของธนาคาร รวมถึงมีเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง 

ตลอดจนมีการรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำาหนดเพดานความเสี่ยง (Limit)  

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต่ำากว่าร้อยละ 6.0 และกำาหนดสัญญาณเตือนระดับ 

ความเสี่ยง (Trigger) ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 7.5

สัดส่วนสินเชื่อแยกตามประเภท

เงินฝากแยกตามประเภท
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สัดส่วนเงินลงทุนแยกตามประเภท

2.2 เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจำานวน 204,223 ล้านบาท ลดลง 17,491 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 จากสิ้นปี 2552  

โดยเป็นการลดลงของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะยาว พันธบัตรต่างประเทศ หุ้นกู้ และเงินลงทุนระยะสั้น  

ที่เกิดจากการครบกำาหนดและการขายเพื่อทำากำาไร รวมทั้งการปรับลดสัดส่วนเงินลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาด โดยจัดสรรเงินทุนไปหา 

ผลประโยชน์จากธุรกรรมสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแทน

2.3 ส่วนของทุน
ส่วนของทุนของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจำานวน 117,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำานวน 22,481 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.6  

เป็นผลจากกำาไรสุทธิปี 2553 ที่เพิ่มขึ้น และมีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2553 ส่วนของทุน 

คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของสินทรัพย์รวม

2.4 รายการนอกงบดุล : ภาระผูกพัน
ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 30,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำานวน 1,578 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 ส่วนใหญ ่

เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมการค้ำาประกัน การรับอาวัลตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ของผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ให้บริการแก่ลูกค้า

2.5 เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย

เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจำานวนร้อยละ 11.78 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเสี่ยง โดยมีเงินกองทุนชั้นที่ 1  

จำานวน 90,477 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.76 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเสี่ยง ต่ำากว่าปี 2552 จากการขยายตัวของสินเชื่อที่สูงถึง 

ร้อยละ 42.3 โดยเฉพาะการให้สินเชื่อแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ใช้บุคคลค้ำาประกัน ซึ่งมีน้ำาหนักความเสี่ยงสูง

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าอัตราขั้นต่ำาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 อีกทั้ง เกินกว่าระดับ 

เงินกองทุนขั้นต่ำาที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารกำาหนดไว้ไม่ให้ต่ำากว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมกำาไรสุทธิของ 

ทั้งปี 2553 ซึ่งหากรวมกำาไรสุทธิของปี 2553 ตามที่กระทรวงการคลังจัดสรรหลังสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรอง 

งบการเงินของธนาคารประจำาปี 2553 แล้ว จะทำาให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจตามแผนในปีต่อๆ ไปได้

 2552 2553 เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 40,072 43,388 8.3

เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 179,956 156,760 (12.9)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 1,686 4,075 141.7

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 221,714 204,223 (7.9)

การดำารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 2552 2553 เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

เงินกองทุนทั้งสิ้น 80,768 99,018 22.6

เงินกองทุนชั้นที่ 1 81,854 90,477 10.5

สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 602,025 840,626 39.6

เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 13.42% 11.78%

เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 13.60% 10.76%

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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2.6 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสินเชื่อค้างชำาระเกิน 3 เดือน ที่หยุดรับรู้รายได้แล้ว จำานวนทั้งสิ้น 13,344 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.20 

ของสินเชื่อรวม ลดลงจากสิ้นปี 2552 จำานวน 3,975 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.22 ของสินเชื่อรวม เนื่องมาจากธนาคารมีมาตรการติดตาม

แก้ไขหนี้ต่อเนื่องจากปีก่อน ประกอบกับปริมาณสินเชื่อที่ขยายตัวสูง โดยธนาคารมีการแก้ไขหนี้ตามลำาดับความสำาคัญและอายุหนี้ การเจรจา 

ไกล่เกลี่ย การปรับโครงสร้างหนี้ การบังคับคดี และการจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือ “41 ช่อง 7 ตะกร้า” เพื่อช่วย

ในการวิเคราะห์และติดตามหนี้ ตลอดจนมีทีมงานสนับสนุนจากส่วนกลางออกไปบรรยายให้ความรู้และช่วยสาขาในการติดตามหนี้ และผู้บริหาร

ระดับสูงให้ความสำาคัญและมีการติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจำานวน 24,543 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2552 จำานวน 2,693 ล้านบาท โดย

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกว่าที่คำานวณตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำานวน 9,347 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 สัดส่วนค่าเผื่อ 

หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 183.9

โครงสร้างหนี้จัดชั้น

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 2552 2553 เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) 17,319 13,344 (23.0)

อัตรา NPLs ต่อเงินให้สินเชื่อ (ร้อยละ) 2.22 1.20

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 157.9 183.9  

สำารองตามงบการเงิน 27,236 24,543 (9.9)

สำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท. 18,733 15,196 (18.9)

หน่วย: ล้านบาท
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หน่วย: ล้านบาท

2.7 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน จำานวน 1,461,189 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างของแหล่งที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน  

จำานวน 1,343,259 ล้านบาท และส่วนของทุน จำานวน 117,930 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 11.4 เท่า โดยแหล่ง 

เงินทุนที่สำาคัญมาจากเงินฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.8 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด สำาหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 6.3 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด

ธนาคารมีแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่สำาคัญ 2 ส่วน ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ จำานวน 1,111,755 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก ร้อยละ  

94.2  ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 84.8 ในปี 2552  และเงินลงทุนสุทธิ จำานวน 204,223 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินลงทุนสุทธิต่อเงินฝาก ร้อยละ 17.3  

สำาหรับสภาพคล่องส่วนท่ีเหลือธนาคารได้นำาไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ณ สิ้นปี 2553 เงินฝากที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มีจำานวนมากกว่าเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนสุทธิที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นปกติของ

ธุรกิจธนาคารที่จะมีการระดมทุนระยะสั้น เพื่อการปล่อยสินเชื่อหรือลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฤติกรรมการถอนเงิน 

ของลูกค้าพบว่า เงินฝากของธนาคารที่มีอายุครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี ส่วนใหญ่จะมีการฝากต่อเนื่องอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่า 1 ปี ทำาให้

ธนาคารสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการให้สินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ 

2.8 การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ด้านสภาพคล่องของธนาคาร และมีการกำาหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงสำาหรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อ 

เงินฝาก เพื่อให้ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำาเนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำาหน้าที ่

ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการดำาเนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น  

การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสภาพคล่องลดลงจากสิ้นปีก่อน โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากรวม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 94.20  

จากร้อยละ 84.80 ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงที่กำาหนด

2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 11,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 3,136  

ล้านบาท หรือร้อยละ 36.2 ประกอบด้วย

 1) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน 12,180 ล้านบาท ที่สำาคัญเกิดจาก เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 333,209 ล้านบาท และรายการระหว่าง 

 ธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น 25,999 ล้านบาท ขณะที่มีกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 

 ดำาเนินงาน จำานวน 25,964 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงหลักในสินทรัพย์และหนี้สิน ได้แก่ เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 258,707 ล้านบาท และ 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 57,777 ล้านบาท 

 2) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำานวน 23,882 ล้านบาท ที่สำาคัญเกิดจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำานวน  

 70,752 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำานวน 44,951 ล้านบาท และเงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและ 

 อุปกรณ์รวมทั้งสิทธิการเช่า รวมจำานวน 1,936 ล้านบาท

 3) เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 8,567 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินนำาส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

2553 สัดส่วน 2552 สัดส่วน เปลี่ยนแปลง 
(%YOY)

แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินฝาก ≤ 1 ปี 756,329 64.1 640,117 69.5 18.2

เงินฝาก > 1 ปี 423,919 35.9 281,424 30.5 50.6

รวม 1,180,248 100.0 921,541 100.0 28.1

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

ระยะเวลา ≤ 1 ปี 357,511 27.2 353,283 35.2 1.2

เงินให้สินเชื่อ 314,302 23.9 312,735 31.2 0.5

เงินลงทุนสุทธิ 43,209 3.3 40,548 4.0 6.6

ระยะเวลา > 1 ปี 958,467 72.8 649,938 64.8 47.5

เงินให้สินเชื่อ 797,453 60.6 468,772 46.7 70.1

เงินลงทุนสุทธิ 161,014 12.2 181,166 18.1 (11.1)

รวม 1,315,978 100.0 1,003,221 100.0 31.2



รายงาน
ประจำาปี ๒๕๕๓ 
ธนาคารออมสิน

48
ธนาคารออมสินมีการจัดทำาแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปี และแผนธุรกิจของแต่ละศูนย์ EVM เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการจัดทำาแผนได้บูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบ Balanced Scorecard , EVM และ Risk Management 

โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ กลุ่ม/สายงาน/ฝ่าย/ภาค และมีการสื่อสารแผนไป

สู่การปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัด (KPIs) จากระดับธนาคาร ถึงระดับบุคคล

ณ สิ้นปี 2553 ผลการดำาเนินงานของธนาคารทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนและบันทึกข้อตกลงประเมินผลฯ กับ

กระทรวงการคลัง ดังนี้

3.1 ด้านการเงิน

วิเคราะห์ผลต่างจากแผนที่สำาคัญ ดังนี้
กำาไรสุทธิสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 22.2 และสูงกว่าแผนที่สำาคัญจากความสามารถในการขยายสินเชื่อ (เติบโตร้อยละ 42.3) และการบริหารสินทรัพย์

และหนี้สินตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงกว่าแผนที่กำาหนด รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญต่ำากว่าแผน 

เงินฝากเติบโตร้อยละ 28.1 สูงกว่าแผน โดยเฉพาะจากเงินฝากสลากออมสินพิเศษที่มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง  เงินฝากประจำาที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยจูงใจและแข่งขันได้ ตลอดจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

สินเชื่อเติบโตร้อยละ 42.3 สูงกว่าแผน โดยเฉพาะจากสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อเคหะ 

และสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ตามลำาดับ สืบเนื่องจากการที่ธนาคารได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งวงเงิน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข กระบวนการให้กู้ และ 

ทำาข้อตกลงกับหน่วยงานพันธมิตรเพิ่ม 

NIM สูงกว่าแผน  เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิรวมทั้ง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสูงกว่าแผน (โดยเฉพาะจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให ้

สินเชื่อ ตามการขยายตัวของสินเชื่อ) ประกอบกับความสามารถในการบริหารส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

NPLs ดีกว่าแผน อันเป็นผลจากมาตรการติดตามแก้ไขหน้ีต่อเน่ืองจากปีก่อน ท้ังการเจรจาไกล่เกล่ีย การปรับโครงสร้างหน้ี การบังคับคดี และการจ้าง 

บริษัทภายนอกติดตามหนี้ อีกทั้งยอดอนุมัติสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีการติดตามโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำาเสมอ

1/ แผนระดับ 5 (ดีที่สุด) 2/ ไม่รวมการตั้งขาดทุนจากด้อยค่าของเงินลงทุน ซึ่งมีการปรับวิธีการรายงานทางบัญชีในปี 2553

เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน /  
โครงการ ปี 2553 ที่สำาคัญ

3.

แผน1/ ผล ผลต่าง

กำาไรสุทธิ 17,500 19,400 1,900

เงินฝากเพิ่มสุทธิ 60,000 258,707 198,707

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ 78,000 330,258 252,258

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2/ 3,000 3,626 626

NIM (ร้อยละ) 2.77 2.89

NPLs ของสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 2.13 1.20

หน่วย: ล้านบาท
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3.2 ด้านที่มิใช่การเงิน
ในปี 2553 ธนาคารสามารถดำาเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่สำาคัญ ดังนี้

โครงการ Core Banking System • เปิดใช้งานระบบสินเชื่อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2553

การขยายช่องทางการให้บริการ • เปิดสาขาใหม่ 74 สาขา ได้แก่ พุทธมณฑล, บ้านไร่, บุญสัมพันธ์, เชิงทะเล, สามกอง, บ่อผุด, 
โพธิสัมพันธ์, ตลาดศรีนคร, เยาวราช, ตลาดโรงเกลือ, หมื่นไวย, หนองหญ้าไซ, ถนนเรืองราษฎร์, 
ศรีเมืองใหม่, ศรีสุริยวงศ์, เอสพละนาด รัชดาภิเษก, น้ำายืน, สวนผึ้ง, ไพศาลี, ห้วยแถลง, สะพาน
มิตรภาพหนองคาย, ปทุมรัตน์, ท่าขอนยาง, ตลาดบ้านอำาเภอ, นาหว้า, ช้างคลาน, ห้าแยกโนนไฮ,  
วังม่วง, กุดจับ, ปากน้ำาปราณ, เมืองสมุทร, ตลาดท่าพล, ถนนเทพา, ดอนตูม, บางสะพานน้อย, 
สุขอนันต์ปาร์ค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย, คีรีมาศ, มีโชคพลาซ่า, วัดโบสถ์, นิมมานเหมินทร์, 
ถนนนางพิม, ท่าปลา, หนองปลิง, บิ๊กซีกำาแพงเพชร, ภูเรือ, ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท, พัทยากลาง, 
กรมการกงสุล, จามจุรีสแควร์, แฟชั่นไอส์แลนด์, เพียวเพลส, บิ๊กซีลำาปาง, บิ๊กซีแพร่, เซ็นทรัล  
แอร์พอร์ต พลาซ่าเชียงใหม่, ถนนยุทธภัณฑ์, พัทยาใต้, ถนนกาญจนวณิช, มุขศาลา, มิตรภาพ,  
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เดอะมอลล์ บางแค, เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี, เขตอุตสาหกรรม 304, 
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, บ้านไทย-จังโหลน, ตลาดเทศบาล 2, ปาลิโอ เขาใหญ่, โคกกรวด, 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, หมู่บ้านเมืองเอก, ลำาไทร, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, ตลาดอุดร
เมืองทองเจริญศรี

• เปิดหน่วยให้บริการ 38 สาขา ได้แก่ แม่ฟ้าหลวง, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, โรงเรียน
เซนต์จอห์น, ละแม, EXIM พระราม 4, อีสท์วอเตอร์, EXIM แหลมฉบัง, ตลาดยิ่งเจริญ,  
แยกหนองบัว, เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์, ภูกระดึง, ท่าลี่, คำาชะอี, เทสโก้โลตัส นาดี 
อุดรธานี, บิ๊กซีฉะเชิงเทรา, เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์, เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ,  
เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา, เดอะสแควร์บางใหญ่, พาราไดซ์ พาร์ค, คาร์ฟูร์เคหะร่มเกล้า,  
คาร์ฟูร์หทัยราษฎร์, อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, ถนนประดิพัทธ์,โรบินสัน ตรัง, ฟิวเจอร์มาร์ท 
พระราม 3, ป่าพะยอม, ป่าบอน, เฉวง, อินเด็กซ์ บางใหญ่, เดอะมอลล์ ท่าพระ,  
บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ, แก้งสนามนาง, เพียวเพลส รามคำาแหง, สุขุมวิท-สัตหีบ, ทวีกิจ,  
กุสุมาลย์, คอนสวรรค์

• ให้บริการรถ Mobile 15 คัน

• ให้บริการเครื่อง ATM ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งสิ้น 2,332 เครื่อง 

• ให้บริการเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 388 เครื่อง

• ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่ม 81 แห่ง

การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ • เงินฝากออมสินประเภทใหม่ ได้แก่ เงินฝากประจำา 8 เดือน, เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple 
Save, เงินฝากประจำา 24 M Plus, เงินฝากประจำา 36 M Plus และเงินฝากประจำา 66 วัน

• เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรูปแบบใหม่ ได้แก่ สะสมทรัพย์ 50/10, ทรัพย์เพิ่มพูน 5/2,  
ทรัพย์เพิ่มพูน 10/2, ทรัพย์มั่นคง สำาหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมืองและองค์กร
ชุมชน และบำานาญ 90/60

• เปิดให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ (Xpress money) ผ่านสาขา

โครงการธนาคารออมสิน

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• จัดกิจกรรมธนาคารออมสินรักษ์สังคมและสิ่งแวดล้อม 31 ครั้ง เช่น กิจกรรมออมสินช่วย
เหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม การจัดทำาบ้านปลาแบบผสมผสานและการปลูกหญ้าทะเล โครงการ
สอนน้องร้องเพลงชาติ และโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา เป็นต้น

• จัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 21 ครั้ง เช่น กิจกรรมค่ายเยาวชนธนาคารออมสิน  
อบรมสโมสรต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสานใจรักษ์ พิทักษ์ต้นตาล เป็นต้น

• จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว 6 กิจกรรม เช่น กิจกรรมครอบครัว
ผูกพัน ลูกรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมวิ่งส่งตะวัน เป็นต้น

• จัดกิจกรรมออมสินอาสาพัฒนาสังคม โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ 28 โครงการ เช่น ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัด โรงเรียน และสถานที่สำาคัญในชุมชน

• สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย 17 โรงเรียน เช่น ปรับปรุง 
อาคารเรียน พัฒนาบุคลากร และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน/กีฬา/ดนตรี เป็นต้น

ยกระดับกองทุนหมู่บ้านและสร้าง 

ที่ปรึกษาทางการเงินในชุมชน

• สนับสนุนการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำานวน 2,739 แห่ง 

• จัดอบรมเพื่อสร้างที่ปรึกษาทางการเงินในชุมชน หรือหมอหนี้ 12,819 คน

โครงการธนาคารโรงเรียน • เปิดธนาคารโรงเรียนเพิ่ม 120 แห่ง รวมเปิดดำาเนินการแล้ว 470 แห่ง

• จัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน (ฟุตบอล สตรีทบาส เทนนิส วอลเลย์บอล ตะกร้อ 
และกรีฑา) มีโรงเรียนเข้าร่วม 317 แห่ง และนักเรียนเข้าร่วม 29,026 คน

• จัดการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน (Symphonic Band, Wind Ensemble และการขับ
ร้องประสานเสียง) มีโรงเรียนเข้าร่วม 32 แห่ง และนักเรียนเข้าร่วม 1,210 คน

• สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิชาการ (คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาโอลิมปิก) มี
โรงเรียนเข้าแข่งขัน 150 แห่ง จำานวนนักเรียน 60,000 คน
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เสียงสะท้อน

นางทวีพร ขาวโต
นางวนิดา ผมงาม
ข้าราชการครู
โรงเรียนสอนคนตาบอด
พระมหาไถ่ พัทยา ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ในฐานะตัวแทนของเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ บอกได้คำาเดียวว่าทุนการศึกษา 4 ทุน  

ของธนาคารออมสิน ไม่ใช่แค่คำาว่าทุน แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนชีวิต เพิ่มความหวัง สร้างพลังผลักดัน 

ให้เด็กๆ ได้โอกาสทางการศึกษา ทางสังคม และทางใจ เด็กด้อยโอกาสก็กลับมีโอกาส เด็กที่ไม่รู้จักการเข้าสังคม 

ก็มีเพื่อน มีมิตรภาพดีๆเด็กที่อยู่แต่ในโลกของวิถีชาวบ้านก็ได้เปิดหูเปิดตา ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและ 

เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินทุกๆท่านที่ยังนึกถึงเด็กตาบอด ให้ความเมตตา หวังว่าโครงการนี้จะอยู่ต่อไป  

เพื่อต่อชีวิตและสร้างโอกาสให้คนตาบอดต่อไป
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นางสาวเมธาวี ขุนพลเอี่ยม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสอนคนตาบอด 
พระมหาไถ่ พัทยา  
ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

หนูดีใจมากค่ะที่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้รับการศึกษา

สูงๆ เพราะธนาคารออมสินมาให้ทุนการศึกษา  

จำาได้ว่าวันที่เพื ่อน ๆ  พี่ ๆ  น้อง ๆ  พร้อมหน้านั่ง 

กินข้าวกลางวันที่ธนาคารเลี้ยงเรา เรามีความสุข 

กันมากค่ะ หนูขอขอบคุณธนาคารออมสินที่เข้ามา 

ช่วยเหลือ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ธนาคารออมสิน 

ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไปเรื่อยๆ  

เพราะประสบการณ์ที่คนได้ทุนเจอก็อยากให้น้องๆ  

รุ่นต่อ ๆ  ไปได้รับอีกค่ะ

นายกฤษดา เสือนาค
นักเรียน กศน.
โรงเรียนสอนคนตาบอด 
พระมหาไถ่ พัทยา  
ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี

ผมได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน รู้สึกดีใจมากๆ ท่ี 

ได้รับทุนนี้ ผมนำาทุนที่ได้ไปเรียนต่อ กศน. ในกรุงเทพฯ  

และเก็บส่วนหนึ่งไว้สำาหรับใช้ในอนาคตด้วยครับ ในฐานะ 

ของตัวแทนนักเรียนตาบอดของโรงเรียนสอนคนตาบอด 

พระมหาไถ่ พัทยา ผมอยากขอขอบคุณธนาคารออมสิน  

ที่ได้นำาข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนการสอน  

ข้าวปลาอาหาร และเงินทุนมามอบให้ ขอขอบคุณมาก ๆ 

ครับที่สร้างโอกาสให้กับพวกเรา ทางโรงเรียนได้รับทุน 

การศึกษา นักเรียนก็ได้ประโยชน์ต่าง ๆ  มากมาย 

ขอบคุณครับ
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ลูกค้าธนาคาร
นางไพลิน แซ่เผือก
เจ้าของร้านขายต้นไม้
จังหวัดชลบุรี

นางบังเอิญ จันทร์ศรี
เจ้าของร้านขายข้าวแกง
สถานีขนส่งรุ่งเรืองทัวร์
จังหวัดชลบุรี

ป้าเป็นลูกค้าธนาคารออมสินมา 9 ปีแล้ว ครั้งแรกที่กู้ได้  

ป้าเอามาลงทุนซื้อต้นไม้เข้าร้าน จนเริ่มขยายร้านใหญ่ขึ้น  

มีต้นไม้เยอะขึ้น ขายส่งด้วย ชีวิตก็ดีขึ ้นเรื ่อยๆ จาก

เมื่อก่อนร้านป้าเล็กๆ ต้นไม้ไม่เยอะ ตอนนี้ก็ขยายร้าน 

ไปอีกฝั่งแล้ว แต่เป็นของญาติๆ กันช่วยกันดูแล ป้ามั่นใจ 

ในธนาคารออมสินอยู่แล้ว รู้สึกปลื้มและดีใจจริงๆที่ได ้

โอกาสจากธนาคาร ก็ขอขอบคุณธนาคาร รวมถึงพนักงาน 

ทุกคนที่ให้บริการ และคอยช่วยเหลือป้ามาตลอด

ป้ามาขอกู้เงินที่ธนาคารออมสิน เพราะพี่สาวป้าเอาที่ดิน 

ที่ฉะเชิงเทราไปจำานองไว้ แล้วจะโดนยึด ก็เลยมาลองกู้ 

ที่ออมสินดู พอกู้ได้ก็เอาเงินไปไถ่ที่ และเงินบางส่วนเอา 

มาลงที่ร้านด้วย เอาไปซื้อของมาขายด้วย รู้สึกประทับใจ 

ในการบริการ ความมั่นคง น่าเชื่อถือ และดีใจจริงๆ 

ที่ได้ที่ดินที่เอาไปจำานองกลับคืนมา ขอบคุณธนาคาร 

ที่ให้เงินกู้กับป้านะ ขอบคุณมากๆ
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นายบุญศรี จันทร์ชัย
ประธานสถาบันการเงิน
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข้านขอนขว้าง
ตำาบลดงขี้เหล็ก
อำาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี

สถาบันการเงินชุมชนของเราใช้หลักคิดแบบชาวบ้าน  

ทำาอย่างไร ถึงจะมีสวัสดิการ มีคุณธรรม มีความเสียสละ  

ร่วมไม้ร่วมมือกัน ทำาอย่างไรเราจะใช้องค์กรของเราให้เกิด 

กำาไรกับสมาชิก ในขณะเดียวกันเราต้องบริหารจัดการ 

แบบธนาคาร เพราะเรื ่องเงินเป็นเรื ่องใหญ่ ต้องใช ้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ธนาคารออมสินจึงให้การช่วยเหลือ  

ในเรื ่องของการนำาระบบโปรแกรมมาใช้ และจัดการ 

ฝึกอบรมโปรแกรม ให้การทำางานเป็นระบบระเบียบมากขึ้น  

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกทุกคน 

สามารถรับรู ้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว พวกเราต้อง 

ขอขอบคุณธนาคารออมสิน ขอบคุณผู้บริหารระดับสูง  

ที่ ให้ โอกาสชาวบ้านในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง 

ให้มีความเข้มแข็ง

นางบุญนำา จันทร์เจริญ
แม่ค้าขายกระเทียม
ตลาดสดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

เห็นใครๆ ก็บอกกันว่า กู้เงินจากธนาคารออมสิน ขอ

อนุมัติง่าย ไม่เรื ่องมาก ไม่ต้องรอนานๆ เหมือนที่อื ่น 

พอเราไปขอกู้ก็เป็นจริงตามที่เขาว่า รอประมาณเดือน 

หนึ่งก็อนุมัติแล้ว พอได้เงินมาก็นำาไปเป็นทุนในการซื้อ 

ของเข้าร้าน ของที่ขายในร้านมีเยอะขึ้น หลากหลาย

ชนิดมากขึ้น ขายของได้มากขึ้น ทำาให้มีรายได้มากกว่า

เมื่อก่อนด้วย อยากขอขอบคุณธนาคารออมสินมากๆ ที ่

ให้บริการเราอย่างดี ขอบคุณที่ให้กู้เงินมาลงทุนขยายร้าน
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ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย

ดนตรีธนาคารโรงเรียน

นายฉัตรชัย นิลนพคุณ
ปลัดอาวุโสอำาเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี

นายพงศ์สิทธิ์ ชิณวงศ์
นักเรียนจากโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ธนาคารออมสินเข้ามาสนับสนุน  

และติดตาม ประเมินผล พร้อมการพัฒนาโครงการฟื้นฟู 

ทรัพยากรสัตว์น้ำาชายฝ่ังชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ต.ปะเสยะวอ  

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน ์

ต่อกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน และกลุ่มประมงทุกกลุ่ม เป็น 

การฟื้นฟู สร้างความอุดมสมบูรณ์นิเวศชายฝั่งทะเล ทั้งยัง 

เป็นเครื่องมือป้องกันอวนลาก อวนรุน ที่เข้ามาลุกล้ำา 

ชายฝั่งทะเล และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การท่องเที่ยว 

ทางน้ำาที่สำาคัญ การสร้างปะการังเทียมเป็นโครงการที่เป็น 

ประโยชน์ ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อพี่น้องประชาชน  

ขอขอบพระคุณทางธนาคารท่ีได้เดินทางมาจัดกิจกรรมดีๆ 

ในวันนี้ และไม่เพียงแต่กลุ่มชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพ 

ประมงเท่านั้นที่ได้ผลดีจากปะการังเทียม แต่ผลของมัน 

ยังได้ถูกส่งไปยังกลุ่มคนอื่น ๆ  ต่อเป็นห่วงโซ่ด้วย เช่น 

กลุ่มแม่บ้านสตรีผู้ผลิตน้ำาบูดูในชุมชน มีรายได้จุนเจือ

ครอบครัวได้อย่างพอเพียงทำาให้ครอบครัวอยู่กันอย่าง

ร่มเย็นเป็นสุข กินอิ่ม นอนหลับ

มีความยินดีและขอบคุณที่ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมดี ๆ   

นี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

และได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน  ในการประกวด 

ครั้งนี้ทำาให้พวกเราได้เรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็นทีม   

การแข่งขันไม่ได้จบแค่นี้  เรายังต้องทำาการแข่งขันต่อๆ ไป   

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่เส้นทางของความสำาเร็จ

สำาหรับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ   ที่เข้าร่วมประกวด 

ต่างกล่าวถึงการประกวดว่า  เวทีนี้เป็นเวทีแห่งการพัฒนา 

ทักษะความสามารถ  ทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และ 

แสดงความสามารถทางด้านดนตรีที่ตนเองชื่นชอบ  

พร้อมย้ำาว่าการประกวดดนตรีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน

เท่านั้น  แต่ได้สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นด้วย
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กีฬาธนาคารโรงเรียน

นายวินัย ชายพา
ผู้ฝึกสอนทีมเซปักตะกร้อ
หญิงโรงเรียนเขื่องใน
พิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี

นายเอกนิรันดร์ บัวแก้ว
แชมป์ฟุตบอล
โรงเรียนชลราษฎร์อำารุง
จังหวัดชลบุรี

การที่ธนาคารออมสินสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา

ธนาคารโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะทำาให้เด็กๆ ได้มี 

โอกาสในการพัฒนาทักษะด้านกีฬา อย่างทีมนักกีฬาของ 

ผมนั้น ถ้าธนาคารออมสินไม่จัดการแข่งขันครั้งนี ้ขึ ้น 

ก็คงไม่มีโอกาสได้มาร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ

อย่างนี้  จึงอยากให้จัดแบบนี้ต่อไปและเพิ่มประเภทกีฬา 

ให้มากขึ้น ขอบคุณที่ธนาคารออมสินได้ให้โอกาสเด็กๆ  

ของเรา ขอบคุณมากๆ ครับ

ดีใจที่คว้าแชมป์ในปีนี ้ อยากให้ธนาคารออมสินสร้าง

อนาคตให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการจัดการแข่งขัน

แบบนี้ในทุกปี เพราะมีหลายคนที่แจ้งเกิดจากการ

แข่งขันนี้
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ทิศทางและนโยบาย
การดำาเนินงานในปี 2554

โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าตามตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสร้างรายได้หลัก (Mainstream) และกลุ่ม

สร้างรายได้ตามโอกาส (Opportunity Seeking) พร้อมพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการให้บริการ และขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อขยาย

ฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ ด้วยช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและทันสมัย ดำาเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุก 

ด้วยระบบ CRM (Customer Relationship Management) ที่สนับสนุนการพัฒนาและการขายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงและเหมาะสม

กับความต้องการของลูกค้า

โดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและชุมชนระดับฐานราก การส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน การพัฒนาทักษะ

การประกอบอาชีพให้แก่ลูกค้า ชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำาหรับชุมชน การสนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพและการยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชน การพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินในชุมชนหรือ 

หมอหนี้ และการจัด/สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเกื้อกูลสังคม และการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อาทิ การอนุรักษ์ 

ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง การปล่อยปะการังเทียม สร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย การสร้างฝายต้นน้ำา การปลูกป่าชายเลน การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

และการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น

การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.

2.

ในปี 2553 คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำาเนินงาน สำาหรับแผนวิสาหกิจปี 2554-2558 ให้สอดคล้องกับภารกิจ 
และเป็นไปตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ของธนาคารออมสิน คือ “มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และ
เศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ” ดังนี้

ธนาคารได้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อรักษาการเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายธุรกิจตามกรอบทิศทางการดำาเนินงานปี 2554-2558 ได้กำาหนดสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินลงทุนเท่ากับ 75 : 25 (+/-5) โดยเป็น 

สินเชื่อรายย่อยไม่ต่ำากว่าร้อยละ 90 รวมทั้งกำาหนดตำาแหน่งทางผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างรายได้หลัก (Main Stream) กลุ่มสร้างรายได ้

ตามโอกาส (Opportunity Seeking) และกลุ่มเชิงสังคม (Social)  พร้อมตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยทิศทางและ

นโยบายการดำาเนินงานในปี 2554 มีดังนี้

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย

เป็นผู้นำาในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก

พันธกิจ 
1.เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา  

2.เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

3.เป็นสถาบันเพื่อการออม  

4.เป็นสถาบันที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสำาคัญของการออม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบและจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการออมตามวาระสำาคัญต่างๆ  การเปิดธนาคารโรงเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน การส่งเสริมจริยธรรม

ที่ดีให้แก่เยาวชน ผ่านโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านจริยธรรม พร้อมส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียนและนักเรียน 

อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ อาทิ โครงการกีฬาและดนตรีธนาคารโรงเรียน และการสนับสนุนด้านวิชาการแก่เยาวชนที่มี

การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน3.
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โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ท้ังระบบบริการลูกค้า ระบบข้อมูล และระบบบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน การพัฒนาระบบ Loan Origination เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ การปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ท้ังการบริหารอัตรากำาลัง ระบบประเมินผลท่ีเช่ือมโยงกับ

ผลตอบแทนรายบุคคล การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) การจัดทำาแผนและการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร 

(Succession Plan) และการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ด้วยการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge 

Management) การจัดหลักสูตรอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการบริหารจัดการคนเก่งทางด้านภาษาและนวัตกรรม ในโครงการ GSB Idea  

การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจหลักและกระบวนงานภายในให้มีมาตรฐานรวดเร็วและคล่องตัวข้ึน การจัดให้มีระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และระบบการ

บริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาเคร่ืองมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเส่ียงในแต่ละด้านอย่างต่อเน่ือง

แม้ว่าหลายสถาบันคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 3 - 5 จากปัจจัยสนับสนุน อาทิ การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก  

การขยายตัวของฐานรายได้ของประชาชนจากอัตราการว่างงานที่ลดลง การเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำา และราคาสินค้าเกษตร  

เงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าจากอัตราการใช้กำาลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งการดำาเนิน 

โครงการประชาวิวัฒน์ตามนโยบายรัฐบาล  

แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 อาจมีปัจจัยเสี่ยงหรือข้อจำากัดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานของธนาคารให้ไม่เป็นไปตามแผนและ 

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก การปรับตัวเพิ่มขึ้น 

และความผันผวนของราคาน้ำามัน อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแท้จริงที่ยังติดลบ และขีด 

ความสามารถในการควบคุมเงินเฟ้อของประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้ง สถานการณ์ภัยแล้ง และนโยบายและ 

กฎระเบียบใหม่ของทางการที่ประกาศใช้ระหว่างปี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านพฤติกรรมลูกค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ  

รวมไปถึงพัฒนาการของคู่แข่งเดิมและการเข้ามาในตลาดของคู่แข่งขันรายใหม่  ทั้งนี้ ธนาคารได้มีเครื่องมือในการติดตาม มีการวิเคราะห์และประเมิน 

ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมกำาหนดแนวทาง ออกมาตรการรองรับหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับเหตุการณ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของ 

บุคลากรไว้แล้ว เพื่อให้ผลการดำาเนินงานของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้  

สำาหรับเป้าหมายธุรกิจปี 2554 ธนาคารกำาหนดให้เงินฝากและสินเชื่อ เติบโตร้อยละ 8  ตามคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยมี

แผนงาน/โครงการที่สำาคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่อเนื่อง 

• ขยายจุดให้บริการต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น เครื่อง ATM  จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น 

• ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

• การตลาดเชิงรุก และการขยายกลุ่มพันธมิตร

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• การยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน 

• จัดอบรมที่ปรึกษาทางการเงิน (หมอหนี้) 

• โครงการออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
• ขยายการเปิดธนาคารโรงเรียน 

• โครงการกีฬาและดนตรีธนาคารโรงเรียน และการแข่งขันทางวิชาการ 

• ให้บริการ Smart Card แก่ผู้ฝากสลาก

ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
• ขยายช่องทางการให้บริการ ทั้งการเปิดสาขา และเครื่อง Self Service 

• โครงการพัฒนาระบบ Loan Origination and Process System 

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง 

• โครงการพัฒนาบุคลากร

การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานของธนาคาร

แผนงาน/โครงการที่สำาคัญในปี 2554

4.

• • •
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การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2553 ธนาคารออมสิน เผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ อาทิ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  

การแข็งค่าของเงินบาท ภาวะความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน ภัยธรรมชาติที่รุนแรง และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการดำาเนินโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ การดำาเนินการปล่อยเงินกู้ Soft Loan 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการเงิน

ชุมชน รวมถึงโครงการหมอหนี้ เป็นต้น 

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงมาโดยต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแล  

มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

มีผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะหล่อเลี้ยงองค์กรและคืนกลับให้ประชาชนและสังคมเป็นสำาคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 

ดังกล่าว สะท้อนไปยังผลการดำาเนินงานของธนาคารที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนด ทั้งนี้ ธนาคารออมสินมีองค์ประกอบที่สำาคัญในการบริหาร 

ความเสี่ยง ดังนี้

ความเป็นเจ้าของความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ (Risk Owner) 
เนื่องจากหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ดำาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้น จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตของความเสี่ยง (Risk Boundary) มีความเหมาะสมกับระดับอัตราผลตอบแทน  

และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานสนับสนุน (Support Unit) มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจ  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน จะรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการดำาเนินธุรกิจ

ความเป็นอิสระของหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง 
ในกระบวนการควบคุมความเสี่ยงนั้น ธนาคารมีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจอย่าง 

เป็นอิสระ และเช่ือถือได้

การมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการธนาคารกำาหนดและคำานึงถึงการบริหาร 

ความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งเกิดขึ้นในการดำาเนินธุรกรรม อีกทั้งครอบคลุมถึงทุกระดับงานภายในองค์กร

ธนาคารได้กำาหนดโครงสร้างการกำากับดูแลและรับผิดชอบด้านนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Governance) ดังนี้

1 คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย แนวทางและดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม (Enterprise Risk Management : ERM) โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อเป้าหมายการดำาเนินงาน และฐานะการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  

และข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร

2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีบทบาทในการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง อนุมัติเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ติดตามให้มีการปฎิบัติตามนโยบายการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 

3 คณะกรรมการกำากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี 
มีหน้าที่ให้คำาปรึกษา แนะนำาในการกำาหนดหลักเกณฑ์ แผนงานเกี่ยวกับหลักกำากับดูแลกิจการที่ดีในธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสินให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีบทบาทในการดูแลตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  

ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการระดับปฎิบัติการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ อาทิ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
คณะกรรมการสินเชื่อและการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น

ในปี 2553 ธนาคารมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และกลยุทธ์การ

ดำาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยปรับโครงสร้างของฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ แยกงานกลั่นกรองสินเชื่อออกไปเป็นฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ และจาก

นั้นมีการแยกงานด้านการควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญ่ ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ ตั้งเป็นฝ่ายควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญ่และการลงทุน 

และฝ่ายควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อ SMEs เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำาเนินงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อ โดยควบคุม

ดูแลคุณภาพสินทรัพย์ รวมทั้งจัดตั้งส่วนสนับสนุนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้งานด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน

การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

1.

2.



SG1 สภาพเศรษฐกิจ
SG2 ภาวะการแขงขัน
SG3 นโยบายรัฐบาล
SG4 ความตองการของลูกคา
SG5 ความเพียงพอของระบบ IT
SG6 ผลิตภัณฑและบริการ
SG7 ชองทางการใหบริการ
SG8 ความเพียงพอของบุคลากร

OP1 กระบวนการทำงาน
OP2 ความไมสงบทางการเมือง
OP3 คุณภาพการบริการ
OP4 การขัดของของระบบ Core Banking
OP5 ขอรองเรียน
OP6 ภัยธรรมชาติ

CO1 การปฏิบัติตามกฎภายใน
CO2 การปฏิบัติตามกฎภายนอก

SG9 ความสามารถของบุคลากร
SG10 ระบบแรงจูงใจ
SG11 การระงับโครงการลงทุนในมาบตาพุด
SG12 ฐานขอมูล
SG13 การสื่อสารวิสัยทัศนเพื่อมุงไปสู
 การเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
SG14 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสหกรณ
SG15  การบูรณาการ GRC

STRATEGIC RISK

OPERATIONAL RISK

FINANCIAL RISK

COMPLIANCE RISK
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Market Risk
MK1 อัตราดอกเบี้ย
MK2 ราคาตราสารทุน
MK3 อัตราแลกเปลี่ยน

Liquidity Risk 
LI1 สภาพคลอง

Credit Risk
CR1 คุณภาพหนี้
CR2 คุณภาพสินทรัพยที่ลงทุน

รายงาน
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แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่บูรณาการความเสี่ยงทุกด้านเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ (Enterprise Risk  

Management System) โดยแสดงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำาคัญและเห็นชอบที่จะบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ทุกปัจจัยเสี่ยง 

นอกจากนี้ ธนาคารมีการวิเคราะห์ภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ที่มีผลกระทบต่อกำาไรและ BIS Ratio ของธนาคาร ในกรณี

ที่มีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นพร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรงสูงสุดว่ายังอยู่ในวิสัยที่ธนาคารสามารถจัดการได้ 

การจัดทำาแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)3.
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4.1 การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำาเนินงานและการนำาไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัย
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ทำาให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ อันอาจกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน และ 

การดำารงอยู่ของกิจการ 

ในปี 2553 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร อาทิ 

เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ นโยบายรัฐบาลที่ต้องการธนาคารเป็นกลไกสำาคัญในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นต้น ธนาคารออมสินมีการดำาเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจกระทบให้เกิดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ รวมทั้งมีการดำาเนินการเพื่อสร้าง

พื้นฐานในการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวให้กับองค์กรที่สำาคัญ ดังนี้

• การตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งด้านเงินฝากและ 

สินเชื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพิ่มช่องทางการให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด

สาขาใหม่ หน่วยให้บริการ มากกว่า 100 แห่ง รถ Mobile 15 คัน ATM กว่า 1,000 เครื่อง เพิ่มจำานวนบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถ

ให้เพียงพอที่จะรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารสามารถขยายสินเชื่อได้สูงกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก ขณะที่มีอัตราหนี้ค้างชำาระต่อ 

สินเชื่อคงเหลือลดต่ำากว่าเป้าหมาย

• การติดตั้งใช้ระบบงาน Core Banking System สำาหรับสินเชื่อและระบบงานติดตามหนี้ ต่อเนื่องจากการติดตั้งระบบเงินฝากในปีก่อน ซึ่งทำาให้ 

ธนาคารมีระบบงานบริการลูกค้าท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ มีฐานข้อมูลท่ีสามารถสนับสนุนการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดและป้องกันความเสี่ยง 

ด้านคุณภาพการบริการ

• การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับกับทิศทางการเติบโตตลอดจนภารกิจที่จะสนองตอบนโยบายรัฐบาล โดยเพิ่มจำานวนหน่วยงานที่ดูแล 

สายงานกิจการสาขาจากเดิมมี 4 สายงาน 12 ภาค เป็น 6 สายงาน 18 ภาค เพื่อให้การควบคุมดูแลและบริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝาก สินเชื่อและบริการ เพื่อดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการให้สามารถสนองตอบต่อ

ทุกกลุ่มลูกค้าและสามารถแข่งขันได้

4.2 การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลง 
ของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

ภาพรวมตลาดเงินและตลาดทุนในปี 2553 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีการฟื้นตัวดีกว่าเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคอื่นๆ ส่งผลให้มีเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ณ สิ้นปี 2553 ปรับตัวเพิ่มจาก ณ สิ้นปี 2552 กว่าร้อยละ 40 ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองในปี 2553 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 15 จากปี 2552 แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้ตลาดมีความผันผวน เช่น ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ปัญหาภัยธรรมชาติ 

และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินของประเทศในยุโรป เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้

ติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงด้านตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับนโยบาย 

การดำาเนินงานของธนาคารและหน่วยงานกำากับดูแล นอกจากน้ี ยังยึดหลักการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย  

และมาตรฐานสากล ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในปี 2553 สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1.) มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Policy) 

และนโยบายการทำาธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด (Hedging Policy)

2.) การพัฒนาเครื่องมือในการวัด และประเมินความเสี่ยง เช่น

• การประเมินความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรืออายุสัญญาคงเหลือ

ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Repricing Gap) และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของอัตราดอกเบี้ยต่อราย

ได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income: NII) ในอนาคตของธนาคาร

• การวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ การวัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ที่มี

ต่อราคาตราสารหนี้ (Present Value of 1 basis point :PV01) การวัดความผันผวนของพอร์ตตราสารทุนเมื่อเทียบกับตลาด โดยพิจารณา

จากค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta Coefficient) การวัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อฐานะเงินตราต่างประเทศของ

ธนาคาร (Exchange Rate Sensitivity) และการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market) อย่างสม่ำาเสมอ

• การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำาธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำาลอง Value at Risk (VaR) ซึ่งเป็นการวัด

ความเส่ียงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) ภายใต้ระดับความเช่ือม่ัน (Confidence Level) และระยะเวลาถือครอง (Holding  

Period) ท่ีกำาหนด โดยธนาคารได้มีการทดสอบความแม่นยำา (Back Testing) ของเคร่ืองมือวัดความเส่ียงในรูปของแบบจำาลอง VaR อย่างสม่ำาเสมอ 

• การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) โดยการจำาลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงด้านตลาดที่อาจ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

3.) การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด เช่น

• การกำาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) สำาหรับธุรกรรมทั้งในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร และมีการทบทวนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำาเสมอ เช่น การกำาหนด PV01 Limit, VaR Limit, Stop Loss Limit และ NII Sensitivity Limit เป็นต้น 

• การจัดทำารายงานสถานะการลงทุนและความเสี่ยงด้านตลาด เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารอย่างสม่ำาเสมอ การมีระบบงาน

สารสนเทศในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดที่มีความแม่นยำาและเป็นระบบ Real-Time โดยระบบสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า 

การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ4.
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(Early Warning) ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรือความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ และระงับการทำาธุรกรรมก่อนการดำาเนินธุรกรรม

ที่เกินกว่าเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่กำาหนดไว้ ทำาให้การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำาระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ธนาคารไม่

สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ ทำาให้ต้องขายสินทรัพย์ในราคาต่ำากว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถือ

อยู่มีสภาพคล่องต่ำา หรือเกิดภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง

ในปี 2553 สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทยปรับตัวลดลงจากปีก่อน จากการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะ

เศรษฐกิจ ในขณะท่ีการขยายตัวของเงินฝากต้องเผชิญกับการแข่งขันจากการลงทุนในทางเลือกอ่ืนๆ เช่น กองทุนรวม ประกันชีวิต เป็นต้น ซ่ึงธนาคาร

ออมสินได้มีแนวทางในการจัดหาสภาพคล่อง โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  

เช่น เงินฝากประจำา 8 เดือน เงินฝากประจำา 5 เดือน เงินฝากประจำา 99 วัน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ Triple Save และสลากออมสินพิเศษ  

เป็นต้น รวมถึงการใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อจูงใจและรักษาฐานลูกค้า ส่งผลให้ธนาคารสามารถจัดหาสภาพคล่องได้ เพียงพอที่จะรองรับ 

การขยายตัวของสินเชื่อ และมีระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กำาหนด นอกจากนี้ ธนาคารยังมีคณะกรรมการ

บริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน (ALCO) ทำาหน้าท่ีในการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการดำาเนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความ

เสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

1.) มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อม 

การดำาเนินงานของธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับการเติบโต

ทางธุรกิจในสภาวะแวดล้อมปกติ และมีแหล่งเงินทุนหรือสินทรัพย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤติ

2.) ธนาคารมีเครื่องมือในการวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

• รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report) โดยจัดทำาทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม 

• การวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

ต่อเงินฝาก เป็นต้น

• การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินความมั่นคงและความสามารถของธนาคาร ในการรองรับความเสียหายจากสถานการณ์

ในทางลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

3.) การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

• กำาหนดสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ด้านสภาพคล่อง พร้อมทั้งทำาการทบทวนให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

• ทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่องและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าธนาคารสามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสำาหรับรองรับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

• จัดทำารายงานในการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพื่อนำาเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ 

• พัฒนาระบบงานรายงานอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) เพื่อ

ให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงสถานะและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

4.4 การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับ 
ความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

ในปี 2553 ธนาคารมีนโยบายเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายรัฐบาล จึงสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ประชาชนตั้งแต่

ระดับฐานราก รวมไปถึงการขยายสินเชื่อไปยังภาคธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งเน้น 

การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี ทั้งการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ และการพัฒนาเครื่องมือ 

บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการขยายสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

• พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ทำาหน้าที่กลั ่นกรองสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นด้าน 

ความเสี่ยงประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยง นอกเหนือจากหน่วยงานที่ทำาหน้าที่การตลาด 

(Relationship Manager) และวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager) เพื่อถ่วงดุลอำานาจ (Check & Balance) ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 

• ทบทวนนโยบายสินเชื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและบริการด้านสินเชื่อของธนาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ 

• พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือวัดระดับความเสี่ยงลูกค้าสินเชื่อรายย่อย (Credit Scoring) และลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ (Credit Rating) สำาหรับ

คัดกรองคุณภาพลูกค้า เพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• พัฒนาเครื่องมือ Credit VaR, Stress Test เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตต่อเนื่องจาก Credit Scoring และพัฒนาเครื่องมือ Loan 

Pricing เพื่อใช้ประเมินอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่ลูกค้าสินเชื่อต่อเนื่องจาก Credit Rating
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ธนาคารได้ให้ความสำาคัญในการบูรณาการระหว่าง Corporate Governance - Risk management - Compliance (GRC) โดยแต่งตั้ง 

คณะกรรมการในการทำาหน้าที่กำากับดูแลในด้าน GRC และมีการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ GRC เพื่อที่จะสามารถจัด

ให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ธนาคารมีคณะกรรมการหลักที่ทำาหน้าที่ดูแลในด้าน GRC ดังนี้
1.) คณะกรรมการธนาคารออมสิน 

2.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.) คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.) คณะกรรมการกำากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี 

ธนาคารได้มีการทบทวนอำานาจหน้าที่ในกฎบัตรของทุกคณะอนุกรรมการให้มีหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการทำางานเข้ากับหลักการกำากับดูแล

กิจการ (Governance) การบริหารความเส่ียง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ 

หลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance) รวมทั้งจัดให้มี

การบูรณาการ GRC5.

• ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ

 1. ติดตามการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจ มิให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมใดมากเกินไป

 2. กำาหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันสูงสุด (Single Lending Limit) มิให้อยู่ในบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใดมากเกินไป

 3. ปรับปรุงแนวทางการสอบทานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแล

• ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน Basel 

• ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process) เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำาระ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลลูกหนี ้

ค้างชำาระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามหนี้ รวมทั้งนำารูปแบบรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำาระ ใช้อธิบายสถานะข้อมูลลูกหนี ้

ค้างชำาระให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• จัดอบรมและพัฒนาทักษะด้านเครดิต รวมถึงสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

4.5 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
ปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงด้าน

กฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอื่น โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และด้านชื่อเสียง

ภาพรวมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ   
ในปี 2553 สถาบันการเงินยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยต่างๆ อาทิ เหตุการณ์ความไม่สงบ 

ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การโจรกรรมหรือฉ้อโกงทรัพย์สินธนาคารจากบุคคลภายนอก เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการดำาเนินงานท่ัวท้ังธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้อย่างทันกาล 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ   
ธนาคารได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Policy) ให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาทิ การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานกำากับดูแล และ

คณะกรรมการธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสียว่าธนาคารมีแนวทางจัดการและมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการระบุการประเมินการติดตามและควบคุมความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงอย่าง

สม่ำาเสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนา

เครื่องมือที่สำาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ดังนี้

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA ) ธนาคารได้พัฒนาระบบงานการเชื่อมโยงการประเมิน

การควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) กับการควบคุมภายใน เพื่อลดความซ้ำาซ้อนของการจัดทำารายงาน และมีฐานข้อมูลสำาหรับการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการควบคุมภายใน รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระบบงานดังกล่าวหน่วยงานสามารถระบุ  

วัด ควบคุม ติดตามและรายงานความเสี่ยง พร้อมทั้งการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และกำาหนดมาตรการหรือแนวทาง 

การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อธนาคารอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งได้กำาหนดให้หน่วยงานมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือกระบวนการ

ทำางานที่สำาคัญ
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ธนาคารมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทุกประเภท โดยจะใช้ระบบงานต่างๆ ที่ทันสมัยในการเก็บข้อมูล พัฒนาแบบจำาลอง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถติดตาม  

ตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ สามารถป้องกันและบรรเทาความเสียหายได้ทันท่วงที 

ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เงินกองทุนอาจไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ การรองรับความสูญเสียหรือ 

ผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดหมาย และการรองรับกฎระเบียบของทางการและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้  

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการปฎิบัติตามมาตรฐานการดำารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับพันธกิจที่เป็นสถาบันเพื่อ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธนาคารมีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ฝากเงิน ในปัจจุบันธนาคารใช้หลักเกณฑ์การดำารง 

เงินกองทุนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งยึดตามมาตรฐานของธนาคารเพื่อการชำาระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International  

Settlement: BIS) โดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ร้อยละ 11.78 สูงกว่าเกณฑ์ ธปท. ที่กำาหนดร้อยละ 8.5 เป็นผลกำาไรจากการดำาเนินงาน 

และการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพและสินทรัพย์รอการขายที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แม้ว่ากฎเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนแบบ BASEL II  

จะยังไม่บังคับใช้ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสินก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบข้อมูล  

และกระบวนการที่จำาเป็นสำาหรับการคำานวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงแบบ BASEL II ซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงหลัก 3 ประเภท ได้แก่  

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ทั้งนี้  

เพื่อให้การดำารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสะท้อนความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ต่ำากว่ามาตรฐาน 

ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

• • •

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง

ความเพียงพอของเงินกองทุน

6.

7.

การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำากับดูแลและบริหารกิจการที่ดี อย่างสม่ำาเสมอ 

มีการประชุมร่วมระหว่างสายงานบริหารความเสี่ยง สายงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำากับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส  

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการ GRC ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ในการช่วยเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โปร่งใส  และมีมาตรฐาน 

ชัดเจนเป็นสากล  ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารมีศักยภาพในการแข่งขัน  ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  สร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย   เป็นเครื่องมือการวัดผลการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้อำานาจภายในขอบเขตท่ีกำาหนด

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารออมสินจึงมุ่งเน้นที่บทบาทของคณะกรรมการ  ในการกำากับดูแลกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่เต็มขีด 

ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ  มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการเพื่อการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน   

มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้  ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและจรรยาบรรณ 

ที่ดีในการประกอบธุรกิจ  และกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินการใดๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมโดยรวมของประเทศ

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารออมสินมีการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน 

และลูกค้า โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยส่วนรวม  ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการสำาคัญ ดังต่อไปนี้

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมและอธิบายได้

4. Transparency ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่ม 

 ความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

7. Participation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินการใด ๆ   

 ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ธนาคารออมสินเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร 

จัดการที่ดีเลิศ  โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม  มีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำาเนินธุรกิจ  การดำาเนินงานที่มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจและ/หรือร่วมมือกันในการดำาเนินการ  เพื่อให ้

การดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักปฏิบัติสากลตลอดเวลา จึงได ้

กำาหนดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำาเอาหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้ง 7 ประการ คือ  

Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใช้ในการดำาเนินงาน  

มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

2. คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ  มีความเป็นอิสระ  และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ 

ธนาคารและผู้อำานวยการออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานท่ีสำาคัญของธนาคาร โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียง 

และวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม รวมท้ังต้องดำาเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเช่ือถือ

4. คณะกรรมการธนาคารจะต้องเป็นผู้นำาในเรื่องจริยธรรม  เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร  และสอดส่อง 

ดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมินตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำาหนดจรรยาบรรณของธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทาง 

ในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร

8. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคารออมสิน ท้ังในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันการณ์ เพ่ือให้ผู้มีส่วน 

ได้เสียของธนาคาร ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารออมสิน
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำาหนดอำานาจหน้าที่ในการควบคุม กำากับและจัดการธนาคารออมสินไว้ ดังนี้ 

 • ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำานาจและหน้าที่กำากับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน  

 • ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคน 

  แต่ไม่เกินสิบสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้อำานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

 • ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสินรวมถึงกำาหนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจ 

  ประเภทต่าง ๆ  
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 • ให้ผู้อำานวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอำานาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและ 

  ระเบียบ และข้อกำาหนดของธนาคารออมสิน และตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย และให้มีอำานาจหน้าที่ในการบรรจุ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำาแหน่ง 

  หรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนจากตำาแหน่งพนักงานตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการธนาคารกำาหนด และกำาหนดวิธีปฏิบัติ 

  เกี่ยวกับการดำาเนินงานของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ระเบียบ หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารออมสิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  ประกอบด้วย 
 1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ  

 2. นายอำานวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ

 3. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ

 4. นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ  

 5. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการ  

 6. ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ  

 7. พลตำารวจโทเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการ

 8. นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์ กรรมการ

 9. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการ  

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคารออมสิน  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489   และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ 

ประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ธนาคารได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร
กรรมการต้องวินิจฉัย  แสดงความคิดเห็น  และออกเสียงในกิจการที่กรรมการมีอำานาจหน้าที่ตัดสินใจ  หากการตัดสินใจของกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดัน 

จากหน้าที่การงาน  หรือครอบครัว  หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น  ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง  คนใกล้ชิด  หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง   

ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำานึงถึงอย่างยิ่ง  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธนาคาร  กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำาหน้าที่ตัดสินใจ 

วาระการดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจาก 

ตำาแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน

การประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ การได้รับข้อมูลที่สำาคัญอย่างถูกต้อง ทันกาล เพื่อใช้ประกอบ

การตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ  มีผลต่อการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กำาหนดประชุมเดือนละ  

หนึ่งครั้ง และอาจจัดให้มีประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการ จำานวน 14 ครั้ง เป็นวาระปกติ จำานวน 12 ครั้ง  

การประชุมวาระพิเศษ จำานวน 1 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษเฉพาะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารของธนาคารเข้าร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง  โดยจัดส่ง 

เอกสารการประชุม ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ ได ้

ตามเกณฑ์ที่กำาหนด และในการประชุมกรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น 

ในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม

การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึง 

ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ในระหว่างปีซึ่งเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2553 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง จำานวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย  

การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จำานวน 6 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม ความเป็นอิสระ  

ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ   

ซึ่งเป็นคำาถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จำานวน 5 ส่วน ได้แก่ การประชุมและคณะกรรมการ 

การสื่อสาร ขั้นตอนการทำางาน ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นคำาถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ใน 

เกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม   

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินตนเองปี 2553 ร่วมกัน และได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

เพื่อนำาไปสู่การกำากับดูแลกิจการที่ดีให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

 10. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ

 11. ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ กรรมการ  

 12. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ

 13. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ กรรมการ

 14. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ

 15. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการและเลขานุการ
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การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร 
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักสูตร 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น หลักสูตร Director Certification Program เป็นต้น หลักสูตรของสถาบันพัฒนากรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ เช่น หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน เป็นต้น  

ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ   

ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน การบริหารธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธภาพ และมีประสิทธิผล

คณะกรรมการชุดปัจจุบันทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ภาครัฐ (PDI) ในปี 2553 ธนาคารได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program  

หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 หลักสูตร Successful  

Formulation & Execution the Strategy (SFE) หลักสูตรการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

สำาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ธนาคารได้กำาหนดให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยในปี 2553 จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คือ นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ และนางเบญจวรรณ สร่างนิทร โดยมีหัวข้อการปฐมนิเทศ ได้แก่ ความเป็นมาของธนาคารออมสิน การดำาเนินธุรกิจของ 

ธนาคารออมสิน ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน รวมทั้งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำาเนินงานระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง  

ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ พร้อมจัดส่งเอกสารข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน เช่น คู่มือกรรมการธนาคาร คู่มือ 

กฎหมายธนาคารออมสิน คู่มือระบบการควบคุมภายในธนาคารออมสิน คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคาร 

ออมสิน แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติงานประจำาปี รายงานประจำาปี รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และรายงานทางการเงินปีปัจจุบัน 

แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมกันนี้ได้มีการจัดให้กรรมการเยี่ยมชม 

การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ  ในสำานักงานใหญ่ และสาขาพหลโยธิน 

คณะกรรมการธนาคารชุดย่อย 
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยคัดเลือกกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้เฉพาะทาง เพื่อทำาหน้าที่กลั ่นกรอง 

และกำากับดูแลงานเฉพาะเรื่องแทนคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีคณะกรรมการชุดย่อย 10 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำาเนินธุรกิจ แผนการควบคุมติดตามการบริหารงาน ทิศทาง และหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ   

และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ทั่วไปและ 

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การประเมินมูลค่าหลักประกัน การจำาหน่ายหนี้สูญ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุน การจัดซื้อหรือ 

จัดจ้าง พิจารณาอนุมัติงบประมาณ และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของธนาคาร รวมทั้งการเพิ่มรายการขึ้นใหม่หรือลดรายการ ให้น้อยลง ตามที ่

คณะกรรมการมอบหมาย ควบคุม ติดตาม การลงทุน การให้สินเชื่อและการประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคาร และรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ และบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk  

Management) และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนิน 

งานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินที ่

ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อกำาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดทำารายงาน 

การกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของธนาคารออมสิน ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ

2 นายอำานวย  ปรีมนวงศ์ กรรมการ

3 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการ

4 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์ ประธานกรรมการ

2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการ

3 นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ
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รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นางดนุชา ยินดีพิธ ประธานกรรมการ

2 ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ กรรมการ

3 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มีหน้าที่กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทำาการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรมของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อน 

นำาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ และวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ 

ความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อนุมัติเครื่องมือในการวัด ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง ติดตามให้มีการปฏิบัติ ตามนโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาระเบียบ/ 

หลักเกณฑ์ในการทำาธุรกรรมหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง โดยเฉพาะธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ ก่อนที่จะนำาเสนอเพื่อพิจารณา  

ติดตาม และรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคารแก่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ และบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับ 

ดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและ

หลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการ มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

4. คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ 

มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำาปี งบประมาณประจำาปี พิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการดำาเนินงาน และติดตามการปฏิบัติงาน 

ของธนาคาร และบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติ 

ตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ 

ทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

5. คณะกรรมการกำากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี 

มีหน้าที่ให้คำาปรึกษา แนะนำาในการกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีในธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับคณะกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารออมสิน  ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 

ให้คำาปรึกษาแนะนำาในการกำาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรี

อนุมัติต่อคณะกรรมการ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการดำาเนินงาน และเผยแพร่ระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารออมสิน และบูรณาการกระบวนการ 

ทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี ประธานกรรมการ

2 ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ กรรมการ

3 รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ

4 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นายอำานวย ปรีมนวงศ์                                   ประธานกรรมการ

2 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ

3 นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ

4 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ
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มีหน้าที่กำาหนดทิศทาง และนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนธุรกิจของธนาคาร   

กำากับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคาร และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหาร 

เพื่อทราบ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ IT ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการธนาคารออมสิน และบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance)  เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการมี

ส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทาง 

ปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ 

ธนาคารออมสิน ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน และการปรับปรุงสภาพการจ้าง 

กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ (Governance)  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance)   

เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

8. คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

มีหน้าที่เสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงานและ 

ลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ และบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ (Governance)  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance)  

เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 พลตำารวจโทเจตน์ มงคลหัตถี       ประธานกรรมการ

2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำานวน 9 คน  กรรมการ

3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำานวน 9 คน  กรรมการ

9. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ

2 นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ

3 ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการ

2 นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ

3 นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ กรรมการ

4 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ

6. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานที่ปรึกษา

2 นายศุภชัย จงศิริ      ประธานกรรมการ

3 รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ

4 นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ กรรมการ

5 นางสาวเพรามาตร หันตรา         กรรมการ

6 นางสาวสุมาลี หวังประกอบสุข กรรมการ

7 นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ กรรมการ

8 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ
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10. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทำางานบริหารในตำาแหน่งผู้อำานวยการต่อ 

คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ รวมท้ังเสนอแนะอัตราค่าตอบแทน 

ที่เหมาะสมของผู้อำานวยการต่อคณะกรรมการ และบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง  

(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการ

ดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

มีหน้าที่กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พิจารณากลั่นกรองแผนงานและ 

งบประมาณประจำาปี สำาหรับการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารให้บรรลุผลสำาเร็จ 

ตามเป้าหมายของแผนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารประจำาปี ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร  

พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร รวมถึงกำากับดูแลการจัดทำารายงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำาปี  และบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง  

(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการ

ดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมการธนาคารได้ดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีระบบการเตรียมการทดแทน และการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่ง 

งานบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม ทันเหตุการณ์ และในการสรรหาผู้อำานวยการธนาคารออมสินจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณา

บุคคลทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร  ทั้งนี้  ได้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง  (Succession Plan)  สำาหรับตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง  สรรหา 

บุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับทิศทางธนาคารในอนาคต  พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  รวมทั้งมีโครงการพัฒนาสมรรถนะ

และทักษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง  เช่น  การเพ่ิมศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในการเป็น Strategic Partner  การสร้างผู้รู้ในสายวิชาชีพ (Guru) เป็นต้น

ค่าตอบแทนของกรรมการ  
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัสกรรมการ    

1. เบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง โดยกำาหนดอัตราเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ 
กระทรวงการคลังกำาหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ดังนี้

 • อัตราเบี้ยประชุมกรรมการไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือน

 • ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอำานาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางาน เพื่อทำาหน้าที่บางประการตามที่ได้รับมอบหมาย โดย 

  กรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางานให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยกรรมการ 

  รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ หากกรรมการรัฐวิสาหกิจท่านใดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอื่นๆ มากกว่า 1 คณะ ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 

  คณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น 

 • เบี้ยประชุมประธานในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่น ๆ  คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางานอื่นที่คณะกรรมการ 

  รัฐวิสาหกิจแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำาหน้าที่เฉพาะเรื่อง ให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 

2. โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการคำานวณโบนัส ดังนี้                      
 • ร้อยละ 3 ของกำาไรสุทธิที่นำามาคำานวณโบนัส แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาท

 • ถ้ามีกำาไรสุทธิสูงกว่า 100 - 11,000 ล้านบาท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 - 60,000 บาท ต่อปี ตามระดับของผลกำาไร และถ้ากำาไรสุทธิ 

  เพิ่มขึ้นอีกทุกๆ 2,000 ล้านบาท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 10,000  บาท

 • ประธานกรรมการให้ได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25

ค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ทำาหน้าที่ประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้อำานวยการธนาคารออมสินเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายใต้ข้อตกลงท่ีทำาไว้กับคณะกรรมการและตามเง่ือนไขสัญญาจ้างทำางานบริหาร  

ตลอดจนเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำานวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคาร

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1 นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ ประธานกรรมการ

2 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ

3 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กรรมการ
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร จึงได้กำาหนดเป็นนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ 

อย่างมั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ
ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง ธนาคารจึงสนับสนุนการดำาเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบาย 

ของหน่วยงานกำากับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง 

และเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ    และธนาคารยังมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี  สามารถสร้างความเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง   

โดยดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และให้คำาแนะนำาช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยาวาจาที ่

สุภาพ อ่อนโยน พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และพยายามค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นแต ่

กฎหมายกำาหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

3. ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ธนาคารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้เงินกู้ยืมอื่นๆ เพื่อธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเครดิตของธนาคาร

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
ธนาคารกำาหนดให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายทรัพย์สิน สินค้าและบริการทุกชนิดของธนาคารต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร   

โดยไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ทำาให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทรัพย์สิน สินค้า และบริการ  

เข้าใจผิดพลาดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และที่สำาคัญควรหลีกเลี่ยงการรับของกำานัล สินน้ำาใจ การรับเชิญไปในงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์หรืองานเลี้ยง

รับรองจากผู้ซื้อหรือผู้ขายทรัพย์สิน สินค้าและบริการ ที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้น  

และป้องกันมิให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษในภายหลัง

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจธนาคาร
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำาไว้กับพันธมิตรธุรกิจธนาคาร และให้ความช่วยเหลือในลักษณะส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผล 

ทางธุรกิจโดยรวม

6. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ธนาคารไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง  

7. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารพึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติตนโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของ 

ประเทศชาติ

8. ข้อพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ธนาคาร

กำาหนดไว้ ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

9. ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำาคัญขององค์กร จึงได้พยายามสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ที่

ตรงกับลักษณะงานของธนาคาร โดยให้เงินเดือนและผลตอบแทนในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาทั่วไป ขณะเดียวกันธนาคารได้ให้ความสำาคัญ 

อย่างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านแผนการฝึกอบรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจการเงินที่ทวีความรุนแรงขึ้น 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้บริหารของธนาคารในอนาคต  โดยให้ทุนการศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาระบบ Internet เพื่อติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน  ตลอดจนการพัฒนา 

ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ของพนักงานทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนั้น ธนาคารยังจัดสวัสดิการเพื่อช่วยให้พนักงานและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น เช่น เงินช่วยเหลือบุตรรายเดือน  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บ้านพักสวัสดิการพนักงาน โครงการฝึกอบรมกรรมฐานบริหารจิต

เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานโดยไม่ถือเป็นวันลา เงินกู้ประเภทต่างๆ และเงินทดแทนในกรณีที่พนักงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นต้น
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สำาหรับความปลอดภัยในการทำางานของพนักงานนั้น ธนาคารตระหนัก และให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยมีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงาน 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมทั้งปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย  หรือ 

การเกิดเหตุเดือดร้อนรำาคาญอันเนื่องจากการทำางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำางานเสนอต่อธนาคาร และส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย 

ในการทำางานของธนาคาร 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ลูกค้าและประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งเบาะแสหรือแสดงความคิดเห็นต่อธนาคารได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• สายด่วน GSB 1115

• www.gsb.or.th

• E-mail Address: news@gsb.or.th

สำาหรับพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบอินทราเน็ทของธนาคาร 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ ถูกต้อง แม่นยำา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำาเนิน

การตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการดำาเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบ 

การดำาเนินการ ธนาคารจึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา  

นอกจากนั้น ในฐานะที่ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 ได้ดำาเนินการเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร

1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไว้บนระบบอินเทอร์เน็ท ซ่ึงประกอบด้วยประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR ประกาศผลการประกวด 

ราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร

2. การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ 
ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำานาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากคำา 

ในฐานะพยานบุคคล ได้แก่ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศาล กรมบังคับคดี 

กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น โดยธนาคารจะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการ

พิจารณาของธนาคาร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน ์

เพื่อตนเองและพวกพ้องคณะกรรมการธนาคาร จึงห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบกิจการแข่งขันกับธนาคาร และหลีกเลี่ยงการทำารายการที ่

เกี่ยวโยงกันกับตนเอง อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร

ธนาคารได้กำาหนดให้กรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงจัดทำาแบบแสดงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้แสดงข้อมูลทั่วไปของเจ้าของข้อมูล   

ข้อมูลประสบการณ์ทำางาน ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท (รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัท หรือการควบคุมกิจการ) และมีการแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน 

สาระสำาคัญโดยเร่งด่วน การจัดเก็บข้อมูลของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว มีทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบงานฐานข้อมูลความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ โดยได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ครอบคลุม 2 เรื่อง ได้แก่ การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และสถานการณ์อื่นๆ  

ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1. รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
ธนาคารได้ออกระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 425 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการ 

ที่ธนาคาร กรรมการ หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งกำาหนดเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงเช่นเดียวกับ 

ลูกค้าทั่วไป และไม่มีข้อกำาหนดพิเศษผิดไปจากปกติ โดยการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

ธนาคารออมสินด้วยมติเอกฉันท์ และห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
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รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

รายชื่อ รายชื่อตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่ง 
ในฐานะกรรมการ

1. นายวินัย วิทวัสการเวช

2. นายอำานวย ปรีมนวงศ์

3. นางดนุชา ยินดิพิธ

4. นายวัชรา ตันตริยานนท์

5. นายจตุพร บุรุษพัฒน์

6. ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี

7. พลตำารวจโทเจตน์ มงคลหัตถี

1. บจก.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์

2. บมจ.ทิพยประกันภัย 

1. โรงงานยาสูบ

2. บมจ.กสท โทรคมนาคม

1. บมจ.อสมท 

2. การประปาส่วนภูมิภาค

บลจ.เอ็มเอฟซี

สภาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1. สภากาชาดไทย

2. สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์     

 มหาวิทยาลัย

1. บจก.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  

2. บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ

3. บมจ.ชิโน - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง  

 แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการและ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการจัดการทรัพย์สิน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบและ  

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและ  

กรรมการอิสระ

ในปี 2553 ธนาคารออมสินไม่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร หรือกรรมการ หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์

เกี่ยวข้อง* 

หมายเหตุ*  

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การทำารายการหรือธุรกรรมระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่ธนาคารออมสินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 หรือ 

กับบุคคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบริษัทหรือนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้น หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุม 

การดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

2. สถานการณ์อื่นๆที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารออมสินมีนโยบายป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากสถานการณ์อื่น ๆ  นอกจากรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทำาคู่มือจริยธรรม 

และจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งม ี

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ตัวอย่างเช่น

 2.1 ไม่เป็นกรรมการหรือมีส่วนได้เสียในรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจที่แข่งขัน หรือเป็นคู่ค้ากับธนาคารออมสิน เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร

 2.2 ไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือดำาเนินการใด ๆ ที่ตนมีส่วนได้เสีย หรืออาจทำาให้การพิจารณาหรือการดำาเนินการนั้นเสียความยุติธรรม

 2.3 ไม่กระทำาการใด ๆ  ที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง ญาติมิตร และพวกพ้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร

 2.4 ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ  โดยมิชอบที่เกิดจากตำาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร

ในส่วนของการกำากับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ได้กำาหนดให้พนักงานจัดทำาแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ของพนักงานธนาคารออมสิน โดยกำาหนดให้พนักงานรายงานความขัดแย้งฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงานโดยดำาเนินการในกรณีต่าง ๆ  ดังนี้ 

 1. จัดทำาแบบรายงานฯ เมื่อครบกำาหนด 1 ปี 

 2. เมื่อได้รับคำาสั่งแต่งตั้ง หรือโยกย้ายตำาแหน่งงานใหม่

 3. เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร
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รายชื่อ รายชื่อตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่ง 
ในฐานะกรรมการ

8. นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์

9. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

10. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

11. ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ

12. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

13. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์

14. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

15. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

1. บมจ.เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล

2. บมจ.อั่งเปา แอสเสท 

3. ราชกรีฑาสโมสร

4. บมจ.ณุศาศิริ แกรนด์ 

 

5. บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล 

 เอนจิเนียริ่ง

6. บมจ.ระบบขนส่งมวลชน 

 กรุงเทพ 

1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง 

 ประเทศไทย

1. บจก.ทรีนิตี้พลัส  

2. บมจ.หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส  

3. บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี

4. บมจ.ผลิตไฟฟ้า 

5. บล.หลักทรัพย์สินเอเซีย 

บจก.เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 

-

-

บจก.ไปรษณีย์ไทย

1. บมจ.ไออาร์พีซี

2. บลจ.เอ็มเอฟซี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ 

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารและผู้อำานวยการ  

ฝ่ายการเงิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที ่สำาคัญของกรรมการที่เกี ่ยวข้องกับธนาคารออมสิน 
ในปี 2553    - ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ที่สำาคัญของกรรมการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคารออมสิน
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รายชื่อกรรมการ

 กิจการที่เกี ่ยวข้อง

ธนาคาร 
ออมสิน

บริษัทที่
เกี ่ยวข้อง(1) บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน(2)

1 นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ / x

2 นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ /

3 นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์ กรรมการ / x /

4 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการ / /

5 พลตำารวจโทเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการ / / /

6 นายอำานวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ x /

7 นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ / /

8 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการ

9 ผศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ

10 นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ x / / / /

11 ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ กรรมการ /

12 รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ

13 นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ กรรมการ

14 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ /

15 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำานวยการ / /

16 นายยงยุทธ ตะริโย
รองผู้อำานวยการ

อาวุโส
/ x

17 นายธัชพล กาญจนกูล
รองผู้อำานวยการ

อาวุโส
/ /

18 นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ รองผู้อำานวยการ /

19 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำานวยการ /

20 ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า ผู้ช่วยผู้อำานวยการ /

21 นายสิรวิชญ์ สงวนสันติกุล ผู้ช่วยผู้อำานวยการ /

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี ่ยวข้อง

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11  12 13 14 15  16  17  18  19 20 21 22 23

สัญลักษณ์ x = ประธาน : / = กรรมการ นิยาม
(1) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป  

(2) บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน ได้แก่ บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่กรรมการหรือ 

 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารดำารงตำาแหน่งในบริษัทดังกล่าวโดยธนาคารไม่ได้ถือหุ้น หรือถือหุ้น 

 ไม่เกินร้อยละ 10

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

2 บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

3 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด

5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน
1 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

3 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด

4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5 โรงงานยาสูบ

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

7 การประปาส่วนภูมิภาค

8 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำากัด (มหาชน)

9 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์  

 คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

10 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจิเนียริ่ง  

 จำากัด (มหาชน)

11 บริษัท เอฟโวลูช่ัน แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

12 บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำากัด (มหาชน) 

13 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

14 บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำากัด  

15 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำากัด  

 (มหาชน) 

16 บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด  

 (มหาชน) 

17 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 

18 บริษัท หลักทรัพย์สินเอเซีย จำากัด 

19 บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

20 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด 

21 บริษัท จี แคปปิตอล จำากัด 

22 บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด 

23 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

จริยธรรมของธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเป็นสถาบันที่มั่นคง ได้รับความเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

ธนาคาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของธนาคารให้อยู่ในกรอบจริยธรรมอันดีและผลักดันสู่การนำา

ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างจริงจัง

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของธนาคารออมสิน
 1. ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

3. มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเอง พัฒนางานตลอดเวลา 

4. รักความสามัคคี 

5. คำานึงถึงความเสมอภาค ความยุติธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ 

6. มีศีลธรรมและธำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

7. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

8. มีน้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

จรรยาบรรณของธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินได้กำาหนดให้จรรยาบรรณเป็นหลักปฏิบัติสำาหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

1. จรรยาบรรณของพนักงาน

2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร

จรรยาบรรณของพนักงาน ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติ 

ผู้บริหาร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของพนักงานด้วย  

พนักงานธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด  พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ  หรือ 

ผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนั้นด้วย จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึง 

การชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย

จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน
1. ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ
ธนาคารออมสินในฐานะเป็นธนาคารของรัฐ มีหน้าที่ให้บริการประชาชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป้าหมายสูงสุดของธนาคาร คือ 

เป็นสถาบันที่มั่นคง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ธนาคารออมสินจึงให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ พนักงานธนาคารออมสินทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตลอดเวลา ทุ่มเทกำาลังกาย กำาลัง

ความคิด ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของธนาคารร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

2. โปร่งใส ตรวจสอบได้
ธนาคารออมสินยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ สุจริตโปร่งใส คุณภาพประสิทธิภาพ และร่วมคิดร่วมทำา เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ  

และรักษาความไว้วางใจของลูกค้า ดังนั้น พนักงานธนาคารออมสินทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง

แม่นยำา ทันการณ์ และเต็มใจให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างเต็มที่ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ

3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
ความสำาเร็จของธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บนรากฐานความพึงพอใจของลูกค้า ธนาคารจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ธนาคารตระหนักดีว่า 

ลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกัน พนักงานธนาคารออมสินจึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการของธนาคารเข้าสู่ระดับสากล เพื่อ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่หลากหลายอย่างดีที่สุด

4. รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า คู่ค้า และธนาคาร
พนักงานทุกคนจะต้องธำารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสินให้ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการปกป้องรักษา

ความลับของ ลูกค้า คู่ค้า และของธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลและเอกสารต่างๆที่ได้จัดทำาขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ธนาคารถือว่าเป็นข้อมูล

ของธนาคาร และการนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ ห้ามพนักงานนำาไปเปิดเผยโดยพลการ เว้นแต่ได้รับการยินยอมล่วง

หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร หรือเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
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5. การสื่อสารที่ดี
ธนาคารออมสินดำาเนินกิจการบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ต่อลูกค้าทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ตลอดจนคู่ค้าและประชาชนทั่วไป โดย

พนักงานธนาคารออมสินต้องมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ และภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน ดังนั้น การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

ธนาคารต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมาและใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

6. การทำางานร่วมกันด้วยความสามัคคี
ธนาคารออมสินตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของธนาคารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป  

ความหลากหลายนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคนในการทำางานร่วมกันด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน 

และกัน เพื่อประโยชน์ของธนาคารเป็นที่ตั้ง พนักงานจึงต้องปรับตัวให้สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้ทักษะการทำางานเป็นทีมและรักษาบรรยากาศที่ด ี

ให้เอื้อต่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

7. การรับสิ่งตอบแทนและของจูงใจ
ธนาคารออมสินมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนกับลูกค้า และคู่ค้า ด้วยการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ดังนั้น 

ธนาคารจึงห้ามพนักงานรับสิ่งตอบแทนหรือของจูงใจจากลูกค้า หรือคู่ค้า เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษหรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที ่

ของพนักงาน เพราะการกระทำาดังกล่าวอาจทำาให้เกิดความไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้

8. การทำางานส่วนตัว และกิจกรรมภายนอก
พนักงานธนาคารออมสินจะต้องทุ่มเทกำาลังกาย และกำาลังความคิดในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ

ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยพนักงานต้องไม่เป็นพนักงานสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานอื่นในระหว่างเป็นพนักงานธนาคารออมสิน

จรรยาบรรณของผู้บริหารธนาคารออมสิน
1. การใช้อำานาจหน้าที่
ผู้บริหารธนาคารออมสินจะต้องบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ธนาคารได้วางไว้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม และใช้อำานาจหน้าที่ที่มีอยู่ของผู้บริหาร

ในทางที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของธนาคาร พร้อมที่จะรับผิดชอบการกระทำาของตนในทุกกรณี เพราะการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารย่อมมีผลกระทบถึง

องค์กรโดยรวม

2. ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารออมสินดำาเนินกิจการบนพื้นฐานหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ให้ธนาคารเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และประชาชน เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน สร้างภาวะสมดุลให้กับสังคม และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้เกิดการกำากับดูแล

กิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำากับดูแลธนาคารในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ และสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการ

ดำาเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้บริหารต้องยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ และรักษาภาพพจน์ที่ดีของธนาคาร โดยปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ท้ังในด้านการปฏิบัติหน้าท่ี บุคลิกภาพ มารยาท การวางตัว พร้อมท้ังเสริมสร้างบรรยากาศของการทำางานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

และมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด

4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในธนาคารออมสิน
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจในการผสมผสานประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคล ให้เป็นพลังที่จะช่วยผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารออมสินเป็นไปตามเป้าหมาย

ร่วมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ 

สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ

5. รับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธนาคารออมสินยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นสถาบันที่ดีด้วยการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และผูกมิตรไมตรีกับทุกชุมชน 

ผู้บริหารจะต้องมีสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปเงินทุน บุคลากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า โดยให้การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เป็นสาระและกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
1. ยึดประโยชน์ส่วนรวมของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารออมสินมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดทิศทางและวิธีการสู่ความสำาเร็จ และการเติบโตของธนาคารที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน ดังนั้น  

คณะกรรมการต้องมีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารออมสิน โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

หรือพวกพ้องของตน
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2. ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการธนาคารออมสินควรขจัดและป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเต็มความสามารถ ภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ธนาคารและแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ธนาคารออมสินเป็นสถาบันที่มั่นคงปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดไป

3. มีคุณธรรมและเป็นธรรม
คณะกรรมการธนาคารออมสินต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและเป็นธรรมต่อผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เพื่อดำารงไว้ซึ่งความ

ยุติธรรมและความสามัคคีที่จะช่วยผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจของธนาคารออมสินบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

4. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
คณะกรรมการธนาคารออมสินต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงาน ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ บุคลิกภาพ มารยาท การวางตัว 

พร้อมทั้งส่งเสริมบรรยากาศของการทำางานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารออมสิน

• • •
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วันออมสิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

แทนพระองค์ ณ ธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำานวยการ 

ธนาคารออมสิน คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน  

เข้าเฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 

ธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2553

รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
(SOE Awards)
รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี 2553 ประเภท  

“รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น”

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2553

Banker of the Year
นิตยสารดอกเบ้ียประกาศเกียรติยศให้ธนาคารออมสินเป็นธนาคาร 

แห่งปี 2553 และนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  

เป็นนักการธนาคารแห่งปี 2553

รับโล่ความปลอดภัยดีเด่น
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมพิเศษ
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วันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2553 ณ ธนาคารออมสิน 

สำานักงานใหญ่ และสำานักงานภาค 14 แห่งทั่วประเทศ  

ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งหวังให้เด็ก 

ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ รู้จักอดออม ดูแลรักษาธรรมชาติ 

ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยรักษ์โลก รักออม” 

คนไทย..ช่วยกัน
เปิดพื้นที่ให้ลูกค้า รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์

ความไม่สงบฯ ได้มาเปิดร้านขายสินค้าภายในธนาคารออมสิน 

สำานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ได้ทุกวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  

ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2553 

วันออมแห่งชาติ 
จัดแคมเปญส่งเสริมการออม เน่ืองในวันออมแห่งชาติประจำาปี 2553  

โดยจัดทำาของที่ระลึก “กระปุกออมสินจำาลองรุ่นดั้งเดิม  

สีขาวชมพู” ทำาจากเหล็กวิลาศ พื้นสีขาวมีลวดลายสีชมพู  

มอบสำาหรับผู้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากประเภทใดก็ได ้

ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ 

ต่อยอดภารกิจสร้างคนเก่ง  
กีฬา - ดนตรี - คณิตศาสตร์

เปิดตัวกิจกรรมด้านสังคมของธนาคารออมสินประจำาปี 2553  

นอกเหนือจากธุรกิจหลักของธนาคารฯ คือการปลูกฝังด้านการออม 

กีฬา ดนตรี และวิชาการด้วยมุ่งเน้นทุกระดับและเพื่อเยาวชน 

สมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน 
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ฉีกสัญญาหนี้นอกระบบ 
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน และ นายปรีชา บุตรศรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานมอบเงินกู้หนี้นอกระบบในโครงการแก้ไข 

หนี้สินภาคประชาชน ในงาน “โครงการจัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข 

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ จ.ปทุมธานี 

สลาก...แจกเบนซ์ 
มอบรางวัลรถยนต์ MERCEDES-BENZ รุ่น C-200 KOMPRESSOR ให้แก่ ผู้โชคดีที่ฝาก

สลากออมสินพิเศษ ในแคมเปญ “สลากออมสินพิเศษ 5 ปี แจกเบนซ์ 10 คัน” รับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 30 เมษายน 2553

เปิดขายพันธบัตรไทยเข้มแข็ง
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 อายุ 6 ปี วงเงิน 100,000 ล้านบาท  

ระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารตัวแทนจำาหน่าย 

พันธบัตรออมทรัพย์ฯ อีก 11 แห่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการออมแก่ประชาชน 

เปิดตัวเงินฝาก 2 รูปแบบใหม่
แถลงข่าว “สลากออมสินเพิ่มโชค กรมธรรม์เพิ่มทรัพย์” เปิดตัวเงินฝาก 2 รูปแบบใหม่ 

สลากออมสินพิเศษงวดที่ 41 และ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 3 แบบใหม่ เปิดรับฝาก 

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

สินเชื ่อผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 3,000 ล้านบาท (วงเงิน Soft Loan) ร่วมกับ 

ธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง ระยะเวลาดำาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อจากการดำาเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย  

เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับช่องทางทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำา 

พัฒนาองค์กรการเงินชุมชน สร้างหมอหน้ีช้ีแนะบริหารเงิน
นับจากโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเดินหน้าสู่เป้าหมายในปี 2552 จนถึงปี 2553 

รัฐบาลได้มุ่งสู่แก่นของปัญหาคือ ต้องการให้ประชาชนรู้จักการจัดการด้านการเงินอย่างถูกวิธี  

มีพ่ีเล้ียงอยู่ใกล้คอยให้คำาแนะนำา รวมถึงมีแหล่งทุนท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

เพื่อไม่กลับสู่วงจรหนี้นอกระบบอีก ธนาคารออมสินจึงเดินหน้าสนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง

และผลักดันกลุ่มเงินออมของชาวบ้านรูปแบบต่างๆ รวมถึงพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชน 

เมืองที่ธนาคารฯ ดูแลอยู่กว่า 63,000 แห่ง ก้าวขึ้นสู่การเป็น “สถาบันการเงินชุมชน” ซึ่ง 

ในปี 2553 เปิดให้บริการไปแล้ว 2,739 แห่ง พร้อมกับอบรม “หมอหนี้” เป็นพี่เลี้ยงให้ 

คำาปรึกษาด้านการเงินแก่ชาวบ้านอีก 12,819 คน ทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ผลิตภัณฑ์และบริการ
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สินเชื ่อโครงการบ้านออมสิน - กบข. 
เปิดตัว โครงการบ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข. 

บริการเงินด่วนระหว่างประเทศ
เปิดโครงการความร่วมมือการให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ  

“Xpress Money” ระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัท Express Money Services จำากัด 

เชื่อมเครือข่ายให้บริการทางการเงิน
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจและบริการ ระหว่างธนาคารออมสิน กับ  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด เพื่อพัฒนาธุรกิจและช่องทางการให้บริการร่วมกัน ซึ่งนำาไปสู่

การให้บริการแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ 

เปิดตัวประกันชีวิตแบบทรัพย์มั ่นคง
เปิดตัวเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (ประกันชีวิต) รูปแบบใหม่  

แบบทรัพย์มั่นคง ซึ่งเฟสแรกมีเป้าหมายผู้ฝากที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนิติบุคคล  

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง หรือสมาชิกกลุ่มชุมชนที่ทำาข้อตกลงกับ 

ธนาคารออมสิน ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 60,000 แห่ง 

ขึ้นระบบ Core Banking
ฉลองความสำาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการ Core Banking เฟส 2 ระบบงาน

ด้านสินเชื่อ ซึ่งจะทำาให้การให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ขยายเครือข่าย
เปิดธนาคารออมสินสาขาพุทธมณฑลเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชน

ในพื้นที่พุทธมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในปี 2553 ธนาคารออมสินได้เปิดสาขา

และหน่วยให้บริการจำานวนทั้งสิน 116 แห่ง

สลากออมสิน...เลือกได้ตามใจ 
มอบรางวัลทองคำามูลค่า 1.2 ล้านบาท ให้แก่ นายเอกลักษณ์ พิทยธรรม ผู้โชคดีจาก

สาขานครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี “เลือกได้ตามใจ 3 แบบ” 

ได้แก่ คอนโดมิเนียม ทองคำา และรถยนต์ดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์พร้อมทองคำา
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รายงานของผู้สอบบัญชี

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียและงบดุลเฉพ�ะธน�ค�ร  ณ  วันที่  31  ธันว�คม  2553  และ  2552   งบกำ�ไร 

ข�ดทุนที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรข�ดทุนเฉพ�ะธน�ค�ร   งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย 

และงบแสดงก�รเปล่ียนแปลงในส่วนของทุนเฉพ�ะธน�ค�ร  และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพ�ะธน�ค�ร   สำ�หรับ 

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธน�ค�รออมสิน   ซึ่งผู้บริห�รของธน�ค�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบก�รเงินเหล่�นี้    

ส่วนสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกำ�หนดให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต้องว�งแผน 

และปฏิบัติง�นเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลว่� งบก�รเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�ร 

ทดสอบหลักฐ�นประกอบร�ยก�รทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน ก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของหลักก�รบัญชีที่ธน�ค�รใช ้

และประม�ณก�รเกี่ยวกับร�ยก�รท�งก�รเงินที่เป็นส�ระสำ�คัญ   ซึ่งผู้บริห�รของธน�ค�รเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น   ตลอดจนก�รประเมินถึงคว�มเหม�ะสมของ 

ก�รแสดงร�ยก�รที่นำ�เสนอในงบก�รเงินโดยรวม   สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่�ก�รตรวจสอบดังกล่�วให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่�งเหม�ะสมใน 

ก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่� งบก�รเงินที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�รข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน  

ณ  วันที่  31  ธันว�คม  2553  และ  2552 ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธน�ค�รออมสิน  โดยถูกต้อง 

ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นเงื่อนไขในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงิน   สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ  3.23  เรื่องโครงก�ร 

เกษียณอ�ยุก่อนกำ�หนด (Early Retirement) ประจำ�ปี 2553 ทำ�ให้มีค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�นเพิ่มขึ้น 1,282.07 ล้�นบ�ท

(น�ยพิศิษฐ์  ลีล�วชิโรภ�ส)

 รองผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดิน รักษ�ร�ชก�รแทน

 ผู้ว่�ก�รตรวจเงินแผ่นดิน

(น�งส�วจิร�ภรณ์  พิริยะกิจไพบูลย์)

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

Office of the Auditor General
วันที่  22  กุมภ�พันธ์  2554
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งบดุล

หน่วย : บ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์

เงินสด 3.1 11,801,604,033 8,665,924,888 11,801,604,033 8,665,924,888 

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 3.2

ในประเทศ

มีดอกเบี้ย 106,562,911,512 80,519,323,049 106,562,911,512 80,519,323,049 

ไม่มีดอกเบี้ย 42,881,037 54,322,161 42,881,037 54,322,161 

ต่�งประเทศ

มีดอกเบี้ย 6,079,145 3,247,851 6,079,145 3,247,851 

รวมร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ด
เงินสุทธิ 106,611,871,694 80,576,893,061 106,611,871,694 80,576,893,061 

เงินลงทุน

เงินลงทุนชั่วคร�วสุทธิ 3.3.1 43,387,778,579 40,071,969,341 43,387,778,579 40,071,969,341 

เงินลงทุนระยะย�วสุทธิ 3.3.2 156,760,165,473 179,955,714,380 156,760,165,473 179,955,714,380 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 3.3.4 4,291,880,033 1,671,027,026 4,075,468,260 1,686,676,900 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 204,439,824,085 221,698,710,747 204,223,412,312 221,714,360,621 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้�งรับ 3.4

เงินให้สินเชื่อ 1,111,754,744,994 781,497,133,713 1,111,754,744,994 781,497,133,713 

ดอกเบี้ยค้�งรับ 4,004,153,190 2,902,990,200 4,004,153,190 2,902,990,200 

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้�งรับ 1,115,758,898,184 784,400,123,913 1,115,758,898,184 784,400,123,913 

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.5 24,543,376,158 27,235,769,086 24,543,376,158 27,235,769,086 

รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียค้�งรับสุทธิ 1,091,215,522,026 757,164,354,827 1,091,215,522,026 757,164,354,827 

ทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ 3.6 1,002,777,411 166,488,345 1,002,777,411 166,488,345 

ภ�ระของลูกค้�จ�กก�รประกอบธุรกิจอื่น 36,349,669,847 0 36,349,669,847 0 

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ 3.7 4,937,480,460 4,409,213,483 4,937,480,460 4,409,213,483 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 3.8 669,473,585 135,101,649 669,473,585 135,101,649 

สิทธิก�รเช่�สุทธิ 3.9 22,039,437 22,827,763 22,039,437 22,827,763 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 3.10 4,355,368,436 7,370,526,839 4,355,368,436 7,370,526,839 

รวมสินทรัพย์ 1,461,405,631,014 1,080,210,041,602 1,461,189,219,241 1,080,225,691,476 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)

หน่วย : บ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินและส่วนของทุน

เงินรับฝ�กที่เป็นเงินบ�ท 3.11 1,180,247,908,533 921,540,696,807 1,180,247,908,533 921,540,696,807 

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 3.12

ในประเทศ

มีดอกเบี้ย 91,837,774,138 34,061,081,199 91,837,774,138 34,061,081,199 

หนี้สินจ่�ยคืนเมื่อทวงถ�ม 3.13 770,260,964 1,098,349,622 770,260,964 1,098,349,622 

ภ�ระของธน�ค�รที่ต้องส่งคืนหลักประกัน 36,349,669,847 0 36,349,669,847 0 

ดอกเบี้ยเงินฝ�กและพันธบัตรค้�งจ่�ย 3.14 20,174,590,702 15,762,505,332 20,174,590,702 15,762,505,332 

เงินทุนเลี้ยงชีพของพนักง�น 
ธน�ค�รออมสินประเภทสองถึงห้� 3.15 6,588,105,012 6,430,880,582 6,588,105,012 6,430,880,582 

หนี้สินอื่น 3.16 7,290,404,486 5,883,556,671 7,290,404,486 5,883,556,671 

รวมหนี้สิน 1,343,258,713,682 984,777,070,213 1,343,258,713,682 984,777,070,213 

ส่วนของทุน

เงินทุนที่ได้รับพระร�ชท�น 100,000 100,000 100,000 100,000 

ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่�) ทุนจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงมูลค่�เงินลงทุน 3.3.5 9,825,543,323 (1,823,611,828) 9,825,543,323 (1,823,611,828)

กำ�ไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สำ�รองเพื่อก�รขย�ยง�น 11,924,644,891 10,337,290,333 11,924,644,891 10,337,290,333 

ยังไม่ได้จัดสรร 96,396,629,118 86,919,192,884 96,180,217,345 86,934,842,758 

รวมส่วนของทุน 118,146,917,332 95,432,971,389 117,930,505,559 95,448,621,263 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 1,461,405,631,014 1,080,210,041,602 1,461,189,219,241 1,080,225,691,476 

ร�ยก�รนอกงบดุล - ภ�ระผูกพันทั้งสิ้น

ภ�ระผูกพันอื่น 3.20 30,540,909,160 28,963,452,841 30,540,909,160 28,963,452,841 

(น�ยวินัย  วิทวัสก�รเวช)

ประธ�นกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

(น�ยเลอศักดิ์  จุลเทศ)

ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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งบกำาไรขาดทุน

หน่วย : บ�ท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553 2552 2553 2552

ร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                                             
เงินให้สินเชื่อ 46,109,840,885  33,624,570,581  46,109,840,885  33,624,570,581  

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 1,407,686,603  1,044,082,768  1,407,686,603  1,044,082,768  

เงินลงทุน 8,380,754,958  7,965,807,029  8,433,244,958  8,016,387,029  

รวมร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล              55,898,282,446  42,634,460,378  55,950,772,446  42,685,040,378  

ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ยและเงินร�งวัลสล�กออมสิน                   

ดอกเบี้ยเงินฝ�ก 14,211,839,060  11,783,639,682  14,211,839,060  11,783,639,682  

เงินร�งวัลสล�กออมสิน 6,658,808,390  3,670,068,130  6,658,808,390  3,670,068,130  

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 684,899,252  190,454,047  684,899,252  190,454,047  

รวมค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ยและเงินร�งวัล 21,555,546,702  15,644,161,859  21,555,546,702  15,644,161,859  

ร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 34,342,735,744  26,990,298,519  34,395,225,744  27,040,878,519  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                                267,426,925  1,090,322,533  267,426,925  1,090,322,533  

ร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญ 34,075,308,819  25,899,975,986  34,127,798,819  25,950,555,986  

ร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ข�ดทุนจ�กเงินลงทุน (1,208,739,372) (86,690,668) (1,208,739,372) (86,690,668) 

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย 284,551,647  46,234,519  0  0  

ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร 2,000,755,452  1,561,769,564  2,000,755,452  1,561,769,564  

กำ�ไรจ�กก�รปริวรรต 25,514,716  10,186,769  25,514,716  10,186,769  

ร�ยได้อ่ืน 1,866,198,662  1,084,466,392  1,866,198,662  1,084,466,392  

รวมร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,968,281,105  2,615,966,576  2,683,729,458  2,569,732,057  

ค่�ใช้จ่�ยที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น 8,437,167,074  6,195,479,877  8,437,167,074  6,195,479,877  

เงินบำ�เหน็จร�งวัลกรรมก�ร 3,534,348  2,780,533  3,534,348  2,780,533  

เงินบำ�เหน็จร�งวัลพนักง�น 2,263,956,937  1,855,750,375  2,263,956,937  1,855,750,375  

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์ 2,518,432,263  2,096,427,206  2,518,432,263  2,096,427,206  

ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร 158,010,403  173,778,729  158,010,403  173,778,729  

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 3,594,800  2,895,250  3,594,800  2,895,250  

ค่�ตอบแทนหน่วยง�นในก�รชำ�ระสินเชื่อ 1,934,678,315  892,381,617  1,934,678,315  892,381,617  

ค่�ใช้จ่�ยอื่น 2,092,424,992  1,427,248,874  2,092,424,992  1,427,248,874  

รวมค่�ใช้จ่�ยที่มิใช่ดอกเบี้ย 17,411,799,132  12,646,742,461  17,411,799,132  12,646,742,461  

กำ�ไรสุทธิ 19,631,790,792  15,869,200,101  19,399,729,145  15,873,545,582  

(น�ยวินัย  วิทวัสก�รเวช)

ประธ�นกรรมก�รธน�ค�รออมสิน

(น�ยเลอศักดิ์  จุลเทศ)

ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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งบกระแสเงินสด

หน่วย : บ�ท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน                                             
กำ�ไรสุทธิ 19,631,790,792 15,869,200,101 19,399,729,145 15,873,545,582 

ร�ยก�รปรับกระทบกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิเป็นเงินสด

รับ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

ค่�เสื่อมร�ค�และร�ยจ่�ยรอตัดบัญชี 952,519,039 868,237,825 952,519,039 868,237,825 

ส่วนปรับมูลค่�เงินลงทุนตัดบัญชี 385,788,947 539,887,527 385,788,947 539,887,527 

ส่วนข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รโอนเปลี่ยนประเภท 

หลักทรัพย์ตัดบัญชี 53,686,329 110,673,878 53,686,329 110,673,878 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 280,522,266 1,122,249,331 280,522,266 1,122,249,331 

ข�ดทุนจ�กก�รแปลงค่�เงินตร�ต่�งประเทศ 1,066,627,472 249,254,941 1,066,627,472 249,254,941 

กำ�ไรจ�กสัญญ�ล่วงหน้� (1,074,161,209) (249,844,830) (1,074,161,209) (249,844,830)

กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน (15,411,929) (26,502,893) (15,411,929) (26,502,893)

กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สินรอก�รข�ย (15,046,455) (6,056,975) (15,046,455) (6,056,975)

ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ 252,759,222 (42,757,652) 252,759,222 (42,757,652)

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น-เพื่อค้� (76,985,627) (4,097,446) (76,985,627) (4,097,446)

ข�ดทุน (กำ�ไร) ที่ยังไม่เกิดจ�กหลักทรัพย ์

ต่�งประเทศ 72,233,774 (72,233,774) 72,233,774 (72,233,774)

ข�ดทุน (กำ�ไร) ที่ยังไม่เกิดจ�ก SWAP 34,331,515 (34,331,515) 34,331,515 (34,331,515)

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เงินลงทุน 942,735,158 265,390,847 942,735,158 265,390,847 

กลับร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รลดร�ค�ทรัพย์สิน 

รอก�รข�ย (27,993) (204,539) (27,993) (204,539)

ร�ยได้ค้�งรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 2,840,737 (2,248,823) 2,840,737 (2,248,823)

ร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ค (174,169) (95,922) (174,169) (95,922)

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย (284,551,647) (46,234,519) 0 0 

22,209,476,222 18,540,285,562 22,261,966,222 18,590,865,562 

ร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ (34,342,735,744) (26,990,298,519) (34,395,225,744) (27,040,878,519)

เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล 55,145,807,831 42,230,462,735 55,198,297,831 42,281,042,735 

เงินสดจ่�ยดอกเบี้ย (17,100,760,709) (15,205,602,518) (17,100,760,709) (15,205,602,518)

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น 25,911,787,600 18,574,847,260 25,964,277,600 18,625,427,260 

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน (25,998,770,726) (18,468,438,162) (25,998,770,726) (18,468,438,162)

เงินลงทุนเพื่อค้� 1,708,826,647 (846,656,686) 1,708,826,647 (846,656,686)

เงินให้สินเชื่อ (333,209,431,134) (233,743,231,028) (333,209,431,134) (233,743,231,028)

ทรัพย์สินรอก�รข�ย (901,480,118) (116,450,098) (901,480,118) (116,450,098)

สินทรัพย์อื่น 2,579,529,491 (2,558,416,246) 2,579,529,491 (2,558,416,246)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บ�ท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2553 2552 2553 2552

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝ�กที่เป็นเงินบ�ท 258,707,211,726 219,061,644,014 258,707,211,726 219,061,644,014 

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 57,776,692,939 33,920,717,785 57,776,692,939 33,920,717,785 

หนี้สินจ่�ยคืนเมื่อทวงถ�ม (328,088,658) 716,796,818 (328,088,658) 716,796,818 

เงินทุนเลี้ยงชีพของพนักง�นธน�ค�รออมสิน 

ประเภทสองถึงห้� 157,224,430 97,560,406 157,224,430 97,560,406 

หนี้สินอื่น 1,364,263,361 1,663,214,910 1,364,263,361 1,663,214,910 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น (12,232,234,442) 18,301,588,973 (12,179,744,442) 18,352,168,973 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่�ยในก�รซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (44,950,526,240) (83,541,430,605) (44,950,526,240) (83,541,430,605)

เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 70,804,075,250 75,142,097,240 70,751,585,250 75,091,517,240 

เงินสดจ่�ยในก�รซื้อที่ดิน อ�ค�ร และ

อุปกรณ์ (1,929,592,218) (1,079,650,484) (1,929,592,218) (1,079,650,484)

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�ร และ

อุปกรณ์ 17,012,222 27,258,134 17,012,222 27,258,134 

เงินสดจ่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0 (881,000) 0 (881,000)

เงินสดจ่�ยสิทธิก�รเช่� (6,055,427) (13,577,970) (6,055,427) (13,577,970)

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 23,934,913,587 (9,466,184,685) 23,882,423,587 (9,516,764,685)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินนำ�ส่งกระทรวงก�รคลัง (8,567,000,000) (8,133,000,000) (8,567,000,000) (8,133,000,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (8,567,000,000) (8,133,000,000) (8,567,000,000) (8,133,000,000)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,135,679,145 702,404,288 3,135,679,145 702,404,288 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันท่ี 1 มกร�คม 8,665,924,888 7,963,520,600 8,665,924,888 7,963,520,600 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 11,801,604,033 8,665,924,888 11,801,604,033 8,665,924,888 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552

ข้อมูลทั่วไป
ธน�ค�รออมสินเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งต�มพระร�ชบัญญัติธน�ค�รออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่ที่ 470 ถนนพหลโยธิน  

แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร ประกอบธุรกิจหลัก  ดังนี้ ก�รรับฝ�กเงิน ซื้อหรือข�ยพันธบัตรรัฐบ�ล ลงทุนเพื่อแสวงห�ผลประโยชน ์

ซึ่งรัฐมนตรีอนุญ�ต และกิจก�รอันพึงเป็นง�นธน�ค�ร โดยมีส�ข�อยู่ทั่วประเทศ  

หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
ธน�ค�รได้จัดทำ�รูปแบบงบก�รเงินและแสดงร�ยก�รต�มแนวท�งที่กำ�หนดในประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทย ที ่ สนส. 70/2551 ลงวันที่  

3  สิงห�คม 2551  เรื่องก�รจัดทำ�และก�รประก�ศงบก�รเงินของธน�ค�รพ�ณิชย์ และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจท�งก�รเงิน  และจัดทำ� 

ขึ้นต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป  ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติก�รบัญชี  พ.ศ. 2543  โดยรวมบัญชีของส�ข�ต่�ง ๆ  ของธน�ค�รทั้งประเทศ  โดยตัด 

ร�ยก�รบัญชีระหว่�งกันแล้ว  

 

งบก�รเงินได้รวมร�ยก�รบัญชีของสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค ซึ่งเป็นหน่วยง�นหนึ่งของธน�ค�รโดยได้ตัดร�ยก�รบัญชีระหว่�งกันแล้ว

2.2 แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
ในปี 2553 สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกประก�ศให้ใช้แม่บทก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รบัญชี และม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่  

ซึ่งฉบับที่เกี่ยวข้องกับธน�ค�รมีดังนี้

1.

2.

ฉบับที่ 1 ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 7 งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 8 นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รท�งบัญชี 1 มกร�คม 2554

 และข้อผิดพล�ด (ปรับปรุง 2552)

ฉบับที่ 10 เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 16 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 17 สัญญ�เช่� (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 18 ร�ยได้ (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักง�น 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 20 ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ลและก�รเปิดเผยข้อมูล 1 มกร�คม 2556

 เกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล (ปรับปรุง 2552)

ฉบับที่ 21 ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ 1 มกร�คม 2556

 (ปรับปรุง 2552)

ฉบับที่ 24 ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกร�คม 2554

 (ปรับปรุง 2552)

ฉบับที่ 26 ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์เมื่อออกจ�กง�น 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 34 งบก�รเงินระหว่�งก�ล (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 36 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 37 ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น 1 มกร�คม 2554

 (ปรับปรุง 2552)

ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 40 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554

ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือข�ยและก�รดำ�เนินง�นท่ียกเลิก (ปรับปรุง 2552) 1 มกร�คม 2554 

 

 แม่บทก�รบัญชี (ปรับปรุง 2552) 26 พฤษภ�คม 2553

วันที ่มีผลบังคับใช้

วันที ่มีผลบังคับใช้

วันที ่มีผลบังคับใช้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
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ผู้บริห�รของธน�ค�รได้ประเมินผลกระทบจ�กม�ตรฐ�นก�รบัญชีและม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับดังกล่�ว เห็นว่�ไม่มีผลกระทบต่อ 

งบก�รเงินของธน�ค�รอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ ยกเว้น

1. ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน และม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบก�รเงินระหว่�งก�ล ซึ่งมีก�รเปลี่ยนแปลง

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รแสดงร�ยก�รในงบก�รเงิน จึงมีผลกระทบต่อก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่ในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

2. ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น ผู้บริห�รของธน�ค�รอยู่ระหว่�งพิจ�รณ�ผลกระทบเพื่อเลือกวิธีถือปฏิบัติท�งบัญชี

ต่อไป

2.3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

2.3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดในงบกระแสเงินสด หม�ยถึง เงินสดในมือและร�ยก�รเงินสดระหว่�งเรียกเก็บ

2.3.2 การรับรู้รายได้  
• ร�ยได้ดอกเบี้ยรับรู้ต�มเกณฑ์สัดส่วนของเวล�โดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์ สำ�หรับดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ 

 ทุกประเภท  (ยกเว้นสินเชื่อประเภทบุคคลที่ใช้กรมธรรม์เงินฝ�กสงเคร�ะห์ชีวิตและครอบครัวค้ำ�ประกัน) และเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ 

 ของบริษัทที่ผิดนัดชำ�ระต้นเงิน/ดอกเบี้ยเกิน 3 เดือน จะบันทึกยกเลิกก�รรับรู้ร�ยได้นั้นทั้งจำ�นวน และเมื่อได้รับชำ�ระดอกเบี้ยจึงจะ 

 รับรู้เป็นร�ยได้ใหม่

• สินเชื่อประเภทบุคคลที่มีกรมธรรม์เงินฝ�กสงเคร�ะห์ชีวิตและครอบครัวค้ำ�ประกันจะบันทึกรับดอกเบี้ยล่วงหน้� ณ วันที่จ่�ยเงินให้กู้ และ 

 ทยอยรับรู้เป็นร�ยได้ในแต่ละเดือนตลอดอ�ยุสัญญ�

• ร�ยได้เงินปันผลจะรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล  

• ร�ยได้นอกเหนือจ�กที่กล่�วข้�งต้นจะรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง

2.3.3 การรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
 ธน�ค�รรับรู้ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ยเงินฝ�กและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทุกประเภท โดยใช้เกณฑ์คงค้�ง

2.3.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 2.3.4.1 เงินลงทุนชั่วคร�ว

   1. เงินลงทุนเพื่อค้�

    • ตร�ส�รหนี้หรือตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ด แสดงด้วยร�ค�ยุติธรรม

   2. เงินลงทุนเผื่อข�ย

    • ตร�ส�รหนี้แสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม

   3. ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด แสดงด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย

 2.3.4.2 เงินลงทุนระยะย�ว  (หลักทรัพย์เพื่อก�รลงทุน)

   1. เงินลงทุนเผื่อข�ย

    • ตร�ส�รหนี้ซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้�  และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด ตร�ส�รทุนใน 

     คว�มต้องก�รของตล�ด และตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด ซึ่งส�ม�รถห�มูลค่�ยุติธรรมได้ แสดงด้วย 

     มูลค่�ยุติธรรม 

    • ตร�ส�รทุนท่ีไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด และไม่ส�ม�รถห�มูลค่�ยุติธรรมได้ ถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป แสดงด้วยร�ค�ทุน

   2. ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด  แสดงด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย

 2.3.4.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

   งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�รได้บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยวิธีร�ค�ทุน และรับรู้เงินปันผลที่ได้รับจ�กบริษัทร่วมเป็นร�ยได้  

   งบก�รเงินที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียจะบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมต�มวิธีส่วนได้เสีย

 2.3.4.4 มูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รหนี้ใช้อัตร�ผลตอบแทนของศูนย์ซื้อข�ยตร�ส�รหนี้ไทย และมูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�ร 

   ของตล�ดใช้ร�ค�ปิดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำ�ก�รสุดท้�ยของรอบระยะเวล�บัญชี

 2.3.4.5 ก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ของหลักทรัพย์เผื่อข�ย แสดงเป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในส่วนของทุนในงบดุลจนกว่�จะจำ�หน่�ยหลักทรัพย ์

   เผื่อข�ยนั้น จึงรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุน

 2.3.4.6 ก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้� รับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุน

 2.3.4.7 ในกรณีเกิดก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มูลค่�ที่ลดลงรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุน

 2.3.4.8 ต้นทุนของเงินลงทุนในระหว่�งปี คำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

2.3.5 เงินให้สินเชื่อ
 ธน�ค�รแสดงจำ�นวนเงินให้สินเชื่อต�มจำ�นวนต้นเงิน โดยแยกแสดงดอกเบี้ยค้�งรับของเงินให้สินเชื่อไว้เป็นร�ยก�รแยกต่�งห�ก ยกเว้น 

 เงินเบิกเกินบัญชี
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2.3.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ปี 2553 ธน�ค�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำ�ต�มอัตร�ร้อยละที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด สำ�หรับส่วนต่�งระหว่�งยอดหนี้คงค้�ง 

 ต�มบัญชีกับมูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ยหลักประกัน โดยพิจ�รณ�มูลค่�หลักประกัน ซึ่งมูลค่�หลัก 

 ประกันที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและวันที่มีก�รประเมินร�ค�ล่�สุด สำ�หรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้�งหนี้และประนอมหนี้จะพิจ�รณ� 

 ต�มหลักคว�มระมัดระวังโดยคำ�นึงถึงคว�มไม่แน่นอนในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ก่อนจะทำ�ก�รกลับร�ยก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 

 สำ�หรับลูกหนี้อื่นห�กค�ดว่�จะเก็บไม่ได้จะตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวน  หนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดก�รบัญชีที่ตั้ง 

 และจะกลับร�ยก�รเมื่อได้รับชำ�ระหนี้

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญคำ�นวณจ�กอัตร�ร้อยละของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน ดังนี้

2.3.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
 ธน�ค�รดำ�เนินก�รปรับโครงสร้�งหนี้ที่มีปัญห�สำ�หรับสินเชื่อธุรกิจขน�ดใหญ่และภ�ครัฐภ�ยใต้ขอบเขต ดังนี้

 2.3.7.1 ลดต้นเงินหรือดอกเบี้ยค้�งรับที่บันทึกเป็นร�ยได้แล้ว และ/หรือ

 2.3.7.2 ยินยอมรับชำ�ระหนี้โดยรับโอนสินทรัพย์ ตร�ส�รก�รเงินหรือรับทุนหรือหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจ�กก�รแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้ที่ม ี

   ปัญห�เพื่อชำ�ระหนี้ โดยที่มูลค่�ร�ค�ยุติธรรมของสินทรัพย์ ตร�ส�รก�รเงิน หรือทุนดังกล่�วต่ำ�กว่�มูลค่�หนี้ต�มบัญชี และ/หรือ

 2.3.7.3 บันทึกร�ค�ลูกหนี้ใหม่โดยใช้ร�ค�ตล�ดของลูกหนี้ หรือใช้มูลค่�ร�ค�ยุติธรรมของหลักประกัน  โดยธน�ค�รต้องรับส่วนสูญเสียจ�ก 

   ก�รปรับปรุงโครงสร้�งหนี้ และ/หรือ

 2.3.7.4 ผ่อนปรนก�รชำ�ระหนี้ โดยก�รขย�ยระยะเวล�ชำ�ระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยออกไป 

 สินเชื่อประเภทอื่น นอกเหนือจ�กที่กล่�วข้�งต้น ธน�ค�รได้ดำ�เนินก�รประนอมหนี้โดยวิธีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก�รชำ�ระหนี้ในหล�ยลักษณะ 

 เพื่อผ่อนปรนก�รชำ�ระหนี้ เช่น ขย�ยระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยออกไป เป็นต้น

2.3.8 ทรัพย์สินรอการขาย
 เป็นทรัพย์สินประเภทอสังห�ริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธน�ค�ร เนื่องจ�กก�รที่ธน�ค�รได้ซื้อทรัพย์สินที่จำ�นองไว้กับธน�ค�รออมสินจ�กก�รข�ย 

 ทอดตล�ดโดยคำ�สั่งศ�ลและธน�ค�รมีคว�มประสงค์จะข�ยทรัพย์สินดังกล่�วในภ�ยหลัง

 ทรัพย์สินจะบันทึกด้วยมูลค่�จ�กก�รข�ยทอดตล�ดและบันทึกเป็นก�รรับชำ�ระหนี้บ�งส่วน และธน�ค�รจะทำ�ก�รประเมินร�ค�ทรัพย์สิน  และ 

 กันเงินสำ�รองสำ�หรับผลต่�งของร�ค�ต�มบัญชีที่สูงกว่�ร�ค�มูลค่�ของทรัพย์สินนั้นในอัตร�ร้อยละ 100 สำ�หรับทรัพย์สินส่วนที่เป็นอ�ค�ร   

 ธน�ค�รจะไม่คำ�นวณหักค่�เสื่อมร�ค�และจะรับรู้เป็นกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อจำ�หน่�ย

2.3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 แสดงต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ และคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณ ซึ่งอยู่ 

 ระหว่�ง 5 - 20 ปี ไม่มีมูลค่�ซ�กอ�ค�รที่ก่อสร้�งบนที่เช่� (อ�ค�รไม่ถือกรรมสิทธิ์) คำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รโดยวิธีเส้นตรงภ�ยใน 

 ระยะเวล� 20 ปี  ห�กสัญญ�เช่�สิ้นสุดก่อนในงวดบัญชีใด ให้ถือค่�เสื่อมร�ค�ที่คงเหลือเป็นค่�ใช้จ่�ยทั้งจำ�นวนในงวดบัญชีนั้น      

 ร�ยจ่�ยที่มีลักษณะเป็นก�รดัดแปลงอ�ค�รสำ�นักง�นและครุภัณฑ์ อันก่อให้เกิดสภ�พสินทรัพย์เพิ่มขึ้นบันทึกรวมกับร�ค�ทุนของสินทรัพย์เดิม   

 และตัดบัญชีต�มอ�ยุก�รใช้ง�นที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์เดิม กรณีสินทรัพย์เดิมหมดอ�ยุก�รใช้ง�นแล้ว จะบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ถ�วร ซึ่งจะ 

 ตัดบัญชีให้หมดไปภ�ยใน 5 - 20 ปี ต�มประเภทของสินทรัพย์นั้น

2.3.10 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ และคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุ 

 ก�รใช้ง�นโดยประม�ณ 5 ปี

2.3.11 สิทธิการเช่า
 เป็นสิทธิก�รเช่�ที่ดินและอ�ค�รแสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม ก�รตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ต�มอ�ยุสัญญ�เช่�

 

 กรณีที่สัญญ�เช่�มีข้อกำ�หนดให้ต่ออ�ยุก�รเช่�ได้ต่อ ๆ  ไป  จะตัดเป็นค่�ใช้จ่�ยได้ในอัตร�ร้อยละ 10 ต่อปี 

จัดชั้นปกติ (ค้�งชำ�ระ 0 - 1 เดือน) 1%

จัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ (ค้�งเกิน 1 - 3 เดือน) 2%

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น (ค้�งเกิน 3 - 6 เดือน) 100%

จัดชั้นสงสัย (ค้�งเกิน 6 - 12 เดือน) 100%

จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้�งเกิน 12 เดือนขึ้นไป) 100%

เกณฑ์ ธปท.ประเภทก�รจัดชั ้น



รายงาน
ประจำาปี ๒๕๕๓ 

ธนาคารออมสิน
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2.3.12 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 เงินฝ�กสงเคร�ะห์ชีวิตและครอบครัว เป็นก�รฝ�กเงินเพื่อประกันชีวิต และสะสมทรัพย์เพื่อประกันร�ยได้และเพื่อก�รศึกษ� ซึ่งธน�ค�รต้อง 

 จ่�ยเงินสงเคร�ะห์ต�มเงื่อนไขก�รรับฝ�ก

 ธน�ค�รแสดงเงินฝ�กสงเคร�ะห์ชีวิตและครอบครัวเป็นเงินฝ�กทั้งจำ�นวน ส่วนเงินค่�ใช้จ่�ยในก�รห�และติดต�มเก็บเงินจ�กผู้ฝ�กนำ�ไปลด 

 เงินฝ�กคงเหลือ

 ก�รสำ�รองค่�ใช้จ่�ยต�มเงื่อนไขก�รรับฝ�ก ธน�ค�รได้คำ�นวณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยและตั้งสำ�รองเพิ่มจ�กเงินฝ�กคงเหลือเพื่อ 

 ให้เพียงพอสำ�หรับภ�ระที่ต้องจ่�ยต�มเงื่อนไขก�รรับฝ�ก

 

 ค่�แพทย์ตรวจสุขภ�พของผู้ฝ�กสงเคร�ะห์ชีวิตฯ และสำ�รองที่ตั้งเพิ่มจ�กเงินฝ�กคงเหลือ รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ย

2.3.13 เงินทุนเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน
 2.3.13.1 เงินทุนเลี้ยงชีพประเภทหนึ่ง เป็นเงินประกันคว�มเสียห�ยในก�รเข้�ทำ�ง�นของพนักง�น  

 2.3.13.2 เงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสองถึงห้� เป็นเงินที่ธน�ค�รตั้งสมทบเข้�บัญชีสำ�รองจ่�ยเงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสอง (บำ�เหน็จ) เป็น 

   ประจำ�ทุกปี ในอัตร�ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักง�นที่ต้องจ่�ยตลอดปี ต�มระเบียบก�รธน�ค�รฉบับที่ 454 โดยรับรู้เงินจ่�ย 

   สมทบเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุน

2.3.14 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค
 แสดงต�มร�ค�ที่ได้รับบริจ�คและบันทึกบัญชีคู่กับร�ยได้จ�กเงินบริจ�ครอก�รรับรู้แล้วทยอยรับรู้เป็นร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�คตลอดอ�ยุ 

 ก�รใช้ง�นของสินทรัพย์นั้น 

2.3.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
 ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ธน�ค�รได้บันทึกบัญชีเป็นสกุลเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�รและเงินตร�ต่�งประเทศ 

 คงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล จะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่�เป็นสกุลเงินบ�ทด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนต�มที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยประก�ศ ซึ่งกำ�ไร 

 และข�ดทุนจ�กก�รแปลงค่�เงินตร�ต่�งประเทศถือเป็นร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยประจำ�งวด

2.3.16 ตราสารอนุพันธ์
 ธน�ค�รบันทึกภ�ระจ�กสัญญ�ตร�ส�รอนุพันธ์ท�งก�รเงินเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงเป็นร�ยก�รนอกงบดุล ก�รรับรู้กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�ก 

 ก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของสัญญ� จะบันทึกให้สอดคล้องกับก�รรับรู้กำ�ไรข�ดทุนของสินทรัพย์ที่ถูกป้องกันคว�มเสี่ยง

2.4 นโยบายการลงทุน
ต�มที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ค�ดก�รณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะขย�ยตัวประม�ณร้อยละ 3 - 5 จ�กที่หดตัวในปี 2552 โดยมีแรงกดดันจ�ก 

เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจ�กร�ค�น้ำ�มันดิบในตล�ดที่ปรับตัวสูงขึ้น ค�ดว่�อัตร�เงินเฟ้อ จะอยู่ระหว่�งร้อยละ 3.5 - 5.5 ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้คณะกรรมก�ร 

นโยบ�ยก�รเงินปรับเพิ่มอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนต่อก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจไทยม�จ�กก�รฟื้นตัว 

ของเศรษฐกิจโลกและก�รลงทุนของรัฐบ�ลต�มโครงก�รไทยเข้มแข็ง 2 ที่จะส่งผลให้ก�รส่งออก ก�รลงทุนภ�คเอกชน และก�รท่องเที่ยวของไทย 

กลับม�ฟื้นตัวและส่งผลต่อเนื่องไปยังก�รจ้�งง�นและก�รบริโภคในประเทศ ขณะที่อ�จมีปัจจัยเสี่ยงต่อก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจไทย ห�กภ�วะ 

เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวต่อเนื่องจ�กปล�ยปี 2552 ค่�เงินบ�ทที่แข็งค่�ขึ้น รวมถึงสถ�นก�รณ์คว�มไม่แน่นอน ท�งก�รเมืองในประเทศ ที่อ�จส่ง 

ผลกระทบต่อคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักธุรกิจ     

ภ�วะก�รแข่งขันในระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ ปี 2553 ค�ดว่�ธน�ค�รพ�ณิชย์จะเร่งปล่อยสินเชื่อจ�กสภ�พคล่องที่มีอยู่สูง โดยมีอัตร�ก�รขย�ยตัว 

ของสินเชื่อระหว่�งร้อยละ 6 - 9 โดยเน้นสินเชื่อเพื่อก�รอุปโภคบริโภค และสินเชื่อแก่ธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) จ�กสัญญ�ณบวก 

ท�งเศรษฐกิจโลก และม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของภ�ครัฐ จะเป็นแรงผลักดันให้สินเชื่อภ�คธุรกิจและสินเชื่อร�ยย่อยปรับตัวในทิศท�งที่ดีขึ้น  

ผนวกกับระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ (NPLs) ที่ไม่น่�เป็นห่วง แต่ละธน�ค�รจะพย�ย�มช่วงชิงลูกค้�โดยใช้กลยุทธ์ทั้งด้�นร�ค� และก�รเพิ่ม 

มูลค่�ที่ตรงกับ คว�มต้องก�รของลูกค้� อย่�งไรก็ต�ม ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยและกฎเกณฑ์ของท�งก�ร จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลกระทบ ต่อ 

ก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดยเฉพ�ะแผนพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินระยะที่ 2 แผนพัฒน�ตล�ดทุนไทย หลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลเงิน 

กองทุน รวมถึงก�รบังคับใช้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี/ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินแบบใหม่ 

สำ�หรับธน�ค�รออมสินได้กำ�หนดทิศท�งและเป้�หม�ยในปี 2553 ให้สินทรัพย์เติบโตสอดคล้องกับก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจไทยและระบบธน�ค�ร 

พ�ณิชย์ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินลงทุนเท่�กับ 70 : 30 และเน้นให้สินเชื่อแก่ลูกค้�ร�ยย่อยไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 85 โดยมีเป้�หม�ยสินเชื่อเพิ่มสุทธิ  

60,000 ล้�นบ�ท หรือขย�ยตัวร้อยละ 7.7 จ�กยอดอนุมัติและเบิกจ่�ยรวม 230,000 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นยอดสินเชื่อร�ยย่อยเพิ่มสุทธิ 36,000  

ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 5.8 จ�กยอดอนุมัติและเบิกจ่�ยจำ�นวน 159,000 ล้�นบ�ท และยอดสินเชื่อร�ยใหญ่เพิ่มสุทธิ 24,000 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ  

15.3 จ�กยอดอนุมัติและเบิกจ่�ยจำ�นวน 71,000 ล้�นบ�ท โดยที่สินเชื่อร�ยย่อยจะเน้นขย�ยสินเชื่อในธุรกิจที่สร้�งร�ยได้หลัก (สินเชื่อบุคคล  

สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อธุรกิจร�ยย่อย) ด้วยกลยุทธ์ก�รให้สินเชื่อต่อยอดแก่ลูกค้�เดิมชั้นดีและขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่ และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ ์

ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของลูกค้� รวมทั้งก�รสร้�งโอก�สในก�รขย�ยสินเชื่อเพื่อพัฒน�กลุ่มอ�ชีพ (ข้�ร�ชก�รครู ทห�ร พลเรือน และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น) ควบคู่กับก�รให้สินเชื่อแก่ลูกค้�เศรษฐกิจฐ�นร�กต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล และก�รให้สินเชื่อร�ยใหญ่แก่ภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ และ 
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เอกชนร�ยใหญ่เพื่อช่วยกระตุ้นก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะทำ�ให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝ�กเท่�กับร้อยละ 86.6 จ�กร้อยละ 84.8 ในปี 2552

สำ�หรับเงินลงทุนของธน�ค�ร มีทั้งก�รลงทุนระยะสั้น กล�ง และย�ว เพื่อบริห�รสภ�พคล่องและแสวงห�กำ�ไร ในพอร์ตเพื่อค้� เผื่อข�ย  

ถือจนครบกำ�หนด และตร�ส�รทุน ในปี 2553 มีเป้�หม�ยลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุนเพิ่มรวม 46,200 ล้�นบ�ท ขณะที่มียอดรับคืนจ�ก 

ตร�ส�รที่ครบกำ�หนด 39,200 ล้�นบ�ท ทำ�ให้มียอดเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มสุทธิ 7,000 ล้�นบ�ท หรือเติบโตร้อยละ 3.1 โดยกำ�หนดสัดส่วน 

ก�รลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่�งๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด (Portfolio Optimization) โดยพิจ�รณ�จ�กผลตอบแทนและคว�มเสี่ยง ซึ่งจะม ี

ก�รปรับสัดส่วนก�รลงทุนอย่�งสม่ำ�เสมอ ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ และกระจ�ยก�รลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระดับคว�มเสี่ยงที่แตกต่�งกัน  

เพื่อให้พอร์ตก�รลงทุน มีระดับคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม สำ�หรับก�รลงทุนในตร�ส�รทุนหรือกองทุนจะเป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รลงทุน               

ต�มประก�ศกระทรวงก�รคลัง ณ วันที่ 7 เมษ�ยน 2549 โดยมีนโยบ�ยลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีก�รจ่�ยปันผลสม่ำ�เสมอ (Income  

Stock) และ/หรือเป็นบริษัทที่มีผลก�รดำ�เนินธุรกิจที่มั่นคง (Value Stock) และ/หรือมีคว�มผันผวนต่ำ�เมื่อเทียบกับตล�ด (Defensive Stock)  

ทั้งนี้ ธน�ค�รมีกระบวนก�รในก�รวัด ควบคุม ติดต�ม และร�ยง�นคว�มเสี่ยง เสนอผู้บริห�รและคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นร�ยเดือน  

หรือทันทีที่เกิดเหตุก�รณ์ผิดปกติหรือระดับคว�มเสี่ยงสูงขึ้น จนใกล้กับระดับเพด�นคว�มเสี่ยงของธน�ค�ร (Early Warning)

ข้อมูลเพิ่มเติม

3.1 เงินสด 

3.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

3.

2553 2552

เงินสด  11,495.66  8,510.74 

เงินตร�ต่�งประเทศ 11.07 25.76

เงินสดระหว่�งเรียกเก็บ 

เช็ครอเรียกเก็บ 65.92 21.82

ATM POOL 217.92   104.88

ADM POOL 6.23  0.00

VISA PLUS 4.80         3.13

กำ�ไรข�ดทุนดุล 0.00        294.87 (0.41)     129.42

รวมเงินสด  11,801.60  8,665.92

2553 2552

 เมื ่อทวงถาม   มีระยะเวลา รวม  เมื่อทวงถาม   มีระยะเวลา รวม

3.2.1 ในประเทศ
1. ธน�ค�รแห่งประเทศไทย และ  
  กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูฯ 2.83 105,438.00 105,440.83 15.62 79,800.00 79,815.62

2. ธน�ค�รพ�ณิชย์ 120.05 0.00 120.05 28.98 0.00  28.98

3. ธน�ค�รอื่น 10.97 1,000.00 1,010.97 11.41 0.00 11.41

4. บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ์
  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 712.36  712.36

รวมในประเทศ 133.85 106,438.00 106,571.85 56.01 80,512.36 80,568.37

บวก ดอกเบี้ยค้�งรับ  0.01 43.93 43.94 0.00 7.27 7.27

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 10.00 10.00 0.00 2.00 2.00

รวม 133.86 106,471.93 106,605.79 56.01 80,517.63 80,573.64

 

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท
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3.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ต่อ) 

3.3 เงินลงทุน 

3.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว

2553

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตัดจำาหน่าย

กำาไรที่ยัง 
ไม่เกิดขึ ้น

ขาดทุนที่ยัง 
ไม่เกิดขึ ้น

มูลค่า 
ยุติธรรม

3.3.1.1 เงินลงทุนเพื่อค้�  

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 125.71 0.06 0.00 125.77

ตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ 168.80 13.89 (4.38)        178.31

รวม   294.51 13.95 (4.38)   304.08

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� 9.57            0.00

รวม   304.08    304.08

3.3.1.2 เงินลงทุนเผื่อข�ย

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 24,775.33  78.09 (6.63) 24,846.79

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�       71.46  0.00

รวม 24,846.79   24,846.79

3.3.1.3 ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 8,107.72 0.00 0.00 8,107.72

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 5,901.51 0.00 0.00 5,901.51

ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ   5,523.78 0.00    (1,296.10)   4,227.68

รวม 19,533.01 0.00    (1,296.10) 18,236.91

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�   1,296.10   0.00

รวม 18,236.91   18,236.91

รวมเงินลงทุนชั่วคร�วสุทธิ  43,387.78  43,387.78

2553 2552

 เมื ่อทวงถาม   มีระยะเวลา รวม  เมื่อทวงถาม   มีระยะเวลา รวม

3.2.2 ต่างประเทศ

เงินดอลล�ร์สหรัฐฯ  5.66  0.00   5.66 0.56  0.00 0.56

เงินเยน 0.00  0.00  0.00 0.02  0.00 0.02

เงินยูโร 0.16  0.00  0.16 1.77  0.00 1.77

เงินสกุลอื่น 0.26 0.00 0.26 0.90 0.00 0.90

รวมต่�งประเทศ 6.08 0.00 6.08 3.25 0.00 3.25

รวมในประเทศและต่�งประเทศ 139.94   106,471.93   106,611.87  59.26   80,517.63   80,576.89

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท
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3.3.2 เงินลงทุนระยะยาว

2552

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตัดจำาหน่าย

กำาไรที่ยัง 
ไม่เกิดขึ ้น

ขาดทุนที่ยัง 
ไม่เกิดขึ ้น

มูลค่า 
ยุติธรรม

3.3.1.1 เงินลงทุนเพื่อค้� 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 1,724.63 2.36      (0.09) 1,726.90

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� 2.27   0.00

รวม 1,726.90    1,726.90

3.3.1.2 เงินลงทุนเผื่อข�ย 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 18,429.85      225.22 0.00 18,655.07

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�      225.22  0.00

รวม 18,655.07   18,655.07

3.3.1.3 ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 7,820.06 0.00 0.00 7,820.06

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 7,102.11 0.00     (47.40) 7,054.71

ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ 6,090.63 0.00 (1,275.40) 4,815.23

รวม 21,012.80 0.00 (1,322.80) 19,690.00

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่� 1,322.80   0.00

รวม 19,690.00   19,690.00

รวมเงินลงทุนชั่วคร�วสุทธิ  40,071.97  40,071.97

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2553

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตัดจำาหน่าย

กำาไรที่ยัง 
ไม่เกิดขึ ้น

ขาดทุนที่ยัง 
ไม่เกิดขึ ้น

มูลค่า 
ยุติธรรม

3.3.2.1 เงินลงทุนเผื่อข�ย 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 45,095.68    951.75 (122.96) 45,924.47

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 1,730.00   142.82 0.00 1,872.82

ตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ 21,820.57  7,610.23 (1,842.23) 27,588.57

ตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ   23,333.38    2,733.96   (1,371.31)   24,696.03

รวม     91,979.63    11,438.76 (3,336.50)  100,081.89

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�     9,864.01   0.00

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�        1,761.75 0.00

รวม   100,081.89    100,081.89

3.3.2.2 ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 37,005.84          0.00 0.00 37,005.84

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 12,585.01       0.00 0.00 12,585.01

ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ    7,035.83 0.00      (162.07)      6,873.76

รวม 56,626.68          0.00      (162.07) 56,464.61

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�        162.07 0.00

รวม   56,464.61   56,464.61

3.3.2.3 เงินลงทุนทั่วไป 

ตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ        306.06 0.00 (92.40)        213.66

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่� 92.40             0.00

รวม        213.66          213.66

เงินลงทุนระยะย�วสุทธิ  156,760.16  156,760.16

3.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)
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หน่วย : ล้�นบ�ท

2552

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตัดจำาหน่าย

กำาไรที่ยัง 
ไม่เกิดขึ ้น

ขาดทุนที่ยัง 
ไม่เกิดขึ ้น

มูลค่า 
ยุติธรรม

3.3.2.1 เงินลงทุนเผื่อข�ย 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 66,485.96 1,080.82 (285.85) 67,280.93

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 1,730.00 57.85         (8.97) 1,778.88

ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ 244.75 72.23          0.00 316.98

ตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ 22,060.42 2,543.95 (2,691.42) 21,912.95

ตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ   21,821.61     518.60   (3,688.85)   18,651.36

รวม    112,342.74    4,273.45   (6,675.09)  109,941.10

หัก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�      1,812.98   0.00

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่� 588.66 0.00

รวม 109,941.10     109,941.10

3.3.2.2 ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 45,749.22          0.00 0.00 45,749.22

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 14,072.42          0.00 0.00 14,072.42

ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ   10,366.19 0.00      (505.52)   9,860.67

รวม 70,187.83          0.00      (505.52) 69,682.31

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�        505.52 0.00

รวม   69,682.31    69,682.31

3.3.2.3 เงินลงทุนทั่วไป 

ตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ        379.18 0.00 (46.88)        332.30

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่� 46.88              0.00            

รวม        332.30          332.30

เงินลงทุนระยะย�วสุทธิ  179,955.71  179,955.71

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553          
เงินลงทุนระยะย�วประเภทตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ  มูลค่�ยุติธรรมจำ�นวน 27,588.57 ล้�นบ�ท ธน�ค�รรับรู้ค่�เผ่ือก�รด้อยค่� 

จำ�นวน 651.84 ล้�นบ�ท และประเภทตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศมูลค่�ยุติธรรมจำ�นวน  24,696.03  ล�้นบ�ท  ธน�ค�ร 

รับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�จำ�นวน 1,109.91 ล้�นบ�ท รวมรับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ทั้งสิ้นจำ�นวน 1,761.75 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย

• กองทุนส่วนบุคคลจำ�นวน 1 กองทุน ร�ค�ทุนจำ�นวน 446.21 ล้�นบ�ท มูลค่�ยุติธรรมจำ�นวน 407.91 ล้�นบ�ท ส่วนหนึ่งลงทุนในหุ้นกู ้

 มีหลักประกันของบริษัทหนึ่ง จำ�นวน 250.00 ล้�นบ�ท หุ้นกู้ดังกล่�วเริ่มผิดนัดชำ�ระหนี้ตั้งแต่งวดวันที่ 25 ตุล�คม 2550 และหลักประกันของ 

 หุ้นกู้มีร�ค�บังคับข�ยเพียงจำ�นวน 140.00 ล้�นบ�ท  ดังนั้น ในปี 2550 ธน�ค�รจึงรับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�เป็น จำ�นวน 110.00 ล้�นบ�ท 

• หน่วยลงทุนจำ�นวน 1 กองทุน ร�ค�ทุนจำ�นวน 1,219.10 ล้�นบ�ท มูลค่�ยุติธรรมจำ�นวน 541.28 ล้�นบ�ท ได้เปลี่ยนแปลงก�รถือครองหน่วย 

 ลงทุนจ�กกองทุนส่วนบุคคลที่บริห�รโดยบริษัทหนึ่งม�เป็นธน�ค�รถือครองโดยตรง ซึ่งหน่วยลงทุนมีมูลค่�ต่ำ�กว่�ร�ค�ทุน และธน�ค�รยังไม่เคย 

 ได้รับผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน  ดังนั้นธน�ค�รจึงรับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ต�มมติคณะจัดก�รครั้งที่ 46/2553 เมื่อวันที่  24 พฤศจิก�ยน 2553 

 เป็นจำ�นวน 603.00 ล้�นบ�ท  

• หน่วยลงทุนจำ�นวน 31 กองทุน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2553 ร�ค�ทุนจำ�นวน 5,878.20 ล้�นบ�ท มูลค่�ยุติธรรมจำ�นวน   

 4,742.81 ล้�นบ�ท  ที่ธน�ค�รลงทุนก่อนปี 2540 มีมูลค่�หน่วยลงทุน  ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2553  ต่ำ�กว่�ร�ค�ทุน หรือเป็นกองทุนตร�ส�รทุน  

 กองทุนผสม และกองทุนที่ลงทุนในต่�งประเทศที่มีมูลค่�หน่วยลงทุนเมื่อรวมกับเงินปันผลที่ได้รับต่ำ�กว่�ร�ค�ทุน ดังนั้นธน�ค�รจึงรับรู้ค่� 

 เผื่อก�รด้อยค่�ต�มมติคณะจัดก�ร ครั้งที่ 42/2553  เมื่อวันที่ 26 ตุล�คม 2553  ในงวดนี้เป็นจำ�นวน 1,135.39 ล้�นบ�ท  ต่อม�ได้ลงทุนเพิ่ม 

 ในหน่วยลงทุนจำ�นวน 1 กองทุน  ร�ค�ทุนจำ�นวน 180.00 ล้�นบ�ท  และได้ข�ยหน่วยลงทุนร�ค�ทุนจำ�นวน 410.36 ล้�นบ�ท  ในร�ค�จำ�นวน   

 321.28 ล้�นบ�ท  โดยบันทึกผลข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนจำ�นวน 89.08 ล้�นบ�ท  และธน�ค�รได้กลับร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� 

 เงินลงทุนเป็นร�ยได้จำ�นวน 86.64 ล้�นบ�ท  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553  มียอดเงินลงทุนคงเหลือร�ค�ทุนจำ�นวน 5,647.84 ล้�นบ�ท  มูลค่� 

 ยุติธรรมจำ�นวน 4,708.07 ล้�นบ�ทและคงเหลือค่�เผื่อก�รด้อยค่�จำ�นวน 1,048.75 ล้�นบ�ท

หน่วยลงทุนที่รับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�และได้ข�ยทั้งจำ�นวน ประกอบด้วย

• หน่วยลงทุนจำ�นวน 1 กองทุน  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันว�คม  2552  มีร�ค�ทุนจำ�นวน 800.00 ล้�นบ�ท ที่ธน�ค�รลงทุนก่อนปี 2540  

 มีมูลค่�หน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2552  ต่ำ�กว่�ร้อยละ 35 ของมูลค่�เงินลงทุน  มีผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 

 ติดลบเกินร้อยละ 4.00 ม�โดยตลอด และค�ดว่�เป็นไปได้ย�กที่จะส�ม�รถปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับร�ค�ทุนได้  ดังนั้นธน�ค�รจึงรับรู ้

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ต�มมติคณะจัดก�รครั้งที่ 45/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิก�ยน 2552  เป็นจำ�นวน 478.66 ล้�นบ�ท  ต่อม�ในปี 2553 ได้ข�ย 

3.3.2 เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)
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 หน่วยลงทุนทั้งจำ�นวนในร�ค�จำ�นวน 352.32 ล้�นบ�ท โดยบันทึกผลข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนจำ�นวน 447.68 ล้�นบ�ท และธน�ค�ร 

 ได้กลับร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เงินลงทุนเป็นร�ยได้จำ�นวน 478.66 ล้�นบ�ท  

• หน่วยลงทุนจำ�นวน 5 กองทุน  ยอดคงเหลือ  ณ วันที่ 31 มีน�คม 2553 มีร�ค�ทุนจำ�นวน 980.42 ล้�นบ�ท  ที่ธน�ค�รลงทุนก่อนปี 2540   

 มีมูลค่�หน่วยลงทุน  ณ วันที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2553 ต่ำ�กว่�ร้อยละ 60 ของมูลค่�เงินลงทุน ซึ่งมีผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนนับตั้งแต่จัดตั้ง 

 กองทุนติดลบม�โดยตลอด และค�ดว่�เป็นไปได้ย�กที่จะส�ม�รถปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับร�ค�ทุนได้ ดังนั้นธน�ค�รจึงรับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่� 

 ต�มมติคณะจัดก�ร ครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 30 มีน�คม 2553  เป็นจำ�นวน 501.70 ล้�นบ�ท ในงวดนี้ได้ข�ยหน่วยลงทุนทั้งจำ�นวน ในร�ค� 

 จำ�นวน 532.67 ล้�นบ�ท  โดยบันทึกผลข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนจำ�นวน 447.75 ล้�นบ�ท และธน�ค�รได้กลับร�ยก�รข�ดทุนจ�ก 

 ก�รด้อยค่�เงินลงทุนเป็นร�ยได้จำ�นวน 501.70 ล้�นบ�ท

ธน�ค�รได้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลจำ�นวน 9 กองทุน มีมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิรวมจำ�นวน 4,552.45 ล้�นบ�ท

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 มีตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศที่เป็นเงินลงทุนชั่วคร�วจำ�นวน 5,523.78  ล้�นบ�ท ได้รวม  
Credit Linked Note จำ�นวน 808.60 ล้�นบ�ท และ Single Fund Linked Note จำ�นวน 502.68 ล้�นบ�ท และเป็นเงินลงทุนระยะย�วจำ�นวน  

7,035.83 ล้�นบ�ท ได้รวม Credit Linked Note จำ�นวน 313.90 ล้�นบ�ท   

• เงินลงทุนซึ่งครบกำ�หนดในปี 2551 จำ�นวน 952.65 ล้�นบ�ท  แต่ธน�ค�รยังมิได้รับเงิน ซึ่งเป็นผลม�จ�กวิกฤตก�รณ์ท�งก�รเงินในสหรัฐอเมริก�  

 และส่งผลกระทบต่อสถ�บันก�รเงินในสหรัฐอเมริก� ยุโรป และเอเชีย ทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ของหลักทรัพย์ที่ธน�ค�ร 

 ลงทุนเพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจในผลกระทบดังกล่�ว ธน�ค�รจึงรับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนดังกล่�วทั้งจำ�นวน และมีเงินลงทุนจำ�นวนหนึ่ง 

 ที่ผู้ออกตร�ส�รอ�จได้รับผลกระทบจ�กวิกฤตก�รณ์ท�งก�รเงินดังกล่�ว ธน�ค�รจึงได้รับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ในอัตร�ร้อยละ 20 ของมูลค่� 

 ต�มบัญชี ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รธน�ค�รออมสิน ครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 15 ตุล�คม 2551 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 ธน�ค�ร 

 ได้รับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศของเงินลงทุนชั่วคร�วจำ�นวน 322.75 ล้�นบ�ท และเงินลงทุนระยะย�วจำ�นวน 505.52 ล้�นบ�ท 

 รวมเป็นจำ�นวน 828.27 ล้�นบ�ท และ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 ธน�ค�รมียอดคงเหลือก�รรับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของตร�ส�รหนี ้

 ต่�งประเทศของเงินลงทุนชั่วคร�วจำ�นวน 343.45 ล้�นบ�ท และเงินลงทุนระยะย�วจำ�นวน 162.07 ล้�นบ�ท รวมเป็นจำ�นวน 505.52 ล้�นบ�ท  

 ซึ่งธน�ค�รได้กลับร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เงินลงทุนเป็นร�ยได้ในงวดนี้จำ�นวน 322.75 ล้�นบ�ท

เงินลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 มีร�ค�ทุนจำ�นวน 306.06 ล้�นบ�ท  ธน�ค�ร 
ได้รับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ดังนี้

• เงินลงทุนหุ้นส�มัญในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน 3 แห่ง มีร�ค�ทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552  

 จำ�นวน 213.47 ล้�นบ�ท ซึ่งบ�งแห่งมีลักษณะก�รประกอบธุรกิจที่สนองตอบนโยบ�ยของภ�ครัฐเป็นหลัก รวมถึงได้รับผลกระทบจ�กก�รแข่งขัน 

 และคว�มผันผวนของเศรษฐกิจทำ�ให้มีผลก�รดำ�เนินง�นข�ดทุนอย่�งต่อเนื่องและมีร�ค�ทุนต่ำ�กว่�ร�ค�ต�มบัญชีที่ธน�ค�รลงทุน ดังนั้นธน�ค�ร 

 จึงรับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ต�มมติคณะจัดก�ร ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2553 เป็นจำ�นวน 92.40 ล้�นบ�ท  

• เงินลงทุนทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่งธน�ค�รได้ตัดบัญชีเงินลงทุนออกจ�กค่�เผื่อก�รด้อยค่�จำ�นวน 46.88 ล้�นบ�ท  ต�มมติคณะกรรมก�รสินเชื่อ 

 และก�รลงทุน ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษ�ยน 2553 ซึ่งธน�ค�รได้รับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�เงินลงทุนทั่วไปจำ�นวนดังกล่�วในปี 2552  

 เนื่องจ�กก�รลดทุนโดยก�รลดจำ�นวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกร�ยต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น ทำ�ให้จำ�นวนหุ้นที่ธน�ค�รถืออยู่ลดลงจ�ก 5,000,000 หุ้น  

 เป็น 312,500 หุ้น ร�ค�หุ้นละ 10 บ�ท

3.3.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
หน่วย : ล้�นบ�ท

2553

ครบกำาหนด

1 ปี เกิน 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

3.3.3.1 เงินลงทุนเผื่อข�ย 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 24,775.33 31,438.37 13,657.31 69,871.01

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน         0.00         950.00      780.00 1,730.00

รวม 24,775.33 32,388.37 14,437.31 71,601.01

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�        71.46         297.33     674.28       1,043.07

รวม 24,846.79 32,685.70 15,111.59 72,644.08

3.3.3.2 ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 8,107.72 24,617.46 12,388.38 45,113.56

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 5,901.51  9,165.00 3,420.01 18,486.52

ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ   5,523.78      3,909.70   3,126.13   12,559.61

รวม 19,533.01 37,692.16 18,934.52 76,159.69

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�   1,296.10 162.07         0.00     1,458.17

รวม 18,236.91   37,530.09 18,934.52   74,701.52

รวมตร�ส�รหนี้  43,083.70   70,215.79  34,046.11  147,345.60
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3.3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีร�ยก�รเคลื่อนไหวดังนี้

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 มีร�ยละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2552

ครบกำาหนด

1 ปี เกิน 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

3.3.3.1 เงินลงทุนเผื่อข�ย

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 18,429.85 51,993.29 14,492.67 84,915.81

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 0.00 950.00   780.00 1,730.00

ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ         0.00         0.00        244.75         244.75

รวม 18,429.85 52,943.29 15,517.42 86,890.56

บวก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�       225.22         658.95       257.13       1,141.30

รวม 18,655.07 53,602.24 15,774.55 88,031.86

3.3.3.2 ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด 

หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 7,820.06 30,175.42 15,573.80 53,569.28

ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 7,102.11 10,252.41 3,820.01 21,174.53

ตร�ส�รหนี้ต่�งประเทศ   6,090.63      6,846.57   3,519.62   16,456.82

รวม 21,012.80 47,274.40 22,913.43 91,200.63

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�   1,322.80 505.52 0.00     1,828.32

รวม 19,690.00   46,768.88 22,913.43   89,372.31

รวมตร�ส�รหนี้  38,345.07  100,371.12  38,687.98  177,404.17

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเเฉพาะธนาคาร

2553 2552 2553 2552

ยอดต้นงวด 1,733.47       1,737.81       1,749.12       1,749.12

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย  284.55                 46.24     0.00     0.00

ซื้อ 2,388.79 0.00 2,388.79 0.00

เงินปันผลรับ         (52.49)         (50.58) 0.00 0.00

รวม      4,354.32      1,733.47        4,137.91 1,749.12

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�     (62.44) (62.44) (62.44) (62.44)

ยอดปล�ยงวด      4,291.88      1,671.03       4,075.47       1,686.68

ชื่อบริษัท ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ)

งบการเงินที่แสดงเงิน 
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ตามวิธีราคาทุน

2553 2552 2553 2552 2553 2552

บริษัท หลักทรัพย์จัดก�ร
กองทุนธนช�ต จำ�กัด ธรุกจิก�รเงิน หุ้นส�มัญ  25.00  25.00 65.96

        

60.62  25.00  25.00

บริษัท หลักทรัพย์จัดก�รกอง
ทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) ธรุกจิก�รเงิน หุ้นส�มัญ  24.50  24.50 359.63 335.73  318.84  318.84

ธน�ค�รอิสล�มแห่ง 
ประเทศไทย ธุรกิจธน�ค�ร หุ้นส�มัญ  39.81  39.81 3,928.73 1,337.12  3,794.07  1,405.28

รวม 4,354.32 1,733.47  4,137.91  1,749.12

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่� 62.44 62.44 62.44 62.44

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 4,291.88 1,671.03 4,075.47 1,686.68
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้ต�มวิธีส่วนได้เสียโดยรับรู้จ�กงบกำ�ไรข�ดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 ของ 

บริษัทร่วม ซึ่งยังไม่ผ่�นก�รตรวจสอบและสอบท�นจ�กผู้สอบบัญชี โดยงบกำ�ไรข�ดทุนของธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย เป็นงวดสำ�หรับส�มเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม 2553 ซึ่งผ่�นก�รสอบท�นจ�กผู้สอบบัญชีแล้ว

เงินลงทุนในธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย ธน�ค�รได้ลงทุนครั้งแรกจำ�นวน 7 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท เป็นจำ�นวน 70.00 ล้�นบ�ท  ในปี  

2550 ธน�ค�รได้ลงทุนเพิ่มอีกจำ�นวน 1,236.37 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.08 บ�ท เป็นจำ�นวน 1,335.28 ล้�นบ�ท  ในปี 2551 ธน�ค�รได้รับรู ้

มูลค่�ที่ลดลงของเงินลงทุนจำ�นวน 7 ล้�นหุ้น จ�กเดิมหุ้นละ 10 บ�ท เป็นหุ้นละ 1.08 บ�ท ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร ครั้งที่ 12/2551  

เมื่อวันที่ 15 สิงห�คม 2551  ดังนั้นธน�ค�รจึงรับรู้ค่�เผื่อก�รด้อยค่�จำ�นวน 62.44 ล้�นบ�ท  และในปี 2553 ธน�ค�รได้ลงทุนเพิ่มอีกจำ�นวน  

2,211.84 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 1.08 บ�ท เป็นจำ�นวน 2,388.79 ล้�นบ�ท 

3.3.5 ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

3.3.6 กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่แสดงในงบกำาไรขาดทุน 
 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

2553 2552

ยอดยกม�ต้นงวด (1,823.61) (9,749.92)

ก�รเปลี่ยนแปลงในระหว่�งงวด 11,649.15 7,926.31

ยอดคงเหลือปล�ยงวด 9,825.54 (1,823.61)

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2553 2552

กำาไร/กลับรายการ ขาดทุน กำาไร/กลับรายการ ขาดทุน

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รตีร�ค�เงินลงทุนที่อยู่ใน

คว�มต้องก�รของตล�ดเพื่อค้�       87.37       (10.38)       17.65       (13.55)

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รทำ�สัญญ� IRS 198.12       (181.79) 177.71       (152.43)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดจ�กหลักทรัพย ์

ต่�งประเทศ          0.00        (72.23)          72.23           0.00

กำ�ไร (ข�ดทุน) ท่ียังไม่เกิดจ�ก Swap          0.00        (34.33)          34.33           0.00

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รจำ�หน่�ย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้� 42.11 (9.23) 31.96 (9.72)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รจำ�หน่�ย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ยชั่วคร�ว 0.47 0.00 13.32 0.00

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รจำ�หน่�ย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ยระยะย�ว 688.20 (984.51) 530.18 (522.98)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รจำ�หน่�ย

เงินลงทุนทั่วไประยะย�ว 10.20           0.00 0.00           0.00

กลับร�ยก�ร (ข�ดทุน) จ�กก�รด้อยค่�เงินลงทุน 1,389.75    (2,332.49)     753.28    (1,018.67)

รวม 2,416.22 (3,624.96) 1,630.66 (1,717.35)

ร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย - กำ�ไรจ�กเงินลงทุน    (1,208.74)          (86.69)
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สินเชื่อที่นำ�ม�จัดชั้น ได้รวมเงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อที่สำ�คัญดังนี้

• เงินให้สินเชื่อสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 387.18 ล้�นบ�ท แสดงรวมไว้ในสินเชื่อประเภทเพื่อ 

 สังคมและชุมชน จัดไว้ในชั้นปกติ

• เงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นส�มัญเป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 3,014.26 ล้�นบ�ท แสดงรวมไว้ในสินเชื่อประเภทภ�ครัฐ 

 และรัฐวิส�หกิจ

2553 2552

เงินเบิกเกินบัญชี 10,455.99 7,924.18

เงินให้กู้ยืม 1,053,791.72 745,366.59

ตั๋วเงิน  47,201.54 28,030.52

ลูกหนี้ต�มสัญญ�เช่�ซื้อ 305.49 175.84

รวม 1,111,754.74 781,497.13

บวก ดอกเบี้ยค้�งรับ 4,004.15 2,902.99

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 24,543.37 27,235.77

รวม 1,091,215.52 757,164.35

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

3.4 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
(1) จำาแนกตามประเภทสินเชื่อ

(2) จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

2553

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต ่ ำากว่า 
มาตราฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

เพื่อที่อยู่อ�ศัย 134,559.90 2,719.56   695.82   923.48 4,504.71 143,403.47

บุคคล 198,990.42 2,465.37   590.37 519.76   998.12 203,564.04

ธุรกิจขน�ดใหญ่ 23,484.63   0.00  0.00 40.00 1,779.63 25,304.26

ธุรกิจขน�ดกล�ง และขน�ดย่อม 50,845.35 1,485.15 163.10 210.58   914.60 53,618.78

เพื่อสังคมและชุมชน 450,666.90 5,417.62   951.66 663.10 389.33 458,088.61

ภ�ครัฐและรัฐวิส�หกิจ 227,775.58 0.00 0.00        0.00 0.00 227,775.58

รวม 1,086,322.78 12,087.70 2,400.95 2,356.92  8,586.39 1,111,754.74

บวก ดอกเบี้ยค้�งรับ 4,004.15

รวม 1,115,758.89

2552

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต ่ ำากว่า 
มาตราฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

เพื่อที่อยู่อ�ศัย 116,803.64 2,851.91 1,033.89 1,268.95 6,070.70  128,029.09

บุคคล 148,624.65 1,546.51 530.70 569.61 1,620.64 152,892.11

ธุรกิจขน�ดใหญ่ 25,713.10   0.00 0.00 0.00 1,819.67 27,532.77

ธุรกิจขน�ดกล�ง และขน�ดย่อม 34,609.21 973.40 225.36 360.44 1,535.19 37,703.60

เพื่อสังคมและชุมชน 300,910.72 2,750.12 392.85 453.20 1,438.15 305,945.04

ภ�ครัฐและรัฐวิส�หกิจ   129,394.52       0.00       0.00       0.00 0.00   129,394.52

รวม 756,055.84 8,121.94 2,182.80 2,652.20 12,484.35 781,497.13

บวก ดอกเบี้ยค้�งรับ     2,902.99

รวม 784,400.12



รายงาน
ประจำาปี ๒๕๕๓ 
ธนาคารออมสิน

104

2552

เงินให้สินเชื ่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ

มูลหนี้
หลังหักหลักประกัน

อัตรา
ที่ใช้ในการตั้งค่าเผื ่อ

สำารองขั้นต่ำา
ที ่พึงกันตามเกณฑ์

ธปท.

จัดชั้นปกติ 756,055.84 459,554.30 1% 4,595.54

จัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ 8,121.94 3,781.68 2% 75.63

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น 2,182.80 1,747.14 100% 1,747.14

จัดช้ันสงสัย 2,652.20 2,139.99 100% 2,139.99

จัดชั้นสงสัยจะสูญ     12,484.35   10,174.38 100% 10,174.38

รวม 781,497.13 477,397.49 18,732.68

บวก ดอกเบี้ยค้�งรับ     2,902.99

รวมทั้งสิ้น   784,400.12

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 (หม�ยเหตุ 3.5) 27,235.77

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต�มเกณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 18,732.68

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงกว่�เกณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย      8,503.09

2553

เงินให้สินเชื ่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ

มูลหนี้
หลังหักหลักประกัน

อัตรา
ที่ใช้ในการตั้งค่าเผื ่อ

สำารองขั้นต่ำา
ที ่พึงกันตามเกณฑ์

ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,086,322.78 674,336.97 1% 6,743.37

จัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ 12,087.70 7,100.85 2% 142.02

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น 2,400.95 1,976.58 100% 1,976.58

จัดช้ันสงสัย 2,356.92 1,775.71 100% 1,775.71

จัดชั้นสงสัยจะสูญ           8,586.39     4,558.25 100%   4,558.25

รวม 1,111,754.74 689,748.36 15,195.93

บวก ดอกเบี้ยค้�งรับ         4,004.15

รวมทั้งสิ้น   1,115,758.89

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 (หม�ยเหตุ 3.5) 24,543.37

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต�มเกณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 15,195.93

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงกว่�เกณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย      9,347.44

จำ�นวนเงินให้สินเชื่อที่ธน�ค�รระงับก�รรับรู้ร�ยได้ 13,344.26 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของยอดเงินให้สินเชื่อทั้งหมด

จำ�นวนเงินให้สินเชื่อที่ธน�ค�รระงับก�รรับรู้ร�ยได้ 17,319.35 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของยอดเงินให้สินเชื่อทั้งหมด

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

(3) จำาแนกตามประเภทการจัดชั้น

(4) สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553  และ 2552 ธน�ค�รมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภ�พต�มหลักเกณฑ์ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสินเชื่อ 

จัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น สงสัยและสงสัยจะสูญ ดังนี้  

2553 2552

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภ�พก่อนหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 13,344.26 17,319.35

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม 1.20 2.22

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภ�พหลังหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,033.72 3,257.84

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ 0.46 0.43

หน่วย : ล้�นบ�ท
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2553

ยอดต้นงวด เพิ่มขึ ้น จำาหน่าย ยอดปลายงวด

อสังห�ริมทรัพย์  167.40  953.47    117.21  1,003.66

หัก ค่�เผื่อก�รลดค่�      0.91      (0.03)       0.00          0.88

รวม  166.49  953.50   117.21  1,002.78

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2552

ยอดต้นงวด เพิ่มขึ ้น จำาหน่าย ยอดปลายงวด

อสังห�ริมทรัพย์  44.89  138.23  15.72  167.40

หัก ค่�เผื่อก�รลดค่�    1.11      (0.20)      0.00      0.91

รวม  43.78  138.43  15.72  166.49

(5) การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ร�ยละเอียดของหนี้ที่ปรับโครงสร้�งหนี้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 แยกต�มวิธีก�รปรับโครงสร้�งหนี้ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบก�รเงินมีจำ�นวนสูงกว่�ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�มเกณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย  

ที่ได้จัดชั้นต�มข้อ 3.4 (3) จำ�นวน 9,347.44 ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

2553 2552

จำานวนหนี้ จำานวนหนี้

จำานวนราย ก่อนปรับ 
โครงสร้างหนี้

จำานวนหนี ้
คงเหลือ จำานวนราย ก่อนปรับ 

โครงสร้างหนี้
จำานวนหนี ้
คงเหลือ

ก�รฟื้นฟูกิจก�ร 1  1,430.89  979.28 2  1,509.56  1,035.06

ก�รเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก�รชำ�ระหนี้ 1 100.00 93.85 1      100.00 93.85

รวม 2  1,530.89  1,073.13 3  1,609.56  1,128.91

3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.6 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

2553

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต ่ ำากว่า 
มาตราฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สำารอง

ส่วนเกิน รวม

ยอดต้นงวด 4,595.54 75.63 1,747.14 2,139.99 10,174.38  8,503.09 27,235.77

หนี้สงสัยจะสูญ    2,147.83   66.39     229.44     (364.28)  (2,664.31) 844.35     259.42

หนี้สูญตัดบัญชี 0.00     0.00 0.00 0.00  (2,951.82) 0.00    (2,951.82)

ยอดปล�ยงวด 6,743.37 142.02 1,976.58 1,775.71   4,558.25 9,347.44   24,543.37

2552

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต ่ ำากว่า 
มาตราฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สำารอง

ส่วนเกิน รวม

ยอดต้นงวด 0.00 0.00 526.66 1,294.01 12,843.85 12,141.59 26,806.11

หนี้สงสัยจะสูญ 4,595.54 75.63 1,220.48   845.98  (2,010.81) (3,638.50) 1,088.32

หนี้สูญตัดบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 (658.66) 0.00 (658.66)

ยอดปล�ยงวด 4,595.54 75.63 1,747.14 2,139.99  10,174.38 8,503.09  27,235.77
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หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

ที่ดิน จำ�นวน 1,448.57 ล้�นบ�ท ได้รวมที่ดินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินโดยธน�ค�รเช่�ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทำ�ก�รธน�ค�รออมสินส�ข�พบพระ 

จำ�นวน 1.67 ล้�นบ�ท กำ�หนดระยะเวล�เช่�ซื้อ 8 ปี 4 เดือน ธน�ค�รบันทึกสินทรัพย์ที่เช่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญ�เช่� 

3.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

2553 ที่ดิน 
อาคาร และ
อุปกรณ์
สุทธิ

ราคาทุน ค่าเสื ่อมราคาสะสม

 ยอดต้น
งวด เพิ่มขึ ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอดปลาย

งวด ยอดต้นงวด ค่าเสื ่อม
ราคา จำาหน่าย/โอน ยอดปลาย

งวด

ที่ดิน  1,361.74  108.68 (21.85)  1,448.57 0.00  0.00 0.00  0.00  1,448.57

อ�ค�ร  3,716.55   303.49 (1.14)  4,018.90  2,538.17   178.07 (1.07)   2,715.17  1,303.73

อุปกรณ์  6,323.33 1,035.83 (416.83)  6,942.33 4,675.30  705.42 (410.31)  4,970.41  1,971.92

สินทรัพย์ 
ระหว่�งดำ�เนินก�ร 221.06

     

1,544.47

     

(1,552.27) 213.26

        

0.00

        

0.00

        

0.00

        

0.00

     

213.26

   รวม 11,622.68 2,992.47 (1,992.09)  12,623.06  7,213.47 883.49 (411.38)  7,685.58 4,937.48

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2552 ที่ดิน 
อาคาร และ
อุปกรณ์
สุทธิ

ราคาทุน ค่าเสื ่อมราคาสะสม

 ยอดต้น
งวด เพิ่มขึ ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอดปลาย

งวด ยอดต้นงวด ค่าเสื ่อม
ราคา จำาหน่าย/โอน ยอดปลาย

งวด

ที่ดิน  1,320.93  40.81 0.00  1,361.74 0.00  0.00 0.00  0.00  1,361.74

อ�ค�ร  3,539.11  177.44 0.00  3,716.55  2,373.56  164.61 0.00   2,538.17  1,178.38

อุปกรณ์  5,737.89  1,069.35 (483.91)  6,323.33 4,289.02  614.48 (228.20)  4,675.30  1,648.03

สินทรัพย์ 
ระหว่�งดำ�เนินก�ร 161.77 775.39 (716.10) 221.06

        

0.00

        

0.00

        

0.00

        

0.00

     

221.06

   รวม 10,759.70  2,062.99 (1,200.01)  11,622.68  6,662.58 779.09 (228.20)  7,213.47 4,409.21

2553
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

สุทธิ

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 ยอดต้น
งวด เพิ่มขึ ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอดปลาย

งวด ยอดต้นงวด ค่าตัด
จำาหน่าย โอนออก ยอดปลาย

งวด

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  605.92  596.55 (3.43)  1,199.04  470.82  62.18 (3.43)  529.57  669.47

   รวม  605.92  596.55    (3.43)  1,199.04  470.82  62.18 (3.43)  529.57  669.47

2552
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

สุทธิ

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 ยอดต้น
งวด เพิ่มขึ ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอดปลาย

งวด ยอดต้นงวด ค่าตัด
จำาหน่าย โอนออก ยอดปลาย

งวด

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  865.26  53.58 (312.92)  605.92  636.03  83.57   (248.78)  470.82  135.10

   รวม  865.26  53.58     (312.92)  605.92  636.03  83.57  (248.78)  470.82  135.10
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3.9 สิทธิการเช่าสุทธิ

3.10 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2553
สิทธ ิ

การเช่า
สุทธิ

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 ยอดต้น
งวด เพิ่มขึ ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอดปลาย

งวด ยอดต้นงวด ค่าตัด
จำาหน่าย โอนออก ยอดปลาย

งวด

 สิทธิก�รเช่�    34.73     6.05 (2.43)    38.35 11.90  6.84 (2.43)  16.31  22.04

   รวม  34.73   6.05 (2.43)  38.35  11.90  6.84 (2.43)  16.31  22.04

2552
สิทธ ิ

การเช่า
สุทธิ

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 ยอดต้น
งวด เพิ่มขึ ้น จำาหน่าย/

โอน
ยอดปลาย

งวด ยอดต้นงวด ค่าตัด
จำาหน่าย โอนออก ยอดปลาย

งวด

 สิทธิก�รเช่�    26.80    13.57 (5.64)    34.73 11.97  5.57 (5.64)  11.90  22.83

   รวม  26.80  13.57 (5.64)  34.73  11.97  5.57 (5.64)  11.90  22.83

2553 2552

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้�งรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,454.72 1,845.95

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�        0.00 1,454.72        5.68 1,840.27

เงินโอนระหว่�งสำ�นักง�น 2.79 0.00

ลูกหน้ีท่ีมิได้เกิดจ�กก�รให้สินเช่ือ 155.45 131.06

รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินข�ดบัญชี 289.53 294.74

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 289.40 0.13 294.60 0.14

ร�ยได้ค้�งรับอื่น ๆ 2.69 5.53

ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�  40.94  7.28

พัสดุคงเหลือ 27.75 34.84

ลูกหนี้สินเชื่อรอปรับบัญชี 0.00 7.48

ลูกหนี้อื่น 37.58 0.00

สินทรัพย์อื่น - สพม. 0.11 0.06

พัก - ธนบัตรที่ระลึก 36.24 37.57

พัก - เงินลงทุน 1,649.82 4,985.47

พัก - ซื้อทรัพย์ข�ยทอดตล�ด 941.95 275.63

ส่วนต่�งของเงินที่จะจ่�ยต�มสัญญ�ล่วงหน้�         0.00        34.33

รอก�รปรับปรุง - สินเชื่อ        5.20      10.87

รวม 4,355.37 7,370.53

ลูกหนี้ที่มิได้เกิดจ�กก�รให้สินเชื่อจำ�นวน 155.45 ล้�นบ�ท เป็นลูกหนี้ค่�บริห�รจัดก�รของสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�คจำ�นวน 44.44 

ล้�นบ�ท และลูกหนี้อื่น ๆ  อีกจำ�นวน 111.01 ล้�นบ�ท

รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินข�ดบัญชีจำ�นวน 289.53 ล้�นบ�ท ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริตจำ�นวน 286.62 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ธน�ค�ร
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพย�นหลักฐ�นได้ข้อยุติแล้วเป็นลูกหนี้ที่มีก�รรับสภ�พหนี้แล้วจำ�นวน 3.73 ล้�นบ�ทและยังไม่มีก�รรับสภ�พหนี้จำ�นวน 

282.89 ล้�นบ�ท และลูกหนี้เงินข�ดบัญชีจำ�นวน 2.91 ล้�นบ�ท ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบและเรียกเงินคืน

พัก - เงินลงทุนจำ�นวน 1,649.82 ล้�นบ�ท เป็นร�ยก�รที่ตกลงซื้อและข�ยเงินลงทุน แต่ยังมิได้มีก�รรับและจ่�ยเงิน ซึ่งจะมีระยะเวล�ประม�ณ 1 - 5  
วันทำ�ก�ร

พัก - ซื้อทรัพย์ข�ยทอดตล�ดจำ�นวน  941.95  ล้�นบ�ท  เป็นร�ยก�รพักยอดหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ  ซึ่งจะปรับปรุงจัดสรรชำ�ระหนี้เมื่อได้รับบัญชี
แสดงการรับ - จ่�ยเงินจ�กกรมบังคับคดีหรือสำ�นักง�นบังคับคดีจังหวัด  
รอการปรับปรุง - สินเชื่อจำ�นวน 5.20  ล้�นบ�ท  เป็นร�ยก�รปรับปรุงยอดคงเหลือสินเชื่อในระบบง�น FIS ให้ถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี
คุมยอดของส�ข� ซึ่งส�ข�จะเป็นผู้บันทึกร�ยก�รแก้ไขในระบบง�น FIS ในเดือนถัดไป
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3.11 เงินฝากที่เป็นเงินบาท

3.12 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน)

3.13 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เป็นเช็คที่ธน�ค�รสั่งจ่�ยเงินในธุรกิจของธน�ค�รและเช็คที่ลูกค้�ม�ขอซื้อเป็นเงินสด และเช็คของขวัญ

3.14 ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝ�กและพันธบัตรค้�งจ่�ย จำ�นวน 20,174.59 ล้�นบ�ท ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝ�กสงเคร�ะห์ชีวิตค้�งจ่�ย จำ�นวน 11,559.10 ล้�นบ�ท   

ที่ธน�ค�รสำ�รองต�มเงื่อนไขก�รรับฝ�ก ในปัจจุบันมีเงินสำ�รองเกินกว่�ที่คำ�นวณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยจำ�นวน 5,152.57 ล้�นบ�ท  

ซึ่งธน�ค�รได้ปรับอัตร�ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยที่ตั้งในแต่ละเดือนเพื่อให้เงินสำ�รองมีจำ�นวนเพียงพอต�มเงื่อนไขก�รรับฝ�ก

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2553 2552

ประเภทเงินฝ�ก

กระแสร�ยวัน  2,283.66  2,452.34

เผื่อเรียก  260,501.56  229,577.16

เผ่ือเรียกพิเศษ   74,492.36  86,996.54

ประจำ�  324,610.54  256,585.42

สล�กออมสินและพันธบัตร  470,157.48  304,431.95

เงินสงเคร�ะห์ชีวิตและครอบครัว  46,311.86  39,742.74

เงินรับฝ�กอื่น ๆ   12.89   15.29

เงินที่ผู้ฝ�กทอดทิ้ง 1,877.56      1,739.26

รวม  1,180,247.91  921,540.70

เงินฝ�กเผื่อเรียกจำ�นวน 260,501.56 ล้�นบ�ท ได้รวมเงินประกันตัวของพนักง�น (ทช.1) จำ�นวน 276.59 ล้�นบ�ท ที่พนักง�นจะไม่ส�ม�รถถอน

ได้จนกว่�จะพ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น

เงินที่ผู้ฝ�กทอดทิ้งจำ�นวน 1,877.56 ล้�นบ�ท เป็นบัญชีที่ผู้ฝ�กไม่ม�ติดต่อกับธน�ค�รต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด สำ�หรับบัญชีที่มียอดไม่เกิน 500.00 บ�ท  

ธน�ค�รจะหักไว้เป็นร�ยได้ค่�รักษ�บัญชีในอัตร�ที่ธน�ค�รประก�ศต�มกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2546) ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ

ธน�ค�รออมสิน พ.ศ. 2489 ว่�ด้วยก�รรับฝ�กเงินออมสิน

2553 2552

เมื ่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

1. ธน�ค�รแห่งประเทศไทยและ     
  กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟู  286.64

           
0.00

       

286.64  0.00

           

0.00
           

0.00

2. ธน�ค�รพ�ณิชย์  26.13   80,245.00   80,271.13  0.00   34,061.08   34,061.08

3. ธน�ค�รอื่น  3,000.00     8,000.00   11,000.00  0.00 0.00 0.00

4. บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์  
  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  100.00

           
0.00

       

100.00  0.00

           

0.00
           

0.00

5. สถ�บันก�รเงินอื่น 0.00 180.00 180.00  0.00 0.00 0.00

รวม  3,412.77   88,425.00   91,837.77  0.00   34,061.08   34,061.08

2553 2552

เช็คออมสินสั่งจ่�ย/เช็ค CO.  766.49 1,094.99

เช็คของขวัญ        3.77        3.36

รวม 770.26 1,098.35

หน่วย : ล้�นบ�ท



รายงาน
ประจำาปี ๒๕๕๓ 

ธนาคารออมสิน

109

3.17 เงินกองทุน

3.15 เงินทุนเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน  ประเภทสองถึงห้า
เงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสองถึงห้� คือ เงินที่ธน�ค�รตั้งสมทบเข้�บัญชีสำ�รองจ่�ยเงินทุนเลี้ยงชีพประเภทบำ�เหน็จ บำ�น�ญ บำ�เหน็จพิเศษ หรือ 

บำ�น�ญพิเศษ โดยธน�ค�รตั้งเงินเข้�สมทบในบัญชีสำ�รองจ่�ยเงินทุนเลี้ยงชีพ ประเภทสอง (บำ�เหน็จ) เป็นประจำ�ทุกปี ในอัตร�ร้อยละ 3 ของ 

เงินเดือนพนักง�นที่ต้องจ่�ยตลอดปี  และให้โอนยอดคงเหลือในบัญชีสำ�รองจ่�ยเงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสอง ประเภทส�ม ประเภทสี่ และประเภทห้�  

เข้�บัญชีสำ�รองจ่�ยเงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสองถึงประเภทห้� เป็นประจำ�ทุกปี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 มียอดคงเหลือจำ�นวน 6,430.88   

ล้�นบ�ท ในปีนี้ได้ตั้งเงินเข้�สมทบจำ�นวน 172.37 ล้�นบ�ท ประกอบด้วยเงินสมทบพนักง�นจำ�นวน 130.42 ล้�นบ�ท และเงินสมทบโครงก�ร 

เกษียณอ�ยุก่อนกำ�หนดประจำ�ปี 2553 จำ�นวน 41.95 ล้�นบ�ท โดยธน�ค�รได้จ่�ยเงินทุนเลี้ยงชีพให้แก่พนักง�นจำ�นวน 15.15 ล้�นบ�ท  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 มียอดคงเหลือจำ�นวน 6,588.10 ล้�นบ�ท

ห�กยอดคงเหลือในบัญชีสำ�รองจ่�ยเงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสองมีจำ�นวนต่ำ�กว่�ห้�พันล้�นบ�ท ให้คณะกรรมก�รธน�ค�รพิจ�รณ�ปรับเพิ่มอัตร� 

ก�รตั้งเงินสมทบในบัญชีสำ�รองจ่�ยเงินทุนเลี้ยงชีพประเภทสอง ต�มระเบียบก�รฉบับที่ 454 ว่�ด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพพนักง�นธน�ค�รออมสิน

3.16 หนี้สินอื่น
หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2553 2552

เงินร�งวัลสล�กออมสินค้�งจ่�ย   794.90   788.45

เงินปันผลและเงินสงเคร�ะห์ชีวิตค้�งจ่�ย  776.46  651.39

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่�งสถ�บันก�รเงินค้�งจ่�ย   44.17  7.92

เงินบำ�เหน็จร�งวัลค้�งจ่�ย    1,952.68  1,597.52

เงินค้�งจ่�ยอื่นๆ  112.60  114.94

ร�ยได้รับล่วงหน้�  243.73  233.72

รอโอนเจ้�หนี้   153.52   93.96

เจ้�หนี้อื่น    1,331.67  1,569.55

รอโอนเงินฝ�ก  534.42 120.73

เจ้�หนี้รอก�รปรับปรุง    3.37  22.62

เช็ครอเข้�บัญชีผู้ฝ�ก  1,336.77  673.19

บัตรเดบิตวีซ่�  5.46  8.80

ร�ยได้จ�กเงินบริจ�ครอก�รรับรู้          0.65          0.77

รวม 7,290.40 5,883.56

2553 2552

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินทุนที่ได้รับพระร�ชท�น  0.10  0.10

กำ�ไรสะสมท่ีจัดสรรแล้ว  11,924.64  10,337.29

กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร   80,755.49   74,469.29

หัก เงินลงทุนในตร�ส�รที่นับเป็นเงินกองทุนของสถ�บันก�รเงินอื่น 2,203.65     2,952.73

รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1  90,476.58  81,853.95

เงินกองทุนชั้นที่ 2

เงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ  6,743.37  4,595.54

บวก ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จ�กก�รตีร�ค�เงินลงทุนในตร�ส�รทุนประเภทเผื่อข�ย  4,001.58  0.00

หัก เงินลงทุนในตร�ส�รที่นับเป็นเงินกองทุนของสถ�บันก�รเงินอื่น 2,203.65     2,952.73

รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2    8,541.30    1,642.81

เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนร�ยก�รหัก  99,017.88  83,496.76

หัก ส่วนต่ำ�กว่�ทุน (สุทธิ) จ�กก�รตีร�ค�เงินลงทุนในตร�ส�รทุนประเภทเผ่ือข�ย 0.00     2,729.06

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น  99,017.88  80,767.70
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ธน�ค�รได้คำ�นวณเงินกองทุนต�มแนวท�งของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ซึ่งกำ�หนดให้ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศดำ�รงเงินกองทุนเป็น 

อัตร�ส่วนกับสินทรัพย์และภ�ระผูกพันไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่�เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตร�ส่วนไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย ์

และภ�ระผูกพันดังกล่�ว ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 และ 2552 ธน�ค�รดำ�รงเงินกองทุนเป็นอัตร�ส่วนกับสินทรัพย์และภ�ระผูกพัน ดังนี้

3.18 การจัดสรรกำาไรสุทธิ
 

ในปี 2552 ธน�ค�รมีกำ�ไรสุทธิ 15,873.55 ล้�นบ�ท ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรกำ�ไรสุทธิต�มหนังสือกระทรวงก�รคลัง ดังนี้  

• ที่ กค 0811.2/1098 ลงวันที่ 11 มีน�คม 2553 เป็นสำ�รองเพื่อก�รขย�ยง�น 1,587.35 ล้�นบ�ท โบนัสกรรมก�ร 1.53 ล้�นบ�ท โบนัสพนักง�น  

1,595.89 ล้�นบ�ท นำ�ส่งร�ยได้แผ่นดิน 8,000.00 ล้�นบ�ท ธน�ค�รได้นำ�ส่งระหว่�งก�ลเมื่อวันที่ 22 ตุล�คม 2552 จำ�นวน 3,408.00 ล้�นบ�ท 

และวันที่ 30 มีน�คม 2553 จำ�นวน 4,592.00 ล้�นบ�ท

• ที่ กค 0811.2/2146  ลงวันที่ 30 เมษ�ยน 2553 เป็นโบนัสกรรมก�ร 1.14 ล้�นบ�ท โบนัสพนักง�น 315.33 ล้�นบ�ท     

 

ธน�ค�รได้นำ�ส่งร�ยได้แผ่นดินประจำ�ปี 2553 ระหว่�งก�ล เมื่อวันที่ 21 ตุล�คม 2553 จำ�นวน 3,975 ล้�นบ�ท เมื่อรวมกับร�ยได้นำ�ส่งจ�กก�ร 

จัดสรรกำ�ไรสุทธิปี 2552 จำ�นวน 4,592.00 ล้�นบ�ท รวมเป็นเงิน 8,567.00 ล้�นบ�ท

 

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2552 คงเหลือหลังก�รจัดสรร ได้นำ�เข้�กำ�ไรสะสม เมื่อวันที่ 30 ธันว�คม 2553

3.19 ทรัพย์สินที่มีภาระผูกพันและข้อจำากัด  

ธน�ค�รมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบ�ลและหลักทรัพย์รัฐวิส�หกิจที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีภ�ระผูกพันในก�รทำ�ธุรกรรมเงินกู้ยืมต�มสัญญ�ซื้อคืน 

กับธน�ค�รแห่งประเทศไทยและสถ�บันก�รเงินอื่น  ซึ่งมีมูลค่�ต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 31,807.83 ล้�นบ�ท และธุรกรรม 

ก�รให้ยืมตร�ส�รหนี้ภ�ครัฐกับธน�ค�รแห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่�ต�มบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 49,593.63 ล้�นบ�ท

 

3.20 ภาระผูกพัน
 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 มีดังนี้

• ก�รรับอ�วัลตั๋วเงิน จำ�นวน 1,430.00 ล้�นบ�ท

• ก�รค้ำ�ประกันอื่น จำ�นวน 2,350.93 ล้�นบ�ท

• เล็ตเตอร์ออฟเครดิต จำ�นวน 17 สัญญ� เป็นเงิน 301.23 ล้�นบ�ท

• สัญญ�อัตร�แลกเปลี่ยน - สัญญ�ซื้อ จำ�นวน 83 สัญญ� เป็นเงิน 14,316.14 ล้�นบ�ท

• สัญญ�อัตร�แลกเปลี่ยน - สัญญ�ข�ย จำ�นวน 38 สัญญ� เป็นเงิน 2,512.61 ล้�นบ�ท

• สัญญ�อัตร�ดอกเบี้ย - สัญญ�ซื้อ จำ�นวน 8 สัญญ� เป็นเงิน 5,130.00 ล้�นบ�ท

• สัญญ�อัตร�ดอกเบี้ย - สัญญ�ข�ย จำ�นวน 8 สัญญ� เป็นเงิน 4,500.00 ล้�นบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 มีดังนี้

• ก�รค้ำ�ประกันอื่น จำ�นวน 477.76 ล้�นบ�ท

• สัญญ�อัตร�แลกเปลี่ยน - สัญญ�ซื้อ จำ�นวน 60 สัญญ� เป็นเงิน 15,989.01 ล้�นบ�ท

• สัญญ�อัตร�แลกเปลี่ยน - สัญญ�ข�ย จำ�นวน 1 สัญญ� เป็นเงิน 66.68 ล้�นบ�ท

• สัญญ�อัตร�ดอกเบี้ย - สัญญ�ซื้อ จำ�นวน 11 สัญญ� เป็นเงิน 7,130.00 ล้�นบ�ท

• สัญญ�อัตร�ดอกเบี้ย - สัญญ�ข�ย จำ�นวน 9 สัญญ� เป็นเงิน 5,300.00 ล้�นบ�ท

2553 2552

เงินกองทุนทั้งสิ้น 11.78 13.42

เงินกองทุนชั้นที่ 1 10.76 13.60

อัตร�ร้อยละ
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3.21 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 ธน�ค�รมีหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น ซึ่งธน�ค�รถูกบุคคลภ�ยนอกฟ้องคดีต่อศ�ลเรียกให้ชดใช้ค่�เสียห�ยโดยไม่ส�ม�รถกำ�หนด 

ค่�เสียห�ยที่จะต้องชดใช้เป็นจำ�นวนที่แน่นอนได้ จำ�นวน 52 คดี เป็นทุนทรัพย์รวมจำ�นวนเงิน 138.82 ล้�นบ�ท ซึ่งคดีดังกล่�วอยู่ในระหว่�ง 

ก�รพิจ�รณ�ของศ�ลชั้นต้น จำ�นวน 17 คดี ศ�ลอุทธรณ์ จำ�นวน 19 คดี ศ�ลฎีก� จำ�นวน 15 คดี คดีที่อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของ 

ศ�ลปกครองสูงสุด จำ�นวน 1 คดี ซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุดค�ดว่�ไม่มีผลกระทบต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ 

3.22 สัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุสัญญา 1 - 30 ปี โดยมีระยะเวลาในสัญญาตั้งแต่ ปี 2526 - 2563 ประกอบด้วยสัญญา 
ประเภทเช่าที่ดินและ/หรืออาคารจำานวน 177 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์จำานวน 10 สัญญา ซึ่งมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตประมาณ  
222.41 ล้านบาท 

ภ�ระผูกพันแยกต�มสกุลเงินบ�ทและเงินตร�ต่�งประเทศ ดังนี้

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2553 2552

เงินบาท เงินตราต่าง
ประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่าง

ประเทศ รวม

ก�รรับอ�วัลตั๋วเงิน 1,430.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00

ก�รค้ำ�ประกันอื่น 2,350.93 0.00 2,350.93 477.76 0.00 477.76

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 279.70   21.53 301.23  0.00 0.00 0.00

สัญญ�อัตร�แลกเปลี่ยน

สัญญ�ซื้อ 11,806.69 2,509.45 14,316.14 15,922.41 66.60 15,989.01

สัญญ�ข�ย 0.00 2,512.61 2,512.61  0.00 66.68 66.68

สัญญ�อัตร�ดอกเบี้ย

สัญญ�ซื้อ 5,130.00 0.00 5,130.00 7,130.00 0.00 7,130.00

สัญญ�ข�ย 4,500.00 0.00 4,500.00 5,300.00 0.00 5,300.00

รวม  25,497.32 5,043.59 30,540.91  28,830.17 133.28  28,963.45

 
ระยะเวลาคงเหลือ

2553
จำานวนเงินที่จะต้องจ่าย

ระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

สัญญ�เช่�ที่ดินและ/หรืออ�ค�ร 1 ม.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2563 29.16  18.49 1.11 48.76

สัญญ�เช่�รถยนต์ 1 ม.ค. 2554 - 27 ก.ย. 2557  64.84 108.81 0.00 173.65

รวม    94.00 127.30 1.11 222.41

 
ระยะเวลาคงเหลือ

2552
จำานวนเงินที่จะต้องจ่าย

ระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

สัญญ�เช่�ที่ดินและ/หรืออ�ค�ร 1 ม.ค. 2553 - 29 มิ.ย. 2562  13.48  18.14 0.75 32.37

สัญญ�เช่�รถยนต์ 1 ม.ค. 2553 - 27 ก.ย. 2557 77.50 173.65 0.00 251.15

รวม  90.98 191.79 0.75 283.52
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3.23 โครงการเกษียณอายุก่อนกำาหนด  

ธน�ค�รมีโครงก�รเกษีณอ�ยุก่อนกำ�หนด (Early Retirement) ประจำ�ปี 2553 มีพนักง�นที่เข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน 532 คน โดยมีค่�ใช้จ่�ยทั้งสิ้น   

1,282.07  ล้�นบ�ท  รวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น  ประกอบด้วย  เงินชดเชยให้แก่พนักง�นจำ�นวน  987.51  ล้�นบ�ท  เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 

สองถึงห้�ที่จ่�ยแล้วจำ�นวน 252.61 ล้�นบ�ท และที่ยังไม่ได้จ่�ยอีกจำ�นวน 41.95 ล้�นบ�ท ทั้งนี้มีผลให้พนักง�นเกษียณอ�ยุก่อนกำ�หนด 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2553

 

3.24 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม  

ธน�ค�รมีธุรกรรมก�รให้บริก�รท�งก�รเงินต�มหลักศ�สน�อิสล�ม ซึ่งเป็นก�รให้บริก�รที่ปร�ศจ�กดอกเบี้ย โดยมีประเภทบัญชีที่ให้บริก�ร ได้แก่  

เงินฝ�กว�ดิอ๊ะฮ์ ฮัจย์และอุมเร�ะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และก�รลงทุนห�ผลประโยชน์ คือ ก�รให้เช่�ซื้อ ก�รข�ยสินค้�ผ่อนส่ง ก�รลงทุนใน 

หลักทรัพย์ต่�ง ๆ และก�รร่วมทุน ธน�ค�รเปิดให้บริก�รครั้งแรกเมื่อเดือนธันว�คม 2541 ปัจจุบันมีส�ข�ที่เปิดให้บริก�รท�งก�รเงินต�มหลัก 

ศ�สน�อิสล�ม ระบบ ONLINE (เปิดบัญชีเงินฝ�กใหม่) จำ�นวน 343 ส�ข� ในจำ�นวนนี้มีส�ข�ที่เปิดให้บริก�รท�งก�รเงินต�มหลักศ�สน�อิสล�ม 

เต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีที่ให้บริก�รและก�รลงทุนห�ผลประโยชน์) จำ�นวน 239 ส�ข�

3.25 สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  

ธน�ค�รออมสินได้บริห�รจัดก�รกองทุนเพื่อก�รลงทุนท�งสังคมและกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�คม�จนครบกำ�หนดกรอบระยะเวล�สิ้นสุด 

โครงก�รต�มโครงก�รลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงก�รคลัง ซึ่งกระทรวงก�รคลังเห็นชอบให้ธน�ค�รออมสินยุติก�รบริห�รจัดก�รกองทุนเพื่อก�รลงทุน 

ท�งสังคม  และให้ธน�ค�รออมสินบริห�รจัดก�รกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�คต่อไป  โดยจัดตั้งสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�คเพื่อดำ�เนินง�น 

กองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�คแทนสำ�นักง�นกองทุนเพื่อสังคม  มีลักษณะเป็นหน่วยง�นอิสระภ�ยใต้ก�รกำ�กับของธน�ค�รออมสิน  โดยให้มีก�รบริห�ร 

จัดก�รในรูปของคณะกรรมก�รต�มรูปแบบเดิม  และอนุญ�ตให้ธน�ค�รออมสินให้กู้ร่วมกับกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�คแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในลักษณะ Syndication Loan สำ�หรับโครงก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นและส�ธ�รณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้�นบ�ท ต�มระเบียบธน�ค�ร 

ออมสินฉบับที่ 408 ว่�ด้วยสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค โดยได้รับค่�บริห�รจัดก�รในอัตร�ร้อยละ 12 ของยอดเงินกู้ที่เบิกจ่�ยต�มสัญญ� 

เงินกู้ โดยคำ�นวณ ณ วันที่ทำ�ก�รเบิกจ่�ยต�มสัญญ�กู้เงิน ต�มบันทึกข้อตกลงว่�ด้วยก�รเป็นผู้จัดก�รและบริห�รกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค  

ระหว่�งกระทรวงก�รคลังกับธน�ค�รออมสิน เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มิถุน�ยน 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2548 งบก�รเงินของธน�ค�รที่เสนอ ได้รวมร�ยก�รบัญชีของสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค ซึ่งเป็น 

หน่วยง�นหนึ่งของธน�ค�ร โดยได้ตัดร�ยก�รบัญชีระหว่�งกันออกแล้ว  

 

งบก�รเงินของสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�คที่รวมอยู่ในงบก�รเงินของธน�ค�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 (หลังหักร�ยก�รระหว่�งกัน

แล้ว) ประกอบด้วย

3.26 การอนุมัติงบการเงิน

ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รอนุมัติให้ออกงบก�รเงินนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2554

สินทรัพย์ 439.96

หนี้สิน 0.08

ส่วนของทุน 80.15

ร�ยได้ 21.33

ค่�ใช้จ่�ย 14.61

หน่วย : ล้�นบ�ท

• • •
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ทำาเนียบสายงาน
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 
ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
 
นายยงยุทธ ตะริโย   
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินอ�วุโส กลุ่มปฏิบัติก�ร 

นายธัชพล กาญจนกูล  
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินอ�วุโส  
กลุ่มลงทุนและบริห�รเงิน 
 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา  
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน กลุ่มก�รตล�ด 
 
นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ  
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน กลุ่มยุทธศ�สตร์
และทรัพย�กรบุคคล 
 
นายบุญสน เจนชัยมหกุล 
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน  
กลุ่มเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
 
นายบรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ  
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ 
 
นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์  
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน กลุ่มสินเชื่อร�ยย่อย 

นางสาวผุสสดี เต้าประยูร 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นตรวจสอบภ�ยใน  

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง  

นางสาวปทุม คุ้มทอง  
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 1

นายวิรัช นิยมแย้ม 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน  
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 2 
  
นายทวีศักดิ์ ช่วงประยูร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 3 

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค  
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน  
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 4  

นายสุวัฒน์ จันทรท่าจีน 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน  
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 5  

นายสุทธิ สัตตบงกช 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 6  

นายวีระศักดิ์ วัชรโกสิทธิ์  
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นก�รตล�ด  

นายไพรัตน์ นาคะป่า
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นพัฒน�ผลิตภัณฑ์เงินฝ�ก สินเชื่อ และบริก�ร

นางอารยา ยมนา 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นก�รลงทุน

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นบริห�รเงินและต่�งประเทศ  

นางขวัญใจ เตชะเสน 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นก�รเงิน  

นายประกิจ ชีพภักดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นธุรกิจสินเชื่อลูกค้� SMEs

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นธุรกิจสินเชื่อลูกค้�ขน�ดใหญ่และภ�ครัฐ  

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นธุรกิจสินเชื่อลูกค้�บุคคล  

นางรสริน โศจิพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นสินเชื่อชุมชน  

ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า  
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�รสินเชื่อและบริห�รก�รเงิน  

นายศิริชัย วงศาโรจน์ 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รหนี้และกฎหม�ย 

นายชุมพล พิมเสน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รทรัพย์สิน 

นายสิรวิชญ์ สงวนสันติกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นนโยบ�ยและกลยุทธ์  

นายนำาพร ยมนา  
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล  

นางสาวเรณู กิจเกษม 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน  
ส�ยง�นว�งแผนและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ  
 
นางสาวประดา เสมรบุณย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน 
ส�ยง�นปฏิบัติก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ  

นายไพโรจน์ พิชยศาศวัตกุล 
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน กิจก�รส�ข� 1

นายปรีชา  กีรพิมล 
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน กิจก�รส�ข� 2
 
นางพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน กิจก�รส�ข� 3

นายปรีมล วงษ์ม่วง  
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน กิจก�รส�ข� 4

นายประยุทธ์ สุกก่ำา 
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน กิจก�รส�ข� 5

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค 
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน กิจก�รส�ข� 6 

สายงานผู้อำานวยการ 
ธนาคารออมสิน
นางณัชชา รัตนเพชร์
ผู้จัดก�รฝ่�ยเลข�นุก�รธน�ค�ร  

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผู้จัดก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์กร 

นางสาวปัทมา สืบแสง 
ผู้จัดก�รฝ่�ยสอบท�นสินเชื่อ  

นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม
ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อม

สายงานบริหารความเสี ่ยง 
นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร
ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง  

นายไพศักดิ์ แก้วกำาเหนิดพงษ์
ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงสินเชื่อ

นายพินิจ แดนมณี
ผู้จัดก�รฝ่�ยควบคุมคว�มเสี่ยง
สินเชื่อขน�ดใหญ่และก�รลงทุน

  -
ผู้จัดก�รฝ่�ยควบคุมคว�มเสี่ยงสินเชื่อ SMEs

ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
นายสุพจน์ อาวาส
ผู้จัดก�รฝ่�ยสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค  

ขึ้นตรงคณะกรรมการ 
กำากับการดูแลและการบริหาร 
กิจการที่ดี
  -
ผู้จัดก�รฝ่�ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�น และธรรม�ภิบ�ล

สายงานการตลาด
  -
ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ดสินเชื่อ 1

นายธิติธัช นรวีร์
ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ดสินเชื่อ 2  

  -

ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ดสินเชื่อ 3

นายธีระ ทองประเสริฐ 
ผู้จัดก�รฝ่�ยบัตรเครดิต  

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เงินฝาก สินเชื ่อ และบริการ
นางสาวภาวินี นพตระกูล 
ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รสล�กออมสินและเงินฝ�ก  



รายงาน
ประจำาปี ๒๕๕๓ 
ธนาคารออมสิน

114

นายพุทธพร จูวงส์  
ผู้จัดก�รฝ่�ยสงเคร�ะห์ชีวิต  

นายอภิวัฒน์ กวีรัชตเชวง 
ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรกิจบริก�รและอิเล็กทรอนิกส์  

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน 
ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์และช่องท�งบริก�ร  

สายงานการลงทุน
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย 
ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรกิจก�รลงทุน  

นางสาวจงลักษณ์ ปองเงิน
ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรกิจตร�ส�รหนี้  

นางปรัศนีย์ เสถียรไทย
ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรกิจก�รเงินส่วนบุคคล

สายงานบริหารเงินและ 
ต่างประเทศ
นายกิตติ ปิ่นรอด 
ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รเงิน  

นางสาวดารณี ทวีสุข
ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรกิจปริวรรต  

นางอรทัย พลชัย
ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รค้�ต่�งประเทศ  

สายงานการเงิน
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รบัญชี  

นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีสินเชื่อ  

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รเงินสดและเช็ค

สายงานธุรกิจสินเชื ่อลูกค้า 
SMEs
นายพรชัย ชาดระวี
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1

  -
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อธุรกิจ SMEs 2

  -
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อธุรกิจ SMEs 3

นายระวี อุ่นภัทร
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อธุรกิจ SMEs 4  

นายพรลภัส กองธนาศิริกุล
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อธุรกิจลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง

สายงานธุรกิจสินเชื ่อลูกค้า 
ขนาดใหญ่และภาครัฐ
นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำานวย
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อธุรกิจขน�ดใหญ่   

นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย 
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อภ�ครัฐและสถ�บัน 1  

  -
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อภ�ครัฐและสถ�บัน 2

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล
นางวัชรา ภาระสิงห์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้จัดก�รฝ่�ยวิเคร�ะห์สินเชื่อบุคคล  

นางสาวประภาพร ยศไทย 
ผู้จัดก�รฝ่�ยวิเคร�ะห์สินเชื่อเคหะ   

สายงานสินเชื ่อชุมชน
นางขนิฐา การีสรรพ์  
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อเพื่อพัฒน�กลุ่มอ�ชีพ 

นางรำาไพ บุญลาภ
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อประช�ชน 

นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง  
ผู้จัดก�รฝ่�ยสินเชื่อองค์กรชุมชน 

สายงานปฏิบัติการสินเชื ่อ และ
บริหารเงิน
นางบุญรัตน์ นิ่มนวล
ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รสินเชื่อ  

นางนิรมล มงคลกิจงาม
ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รบริห�รเงิน  

นางนงนาถ ศิริวัฒน์เวชกุล
ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รก�รลงทุน  

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
นายไกวัล วรเทพนิตินันท์ 
ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�หนี้ลูกค้�บุคคล  

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ 
ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�หนี้ลูกค้�ธุรกิจ  

นางกรรณิการ์ เฉลิมช่วง 
ผู้จัดก�รฝ่�ยจัดก�รทรัพย์สินรอก�รข�ย  

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล 
ผู้จัดก�รฝ่�ยนิติก�ร  

นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล 
ผู้จัดก�รฝ่�ยคดี  

นางอุษณีย์ อยู่แย้ม 
ผู้จัดก�รฝ่�ยบังคับคดี  

สายงานบริหารทรัพย์สิน
นายคณิต เต็มพลทรัพย์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส

นายสุรินทร์ ศิริจันทร์  
ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รพัสดุ  

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช 
ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รง�นกล�ง  

  -
ผู้จัดก�รฝ่�ยประเมินร�ค�หลักทรัพย์

สายงานนโยบายและกลยุทธ์
นางสาวกฤษณา ฟองธนกิจ
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส

นางสาวบุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์
ผู้จัดก�รฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร  

นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ 
ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รแผนง�นและงบประม�ณ  

นายอานุภาพ แจ้งยุบล
ผู้จัดก�รฝ่�ยวิจัย  

สายงานทรัพยากรบุคคล
ทันตแพทย์หญิงศศิธร ธีระเกษม
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส

นายสัณฐาน อยู่ศิริ  
ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคล  

นางปทุมรัตน์ รอดทองคำา 
ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล  

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ 
ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�องค์กร  

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสมใจ ติ่งเจริญ
ผู้จัดก�รฝ่�ยคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ

สายงานวางแผนและพัฒนา
เทคโนโลยี
นายพาวิชช์ รัตนโกมล 
ผู้จัดก�รฝ่�ยว�งแผนเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

นายสราวุธ ณ นคร 
ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ระบบง�นบริก�รลูกค้�  

นางสาววารุณี เรืองพรวิสุทธิ์ 
ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ระบบง�นส�รสนเทศ

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์  
ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รศูนย์ส�รสนเทศ  

นายสัจจะ ชุมอักษร 
ผู้จัดก�รฝ่�ยบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ  

สายงานกิจการสาขา 1
นางพาลาภ ลิขิตขจร  
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส 

นางแก้วขวัญ แสงจันทร์
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 1

นางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 2  

นางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 3  

สายงานกิจการสาขา 2
นายสมหมาย อุดมทรัพย์ 
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 4  

นายไพบูลย์ ถิระสัตย์ 
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 5  
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นางสาวชนิดา ทิพย์พิลา 
ผู้จัดก�ร ธน�ค�รออมสินภ�ค 6  

สายงานกิจการสาขา 3
นางนิตยา มัชฌิมา 
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส 

นายสมิต จางพานิชย์
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 7 

นายเจนจัด พลไพรินทร์ 
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 8   

นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 9  

สายงานกิจการสาขา 4
นางอนามัย ประเปรียว 
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ 
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 10  

นายมนัส พิรณฤทธิ์
ผู้จัดก�รภ�คธน�ค�รออมสินภ�ค11 

นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 12  

สายงานกิจการสาขา 5
นายมงคล เปียเมือง
ผู้จัดก�รภ�คธน�ค�รออมสินภ�ค 13  

นายยุทธนา ลรรพรัตน์
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 14  

นางสมหญิง เปรมประเสริฐ 
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 15  

สายงานกิจการสาขา 6
นายชุมโชค จิระพงศักดิ์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส

นายเสริมศักดิ์ สุนทรวราภาส
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 16  

นายพินิจ ผิวผ่อง  
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 17

นางภัทราวดี ตันสกุล 
ผู้จัดก�รธน�ค�รออมสินภ�ค 18  

ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายใน

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในส�ยส�ข�  

นายโชคชัย วงศาโรจน์
ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในสำ�นักง�นใหญ่  

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
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ทำาเนียบสาขา
ธนาคารออมสินภาค 1 
108 อาคารเรวดี ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (สำานักงานชั่วคราว)
โทร. 0-2299-8475, 0-2299-8472-3, 0-2299-8183,  
     0-2299-8187, 0-2299-8188
โทรสาร 0-2299-8184 

สำานักพหลโยธิน-งานธุรกิจเงินฝาก 
470 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2279-3451, 0-2279-9056
โทรสาร 0-2279-9567 

สำานักพหลโยธิน-งานธุรกิจสินเชื่อ
470 อาคาร 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2278-5826, 0-2299-8474, 0-2279-9368, 
0-2278-5478, 0-2299-8205, 0-2270-1562
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205 

สาขาย่อย Energy Complex
555/1 อาคาร Energy Complex อาคาร B  
ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรสาร 0-2537-0369-71

หน่วยให้บริการ EXIM BANK 
สำานักงานใหญ่
1193 อาคาร Exim Bank ชั้น L ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2279-3332
โทรสาร 0-2279-5663 

ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง
2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรสาร 0-2277-9435

สาขาห้วยขวาง
2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500,  
     0-2692-6923
โทรสาร 0-2692-6923 

สาขายุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)
บริเวณอาคารที่จอดรถศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762 
โทรสาร 0-2541-2762

สาขาชัยสมรภูมิ
417/14 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-9345, 0-2644-8800
โทรสาร 0-2354-9345 ต่อ 15

สาขาดินแดง
53/32 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242
โทรสาร 0-2643-3796

สาขาลาดพร้าว
593/5-6 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2939-3106, 0-2513-3661, 0-2513-8311
โทรสาร 0-2513-3661

สาขากระทรวงการคลัง 
ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444 
โทรสาร 0-2298-5898 ต่อ 18

สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก 
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-3
โทรสาร 0-2642-3163

สาขาย่อยอีสท์วอเตอร์
1 อาคาร East Water ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528
โทรสาร 0-2272-0528

สาขาย่อยโรงเรียนเซนต์จอห์น
1110/10 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-8329
โทรสาร 0-2513-8307 

ธนาคารออมสินเขตบางเขน  
1712-14 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-25132117
โทรสาร 0-2513-2096

สาขาบางเขน   
1712-14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778
โทรสาร 0-2513-2778 ต่อ 16

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556 
โทรสาร 0-2562-0716

สาขาจตุจักร   
ภายในกองอำานวยการตลาดนัดจตุจักร  

ถนนกำาแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052-3, 0-2272-4580-2
โทรสาร 0-2618-3052 ต่อ 23

สาขาพงษ์เพชร
205/84-85 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2580-1696, 0-2954-1039, 0-2954-1960 
โทรสาร 0-2954-1039

สาขาประชาชื่น
หมู่บ้านปูนซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2586-0733, 0-2587-1762,  
     0-2911-1780
โทรสาร 0-2587-1762

สาขาเตาปูน
416/12 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2585-8825, 0-2910-3905,  
     0-2910-4833
โทรสาร 0-2910-3905 

ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่                  
363/8-9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-6
โทรสาร 0-2521-2906 ต่อ 106

สาขาสะพานใหม่                  
363/8-9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสาร 0-2970-4985 ต่อ 103, 107

สาขาดอนเมือง 
326 หมู่ที่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606, 0-2928-1900
โทรสาร 0-2566-2606 ต่อ 15

สาขาตลาดวงศกร
48/50-51 หมู่ที่ 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม  
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 
โทรสาร 0-2563-5215

สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)  
126-128 ชั้น BC1 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-9858-60  
โทรสาร 0-2143-9858 

สาขาไอที สแควร์  
333/100 ไอที สแควร์ หลักสี่ ห้อง A19-20 หมู่ที่ 4  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.0-2576-1624 
โทรสาร 0-2576-1624

สาขากรมการกงสุล   
123 ชั้น 2 กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5745
โทรสาร 0-2574-574

สาขาย่อยบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ  
เลขที่ 96 ม.1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรสาร 0-2575-0351
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สาขาย่อยอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
22/53 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวง-เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรสาร 0-2531-6144 

สาขาย่อยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
แจ้งวัฒนะ (อาคาร A)
AM/1-010 ชั้น 1 อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779
โทรสาร 0-2143-8780

สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ
259/99 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 0-2521-9394-6
โทรสาร 0-2521-6395 

ธนาคารออมสินเขตราชวัตร
981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5 
โทรสาร 0-2241-7526

สาขาราชวัตร
981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1788, 0-2241-4511 
โทรสาร 0-2241-1788

สาขาศรีย่าน   
785-787 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364
โทรสาร 0-2243-0295

สาขาสะพานแดง
1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรสาร 0-2241-1374 ต่อ 12

สาขาสวนจิตรลดา
อาคารธนาคารออมสินเฉลิมพระเกียรติ  
ภายในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา ถนนราชวิถี  
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสาร 0-2668-3459 

สาขามหานาค
292/13-14 ถนนลูกหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356, 0-2282-0376, 0-2628-2785
โทรสาร 0-2628-2785

สาขานางเลิ้ง
159 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2281-6757, 0-2282-8505
โทรสาร 0-2281-6757

สาขาทำาเนียบรัฐบาล
1 ทำาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-8537, 0-2282-1511
โทรสาร 0-2281-8537

สาขาย่อยถนนประดิพัทธ์
96/5 อาคารบางกอกลิฟวิ่ง แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-8
โทรสาร 0-2278-4358 

ธนาคารออมสินภาค 2   
659 ปากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7725
โทรสาร 0-2662-7481

ธนาคารออมสินเขตบางรัก  
1231 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสาร 0-2630-6181-2 ต่อ 20

สาขาบางรัก  
1231 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรสาร 0-2630-9748 ต่อ 20, 0-2630-9808 ต่อ 20,  
        0-2234-9014 ต่อ 20

สาขาหัวลำาโพง  
405 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรสาร 0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20

สาขาสาทร  
1657/1-2 ปากซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-7889, 0-2212-5444
โทรสาร 0-2212-5444

สาขาถนนจันทน์  
1652 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-7453, 0-2674-9750
โทรสาร 0-2211-5832

สาขาสีลม  
144,144/1,144/5 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977, 0-2634-4978, 0-2634-4979
โทรสาร 0-2634-4979

สาขาเยาวราช
452 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์  
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรสาร 0-2622-8385 

สาขาย่อยสาทรเหนือ
122 อาคาร Double A Book Tower ชั้น 1 
ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2637-9635-6
โทรสาร 0-2637-9636

ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี 
1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสาร 0-2650-1663

สาขาถนนเพชรบุรี  
1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2651-6300, 0-2650-1644 
โทรสาร 0-2253-2939

สาขาเจริญผล  
1210-1212 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-1270, 0-2216-1270, 0-2215-3962
โทรสาร 0-2214-0209

สาขาป้อมปราบ   
1/1-2 ถนนเสือป่า แขวงวัดเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903, 0-2222-3860
โทรสาร 0-2222-3860

สาขาอุรุพงษ์  
133 ซอย 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรสาร 0-2612-0070

สาขาสะพานดำา
90-92 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376, 0-2621-2198
โทรสาร 0-2222-0215

สาขาจักรวรรดิ์
327-335 ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ ์ 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307, 0-2225-9695
โทรสาร 0-2224-5307 

ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์  
659 ปากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2261-2394-6
โทรสาร 0-2261-2394-6 ต่อ 25

สาขาพร้อมพงษ์  
659 ปากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรสาร 0-2662-7274

สาขาคลองเตย
1210 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรสาร 0-2249-7951 ต่อ 204

สาขาราชประสงค์  
492/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรสาร 0-2252-7319 ต่อ 20
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สาขาสามย่าน  
1529,1531 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรสาร 0-2216-8230

สาขาจามจุรีสแควร์  
อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น G    
319 ห้องที่ 124-125 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรสาร 0-2160-5113

ธนาคารออมสินเขตพระโขนง 
1176 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรสาร 0-2391-6035 

สาขาพระโขนง  
1176 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรสาร 0-2712-4115

สาขาคลองตัน  
219-221 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสาร 0-2719-8465

สาขารามคำาแหง 2   
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2  
ถนนบางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้  
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2752-7057, 0-2397-6106
โทรสาร 0-2752-7057

สาขารามคำาแหง  
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ถนนรามคำาแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2319-1020, 0-2318-0897
โทรสาร 0-2718-5929 ต่อ 20

สาขาบางนา  
3040-42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสาร 0-2393-7331 ต่อ 20

สาขาหัวหมาก   
2225-7 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรสาร 0-2319-9139 ต่อ 19

สาขาย่อยพาราไดซ์ พาร์ค   
61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2787-2036-7
โทรสาร 0-2787-2037

หน่วยให้บริการ EXIM BANK พระราม 4
3656/2 อาคารกรีนทาวน์เวอร์ ชั้น G ถ.พระราม 4  
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2367-3229-31
โทรสาร 0-2367-3231 

ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น  
152 ชั้น 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-23740-0370, 0-2374-0371
โทรสาร 0-2733-1556

สาขาคลองจั่น  
152 ชั้น 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343
โทรสาร 0-2374-1343 ต่อ 202

สาขาโชคชัย 4 
1748-1750 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789
โทรสาร 0-2933-7700

สาขาหนองจอก  
30 หมู่ที่ 2 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185  
โทรสาร 0-2543-1185

สาขามีนบุรี 
179 หมู่ที่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี  
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรสาร 0-2517-1241

สาขาลาดกระบัง  
1793 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9390, 0-2326-9955
โทรสาร 0-2326-9955

สาขารามอินทรา กม.7  
168,170 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว  
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2519-3584, 0-2944-4444, 0-2949-5277,  
     0-2327-4392
โทรสาร 0-2510-9716

สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์  
ภายในศูนย์การค้าแฟชั่น ไอแลนด์ ชั้น 2  
5/5-6 หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949
โทรสาร 0-2947-5949 

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ    
ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 2 
3522 เลขที่ห้อง 2S-C11A ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสาร 0-2363-3318 

สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา
ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
รามอินทรา 
เลขที่ 109/10 ม.3 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215
โทรสาร 0-2521-8215

สาขาย่อยคาร์ฟูร์ เคหะร่มเกล้า
ห้องเลขที่ F1/4-5 ชั้น 1 ศูนย์การค้าคาร์ฟูร์เคหะร่มเกล้า 
เลขที่ 8/2 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393
โทรสาร 0-2329-9393

สาขาย่อยเพียวเพลส รามคำาแหง
ห้องเลขที่ B207 ชั้น 2 โซนสถาบัน  
ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำาแหง  
เลขที่ 86/1 ถ.รามคำาแหง แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรสาร 0-2372-3559

สาขาย่อยคาร์ฟูร์ หทัยราษฎร์
458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบางชัน  
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรสาร 0-2183-0183 

ธนาคารออมสินภาค 3   
40 อาคาร ง. ถนนราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2225-4825-7, 0-2225-4866
โทรสาร 0-2225-4867

สำานักราชดำาเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
40 อาคาร ง. ถนนราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  
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

สำานักราชดำาเนิน-งานธุรกิจสินเชื่อ
40 อาคาร ง. ถนนราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1905, 0-2226-2052, 0-2224-1941,  
     0-2225-5866, 0-2225-5862, 0-2224-1886, 
     0-2224-0229, 0-2224-1990, 0-2224-1889,  
     0-2224-1961
โทรสาร 0-2224-1892 ต่อ 23 

ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถนนเฟื่องนคร  
แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5867, 0-2225-5865
โทรสาร 0-2225-5865

สาขามหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถนนเฟื่องนคร  
แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2622-0288,, 0-2223-8287
โทรสาร 0-2223-8287

สาขาหน้าพระลาน   
25-27 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-2876, 0-2224-8060-1
โทรสาร 0-2221-2876

สาขาบางลำาภูบน
23-26 ถนนสิบสามห้าง แขวงตลาดยอด  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2280-5371, 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสาร 0-2281-9687
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สาขาเทเวศร์
250/7-9 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2628-7400, 0-2282-6365
โทรสาร 0-2282-6366 

สาขาปากคลองตลาด
239 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพา  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377 
โทรสาร 0-2223-2377 

ธนาคารออมสินเขตศิริราช
87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-0737 ต่อ 16-24 
โทรสาร 0-2848-9189

สาขาศิริราช
87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935 
โทรสาร 0-2411-2085

สาขาตลาดพลู        
852-854 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู  
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรสาร 0-2466-4177

สาขาท่าพระ 
31/17 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรสาร 0-2457-8946

สาขาจรัญสนิทวงศ์                       
180/13-15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2412-8781, 0-2411-2115, 0-2866-6878
โทรสาร 0-2412-8781 

สาขาเจริญพาศน์                      
379/20 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรสาร 0-2466-1815

สาขาย่อยเดอะมอลล์ ท่าพระ 
ห้องเลขที่ BS-C5A ชั้น B ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ 
เลขที่ 99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรสาร 0-2477-7144 

ธนาคารออมสินเขตบางแค
709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234
โทรสาร 0-2804-6903 ต่อ 14

สาขาบางแค
709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519 
โทรสาร 0-2413-1108 ต่อ 17

สาขาตลิ่งชัน  
170-170/1 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2434-4113
โทรสาร 0-2434-6242

สาขาบางพลัด                                   
3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรสาร 0-2435-6353

สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
1797 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรสาร 0-2444-0501 ต่อ 11

สาขาขนส่งสายใต้
24/6 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4 
โทรสาร 0-2894-6052 ต่อ 17

สาขาเดอะมอลล์ บางแค
ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1F-F4A 
เลขที่ 275 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-3692-3
โทรสาร 0-2454-7001 

ธนาคารออมสินเขตราษฎร์บูรณะ                
1771, 1773, 1775 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2428-2733-5 
โทรสาร 0-2428-2733-5 ต่อ 22

สาขาราษฎร์บูรณะ                
1771, 1773, 1775 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรสาร 0-2428-1679

สาขาวงเวียนใหญ่
12 ถนนในวงเวียน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776 
โทรสาร 0-2465-3231, 0-2465-1776  ต่อ 201 

สาขาสมเด็จเจ้าพระยา                
291-293 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรสาร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 23

สาขาเจริญนคร
1411 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำาภูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรสาร 0-2439-3858, 0-2860-3624, 
 0-2437-6201 ต่อ 6 

สาขาวัดไทร 
8/45 หมู่ที่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379 ต่อ 20
โทรสาร 0-2415-1370 

ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม   
2350/22 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรสาร 0-2291-4182

สาขาบางคอแหลม   
2350/22 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125, 0-2688-2159
โทรสาร 0-2292-0125

สาขาทุ่งมหาเมฆ  
572/1-2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสาร 0-2286-7297

สาขาสาธุประดิษฐ์ 
604/128,134 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397, 
0-2294-9980
โทรสาร 0-2284-0486

สาขาบางโพงพาง   
747/131-132 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสาร 0-2294-8701

สาขาดาวคะนอง                      
1060 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล  
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824 
โทรสาร 0-2876-1824 ต่อ 12 

สาขาย่อยฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3                     
ห้องเลขที่ TR 5/1-2 ชั้น 2 
295 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3  
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4480, 0-2291-4482
โทรสาร 0-2291-4880

หน่วยให้บริการ EXIM BANK พระราม 2
174/112-3 หมู่ 6 ซอยพระรามที่ 2 (60) ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2453-2095-7
โทรสาร 0-2453-2097

ธนาคารออมสินภาค 4
927/16 ชั้น 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3144-7 
โทรสาร 0-3441-3144-7 ต่อ 102, 105

ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204 ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-1409 
โทรสาร 0-3240-1409 ต่อ 21

สาขาเพชรบุรี
204 ชั้น 2 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรสาร 0-3242-5159 ต่อ 15
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สาขาท่ายาง
233/1 หมู่ที่ 1 ถ.ใหญ่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสาร 0-3246-1555

สาขาบ้านแหลม
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

สาขาชะอำา
499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำา อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสาร 0-3247-1135

สาขาเขาย้อย
120 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย 
จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรสาร 0-3256-2234 

สาขาสะพานจอมเกล้า
1 ถ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสาร 0-3241-8222

สาขาหนองหญ้าปล้อง (ธนาคารชุมชน)
319 หมู่ที่ 8 ถ.หนองควง-หนองหญ้าปล้อง ต.ท่าตะกร้อ 
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3240-7214
โทรสาร 0-3240-7214 

ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
5 ชั้น 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์  
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรสาร 0-3261-1810 

สาขาประจวบคีรีขันธ์ 
5 ชั้น 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550
โทรสาร 0-3261-1015

สาขาหัวหิน
21 ถ.ดำาเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสาร 0-3251-1041

สาขาทับสะแก
174  หมู่ที่ 4 ถ.สุขาภิบาล อ.ทับสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรสาร 0-3267-1024

สาขาค่ายธนะรัชต์
125 หมู่ที่ 3 ศูนย์การทหารราบ ถ.ค่ายธนะรัชต์ 
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรสาร 0-3262-1695 

สาขาบางสะพาน
167/10 หมู่ที่ 1 ถ.ชายทะเลเพชรเกษม ต.กำาเนิดนพคุณ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสาร 0-3269-1234

สาขาปราณบุรี
26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรสาร 0-3262-1441

สาขากุยบุรี
603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.กุยบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 0-3268-1221, 0-3268-1710
โทรสาร 0-3268-1221

สาขาสามร้อยยอด
28 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสาร 0-3257-3276

สาขาตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
13/24 ถ.สระสรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325  
โทรสาร 0-3251-6326

สาขาปากน้ำาปราณ
507 ม.2 ต.ปากน้ำาปราณ อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรสาร 0-3263-1457

สาขาบางสะพานน้อย
54/2 ม.4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรสาร 0-3269-9588 

ธนาคารออมสินเขตราชบุรี
209-215 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรสาร 0-3232-6321, 0-3232-6320 ต่อ 17

สาขาราชบุรี
209-215 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3231-2788, 0-3233-7045
โทรสาร 0-3233-7045, 0-3231-2788 ต่อ 201

สาขาบ้านโป่ง
169 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรสาร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 15

สาขาโพธาราม
105 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี 70120
โทร. 0-3223-1076, 0-3223-3394
โทรสาร 0-3223-1076, 0-3223-3394 ต่อ 18

สาขาดำาเนินสะดวก
259 หมู่ที่ 8 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.ดำาเนินสะดวก 
อ.ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร. 0-3224-1001, 0-3234-6235
โทรสาร 0-3224-1001

สาขาปากท่อ  
462/1 หมู่ที่ 1 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0-3228-1472
โทรสาร 0-3228-1150

สาขาจอมบึง  
225 หมู่ที่ 3 ถ.ราชบุรี-จอมบึง อ.จอมบึง  
จ.ราชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241, 0-3226-1416
โทรสาร 0-3226-1241

สาขาบางแพ
314/6 หมู่ที่ 5 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางแพ 
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรสาร 0-3238-1005

สาขาสวนผึ้ง
314/20-21 หมู่ 1 ถ.ราชบุรี-สวนผึ้ง ต.ป่าหวาย 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โทร. 0-3273-1832
โทรสาร 0-3273-1859 

สาขาศรีสุริยวงศ์
143/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรสาร 0-3232-5474 

ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสาร 0-3441-3149 ต่อ 11

สาขาสมุทรสาคร
927/16 ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
โทรสาร 0-3441-1111

สาขากระทุ่มแบน
1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน  
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-1555, 0-3484-4497
โทรสาร 0-3447-1555 ต่อ 106

สาขาบ้านแพ้ว
52 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว  
จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. 0-3448-157, 0-3448-1333
โทรสาร 0-3448-1333

สาขามหาชัย
822 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1112, 0-3441-1121
โทรสาร 0-3441-1112 

สาขาสมุทรสงคราม
330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1234, 0-3471-6118 
โทรสาร 0-3471-1234 ต่อ 108

สาขาอัมพวา 
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3475-1195, 0-3475-2019
โทรสาร 0-3475-1195

สาขาบางคนที 
44/2 หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-1533, 0-3476-2019
โทรสาร 0-3476-1533
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สาขาเพชรสมุทร
592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3472-0804, 0-3472-0806
โทรสาร 0-3472-0806 

ธนาคารออมสินภาค 5
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรสาร 0-2951-1572

ธนาคารออมสินเขตนครปฐม
24,26,28 ชั้น 3 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551
โทรสาร 0-3427-2551

สาขานครปฐม
24,26,28 ชั้น 2 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรสาร 0-3425-4636

สาขาสามพราน 
41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้าที่ว่าการอำาเภอสามพราน  
ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1357, 0-3431-1500
โทรสาร 0-3431-1357

สาขาบางเลน
45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลดำาริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสาร 0-3439-1047

สาขาอ้อมใหญ่
11/4  หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสาร 0-2420-3655

สาขานครชัยศรี
136/13-15 หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรสาร 0-3433-2097 

สาขากำาแพงแสน
182 หมู่ที่ 1 ถ.พลดำาริห์ ต.กำาแพงแสน อ.กำาแพงแสน 

จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379, 0-3435-1574
โทรสาร 0-3435-1379

สาขาสนามจันทร์
243/33 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสาร 0-3425-3979

สาขาพุทธมณฑล
26/24,26/25 หมู่ที่ 5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988
โทรสาร 0-2441-0987

สาขาดอนตูม
33/1 ม.5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391-3
โทรสาร 0-3438-1391 

ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ชั้น 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรสาร 0-3451-7038

สาขากาญจนบุรี
210 ชั้น 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสาร 0-3451-1582

สาขาท่าม่วง
241/1 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855
โทรสาร 0-3461-1001

สาขาท่าเรือ (กาญจนบุรี)
281 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019
โทรสาร 0-3456-2019

สาขาท่ามะกา
1/22-23 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรสาร 0-3454-3235 ต่อ 12

สาขาพนมทวน  
248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.พนมทวน 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสาร 0-3463-0443

สาขาลูกแก
82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสาร 0-3456-6446

สาขาทองผาภูมิ
301 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสาร 0-3459-9312 

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9774
โทรสาร 0-2589-9884

สาขาติวานนท์
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491-3
โทรสาร 0-2951-3494

สาขานนทบุรี
22/31 ม.4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207 
โทรสาร 0-2525-0216 ต่อ 15

สาขาบางบัวทอง                     
26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บางกรวย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-3611, 0-2571-2460, 0-2920-3428
โทรสาร 0-2571-7970

สาขาบางกรวย                      
99/99 ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2447-5586, 0-2883-6977 
โทรสาร 0-2883-7837

สาขาบางใหญ่ 
107 หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรสาร 0-2595-1625 ต่อ 23

สาขาปากเกร็ด                      
100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-8419, 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรสาร 0-2583-3376

สาขาแคราย                       
115/30-32 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-0984, 0-2951-1122, 0-2951-0572
โทรสาร 0-2588-4779

สาขาไทรใหญ่ (ธนาคารชุมชน)
101 ม.2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670
โทรสาร 0-2581-8671

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
3A-L7 ชั้น3 ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
เลขที่ 30/39-50 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2550-1160
โทรสาร 0-2550-1418

สาขาย่อยเดอะสแควร์ บางใหญ่
ห้องเลขที่ 211 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเดอะสแควร์ 
เลขที่ 99 ม.12 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2195-0022-3
โทรสาร 0-2195-0021

สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
แจ้งวัฒนะ 
เลขที่ 99 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2193-8213-5
โทรสาร 0-2193-8214

สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
ห้องเลขที่ A-15 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
รัตนาธิเบศร์ 
เลขที่ 68/100, 68/919 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกะสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8716-7, 0-2527-8725
โทรสาร 0-2527-8716

สาขาย่อยอินเด็กซ์ บางใหญ่
ห้องเลขที่ R-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าอินเด็กซ์  
ลิฟวิ่งมอลล์ บางใหญ่ 
เลขที่ 87 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ 
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2
โทรสาร 0-2595-0300
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สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
6/6-7 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรสาร 0-2446-6336

สาขาย่อยท่าน้ำานนทบุรี
134 ม.4 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2525-0276
โทรสาร 0-2967-2015 

ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง  
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรสาร 0-3552-5655 

สาขาสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง  
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสาร 0-3552-3020 ต่อ 24 

สาขาสองพี่น้อง                   
61 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง  
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสาร 0-3553-1014

สาขาสามชุก                     
890 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สามชุก  
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสาร 0-3557-1233 

สาขาศรีประจันต์                     
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 

สาขาเดิมบางนางบวช                       
350 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช  
จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรสาร 0-3557-8410 

สาขาบางปลาม้า                    
263 หมู่ที่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า  
จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรสาร 0-3558-7363 

สาขาอู่ทอง                    
158 หมู่ที่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสาร 0-3555-1083

สาขาด่านช้าง                     
470 ถ.สามชุก-ด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง 
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสาร 0-3559-5495 

สาขาดอนเจดีย์
1649 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์  
จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9 
โทรสาร 0-3559-1658

สาขาหนองหญ้าไซ
570/5 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หญ้าหนองไซ 
จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255
โทรสาร 0-3557-7136

สาขาถนนนางพิม
170/9 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง  
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780
โทรสาร 0-3552-5782 

ธนาคารออมสินภาค 6 
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำาโพ อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419 
โทรสาร 0-5622-2350, 0-5623-1564

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 1
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำาโพ อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรสาร 0-5622-6510

สาขาสวรรค์วิถี
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำาโพ อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436
โทรสาร 0-5622-8453

สาขานครสวรรค์                   
46 ถ.เวสสุวรรณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสาร 0-5622-9104

สาขาพยุหะคีรี                     
170/5 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี  
จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรสาร 0-5634-1053

สาขาบรรพตพิสัย                     
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

สาขาลาดยาว                       
765 หมู่ที่ 6 ถ.ลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว 
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสาร 0-5627-1008

สาขาโกรกพระ 
143/1 หมู่ที่ 4 อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212, 0-5632-0320
โทรสาร 0-5632-0320 ต่อ 18 

สาขาตลาดศรีนคร
558/68-69 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1620
โทรสาร 0-5688-1619

สาขาหนองปลิง
704-705 หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026
โทรสาร 0-5625-6027 

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 2
371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่าตะโก 
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-8711
โทรสาร 0-5624-8712

สาขาตาคลี                       
300 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสาร 0-5626-1541 ต่อ 23

สาขาท่าตะโก                     
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

สาขาตากฟ้า                        
340/1 ถ.พหลโยธิน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362, 0-5635-9148
โทรสาร 0-5624-1362

สาขาหนองบัว                       
51 หมู่ที่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง อ.หนองบัว 
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรสาร 0-5625-1333

สาขาชุมแสง                      
19-21 ถ.แสงสันติสุข อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรสาร 0-5628-2166

สาขาไพศาลี                      
399/1-3 หมู่ 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรสาร 0-5625-9554 

ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 
โทร. 0-5651-4577 
โทรสาร 0-5651-4577

สาขาอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสาร 0-5651-1070

สาขาหนองฉาง
276/1 หมู่ที่ 5 ถ.หนองฉาง-อุทัยธานี อ.หนองฉาง 
จ.อุทัยธานี 61110 
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสาร 0-5653-1077

สาขาลานสัก
53/4 ถ.หนองฉาง-ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสาร 0-5653-7085

สาขาชัยนาท
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576 
โทรสาร 0-5641-1693
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สาขามโนรมย์
45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธานี ต.คุ้งสำาเภา 
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478 
โทรสาร 0-5649-1111

สาขาวัดสิงห์
51-52 ถ.ภูวสุวรรณวิถี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264 
โทรสาร 0-5646-1111

สาขาหันคา
274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรสาร 0-5645-1009

สาขาสรรคบุรี
4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 17140 
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280 
โทรสาร 0-5648-1111

สาขาสรรพยา
347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยนาท-สิงห์บุรี อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
17150 
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238 
โทรสาร 0-5649-9100

สาขาบ้านไร่
45/6-8 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรสาร 0-5653-9264 

ธนาคารออมสินเขตพิจิตร                    
18-20 ถ.แดงทองดีเหนือ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1422                  
โทรสาร 0-566-21422

สาขาตะพานหิน
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน  
จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสาร 0-5662-1265

สาขาพิจิตร                       
602/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสาร 0-5661-1264

สาขาบางมูลนาก                   
41 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสาร 0-5663-1070

สาขาสามง่าม                                       
190 หมู่ที่ 13 ถ.พิจิตร-กำาแพงเพชร อ.สามง่าม  
จ.พิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสาร 0-5669-1166

สาขาราชรถ 
20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-3264, 0-5665-2925
โทรสาร 0-5661-3264

สาขาสากเหล็ก                    
282/9 หมู่ที่ 1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.สากเหล็ก  
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรสาร 0-5669-9232

สาขาโพทะเล                                                                          
763 หมู่ที่ 2 ถ.โพทะเล-บางมูลนาก อ.โพทะเล  
จ.พิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรสาร 0-5668-1147 

ธนาคารออมสินเขตลพบุรี
226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร  
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-4733, 0-3642-4800
โทรสาร 0-3642-4733

สาขาวงเวียนสระแก้ว
226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร  
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1045, 0-3641-4256, 0-3642-0132
โทรสาร 0-3641-1045 ต่อ 26

สาขาลพบุรี 
26/1 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585 
โทรสาร 0-3641-1072

สาขาโคกกะเทียม 
75/1 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15160 
โทร. 0-3648-6217, 0-3648-6561 
โทรสาร 0-3648-6217  

สาขาโคกสำาโรง
2  ถ.ศรีสำาโรง ต.โคกสำาโรง อ.โคกสำาโรง  
จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800 
โทรสาร 0-3644-1348

สาขาบ้านหมี่
61 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261 
โทรสาร 0-3647-1074  

สาขาพัฒนานิคม 
140 ถ.ม่วงค่อม-ลพบุรี ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม 
จ.ลพบุรี 15140 
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500 
โทรสาร 0-3649-1471  

สาขาลำานารายณ์ 
23 หมู่ที่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำานารายณ์ อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี 15130 
โทร. 0-3646-1181, 0-3663-0258
โทรสาร 0-3646-1181  

สาขาท่าวุ้ง 
321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง  
จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสาร 0-3648-1188 

สาขาหนองม่วง 
535 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250  
โทรสาร 0-3643-2250 

ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสาร 0-5671-2450

สาขาเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรสาร 0-5671-1450

สาขาหล่มสัก                      
119 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401

สาขาหนองไผ่                     
194 หมู่ที่ 16 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่  
จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสาร 0-5678-1881

สาขาซับสมอทอด                   
128-129 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด 
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรสาร 0-5673-1221 

สาขาหล่มเก่า 
580 หมู่ที่ 5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสาร 0-5670-9238

สาขาวิเชียรบุรี                    
908 หมู่ที่ 13 ถ.บุศราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี 
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสาร 0-5679-1444

สาขาชนแดน
1101 หมู่ที่ 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน 
จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสาร 0-5676-1590-1

สาขาศรีเทพ
36/6 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 
จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรสาร 0-5679-8822 

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
929 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรสาร 0-5671-2565

สาขาตลาดท่าพล
38/1 ม.12 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6574-5
โทรสาร 0-5673-6574
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ธนาคารออมสินภาค 7 
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1599, 0-5541-4570-71, 0-5541-6164
โทรสาร 0-5541-4569, 0-5541-4571

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1
902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8984
โทรสาร 0-5524-8984, 0-5524-3710

สาขาพิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรสาร 0-5525-8557

สาขาท่ามะปราง
262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสาร 0-5524-1524 ต่อ 202

สาขานางพญา
902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572, 0-5524-8772
โทรสาร 0-5525-8572

สาขาบางระกำา
57/1 หมู่ที่ 7 ต.บางระกำา อ.บางระกำา  
จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511 
โทรสาร 0-5537-1039

สาขามิตรภาพ
16/113-114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรสาร 0-5524-8762 

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2
ชั้น 3 ธนาคารออมสินสาขาวังทอง
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรสาร 0-5531-1798-9

สาขาพรหมพิราม
271 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม 
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสาร 0-5536-9063

สาขาวังทอง
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสาร 0-5531-1427

สาขานครไทย
303/1 หมู่ที่ 6 ถ.อุดรดำาริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรสาร 0-5538-9027

สาขาชาติตระการ
116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงคราม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ 
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรสาร 0-5538-1448

สาขาวัดโบสถ์
289-289/1 หมู่ 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์ 
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรสาร 05536-1389

สาขาบางกระทุ่ม
146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บางกระทุ่ม  
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรสาร 0-5539-1122 

ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย
94  ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรสาร 0-5561-3032 ต่อ 24

สาขาสุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545
โทรสาร 0-5561-1545

สาขาสวรรคโลก
66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก 
จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสาร 0-5564-1613

สาขาศรีสำาโรง
243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตลาด  
อ.ศรีสำาโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสาร 0-5568-1636

สาขาศรีสัชนาลัย
690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว  
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสาร 0-5567-1479

สาขาทุ่งเสลี่ยม
187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้าอำาเภอ อ.ทุ่งเสลี่ยม  
จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสาร 0-5565-9192

สาขากงไกรลาศ
66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง  
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1019, 0-5569-1232, 0-5569-1031
โทรสาร 0-5569-1232

สาขาคีรีมาศ
20 หมู่ 16 ถ.กำาแพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด  
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรสาร 0-5569-3162 

ธนาคารออมสินเขตกำาแพงเพชร
160/12 หมู่ที่ 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141 
โทรสาร 0-5579-9141 ต่อ 14

สาขากำาแพงเพชร
30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136, 0-5572-1671
โทรสาร 0-5571-1136 ต่อ 15

สาขาพรานกระต่าย                  
5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน อ.พรานกระต่าย 
จ.กำาแพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1264, 0-5576-1507
โทรสาร 0-5576-1264

สาขาสลกบาตร                     
1012 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำาแพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสาร 0-5577-1400

สาขาคลองขลุง                     
61 หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  
จ.กำาแพงเพชร 62120
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437
โทรสาร 0-5578-1437

สาขานครชุม 
160/12 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.กำาแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรสาร 0-5579-9639

สาขาบิ๊กซี กำาแพงเพชร
ห้องเลขที่ 2CR201 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
กำาแพงเพชร 
เลขที่ 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.กำาแพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861-2
โทรสาร 0-5585-3862 

ธนาคารออมสินเขตตาก
299/4 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรสาร 0-5553-4405

สาขาแม่สอด                       
299/4 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-1084, 0-5554-2547
โทรสาร 0-5553-1084

สาขาตาก                         
319 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1147, 0-5554-0441
โทรสาร 0-5551-1147

สาขาแม่ระมาด                     
205/1 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรสาร 0-5558-1175

สาขาพบพระ 
99/5 หมู่ที่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทร. 0-5556-7171 
โทรสาร 0-5556-7171

สาขาอุ้มผาง (ธนาคารชุมชน)
ที่ว่าการอำาเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ 3 อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรสาร 0-5556-1601 

ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7891, 0-5541-4190
โทรสาร 05541-7891, 0-5541-4190
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สาขาคลองโพ
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-3481, 0-5544-0799
โทรสาร 0-5541-3481

สาขาอุตรดิตถ์
212/9 ถ.สำาราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6995
โทรสาร 0-5541-1063

สาขาพิชัย
190/1 หมู่ที่ 3 ถ.มหาธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย 
จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสาร 0-5542-1032

สาขาลับแล
180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล  
จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสาร 0-5543-1073

สาขาตรอน
78/12 หมู่ที่ 2 ถ.รพช. ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน  
จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783 
โทรสาร 0-5582-5781

สาขาน้ำาปาด
26/3 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรานุรักษ์ ต.แสนตอ อ.น้ำาปาด 
จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสาร 0-5548-1117

สาขามุขศาลา
9 ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรสาร 0-5541-7477

สาขาท่าปลา
141/16-18 หมู่ 1 ถ.สายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์  
ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โทร. 0-5540-6124-5
โทรสาร 0-5540-6124-5 

ธนาคารออมสินภาค 8 
4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำาแพง ต.ท่าศาลา  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรสาร 0-5311-6275

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1524-5
โทรสาร 0-5321-1524-5

สาขาประตูช้างเผือก
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920
โทรสาร 0-5322-1920 ต่อ 5

สาขาเชียงใหม่                     
18-24 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198
โทรสาร 0-5323-4068

สาขาท่าแพ                        
312 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสาร 0-5323-3057

สาขาหนองหอย                     
330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำาพูน ต.วัดเกต อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-0144
โทรสาร 0-5314-0144 ต่อ 22

สาขาถนนทิพย์เนตร
96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรสาร 0-5320-1500 ต่อ 17

สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า 
จังหวัดเชียงใหม่                     
เฟส 2 ชั้น G 194/2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-0942-3
โทรสาร 0-5327-0943

สาขาช้างคลาน
164/101-102 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรสาร 0-5327-6758-9

สาขานิมมานเหมินทร์
15-15/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรสาร 0-5321-4657-8

สาขาย่อยช้างม่อย
87 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรสาร 0-5323-5523

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331
โทรสาร 0-5349-5266, 0-5349-5331

สาขาดอยสะเก็ด                    
39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-6015
โทรสาร 0-5349-5507

สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807
โทรสาร 0-5322-1807 

สาขาบวกครกหลวง                  
4 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสาร 0-5311-6276 ต่อ 7

สาขาสันกำาแพง
8 หมู่ที่ 8 ถ.เชียงใหม่-สันกำาแพง ต.สันกำาแพง 
อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200
โทรสาร 0-5333-1008 ต่อ 14

สาขาแม่โจ้
9 หมู่ที่ 9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394-5
โทรสาร 0-5335-3394

สาขาสันทราย                                                      
307 หมู่ที่ 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรสาร 0-5349-2973

สาขามีโชคพลาซ่า
ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ชั้น 1 โครงการมีโชคพลาซ่า 
เลขที่ 206 ม.6 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2
โทรสาร 0-5323-0110 

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3
288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรสาร 0-5344-1544

สาขาหางดง
288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสาร 0-5344-2072

สาขาสันป่าตอง    
515 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5382-4116, 0-5331-1085
โทรสาร 0-5331-1085

สาขาสารภี                     
21/1 หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251
โทรสาร 0-5332-1251 ต่อ 21 

สาขาจอมทอง                      
175/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1724, 0-5334-1148
โทรสาร 0-5334-1724 ต่อ 16

สาขาฮอด
479 หมู่ที่ 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรสาร 0-5346-1366 ต่อ 12 

สาขาอมก๋อย
ภายในที่ว่าการอำาเภออมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรสาร 0-5346-7210

สาขาดอยเต่า  
(ธนาคารชุมชน)

178/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239
โทรสาร 0-5346-9023

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 4
114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-0098, 0-5329-0100, 0-5329-0098-100
โทรสาร 0-5329-0098, 0-5329-0100 ต่อ 16
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สาขาฝาง        
55 หมู่ที่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209 
โทรสาร 0-5345-1153

สาขาแม่แตง               
193/1 หมู่ที่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรสาร 0-5347-1312 ต่อ 16, 0-5347-1234

สาขาเชียงดาว
399 หมู่ที่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสาร 0-5345-5243 ต่อ 11

สาขาไชยปราการ
38/11 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ  
จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040
โทรสาร 0-5345-7040

สาขาพร้าว
303 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 
โทร. 0-5347-4141-2 
โทรสาร 0-5347-4141 

ธนาคารออมสินเขตลำาพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสาร 0-5356-3397-8 ต่อ 22

สาขาลำาพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000
โทร. 0-5351-1056
โทรสาร 0-5351-1056

สาขาป่าซาง                                                                
367 หมู่ที่ 1 ถ.ลำาพูน-ลี้ อ.ป่าซาง จ.ลำาพูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552 
โทรสาร 0-5352-0221, 0-5352-0552 ต่อ 4

สาขาลี้                                            
481 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำาพูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรสาร 0-5397-9774-5

สาขาแม่สะเรียง                                                         
164 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรสาร 0-5368-1992

สาขาแม่ฮ่องสอน                     
28 ถ.ประดิษฐ์จองคำา ต.จองคำา อ.เมือง  
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-1029
โทรสาร 0-5361-1029 ต่อ 16, 0-5361-2143

สาขาปาย
85/3 หมู่ที่ 1 ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรสาร 0-5369-9906, 0-5369-9805 ต่อ 14

สาขานิคมอุตสาหกรรมลำาพูน
107/17-18 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000
โทร. 053-582098-9
โทรสาร 053-582098-9 ต่อ 17  

ธนาคารออมสินภาค 9 
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-9412-3
โทรสาร 0-5371-9414

ธนาคารออมสินเขตลำาปาง 1
 71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำาปาง 52100
โทร. 0-5423-1062 , 0-5422-2056
โทรสาร 0-5423-1062

สาขาสบตุ๋ย
71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำาปาง 52100
โทร. 0-5422-3125
โทรสาร 0-5422-3125

สาขาลำาปาง 
15 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำาปาง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสาร 0-5422-7009

สาขาแจ้ห่ม
314/4 หมู่ที่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม 
จ.ลำาปาง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสาร 0-5427-1992

สาขาวังเหนือ
559 หมู่ที่ 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ  
จ.ลำาปาง 52140
โทร. 0-5427-9011
โทรสาร 0-5427-9011

สาขาบิ๊กซีลำาปาง
ศูนย์การค้าบิ๊กซี ลำาปาง ชั้น 2 CR
65 ถ.ไฮเวย์ลำาปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง  
จ.ลำาปาง 52100
โทร. 0-5423-1799
โทรสาร 0-5423-1799 

ธนาคารออมสินเขตลำาปาง 2
441 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำาปาง 52130
โทร. 0-5428-2253
โทรสาร 0-5428-2273

สาขาเกาะคา
441 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำาปาง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสาร 0-5428-2017

สาขางาว
218 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว  
จ.ลำาปาง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสาร 0-5426-1244

สาขาเถิน
129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน  
จ.ลำาปาง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสาร 0-5429-1189

สาขาห้างฉัตร 
116 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำาปาง 52190 
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสาร 0-5426-9120

สาขาแม่ทะ
23 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ทะ-ลำาปาง ต.นาครัว อ.แม่ทะ  
จ.ลำาปาง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสาร 0-5433-1566

ธนาคารออมสินเขตแพร่
492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น  
จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463 ,0-5454-4163
โทรสาร 0-5454-3463

สาขาสูงเม่น
492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น  
จ.แพร่ 54130
โทร.0-5463-1637,0-5454-1496
โทรสาร.0-5454-1496

สาขาแพร่
76 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรสาร 0-5462-7343

สาขาเด่นชัย
672 หมู่ที่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย 
จ.แพร่ 54110
โทร.0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสาร.0-5461-3020

สาขาสอง
4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเคราะห์ ต.บ้านกลาง อ.สอง 
จ.แพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสาร 0-5459-1626

สาขาร้องกวาง
53/1 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง 
จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสาร 0-5459-7295

สาขาบิ๊กซี แพร่
ชั้น G OUT ส่วนบาร์ซาร์ บริเวณด้านหน้าของ 
ห้างฯบิ๊กซี จ.แพร่ 
เลขที่ 600 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรสาร 0-5453-2831 

ธนาคารออมสินเขตน่าน
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรสาร 0-5477-5484

สาขาน่าน
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-5530, 0-5477-5484
โทรสาร 0-5477-5484 ต่อ 103

สาขาเวียงสา
464 หมู่ที่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา  
จ.น่าน 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสาร 0-5478-1175

สาขาปัว
165 หมู่ที่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสาร 0-5479-1241
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สาขานาน้อย
316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย  
จ.น่าน 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสาร 0-5478-9127

สาขาท่าวังผา
651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสาร 0-5479-9110

สาขาแม่จริม (ธนาคารชุมชน)
243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสาร 0-5476-9077

สาขาห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขที่ 155 ถ.สุมนเทวราช  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรสาร 0-5477-1627 

ธนาคารออมสินเขตพะเยา
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำาใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรสาร 0-5449-1843

สาขาพะเยา                              
20 ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5443-1043 
โทรสาร 0-5448-1390

สาขาเชียงคำา
457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำา จ.พะเยา 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสาร 0-5445-1976

สาขาจุน
92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำา อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 0-5442-0387 
โทรสาร 0-5445-9229

สาขาปง
200 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทร. 0-5442.9497 
โทรสาร 0-5449-7230

สาขาดอกคำาใต้
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำาใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5441-8276
โทรสาร 0-5449-1480 

ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1430, 0-5374-4384
โทรสาร 0-5371-1430, 0-5374-4384 ต่อ 22

สาขากลางเวียง           
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสาร 0-5371-5080

สาขาเชียงราย
513 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710 
โทรสาร 0-5371-1774 ต่อ 12

สาขาพาน                                                
2097 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524 
โทรสาร 0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524

สาขาแม่จัน                         
6 หมู่ที่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรสาร 0-5377-1456 ต่อ 15

สาขาแม่สาย             
80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781 
โทรสาร 0-5373-1695 ต่อ 15

สาขาเชียงของ           
142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรสาร 0-5379-1153

สาขาเวียงป่าเป้า
17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรสาร 0-5378-1494

สาขาเทิง
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 ต่อ 12

สาขาเชียงแสน
718 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสาร 0-5365-0812

สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรสาร 0-5391-2443  

ธนาคารออมสินภาค 10
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) 
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6276-7, 0-4232-6620 ต่อ 15 
โทรสาร 0-4232-6276-7

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16, 0-4232-6620 ต่อ 13
โทรสาร 0-4232-6274 ต่อ 11

สาขาอุดรธานี                   
108 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390, 0-4224-9778
โทรสาร 0-4224-9778

สาขาบ้านผือ                                       
190 หมู่ที่ 10 ถ.ชนบทบำารุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ 
จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234 
โทรสาร 0-4228-1234

สาขาน้ำาโสม                                                         
5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุสาวรีย์เมืองน้ำาโสม ต.ศรีสำาราญ 
อ.น้ำาโสม จ.อุดรธานี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรสาร 0-4228-9289

สาขาโพศรี                            
559/25-27 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสาร 0-4222-1888

สาขาประชารักษา                
85/2  ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสาร 0-4224-3545

สาขาบงคำา
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย)  
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6278, 0-4292-0141
โทรสาร 0-4232-6278  

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี
118 ม.2 ถ.อุดร-หนองบัวลำาภู ต.นาดี อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4213-0606
โทรสาร 0-4213-0607

สาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
77/89 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-1880
โทรสาร 0-4220-4914

สาขากุดจับ
323 ม.1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ  
จ.อุดรธานี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรสาร 0-4229-3316

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำาราญ อ.หนองหาน  
จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1555, 0-4226-1512 
โทรสาร 0-4226-1555, 0-4226-1512 ต่อ12

สาขาหนองหาน                  
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำาราญ อ.หนองหาน  
จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0- 4226-1153, 0-4226-1296
โทรสาร 0- 4226-1153

สาขากุมภวาปี                    
93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี 
จ.อุดรธานี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรสาร 0-4233-4691

สาขาเพ็ญ                       
230 หมู่ที่ 8 ถ.อุดรธานี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ  
จ.อุดรธานี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสาร 0-4227-9262

สาขาบ้านดุง                                        
261 หมู่ที่ 10 ถ.บริบาลดำาริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง 
จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสาร 0-4227-1321
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สาขาโนนสะอาด                        
347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น ต.โนนสะอาด 
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสาร 0-4239-2618

สาขาวังสามหมอ                        
146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ 
จ.อุดรธานี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสาร 0-4238-7525 

ธนาคารออมสินเขตเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970-1
โทรสาร 0-4281-4875 ต่อ 21

สาขาเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-3006, 0-4283-0632
โทรสาร 0-4281-3006 ต่อ 20

สาขาเชียงคาน                                               
371/1 ถ.มะลิวัลย์ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสาร 0-4282-1020

สาขาวังสะพุง                  
369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสาร 0-4284-1376 ต่อ 20

สาขาปากชม                                                
460 หมู่ที่ 1 ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่ อ.ปากชม  
จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรสาร 0-4288-1003

สาขาด่านซ้าย (ธนาคารชุมชน)                                           
157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่านซ้าย  
อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสาร 0-4289-1601

สาขาหนองบัวลำาภู
89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.หนองบัวลำาภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสาร 0-4231-2165

สาขาศรีบุญเรือง
164/1 หมู่ที่ 13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวลำาภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสาร 0-4235-3373 ต่อ 12

สาขาโนนสัง
13 หมู่ที่ 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง  
จ.หนองบัวลำาภู 39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรสาร 0-4237-5325

สาขานากลาง
209 หมู่ที่ 3 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง 
จ.หนองบัวลำาภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสาร 0-4235-9217 ต่อ 11

สาขาย่อยภูกระดึง
41/5 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรสาร 0-4287-1465

สาขาภูเรือ
508-509 หมู่ 7 ต.ภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332
โทรสาร 0-4289-9336

สาขาย่อยท่าลี่
233/1-5 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรสาร 0-4288-9091 

ธนาคารออมสินเขตสกลนคร
1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-6658
โทรสาร 0-4271-6658

สาขาสกลนคร                                              
1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสาร 0-4271-1009

สาขาสว่างแดนดิน                                    
374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสาร 0-4272-1065

สาขาวานรนิวาส                                            
353 หมู่ที่ 4 ถ.เดื่อเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส 
จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรสาร 0-4279-1127

สาขาพังโคน                                        
76/12 หมู่ที่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 40160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสาร 0-4277-1177

สาขาถนนประชาราษฎร์
1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสาร 0-4271-4328

สาขาย่อยกุสุมาลย์
154 ม.1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9218
โทรสาร 0-4276-9219 

ธนาคารออมสินเขตนครพนม
34 ถ.เฟื่องนคร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0-4251-4767-8
โทรสาร 0-4251-4767-8

สาขานครพนม                    
34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรสาร 0-4251-3006

สาขาธาตุพนม                 
301 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  
จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280 
โทรสาร 0-4254-1280

สาขาท่าอุเทน                    
69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน 
จ.นครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรสาร 0-4258-1259

สาขานาแก                    
443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.นาแก อ.นาแก  
จ.นครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสาร 0-4257-1229

สาขาบ้านแพง                    
16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง 
จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสาร 0-4259-1403

สาขาศรีสงคราม           
403 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสาร 0-4259-9253

สาขาเรณูนคร                            
81 หมู่ที่ 2 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ ต.โพนทอง  
อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรสาร 0-4257-9508

สาขานาหว้า
127/2 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรสาร 0-4259-7281  

ธนาคารออมสินเขตหนองคาย
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสาร 0-4242-2979

สาขาหนองคาย                                                               
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสาร 0-4241-1510

สาขาท่าบ่อ                    
352-3 ถ.สันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43130
โทร. 0-4240-1007, 0-4243-1025
โทรสาร 0-4243-1025

สาขาโพนพิสัย                  
66 หมู่ที่ 13 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสาร 0-4247-1243

สาขาศรีเชียงใหม่                                                                
440 หมู่ที่ 1 ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่  
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสาร 0-4245-1025 ต่อ 12
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สาขาบึงกาฬ                   
45 หมู่ที่ 1 ถ.บำารุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 
จ.หนองคาย 43140
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสาร 0-4249-1213

สาขาพรเจริญ                                       
142 หมู่ที่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ  
อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสาร 0-4248-7058

สาขาปากคาด                                     
161 หมู่ที่ 5 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ  ต.โนนศิลา  
อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสาร 0-4240-4284

สาขาเซกา                                         
264 หมู่ที่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกา อ.เซกา  
จ.หนองคาย 43150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสาร 0-4248-9110

สาขาโซ่พิสัย
509 หมู่ที่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสาร 0-4248-5215

สาขาสะพานมิตรภาพหนองคาย
659/9 หมู่ที่ 4 ถ.เสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง  
จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรสาร 0-4242-1428 

ธนาคารออมสินภาค 11 
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรสาร 0-4323-6629

ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรสาร 0-4323-7957

สาขาศูนย์ราชการ
293 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสาร 0-4324-4945 ต่อ 20

สาขาขอนแก่น
248 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122
โทรสาร 0-4322-5190

สาขาบ้านไผ่
713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-3360, 0-4327-2683
โทรสาร 0-4327-2683

สาขาน้ำาพอง                     
309-312 ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น้ำาพอง 
จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสาร 0-4343-1441

สาขามะลิวัลย์                  
180/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-8400, 0-4323-7892
โทรสาร 0-4323-7892

สาขากระนวน                                                
138/3 ถ.นิมิตเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน  
จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรสาร 0-4325-1252 ต่อ 11

สาขาศรีจันทร์                  
110/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรสาร 0-4322-3044

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 2 ห้อง 202 
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436
โทรสาร 0-4328-8435  

สาขาอุบลรัตน์ (ธนาคารชุมชน) 
45 หมู่ที่ 4 ถ.หน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ 
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรสาร 0-4344-6010

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์การค้ายู พลาซ่า 123/1203 หมู่ที่ 16  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4320-4218
โทรสาร 0-4320-4218 

ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2
427 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี  
จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9604
โทรสาร 0-4328-9604

สาขามัญจาคีรี
427 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี  
จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสาร 0-4328-9504

สาขาพล                        
9 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสาร 0-4341-4875 ต่อ 6

สาขาชุมแพ
199/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรสาร 0-4331-1331 ต่อ 7

สาขาภูเวียง
18 หมู่ที่ 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102
โทรสาร 0-4329-2102 ต่อ 5

สาขาภูผาม่าน                                        
221 ม.1 ถ.หนองเขียด-วังสวาป ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238
โทรสาร 0-4339-6238 

ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
151/9 ชั้น 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรสาร 0-4481-6669

สาขาชัยภูมิ
151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506
โทรสาร 0-4482-2506

สาขาภูเขียว                                         
20/1 หมู่ที่ 1 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555 
โทรสาร 0-4486-1555 ต่อ 19

สาขาจัตุรัส                                          
344 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรสาร 0-4484-0721

สาขาแก้งคร้อ                    
60 หมู่ที่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรสาร 0-4483-1572

สาขาเกษตรสมบูรณ์                
736 หมู่ที่ 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104 
โทรสาร 0-4486-9104

สาขาหนองบัวแดง                 
304/2 ถ.พาณิชย์จำารูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสาร 0-4487-2121

สาขาห้าแยกโนนไฮ
270/16-17 ม.6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรสาร 0-4481-6667

สาขาย่อยคอนสวรรค์
44/8 ม.13 ถ.ลาดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์ 
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรสาร 0-4486-7660 

ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
924-927 ชั้น 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสาร 0-4372-1268

สาขามหาสารคาม
924-927 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสาร 0-4372-3675
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สาขาโกสุมพิสัย                  
136 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสาร 0-4376-1830

สาขาบรบือ                     
16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสาร 0-4377-1687

สาขาวาปีปทุม                  
69 ถ.กฤษมานิต ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม 
จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385 
โทรสาร 0-4379-9385

สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
370 ถ.วิชิตราษฎร์บำารุง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรสาร 0-4379-0098 ต่อ 6

สาขาเชียงยืน                   
511 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงยืนพัฒนา ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 
จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรสาร 0-4378-1091

สาขาท่าขอนยาง
235/4-5 หมู่ 11 ถ.ถีนานนท์ ต.เกิ้ง อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4399-5648-9
โทรสาร 0-4399-5649 

ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด
125 ชั้น 3 ถ.สุริยะเดชบำารุง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474
โทรสาร 0-4351-4098

สาขาร้อยเอ็ด
125 ถ.สุริยะเดชบำารุง ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรสาร 0-4352-0342 ต่อ 5

สาขาสุวรรณภูมิ                   
328 ถ.ออมสินสงเคราะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401
โทรสาร 0-4358-1401

สาขาโพนทอง                    
78 ถ.นิคมดำาริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194
โทรสาร 0-4357-1194

สาขาเกษตรวิสัย                  

447 ถ.ปัทมานนท์ ต.เมือง อ.เกษตรวิสัย  
จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสาร 0-4358-9376

สาขาเสลภูมิ                     
222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4355-1401, 0-4353-3469
โทรสาร 0-4353-3469

สาขาจตุรพักตรพิมาน                                           
203 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน 
จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1147,0-4356-1116 
โทรสาร 0-4356-1147

สาขาพนมไพร                    
43/2 ถ.พนมไพรพิทักษ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร 
จ.ร้อยเอ็ด 45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091 
โทรสาร 0-4359-1091

สาขาอาจสามารถ              
7 หมู่ที่ 7 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ 
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075
โทรสาร 0-4359-9075

สาขาเทวาภิบาล
82-82/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรสาร 0-4351-6753

สาขาปทุมรัตต์
31 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ 
จ.ร้อยเอ็ด 45190
โทร. 0-4358-7617
โทรสาร 0-4358-7618 

ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์                                          
190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1119, 0-4381-5800
โทรสาร 0-4381-5800

สาขากาฬสินธุ์                                          
190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรสาร 0-4382-1216

สาขากุฉินารายณ์                 
342 หมู่ที่ 13 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินา
รายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสาร 0-4385-1499

สาขาสมเด็จ                  
165 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสาร 0-4386-1508

สาขากมลาไสย
25 หมู่ที่ 1 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรสาร 0-4383-1338

สาขาถีนานนท์
20/47 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสาร 0-4382-1154

สาขายางตลาด
237 หมู่ที่ 20 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรสาร 0-4389-1582

สาขามุกดาหาร                        
122 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสาร 0-4261-1069 ต่อ 23

สาขาดอนตาล (ธนาคารชุมชน)                       
สำานักงานพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 7 ถ.เหมาลา ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสาร 0-4268-9315

สาขาย่อยคำาชะอี
2 ม.6 ต.น้ำาเที่ยง อ.คำาชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรสาร 0-4269-1497 

ธนาคารออมสินภาค 12 
1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4525-4545
โทรสาร 0-4525-4545

ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1
101 ชั้น 3 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4525-4545, 0-4525-5346
โทรสาร 0-4525-4545

สาขาอุบลราชธานี
1 ชั้น 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรสาร 0-4524-3795 ต่อ 19

สาขาเขมราฐ
50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสาร 0-4549-1212

สาขาถนนชยางกูร
779/7-8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4547-5931
โทรสาร 0-4547-5932

สาขาตระการพืชผล
366/5-6 หมู่ที่ 4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธานี   34130
โทร. 0-4548-1976
โทรสาร 0-4548-1977

สาขาถนนยุทธภัณฑ์
101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรสาร 0-4524-0992

สาขาโพธิ์ไทร (ธนาคารชุมชน)
อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลราชธานี 34340
โทร. 0-4549-6146 
โทรสาร 0-4549-6147

สาขาศรีเมืองใหม่
133 ม.2 ต.นาคำา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรสาร 0-4539-9655
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ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2
140 ชั้น 3 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำาราบ 
อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรสาร 0-4532-3441

สาขาวารินชำาราบ
140 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำาราบ อ.วารินชำาราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรสาร 0-4532-3553 ต่อ 3

สาขาพิบูลมังสาหาร
5/5 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร  
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรสาร 0-4544-1586

สาขาเดชอุดม
49 หมู่ที่ 24 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 0-4536-1944, 0-4536-1130
โทรสาร 0-4536-1944 ต่อ 20

สาขาเขื่องใน
661 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 
จ.อุบลราชธานี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสาร 0-4539-1031

สาขานาจะหลวย (ธนาคารชุมชน)
1/1 หมู่ที่ 11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี 34280
โทร. 0-4537-9250 
โทรสาร 0-4537-9250

สาขาน้ำายืน
49/1 ม.10 ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำายืน จ.อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรสาร 0-4537-1428 

ธนาคารออมสินเขตยโสธร                    
208 ชั้น 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรสาร 0-4571-1079

สาขายโสธร                    
208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรสาร 0-4571-2463

สาขาเลิงนกทา                  
24 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรสาร 0-4578-1008

สาขากุดชุม                     
409 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสาร 0-4578-9456

สาขาคำาเขื่อนแก้ว   
110/1 หมู่ที่ 2 ถ.เหลี่ยมประดิษฐ์ ต.ลุมพุก 
อ.คำาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรสาร 0-4579-1300

สาขาอำานาจเจริญ
640 หมู่ที่ 19 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง  
จ.อำานาจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรสาร 0-4551-1036 

ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรสาร 0-4561-4000, 0-4564-3436

สาขาศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095 
โทรสาร 0-4561-2659

สาขากันทรลักษ์
59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำาอ้อม อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสาร 0-4566-1822

สาขาราษีไศล
39 หมู่ที่ 14 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล 
จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสาร 0-4568-1050

สาขากันทรารมย์
85/7 หมู่ที่ 14 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสาร 0-4565-1216

สาขาขุนหาญ
52/2 หมู่ที่ 6 ถ.ขุนหาญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนหาญ 
จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615 
โทรสาร 0-4567-9046

สาขาขุขันธ์
766 หมู่ที่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสาร 0-4563-0505

สาขาอุทุมพรพิสัย
845 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำาแพง อ.อุทุมพรพิสัย 
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273 
โทรสาร 0-4563-8296

สาขาถนนเทพา
444/2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ 
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรสาร 0-4561-3555 

ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์
328/1-3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรสาร 0-4451-5917

สาขาปราสาท
1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท 
จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรสาร 0-4455-1738

สาขาสุรินทร์
356 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรสาร 0-4451-1010

สาขาศีขรภูมิ
52 หมู่ที่ 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ  
จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสาร 0-4456-1286

สาขาท่าตูม
237 หมู่ที่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม  
จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรสาร 0-4459-1499

สาขารัตนบุรี
138 หมู่ที่ 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี  
จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรสาร 0-4459-9095

สาขาสังขะ
213/1 หมู่ที่ 1 ถ.อภิสาร ต.สังขะ อ.สังขะ  
จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร 0-4457-1395

สาขาย่อยแยกหนองบัว
328/1-3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.สุรินทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรสาร 0-4451-8823 

ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์
21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสาร 0-4461-6806

สาขาบุรีรัมย์
21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสาร 0-4461-1600

สาขานางรอง
371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง  
จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรสาร 0-4463-1998

สาขาลำาปลายมาศ
742 ถ.ราษฎร์ดำาริ ต.ลำาปลายมาศ อ.ลำาปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรสาร 0-4466-1439

สาขาประโคนชัย
297 หมู่ที่ 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร. 0-4465-1019
โทรสาร 0-4467-1245

สาขาสตึก
49 หมู่ที่ 16 ถ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรสาร 0-4468-1075
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สาขาพุทไธสง
388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง 
จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรสาร 0-4465-5022

สาขากระสัง
192 หมู่ที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กระสัง อ.กระสัง 
จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรสาร 0-4469-1009

สาขาหนองกี่
83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่  
อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรสาร 0-4464-1478

สาขาย่อยทวีกิจ
274 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง  
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1814
โทรสาร 0-4460-1841 

ธนาคารออมสินภาค 13 
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-3445-52 
โทรสาร 0-4423-0154, 0-4424-1325

ธนาคารออมสิน 
เขตนครราชสีมา 1
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรสาร 0-4424-3817

สาขาสุรนารี
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4420-5364
โทรสาร 0-4424-1326

สาขาโชคชัย
149/11 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0-4449-1260, 0-4449-1477
โทรสาร 0-4449-1292

สาขามุขมนตรี
1/36 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-1010, 0-4426-2911
โทรสาร 0-4425-7498

สาขาครบุรี
833 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาชื่น ต.แชะ อ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0-4444-4441
โทรสาร 0-4444-4021

สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 2 อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4439-3582-3
โทรสาร 0-4439-3584

สาขาโคกกรวด
42 ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 0-4430-5200, 0-4430-5202
โทรสาร 0-4430-5201

สาขาหมื่นไวย
517/137 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรสาร 0-4492-3131 

ธนาคารออมสินเขต 
นครราชสีมา 2
525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรสาร 0-4425-6767

สาขานครราชสีมา
428/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239
โทรสาร 0-4424-2003

สาขาถนนจอมพล
525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสาร 0-4425-7147

สาขาประตูชุมพล
8 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรสาร 0-4426-0234

สาขาโนนสูง
67 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรสาร 0-4437-9379

สาขาโนนไทย
768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรสาร 0-4438-1180, 0-4438-1434

สาขาจักราช
299 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช 
จ.นครราชสีมา 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรสาร 0-4439-9067, 0-4439-9247 

ธนาคารออมสิน 
เขตนครราชสีมา 3
292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4448-1888, 0-4448-1919
โทรสาร 0-4448-1888

สาขาพิมาย
292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093
โทรสาร 0-4447-1821 ต่อ 6, 0-4428-5093

สาขาบัวใหญ่
153 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่  
จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรสาร 0-4446-1642 ต่อ 6

สาขาคง
112 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เมืองคง อ.คง 
จ.นครราชสีมา 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรสาร 0-4445-9166

สาขาชุมพวง
79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ทางพาด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรสาร 0-4447-7010

สาขาประทาย
84 หมู่ที่ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรสาร 0-4447-9084

สาขาย่อยแก้งสนามนาง
52 ม.9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง 
จ.นครราชสีมา 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรสาร 0-4433-9019

สาขาห้วยแถลง
58/3 ม.1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรสาร 0-4439-1302 

ธนาคารออมสิน 
เขตนครราชสีมา 4
12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรสาร 0-4441-3200 

สาขาสีคิ้ว
12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-1486
โทรสาร 0-4441-1080

สาขาปากช่อง
558 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-4799
โทรสาร 0-4431-1561

สาขาปักธงชัย
320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0-4444-1047
โทรสาร 0-4444-1041

สาขาสูงเนิน
867 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน  
จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 0-4441-9982
โทรสาร 0-4441-9214
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สาขาด่านขุนทด
9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุดทด 
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0-4420-4033
โทรสาร 0-4438-9089

สาขาปาลิโอ เขาใหญ่
146/1 ม.4 กม.ที่ 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5884-5
โทรสาร 0-4436-5886

สาขาย่อยโฮมโปร เขาใหญ่
ห้างโฮมโปร เขาใหญ่ ชั้น 1 
288 หมู่ที่ 11 ต.หนองน้ำาแดง อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5199
โทรสาร 0-4436-5198 

ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
566 หมู่ที่ 8 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2658, 0-3728-2013-4
โทรสาร 0-3728-2658 ต่อ 18

สาขาปราจีนบุรี                       
96 ถ.เทศบาลดำาริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสาร 0-3721-1077 ต่อ 21

สาขากบินทร์บุรี
431 ถ.เจ้าสำาอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี  
จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-2491
โทรสาร 0-3728-1195

สาขาประจันตคาม                     
376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.ประจันตคาม 

อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386 
โทรสาร 0-3729-1386

สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี
566 หมู่ที่ 17 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรสาร 0-3728-2146

สาขาศรีมหาโพธิ             
5 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ  
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241
โทรสาร 0-3727-9272

สาขาสระแก้ว                                             
268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-2978
โทรสาร 0-3724-1013 ต่อ 21

สาขาอรัญประเทศ                                          
56 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรสาร 0-3723-1023 ต่อ 19

สาขาวังน้ำาเย็น                                            
802 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำาเย็น อ.วังน้ำาเย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรสาร 0-3725-1063

สาขาวัฒนานคร                                            
1046-1047 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสาร 0-3726-1310 

สาขานครนายก                   
ข1-380 ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง  
จ.นครนายก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสาร 0-3731-1295

สาขาบ้านนา                     
24 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา 
จ.นครนายก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสาร 0-3738-1573

สาขาองครักษ์
148-150 หมู่ที่ 2 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818 
โทรสาร 0-3739-1833

สาขาตลาดโรงเกลือ
478-479 ถ.กม.5 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรสาร 0-3723-0958

สาขาเขตอุตสาหกรรม 304
335-336 หมู่10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ  
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรสาร 0-3727-4325 

ธนาคารออมสินภาค 14
129 หมู่ที่ 3 (ข้างศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา) 
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3533-6596-7, 0-3522-9186-90 ต่อ 13, 14, 18
โทรสาร 0-3533-6595, 0-3533-6597

ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564
โทรสาร 02-9780412 ต่อ 26

สาขาปทุมธานี                         
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-7949 
โทรสาร 0-2581-6120 ต่อ 25

สาขาลำาลูกกา                                     
45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำาลูกกา ต.ลำาลูกกา 
อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรสาร 0-2569-1308 ต่อ 20

สาขารังสิต                        
265/42-43 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072 
โทรสาร 0-2959-0652 ต่อ 11

สาขาคลองหลวง                                  
91/1-2 หมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147
โทรสาร 0-2516-8520 ต่อ 22

สาขาลาดหลุมแก้ว                                  
23 หมู่ที่ 4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง 
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2976-3067
โทรสาร 0-2599-1616 

สาขาคลอง 10 ธัญบุรี 
42/2 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110 
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178 
โทรสาร 0-2546-1432 ต่อ 18

สาขานวนคร
100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2520-3789, 0-2909-7105
โทรสาร 0-2529-3377

สาขาเมเจอร์รังสิต
439 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-5006-7
โทรสาร 0-2567-5009

สาขาเพียวเพลส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเพียวเพลส ถ.รังสิต-นครนายก 
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352 
โทรสาร 0-2549-8032 

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  
ห้อง PLZ.2.SHP022B 
เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2958-5497-8
โทรสาร 0-2958-5499

สาขาลำาไทร
146/1-2 (ตรงข้ามตลาดคลอง 12) ต.ลำาไทร อ.ลำาลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรสาร 0-2563-1526

สาขาหมู่บ้านเมืองเอก
51/085-2-3 หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-1500-2
โทรสาร 0-2997-1501 

ธนาคารออมสิน 
เขตพระนครศรีอยุธยา 1
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6122, 0-3533-6014
โทรสาร 0-3534-6122 ต่อ 5

สาขาคลองสวนพลู
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 
โทรสาร 0-3534-6121 ต่อ 26
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สาขาท่าเรือ (อยุธยา)                        
52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0-3522-3078, 0-3534-1123 
โทรสาร 0-3534-1123

สาขาภาชี        
154 หมู่ที่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสาร 0-3531-1123 

สาขาอุทัย                    
1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6123, 0-3535-6222
โทรสาร 0-3535-6123 ต่อ 5

สาขาบางปะอิน            
58 หมู่ที่ 6 ถ.ปราสาททอง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรสาร 0-3526-1023 ต่อ 14, 0-3526-1440 ต่อ 14

สาขานครหลวง                
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 

สาขาวังน้อย
231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำาไทร อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสาร 0-3527-1630 ต่อ 20

สาขาประตูน้ำาพระอินทร์                         
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 

สาขาอยุธยาพาร์ค
ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน ชั้น 2
126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6446, 0-3534-6448
โทรสาร 0-3534-6446 

ธนาคารออมสิน 
เขตพระนครศรีอยุธยา 2
9/51 ชั้น 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3532-3745 ต่อ 11-25, 0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรสาร 0-3532-3745 ต่อ 26, 0-3532-3205 ต่อ 26 

สาขาเจ้าพรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสาร 0-3524-4784

สาขาพระนครศรีอยุธยา
84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสาร 0-3525-1131 ต่อ 24

สาขาเสนา
402 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0-3520-1234, 0-3521-7121
โทรสาร 0-3520-1234

สาขาผักไห่
112/12 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0-3539-1323, 0-3523-9320
โทรสาร 0-3539-1323

สาขาบ้านแพรก
59 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านแพรก-อ่างทอง ต.สำาพะเนียง 
อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสาร 0-3538-6492

สาขามหาราช
3/1 หมู่ที่ 4 ถ.ชาญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรสาร 0-3538-9123

สาขาบางปะหัน
4/6 ถ.อยุธยา-บางปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059
โทรสาร 0-3538-1333

สาขาลาดบัวหลวง
196/1 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร. 0-3528-0123, 0-3537-9123
โทรสาร 0-3537-9123 

ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง  
จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-4499, 0-3561-4500
โทรสาร 0-3561-4500 ต่อ 23 

สาขาอ่างทอง
50/2 ถ.เทศบาล / ต.ตลาดหลวง อ.เมือง  
จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสาร 0-3561-1242 ต่อ 19 

สาขาวิเศษชัยชาญ                          
202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่น้ำาน้อย ต.ศาลเจ้าโรงทอง 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสาร 0-3563-1190 

สาขาโพธิ์ทอง         
483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหา ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่างทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรสาร 0-3569-1230 

สาขาป่าโมก                        
554/ข หมู่ที่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149 
โทรสาร 0-3566-1335 

สาขาสิงห์บุรี
891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง  
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223 
โทรสาร 0-3652-1489 ต่อ 2 

สาขาอินทร์บุรี
25/1 หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1515, 0-3658-3258
โทรสาร 0-3658-1515 

สาขาบางระจัน
126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0-3653-4721, 0-3659-1481
โทรสาร 0-3659-1481 ต่อ 4 

สาขาท่าช้าง
2/1 ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โทร. 0-3659-5209
โทรสาร 0-3659-5209 

ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3633-3784, 0-3633-2925
โทรสาร 0-3633-3784, 0-3633-2925

สาขาเสาไห้
108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3639-1109 
โทรสาร0-3639-1109

สาขาสระบุรี
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง 
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสาร 0-3621-1029

สาขาพระพุทธบาท
23 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรสาร 0-3626-6733

สาขาแก่งคอย
236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย  
จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-4663, 0-3624-5163
โทรสาร 0-3624-5163

สาขาหนองแค
167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค  
จ.สระบุรี 18140
โทร. 0-3637-056 , 0-3637-1234
โทรสาร 0-3637-1234

สาขาบ้านหมอ
2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้านหมอ-พระพุทธบาท ต.บ้านหมอ 
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177, 0-3630-0079
โทรสาร 0-3620-1177

สาขามวกเหล็ก
438 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสาร 0-3634-1054

สาขาวิหารแดง
383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง 
จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3636-5202, 0-3637-7065
โทรสาร 0-3637-7065
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สาขาสุขอนันต์ปาร์ค
179/5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง  
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรสาร 0-3671-1882

สาขาวังม่วง
93 หมู่ 7 ต.คำาพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรสาร 0-3635-9163 

ธนาคารออมสินภาค 15
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรสาร 0-3838-7025-6

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรสาร 0-3838-6181 ต่อ 20

สาขาหนองมน
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสาร 0-3838-2830 ต่อ 17

สาขาชลบุรี                      
164 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรสาร 0-3828-2384 ต่อ 24

สาขาศรีราชา                             
111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001 
โทรสาร 0-3831-1001 ต่อ 25

สาขาถนนสุขประยูร
726/25-26 ถ.สุขประยูร ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0-3827-3816, 0-3828-3410
โทรสาร 0-3827-3816 ต่อ 19

สาขาศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชั้น 4 ห้อง F408 
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสาร 0-3832-5483

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
171 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 
เลขที่ 55/88-89 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง  
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรสาร 0-3805-3802

หน่วยให้บริการ EXIM BANK แหลมฉบัง
53/71-74 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-0308
โทรสาร 0-3849-0309 

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2
285/203-204 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ 
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรสาร 0-3822-5630-1 ต่อ 13

สาขาเมืองพัทยา                   
8/46-48 หมู่ที่ 5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643 
โทรสาร 0-3842-3643 ต่อ 17

สาขาสัตหีบ                      
359 หมู่ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสาร 0-3843-7117

สาขาบางละมุง  
460 หมู่ที่ 4 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรสาร 0-3822-2012

สาขาสวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1542
โทรสาร 0-3848-1541

สาขาเนินพลับหวาน
13/234 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี 20150
โทร 0-3804-1338
โทรสาร 0-3804-1339

สาขาบุญสัมพันธ์ 
99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-41
โทรสาร 0-3806-8938

สาขาพัทยาใต้
205/23-24 หมู่10 ถ.พัทยาใต้2 ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 0-3842-8749
โทรสาร 0-3842-8749

สาขาโพธิสัมพันธ์
285/200-202 หมู่ 5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ 
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรสาร 03822-5933

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ห้องเลขที่ 419 ชั้น 4 อาคารเลขที่ 333/99-100 ม.9 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรสาร 0-3804-3569

สาขาตลาดบ้านอำาเภอ
164/3 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5678
โทรสาร 0-3823-5677

สาขาย่อยสุขุมวิท-สัตหีบ
4/57-58 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรสาร 0-3843-8078

สาขาพัทยากลาง
245/130-131 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรสาร 0-3841-2361 

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190 ต่อ 25
โทรสาร 0-3838-2190 ต่อ 25

สาขาพนัสนิคม                             
22 ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3841-6777, 0-3846-2960
โทรสาร 0-3846-2960 ต่อ 18

สาขาบ้านบึง                              
24 ถ.วิฑูรย์ดำาริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสาร 0-3844-3980 ต่อ 20

สาขาพานทอง                             
85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พานทอง-หัวไผ่ อ.พานทอง  
จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1976
โทรสาร 0-3845-1115

สาขาหัวกุญแจ                             
204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3874-2539
โทรสาร 0-3820-1153

สาขาดอนหัวฬ่อ
68/7 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0-3844-0440, 0-3844-0234
โทรสาร 0-3844-0440 

ธนาคารออมสินเขตระยอง
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939 
โทรสาร 0-3862-2939 ต่อ 11

สาขาเนินพระ
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042-4
โทรสาร 0-3861-9042-4 ต่อ 17

สาขาระยอง                      
3 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง  
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสาร 0-3861-1005 ต่อ 11

สาขาแกลง                       
16 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง  
จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรสาร 0-3867-1171 ต่อ 11

สาขาบ้านค่าย                     
113 หมู่ที่ 2 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย 
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1767
โทรสาร 0-3864-1009

สาขาบ้านฉาง                        
48/31 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง  
จ.ระยอง 21130 
โทร. 0-3860-1043
โทรสาร 0-3888-0415

สาขาเพ                         
232/1 หมู่ที่ 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมือง  
จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรสาร 0-3865-1765
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สาขามาบตาพุด                       
85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรสาร 0-3868-1024 ต่อ 22 

สาขาเดอะสตาร์ ระยอง
ศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์สตาร์ ระยอง ชั้น 1 ห้อง 1101A 
109 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรสาร 0-3861-0454 

ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี                         
25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรสาร 0-3932-2300 ต่อ 15

สาขาจันทบุรี                         
25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993, 0-3932-7925
โทรสาร 0-3932-7925 ต่อ 13

สาขาท่าใหม่                                           
53 ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066  
โทรสาร 0-3943-1789

สาขาขลุง                           
29/1 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065, 0-3944-1122
โทรสาร 0-3944-1122 ต่อ 11

สาขาถนนท่าแฉลบ
573-575 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสาร 0-3932-8015 ต่อ 15

สาขาสอยดาว 
177 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3936-4452
โทรสาร 0-3938-1010

สาขาห้วยสะท้อน
249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรสาร 0-3939-5318

สาขาตราด                      
81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสาร 0-3953-2040 ต่อ 15

สาขาเกาะช้าง
23/10 หมู่ที่ 4 บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง 
จ.ตราด 23170
โทร. 0-3955-7398-9
โทรสาร 0-3955-7398

สาขาเขาสมิง (ธนาคารชุมชน)
183/2-3 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง 
จ.ตราด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสาร 0-3959-9155

สาขาตลาดเทศบาล 2
20 ถ.ประชานิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรสาร 0-3932-2127 

ธนาคารออมสิน 
เขตสมุทรปราการ 1  
369 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำา อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรสาร 0-2389-3346-7 ต่อ 15

สาขาบางบ่อ  
334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสาร 0-2708-4581 ต่อ 15

สาขาสมุทรปราการ   
154 ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสาร 0-2395-0613 ต่อ 11

สาขาบางพลี   
29 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสาร 0-2337-3523 ต่อ 17

สาขาคลองด่าน   
471 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสาร 0-2330-1112 ต่อ 20

สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4478, 0-2134-4280-3
โทรสาร 0-2134-4479, 0-2134-4284

สาขาเมืองสมุทร
369 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำา อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรสาร 0-2389-3350

สาขาย่อยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(สถานีรถโดยสาร)
อาคารผู้โดยสาร เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรสาร 0-2134-4479 

ธนาคารออมสิน
เขตสมุทรปราการ 2 
119/25-26 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-4496, 0-2463-4497
โทรสาร 0-2463-4498

สาขาสุขสวัสดิ์  
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 ต่อ 14

สาขาสำาโรง   
407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพานสำาโรง) อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรสาร 0-2394-3670 ต่อ 20

สาขาปู่เจ้าสมิงพราย   
14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำาโรงกลาง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรสาร 0-2183-2042 ต่อ 16

สาขาพระประแดง  
48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรสาร 0-2463-8764 ต่อ 15

สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สำาโรง  
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำาโรง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท 
ต.สำาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรสาร 0-2394-4007 

ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา
106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-7075
โทรสาร 0-3851-7075 ต่อ 24

สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์
106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-2589, 0-3881-2432 
โทรสาร 0-3881-2589

สาขาฉะเชิงเทรา                    
115 ถ.สันติราษฎร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-1716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรสาร 0-3851-1076

สาขาบางคล้า                      
94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า 
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1076, 0-3854-1899
โทรสาร 0-3854-1899

สาขาบางปะกง                      
239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016 
โทรสาร 0-3853-1016

สาขาพนมสารคาม
685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒนา ต.พนมสารคาม 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสาร 0-3855-1555

สาขาย่อยบิ๊กซีฉะเชิงเทรา
อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
ฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 9/2 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรสาร 0-3851-8954 

ธนาคารออมสินภาค 16
20 ชั้น 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรสาร 0-7727-2589
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ธนาคารออมสินเขตชุมพร
101/10 ชั้น 3 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  
จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสาร 0-7750-6444 ต่อ 13

สาขาชุมพร
101/10 ชั้น 2 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  
จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรสาร 0-7751-1150

สาขาสวี
404 หมู่ที่ 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.นาโพธิ์ อ.สวี  
จ.ชุมพร 86130 
โทร. 0-7753-1205 
โทรสาร 0-7753-1255

สาขาหลังสวน                      
16-18 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน  
จ.ชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรสาร 0-7754-1151

สาขาท่าแซะ                    
244 หมู่ที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ 
จ.ชุมพร 86140
โทร. 0-7758-4225 
โทรสาร 0-7759-9252

สาขาปากน้ำาชุมพร                                                  
106/1-2 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำาชุมพร อ.เมือง  
จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรสาร 0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13

สาขาปะทิว                                       
51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บางสน อ.ปะทิว  
จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094 
โทรสาร 0-7759-1111

สาขาปฐมพร
229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-วังไผ่ ต.วังไผ่ อ.เมือง  
จ.ชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1 
โทรสาร 0-7757-6531

สาขาทุ่งตะโก
77/32 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760
โทรสาร 0-7753-6760

สาขาระนอง                                    
256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000   
โทร. 0-7781-2923
โทรสาร 0-7781-1542

สาขากระบุรี                                       
151 หมู่ที่ 2 ถ.สถาพร ต.น้ำาจืด อ.กระบุรี  
จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสาร 0-7789-1235

สาขาถนนเรืองราษฎร์
337 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง  
จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรสาร 0-7782-5756

สาขาย่อยละแม
197/6 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรสาร 0-7755-9463 

ธนาคารออมสิน 
เขตสุราษฎร์ธานี 1
20 ชั้น 3 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรสาร 0-7727-5794

สาขาถนนราษฎร์อุทิศ
20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-3143
โทรสาร 0-7728-4977

สาขาสุราษฎร์ธานี                 
490-494 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-9387 
โทรสาร 0-7727-2019

สาขาบ้านนาสาร                  
45 ถ.วิเวก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร  
จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192-3 
โทรสาร 0-7734-1373

สาขาเกาะสมุย                   
12/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรสาร 0-7742-1119 ต่อ 3

สาขากาญจนดิษฐ์                  
102/2 หมู่ที่ 1 ถ.หน้าอำาเภอ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883 
โทรสาร 0-7737-9019

สาขาเวียงสระ                      
209 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ  
จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192 
โทรสาร 0-7736-1192

สาขาดอนสัก                        
3 หมู่ที่ 5 ถ.ชลคราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรสาร 0-7737-1280

สาขาบ่อผุด
119/41 ม.1 ถ.รอบเกาะ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรสาร 0-7742-5131

สาขาย่อยเฉวง
200/7 ม.2 ถ.เลียบหาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7741-3648
โทรสาร 0-7741-3649 

ธนาคารออมสิน 
เขตสุราษฎร์ธานี 2
103 ชั้น 3 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรสาร 0-7731-1262

สาขาพุนพิน                         
103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน  
จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสาร 0-7731-1314

สาขาไชยา                         
465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา  
จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 0-7743-1031, 0-7743-1998
โทรสาร 0-7743-1998

สาขาพระแสง                       
21/1 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0295 
โทรสาร 0-7736-9116

สาขาท่าฉาง                        
88/1 หมู่ที่ 6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-7738-9113, 0-7726-0468
โทรสาร 0-7738-9113

สาขาท่าชนะ                                                       
393 หมู่ที่ 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่าชนะ  
จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242 
โทรสาร 0-7738-1242

สาขาคีรีรัฐนิคม                    
176 หมู่ที่ 1 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม 
จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสาร 0-7739-1116

สาขาพนม (ธนาคารชุมชน)
52/1 หมู่ที่ 1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทร. 0-7739-9336 
โทรสาร 0-7739-9303 

ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
125 ชั้น 3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสาร 0-7621-9018

สาขาภูเก็ต
125 ชั้น 2 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสาร 0-7621-1113

สาขาป่าตอง                                      
132-138 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-4258, 0-7634-0631
โทรสาร 0-7634-4258

สาขาถลาง                                  
169/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502 
โทรสาร 0-7631-1990 ต่อ 3
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สาขาโฮมโปร ห้าแยกฉลอง                                  
ห้อง RTD 201 ชั้น 2 ห้างโฮมโปร 61/10 หมู่ที่ 10 
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4360 
โทรสาร 0-7638-4359  

สาขาเกาะยาว (ธนาคารชุมชน) 
28/16 หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว  
จ.พังงา 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรสาร 0-7659-7373

สาขาเชิงทะเล
141,143 หมู่ 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรสาร 0-7632-5297

สาขาสามกอง
371/51-54 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรสาร 0-7621-5612 

ธนาคารออมสินเขตพังงา                                       
203 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง  
จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรสาร 0-7641-3248

สาขาพังงา                                       
203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง  
จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสาร 0-7643-0322

สาขาตะกั่วป่า                                     
1 ถ.ราษฎร์บำารุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0-7642-1111-2
โทรสาร 0-7642-2532

สาขาโคกกลอย                                    
67 หมู่ที่ 2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสาร 0-7658-1763

สาขาท้ายเหมือง                  
72 หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194 
โทรสาร 0-7657-1194 

สาขาคุระบุรี 
419 หมู่ที่ 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009 
โทรสาร 0-7649-1009

สาขาทับปุด
55/14 หมู่ที่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสาร 0-7659-9224 

ธนาคารออมสินภาค 17
15/2 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรสาร 0-7534-6972

ธนาคารออมสิน 
เขตนครศรีธรรมราช 1
15/2 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6838-40
โทรสาร 0-7535-6840

สาขาตลาดหัวอิฐ
15/2 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสาร 0-7534-1013

สาขานครศรีธรรมราช 
1807 ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6025, 0-7531-5541, 0-7534-5670
โทรสาร 0-7534-5670

สาขาปากพนัง                     
108 ถ.ชายน้ำา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0-7551-7212 
โทรสาร 0-7551-7212

สาขาสิชล                                                      
274 หมู่ที่ 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมราช ต.สิชล  
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสาร 0-7553-6635

สาขาท่าศาลา                                                   
263/2 ถ.นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี อ.ท่าศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสาร 0-7552-1129

สาขาเชียรใหญ่                   
56/1 หมู่ที่3 ถ.เกียรติดำารง อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทร. 0-7533-1031
โทรสาร 0-7538-6050

สาขาหัวไทร                        
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

สาขาขนอม                      
118/1 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044 
โทรสาร 0-7552-8044

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลับวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7538-4358, 0-7567-3170
โทรสาร 0-7538-4358 

ธนาคารออมสิน 
เขตนครศรีธรรมราช 2
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรสาร 0-7541-2931

สาขาทุ่งสง                      
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสาร 0-7541-1008

สาขาร่อนพิบูลย์                   
 7/1 หมู่ที่ 12 ถ.ตลาดนอก อ.ร่อนพิบูลย์ 
จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7533-6092, 0-7544-1111 
โทรสาร 0-7533-6092

สาขาฉวาง                       
156 หมู่ที่ 2 ถ.ภักดีราษฎร์ อ.ฉวาง  
จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรสาร 0-7548-1511

สาขาจันดี                       
73 หมู่ที่ 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสาร 0-7548-6485

สาขาทุ่งใหญ่
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

สาขาชะอวด                       
31 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาบำารุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรสาร 0-7538-1290 

ธนาคารออมสินเขตตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 0-7559-0165
โทรสาร 0-7521-6042

สาขาตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสาร 0-7521-8063

สาขาย่านตาขาว
1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2180
โทรสาร 0-7528-1432

สาขากันตัง
130 ถ.สกลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-2929
โทรสาร 0-7525-1037

สาขาห้วยยอด
454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244
โทรสาร 0-7527-1026

สาขาสตูล
13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923
โทรสาร 0-7471-1058
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สาขาละงู
384 หมู่ที่ 4 ถ.ละงู-ปากบารา ต.กำาแพง  
อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-1211, 0-7478-1106
โทรสาร 0-7478-1106

สาขาย่อยโรบินสัน ตรัง
ห้องเลขที่ 213 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง 
เลขที่ 138 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรสาร 0-7582-0484 

ธนาคารออมสินเขตกระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรสาร 0-7562-2419

สาขากระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรสาร 0-7561-1251

สาขาคลองท่อม
28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรสาร 0-7569-9207

สาขาอ่าวลึก
3/10 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่ 81110
โทร 0-7563-4264
โทรสาร 0-7561-0836

สาขาเหนือคลอง
1037 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง  
จ.กระบี่ 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรสาร 0-7569-1509

สาขาเกาะลันตา
197/10 หมู่ที่ 1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา  
จ.กระบี่ 81150
โทร. 0-7566-8312
โทรสาร 0-7566-8313 

ธนาคารออมสินเขตพัทลุง
17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด  
จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5954
โทรสาร 0-7469-5955

สาขาตะโหมด
17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด  
จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรสาร 0-7469-5008

สาขาพัทลุง
9-11 ถ.นิวาส อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรสาร 0-7461-3126

สาขาปากพะยูน
795 ถ.ปากพะยูน-หารเทา อ.ปากพะยูน  
จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสาร 0-7469-9121

สาขาเขาชัยสน
598 ถ.เขาชัยสน-จงเก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสาร 0-7469-1161

สาขาควนขนุน
228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
โทร. 0-7468-1078
โทรสาร 0-7468-1206

สาขาย่อยป่าพะยอม
419 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม 
จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7484-1299
โทรสาร 0-7484-1300

สาขาย่อยป่าบอน
137/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน  
จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรสาร 0-7484-1633 

ธนาคารออมสินภาค 18
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
(สำานักงานชั่วคราว)
โทร. 0-7431-1222
โทรสาร 0-7431-1222

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา 90280 (สาขาสิงหนคร สำานักงานชั่วคราว)
โทร. 0-7433-1377
โทรสาร 0-7433-1377

สาขาสงขลา
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
(สำานักงานชั่วคราว)
โทร. 0-7431-1018, 0-7432-4547
โทรสาร 0-7431-1018

สาขาระโนด
1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0-7439-3338
โทรสาร 0-7439-1095

สาขาสทิงพระ
13 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรสาร 0-7439-7196

สาขาจะนะ
1 หมู่ที่ 2 ถ.ดำารงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ  
จ.สงขลา 90130
โทร. 0-7420-6465
โทรสาร 0-7420-7117 

สาขาเทพา
33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรสาร 0-7437-6288

ธนาคารออมสินสาขา นาทวี
4 ถ.แปลงประดิษฐ์ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร. 0-7437-1021
โทรสาร 0-7437-1998

สาขาสะบ้าย้อย
29 ถ.ราษฎร์บำารุง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสาร 0-7437-7173

สาขาสิงหนคร
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา 90280
โทร. 0-7433-1958
โทรสาร 0-7433-1720

สาขาถนนกาญจนวณิช
90/177-178 ม.10 ถ.กาญจนวณิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง 
จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7455-8037
โทรสาร 0-7456-8037 

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรสาร 0-7426-1969

สาขาหาดใหญ่
156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรสาร 0-7424-3031

สาขาสะเดา
101 ถ.กาญจนวนิช อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร 0-7441-2445

สาขารัตภูมิ
254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำาธร ต.กำาแพงเพชร อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรสาร 0-7438-9114

สาขาคลองแงะ
474/51 ถ.คลองแงะ-นาทวี อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรสาร 0-7454-1031

สาขาศรีภูวนารถ
54-54/1 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-9836
โทรสาร 0-7423-2624

สาขาปาดังเบซาร์
139 ถ.ศิริมงคล ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา  
จ.สงขลา 90240 
โทร. 0-7444-4125
โทรสาร 0-7452-1618

สาขาหาดใหญ่ใน
1064 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-3930
โทรสาร 0-7425-2889

สาขาควนเนียง
93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทร. 0-7443-2338
โทรสาร 0-7438-6602
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สาขาบ้านไทย-จังโหลน
177 ม.7 บ้านไทย-จังโหลน ต.สำานักขาม อ.สะเดา 
จ.สงขลา 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรสาร 0-7455-7379

ธนาคารออมสินเขตปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสาร 0-7333-6975

สาขาปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสาร 0-7333-5107

สาขาสายบุรี
4/1 ถ.สุริยะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสาร 0-7341-1018

สาขาโคกโพธิ์
120 ถ.เพชรเกษม อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสาร 0-7343-1048

สาขายะลา
435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7324-4077
โทรสาร 0-7321-2390

สาขาเบตง
24 ถ.จันทโรทัย อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสาร 0-7323-1413

สาขาบันนังสตา
85/7 ถ.สุขยางค์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสาร 0-7328-9462

สาขายะหา
90 หมู่ที่ 2 ถ.สันติราษฎร์ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7329-1259
โทรสาร 0-7329-1231 

ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส
368 ถ.พิชิตบำารุง ต.บางนาค อ.เมือง  
จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-2762
โทรสาร 0-7351-2763

สาขานราธิวาส
368 ถ.พิชิตบำารุง ต.บางนาค อ.เมือง  
จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-4257
โทรสาร 0-7351-1068

สาขาสุไหงโก-ลก
11 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสาร 0-7361-1047

สาขาตากใบ
19 หมู่ที่ 3 ถ.ป้องนรภัย ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส 96110
โทร. 0-7358-1498
โทรสาร 0-7358-1211

สาขารือเสาะ
112/1-2 ถ.รือเสาะ-สนองกิจ อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสาร 0-7357-1008

สาขาตันหยงมัส
8 ถ.เทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  
จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7367-1771
โทรสาร 0-7367-1042

สาขาสุไหงปาดี
258 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี  
จ.นราธิวาส 96140
โทร. 0-7365-1261
โทรสาร 0-7365-1707

สาขาสุคิริน (ธนาคารชุมชน)
อาคารภายในบริเวณที่ว่าการอำาเภอสุคิริน หมู่ที่ 4 
ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสาร 0-7365-6366
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คณะผู้จัดทำา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน   ผู้ออกแบบ : บริษัท เวิร์บ ดีไซน์ อาเทเลียร์ จำากัด 
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