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๑๐๐ ปีแห่งความรุ่งโรจน์

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่กับปีที่ ๑๐๑ ของธนาคารออมสิน ยืนหยัดถึงความเป็นธนาคาร
แห่งการพัฒนา และเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ไม่หยุดนิ่ง อย่างมั่นคง
ในการเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การเป็นผู้นําในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผสานความมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงของบุคลากรทุกคน
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รอยยิ้มของ คนไทย
คือ หัวใจของ เรา
สวดมนต์ข้ามคืน สู่ศตวรรษใหม่

ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ธนาคารออมสิน

5

เพราะความมั่นคง และความสําเร็จของคนไทย คือหัวใจของธนาคารออมสิน
เราจึงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพรอบด้านให้แข็งแกร่ง พร้อมยืนหยัดควบคู่
ไปกับ อนาคตของสังคมไทย พร้อมก้าวไกลสู่ระดับสากล
รองรับการเปิดเสรีทางการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เพื่อสร้างศักยภาพที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทย

ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงคุณค่าของการพัฒนาศักยภาพที่ ไม่สิ้นสุด
เพื่อพร้อมตอบรับความสุข และความสำ�เร็จของคนไทย
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“ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน”
โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่เพื่อให้เยาวชน
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเก็บออม การบริหารเงิน พร้อมที่
จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เตรียม
เยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

หัวใจของความสำ�เร็จ
คือ การพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด
๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน กว่า ๑๐๐๐ สาขาทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน
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แคมเปญ “ลุน้ รถรวยทอง 100 วัน 100 รางวัล
กับบัตรออมสิน”
มอบรางวัลทองคำ�และรถยนต์อเนกประสงค์
มิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ต ให้แก่ผู้โชคดีที่สมัคร
หรือใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารทำ�
รายการทีต่ เู้ อทีเอ็มของธนาคารออมสิน

งาน 100 ปี ธนาคารออมสิน
12 ปี ธนาคารประชาชน
ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนได้พึ่งพาแหล่งเงิน
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพสร้างงาน
สร้างรายได้มากกว่า 3 ล้านครัวเรือนและ
ช่วยค้ำ�จุนระบบเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศไทยตลอดมา
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กระปุกออมสินเหรียญสตางค์
กุศโลบายแห่งการออมและ
สร้างภูมิคุ้มกันในการดำ�เนินชี ว ิ ต

ร้อยใจอุปสมบทหมู่ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน
กับความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารออมสินได้รับพระราชทานกำ�เนิดจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456
โดยมีพระราชประสงค์ เพื่อให้ประชาชนรู้จักการประหยัด เก็บออม และมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ปลอดภัย จากวันนั้น
ถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่ธนาคารออมสินยังคงยึดมั่นในการเป็นสถาบันเพื่อการออมส่งเสริมการออมทรัพย์ให้ประชาชน
ในทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนระดับฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยกำ�หนดกรอบนโยบาย แผนแม่บท แผนกลยุทธ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกันอย่างเหมาะสม
ด้านการส่งเสริมการออมการศึกษาและสร้างวินัยทางการเงิน
จากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ ด้านการออม
และน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
เป็นการจำ�ลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา เปิดโอกาส
ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ดำ�เนิ น การธนาคารด้ ว ยตนเอง ภายใต้ ก ารดู แ ล
ของธนาคารออมสินสาขาที่ทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาต่อยอดให้เด็กมีนิสัย
รักการออม ธนาคารโรงเรียนเริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2541 มาจนถึงในปี 2556
นี้มีธนาคารโรงเรียน จำ�นวน 853 แห่ง จำ�นวนบัญชีกว่า 1.5 ล้านบัญชี เงินออม
สะสมกว่า 500 ล้านบาท
10
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การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน
เพื่ อ ให้ เ ยาวชนได้ มี เ วที แ สดงความสามารถพั ฒ นา
ความสามารถให้ ก้ า วไกลในระดั บ สากล ธนาคารได้ รั บ เกี ย รติ
จาก ดร.วิ นั ย พั น ธุ รั ก ษ์ นายกสมาคมดนตรี แ ห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ในปี 2556 ธนาคารจัดการประกวดใน 4 ประเภท คือ Symphonic
Band การขับร้องประสานเสียง การขับร้องเพลงไทยสากลอมตะ
(ลูกกรุง) และการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ มีนกั เรียนร่วมการประกวด
จำ�นวน 1,112 คน จาก 121 โรงเรียน

กิจกรรมทางวิชาการ
• การประเมินความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ (TME)
นอกจากกิจกรรมด้านกีฬาและดนตรีแล้ว ธนาคารได้ร่วมกับสถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) จั ด การประเมิ น
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Thailand Mathematics
Evaluation TME) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่มีความสำ�คัญและเป็นพื้นฐานการนำ�ไปประกอบอาชีพในอนาคต
ปี 2556 มีเด็กนักเรียนเข้าทดสอบฯ จำ�นวน 128,613 คน จาก 945 โรงเรียน
ธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม 1,256 คน
จากสถานศึกษา 220 แห่ง เป็นเงินรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท

อีกทั้ง ธนาคารยังได้สนับสนุนมูลนิธิร่มฉัตรใน “โครงการเพชรยอดมงกุฎ สำ�หรับการแข่งขันในประเภทคณิตศาสตร์” และการประกวด
อ่านทำ�นองเสนาะทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อรักษาซึ่งคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เสริมสร้างให้เยาวชน
รักและชืน่ ชมในภาษาวรรณคดีกวีนพิ นธ์ของไทยจัดการประกวดทัง้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
มีนกั เรียนเข้าร่วมการประกวดจำ�นวน 318 คน จาก 130 โรงเรียน โดยผูท้ ชี่ นะการประกวดจะได้รบั เงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบตั ร

ธนาคารออมสิน
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• โครงการ “ออมสินจากร้อย สู่เงินล้าน”
เป็ น โครงการใหม่ ท่ี ธ นาคารออมสิ น ให้
ความสำ�คัญกับเยาวชนผู้ท่ีกำ�ลังศึกษาหรือผู้สำ�เร็จการ
ศึกษา อายุระหว่าง 16 - 25 ปี ทีม่ คี วามตัง้ ใจประกอบอาชีพ
เพือ่ เตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการใหม่ ธนาคาร
ได้จัดให้มีการประกวดแนวคิธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน
จากร้อยสูเ่ งินล้าน” เพือ่ ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการเก็บออม การบริหารเงิน พร้อมทีจ่ ะมีธี รุ กิจของตนเอง
เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมเยาวชนไทยให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป มีเยาวชน
ส่งโครงการเข้าประกวดจำ�นวน 3,068 คน 1,258 ทีม
และพาผู้ เ ข้ า รอบ 10 ที ม สุ ด ท้ า ยไปศึ ก ษาดู ง าน
ณ ประเทศญีป่ นุ่

• โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
เป็นโครงการที่สำ�คัญอีกหนึ่งโครงการของธนาคาร
ออมสินที่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2550
เนื่องจากเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พสกนิกรไทยร่วมใจกัน เพื่อเทิด
พระเกียรติและสนองแนวพระราชดำ�ริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
โดยนำ�เรื่อง “คุณธรรม” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นคุณสมบัติที่สำ�คัญของ
โรงเรียน และนักเรียนที่เข้าประกวดในโครงการนี้ในปี 2556
โครงการดังกล่าว มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล จำ�นวน 44 แห่ง
จาก 105 แห่ง และมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จำ�นวน 110 คน
จาก 170 คน โดยในประเภทสถานศึกษาจะได้เงินสนับสนุน
100,000 บาท ส่วนประเภทของนักเรียนจะได้เงินสนับสนุน
คนละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

• โครงการสนับสนุนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ในวาระที่ธนาคารออมสินดำ�เนินกิจการครบ 100 ปี
ธนาคารได้สนับสนุน โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิน่ ทุรกันดาร ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยการสร้างอาคารเรียน 4 แห่งและ
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2555 - 2557) จำ�นวน
10 ทุน รวมงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท
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• โครงการ “ค่ายใจสว่าง สู่ทางชีวิตใหม่”
เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธนาคารออมสิ น กั บ กรมคุ ม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดอบรมเยาวชนในความดูแลของ
กรมคุมประพฤติจัดอบรมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
ขอนแก่น ชลบุรี และตรัง จำ�นวน 250 คน มีระยะเวลา 3 วัน ด้วย
การอบรมแบบลูกเสือมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เยาวชนที่ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ใ ห้ มี เ จตคติ ที่ ดี รู้ จั ก การช่ ว ยเหลื อ
เกื้อกูล ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น อีกทั้ง ได้เรียนรู้
การอนุรักษ์ธรรมชาติ รู้จักวางแผนชีวิต วางแผนด้านการออมและ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพดี
สำ�หรับประเทศชาติต่อไป

ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อดำ�เนินโครงการพัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟูและงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2557 จำ�นวน 21
ล้านบาทต่อปี
• โครงการ “ออมสินพัฒนาบทบาทสตรี”
เพื่อสร้างวินัยการออม เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบริหารเงิน ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และได้นำ�ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและตำ�บล
พร้อมผู้เกี่ยวข้อง จำ�นวน 104 คน ไปศึกษาดูงานด้านการเงิน ณ Grameen Bank สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในโอกาสนี้ด้วย
• กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแก่ลูกค้าฐานรากและประชาชนทั่วไป
อีกบทบาทหนึง่ ของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบันเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการจัดกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้
- จัดงานมหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ จำ�นวน 14 ครั้ง
- จัดตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำ�นวน 120 ครั้ง ปี 2556 มีร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ
9,792 ร้านค้า มีรายได้หมุนเวียนจากการจำ�หน่ายสินค้ารวมทั่วประเทศกว่า 154 ล้านบาท
- ฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ปี 2556 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งหมด 115 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 5,413 คน นอกจากนี้ยังเพิ่มการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนกันดารในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ร้อยเอ็ด เพิ่มเติมขึ้นอีกจำ�นวน 11 หลักสูตร โดยมีเข้ารับการ
อบรมจำ�นวน 470 คน
- กิ จ กรรมจั ด อบรมและจั ด แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ศึ ก ษาดู ง านให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ของตลาดนั ด ออมสิ น สิ น ค้ า ชุ ม ชน
เพื่อประสบการณ์ที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ปี 2556 จัด 4 ครั้ง ในหัวข้อการสุขาภิบาลอาหาร
การเตรียมความพร้อมต้อนรับ AEC และขายอย่างไรให้ขายดีเป็นเทน้ำ�เทท่า โดยมีร้านค้าที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 197 ร้านค้า
• กิจกรรมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชนเป็นกิจกรรมต่างๆดังนี้
- “ออมสิน เพิ่มฝัน ปันรัก ให้น้อง” ณ บ้านเฟื่องฟ้า และบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ธนาคารมอบอุปกรณ์กีฬา
สนามเปตอง และตู้ทำ�น้ำ�ร้อน น้ำ�เย็น บริการตัดผมให้แก่เด็กๆ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ สร้างรอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กๆ ทุกคนในวันนั้น
- “ร้อยปี ร้อยดวงใจ ส่งความห่วงใย ให้สังคม” ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ธนาคารมอบเงินสนับสนุน
สมทบสร้างอาคารโครงการส่งเสริมสหกรณ์การออมทรัพย์ในโรงเรียน มอบอุปกรณ์ชีวอนามัย ชุดยาสามัญประจำ�บ้าน
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อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ นักเรียน มอบผ้าห่ม ข้าวสารและไข่ไก่ให้แก่ผ้สู ูงอายุเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพ
และบริการตัดผมฟรีอกี ด้วย
- “ออมสิ น ห่ ว งใยชาวประชา พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชน” ณ โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ แ ม่ จั น (ธนาคารโรงเรี ย น
ศึกษาสงเคราะห์ แม่จนั ) ธนาคารมอบเงินสนับสนุนการศึกษาต่อยอดกิจกรรมสือ่ การเรียนการสอนประดิษฐ์หนุ่ ยนต์คอมพิวเตอร์
และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน
- “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูส้ ำ�หรับนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลือ่ นไหว หรือสุขภาพ”
ธนาคารมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาการเคลื่อนไหว และการเรียนรู้ ได้แก่ รถเข็น ลู่วิ่งไฟฟ้า
ชุดฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) สื่อการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพของเด็ก และเยาวชน เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
สามารถขับเคลื่อนสังคมได้ต่อไปในอนาคต ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• กิจกรรมด้านชุมชน “โครงการธนาคารปูม้าออมสิน 99 ปี 99 ชุมชน”
เดินหน้าพัฒนาต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จากโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “เครือข่าย
ธนาคารปูม้า 84 ชุมชน ในพื้นที่ 14 จังหวัด ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ปี 2555 เพิ่มเป็น 99 ชุมชน และในปี 2556 ได้เพิ่มเป็น 106
ชุมชน จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผล พบว่าทรัพยากรปูม้ามีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ส่งผลถึงการเพิม่ ขึน้ ของรายได้
ลดรายจ่าย รวมทัง้ ช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศ เมือ่ ปริมาณปูมา้ เพิม่ ขึน้ ชุมชนมีอาหารทะเลที่เพียงพอต่อการบริโภค และส่วนเกินของ
ผลผลิตยังสามารถนำ�ไปสร้างรายได้ทำ�ให้ครอบครัวมีความเป็ นอยูท่ ีด่ ขี ึน้ มีเงินออมเหลือพอทีจ่ ะเก็บไว้เป็นทุนต่อยอดในการประกอบอาชีพ
ส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ธนาคารได้ต่อยอดในโครงการ เพื่อชุมชนดังนี้ เช่นโครงการ
“ออมสินอนุรักษ์พันธุ์ปู ดูแลชุมชน” ณ ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
ที่เกิดขึ้น หลังจากเปิดโรงเพาะพันธุ์ปูม้าออมสิน 99 ปี ณ หมู่บ้านปากคลอง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนสนใจ
การอนุรักษ์ทรัพยากรปูมา้ นำ�ความรู้จากศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าแห่งนี้ ไปต่อยอดการทำ�ธนาคารปูม้ายังบ้านเกิด พร้อมทั้งปล่อยลูกปู
ลงสู่ ท ะเล จำ�นวน 2,456 ตั ว อี ก ทั้ ง ธนาคารได้ ส นั บ สนุ น การฝึ ก อบรมซ่ อ มเครื่ อ งยนต์ เ ล็ ก เบื้ อ งต้ น ให้ กั บ ชาวบ้ า นในชุ ม ชน
รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนคนต้นแบบจำ�นวน 10 ทุนและมอบข้าว และไข่่ให้ผู้สูงอายุ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ในพื้นที่จำ�นวน 500 ชุดด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุน “สมาชิก สถาบันการเงินชุมชนบ้านร่องก๊อ” อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมอบเงินทุนส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่ผูป้ ระกอบการรายย่อย จำ�นวน 100 ราย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก มอบผ้าห่มกันหนาว จำ�นวน 1,000 ผืน
ยาสามัญประจำ�บ้าน 500 ชุด มอบข้าว ไข่ และน้ำ�ตาล จำ�นวน 500 ชุด และมอบเครื่องวัดไข้อัตโนมัติ แก่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
ประจำ�ตำ�บล 17 แห่ง
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รายงานประจำ�ปี 2556

ด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
• สนั บ สนุ น สมาคมยิ ม นาสติ ก แห่ ง ประเทศไทย เป็ น นโยบายของรั ฐ บาล ในโครงการการสนั บ สนุ น กี ฬ าจากภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา โดยธนาคารออมสิน ได้ร่วมสนับสนุนกีฬายิมนาสติก
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆและเพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ เ ยาวชนไทยได้ พั ฒ นากี ฬ ายิ ม นาสติ ก ไปสู่ ร ะดั บ โอลิ ม ปิ ค
ต่ อ ไป โดยได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณปี ล ะ 15 ล้ า นบาท เป็ น เวลาต่ อ เนื่ อ ง 4 ปี (ปี 2556 – 2559) รวมเป็ น เงิ น 60 ล้ า นบาท
• ศูนย์เทเบิลเทนนิส โรงเรียนวัดสังเวช ธนาคารสนับสนุนให้เป็นสถานทีฝ่ กึ ซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสของเด็กและเยาวชนในชุมชน
บางลำ�พู และบริเวณใกล้เคียง ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางสภาวะร่างกาย และจิตใจให้พร้อมต่อการเรียน อีกด้วย

• กิ จ กรรมต่ อ ยอดให้ กั บ เยาวชนสมาชิ ก ธนาคาร
โรงเรียน ธนาคารออมสิน
การแข่ ง ขั น กี ฬ าธนาคารโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ เ ยาวชน
มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์
มุ่งเน้นความมีน้ำ�ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี
เป็นเวทีให้เยาวชนเพิม่ ทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจน
เป็นบันไดไปสูโ่ ครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็น
นักกีฬาระดับชาติต่อไปในปี 2556 ธนาคารออมสินสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีนักกีฬาเข้าร่วม 12,612 คน 1,051 ทีม
จากธนาคารโรงเรี ย น 585 โรงเรี ย น เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ระดั บประเทศจัดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
ธนาคารออมสินยังคงมุง่ มัน่ ต่อยอดกิจกรรมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม และขยายพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียของธนาคาร ทัง้ ลูกค้า สังคม ชุมชน เยาวชน และพนักงาน มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทิ ดี่ ขี นึ้ ควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้คงอยู่ตลอดไป

ธนาคารออมสิน
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ 1/
2552

2553

2554

2555
(ปรับปรุง)

2556

เปลี่ยนแปลง

41,637
15,644
25,993
1,388
2,322
12,473
17,230
1,356

53,351
21,555
31,796
2,790
2,013
17,254
19,345
(55)

80,108
38,780
41,328
2,251
5,046
28,291
20,334
2,714

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

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

6.4
3.2
9.7
38.3
(15.1)
8.5
11.3
86.0

15,874
15,874

19,400
11,649
31,049

17,620
(7,506)
10,114

21,294
4,494
25,788

21,909
(4,948)
16,961

2.9
(210.1)
(34.2)

1,080,226
221,714
781,497
984,777
921,541
95,449

1,463,126
204,680
1,111,837
1,345,195
1,180,248
117,931

1,772,111
197,800
1,351,990
1,655,423
1,525,756
116,688

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

2,177,193
250,633
1,678,309
2,040,334
1,879,425
136,859

10.9
0.6
5.9
11.6
11.9
2.4

1.76
18.57
2.88
65.13
84.80
13.42
13.60
2.22
157.26

1.60
18.77
2.63
66.73
94.20
11.78
10.76
1.20
183.92

1.12
14.25
2.62
79.89
88.61
11.38
10.57
0.94
206.56

1.16
17.21
2.67
79.79
94.37
10.63
9.75
1.06
171.21

1.07
16.12
2.63
76.53
89.30
10.56
9.88
1.14
168.60

พนักงาน

10,433

11,374

12,737

13,787

14,666

สาขา 5/

620

726

867

932

1,001

236

229

140

160

155

1,184

2,332

3,549

4,821

4,901

349

470

613

733

853

(% YOY)

งบกำไรขาดทุน
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบร�การสุทธิ
รายไดจากการดำเนินงานอื่น
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น
กำไรจากการดำเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการดอยคา
และการปรับโครงสรางหนี้
กำไรสุทธิ 2/
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
งบดุล
สินทรัพยรวม
เง�นลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
เง�นใหสินเชื่อ 3/
หนี้สินรวม
เง�นฝาก
สวนของทุน
อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA) 2/
อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนเฉลี่ย (ROE) 2/
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดเฉลี่ย (NIM)
คาใชจายรวมตอรายไดรวม 2/
เง�นใหสินเชื่อตอเง�นฝาก
อัตราสวนเง�นกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ�น 4/
อัตราสวนเง�นกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงชั้นที่ 1 4/
อัตราสวนสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอเง�นใหสินเชื่อรวม (NPLs) 3/
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อที่หยุดรับรูรายได

หนวยใหบร�การ

6/

เคร�่อง ATM
ธนาคารโรงเร�ยน
1/ ปรับรูปแบบการนำเสนองบการเง�น ป 2553 - 2556 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)

2/ ตั้งแตป 2554 มีคาใชจายรายการพ�เศษ ไดแก คาใชจายผลประโยชนพนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู 5 ป ปละ 5,346.7 ลานบาท และเง�นประเดิมเขาโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทยอยจาย 10 ป
3/ เง�นใหสินเชื่อไดรวมลูกหนี้สถาบันการเง�นไวดวย โดยป 2552 จำนวน 43,900 ลานบาท ป 2553 จำนวน 40,286 ลานบาท ป 2554 จำนวน 34,568 ลานบาท ป2555 จำนวน 93,824 ลานบาท ป 2556 จำนวน 138,923 ลานบาท ตามลำดับ
4/

คำนวณตามเกณฑ Basel II ตั้งแตป 2554
ประกอบดวย สาขาเต็มรูปแบบ สาขายอย และสาขาธนาคารชุมชน
6/ ประกอบดวย หนวยใหบร�การทั่วไป หนวยใหบร�การบนอำเภอ รถ และเร�อเคลื่อนที่
5/
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กำไรสุทธิ 1/

เง�นใหสินเชื่อตอเง�นฝาก 2/

ลานบาท

รอยละ

25,000

100

20,000

94.37

94.20

89.30

88.61

84.80

75

15,000
17,620

21,294

21,909

0

19,400

5,000

15,874

10,000

2552

2553

2554

2555

2556

50

ROA 1/

2553

2552

2554

ROE 1/

รอยละ

รอยละ
25

2
1.16

18.57

15

1.07

18.77
14.25

10
2555

0

คุณภาพสินทรัพย 2/

LLR

171.21

157.26

1
0

168.60
NPLS

1.20

0.94

1.06

1.14

2555

2556

200
150
100
50
0

2552

2553

2554

2555

2556

แหง / เคร�่อง
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

4,821

250

206.56

2

2554

3,549

183.92

2553

เคร�อขายการใหบร�การ
LLR
รอยละ

2.22

2552

2,332

NPLS
รอยละ
3

16.12

5

2556

2552

726

2554

1,184

2553

620

2552

17.21

4,901

1.12

1,001

1.60

932

1

20

867

1.76

0

2556

2555

2553
2554
2556
2555
จำนวนสาขา
จำนวน ATM

1/ ตั้งแตป 2554 มีคาใชจายรายการพ�เศษ ไดแก คาใชจายผลประโยชนพนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู 5 ป ปละ 5,346.7 ลานบาท และเง�นประเดิมเขาโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทยอยจาย 10 ป
2/ รวมเง�นใหสินเชื่อแกสถาบันการเง�น ในป 2556 สินเชื่อจำนวน 138,923 ลานบาท คาเผื่อหนี้ฯ จำนวน 243 ลานบาท และ ป 2555 สินเชื่อจำนวน 93,824 ลานบาท คาเผื่อหนี้ฯ จำนวน 188 ลานบาท
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สารจากประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นางชูจิรา กองแก้ว)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

เศรษฐกิจไทยปี 2556 ชะลอตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2555
จากความต้องการภายในประเทศทัง้ ด้านการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนทีม่ แี นวโน้มปรับลดลง อีกทัง้ การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
ยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของไทย ประกอบกับนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์การเมือง
ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังถือได้ว่ามีเสถียรภาพจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าสอดคล้อง
กับอัตราเงินเฟ้อโลก
หนึ่งศตวรรษแห่งวิถีการออม....ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งวิ นั ยการออมให้กับกลุ่ม ลูก ค้าเป้าหมายทุ กกลุ่ ม และการสนั บสนุ น และพั ฒ นากลุ่ มลู กค้ า เศรษฐกิ จฐานราก
และรายย่อย เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้
การดำ�เนินงานในปี 2556 ของธนาคาร ประสบความสำ�เร็จอย่างเป็นที่น่าพอใจ และสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี
เพือ่ เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ100 ปี ของธนาคารได้จดั กิจกรรมทีห่ ลากหลายให้กบั ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ การให้รางวัลพิเศษกับผูฝ้ ากสลากออมสินและผูใ้ ช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือเงินรางวัลพิเศษปกติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ช่องทางการให้บริการหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้รักการออม และจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อฉลองการเปิดสาขา
ครบ 1,000 สาขา ณ สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา นอกจากนี้ ธนาคารยังดำ�เนินงานควบคูไ่ ปกับการทำ�กิจกรรมเพือ่ ตอบแทนชุมชน สงั คม
และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและประเทศเพือ่ นบ้านทีป่ ระสบวิกฤติอทุ กภัย
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จากการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกด้านของธนาคารในปี 2556 ส่งผลให้ตัวเลขทางการเงินที่สำ�คัญของธนาคารสูงกว่า
ปีที่ผ่านมา ทั้งสินทรัพย์ เงินฝาก สินเชื่อ และกำ�ไรสุทธิ รวมถึงการได้รับรางวัลเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ประจำ�ปี 2556 จากกระทรวง
การคลัง สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธนาคาร ยังสามารถมองได้ว่าสิ่งที่ธนาคารได้ดำ�เนินก ารก่อให้เกิดประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมอย่างไรบ้าง โดยมีบุคลากรทุกคนในธนาคารออมสินเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนธนาคารออมสิน
ไปสู่เป้าหมาย
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ดิฉันขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภารกิจของ
ธนาคารออมสินทีใ่ ห้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา และมีสว่ นผลักดันให้ธนาคารเติบโตก้าวหน้าได้อย่างสง่างาม
และยัง่ ยืน ตลอดจนขอบคุณผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน ทมี่ งุ่ มัน่ ทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ และจากก้าวแรก
พุทธศักราช 2456 ก้าวสูป่ ที ี่ 100 ในปี 2556 ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ สืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และมุ่งมั่นดำ�เนินการตามแนวนโยบายภาครัฐ ควบคู่ไปกับดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยความ “มั่นคง ยั่งยืน.....ตอบแทน
คืนสูส่ งั คม” สืบไป

ธนาคารออมสิน
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สารจากผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

(นายธัชพล กาญจนกูล)
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
รักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ปี 2556 เป็นปีซึ่งนำ�ความปลาบปลื้มมาสู่ปวงชนชาวไทย ที่มีโอกาสเข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จออกท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตามยังมีเหตุการณ์ที่นำ�มาซึ่งความเศร้าโศกของปวงชนชาวไทยจากการ
สิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556
ก้าวสู่ป ที ี่ 100 พุทธศักราช 2556…..ธนาคารออมสินได้จดั กิจกรรมเฉลิมฉลองครัง้ ยิง่ ใหญ่ เริม่ ตัง้ แต่ พิธสี วดมนต์ขา้ มศตวรรษ
ณ หอประชุมบุรฉัตร ตั้งแต่ช่วงคํ่าก่อนก้าวเข้าสู่เช้าวันที่ 1 เมษายน 2556 และในช่วงเช้า มีพิธีทำ�บุญใหญ่ธนาคารออมสินทุกสาขา
พร้อมกันทัว่ ประเทศ พร้อมกันนีไ้ ด้มกี ารเปิดอาคาร 100 ปี ธนาคารออมสิน และการจัดกิจกรรมอืน่ ๆ อาทิ การบรรพชาอุปสมบทหมูภ่ กิ ษุ
และสามเณร ที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง และบุตรพนักงานและลูกจ้างธนาคาร จำ�นวน 108 รูป ในโครงการ 100 ปี ธนาคารออมสิน ร้อยใจ
อุปสมบทหมูถ่ วายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั การจัดพิธี ไถ่ชวี ติ โค – กระบือ จำ�นวน 101 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน และกิจกรรมวิง่ ในระยะทางกว่า 700 กิโลเมตร เชียงใหม่-กรุงเทพ เพือ่ เฉลิมฉลอง ครบ 100 ปี
ของธนาคาร
สำ�หรับเศรษฐกิจของประเทศไทยภาพรวมในปี 2556 แม้ว่าจะมีการเติบโตตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากการฟื้นตัวที่ล้าช้า
ของเศรษฐกิจโลก และปัญหาการเมืองภายในประเทศ แต่ผลการดำ�เนินงานของธนาคารดีขน้ึ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ สินทรัพย์ เงินฝาก สินเชือ่
และรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล รวมถึงรายได้จากค่าธรรมเนียม โดยมีกำ�ไรสุทธิ 21,909 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 615 ล้านบาทจากปีกอ่ น
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 มีกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 26,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,680 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.31
มีสนิ ทรัพย์รวม 2,177,193 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 214,643 ล้านบาทจากปีกอ่ น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 มีเงินให้สนิ เชือ่ 1,678,309 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 93,164 ล้านบาทจากปีกอ่ น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 และเงินฝาก 1,879,425 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 199,661 ล้านบาทจากปีกอ่ น หรือคิด
เป็นร้อยละ 11.9 และอัตราหนีท้ ไ่ี ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPLs) ร้อยละ 1.14 ของสินเชือ่ รวม ซึง่ อยูใ่ นระดับตํา่ เป็นผลมาจากการดำ�เนินการเชิงรุก
ในการติดตามหนีอ้ ย่างใกล้ชดิ มากขึน้
และในโอกาสที่ธนาคารครบรอบ 100 ปี ธนาคารได้นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยในปี 2556 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าผู้รักการออมทุกกลุ่ม อาทิ
เงินฝากเผื่อเรียก Youth Savings เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 100 +1 วัน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ และเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด สามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งจัดประกวดเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อายุระหว่าง 16-25 ปี
ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดทางธุรกิจในโครงการออมสินจากร้อยสูเ่ งินล้าน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ขยายเครือข่ายสาขาและหน่วยให้บริการ
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ัวประเทศและพื้นที่ท่ีไม่มีธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มพี ธิ เี ปิด สาขาลำ�ดับที่ 1,000 ณ ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล
พลาซา บางนา และเรือออมสิน 15 ซึง่ เป็นเรือเคลือ่ นทีล่ ำ�ใหม่ ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2556 ธนาคารมีสาขาจำ�นวนทัง้ สิน้ 1,001 แห่ง หน่วย
ให้บริการ 23 แห่ง รถ mobile ให้บริการทางการเงินเคลือ่ นที่ 130 คัน และเรือรับฝากเคลือ่ นทีอ่ กี 3 ลำ�รวมถึงมีการติดตัง้ ATM จำ�นวน
4,901 เครือ่ ง รวมถึงเปิดช่องทางการให้บริการใหม่ในซือ้ สลากออมสินผ่านเครือ่ งเอทีเอ็ม และออมสิน Internet
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ธนาคารออมสินยังดำ�เนินบทบาทการสร้างรากฐานที่ม่นั คงแก่ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมวินัยใน
การออม และค่านิยมอันดีให้กบั เด็กและเยาวชน เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเติบโตทีส่ มดุลและยัง่ ยืน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ โครงการธนาคารโรงเรียน ณ สิน้ ปี 2556 มีธนาคารโรงเรียน จำ�นวน 853 โรงเรียน จำ�นวนบัญชีเงินฝาก 1.5 ล้านบัญชี
และจำ�นวนเงิ น ออมกว่ า 507 ล้ า นบาท โครงการประกวดดนตรี ธ นาคารโรงเรี ย น ธ นาคารออมสิ น ปี ท่ี 5 ในประเภทขั บ ร้ อ ง
เพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ขับร้องประสานเสียง และ Symphonic Band โครงการประเมินความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นปีท่ี 4 ที่ดำ�เนินการร่วมกับสถาบันการส่งเสริมการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบั น KEREI ซ่ึง เป็ น องค์ ก รที่ทำ�งานด้ า นการประเมิ น และรายงานผลการศึ ก ษา
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นปีท่ี 7
เพื่อสร้างสถานการศึกษาต้นแบบที่ดี และบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และการออม ส่งผลให้ปัจจุบันมีโรงเรียน
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วกว่า 284 แห่ง และนักเรียนนักศึกษา ซึง่ เป็นต้นกล้าคุณธรรมจริยธรรมสูส่ งั คมแล้วเป็นจำ�นวน 650 คน
การบริการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ในปี 2556 ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่งที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพือ่ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนข องผูป้ ระกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
และเครือข่ายผูป้ ระกอบการด้วยการลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดตัง้ สภาสถาบันการเงินของรัฐเป็นครัง้ แรก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และบูรณาการการทำ�งานร่วมกัน โดยมีผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานคนแรก โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี การดำ�เนิน
โครงการเพิม่ ทุนล้านใหม่ : เพือ่ อาชีพ เพือ่ รายได้ เพือ่ ครอบครัวอบอุน่ เป็นการโอนเงินเพิม่ ทุนกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง หมูบ่ า้ นละ
1 ล้านบาท ให้แก่กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองทัว่ ประเทศอีกจำ�นวน 8,089 กองทุน กิจกรรมประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมูบ่ า้ น
และชุมชนเมือง 4 ภูมิภาค เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้นำ�เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การดำ�เนินงานกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองให้มปี ระสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน
สำ�หรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งเน้นกิจกรรมที่จะตอบแทนและคืนกำ�ไรสู่สังคม และเน้น
การมีสว่ นร่วมของพนักงานธนาคาร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียท กุ ภาคส่วน อาทิ โครงการออมสินอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ดู แู ลชุมชน ณ บ้านปากคลอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจกรรมทำ�ปะการังเทียม ปล่อยลูกปูคืนสู่ทะเลและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ และเงินทุนเพื่อ
การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูธ้ นาคารปูมา้ และอุปกรณ์สำ�หรับโรงเพาะฟักพันธุป์ มู า้ แก่ชมุ ชนบ้านปากคลอง รวมทัง้ ทุนการศึกษาให้กบั บุตรหลาน
ของคนในชุมชน กิจกรรมออมสินห่วงใยชาวประชา พัฒนาความเข้มแข็งให้ชมุ ชน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั และสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านร่องก๊อ จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการติดตามผลการดำ�เนินงานของโรงเรียน และสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมสือ่ การเรียนการสอน
หุน่ ยนต์คอมพิวเตอร์ กจิ กรรมเพิม่ ฝัน ปันรักให้นอ้ ง ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟือ่ งฟ้า และสถานสงเคราะห์
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ จงั หวัดนนทบุรี กิจกรรมร้อยปีรอ้ ยดวงใจ ส่งความห่วงใยให้สงั คม ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบอุปกรณ์กฬี า อุปกรณ์ชวี อนามัย และทุนการศึกษา พร้อมทัง้ เปิดอาคารเรียนทีธ่ นาคารออมสินให้การสนับสนุน
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุน ทั้งด้านศึกษา การกีฬา และการดนตรี อาทิ ทีมฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคไทยในการแข่งขันฟุตบอล
ยูนิฟายด์รอบคัดเลือก ประจำ�เอเชียแปซิฟิค (Football World Unified Cup) การประกวดดนตรีวงดรัมไลน์ของโรงเรียนสตรีวิทยา 2
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพือ่ เข้าร่วมประกวดวงดรัมไลน์ระดับโลกในรายการ “2013 WGI Percussion World
Championships” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วงโยธวาทิตทีเ่ ข้าร่วมการประกวดดนตรีโลก ครัง้ ที่ 17 ณ เมืองแครคราด ประเทศเนเธอร์แลนด์
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถด้านดนตรีของเด็กไทย และสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง ใน 4 ภูมภิ าค
และในยามทีพ่ นี่ อ้ งชาวไทย และประเทศเพือ่ นบ้านประสบวิกฤติอทุ กภัย ผูบ้ ริหาร และพนักงานธนาคารออมสินได้ลงพืน้ ทีเ่ ข้าไป
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยนำ�สิง่ ของบรรเทาทุกข์ตา่ งๆ อาทิ เรือ ถุงยังชีพ นํา้ ดืม่ เวชภัณฑ์ ไปมอบให้กบั ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
ในจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านกิจกรรมออมสินรวมใจช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม และมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน
ประเทศฟิลปิ ปินส์ จำ�นวน 1 ล้านบาท ผ่านรายการพิเศษ “คนไทยส่งกำ�ลังใจช่วยเหลือฟิลปิ ปินส์”
ในวาระทีธ่ นาคารออมสินครบรอบ 100 ปี ในนามของคณะผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสิน ผมขอขอบคุณลูกค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภารกิจของธนาคารออมสินทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้คำ�แนะนำ�กับธนาคาร
มาโดยตลอด ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับไปสู่การเป็นธนาคารแห่งคุณภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออมและการสร้างวินัย
ทางการเงินให้กับเยาวชนและประชาชน การสร้างโอกาสให้ประชาชนระดับฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงิน
และการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสู่ประชาชน พร้อมเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ�ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะนำ�ไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนสืบไป
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รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประจำ�ปี 2556
ในปี 2556 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
1. ตามคำ�สั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ 2-67/2556 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผลตั้งแต่ ว ันที่ 15 ตุลาคม 2556
ถึง ปัจจุบัน ได้แก่
		
นายประเสริฐ
หลุยเจริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
นายสุเมธ		
ดำ�รงชัยธรรม		
กรรมการตรวจสอบ
		
นายสุรชัย		
โฆษิตเสรีวงค์		
กรรมการตรวจสอบ
2. ตามคำ�สั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ 2-37/2556 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2556
ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ได้แก่
		
นายประเสริฐ
หลุยเจริญ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
นายศรกวี		
ปูรณโชติ			
กรรมการตรวจสอบ
		
นายสุรชัย		
โฆษิตเสรีวงค์		
กรรมการตรวจสอบ
3. ตามคำ�สั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ 2-7/2556 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2556 โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2555
ถึง วันที่ 22 เมษายน 2556 ได้แก่
		
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
นายศรกวี		
ปูรณโชติ
กรรมการตรวจสอบ
		
นายสุรชัย		
โฆษิตเสรีวงค์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผู้บริหารสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง
สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
• การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส
และการสอบทานงบการเงินก่อนและหลังก ารตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี ร่วมกับสายงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและ
ฝ่ายบริหาร รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์งบการเงินในประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญรายไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดทำ�งบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ แ ละเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
• การสอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดีและกระบวน
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการควบคุมภายในธนาคารตามระเบียบ คตง.ข้อ 6 ราย
ไตรมาสและประจำ�ปี รายงานการวิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ การติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบงาน FIS และ
ระบบงาน CBS เพือ่ ให้มคี วามถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบกระบวนการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กระบวนการปฏิบตั งิ านสงเคราะห์ชวี ติ
การกำ�กับดูแลการใช้โปรแกรมทีไ่ ม่เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร การรายงานผลดำ�เนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration test)
และการประเมินช่องโหว่ (Vulnerabilities Assessment) สอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายไตรมาส รวมทั้งแนวทาง
การบริหารความเสีย่ ง และความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และไม่สง่ ผลกระทบต่อธนาคาร พร้อมทัง้ ได้เสนอแนะแนวทางเพือ่ ให้เกิดระบบการควบคุมทีร่ ดั กุม ป้องกัน ความเสีย่ ง
ความเสียหาย แ ละการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
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• การสอบทานการดำ�เนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน การติดตามการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย การรายงานผลการตรวจสอบสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อรายย่อย การทบทวน
สินเชื่อรายที่มีการโอนสิทธิการรับเงิน และการติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แ ละสร้างระบบการควบคุมภายในให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น
• การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Audit Plan) ปี 2557-2561 แผนการตรวจสอบประจำ�ปี (Audit Plan) ประจำ�
ปี 2557 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำ�ปี 2557 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร ปี 2557-2561 และการปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปี 2556 เสริมสร้างความมั่นใจในงานตรวจสอบภายในโดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ซงึ่ ได้จดั ทำ�แผนปฏิบตั งิ านเพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2557 และติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบตั ิ
งานเพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ รวมทัง้ รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ�ทางเดินสายอาชีพ (Career Path)
ของสายงานตรวจสอบภายใน โ ดยการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในได้ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถและสอบ
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
• การหารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
เพื่อมิให้มีการปฏิบัติการตรวจสอบที่ซํ้าซ้อน ต ลอดจนติดตามการปรับปรุงการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
• การหารือกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลุ่มงาน ค ณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
และผู้บริหารระดับกลุ่มงาน เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อจะได้รับทราบระบบการควบคุมภายใน และ
ความเสี่ยงของธนาคาร เพื่อหาแนวทางป้องกัน และเสนอแนะการแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อธนาคาร
• การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผล
การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายไตรมาส และประจำ�ปี โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพือ่
ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ต ามทีก่ ำ�หนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจำ�ปี 2557 นำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยได้รับค่าตอบแทน
เป็นเงิน 3,000,000.- บาท

(นายประเสริฐ หลุยเจริญ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบภายในยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในและคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 มีบทบาทในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการติดตามดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำ�กับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานต่างๆ ของธนาคาร
อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจ โดยการตรวจสอบและให้คำ�ปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
เทีย่ งธรรม เพือ่ ให้ธนาคารบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้คา่ ใช้จา่ ยและความเสีย่ งที่
เหมาะสม
ในปี 2556 สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
• คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรีและสายงาน
ตรวจสอบภายในส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในได้รบั ความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยกำ�หนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง และส่งผูต้ รวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 40 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ปัจจุบนั มีผตู้ รวจสอบภายในได้รบั วุฒบิ ตั ร
วิชาชีพรวมทั้งสิ้น 3 วุฒิบัตร ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information System Auditor :
CISA) จำ�นวน 7 คน ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จำ�นวน 3 คน และประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จำ�นวน 5 คน
• โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในสามารถปฎิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ มีการรายงานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน รวมทั้งได้จัดทำ�กฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งกำ�หนดบทบาทความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้พนักงานในธนาคารออมสินทุกคนรับทราบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร สายงานตรวจสอบภายในมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
• หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของสายงานตรวจสอบภายใน การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วนและความเชือ่ ถือ
ได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย คำ�สั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบงานที่มีผลกระทบสำ�คัญต่อ
การดำ�เนินงานและการรายงานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สายงานตรวจสอบภายใน ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดย
ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทุกครัง้ จะมี การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อช่วยป้องกัน
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
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• การปฏิบัติงานและการรายงาน สายงานตรวจสอบภายในจัดทำ�แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำ�ปี และ
แผนการตรวจสอบในรายละเอียด พิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจทำ�ให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและธนาคารไม่บรรลุผลตามที่
กำ�หนดไว้ มีการนำ�ปัจจัยเสี่ยงของสายงานบริหารความเสี่ยงมาใช้ทุกปัจจัย ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่สายงานตรวจสอบภายใน
กำ�หนดขึน้ เพือ่ จัดลำ�ดับความเสีย่ งในการกำ�หนดแผนการตรวจสอบ ให้มคี วามสอดคล้องกับทรัพยากรของสายงานตรวจสอบภายใน
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร เมือ่ ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
จะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน และจัดทำ�รายงาน
สรุปผลการติดตาม การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี นำ�เสนอผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินและคณะ
กรรมการตรวจสอบ
• การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในได้จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการประเมินคุณภาพภายหลัง
การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร โดยนำ�ผลการประเมิน
ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ธนาคารออมสิน
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คณะกรรมการ

นางชูจิรา กองแก้ว

นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร

อายุ 63 ปี

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

• ประธานกรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน
• พ.ศ. 2552 – 2553
• พ.ศ. 2551 – 2552
• พ.ศ. 2549 – 2550
• พ.ศ. 2548 – 2549

อธิบดีกรมบังคับคดี
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม

การอบรม 				
• หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ�ของสตรีในภาครัฐ รุ่นที่ 5 ประจำ�ปี 2544
• หลักสูตรการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ และเกณฑ์ประเมินผลการทำ�งานของกระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำ�หรับนักบริหารระดับสูง		
• หลักสูตรการวางระบบการควบคุมภายในของสำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 38 สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยนแอนด์ฟิวเจอร์ จำ�กัด
• อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญของสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ด้านการสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงยุติธรรม
• กรรมการกองทุนยุติธรรม
• ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
• ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
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อายุ 57 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำ�งาน
• พ.ศ. 2555
• พ.ศ. 2555
• พ.ศ. 2554 – 2556

กรรมการการเคหะแห่งชาติ
กรรมการ บมจ. อสมท.
กรรมการผังเมือง

การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิกสุธรรม จำ�กัด
• กรรมการบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายวัชรา ตันตริยานนท์
• กรรมการ
• ประธานกรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณ
• กรรมการบริหาร
อายุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California U.S.A.
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2550 – 2551 ประธานคณะกรรมการสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
• พ.ศ. 2552 – 2553 ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ สำ�นักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
• พ.ศ. 2552 – 2554 กรรมการร่างแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2553 – 2556 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 94/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุน่ 41/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ 16/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั (IOD)
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ 13/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ 13/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการบริหารความเสีย่ งบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำ�กัด
• กรรมการบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
• ทีป่ รึกษาสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ทีป่ รึกษาชมรมนักบริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร์ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)		
• ประธานคณะทีป่ รึกษาหนังสือ Voyage
• ทีป่ รึกษาบริษทั เอช แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน
  และสวัสดิการพนักงาน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาค่าตอบแทนของ
  ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
อายุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
• พ.ศ. 2552 – 2554
• พ.ศ. 2551
• พ.ศ. 2549 – 2551

หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุน่ ที่ 6 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
• หลักสูตร Advanced Executive Program สถาบัน Kellogg School of Management,
Northwestern University, U.S.A.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานธนารักษ์ระดับสูง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการบริษทั พีทที ี โกลบอล แอสเสท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
			

ธนาคารออมสิน

27

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการทีด่ ี

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อายุ 59 ปี

อายุ 54 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Development Studies, Economic Policy and Planning,
Institute of Social Studies, Rotterdam Erasmus University, The Netherlands
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง) สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
• พ.ศ. 2554 – 2555
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2552 – 2554
ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2552 		
รองผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2550 – 2552
กรรมการบริหารสำ�รอง ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2548 – 2550
รองผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง		
การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส 1) รุน่ ที่ 41 ของสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)
• หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program,
Northwestern University, U.S.A.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 72
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงชัน้ สูง รุน่ ที่ 1 (วปอ.มส1)
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 12
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน่ ที่ 5
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการอำ�นวยการและประธานอนุกรรมการงบประมาณโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ งบริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำ�กัด กระทรวงมหาดไทย

การศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Science (วิศวกรรมไฟฟ้า) University of Missouri (USA)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านธุรกิจการค้า บมจ. ไทยคม
• พ.ศ. 2543 - 2556
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการตลาด บมจ. ไทยคม
การอบรม
• หลักสูตรสำ�หรับผูบ้ ริหาร Stanford Executives Program 2013, USA.
• หลักสูตรสำ�หรับผูบ้ ริหาร Harvard University U.S.A.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 71/2549 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 4/2546 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• ประธานกรรมการบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำ�กัด
• กรรมการอิสระ และกรรมการบริษทั นํา้ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
• Directors of The Society of Satellite Professional International, SSPI
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นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
• กรรมการ
• ประธานกรรมการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการทีด่ ี
• ประธานกรรมการวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับการพัสดุ (กวพ.ออมสิน)
อายุ 62 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร เนติบณ
ั ฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิต
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
รองอัยการสูงสุด สำ�นักงานอัยการสูงสุด
• พ.ศ. 2550 – 2554
ผูต้ รวจการอัยการ สำ�นักงานอัยการสูงสุด
• พ.ศ. 2549 – 2550
อธิบดีอยั การฝ่ายคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)
• พ.ศ. 2547 – 2549
อธิบดีอยั การเขต 5
การอบรม
• หลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ 1 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 12
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.14)
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการคณะกรรมการอัยการ
• กรรมการการประปานครหลวง
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒคิ ณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ
• อนุกรรมการด้านผังรายการและเนือ้ หารายการสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
• ทีป่ รึกษาผูแ้ ทนการค้าไทย สำ�นักงานผูแ้ ทนการค้าไทย ทำ�เนียบรัฐบาล

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการจำ�แนกตำ�แหน่ง บรรจุ แต่งตัง้ ย้ายและสับเปลีย่ น
  เลือ่ นตำ�แหน่ง และอัตราเงินเดือนผูบ้ ริหารระดับสูง (กจส.)
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทน
   ของผูอ้ �ำ นวยการออมสิน
อายุ 48 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร เนติบณ
ั ฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิต
• LL.B. (Second Class Honors, Upper Division) University of Wales, United Kingdom
• Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ)
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม
• พ.ศ. 2551 – 2553
รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม (นักบริหาร 10)
• พ.ศ. 2546 – 2551
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานกิจการยุตธิ รรม (นักบริหาร 10)
• พ.ศ. 2543 – 2546
รองอธิบดีกรมบังคับคดี (นักบริหาร 9)
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• กรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิตศิ าสตร์
• กรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียน ประจำ�ประเทศไทย
• กรรมการบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ า้ ราชการอัยการ

ธนาคารออมสิน
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นายประเสริฐ หลุยเจริญ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำ�นาญ สาขาอายุรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์)
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2551 – 2554
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
• พ.ศ. 2547 – 2551
รองอธิบดีกรมอนามัย
• พ.ศ. 2546 – 2547
ผูอ้ ำ�นวยการโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
• พ.ศ. 2545 – 2546
ผูอ้ ำ�นวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
การอบรม
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program FGP รุน่ ที่ 7/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program RCP รุน่ ที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 157/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุน่ 41/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ 8/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ 16/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ 13/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
รุน่ 13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• Hospital Management Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
• Leadership Program and Capacity Building Program, Kellogg School of Management
,Northwestern University
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 11
• หลักสูตรการจัดการความมัน่ คงระดับสูง รุน่ ที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• ข้าราชการบำ�นาญกระทรวงสาธารณสุข
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นายประภาศ คงเอียด
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการทีด่ ี
อายุ 51 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ประกาศนียบัตร เนติบณ
ั ฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิต
• ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิต
• International Tax Program Certificate And Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard
Law School Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2555 – 2555
ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
• พ.ศ. 2546 – 2555
ผูพ้ พิ ากษาศาลภาษีอากรกลาง
• พ.ศ. 2544 – 2546
ผูพ้ พิ ากษาประจำ�กระทรวง ช่วยงานในตำ�แหน่ง
		
ผูพ้ พิ ากษาศาลภาษีอากรกลาง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 172/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 20/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program FGP รุน่ ที่ 6/2013 สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee RCC รุน่ ที่ 16/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน่ ที่ 4/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program ACP รุน่ ที่ 44/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program RCP รุน่ ที3่ 2/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• International Tax Law Course, Center for Commercial Law Studies, Queen Mary,
University of London
• Executive Development Program on International Business Transaction and
Taxation, Duke Center for International Development, Duke University, U.S.A.
• 60th International Congress of the International Fiscal Association, International
Fiscal Association, Amsterdam, the Netherlands
• 59th International Congress of the International Fiscal Association, International
Fiscal Association, Buenos Aires, Argentina		
• 57th International Congress of the International Fiscal Association, International
Fiscal Association, Sydney, Australia
• International Taxation, The University of New South Wales, Australia
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• ประธานกรรมการโรงแรมเอราวัณ
• กรรมการบริษทั กรุงไทยกฎหมาย จำ�กัด

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

• กรรมการ
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• กรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน
   และสวัสดิการพนักงาน
อายุ 59 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
• พ.ศ. 2554
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• พ.ศ. 2553 		
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
• พ.ศ. 2552
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• พ.ศ. 2551 		
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
• พ.ศ. 2549		
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล
การอบรม
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 1 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• หลักสูตรสำ�หรับผูบ้ ริหาร สถาบันวิทยาตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 10
• หลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนานักบริหาร สถาบัน National Graduate Institute for
Policy Studies (GRIPS) ประเทศญีป่ นุ่
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2548
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุน่ ที่ 33
• หลักสูตรนายอำ�เภอ รุน่ ที่ 32 					
• หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุน่ ที่ 34				
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั 						
• กรรมการองค์การตลาด
• กรรมการสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
• กรรมการการไฟฟ้านครหลวง

นายชัยธวัช เสาวพนธ์
• กรรมการ
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาค่าตอบแทน
  ของผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
• กรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณ
• กรรมการจำ�แนกตำ�แหน่ง บรรจุ แต่งตัง้ ย้าย และสับเปลีย่ น เลือ่ นตำ�แหน่ง
  และอัตราเงินเดือนผูบ้ ริหารระดับสูง (กจส.)
อายุ 52 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Applied Science (Civil Engineering), University of Waterloo, Canada
• ปริญญาตรี วศ.บ.(โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2555 – 2556 กรรมการโรงงานไพ่
• พ.ศ. 2554 – 2556 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
• พ.ศ. 2555
กรรมการบริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
• พ.ศ. 2551
อนุกรรมการพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ
		
กระทรวงศึกษาธิการ
• พ.ศ. 2548 - 2549 ทีป่ รึกษาประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2547 - 2549 ประธานอนุกรรมการ สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
		
(องค์กรมหาชน) สาขาจังหวัดเชียงใหม่
• พ.ศ. 2545 - 2548 ผูอ้ ำ�นวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2542 - 2545 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2539 - 2542 ผูช้ ว่ ยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2533 - 2539 รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2525 – 2527 วิศวกรโยธา สำ�นักงานพลังงานแห่งชาติ
การอบรม
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ ที1่ 5/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 159/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 75/2551 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุน่ ที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตรนักบริหารงานมหาวิทยาลัยระดับสูง รุน่ ที่ 4 ทบวงมหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• ข้าราชการบำ�นาญสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒคิ ณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ถาบันอนุญาโตตุลาการ
• กรรมการบริษทั วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน
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นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม

• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

อายุ 49 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Steton School of Economics and Business
Adminis tration Mercer University, U.S.A.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงินและประธาน
		
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน บริษทั บางจากปิโตเลียม จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 – 2552
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน บริษทั ธนารักษ์
		
พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2548 – 2550
ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ การเงิน และการลงทุน สำ�นักงานกฎหมาย
		
ไลบร้า (ประเทศไทย)
• พ.ศ. 2547 – 2550
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั วินโคสท์ อินดัสเทรียล
		
พาร์ค จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2541 – 2547
ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
		
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์กรมหาชน รุน่ ที่ 12 ของสถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒสิ ถาบันอนุญาโตตุลาการ
• กรรมการบริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษทั บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด
• กรรมการบริษทั บางจากกรีนเนท จำ�กัด
• กรรมการบริษทั บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขต
เจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีการเงิน และการคลังสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• มิถนุ ายน 2556 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2554 – 2555
กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นํา้ มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553
ทีป่ รึกษาประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
• พ.ศ. 2552 – 2553
กรรมการบริษทั บริษทั โพสต์ พับลิซชิง จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 – 2553
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แฟมมิล่ี โนฮาว จำ�กัด
• พ.ศ. 2548 – 2553
กรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 – 2553
กรรมการและผูอ้ ำ�นวยการ มูลนิธดิ ำ�รงชัยธรรม
• พ.ศ. 2547 – 2553
กรรมการ รองกรรมการอำ�นวยการอาวุโส บริษทั จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
การอบรม
• หลักสูตร “ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุน่ ที่ 17 วิทยาลัยการยุตธิ รรม สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร “ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC1) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง”
(ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตร “หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (วตท.รุน่ ที่ 8)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Company Secretary Program (CSP) รุน่ 28/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Role Of The Compensation Committee (RCC) รุน่ 3/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 21/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
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รายงานประจำ�ปี 2556

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
• ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการและเลขานุการ
อายุ 45 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller International University,
London, England
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัตกิ ารทำ�งาน
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2554 – 2555
รองประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนบริษทั
		
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
• พ.ศ. 2553 – 2555
กรรมการผูจ้ ดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์
• พ.ศ. 2552 – 2553
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
		
ธนชาต จำ�กัด
• พ.ศ. 2552 – 2553
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำ�กัด
• พ.ศ. 2551 – 2553
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนบริษทั
		
ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548 – 2553
ธนาคารออมสิน
		
- รองผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
		
- หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน (CFO)
• พ.ศ. 2549 – 2552
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บริษทั ข้อมูล
		
เครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
• พ.ศ. 2548 – 2549
ประธานกรรมการบริษทั จี แคปปิตอล จำ�กัด
• พ.ศ. 2547 – 2549
กรรมการ และกรรมการบริหารบริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 – 2548
ธนาคารออมสิน
		
- กรรมการ และกรรมการบริหาร
		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		
- รองประธานคณะกรรมการมูลนิธอิ อมสินเพือ่ สังคม

• พ.ศ. 2544 – 2546
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
		
- กรรมการ และอนุกรรมการบริหาร
		
- ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย และติดตามหนีส้ นิ
• พ.ศ. 2540 – 2541
กรรมการบริษทั ขนส่ง จำ�กัด (บ.ข.ส.)
การอบรม
• Certificate of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program,
Marshall School of Business, University of Southern California, U.S.A.
• Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 100/2551สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 8
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 14
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน่ ที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
ตำ�แหน่งงานอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการบริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหารบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
• ผูช้ ำ�นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒสิ ภา

ธนาคารออมสิน
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คณะผู้บริหารระดับสูง

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

นายธัชพล กาญจนกูล

ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
(ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557)

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
รักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนเรนทร์ ปัญญาปฎิภาณ

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
34
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นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มสินเชื่อรายย่อย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

นายบรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มการตลาด

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฎิบัติการ

นายศิริชัย วงศาโรจน์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1

นายปรีมล วงษ์ม่วง

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2
ธนาคารออมสิน
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นางพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4

นายเจนจัด พลไพรินทร์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5

นางรสริน โศจิพันธุ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
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นายวีระศักดิ์ วัชรโกสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการตลาดสินเชื่อ

นายปรีชา กีรพิมล

นายประกิจ ชีพภักดี

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ
และการบริการ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ

นางอารยา ยมนา

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน

ธนาคารออมสิน
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นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าขนาดใหญ่และภาครัฐ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล

ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อและบริหารเงิน

นายนำ�พร ยมนา

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานทรัพยากรบุคคล
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นางสาวเรณู กิจเกษม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวประดา เสมรบุณย์

นายสุพจน์ อาวาส

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานสินเชื่อชุมชน

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพย์สิน

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย

นายสัณฐาน อยู่ศิริ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง

ธนาคารออมสิน
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นางสาวบุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและกลยุทธ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน

นายชุมพล พิมเสน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นายมงคล เปียเมือง

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
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นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2

นายมนัส พิรณฤทธิ์

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานการตลาด

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ

นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและกลยุทธ์

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน

ธนาคารออมสิน
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โครงสรางองคกร
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการบร�หารดาน
โครงสรางองคกร บุคลากร
คาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

สายงานตรวจสอบภายใน

ผูอำนวยการธนาคารออมสิน

ฝายตรวจสอบภายในสาขา
ฝายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ
ฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ตอสังคม และสิ�งแวดลอม
คณะกรรมการกำกับดูแล
การบร�หารกิจการที่ดี

ฝายสอบทานสินเชื่อ
ฝายพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม

ฝายเลขานุการธนาคาร
ฝายสื่อสารองคกร

ฝายกำกับการปฎิบัติงาน และธรรมาภิบาล

สายงานกิจการสาขา 1
ธนาคารออมสินภาค 1
ธนาคารออมสินภาค 2
ธนาคารออมสินภาค 3

สายงานกิจการสาขา 2
ธนาคารออมสินภาค 4
ธนาคารออมสินภาค 5
ธนาคารออมสินภาค 6

กลุมการตลาด
สายงานการตลาด

ฝายการตลาดสินเชื่อ 1
ฝายการตลาดสินเชื่อ 2
ฝายการตลาดสินเชื่อ 3
ฝายบัตรเครดิต

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
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สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ
เงินฝาก สินเชื่อ เเละบริการ

ฝายการสลากออมสิน และเงินฝาก
ฝายสงเคราะหชีวิต
ฝายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑและชองทาง
บริการ

กลุมการลงทุน และบร�หารเง�น
สายงานการลงทุน

ฝายธุรกิจการลงทุน
ฝายธุรกิจตราสารหนี้
ฝายธุรกิจการเงินสวนบุคคล

สายงานบริหารเงิน
และตางประเทศ

ฝายบริหารเงิน
ฝายธุรกิจปริวรรต
ฝายการคาตางประเทศ

สายงานการเงิน

ฝายการบัญชี
ฝายบัญชีสินเชื่อ
ฝายบริหารเงินสด และเช็ค

กลุมสินเชื่อธุรกิจ
สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ลูกคา SMEs

ฝายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1
ฝายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 2
ฝายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 3
ฝายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 4
ฝายสินเชื่อธุรกิจลีสซิ่ง
และเเฟคตอริ่ง

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกคา
ขนาดใหญและภาครัฐ

ฝายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ
ฝายสินเชื่อภาครัฐ และสถาบัน 1
ฝายสินเชื่อภาครัฐ และสถาบัน 2

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

สายงานบริหารความเสี่ยง

ฝายบริหารความเสี่ยง
ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญ
และการลงทุน
ฝายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ SMEs
สวนสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
แผนงาน และงบประมาณ
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฎิบตั งิ าน และพ�จารณาคาตอบแทน
ของผูอ ำนวยการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการบร�หาร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบร�หาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

กลุมสินเชื่อรายยอย
สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ลูกคาบุคคล

ฝายวิเคราะหสินเชื่อบุคคล
ฝายวิเคราะหสินเชื่อเคหะ

สายงานสินเชื่อชุมชน

ฝายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ
ฝายสินเชื่อประชาชน
ฝายสินเชื่อองคกรชุมชน

กลุมปฎิบัติการ
สายงานปฎิบัติการสินเชื่อ
และบริหารการเงิน

กลุมยุทธศาสตร
และทรัพยากรบุคคล
สายงานนโยบาย
และกลยุทธ

ฝายพิธีการสินเชื่อ
ฝายปฎิบัติการสินเชื่อ
ฝายปฎิบัติการบริหารเงิน
ฝายปฎิบัติการการลงทุน

ฝายกลยุทธองคกร
ฝายบริหารแผนงานและ
งบประมาณ
ฝายวิจัย

สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย

สายงานทรัพยากรบุคคล

ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล
ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาธุรกิจ
ฝายจัดการทรัพยสินรอการขาย
ฝายนิติการ
ฝายคดี
ฝายบังคับคดี

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝายสวัสดิการ และสงเสริม
คุณภาพชีวิต
ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝายพัฒนาองคกร

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สายงานวางแผนและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายพัฒนาระบบงานบริการลูกคา
ฝายพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
สวนสถาปตยกรรมพัฒนาระบบงาน

สายงานปฎิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายปฎิบัติการศูนยสารสนเทศ
ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานบริหารทรัพยสิน

ฝายการพัสดุ
ฝายบริหารงานกลาง
ฝายประเมินราคาหลักทรัพย
สวนออกแบบ และกอสราง

ณ ธันวาคม 2556
ธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน มีจุดเริ่มต้นจาก แบงค์ลีฟอเทีย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้

ศึกษาและสำ�รวจนิสัยคนไทยในการออมเบื้องต้น และเพื่อให้ประชาชนรู้จักการประหยัดการเก็บออม มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
เงินทองของประชาชนให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ต่อมาพระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�เนินการจัดตั้ง “คลังออมสิน”
ขึ้นในสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติ
คลังออมสิน พ.ศ.2456” ประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456
ต่อมาในปี พ.ศ.2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำ�ริเห็นควรโอนกิจการคลังออมสิน
ให้ ไ ปอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมไปรษณี ย์ โ ทรเลข กิ จ การได้ เ ริ่ ม แพร่ ห ลายและเป็ น ที่ นิ ย มของประชาชนอย่ า งกว้ า งขวาง
ซึง่ นับได้วา่ กิจการคลังออมสินในช่วงระยะนีเ้ ติบโตขึน้ มาก จึงเรียกได้วา่ เป็น “ยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลังออมสินแห่งประเทศไทย”
ภายหลั ง เมื่ อ สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ยุ ติ ล ง รั ฐ บาลได้ เ ห็ น คุ ณ ประโยชน์ ข องการออมทรั พ ย์ แ ละความสำ�คั ญ ของคลั ง ออมสิ น ที่ มี
ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะของคลังออมสินขึ้นเป็นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำ�เนินธุรกิจภายใต้ “พระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิน” พ.ศ.2489 มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เริ่มดำ�เนินธุรกิจในรูปธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2490 และคำ�ว่า “คลังออมสิน” ก็ได้เปลี่ยนเป็นคำ�ว่า
“ธนาคารออมสิน” นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาระบบการดำ�เนินงานและบริการในทุกด้านอย่างเป็น
พลวัต ธนาคารจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้า มากกว่า 26 ล้านบัญชี โดยระดมทรัพยากรในทุกด้านเตรียมการ
เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการ
และครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย
ปัจจุบันธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกันอยู่ภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง มีพนักงานจำ�นวน 10,433 คน มีสาขา 597 สาขาทั่วประเทศ โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ พหลโยธิน
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยธนาคารออมสินมีอายุครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ธนาคารออมสินได้นำ�เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบพิเศษหลากหลายประเภทให้ลูกค้า
และประชาชนทั่วไป เลือกออมเงินได้ต ามความต้องการทั้งเงินฝากระยะสั้น และเงินฝากระยะยาว เพื่อตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการ
คุณตลอดทั้งปี เริ่มจากการเปิดรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 99 วัน (รุ่น 3) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556 อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.59 ต่อปี ดอกเบี้ยสูง บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ตามมาด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 199 วัน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่
11 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี และเพื่อเฉลิมฉลองธนาคารออมสินครบรอบ 100 ปี ธนาคาร
ได้เปิดรับฝากเงินส ำ�หรับกลุ่มวัยเกษียณ คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน
2556 ซึ่งรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ข ึ้นไป เปิดบัญชีขั้นตํ่า 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ( Step
Up) เริ่มตั้งแต่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในเดือนที่ 1 – 3 ร้อยละ 2.50 ต่อปี เดือนที่ 4 – 6 และเดือนที่ 7 – 9 ร้อยละ 3.50 ต่อปี ไปจนถึง
ร้อยละ 10.00 ต่อปี ในเดือนที่ 10 เฉลีย่ ได้รบั อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.25 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ�ร้อยละ 3.82 ต่อปี ทัง้ นี้ เงินฝาก
เผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ มีลักษณะเด่นจากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั่วไป คือจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน ถอนเดือนละกี่ครั้งก็ได้
โดยให้ผลตอบแทนตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง สำ�หรับลูกค้าทั่วไปก็มีผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 100 + 1 รับฝากระหว่าง
วันที่ 1 – 30 เมษายน 2556 เช่นกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ�ร้อยละ 3.53 ต่อปี และผลิตภัณฑ์
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ซึ่งเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี และเปิดรับฝาก
อีกครั้งร ะหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้
เปิดรับฝากต่อในระหว่างวันที่ 9 กันยายน ถ ึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 2.90 ต่อปี
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นอกจากนีธ้ นาคารยังได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินต่างๆ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ 4 เดือน อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 2.55 ต่อปี ซึง่ เปิดรับฝากในงาน Money Expo 2013 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2556
งานเทศกาลหนังสือวันแม่ @ Airport Link ณ แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2556 งาน Thailand
Smart Money สัญจรขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 ซึ่งผู้ฝากต้องมีใบจอง
สิทธิ์ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ในงานดังกล่าวเท่านั้นจึงจะฝากเงินได้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้เปิด
รับฝากอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556 และวันที่ 7 ตุลาคม –15 พฤศจิกายน 2556 ด้วย และ
ต่อมาได้เปิดรับฝากอีก ในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2556
ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี ซึ่งผู้ฝากต้องมีใบจองสิทธิ์ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน จึงจะฝากเงินได้เช่นกัน และ
เพื่อส่งเสริมให้มีการออมอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน
โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี
ตามลำ�ดับ โดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือนนี้ มีจุดเด่นที่จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 ของเดือน ถอนก่อนครบกำ�หนดก็ยังคงได้ดอกเบี้ย
เท่าเดิม (ร้อยละ 2.60 ต่อปี) ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงต้องขยายระยะเวลารับฝากเงินไปจนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2557
ส่งท้ายปี 2556 ในโอกาสฉลองเปิดสาขาที่ 1,000 ธนาคารออมสินมอบความพิเศษสำ�หรับลูกค้า 1,000 รายแรก ที่มาร่วมฉลอง
เปิดสาขาเซ็นทรัลพลาซาบางนา ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2556 และเปิดบัญชีใหม่ของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 100+1 วัน
(สาขาที่ 1,000) โดยให้อตั ราดอกเบีย้ สูงถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ�ร้อยละ 4.70 ต่อปี ซึง่ ก็ยงั คงได้รบั การตอบรับ
จากลูกค้าอย่างล้นหลาม สำ�หรับลูกค้ากลุ่มเด็ก และเยาวชน ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝาก Youth Savings สำ�หรับเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุระหว่าง 7 – 20 ปี เปิดบัญชีขั้นตํ่า 100 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ชิงโชค New iPad จำ�นวน 200 รางวัล มูลค่ารวม 4,000,000 บาท สำ�หรับผู้เปิดบัญชีถึงวันที่ 10 เมษายน 2556 และมีบัญชีเงินฝาก
Youth Savings มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน รวมทั้งมีเงินฝากคงเหลือไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท ณ วันจับรางวัล พร้อมรับสิทธิ์ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก เมื่อสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต หรือบัตร เอทีเอ็ม
ตลอดปี 2556 ธนาคารออมสิน ได้ดำ�เนินการตามวิสยั ทัศน์ดา้ นการออมอย่างเด่นชัด จนเป็นทีป่ ระจักษ์ถงึ ความสำ�เร็จด้านส่งเสริม
การออม... ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินทีม่ น่ั คงเพือ่ การออม วันนี้ และตลอดไป...
ผลิตภัณฑ์สลากออมสิน
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี อายุสลาก 3 ปี สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง รางวัลที่ 1 หมุน 3 ครั้ง ครั้งละ 10,000,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ รวมถึงรางวัลเลขท้าย ให้ผู้ฝากได้ลุ้นรับโชคอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเลขท้าย 6 ตัว รางวัลเลขท้าย
5 ตัว และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 2 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท 300 บาท และ 150 บาท ตามลำ�ดับ โดยในปี 2556 ธนาคารออมสิน
เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี รวมทั้งสิ้น 7 งวด เริ่มจากการเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษอายุ 3 ปี งวดที่ 57 ด้วยสลากรูปภาพ
ชุดอัญมณี (ไพลิน) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2556 – 24 มีนาคม 2556 ดอกเบี้ยครบอายุ 2.75 บาทต่อหน่วย คิดเป็นผลตอบแทน
ขั้นตํ่าร้อยละ 1.833 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจะเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงเงินฝาก คือ วงเงินฝาก 5 แสนบาท 5 ล้านบาท และ
50 ล้านบาท จะได้รับผลตอบแทนขั้นตํ่าร้อยละ 2.553 ร้อยละ 2.697 และร้อยละ 2.717 ต่อปี ตามลำ�ดับ ต่อมาธนาคารเปิดรับฝาก
สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 58 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2556 โดยมีเงื่อนไข และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจ ากงวดที่ 57
คือ ดอกเบี้ยครบอายุ 3.00 บาทต่อหน่วย คิดเป็นผลตอบแทนขั้นตํ่าร้อยละ 2 ต่อปี และผลตอบแทนจะเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงเงินฝาก คือ
ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนขั้นตํ่าร้อยละ 2.720 ร้อยละ 2.864 และร้อยละ 2.883 ต่อปี ตามลำ�ดับวงเงินฝาก 5 แสนบาท 5 ล้านบาท
และ 50 ล้านบาท จากนั้น ธนาคารได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 59 – 61 ด้วยสลากรูปภาพ “พระบรมฉายาทิสลักษณ์
รัชกาลที่ 6” โดยงวดที่ 59 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2556 งวดที่ 60 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม
2556 และงวดที่ 61 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556 โดยมีเงื่อนไข และผลตอบแทนเช่นเดียวกับสลากออมสินพิเศษ 
งวดที่ 58 และส่งท้ายปีอย่างสวยงาม ด้วยสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 62 และ 63 ด้วยสลากรูปภาพ “สลากออมสินพิเศษ 100 ปี”
ธนาคารออมสิน
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(เพชรสี ช มพู ) ซึ่งจัดทำ�ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสธนาคารออมสินจัดตั้งครบรอบ 100 ปี โดยเปิดรับฝากงวดที่ 62 ตั้งแต่วันที่
4 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2556 และงวดที่ 63 เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 – 27 มกราคม 2557 โดยมีเงื่อนไขและ
ผลตอบแทนเช่นเดียวกับสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 61 ธนาคารออมสินในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันการเงินของรัฐ มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือให้
เศรษฐกิจของประเทศมีความมัน่ คง และสร้างเสริมให้ประชาชนมีวนิ ยั ในการออม ซงึ่ ได้รบั การสนับสนุนจากลูกค้าและประชาชนทัว่ ไปด้วย
ดีมาตลอด ดังนัน้ นอกจากการเปิดรับฝากสลากออมสินอย่างต่อเนือ่ ง เอาใจคนรักการออมพร้อมการลุน้ โชคโดยไม่กนิ ทุนแล้ว ในปี 2556
ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองธนาคารออมสินครบรอบ 100 ปี ธนาคารได้ตอบแทนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมสลากออมสินพิเศษฉลองธนาคารครบรอบ 100 ปี ด้วยการมอบรางวัลพิเศษเป็นทองคำ�แท่งและ
ทองรูปพรรณ จำ�นวน 544 รางวัล รวมนํา้ หนักทองคำ� 1,200 บาท ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม – 30 กันยายน
2556 แบ่งการออกรางวัลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 2556 โดยรางวัลที่ 1 ทองคำ�แท่งหนัก 100 บาท ซึ่ง
จากการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้ ธนาคารได้รบั การตอบรับจากลูกค้าฝากสลากออมสินอย่างมากมายเกินเป้าหมาย และได้มอบรางวัลทองคำ�
ให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีครบทุกภาคทั่วประเทศ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และครอบครัว (GSB LIFE)
เริ่มต้นปี 2556 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขาย เทศกาลสัปดาห์แห่งความรัก กับเงินฝาก...คุ้มครองชีวิต โดยจัดให้มีโปรโมชั่น
พิเศษมอบของสมนาคุณเป็นหมอนรูปหัวใจใส่เม็ดโฟมให้กบั ผูฝ้ ากทีเ่ ปิดบัญชีเงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ วงเงินสงเคราะห์ตงั้ แต่ 100,000 บาท
ขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 11–17 กุมภาพันธ์ 2556 และต่อมาในเดือนมีนาคม ธนาคารออมสินออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สงเคราะห์ชวี ติ แบบออมสินมรดก กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ ซึง่ สามารถเลือกระยะเวลาส่งเงินฝากได้ 4 ระยะ คือ 5 ปี 10 ปี
15 ปี 20 ปี พร้อมรับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ในช่วงเปิดตัวมอบของสมนาคุณสลากออมสิน มูลค่า 100 บาท ในทุกวงเงินสงเคราะห์
100,000 บาท ในเดือนเมษายน ธนาคารออมสินเปิดตัวผลิตภัณฑ์ GSB LIFE เงินฝาก...คุ้มครองชีวิต รูปแบบใหม่ แบบออมสิน
เกษียณเพิม่ ทรัพย์ 6/1 และแบบออมสินเกษียณเพิม่ ทรัพย์ 10/1 ซงึ่ ผูฝ้ ากสามารถเปิดบัญชีในจำ�นวนเงินสงเคราะห์ตงั้ แต่ 100,000
บาทเป็นต้นไป ไม่เกิน 3,000,000 บาท และผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมเมื่อประสบอุบัติเหตุในวงเงินส งเคราะห์ 100,000 บาท
โดยคุ้มครองการประสบอุบัติเหตุในรอบปีแรกของกรมธรรม์การฝากเงิน ทั้งนี้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบออมสินเกษียณ เพิ่มทรัพย์ 6/1
และแบบออมสินเกษียณเพิ่มทรัพย์ 10/1 เปิดรับฝากถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เดือนพฤษภาคม GSB LIFE จัดเทศกาลส่งเสริม
การศึ ก ษา มอบชุดปากกา และดินสอ Rotring smart set ให้แก่ผู้ฝากที่เปิดบัญชีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบออมสินคู่ขวัญ
แบบออมสินเพือ่ ลูกรัก และแบบออมสินเพือ่ บัณฑิต เดือนสิงหาคม เทศกาล สายสัมพันธ์แห่งครอบครัว รับของสมนาคุณสลากออมสินพิเศษ
เมือ่ เปิดบัญชีเงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ แบบทีม่ รี ะยะเวลาส่งเงินฝากเกิน 5 ปี ตอ่ เนือ่ งทันทีในเดือนกันยายน กับเทศกาลส่งเสริมการออม
ออมเงินได้ทอง สำ�หรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบที่มีระยะเวลาส่งฝากไม่เกิน 5 ปี ได้แก่ แบบออมสิน 5/1
แบบออมสิน 10/1 แบบทรัพย์เพิ่มพูน 5/2 แบบออมสินเพิ่มพูน 7/1 จำ�นวนเงินสงเคราะห์ชีวิต ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
รับของสมนาคุณเป็นทองคำ�รูปพรรณ และจำ�นวนเงินสงเคราะห์ชีวิต ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป รับของสมนาคุณเป็นทองคำ�แท่ง
เดือนตุลาคม มีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวแบบออมสินเพิม่ พูน 10/1 ซึง่ ผูฝ้ ากสามารถเปิดบัญชีฝากเงิน
ได้ไม่จำ�กัดจำ�นวนเงินสงเคราะห์สงู สุด เดือนพฤศจิกายนกับเทศกาลหย่อนภาษี สำ�หรับผูฝ้ ากทีเ่ ปิดบัญชี แบบทีส่ ามารถนำ�ไปลดหย่อน
ภาษีได้ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 รับของสมนาคุณเป็นสลากออมสินพิเศษในทุกจำ�นวนเงินสงเคราะห์ชีวิต 100,000 บาท
ส่งฝากรายเดือน สามเดือน หกเดือน รับสลากออมสินพิเศษ มูลค่า 200 บาท ส่งฝากงวดรายปี รับสลากออมสินพิเศษมูลค่า 500 บาท
สำ�หรับกรมธรรม์แบบออมสินเพิม่ พูน 10/1 ในทุกจำ�นวนเงินสงเคราะห์ 50,000 บาท รับสลากออมสินพิเศษมูลค่า 50 บาท (สูงสุดไม่เกิน
รายละ 500 บาท) และจำ�นวนเงินสงเคราะห์ 1,000,000 บาท ไม่เกิน 4,000,000 บาท รับสลาก 500 บาท พร้อมรับกระเป๋าเดินทาง 18 นิว้
ธนาคารออมสินมีรูปแบบเงินฝาก...คุ้มครองชีวิต ให้เลือกสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และตลอดช่วงอายุ
โดยแบ่งเป็น กลุ่มครอบครัว ที่ต้องการสร้างหลักประกันให้กับบุตรหลาน กลุ่มวัยทำ�งาน ที่ต้องการผลประโยชน์ทั้งด้านการออม
และหลักประกันให้กับครอบครัว กลุ่มวัยเกษียณ ที่ต้องการผลตอบแทนสูง ตลอดปี 2556 ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบ
ความปรารถนาดีให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และยังมีของแจกสมนาคุณลูกค้าอีกมากมาย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมดีดีที่ธนาคารออมสิน
จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจ มาฝากเงินฝาก...คุ้มครองชีวิต
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ธนาคารออมสิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสินเชื่อภายใต้
พันธกิจการเป็นสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุน และการพัฒนาของภาครัฐ และการเป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ฉลอง 100 ปี ธนาคารออมสินนำ�เสนอโปรโมชั่นพิเศษสำ�หรับสินเชื่อเคหะ ในงาน Money Expo Pattaya 2013 และ Money Expo
Hatyai 2013 ด้วยการลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการจำ�นวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียม
การประเมินราคาหลักทรัพย์ (กรณีธนาคารประเมิน) และค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำ�นิติกรรมสัญญา เหลือรายการละ 100 บาท
และได้รับวงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 10 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง/ซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม
รวมทั้งรีไฟแนนซ์ และกู้เพิ่มเติมเพื่อตกแต่งหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ โดยในงาน Money Expo Pattaya มีลูกค้าให้ความสนใจยื่น
ขอสินเชื่อวงเงินรวมกว่า 2,075 ล้านบาท และ Money Expo Hatyai มียอดสินเชื่อรวมกว่า 1,013 บาท โดยเป็นยอดสินเชื่อ
เคหะสูงถึงกว่า 875 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2556

	Money Expo Korat 2013 ธนาคารนำ�สินเชื่อเคหะมาให้บริการด้วยเงื่อนไขพิเศษ โดยนอกจากลดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
สินเชือ่ เหลือเพียง 100 บาทแล้ว ลูกค้ายังสามารถเลือกรับดอกเบีย้ อัตราพิเศษใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 อัตราดอกเบีย้ คงที่ 1.25%
ในปีท่ี 1 อัตราดอกเบี้ย MLR-2% ในปีท่ี 2 และอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5% ในปีต่อไปจนครบสัญญา รูปแบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 4% ในปีท่ี 1- ปีท่ี 4 และ MLR-0.5% ในปีต่อไปจนครบสัญญา ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสินได้น ำ�เสนอ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR+ไม่เกิน 1% ต่อปี โดยลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ธนาคารลดค่าธรรมเนียม
การประเมินราคาหลักทรพย์ (กรณีธนาคารประเมิน) ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ และค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำ�นิติกรรม
สัญญา เหลือรายการละ 100 บาท ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดงาน Money Expo Korat ธนาคารออมสินมีลูกค้าให้ความสนใจยื่น
ขอสินเชือ่ วงเงินรวมกว่า 1,582 ล้านบาท โดยสินเชือ่ เคหะเป็นสินเชือ่ ทีม่ ผี ใู้ ห้ความสนใจยืน่ ขอใช้บริการสูงสุด คดิ เป็นวงเงิน
สินเชือ่ กว่า 1,000 ล้านบาท ส่งท้ายปีกบั Money Expo Udonthani ทีธ่ นาคารออมสินยังคงนำ�สินเชือ่ เคหะ และสินเชือ่ SMEs เงือ่ นไข
พิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าของธนาคารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีลูกค้าให้ความสนใจยื่นขอสินเชื่อวงเงินกว่า 521
ล้านบาท โดยสินเชือ่ เคหะมีผใู้ ห้ความสนใจยืน่ ขอใช้บริการสูงสุด คดิ เป็นวงเงิน 377 ล้านบาท โดยในส่วนของ การเข้าร่วมงาน
Thailand Smart Money สัญจร ขอนแก่น และ Thailand Smart Money สัญจร สุราษฎร์ธานี ธนาคารออมสินม ลี กู ค้าให้ความสนใจ
ยื่นขอสินเชื่อวงเงินรวมกว่า 357 ล้านบาท และ 345 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยคิดเป็นยอดสินเชื่อเคหะสูงถึงกว่า 224 ล้านบาท และ
268 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้ ยังได้มกี จิ กรรมการดำ�เนินโครงการ และการเปิดตัวแคมเปญต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี อาทิเช่น กิจกรรม
100 ปี ธนาคารออมสิน 12 ปี ธนาคารประชาชน ผยู้ น่ื ขอสินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชน ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รบั อัตรา
ดอกเบีย้ พิเศษเพียงร้อยละ 0.50 ต่อเดือน จากปกติรอ้ ยละ 0.75 ต่อเดือน ผอ่ นชำ�ระคืนสูงสุด 8 ปี โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพือ่ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบการ SMEs และ OTOP สูเ่ วทีโลก
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ และขีดความสามารถให้ผปู้ ระกอบการมีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ โดยแบ่งกลุม่ เป้าหมาย
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งน้อยที่เพิ่งเริ่มกิจการหรือกลุ่มผู้ประกอบการต้นนํ้า กลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ความเข้มแข็งปานกลาง หรือผู้ประกอบการกลางนํ้า และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งมากมีศักยภาพพร้อมที่จะส่งออกหรือ
กลุม่ ผูป้ ระกอบการปลายนํา้ โดยธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินไว้รองรับโครงการดังกล่าวถึง 1 0,000 ล้านบาท
โครงการคา้ํ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจฐานราก ซึง่ ถือเป็นฟันเฟืองสำ�คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ผูป้ ระกอบการในวิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการในโครงการหนึง่ ตำ�บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกัน หรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้อย่างทัว่ ถึง ลดการพึง่ พาเงินกูย้ มื นอกระบบทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ สูง ตลอดจนส่งเสริมแ ละพัฒนาผูป้ ระกอบการให้มคี วามเข้มแข็ง
โดยมีบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นผู้คํ้าประกันให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารออมสิน
โดยมีวงเงินคํา้ ประกันรวม 3,000 ล้านบาท
โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและบริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) โครงการ “คุณคือคนสำ�คัญ”
มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าสมาชิกแมคโคร ด้วยบริการสินเชื่อโชห่วย ช่วยผู้ค้าสมาชิก ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ
สำ�หรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกค้าสมาชิก บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีประวัติการซื้อ
สินค้าหมุนเวียนต่อเดือนตัง้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และไม่มปี ระวัตหิ นีค้ า้ งชำ�ระกับสถาบัน
การเงินใด สามารถยืน่ กูเ้ พือ่ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้ไม่เกิน 2 เท่า ของยอดซือ้ สินค้าเฉลีย่ ต่อเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแ ละกำ�หนดชำ�ระคืนตามวงเงินกู้ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 – 0.75 ต่อเดือน และชำ�ระคืน
ไม่เกิน 3 และ 5 ปี
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าที่ประสบอุทกภัย ด้วยการพักชำ�ระหนี้ 6 เดือน พร้อมให้ก้เู พิ่มเติม
ผ่าน 6 ประเภทสินเชื่อ ประกอบด้วย สินเชื่อธุรกิจ และ SMEs สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อเคหะ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
(ช่วยภัยนํ้าท่วม) สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและ SMEs สามารถกู้เพิ่มเติมได้ในจำ�นวน
ทีเ่ มือ่ รวมกับภาระหนีเ้ ดิมแล้วต้องไม่เกินจำ�นวนเงินกูต้ ามสัญญาเดิม สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ชำ�ระเงินกูไ้ ม่เกิน 5 ปี ลูกค้าสินเชือ่
ธุรกิจห้องแถว สามารถกู้เพิ่มเติมได้รายละไม่เกินร้อยละ 20 ของจำ�นวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ชำ�ระเงินกู้
ไม่เกิน 5 ปี ลูกค้าสินเชือ่ เคหะ สามารถกูก้ รณีฉกุ เฉินได้ร ายละไม่เกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนเงินกูต้ ามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
โดยไม่ตอ้ งประเมินหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ คงที่ ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำ�ระ 5 ปี นอกจากนี้ สำ�หรับประชาชนทัว่ ไป ธนาคารยังให้กู้
เพือ่ ซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบีย้ คงที่ ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำ�ระ 5 ปี ด้วยเช่นกัน สว่ นลูกค้า
โครงการบ้านเอือ้ อาทร (เฉพาะรายทีย่ งั ไม่มกี ารจดจำ�นองซึง่ อยูร่ ะหว่างการคํา้ ประกันโดยการเคหะแห่งชาติ) ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ
3 ทางเลือก คอื 1. พักชำ�ระเงินต้น สูงสุดได้ไม่เกิน 6 เดือน (จ่ายชำ�ระแต่ดอกเบีย้ ) หรือ 2. พักชำ�ระเงินต้นและดอกเบีย้ ไม่เกิน 3 เดือน
หรือ 3. ปรับลดเงินงวด และหรือขยายระยะเวลาผ่อนชำ�ระหนีไ้ ม่เกิน 1 ปี สำ�หรับลูกค้าสินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชน สินเชือ่ โครงการ
แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ภาคประชาชน (หนีน้ อกระบบ) และสินเชือ่ องค์กรชุมชน รวมถึงประชาชนทัว่ ไป สามารถใช้บริการเงินกู้ สินเชือ่ โครงการ
ธนาคารประชาชน (ช่วยภัยนํา้ ท่วม) วงเงินกูร้ ายละไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาชำ�ระเงินกูไ้ ม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ กู ค้ารายย่อย
ชัน้ ดี โดยทีล่ กู ค้าเดิมทีม่ ปี ระวัตกิ ารออมเงินดี หรือชำ�ระหนีด้ ี ไม่ตอ้ งใช้หลักประกันในการกูเ้ งินฉุกเฉินนี้ ลูกค้าสินเชือ่ บุคคล และสินเชือ่
เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ ธนาคารให้กู้กรณีฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ชำ�ระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี
พร้อมผ่อนปรนเงือ่ นไขสำ�คัญคือ ไม่ตอ้ งใช้บคุ คลหรือหลักทรัพย์คา้ํ ประกัน
ธนาคารออมสิน
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ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารออมสิน ที่ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าในเชิงลึก โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
ประกอบกั บ แนวคิ ด พั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ห ลากหลาย ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
GSB Express Zone เป็นหนึ่งในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ในรูปแบบ One Stop Service ที่ช่วยให้ลูกค้าธนาคาร
เข้าถึงบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเครื่อง ATM กว่า 4,900 เครื่อง เครื่องฝากเงิน 631 เครื่อง และ
เครื่องปรับสมุดเงินฝากอีกกว่า 970 เครื่อง ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2556 ธนาคารพร้อมนำ�เสนอ
บริการทางการเงินใหม่ๆ ผ่านเครื่อง ATM เช่น ซื้อสลากออมสิน โดยระบบจะหักบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพร้อมค่าธรรมเนียมทันทีที่
มีการยืนยันการทำ�รายการ ลูกค้าสามารถสอบถามยอดเงินฝากสลากตามทะเบียนสลากจากหน้าจอที่เครื่อง ATM ได้ทันที ซึ่งธนาคาร
จะจัดส่งสลากให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ตามทะเบียนสลาก เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคาร อีกทั้งยัง
พัฒนาระบบเครื่อง ATM เพื่อรองรับบัตรกดเงินสดสหกรณ์ ที่มีอัตราเติบโตของการใช้บริการที่เครื่อง ATM ของธนาคารเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
การจัดทำ�รูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดปี 2556 เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองวาระธนาคารออมสิน
ครบรอบ 100 ปี ช่วยกระตุ้นให้จำ�นวนผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 5.9 ล้านบัตร โดยมีส่วนแบ่ง
ในตลาดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของระบบธนาคารอยู่ในลำ�ดับที่ 5
เปิดศักราชปี 2556 ด้วยกิจกรรมดูหนังผ่านบัตร ระยะเวลากิจกรรมระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 เอาใจลูกค้า
ผู้ถือบัตรออมสิน วีซ่า อิเลคตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ และบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท
ไลฟ์ ได้รับสิทธิซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีอีก 1 ที่นั่ง พร้อมเครื่องดื่ม 1 แก้ว ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์
ซีนิเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนิเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนิเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนิเพล็กซ์ และเมกาซีนิเพล็กซ์ ต่อเนื่องด้วยกิจกรรม
อร่อยฟรี รับซัมเมอร์ กับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2556 ที่ร้านแมคโดนัลด์ เมื่อใช้บริการตั้งแต่
200 บาทขึ้นไปใน 1 ใบเสร็จ รับทันที ช็อกโกแลต หรือสตรอเบอร์รี่ ซันเดย์ 1 ถ้วย กิจกรรม go รับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าที่พัทยา
กับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้าในเมืองพัทยา ลุ้นรับบัตรของขวัญวีซ่า มูลค่ารวม 1,000,000 บาท ตั้งแต่
มีนาคม – มิถุนายน 2556 กิจกรรม 100 ปี ธนาคารออมสิน ทุกอรรถรส ความสุข สำ�หรับคุณ กิน-ช้อป รับ 100 กับบัตรเดบิต
ธนาคารออมสิน ทีม่ อบส่วนลดเพิม่ 100 บาท เมือ่ ใช้จา่ ยผ่านบัตร ณ ร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน
ทุกสาขา วัตสัน แบล็คแคนยอน เอสแอนด์พี ฮั่วเซ่งฮง ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2556 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรออมสิน วีซ่า
เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ สำ�หรับผูส้ มัครบัตรใหม่ ลูกค้าจะได้รบั คูปองส่วนลดร้านคา้ มูลค่า 300 บาท สำ�หรับใช้เป็นส่วนลดทีห่ า้ งสรรพสินค้า
โรบินสัน เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อป ซูเปอร์ ทุกสาขา และสถานีบริการนํ้ามันบางจากที่ร่วมรายการ กิจกรรมอร่อย
สุดคุ้ม กับบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556 รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิเช่น ร้านอาหารในเครือซูกิชิ บุฟเฟ่ต์, ร้านฮง มิน, ร้านแบล็คแคนยอน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน
ทุกสาขา กิจกรรม Payment สะสมแต้มแลกของ สำ�หรับลูกค้า Online Payment ที่ชำ�ระค่าสินค้าแ ละบริการ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ออมสินสาขา หรือเครื่องเอทีเอ็ม รวมถึงการเติมเงินมือถือ สะสมแต้มครบ 10 ช่อง แลกรับผ้าขนหนู 1 ผืน สะสมแต้มครบ 15 ช่อง
แลกรับกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2556 กิจกรรมหักบัญชีมีของแจก มอบของ
สมนาคุณกระเป๋าหนังแก้วให้กับลูกค้าท ี่สมัครใช้บริการ Direct Debit กิจกรรมออมสิน 100 ปี ลุ้น 100 รางวัล รวยกับบัตรออมสิน
(ลุ้นรถ รวยทอง 100 วัน 100 รางวัล) เพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับลูกค้าที่สมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน และลูกค้า
ผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน ที่ใช้บริการที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2556 ลุ้นรับ
สร้อยคอทองคำ�นํ้าหนัก 3 บาท จำ�นวนทั้งสิ้น 99 รางวัล และรางวัลใหญ่รถยนต์อเนกประสงค์ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 1 รางวัล
กิจกรรมช้อป กิน เที่ยว กับบัตร เดบิต ธนาคารออมสิน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 รับสิทธิพิเศษพัก 1 คืน
ฟรี 1 คืน เมื่อจองห้องพักที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช, เมอร์เคียว พัทยา และไอบิส พัทยา นอกจากนี้ยังได้รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อรับประทานครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และชำ�ระเงินด้วยบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน ที่ร้าน The Terrace ร้าน Ryu และ
ร้าน Jeffer Steak กิจกรรมออมสิน 100 ปี ดูหนัง 100 บาท ได้รบั สิทธิซอื้ บัตรชมภาพยนตร์ 1 ทีน่ งั่ ในราคาพิเศษเพียง 100 บาท พร้อม
รับเครื่องดื่มและป๊อบคอร์นฟรี 1 ชุด ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF World Cinema, SFX Cinema และ SF Cinema ตั้งแต่
เมษายน – ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าผ ู้มีอุปการคุณด้วยดีมาโดยตลอด
นอกจากกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายที่ ม อบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ตลอดทั้ ง ปี แ ล้ ว นั้ น ธนาคารออมสิ น ยั ง ได้ พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการเปิดใ ห้บริการออกหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
ผ่านสาขาของธนาคาร โดยเป็นการให้บริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การออกหนังสือรับรองสำ�เนาเอกสาร
ทางทะเบียนงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการชำ�ระภาษีทุกประเภทผ่านเคาน์เตอร์สาขา
และการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Counter ORFT Service) ซึ่งมีทั้งบริการโอนเงิน และ
รับเงินโอนจากธนาคารสมาชิก ADM Pool ก ว่า 13 ธนาคารในประเทศไทย
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รายงานการวิเคราะห์ ผลการดำ�เนินงาน
และฐานะการเงิน
1. ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
ภายใต้การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงิน การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานรากและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อย
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการลงทุน รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ทำ�ให้ผลประกอบการตามงบการเงินปี 2556 ทีส่ ำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จำ�นวน 2,117,193 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของระบบธนาคารไทย และมีกำ�ไรสุทธิ 21,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 615 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.9 จากปี 2555 สว่ นใหญ่จากการเติบโตของเงินฝากและเงินให้สนิ เชือ่ ต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น การพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ทจี่ งู ใจ
รวมทั้งการส่งเสริมการขาย การขยายความร่วมมือกับพันธมิตร การขยายช่องทางการให้บริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะในการแข่งขัน ทำ�ให้มี
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากรวมรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผือ่ ขายกับราคาตลาด และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานแล้ว
จะคงเหลือกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม 16,961 ล้านบาท
หนวย : ลานบาท
งบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดำเนินงานอื่น
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กำไรสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนเฉลี่ย (ROE)

2556
53,907
3,741
2,636
33,908
4,467
21,909
(4,948)
16,961
1.401//1.07
23.101//16.12

2555
49,143
2,705
3,106
31,258
2,402
21,294
4,494
25,788
1.531//1.16
22.731//17.21

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%
4,764
9.7
1,036
38.3
(470)
(15.1)
2,650
8.5
2,065
86.0
615
2.9
(9,442)
(8,827)

1/ กรณีไม่รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 (ทยอยรับรู้ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ปีละ 5,346.7 ล้านบาท)

และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ทยอยจ่าย 10 ปี ปี 2556 = 1,580.62 ล้านบาท และปี 2555 = 1,487.16 ล้านบาท)

ธนาคารออมสิน
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รายการที่สำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุน
1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หนวย : ลานบาท
2556
รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อ2/
รายการระหวางธนาคาร และตลาดเงิน
เงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคาร และตลาดเงิน
เงินรางวัลสลากออมสิน
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทก่ี อ ใหเกิดรายได
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Spread)

105,620
94,035
4,031
7,554
51,713
37,627
1,340
12,746
53,907
5.33%
2.67%
2.66%

2555
99,226
88,315
4,767
6,144
50,083
36,525
1,464
12,094
49,143
5.50%
2.89%
2.61%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%
6,394
6.4
5,720
6.5
(736)
(15.4)
1,410
22.9
1,630
3.3
1,102
3.0
(124)
(8.5)
652
5.4
4,764
9.7

2/ รวมรายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน ปี 2556 = 4,293 ล้านบาท ปี 2555 = 2,496 ล้านบาท

ปี 2556 มี ร ายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ 53,907 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 4,764 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 9.7 จากปี 2555 ที่ สำ�คั ญ
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 6.5 จากการขยายตัวของสินเชื่อ และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในพันธบัตร
โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลีย่ และต้นทุนดอกเบีย้ เฉลีย่ ลดลงตามทิศทางอัตราดอกเบีย้ ทีป่ รับลดลงจากปี 2555 โดยธนาคารสามารถบริหาร
สภาพคล่อง และบริหารสินทรัพย์ และหนี้สินให้มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.66 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ร้อยละ 2.61 ในขณะที่ยัง
ดำ�เนินโครงการให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554 ต่อเนื่องจากปีก่อน
1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หนวย : ลานบาท
2556
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
หัก คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ตอรายไดรวมสุทธิ
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4,124
383
3,741
6.21%

2555
3,053
348
2,705
4.92%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%
1,071
35.1
35
9.9
1,036
38.3

ปี 2556 มี ร ายได้ ค่ า ธรรมเนี ย และบริ ก ารสุ ท ธิ 3,741 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 1,036 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 38.3 จากปี
2555 ที่สำ�คัญจากบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากการเพิ่มเครื่อง ATM และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกระตุ้นการใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ โดยมียอดผูถ้ อื บัตรอิเล็กทรอนิกส์กว่า 5.9 ล้านบัตร เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 11.7 การปรับอัตราค่าธรรมเนียม
บัตรรายปี และบัตรใหม่ รายได้จากการรับชำ�ระค่าเบี้ยประกันภัย และรายได้ค่ารักษาบัญชี รวมทั้งรายได้จากบริการเงินให้สินเชื่อ
อย่างไรก็ตามรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่าระบบธนาคารอันเนื่องมาจากการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการทำ�รายการระหว่างธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่ง (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย) ตามนโยบายกระทรวงการคลังที่ให้เชื่อมโยงบริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2554 รวมทั้ง
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน Internet Banking จนถึงเดือนธันวาคม 2556 เพือ่ จูงใจให้ลกู ค้ามาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้
1.3 รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น

หนวย : ลานบาท
2556

รายไดจากการดำเนินงานอื่น
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา และปริวรรตเงินตราตางประเทศ
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดจากการดำเนินงานอืน่
รายไดจากการดำเนินงานตอรายไดรวมสุทธิ

143
(523)
1,981
1,035
2,636
4.37%

2555
157
167
1,627
1,155
3,106
5.65%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%
(14)
(690)
354
(120)
(470)

(8.9)
(413.2)
21.8
(10.4)
(15.1)

ปี 2556 ธนาคารมีรายได้จากการดำ�เนินงานอื่น 2,636 ล้านบาท ลดลง 470 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.1 จาก ปี 2555 ท่ีสำ�คัญ
จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในขณะที่ธนาคารมีกำ�ไรและเงินปันผลจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นสูงกว่าปีก่อน
1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
หนวย : ลานบาท

คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
เงินบำเหน็จรางวัลกรรมการ และพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
คาตอบแทนหนวยงานในการชำระสินเชื่อ
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจา ยจากการดำเนินงานอืน่
คาใชจายจากการดำเนินงานตอรายไดรวมสุทธิ

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%

2556

2555

18,082
3,123
4,249
4,179

17,198
3,344
3,589
4,179

884
(221)
660
-

4,275
33,908
56.25%

2,948
31,258
56.88%

1,327
2,650

5.1
(6.6)
18.4
45.0
8.5
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ปี 2556 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น 33,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,650 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 จากปี 2555
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 884 ล้านบาท จากเงินเดือนพนักงาน และค่าจ้างลูกจ้างที่เพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้น
เงินเดือนประจำ�ปี แ ละจำ�นวนพนักงานและลูกจ้างที่เพิ่มขึ้น
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 660 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 ตามแผนการขยายช่องทางการ
ให้บริการ การปรับปรุงพื้นที่/ภูมิทัศน์ แ ละโครงการพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
• ค่าใช้จา่ ยอื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,327 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการตั้งสำ�รองชดใช้ค่าเสียหายตามภาระหนังสือค้ำ�ประกัน
• ขณะทีเ่ งินบำ�เหน็จรางวัลกรรมการ และพนักงาน ลดลง 221 ล้านบาท เนือ่ งจากในปี 2555 มีการนำ�ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์
พนักงานในอดีต (ตาม IAS 19) มาบวกกลับเป็นผลกำ�ไรในการคำ�นวณเงินโบนัสจ่ายของ ปี 2554 และปี 2555
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556)
1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2556 ธนาคารมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจำ�นวน 4,467 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 2,065
ล้านบาท หรือร้อยละ 86.0 ที่สำ�คัญ จากการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุม่ อาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน และสินเชือ่ ห้องแถวสูงขึน้ จากการเลือ่ นชัน้ หนีเ้ ป็นชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ และ
ตํ่ากว่ามาตรฐาน ประกอบกับการตั้งสำ�รองหนี้จัดชั้นปกติเพิ่มขึ้น ตามปริมาณเงินให้สินเชื่อท ี่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการตัดหนี้สูญลูกหนี้ที่
ธนาคารติดตามและดำ�เนินการจนถึงที่สุดแล้ว โดยธนาคารมีการจัดชั้นหนี้ และตั้งสำ�รองฯตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกว่าที่คำ�นวณตามเกณฑ์ ธปท. จำ�นวน 9,347 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการสำ�รองที่กันไว้แล้วต่อสำ�รองที่พึงกัน ร้อยละ 140.62
2. ฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท

สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคาร และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ3/
หนี้สินรวม
เงินฝาก
สวนของทุน

2556

2555

2,177,193
224,130
250,633
1,678,309
2,040,334
1,879,425
136,859

1,962,550
101,417
249,177
1,585,145
1,828,834
1,679,764
133,716

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%
214,643
10.9
122,713 121.0
1,456
0.6
93,164
5.9
211,500
11.6
11.9
199,661
3,143
2.4

3/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ในปี 2556 จำ�นวน 138,923 ล้านบาท และปี 2555 จำ�นวน 93,824 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2556 สินทรัพย์รวมของธนาคาร มีจำ�นวน 2,177,193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 214,643 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9
จากสิน้ ปี 2555 ส่วนใหญ่จากการขยายตัวของเงินฝาก ซง่ึ ธนาคารมีความคล่องตัวในการระดมเงินฝากได้อย่างรวดเร็วจาก ความเชือ่ ถือ และ
ความนิยมในผลิตภัณฑ์ โดยธนาคารได้นำ�เงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ทง้ั ในตลาดเงิน ต ลาดทุน และการให้สนิ เชือ่ แก่ประชาชนรายย่อย
รายการที่สำ�คัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 เงินให้สินเชื่อ
ณ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมียอดเงินให้สินเชื่อจำ�นวน 1,678,309 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93,164 หรือร้อยละ 5.9 จากสิ้นปี
2555 โดยมีสัดส่วนสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อยร้อยละ 76.7 สินเชื่อแก่ภาครัฐและสถาบันการเงินร้อยละ 17.9 และสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ
เอกชนร้อยละ 5.4 รายละเอียดดังนี้
• สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 95,685 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 จากสิ้นปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นการให้กู้เพื่อ
การอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาส
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รายงานประจำ�ปี 2556

เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า ตามนโยบายและพันธกิจหลักของธนาคาร รายละเอียด มีดังนี้
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 40,218 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.4 จากสิ้นปี 2555
- สินเชื่อแก่บุคคลทั่วไป เพิ่มขึ้น 33,907 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 จากสิ้นปี 2555
- สินเชื่อแก่ประชาชนฐานราก (สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อห้องแถว และสินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน)
เพิ่มขึ้น 21,560 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.1 จากสิ้นปี 2555
สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น 3,886 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 จากสิ้นปี 2555
ขณะทีส่ นิ เชือ่ แก่ภาครัฐและสถาบันการเงินลดลง 6,407 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 จากสิน้ ปี 2555 ทีส่ ำ�คัญจากการรับชำ�ระ
คืนเงินกูโ้ ครงการ Soft Loan จากสถาบันการเงินในเดือนธันวาคม ตามทีม่ พี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการต่อ

		
		
		
		
•
•

โครงสรางเงินใหสินเชื่อ ป 25563/
ประชาชนฐานราก 6.2%

ภาครัฐและสถาบันฯ 17.9%

โครงสรางเงินใหสินเชื่อ ป 25553/
ประชาชนฐานราก 5.2%

ภาครัฐและสถาบันฯ 19.4%
ภาคธุรกิจเอกชน 5.4%

ภาคธุรกิจเอกชน 5.4%
บุคคลทั่วไป 56.9%

เพื่อที่อยูอาศัย 13.1%

เพื่อที่อยูอาศัย 14.7%

บุคคลทั่วไป 55.8%

3/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ในปี 2556 จำ�นวน 138,923 ล้านบาท และปี 2555 จำ�นวน 93,824 ล้านบาท

2.2 เงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินฝากจำ�นวน 1,879,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199,661 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.9 จากสิ้นปี 2555
จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเงื่อนไข และอัตราผลตอบแทนที่จูงใจ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขายในวาระครบรอบ 100 ปี
ธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่อง ทั้งเงินฝากประจำ� เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 57 - 63 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ และเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ส่งผลให้ สิ้นปี 2556 ธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดด้านเงินฝากเพิ่มเป็นร้อยละ 12.86 เป็นอันดับ 2 ในระบบ
ธนาคาร

โครงสรางเงินฝากป 2556

โครงสรางเงินฝากป 2555
อื่นๆ 4.9%

อื่นๆ 5.2%

เผื่อเรียก และ
เผื่อเรียกพิเศษ 39.7%

สลากออมสิน
34.9%
ประจำ 20.2%

เผื่อเรียก และ
เผื่อเรียกพิเศษ 40.8%

สลากออมสิน
35.4%
ประจำ 18.8%

2.3 เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวน 250,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,456 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 จากสิ้นปี 2555
โดยเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในพันธบัตร ธปท. ระยะสั้น หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และพันธบัตรต่างประเทศ ตามลำ�ดับ โดยเน้นการลงทุนในตราสาร
หนี้ภาครัฐระยะสั้น และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ต ามกรอบนโยบายการลงทุนของธนาคาร
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หนวย : ลานบาท

สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิิ
รวมเงินลงทุนสุทธิ

2556

2555

553
246,853
3,227
250,633

618
244,484
4,075
249,177

โครงสรางเงินลงทุนป 2556
ตราสารทุน 17.0%

ตราสารอนุพันธ
0.2%

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
10.4%
ตราสารหนี้ตางประเทศ
5.3%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
(65)
2,369
(848)
1,456

%
(10.5)
1.0
(20.8)
0.6

โครงสรางเงินลงทุนป 2555
ตราสารอนุพันธ
0.3%

ตราสารทุน 19.4%

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
9.2%
หลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ 67.1%

ตราสารหนี้ตางประเทศ
4.6%

หลักทรัพยรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ 66.5%

2.4 ส่วนของทุน
ส่วนของทุนของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวน 136,859 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,143 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 จาก
สิ้นปี 2555 จากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี จำ�นวน 21,909 ล้านบาท ขณะที่ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (Mark to Market)
ลดลงจากปีก่อนตามภาวะตลาด และนำ�เงินส่งกระทรวงการคลังทั้งสิ้น 13,819 ล้านบาท
2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย
ธนาคารได้คำ�นวณเงินดำ�รงกองทุนตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนดตามหลักเกณฑ์ Basel II ที่ครอบคลุม
ประเภทความเสี่ยงและสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์แ ละภาระผูกพันทั้งสิ้นของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคาร
มีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำ�นวน 123,411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น สูงกว่าเกณฑ์
ขั้นตํ่าร้อยละ 8.5 ที่กำ�หนดโดย ธปท. โดยที่ส่วนใหญ่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำ�นวน 115,474 ล้านบาท (จากกำ�ไรสะสมทั้งหมด
หลังหักเงินนำ�ส่งก ระทรวงการคลังในแต่ละปี) คิดเป็นร้อยละ 9.88 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวยังไม่นับรวมกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2556 ซึ่งหากรวมกำ�ไรสุทธิของปี 2556 ตามที่กระทรวงการคลัง
จัดสรรหลังสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไ ด้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว จะทำ�ให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก

หนวย : ลานบาท
การดำรงเงินกองทุนตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
(เกณฑ Basel II)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น
สินทรัพยถวงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนทั้งสิ้น :สินทรัพยถวงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1:สินทรัพยถวงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
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2556

2555

115,474
7,937
123,411
1,168,307
10.56%
9.88%

107,631
9,729
117,360
1,103,564
10.63%
9.75%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%
7,843
7.3
(1,792) (18.4)
6,051
5.2
64,743
5.9

2.6 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)
หนวย : ลานบาท
สินเชื่อดอยคุณภาพ
สินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)
สัดสวนตอเงินใหสนิ เชือ่ รวม (รอยละ)
สินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs)
สัดสวนตอเงินใหสนิ เชือ่ สุทธิ (รอยละ)
สำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน
สัดสวนตอสินเชือ่ ดอยคุณภาพ (รอยละ)
สำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ำ ตามเกณฑ ธปท.
สำรองทีก่ นั ไวแลวตอสำรองทีพ
่ งึ กัน (รอยละ)

2556

2555

19,191
1.14
6,708
0.41
32,356
168.60
23,009
140.62

16,752
1.06
7,654
0.49
28,681
171.21
19,334
148.34

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%
2,439
14.6
(946)

(12.4)

3,675

12.8

3,675

19.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) จำ�นวน
ทั้งสิ้น 19,191 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.14 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำ�นวน 2,439 ล้านบาท สำ�หรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิห ลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs)
มีจำ�นวน 6,708 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.41 ของเงินให้สินเชื่อสุทธิ ลดลงจากสิ้นปี 2555 จำ�นวน 946 ล้านบาท (ร้อยละ 0.49)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจ ำ�นวน 32,356 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 จำ�นวน 3,675
ล้านบาทจากการเลื่ อ นชั้ น หนี้ เ ป็ น ชั้ น กล่ า วถึ ง เ ป็ น พิ เ ศษและตํ่ า กว่ า มาตรฐานของสิ น เชื่ อสวัสดิการ สินเชื่อธนาคารประชาชน
สินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่ อาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สินเชือ่ พัฒนาองค์กรชุมชน และสินเชือ่ ห้องแถว ประกอบกับการตัง้ สำ�รองหนีจ้ ดั ชัน้ ปกติ (1%)
เพิ่มขึ้น ตามปริมาณเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยการตั้งสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกว่าเงินสำ�รองขั้นตํ่าตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 9,347 ล้านบาท
2.7 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน จำ�นวน 2,177,193 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม จำ�นวน 2,040,334
ล้านบาท และส่วนของทุน จำ�นวน 136,859 ล้านบาท ค ิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 14.9 เท่า
แหล่งที่มาของเงินทุนที่สำ�คัญมาจากเงินฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.3 ของสินทรัพย์รวม สำ�หรับแหล่งใช้ไปของเงินทุน
ที่สำ�คัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อสุทธิ จำ�นวน 1,514,937 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.2 เงินลงทุนรวมสุทธิ จำ�นวน 250,080
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำ�นวน 363,658 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 17.1
ทั้งนี้ เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจำ�นวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นปกติ
ของธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า พบว่า เงินรับฝากที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ส่วนใหญ่ จะมีการฝากต่อ
อยู่กับธนาคารเกินกว่า 1 ปี ทำ�ให้ธนาคารสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนก ารให้สินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาวได้

ธนาคารออมสิน
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หนวย : ลานบาท
แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
แหลงที่มาของเงินทุน
เงินฝาก <1 ป
เงินฝาก >1 ป
รวม
แหลงใชไปของเงินทุน
ระยะเวลา <1 ป
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อสุุทธิ
ระยะเวลา >1 ป
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อสุุทธิ
รวม

2556

สัดสวน
(%)

2555

สัดสวน
(%)

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม(ลด)
%

1,289,063
590,362
1,879,425

68.6
31.4
100.0

1,047,350
632,414
1,679,764

62.4
37.6
100.0

241,713
(42,052)
199,661

23.1
(6.6)
11.9

717,920
257,123
110,131
350,666
1,410,755
106,535
139,949
1,164,271
2,128,675

33.7
12.1
5.1
16.5
66.3
5.0
6.6
54.7
100.0

550,536
135,067
64,573
350,896
1,364,187
60,523
183,986
1,119,678
1,914,723

28.8
7.1
3.4
18.3
71.2
3.2
9.5
58.5
100.0

167,384
122,056
45,558
(230)
46,568
46,012
(44,037)
44,593
213,952

30.4
90.4
70.6
(0.1)
3.4
76.0
(23.9)
4.0
11.2

2.8 การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยสูงกว่า 300,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยมีอัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อตั ราส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝาก และอัตราส่วนการพึง่ พาแหล่งเงินทุนรายใหญ่อยูภ่ ายใต้เพดานความเสีย่ ง
และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงที่กำ�หนด
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรมธนาคาร
ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการกำ�หนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงสำ�หรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ต่อเงินฝาก เพื่อให้ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำ�เนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(ALCO) ทำ�หน้าที่ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการดำ�เนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องอย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนแผนรองรับเหตุฉกุ เฉินด้านสภาพคล่อง และระบบ
การรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น
2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำ�นวน 30,362 ล้านบาท ลดลง 867
ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 จากสิ้นปี 2555 ป ระกอบด้วย
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน จำ�นวน 19,124 ล้านบาท ที่สำ�คัญจาก หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจากเงิน
รับฝากเพิม่ 199,661 ล้านบาท และมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน จำ�นวน
45,240 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์ดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจากการนำ�เงินไปให้สินเชื่อ และให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินเพิ่ม 216,453 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง จำ�นวน 6,527 ล้านบาท ที่สำ�คัญจากเงินสดจ่ายในการลงทุนในหลักทรัพย์และ
บริ ษั ท ร่ วม จำ�นวน 143,840 ล้านบาท เงิ นสดจ่ า ยในการซื้ อที่ ดิน อาคาร อุ ปกรณ์ และอื่ น ๆ รวมจำ�นวน 2,822
ล้านบาท ขณะทีม่ เี งินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ถาวร และรับเงินปันผล จำ�นวน 140,135 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 13,468 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็น
รายได้แผ่นดิน จำ�นวน 13,819 ล้านบาท ข ณะที่มีเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว จำ�นวน 351 ล้านบาท
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3. เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานกับเป้าหมายแผนงาน / โครงการ ปี 2556 ที่สำ�คัญ
ธนาคารออมสินมีการจัดทำ�แผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำ�ปี และแผนธุรกิจของแต่ละศูนย์
EVM เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการจัดทำ�แผนได้บูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบ BSC, EVM, Risk Management
และ SEPA โดยมีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการ ผบู้ ริหารระดับสูง และผูบ้ ริหารระดับ กลุม่ /สายงาน/ฝ่าย/ภาค และ
มีการสื่อสารแผนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัด (KPIs) จ ากระดับธนาคาร ถึงระดับบุคคล
ณ สิ้นปี 2556 ผลการดำ�เนินงานของธนาคารทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน ดังนี้
ด้านการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

กำ�ไรสุทธิ

เงินฝากเพิ่มสุทธิ

แผน

ผล

ผลต่าง

21,814

21,909

95

117,600

199,661

สาเหตุที่สำ�คัญ

การตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่าย
ดำ�เนินงานตํ่ากว่าแผน

82,061

จากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากประจำ�
สลากออมสินพิเศษ และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ที่มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และมีกิจกรรม
ส่งเสริมการขายที่จูงใจลูกค้า

(17,836)

จากการชำ�ระคืนเงินกูโ้ ครงการ Soft Loan
จากสถาบันการเงินกว่า 20,000 ล้านบาท
ตามทีม่ พี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ก่อนทีค่ ณะรัฐมนตรี
จะได้พจิ ารณาขยายระยะเวลาโครงการต่อ

111,000

93,164

NPLs ของสินเชื่อรวม (ร้อยละ)

1.15

1.14

การเร่งรัดแก้ไขหนี้และติดตามทุกสัปดาห์

NIM (ร้อยละ)

2.63

2.63

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ตามทิศทาง
อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ

ธนาคารออมสิน
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ด้านที่มิใช่การเงิน
ในปี 2556 ธนาคารออมสินสามารถดำ�เนินงานได้ตามแผนงาน/ โครงการที่สำ�คัญ ดังนี้
โครงการ/แผนงานที่สำ�คัญ
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ผลการดำ�เนินงาน ปี 2556

การขยายช่องทางให้บริการ

• เปิดสาขาใหม่ 70 สาขา ได้แก่ ซีคอน บางแค, ละหานทราย, ประชานิเวศน์ 1,
บิ๊กซี สุขสวัสดิ์, เทสโก้ กัลปพฤกษ์, ชัยบุรี, ลืออำ�นาจ, แม่สรวย, ทุ่งโฮ้ง,
ห้วยกระเจา, ค อลัมน์ ทาวเวอร์, เขาคิชฌกูฎ, นิคมอุตสาหกรรมฯ บางพลี,
กรีนพลาซ่า (วังหิน), เซเลเบรท บดินทรเดชา, วังโป่ง, ชุมตาบง, ตลาดพุเตย,
วังชิ้น, คลองลาน, ทองแสนขัน, บ้านดู่, ข ุนตาล, ฟากท่า, สังคม, หนองเรือ,
อากาศอำ�นวย, บางขัน, บ้านตาขุน, กะรน, ไ อเพลส นิคมอุตสาหกรรมฯ
ลาดกระบัง, ด่านมะขามเตี้ย, นํ้าโท้ง, แม่ขะจาน, ทุ่งช้าง, เซ็นทรัลพลาซ่า
อุบลราชธานี, วังนํ้าเขียว, เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี, วัดเพลง, พ ุทธมณฑล
สาย 4, ชัยมงคล-ตราด, โรบินสัน สกลนคร, เรนโบว์ พลาซ่า จันทบุรี, แม่แจ่ม,
พรอมเมนาดา, ตลาดคลองเตย, ดอนหวาย, เกาะโพธิ์, เทสโก้โลตัส พิษณุโลก
ท่าทอง, เวเนเซีย, แ ม่วาง, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เทสโก้โลตัส คำ�เที่ยง,
เสริมไทย คอมเพล็กซ์, ส นามชัยเขต, โรบินสัน สระบุรี, บิ๊กซี ศรีนครินทร์,
เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา, สองแคว, แม่ลาน้อย, เวียงแหง, ท่าสองยาง,
บ้านเขว้า, โรบินสัน สุรินทร์, บัวลาย, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, บ ิ๊กซี กระบี่,
เทสโก้โลตัส สงขลา, ช้างกลาง และท่าแพ (สตูล)
• ให้บริการรถ Mobile เพิ่ม 10 คัน รวมทั้งสิ้น 130 คัน
• ให้บริการเครื่อง ATM เพิ่ม 80 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 4,901 เครื่อง
• ให้บริการเครื่องฝากเงินอัตโนมัติเพิ่ม 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 631 เครื่อง
• ให้บริการเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติเพิ่ม 83 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 973 เครื่อง
• ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่ม 217 แห่ง รวมทั้งสิ้น 995 แห่ง
• ให้บริการโอนเงินต่างประเทศเพิ่ม 202 แห่ง รวมทั้งสิ้น 996 แห่ง
• ให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเพิ่ม 89 แห่ง รวม 1,005 แห่ง

การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

• เงินฝากออมสินประเภทใหม่ ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 99 วัน รุ่น 3,
199 วัน, 100+1, เกษียณสุขสันต์, 9 เดือน (รุ่น 1-3) , 4 เดือน (รุ่น 1-2), 5 เดือน,
11 เดือน, 100+1 ( สาขาลำ�ดับที่ 1,000) และสลากออมสิน 3 ปี
• เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรูปแบบใหม่ ได้แก่ ออมสินมรดก, ออมสินเกษียณ
เพิ่มทรัพย์ 6/1, 1 0/1 และออมสินเพิ่มพูน 10/1

โครงการธนาคารออมสิน
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมจากร้อยสู่เงินล้าน จัดกิจกรรมโร้ดโชว์ 7 แห่ง
• สนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีมาตรฐาน โ ดยให้การ
สนับสนุน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 แห่ง
• จัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี 2 ครั้ง
• จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 4 ครั้ง
• ติดตามประเมินผลโครงการด้านสังคม ได้มีการติดตามผลการดำ�เนินงาน
โรงเรียน ตชด. 2 แห่ง การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง 7 แห่ง และอื่น ๆ 3 แห่ง
• รองรับนโยบายด้าน CSR
- สนับสนุนด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 44 แห่ง
- สนับสนุนด้านการออมและการศึกษา 3 แห่ง
- สนับสนุนด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 8 แห่ง

รายงานประจำ�ปี 2556

โครงการ/แผนงานที่สำ�คัญ

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2556

โครงการพัฒนากลุ่มองค์กรการเงิน
ชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชน

• จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้แทนสถาบันการเงินชุมชน 5,000 แห่ง
• ประเมินผลสำ�เร็จจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/องค์กรชุมชน
10,000 แห่ง
• ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อให้บริการ Xpress Money ปี 2556 กับองค์กรชุมชน
90 แห่ง

โครงการธนาคารโรงเรียน

• เปิดธนาคารโรงเรียนเพิ่ม 120 แห่ง รวมเปิดดำ�เนินการแล้ว 853 แห่ง
• จัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน มีโรงเรียนเข้าร่วม 585 แห่ง แ ละนักเรียน
เข้าร่วม 18,612 คน
• จัดการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน (Symphonic band, ขับร้องประสานเสียง,
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง) มีโรงเรียนเข้าร่วม 121 แห่ง และนักเรียน
เข้าร่วม 1,112 คน
• สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิชาการ มีโรงเรียนเข้าร่วม 1,075 แห่ง แ ละนักเรียน
เข้าร่วม 128,931 คน

ธนาคารออมสิน
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ทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงาน
ทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานในปี 2557-2561
ในปี 2556 กระทรวงการคลังได้ทบทวนและกำ�หนดแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ซึ่งเป็น
แนวทางที่ภาครัฐมีต่อธนาคารออมสินใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจยิ่งขึ้น คือ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซง่ึ สนับสนุนโดยระบบข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ธนาคาร
ได้ทบทวนวิสัยทัศน์และทิศทางการดำ�เนินงานตามแนวทางที่ได้รับ และกำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจส ำ�หรับแผนวิสาหกิจ
ปี 2557-2561 ไว้ดงั นี้
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินทีม่ นั่ คงเพือ่ การออม
และเป็นผู้นำ�ในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
และลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. เป็นสถาบันเพื่อการออม
2. เป็นสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนและ
การพัฒนาของภาครัฐ
3. เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม

พร้อมค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อถ่ายทอด
สู่ขั้นตอนการนำ�ไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

VIPS

V

มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ ( Vision Focus)

I

ยึดมั่นในคุณธรรม ( Integrity)

P

เชี่ยวชาญงานบริการ ( Professionalism)

S

รับผิดชอบต่อสังคม ( Social Responsibility)

กว่า 1 ศตวรรษทีผ่ า่ นมา ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในระดับฐานราก และชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างโอกาสให้ประชาชนในระดับฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหา
หนี้สิน การดำ�เนินโครงการตามนโยบายรัฐ การส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยท างการเงินให้กับเยาวชนและประชาชน รวมทั้ง
การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเรียนรู้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่กับการยกระดับความเข้มแข็งให้ชุมชน
ตลอดจนเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ�ของประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคม
สำ�หรับกรอบทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารในปี 2557-2561 มุง่ เน้นการให้สนิ เชือ่ ในกลุม่ ภาครัฐ รายย่อย และฐานราก
พร้อมรักษาสัดส่วนการให้สินเชื่อรายย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายใต้การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าฐานราก
กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าหน่วยงานของรัฐ และกลุ่มลูกค้าองค์กรเอกชน พร้อมตั้งเป้าหมายสินเชื่อและเงินฝากเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานในปี 2557 ดังนี้

1. การส่งเสริมการออมและสร้างวินยั ทางการเงิน

โดยส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสำ�คัญของการออม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมตามวาระสำ�คัญต่างๆ การเปิดธนาคารโรงเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
การส่งเสริมจริยธรรมที่ดีให้แก่เยาวชน ผ่านโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านจริยธรรมพร้อมส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี
กับโรงเรียนและนักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ อาทิ โครงการกีฬาและดนตรีธนาคารโรงเรียน และการสนับสนุนด้าน
วิชาการแก่เยาวชนที่มีศักยภาพ

2. การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก และสิง่ แวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ประชาชนและชุมชนระดับฐานราก การส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน การพัฒนา
ทักษะเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ลูกค้า ชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำ�หรับชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการเงินชุมชนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยธนาคาร และการจัด/สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ เกือ้ กูลการดำ�รงอยู่
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ของสิ่งแวดล้อมในสังคมและชุมชน โดยดำ�รงบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาด้วยการช่วยเหลือชุมชน และสนับสนุนโครงการ
เชิงสังคมด้านต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3. การขยายกลุม่ ลูกค้ารายย่อย ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน และช่องทางการให้บริการ

โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม พร้อมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า พร้อมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ และขยายเครือข่ายพันธมิตรให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกพื้นที่ด้วยช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและทันสมัย ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพ
การให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

4. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง

โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องและเงินลงทุนของธนาคารภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน
ของธนาคารและระดับความเสี่ยงที่กำ�หนด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน และมีโครงสร้างของเงินทุนที่สมดุล
และเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุน

5. การเพิม่ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันภายใต้หลักธรรมภิบาล

โดยการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั้ ง ระบบบริ ก ารลู ก ค้ า ระบบข้ อ มู ล และระบบบริ ห ารงานภายในให้
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจหลักและกระบวนงานภายในให้มมี าตรฐาน
รวดเร็วและคล่องตัวขึน้ การจัดให้มรี ะบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และระบบการบริหารความเสีย่ งทเี่ ป็นมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนา
เครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/โครงการที่สำ�คัญในปี 2557
สำ�หรับเป้าหมายธุรกิจปี 2557 ธนาคารกำ�หนดให้เงินฝากและสินเชือ่ เติบโต 1.5 เท่าของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)
โดยในปี 2557 มีแผนงาน/โครงการทีส่ ำ�คัญดังนี้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออมและสร้างวินยั ทางการเงิน
• โครงการธนาคารโรงเรียน
• แผนงานสือ่ สารภาพลักษณ์ดา้ นการออม
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก และสิง่ แวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• โครงการพัฒนากลุม่ องค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
• แผนงานเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การขยายกลุม่ ลูกค้ารายย่อย ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน และช่องทางการให้บริการ
• โครงการขยายช่องทางการให้บริการ
• แผนงานส่งเสริมธุรกิจบริการด้วยเครือ่ ง ATM
• แผนงานสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับลูกค้า
• แผนงานส่งเสริมการตลาด
ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง
• โครงการพัฒนาระบบ Investment System
ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันภายใต้หลักธรรมาภิบาล
• โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy)
• โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
• แผนงานพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
• แผนงานบริหารความเสีย่ ง ตรวจสอบ และควบคุมภายใน
• แผนงานพัฒนาบุคลากร
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 อาจมีปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอกทีส่ ง่ ผลให้การดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายทีธ่ นาคาร
กำ�หนดไว้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายและกฎระเบียบใหม่ทป่ี ระกาศใช้ระหว่างปี การเปลีย่ นแปลงทางด้านพฤติกรรม
ของลูกค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ภัยธรรมชาติและการป้องกันแก้ไข รวมไปถึงพัฒนาการของคูแ่ ข่งและสภาวะทางการแข่งขัน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมกำ�หนดแนวทางและ
มาตรการรองรับ พร้อมปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้ทนั กับเหตุการณ์ เพือ่ ให้ผลการดำ�เนินงานของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ�หนดไว้
ธนาคารออมสิน
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ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารและแนวโน้ม
จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2556 ผลการดำ�เนินงานในระบบอุตสาหกรรมธนาคารยังเติบโตได้
แม้ จ ะขยายตั ว ในอั ต ราที่ ช ะลอลง อั น เนื่ อ งจากการชะลอตั ว ของภาวะเศรษฐกิ จ โดยการบริ โ ภคภาคเอกชนซบเซาลงจาก
ความกังวลต่อภาวะค่าครองชีพทีป่ รับตัวสูงขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของหนีค้ รัวเรือน และความตึงเครียดทางการเมืองในช่วงปลายปี เช่นเดียวกับ
การลงทุนภาคเอกชนที่แผนการตัดสินใจลงทุนใหม่ๆ เป็นไปด้วยความระมัดระวัง ขณะที่ภาคการส่งออกหดตัวลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากเงินบาท ที่แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 16 ปี ที่ 28.55 บาทต่อดอลล่าร์ฯ ในช่วงต้นปี การฟื้นตัว
อย่างล่าช้าของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน รวมทั้งการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2556 โดยการส่งออกสินค้า
เกษตรแปรรูปที่สำ�คัญหดตัวลง เช่น ข้าว ยางพารา กุ้งและไก่สดเย็นแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สำ�หรับภาวะตลาดเงิน
ในปี 2556 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 จาก
ร้อยละ 2.75 เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 จากร้อยละ 2.50 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี
ทั้งนี้ สิ น เชื่ อ ในระบบธนาคารพาณิชย์ ปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 11.0 ชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 13.7
จากภาวะเศรษฐกิจ โดยสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการส่งผลให้สินเชื่อรวมลดลงนั้นขยายตัวร้อยละ 12.9 จากปีก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 21.6 ทั้งจากสินเชื่อรถยนต์หลังการสิ้นสุดมาตรการคืนภาษีรถคันแรก และสินเชื่อบุคคลจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน
และความระมัดระวังในการให้สนิ เชือ่ ของธนาคารพาณิชย์ ขณะทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจยังคงขยายตัวได้ในระดับใกล้เคียงกับปีกอ่ นทีร่ อ้ ยละ 10.2
ทั้งจากสินเชื่อ SMEs และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศ ด้านเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวร้อยละ 9.3
ต่ำ�กว่าการขยายตัวของสินเชื่อ ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.9 ในสิ้นปี 2555 เป็นร้อยละ 90.7
ในสิ้นปี 2556 โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งระดมเงินฝากมากขึ้น สะท้อน
ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษเดิมและการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษประเภทใหม่เพิ่มเติม ซึ่งให้
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากปกติ ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการสินเชื่อภาคเอกชนที่ยังมีอยู่
และในช่วงปลายปี สถาบันการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและสินเชื่อลง ตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ปี 2556 เท่ากับ 265.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย โดยสถาบันการเงิน
หลายแห่ ง เพิ่ ม ความเข้ ม งวดในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค จากความกั ง วลถึ ง ปั ญ หา
หนีภ้ าคครัวเรือนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยงั มีการกันเงินสำ�รองเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป โดยสัดส่วนเงินสำ�รองที่มีต่อเงินสำ�รองพึงกันเท่ากับร้อยละ 168.3 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิบางส่วน ทำ�ให้อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 16.3 เป็นร้อยละ 15.7
สำ � หรั บ แนวโน้ ม ในปี 2557 คาดว่ า อุ ต สาหกรรมธนาคารยั ง สามารถประคั บ ประคองการเติ บ โตไว้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แม้อาจจะชะลอลงจากปี 2556 จากปัญหาการเมืองที่ยังยืดเยื้อ โดยการเติบโตของสินเชื่อ มาจากความต้องการสินเชื่อธุรกิจ เช่น
สินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสินเชือ่ เพือ่ เงินทุนหมุนเวียน ขณะทีส่ นิ เชือ่ รายย่อยอาจชะลอลง แต่อาจมีสนิ เชือ่ บางประเภท
ที่ขยายตัวได้ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่สอดรับกับการดำ�เนินชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทั้งนี้
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมธนาคาร ยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่มีผลกระทบต่อกระแส
การเคลื่อนย้ายเงินทุน เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนแนวโน้ม
ค่ าครองชี พ ที่ ป รั บ เพิ่ มขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ในประเทศ นอกจากนี้ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จธนาคารยั ง ต้ องเผชิ ญ กั บการแข่ ง ขั น ที่สูง ขึ้น
ทัง้ จากธนาคารพาณิชย์ไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ จากการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ
รายใหม่จัดตั้งบริษัทลูกในไทยได้ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 รวมถึงจากตลาดทุนที่มีบทบาทในการดึงเงินออม
ออกจากระบบธนาคารมากขึ้น
ทัง้ นี้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ตา่ งมุง่ เน้นปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและขยายช่องทางการบริการทีท่ นั สมัยโดยนำ�เทคโนโลยี
เข้ามาช่วย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และอำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากที่สุด รวมทั้งมีการปรับตัวเพื่อรองรับ
การก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ทั้งการเปิดเครือข่ายสาขา การเป็นพันธมิตร
กับธนาคารท้องถิน่ การซือ้ กิจการ/ร่วมลงทุน และการนำ�เสนอธุรกรรมการเงินใหม่ๆ รวมทัง้ การปรับตัวด้านอืน่ ๆ เช่น การสนับสนุนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับ AEC ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ และการจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาประจำ�ชาติในประเทศสมาชิก เป็นต้น
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รายงานประจำ�ปี 2556

การบริหารความเสี่ยง
1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน
ปี 2556 นับเป็นปีท่ีเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ลดลง จากที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี 2556 ค่อนข้างมาก
โดยหลายเหตุการณ์มนี ยั สำ�คัญต่อทิศทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน และมีผลกระทบทีต่ อ้ งติดตามอย่างใกล้ชดิ ต่อไป อาทิ การปรับลดมาตรการ
QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ การชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศ รฐั บาลประกาศยุบสภาฯ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ชะลอการลงทุน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ปรับลดลง ภาวะหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ใน
ระดับสูง ส่งผลให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจระมัดระวังการใช้จา่ ยและการลงทุนมากขึน้ นอกจากนีก้ ารเตรียมเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ทำ�ให้มีการปรับตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานหลายประการ เช่น ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศ โครงการ Mega Project ด้านการคมนาคม เป็นต้น จึงนับเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งต่อการปรับตัวของสถาบัน
การเงิน ทั้งด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีศักยภาพในการแข่งขัน และกลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบรุนแรง
ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อฐานะการดำ�เนินงาน
และความมั่นคงของกิจการ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
เชือ่ มโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารออมสินกำ�หนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร ดำ�เนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมั่นใจได้ว่าครอบคลุม
ความเสี่ยง และประเด็นสำ�คัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการระบุความเสี่ยง และประเมินระดับของความเสี่ยง ตามแนวทางที่ธนาคารกำ�หนดไว้ และมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) รวมถึ ง ติ ด ตามผลและรายงานสถานะความเสี่ ย ง ทบทวนความเพี ย งพอ และ
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของมาตรการจั ด การความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งขึ้ น จะสามารถจั ด การ
ความเสี่ยงได้ทันท่วงที ทั้งนี้ สายงานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
ในการดำ�เนิ น การตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และรายงานสถานะความเสี่ ย งที่ สำ�คั ญ ต่ อ คณะกรรมการธนาคารออมสิ น
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบสถานะความเสี่ยง
ขององค์กร ร วมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 ธนาคารมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้
2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลระดับกลยุทธ์ และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
ติดตามผลการนำ�ไปปฏิบัติของฝ่ายจัดการ โดยในปี 2556 ธนาคารมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการหลักที่กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง ป ระกอบด้วย
		
1. คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของ
ธนาคาร รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารสามารถนำ�วิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์
ที่กำ�หนดขึ้นไปปฎิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการกำ�หนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ และธุรกรรมของธนาคารออมสินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และ
รายงานสถานะความเสีย่ งธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํา่ เสมอ
		
3. คณะกรรมการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดี มีบทบาทในการกำ�กับดูแลเพื่อให้เกิดกระบวนการบริหาร
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำ�กับดูแล
การบริหารกิจการทีด่ ี สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานกำ�กับดูแล
		
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
การกำ�กับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
ธนาคารออมสิน
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หรือคำ�สั่งของธนาคาร พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งท างผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน
		
5. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีบทบาทในการกำ�หนดนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ของธนาคาร กำ�หนดกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งดา้ นอัตราดอกเบีย้ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่ น และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง บริหารโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างอตั ราดอกเบีย้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร
กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์กำ�หนดนโยบายและแนวทางการกำ�หนดราคาโอน
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอนุมัติแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง
		
6. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีบทบาทในการพิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณและ
ข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของธนาคารออมสิน ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณของธนาคารออมสิน
นอกจากนี้ ยั ง มี ค ณะกรรมการที่ ทำ�หน้ า ที่ กำ�กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก อาทิ
คณะกรรมการสิ น เชื่อ คณะกรรมการลงทุ น  คณะกรรมการบริ ห ารความต่ อ เนื่อ งทางธุ ร กิ จ คณะกรรมการป้ อ งกั น ความเสี่ย ง
ด้านการทุจริตของธนาคารออมสิน เป็นต้น
3. การจัดทำ�แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
แผนทีค่ วามเสีย่ ง (Risk Map) เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีธ่ นาคารนำ�มาใช้บริหารจัดการความเสีย่ งองค์กรอย่างเป็นระบบ เริม่ จาก
การกำ�หนดเป้าหมายสำ�คัญ (Objective Setting) และให้หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละเป้าหมาย
ทบทวนและประเมินปัจจัยเสีย่ ง กำ�หนดแผนจัดการความเสีย่ งเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน เพื่อให้ความเห็นชอบใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร มีการติดตามรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่ งเป็นรายเดือน ผ่านระบบงาน Risk Monitoring เพือ่ ติดตามสถานะของปัจจัยเสีย่ งต่างๆ แจ้งเตือน (Early Warning) ผลการบริหาร
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผ่าน E-mail ให้ Risk Owner และผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนแผนที่ความเสี่ยง
(Risk Map) และกำ�หนดมาตรการป้องกันและแก้ไขก่อนเกิดความเสียหายขึ้นแก่ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่
เสมอ รวมทัง้ มีการทดสอบ Portfolio View of Risk เพือ่ พิจารณาถึงผลกระทบโดยรวมทีม่ ตี อ่ ความเพียงพอของเงินกองทุน (BIS Ratio) กรณี
มีปจั จัยเสี่ยงหลายปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นพร้อมกัน
ในปี 2556 ธนาคารมีปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้
แผนที่ความเสี่ยง (RISK MAP) ธนาคารออมสิน ป 2556
Strategic

Operational

Financial

SG1 สภาพเศรษฐกิจ

OP1 การรักษาความปลอดภัยระบบ IT

Market

SG2 ภาวะการแขงขัน

OP2 ความเพ�ยงพอของบุคลากร
ในตำแหนงสำคัญ

MK1 อัตราดอกเบี้ย

SG3 มาตรการพ�เศษของรัฐ
SG4 ความตองการของลูกคา
SG5 การฟ��นตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯและยุโรป

OP3 ความสามารถของบุคลากร
OP4 กระบวนการทำงาน

Compliance
CO1 กฏหมายฟอกเง�น

Liquidity
LI1 สภาพคลอง
Credit
CR1 คุณภาพหนี้

SG6 ภัยธรรมชาติ
SG7 คุณภาพบร�การ

ผลการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาส 4/2556 ธนาคารสามารถบริหารจัดการระดับความเสี่ยง (Post Risk Profile)
ให้อยู่ภายใต้ระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ทุกปัจจัยเสี่ยง
4. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำ�หนดแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติงานประจำ�ปี และการนำ�ไป
ปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการกำ�หนดทิศทาง
การดำ�เนินงานในแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี ต ลอดจนแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยธุรกิจของธนาคาร
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รายงานประจำ�ปี 2556

ธนาคารออมสินให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) โดยคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินได้เห็นชอบนโยบายบริหารความเสีย่ งดา้ นกลยุทธ์ (Strategic Risk Policy) เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ และมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) ในการให้คำ�แนะนำ�และติดตามการรายงานอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อกำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณ กำ�กับดูแล
กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทัง้ ภายใน และภายนอกธนาคาร รวมทัง้ ติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการนำ�แผนไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างสัมฤทธิผล
ในปี 2556 เป็นปีท่ีภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน และชะลอลงค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลกระทบให้รายได้และความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้ของลูกค้าลดลง ส่งผลให้ NPLs ของธนาคารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก ธนาคารจึงได้กำ�หนดมาตรการเร่งด่วน
เพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หา NPLs โดยจัด ประชุม แก้ไ ขหนี้ค้างชำ�ระสั ญ จรสำ�หรั บสายงานกิ จ การสาขา จั ดการอบรม Train theTrainer
แก่ทีมงานติดตามหนี้สายงานกิจการสาขา จัดทีมแก้ไขหนี้จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่เพ ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำ�ระระดับ
กลุม่ ลูกค้า เพิม่ อัตรากำ�ลังลูกจ้าง และพนักงานเพือ่ สนับสนุนการแก้ไข และติดตามหนี้ การแบ่งกลุม่ ลูกหนีแ้ ต่ละประเภทสินเชือ่ ใ ห้ชดั เจน
เพื่อป้องกันปัญหาการให้สินเชื่อซ้ำ�ซ้อน รวมทั้งแก้ไขระเบียบคำ�สั่งเกี่ยวกับการติดตามหนี้ การแก้ไขหนี้ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
โดยฝ่ายจัดการให้ความสำ�คัญกับการติดตามดูแลผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยใกล้ชดิ ส่งผลให้สน้ิ ปี 2556 ธนาคารมี
NPLs ลดลงดีกว่าเป้าหมายทีก่ ำ�หนดไว้
5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และการเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุน
ของธนาคาร
ในปี 2556 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยค่อนข้างผันผวน และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การปรับตัว
ลดลงของราคาทองคำ� ความผันผวนของเงินลงทุนจากต่างประเทศ ความกังวลเกี่ยวกับการลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
(Quantitative Easing: QE) ปัญหาการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกา ปัญหาความไม่สงบในคาบสมุทรเกาหลี และในประเทศ
ซีเรีย รวมทั้งปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ เป็นต้น ทำ�ให้เกิดความผันผวนในตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดหลักทรัพย์ท่วั โลกรวม
ถึงประเทศไทย โดยในช่วงปี 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงสูงสุดประมาณร้อยละ 81 และปรับตัวลดลง
สูงสุด 116.17 จุด เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2555 ในขณะทีป่ ริมาณการซือ้ ขายตราสารหนีเ้ ฉลีย่ ในตลาดรอง (Outright Trading) ปรับตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 82 และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง 2 ครัง้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม
2556 ลดลงจากร้อยละ 2.75 เป็นร้อยละ 2.50 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ลดลงจากร้อยละ 2.50 เป็นร้อยละ 2.25 ธนาคารได้ดำ�เนิน
การบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังตามนโยบายการลงทุน และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งของธนาคาร ส่งผลให้
ณ สิน้ ปี 2556 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรวมเพิม่ สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ�หนดร้อยละ 20
ธนาคารมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาดโดยมุ่งเน้นบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบในทางลบ
ของเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของธนาคาร โดยสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ งและอยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาณ
เตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งมีการทบทวน
อย่างสม่�ำ เสมอ นอกจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน (ALCO) ทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
เงินกูใ้ ห้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องติดตามสถานะพอร์ตและความเสีย่ ง อย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารในปี 2556 สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
(Market Risk Management Policy) นโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร (Interest Rate
Risk Management in Banking Book Policy)
2. การพัฒนาเครื่องมือในการวัด และประเมินความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
• การประเมินความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่หรือ
อายุสญ
ั ญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนีส้ นิ (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้
ที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)
1 ข้อมูลจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 ข้อมูลจาก www.IBand.thaibma.or.th
ธนาคารออมสิน
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• การวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ การวัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน
ในตลาดตราสารหนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี้ (Present Value of 1 basis point : PV01) การวัดความผันผวนของพอร์ต
ตราสารทุนเมื่อเทียบกับตลาด โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta Coefficient) และการประเมินมูลค่ายุติธรรม
(Mark to Market) อย่างสม่ำ�เสมอ
• การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�ธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำ�ลอง Value at
Risk (VaR) ซึง่ เป็นการวัดความเสีย่ งเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปัจจัยเสีย่ ง (Risk Factor) ภายใต้ระดับความเชือ่ มัน่ (Confidence Level)
และระยะเวลาถือครอง (Holding Period) ที่กำ�หนด โดยธนาคารได้มีการทดสอบความแม่นยำ� (Back Testing) ของเครื่องมือ
ในการวัดความเสี่ยงในรูปแบบจำ�ลอง VaR อย่างสม่ำ�เสมอ
• การกำ�หนดเกณฑ์เพดานความเสี่ย งด้านตลาดของพอร์ ตเงิ น ลงทุ นรวม เพื่ อใช้ ใ นการควบคุ มความเสี่ ยงด้ า นตลาด
ในภาพรวมของธนาคาร เป็นการเพิ่มเติมจากการมีเพดานความเสี่ยง และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง สำ�หรับการควบคุม
การลงทุนในแต่ละพอร์ตของธนาคาร
• การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) สำ�หรับความเสีย่ งด้านตลาด โดยการจำ�ลองสถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
อย่างรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด ในภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น วิกฤตหนี้ยุโรป วิกฤตซับไพร์ม มาตรการสกัดการเก็งกำ�ไร
ค่าเงินบาท ฯลฯ ที่อาจส่งผลในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าธนาคารสามารถรองรับ
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภาวะวิกฤต และมีระดับความเสีย่ งอยูภ่ ายใต้ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
• การประเมินประสิทธิผลของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
3. การติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
• การกำ�หนดเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) สำ�หรับธุรกรรมทัง้ ในบัญชีเพือ่ การค้า และบัญชีเพือ่ การธนาคาร และมีการทบทวน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท ี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำ�เสมอ เช่น การกำ�หนด PV01 Limit, VaR Limit, Stop Loss Limit และ
NII Sensitivity Limit เป็นต้น
• การจัดทำ�รายงานสถานะการลงทุน และความเสีย่ งด้านตลาด เสนอต่อคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง และผูบ้ ริหารอย่างสมํา่ เสมอ
• การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถ
แจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) กอ่ นทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรือความเสีย่ งเกินระดับทีย่ อมรับได้ และระงับการทำ�ธุรกรรม
ก่อนการดำ�เนินธุรกรรมทีเ่ กินกว่าเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) ทก่ี ำ�หนดไว้ ทำ�ให้การติดตามและควบคุมความเสีย่ งด้านตลาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำ�ระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำ�หนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุน
ทีส่ งู เกินกว่าระดับทีย่ อมรับได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคารทงั้ ในปัจจุบนั และอนาคต นอกจากนี้ ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสีย่ งทีม่ อี ยูจ่ ากสินทรัพย์ทถี่ อื อยูไ่ ด้ ทำ�ให้ตอ้ งขายสินทรัพย์
ในราคาตํ่ากว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องตํ่า หรือเกิดภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง
ในปี 2556 สภาพคล่องในตลาดการเงินไทยมีความผันผวนจากผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ เนื่องจาก
ความกังวลเกี่ยวกับการลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (QE Tapering) อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายจาก
ต่างประเทศไม่ใช่แหล่งระดมเงินทุนหลักของธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งนี้ ภาพรวมของสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ยังทรงตัว
อยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกับปีกอ่ น โดยการขยายตัวของสินเชือ่ ยังสามารถเติบโตได้ดโี ดยเฉพาะในช่วงครึง่ ปีแรก แต่ชะลอตัวลงในช่วงครึง่ ปีหลัง
ตามทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศจากผลกระทบของปัญหาการเมืองภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง รวมทั้งการ
ใช้จา่ ยภาครัฐบาลทไี่ ม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการเมกะโปรเจคได้ เป็นต้น ส่วนการขยายตัวของเงินฝากก็สามารถรักษาระดับ
การเติบโตได้สอดคล้องกับการขยายตัวของสินเชือ่ จากการแข่งขันระดมเงินฝากด้วยการออกแคมเปญเงินฝากทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ที่ให้ผลตอบแทนดึงดูดใจ และตอบสนองความต้องการออมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยมีการปรับตัวลดลงทั้งเงินกู้ และเงินฝาก ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สำ�หรับธนาคารออมสินได้มีการเสนอผลิตภัณฑ์
เงินฝากใหม่ๆ การให้เงื่อนไขระยะเวลาและอัตราผลตอบแทนจูงใจผู้ฝากอย่างต่อเนื่อง เช่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์
เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ 4 เดือน เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ 5 เดือน เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ 9 เดือน เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ 11 เดือน เป็นต้น รวมทัง้
มีการระดมเงินฝากจากผู้ฝากรายใหญ่ ส ่งผลให้ธนาคารสามารถจัดหาสภาพคล่องได้เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
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นอกจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ (ALCO) ทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�หนดกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และควบคุมดูแลสภาพคล่องโดยรวม เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าธนาคารมีสภาพคล่องทีเ่ พียงพอต่อการดำ�เนินงาน สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจในสภาวะแวดล้อมปกติ และมีแหล่งเงินทุนหรือ
สินทรัพย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤต โดยสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และอยู่
ภายใต้สัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ซึง่ มีการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงมีคณะทำ�งานด้านบริหารสภาพคล่องซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทำ�หน้าที่
พิจารณากำ�หนดแนวทางการระดมเงินฝาก การลงทุน และการให้สินเชื่อ ให้สอดคล้องกับแผนการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่อง
ของธนาคารอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และสามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินได้ ทงั้ นี้ กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ของธนาคาร ในปี 2556 สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และสภาพแวดล้อมการดำ�เนินงานของธนาคาร
2. การพัฒนาเครื่องมือในการวัด และประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
• การจัดทำ�รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report) โดยจัดทำ�ทัง้ แบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับ
พฤติกรรม
• การวัด และประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อ ัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นต้น
• การทบทวนสมมติฐานทีใ่ ช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ด้านสภาพคล่อง เช่น การไหลออกของเงินฝาก การกำ�หนด
อัตราส่วนลดทีจ่ ะใช้ปรับลดมูลค่าห ลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น และจัดทำ�รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Test) สำ�หรับความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซง่ึ ในปี 2556 พบว่า ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอสำ�หรับ
รองรับภาวะวิกฤต
3. การติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
• การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ด้านสภาพคล่องให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมการดำ�เนินงานของธนาคาร
• การจัดทำ�รายงานในการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีการจัดทำ�เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส
และมีการประมาณการอัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่สำ�คัญ เพื่อนำ�เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
• การติดตาม และรายงานสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Sign) ตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง
(Contingency Liquidity Plan) เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ผิดปกติด้านสภาพคล่อง ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารมีความพร้อมใน
การตอบสนองปัญหา และภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• การปรับปรุงระบบงานรายงานอัตราส่วนด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(EIS) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงสถานะและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
7. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคาร ไม่สามารถจ่ายชำ�ระหนี้คืนหรือ
ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีต่ กลงไว้กบั ธนาคาร หรือโอกาสทีค่ คู่ า้ จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุน
และรายได้ของธนาคาร
ในปี 2556 ธนาคารมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามพันธกิจของธนาคารในการเป็นสถาบันเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารจึงให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ภาคประชาชนระดับฐานราก และลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่จากสถานการณ์ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนท้งั ในประเทศและต่างประเทศ จึงส่งผลกระทบโดยรวมต่อกลุ่ม
เป้าหมายของธนาคาร ทำ�ให้รายได้ครัวเรือนลดลง ในขณะที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง
และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำ�ระหนีข้ องลูกหนีส้ นิ เชือ่ รายย่อย อาทิ สินเชือ่ เพือ่ พัฒนา
กลุม่ อาชีพ สินเชือ่ บุคคล ซึง่ เป็นพอร์ตสินเชือ่ ส่วนใหญ่ของธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้ติดตามดูแลคุณภาพ
หนีอ้ ย่างใกล้ชดิ ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สนิ เชือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ให้มคี วามเข้มงวดมากขึน้ โดยเพิม่ เงือ่ นไข
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การพิจารณารายได้ของผูข้ อสินเชือ่ ต่อภาระหนีส้ นิ กำ�หนดวงเงินให้กรู้ วมสูงสุดตอ่ รายสำ�หรับสินเชือ่ แก่บคุ คลรายย่อย เพือ่ ลดโอกาสการเป็น
NPLs ในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารมุง่ เน้นพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ทีด่ ี ปรับปรุงกระบวนการอำ�นวยสินเชือ่ และพัฒนาเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต เพือ่ สนับสนุนการเติบโตของสินเชือ่ และเงินลงทุน
อย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งด้านเครดิตให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. ทบทวนนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจ และบริการด้านสินเชื่อของธนาคาร
เพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ
2. มีการทบทวนกระบวนการอำ�นวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง และกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน
(Check & Balance) ให้มีประสิทธิภาพและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
3. มีเกณฑ์การจัดชัน้ หนีต้ ามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้ธนาคารมีการกันสำ�รองทีเ่ พียงพอต่อการรองรับความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
4. พัฒนาและปรับปรุงแบบจำ�ลองวัดระดับความเสี่ยงสำ�หรับสินเชื่อรายย่อย (Credit Scoring Model) แบบจำ�ลองวัดระดับ
ความเสี่ยงสำ�หรับสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model) และแบบจำ�ลองวัดระดับความเสี่ยงสำ�หรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดย่อม (Credit Risk Rating for Small Business Model) เพื่อให้สามารถคัดกรองลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. มีระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภ าพใน
การบริหารความเสี่ยง ได้แก่
		
5.1 ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึ่งประกอบด้วย
		
ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ
		
(Collateral Management System : CMS)
		
5.2 ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อ
		
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลนิติบุคคล (Decision Support System : DSS) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
		
(Optimist) และระบบคำ�นวณคะแนนสินเชื่อ (Blaze Advisor)
6. ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
• กำ�หนดอัตราส่วนการกำ�กับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้มีการให้สินเชื่อหรือลงทุน
ในบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไป
• กำ�หนด และทบทวนเพดานเงินให้สนิ เชือ่ รายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ ง มิให้มกี ารกระจุกตัว
ในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ มากเกินไป
• มีการสอบทานสินเชื่อที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำ�กับดูแล
• พัฒนาเกณฑ์การกำ�หนดวงเงินให้กู้รวมสูงสุดต่อราย สำ�หรับการให้สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
และ/หรือทีใ่ ช้บคุ คลค้�ำ ประกัน เพือ่ ลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้ และกำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา
ความสามารถในการชำ�ระหนีข้ องลูกค้าสินเชือ่ รายย่อย หรือ DTI Ratio เพือ่ ให้ผกู้ มู้ เี งินได้คงเหลือเพียงพอต่อการดำ�รงชีพ และเป็น
การป้องกันปัญหา NPLs ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ เพื่อให้สามารถพิจารณากลั่นกรอง/ให้ความเห็น ในประเด็นความเสี่ยง
และเสนอแนะแนวทางลดความเสีย่ งประกอบการพิจารณาให้สนิ เชือ่ หรือลงทุน เพือ่ สร้างความสมดุลระหว่างหน่วยงานติดต่อ
ลูกค้า และหน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อหรือลงทุน
8. มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process) เพือ่ ป้องกัน และแก้ไขหนีค้ า้ งชำ�ระ รวมทัง้ มีรายงานข้อมูล
ลูกหนี้ค้างชำ�ระ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. จัดอบรม และพัฒนาทักษะด้านสินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
8. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสีย่ งจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ หี รือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอกและส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร
รวมถึง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอื่น โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
และด้านชื่อเสียง
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รายงานประจำ�ปี 2556

ภาพรวมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ในปี 2556 ธนาคารยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่
การชุมนุมประท้วงทางการเมือง การโจรกรรม เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเกิดพายุลมแรง นํ้าท่วม
ฉับพลัน เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของธนาคาร
ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการดำ�เนินงานทั่วทั้ง
ธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันกาล
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ธนาคารได้ มี ก ารจั ด ทำ�นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกำ�หนดขอบเขต
การดำ�เนินงาน และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคาร โดยมุง่ เน้นการสร้าง และการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพิ่มความสามารถ
เชิงการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่ดีและมีหลักในการคำ�นวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
ภายใต้กรอบการกำ�กับดูแลของกระทรวงการคลัง และการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการแล้ว ธนาคารมีการจัดทำ�นโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
ธนาคาร เพิม่ ศักยภาพเชิงการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเพิม่ รายได้ และขยายฐานลูกค้าของธนาคาร การกำ�หนดกระบวนการ
พิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน จะเป็นกระบวนการสำ�คัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารได้
• นโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy: BCM Policy) เพื่อใช้ในการกำ�หนด
นโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำ�งานของทัง้ ธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ทที่ ำ�ให้การปฏิบตั งิ านตามปกติ
ต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่สำ�คัญ จะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดำ�เนินการในเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ�แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจัดทำ�แผนกู้ระบบงาน
กรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP)
ทั้งนี้ ทุกนโยบายจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาทิ การดำ�เนินธุรกิจ
ของธนาคาร การปรับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานกำ�กับดูแล คณะกรรมการธนาคาร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการ แ ละมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยมีการระบุ การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง และ
รายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการท่เี กี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ และ
สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือที่สำ�คัญ เพื่อใช้ในการติดตาม และควบคุม
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ดังนี้
1. การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA ) ธนาคารได้กำ�หนดให้
หน่วยงานมี การทบทวนการประเมินความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่ส่งผล
กระทบต่อการดำ�เนินงานของธนาคาร และให้หน่วยงานติดตามและรายงานความเสี่ยงรายไตรมาสผ่านระบบงานการประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเอง และควบคุมภายใน
2. การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection) ธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูล
ความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) ผ่านระบบงาน Loss Data เพื่อให้สามารถจัดทำ�รายงานได้สะดวกรวดเร็ว
และมีการจัดเก็บฐานข้อมูลความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดให้ทุกหน่วยงานรายงานความเสียหายทันทีท่ีตรวจพบ จากนั้นจะมีการรวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เป็นรายเดือน นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาแนวทาง
การแก้ไขป้องกัน

ธนาคารออมสิน
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นอกจากนี้ เพือ่ สร้างความตระหนัก และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ธนาคารจัดอบรมหลักสูตร
“การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ” ให้กับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่าย และจัดทำ� e-learning หลักสูตรการ
จัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) บน Intranet ของธนาคาร เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง
3. การทำ�ประกันภัย ธนาคารตระหนักถึงความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติตา่ งๆ การดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้งจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารของธนาคาร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินการของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงได้จดั ทำ�ประกันภัยทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ หรือความเสียหายทีอ่ าจจะเกิด
ขึ้น เพื่อปรับลดความเสี่ยง และความเสียหายของธนาคาร
4. การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ธนาคารได้ทบทวนนโยบายการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM Policy) ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment : RA) และเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) รวมทัง้ ทบทวนผลการประเมินความเสีย่ ง (RA) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA)
และทบทวนช่วงเวลานานทีส่ ดุ ทีย่ อมรับได้ หากธนาคารจำ�เป็นต้องหยุดดำ�เนินธ รุ กรรมงานทีส่ ำ�คัญ (Maximum Allowable Outage : MAO)
เพื่อวิเคราะห์ และกำ�หนดลำ�ดับของธุรกรรมงานที่สำ�คัญ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดทำ�และปรับปรุงแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan : BCP) ของธุรกรรมงานทีส่ ำ�คัญ และธนาคารออมสินสาขา รวมทัง้ ดำ�เนินการทดสอบแผนความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจข องธุรกรรมทีส่ ำ�คัญเป็นประจำ�ทุกปี และทดสอบแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจในวงกว้าง ( Bank-wide BCP Testing Exercise)
ทุก 3 ปี รวมทัง้ มีการทดสอบแผนกูร้ ะบบงานกรณีฉกุ เฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) สำ�หรับระบบงานหลัก (Core Banking System)
ในปี 2556 ธนาคารได้ดำ�เนินการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wide BCP Testing Exercise)
ซึ่งเป็นการทดสอบแบบจำ�ลองเหตุการณ์เสมือนจริง โดยจำ�ลองสถานการณ์ท่ีเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานหลายหน่วยงาน ตลอดจนธุรกรรมสำ�คัญต่างๆ ของธนาคารพร้อมกัน โดยผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน
ธุรกรรมสำ�คัญเข้าร่วมการทดสอบ ซึง่ ในปี 2556 นี้ ธนาคารได้ทำ�การทดสอบโดยเพิม่ การเชือ่ มโยงระหว่างแผนการติดต่อสือ่ สารในภาวะวิกฤต
(Crisis Communication Plan) แผนจัดการอุบตั กิ ารณ์ (Incident Management Plan) แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan : BCP) และแผนกูร้ ะบบงานกรณีฉกุ เฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) ทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ ธนาคาร
สามารถให้บริการลูกค้า และดำ�เนินธุรกรรมสำ�คัญได้อย่างต่อเนือ่ ง
5. ธนาคารได้ประเมินความเสีย่ ง (RA) ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง เป็นประจำ�ทุกปี รวมทัง้ มีการดูแล
มาตรฐานสภาพแวดล้อมทีด่ ี และมีความปลอดภัยสำ�หรับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพือ่ ลดและป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ เช่น มีระบบป้องกัน
การเกิดเพลิงไหม้ และความชืน้ ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้าลัดวงจร ระบบป้องกันการถูกโจรกรรม และวินาศกรรม เป็นต้น
6. ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทุจริตภายใน โดยมีคณะกรรมการป้องกันความเสีย่ งด้าน
การทุจริตของธนาคารออมสิน ทำ�หน้าทีก่ ำ�หนดนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทัง้ กำ�หนด
มาตรการ และแนวทางป้องกันการทุจริต และเป็นศูนย์กลางในการรับรายงานหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนการกระทำ�ความผิด
ทีอ่ าจนำ�ไปสูก่ ารทุจริต เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการทุจริตของธนาคาร
ทัง้ นี้ ฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ านและธรรมาภิบาล ทำ�หน้าทีจ่ ดั ทำ�นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนระเบียบ คำ�สัง่ และคูม่ อื
วิธีการปฏิบัติท่เี กี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องรายงานการกระทำ�ทุจริต และรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ สรุปปัจจัยทีพ่ งึ ระวัง และเสนอแนะแนวทางในการลดความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตของพนักงาน
และเพือ่ ให้การดูแลเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทุจริตภายในมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
7. ธนาคารได้พฒ
ั นาระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS)
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2005 เพือ่ ให้ได้รบั International ISMS Certificate จากผูใ้ ห้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
(Certification Body) ซ่งึ จะเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยของระบบงานให้บริการหลักของธนาคาร และสร้างความเชื่อมั่น
ต่อลูกค้าของธนาคาร โดยธนาคารได้รบั การตรวจรับรองจากบริษทั บโู รเวอริทสั เซอทิฟเิ คชัน่ จำ�กัด (BVC) ตามข้อกำ�หนดมาตรฐานสากล
ISO/IEC 27001:2005 ซึง่ มีขอบเขตของระบบครอบคลุมส่วนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทเ่ี กีย่ วข้องสำ�หรับการให้บริการระบบ
CBS ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง ในปี 2556 ธนาคารได้รบั การตรวจรับรอง Certification ISO/IEC 27001:2005
อย่างต่อเนือ่ งอีก 1 ปี
9. ความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเสีย่ งด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ งินกองทุนอาจไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ การรองรับความสูญเสีย
หรือผลขาดทุนทีไ่ ม่ได้คาดหมาย และการรองรับกฎระเบียบของทางการ และสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยทีธ่ นาคารไม่สามารถ
ควบคุมได้
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ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการดำ�รงเงินกองทุนเพือ่ รองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ควบคูก่ บั พันธกิจ การเป็น
สถาบันเพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมุง่ เน้นการขยายสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ ส่งเสริมความเป็นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ ส่งผลให้ธนาคารมีสนิ ทรัพย์เสีย่ งดา้ นเครดิตค่อนข้างสูง ดังนัน้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้าและ
สาธารณชน ธนาคารได้นำ�หลักการคำ�นวณสินทรัพย์เสีย่ งตามเกณฑ์ Basel II มาใช้ตง้ั แต่ปี 2554 แม้วา่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะยังไม่บงั คับ
ใช้ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็ตาม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดำ�รงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งสะท้อนความมัน่ คง และรองรับความเสีย่ งทไ่ี ม่คาดว่า
จะเกิดขึน้ (Unexpected Loss) ในการดำ�เนินธุรกิจได้อย่างเพียงพอ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการติดตามรายงานความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตอ่ สินทรัพย์เสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งเป็นรายเดือน มีการพิจารณากำ�หนดระดับ Early Warning และ Limit และทดสอบผลกระทบ
จากปัจจัยเสีย่ ง และสถานการณ์สำ�คัญต่างๆ ทม่ี ตี อ่ BIS Ratio ในลักษณะ Portfolio View of risk เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ภายใต้สถานการณ์จำ�ลอง
ต่างๆ ธนาคารยังมีเงินกองทุนเพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ นอกจากนีธ้ นาคารยังมีการกำ�หนดให้ BIS Ratio เป็นกรอบแนวทาง
สำ�คัญ พร้อมทัง้ จัดทำ�ประมาณการ BIS Ratio เพือ่ รองรับการดำ�เนินงานในระยะยาว
ในปี 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556) ร้อยละ 10.56 สูงกว่าเกณฑ์ ธปท.ทีก่ ำ�หนด
ร้อยละ 8.5

ธนาคารออมสิน
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การกำ�กับดูเเลการบริหารที่ดี
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารออมสินมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับของภาครัฐ (กระทรวงการคลังและหน่วยงานกำ�กับดูแลตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง) ธนาคารได้ยึด “หลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552” ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็นกรอบในการดำ�เนินการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำ�หนดนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ ปี 2553 และได้สอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารมีการจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร
ผูบ้ ริหาร พนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ทสี่ ำ�คัญในการสร้างประโยชน์ทเี่ หมาะสม โดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยรวม ซงึ่ การจัดโครงสร้าง
และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1. Accountability
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามหน้าที่
2. Responsibility
ความสำ�นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น การ
จัดซือ้ จัดจ้างต้องให้ทกุ คนได้รบั ความยุตธิ รรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียน ต้องมีคำ�อธิบาย
4. Transparency
ความโปร่งใส ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
4.2 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure)แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่า
ใดๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics
การส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation
การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินการใดๆ ท ี่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ในการดำ�เนินธุรกิจ การดำ�เนินงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็นร่วมตัดสินใจ และ/หรือร่วมมือกันในการดำ�เนินการ จงึ ได้กำ�หนดเป็นนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
1. คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำ�เอาหลักสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล
ทั้ง 7 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ
Participation มาใช้ในการดำ�เนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
อย่างเป็นรูปธรรม
2. คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง
ประธานกรรมการธนาคารและผู้อำ�นวยการธนาคารออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน ที่สำ�คัญของธนาคาร โดยจะต้อง
พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งแ ละวางแนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามเหมาะสม รวมทั้ ง ต้ อ งดำ�เนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ระบบ
บัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำ�ในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคารและสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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5. คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความ
สำ�คัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการธนาคารต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลตนเองรายปี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคาร
7. คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำ�หนดจรรยาบรรณของธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร
8. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของธนาคารได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ มีหน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของธนาคาร
ให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่งบริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา
ที่โปร่งใสเป็นธรรม
แผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารได้ นำ�นโยบายกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมี แ ผนแม่ บ ท การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ดีและการควบคุมภายใน ปี 2556 – 2561 เป็นกรอบในการดำ�เนินงาน ซึ่งได้กำ�หนดยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน 3 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1.1
แผนงานการจัดทำ�/ทบทวนหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1.2
แผนงานการสร้างวัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1.3
แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
1.4
แผนงานพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1.5
แผนงานติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ด้านการกำ�กับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์
2.1
แผนงานการกำ�กับการปฏิบตั งิ านตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านและการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
2.2
แผนงานการสร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร
2.3
แผนงานการสร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในการกำ�กับดูแลให้กับพนักงานในหน่วยงาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมภายใน
3.1
แผนงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3.2
แผนงานการสอบทานและการพัฒนาฐานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.3
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบงานการเชื่อมโยงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองและการประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเอง
3.4
แผนงานการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายใน
การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สคร.
1. การดำ�เนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) เป็นความคาดหวังของภาครัฐที่มีต่อธนาคารภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ยทุ ธศาสตร์กระทรวงการคลัง วัตถุประสงค์การจัดตัง้ ภารกิจและบทบาทของธนาคารในปัจจุบนั เพือ่ ให้ธนาคาร
มีความชัดเจนในทิศทางการดำ�เนินงาน กระทรวงการคลังได้กำ�หนดแนวนโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐสำ�หรับธนาคารออมสินไว้ดงั นี้ “มุง่ เน้น
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ชมุ ชน และเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึง่ สนับสนุนโดยระบบ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ” ธนาคารมีหลักการและแนวทางการดำ�เนินงานตามแนวนโยบายการถือหุ้นภาครัฐ ดังนี้
แผนระยะสั้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดยส่งเสริมการพัฒนาพนักงานและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ผลักดันให้การกำ�กับดูแลธนาคารออมสินให้อยู่ในระดับเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
3. ควรให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
4. ร่วมจัดทำ�ระบบข้อมูลฐานรากลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการกำ�หนดนโยบายในการช่วยเหลือ
ประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ธนาคารออมสิน
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แผนระยะยาว
1. มาตรฐานการจัดการ การให้บริการและประสิทธิภาพการดำ�เนินงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังกำ�กับดูแลกิจการธนาคารตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน โดยควบคุมธนาคารผ่านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ทำ�หน้าทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิรว่ มในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ�คัญของธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร
ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของภาครัฐ และไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของภาครัฐ
3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 โครงสร้าง และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคารอื่นในคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค ณะกรรมการธนาคารออมสินมีองค์ประกอบ ดังนี้
ลำ�ดับ		
1			
2			
3
4			
5			
6			
7			
8			
9			
			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
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รายชื่อกรรมการ				
นางชูจิรา กองแก้ว
นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
		
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
		
นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ 		
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
นายศรกวี ปูรณโชติ ( ถึงวันที่18 สิงหาคม 2556)
นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม (ตัง้ แต่วนั ที่ 17 กันยายน 2556)
นายประเสริฐ หลุยเจริญ		
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร			
นายประภาศ คงเอียด			
นายชัยธวัช เสาวพนธ์			
นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์		
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 		

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่
พระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม กำ�หนดอำ�นาจหน้าทีใ่ นการควบคุม กำ�กับและจัดการธนาคาร
ไว้ดังนี้ “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำ�นาจและหน้าที่กำ�กับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและให้ผู้อำ�นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสินรวมถึงกำ�หนขอบเขต
ทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่างๆ
ให้ผู้อำ�นวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอำ�นาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตากฎหมาย
กฎข้อบังคับและระเบียบ และข้อกำ�หนดของธนาคารออมสิน และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้มีอำ�นาจหน้าที่ในการบรรจุ
แต่งตัง้ หรือเลือ่ นตำ�แหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินยั หรือถอดถอนจากตำ�แหน่งพนักงานตามหลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
กำ�หนด และกำ�หนดวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการดำ�เนินงานของธนาคาร และการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ทัง้ นี้ โดยไม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย
ระเบียบ หรือข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ”
คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แ ละที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซงึ่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความสามารถประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย โดยกรรมการทุกคนอุทศิ เวลาในการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ ส ละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร
กรรมการอิ ส ระของธนาคารออมสิ น เป็ น ไปตามนิ ย ามของสำ�นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ หมายถึ ง
“กรรมการจากภายนอกทีไ่ ม่ได้มตี ำ�แหน่งเป็นผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้ อี ำ�นาจผูกพันรัฐวิสาหกิจ
และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถทำ�หน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชนร์ ะหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับตน”
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง คราวละ 3 ปี โดยประธาน
กรรมการธนาคาร ห รือกรรมการธนาคารซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ไม่เกิน 2 วาระติดกัน
3.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวน 9 คณะ โดยคัดเลือกกรรมการธนาคารและผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
ภายนอกทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะทาง เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรอง และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีคณะกรรมการชุดย่อย 9 คณะ ซึ่งมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
ลำ�ดับ		
1			
2			
3
4			
5			

รายชื่อกรรมการ
		
นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
นายวัชรา ตันตริยานนท์์
นายประภาศ คงเอียด
		
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน 		

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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• เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำ�เนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินพิจารณาเห็นชอบ
• เสนอแนะทิศทาง และหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสินให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ
• พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน การให้สนิ เชือ่ และการประกอบธุรกิจอืน่ ของธนาคารออมสินตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารออมสิน
มอบหมาย
• ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สนิ เชือ่ และการประกอบธุรกิจอืน่ ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายของธนาคารออมสิน
• พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไป และหนี้ที่มีปัญหา การประเมินมูลค่าหลักประกัน การตัด
หนี้สูญ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• พิจารณากลัน่ กรอง และให้ความเห็นการลงทุน การให้สนิ เชือ่ และการจัดซือ้ จัดจ้างทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance)
เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำ�เนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำ�ดับ				
รายชื่อกรรมการ
1
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556)		
นายประเสริฐ หลุยเจริญ (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556)
		
2
นายศรกวี ปูรณโชติ ( ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2556)
			
นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม (ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556)
3
นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ 					
4
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน
		

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำ�ปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินนั้นได้จัดทำ�อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
• สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
• สอบทานการดำ�เนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ ห รือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน
• สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำ�ปี
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร ข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงานและคู่มือการ
ปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน
• จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
• ประสานงานกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำ�กับดูแลอื่น เพื่อให้การดำ�เนินงานของธนาคารออมสินบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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• ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จำ�เป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• กำ�กั บ ดู แ ลการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง พิ จ ารณาความเพี ย งพอของจำ�นวนและทั ก ษะ
ของผู้ตรวจสอบภายในตามสภาพแวดล้อมที่ธนาคารออมสินดำ�เนินอยู่ คุณสมบัติที่สำ�คัญ รวมถึงวุฒิการศึกษา และ
ทักษะทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และทักษะทางด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
• เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง และประเมิน
ผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดข องสายงานตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาด้วย
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance)
เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลำ�ดับ			
รายชื่อกรรมการ
		
1
นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
		
2
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
		
3
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
4
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
5
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• กำ�หนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้ความ
เห็นชอบกลยุทธ์ และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธุรกรรมของธนาคาร
ออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่ออนุมัติ
• ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงของธนาคารออมสินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
• อนุมัติระบบในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
• ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงดำ�เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง ระบบงาน
ในการรองรับการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการทำ�ธุรกรรมหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Program) ของธุรกรรมตราสาร
อนุพนั ธ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อความเสีย่ ง กอ่ นทีจ่ ะนำ�เสนอเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารทำ�ธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน
หรือคณะกรรมการที่ธนาคารมอบหมายต่อไป
• ติดตาม และรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance)
เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
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4. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ลำ�ดับ			
รายชื่อกรรมการ
		
1
นายวัชรา ตันตริยานนท์
		
2
นายประเสริฐ หลุยเจริญ (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556)
นายชัยธวัช เสาวพนธ์ (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556)
3
นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ 		
4
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
				
5
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
6
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ		
ผู้ช่วยเลขานุการ

• พิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของธนาคารออมสิน
• ติดตามผลให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตามแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณของธนาคารออมสิน
• พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการโอนงบประมาณ และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้วตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติต ามข้ อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั ง คั บ ประกาศ และหลั กเกณฑ์
(Compliance) เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง ผลการดำ�เนิ น งานที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มข องทุ ก หน่ ว ยงาน (Integrity-Driven
Performance)
5. คณะกรรมการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดี
ลำ�ดับ			
รายชื่อกรรมการ
		
1
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์์
2
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
		
3
นายประภาศ คงเอียด
		
4
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับกฎหมาย แ ละกฎที่กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
• กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคารออมสินตามหลักการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตติ ่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดี และสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน ลูกค้า แ ละประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม ในกิจกรรมกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดี
• ให้ความเห็นชอบแผนการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และแผนการกำ�กับการควบคุมภายในประจำ�ปี ก่อนนำ�เสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ
• ควบคุม และติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดีด้านการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบถึงการดำ�เนินงานที่ผิดปกติหรือ
ไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว ตลอดจนจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อทราบ
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส รวมถึงจัดทำ�รายงานด้านการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดี ด้านการกำ�กับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ แ ละการควบคุมภายในประจำ�ปีด้วย
• เสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางที่จำ�เป็นเพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ด้านการกำ�กับดูแลการบริหาร
กิจการที่ดี ด้านการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการ
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ธนาคารออมสิน คณะกรรมการภายในและผู้บริหารของธนาคารออมสิน
• เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง และประเมิน
ผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดข องฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสิน
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
• เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำ�หนดในกฎบัตรข้างต้น อาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินชุดปัจจุบันได้แต่งตั้งมาร่วมให้ความเห็นหรือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และมีอำ�นาจออกหนังสือสอบถาม
หรือเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานตามที่กำ�หนดในกฎบัตรมาให้ถ้อยคำ� ส่งคำ�ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพื่อมาตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้ อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั ง คั บ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ลำ�ดับ				
รายชื่อกรรมการ
		
1		
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
2		
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำ�นวน 9 คน
		
3
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำ�นวน 9 คน
		
4		
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานทรัพยากรบุคคล
5		
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัย และกิจการสัมพันธ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
• หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน
• พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำ�งาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและธนาคารออมสิน
• ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาตามคำ�ร้ อ งทุ ก ข์ ข องลู ก จ้ า ง หรื อ สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ธนาคารออมสิ น รวมถึ ง
การร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
• ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
• แต่งตั้งคณะทำ�งานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำ�หนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
• บูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุ
ถึงผลการดำ�เนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven P erformance)
7. คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
ลำ�ดับ				
รายชื่อกรรมการ
		
1		
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
2		
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
		
3
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
		
4		
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
5		
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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• เสนอแนะโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง เสนอแนะนโยบายและกลยุ ท ธ์ ด้ า นบุ ค ลากร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินเห็นชอบ
• กำ�กับดูแล และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�การดำ�เนินงานของธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง ร วมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน
• เสนอแนะกรอบอัตรากำ�ลังคนและวิธีการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
• กำ�กับดูแล และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บุคลากร
มีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ รวมทั้งมีบุคลิกภาพและมีจิตสำ�นึกที่ดี
• กำ�กับดูแล และให้คำ�ปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอกหรือที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินให้เหมาะสม
• ติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) แ ละการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ�หนดของกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ และหลั ก เกณฑ์
(Compliance) เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
8. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ลำ�ดับ				
รายชื่อกรรมการ
		
1		
นายชัยธวัช เสาวพนธ์
2		
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
		
3
นายประเสริฐ หลุยเจริญ (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556)
		
		
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556)
4		
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานทรัพยากรบุคคล
5		
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ทำ�งานบริหารในตำ�แหน่งผ ู้อำ�นวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
• พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน ภ ายใต้ข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำ�งานบริหาร
• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินเป็นรายปีตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบ
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance)
เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
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9. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลำ�ดับ				
รายชื่อกรรมการ
		
1		
นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
2		
นายชัยธวัช เสาวพนธ์
		
3
นายไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท
		
4		
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

• กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนำ�เสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณา
• พิจารณากลัน่ กรองแผนงานและงบประมาณประจำ�ปี สำ�หรับการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์และงบประมาณและคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• ให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและงบประมาณด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม
• กำ�หนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์แ ละสาธารณกุศลตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• ให้ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารออมสินให้บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายของแผนการดำ�เนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสินประจำ�ปี
• ส่งเสริมให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสิน
• ติดตามการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ง แวดล้อมอย่ างสมํ่าเสมอ และรายงานคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินเพื่อทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
• กำ�กับดูแลการจัดทำ�รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) แ ละการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ�หนดของกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ และหลั ก เกณฑ์
(Compliance) เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
3.3 การประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตระหนั ก ถึ ง ความสำ�คั ญ ของการประชุ ม ที่ มี ก ารวางแผนไว้ อ ย่ า งรอบคอบ การได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ สำ�คั ญ
อย่างถูกต้อง ทันกาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆมีผลต่อการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการ
กำ�หนดการประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดปี กำ�หนดประชุมเดือนละหนึง่ ครัง้ และอาจจัดให้มปี ระชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2556
มีการประชุมคณะกรรมการ จำ�นวน 17 ครั้ง เป็นวาระปกติ จำ�นวน 13 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสิน
และผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำ�หนดกรอบทิศทางการดำ�เนินงานปี 2557- 2561 จำ�นวน 1 ครั้ง
และประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินสัญจร จำ�นวน 3 ครั้ง โดยจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลา 7 วัน คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชุมได้ตามเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดและในการประชุมกรรมการทีอ่ าจจะ
มีความเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระการประชุมนัน้ หรือออกจากห้องประชุม

ธนาคารออมสิน
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สรุปการเขาประชุมของกรรมการ ป 2556
(ครั้ง)

คณะกรรมการ

ที่

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร
ตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง และงบประมาณ

1 นางชูจิรา กองแกว

15/17

2 นายอำนวย ปรีมนวงศ
3 นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร

15/17

19/24

15/17

24/24

4 นายวัชรา ตันตริยานนท

17/17

24/24

5 นายประภาศ คงเอียด

17/17

21/24

6 นางสาวจุฬารัตน สุธีธร
7 นางสาวนงลักษณ พินัยนิติศาสตร

12/17

8 นายประเสริฐ หลุยเจริญ
9 นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ

15/17

10 ศ.พิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ

14/17

3/10

11 นายศรกวี ปูรณโชติ (ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2556)
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรมิ(ตัง้ แตวนั ที่ 17กันยายน 2556)

*9/11
**3/4

7/10
3/10

12 นายขวัญชัย วงศนิติกร

12/17

13 นายชัยธวัช เสาวพนธ
14 นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค

17/17

7/7
12/12

12/12
8/11
8/13
12/13

10/11
9/12
4/12

7/10

2/7
11/11

13/17

17/17

คณะกรรมการ
จำแนกตำแหนง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บรรจะ แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมิ
น
ผลการ
าง
บตั งิ านและ ความรับผิดชอบ ยายและสับเปลี่ยน
คณะกรรมการ บริหารโครงสร
กร บุคลากร ปฎิ
รณาคาตอบแทน ตอสังคมและ เลื่อนตำแหนงและ
กิจการสัมพันธ คองค
าตอบแทน และ พิจของผู
สิ่งแวดลอม
อ ำนวยการ
อัตราเงินเดือน
สวัสดิการพนักงาน ธนาคารออมสิ
น
ผูบริหาร
(กจส.)

11/11

10/17

17/17
23/24
15 นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี
* เดือนสิงหาคม 2556 กรรมการลาออกกอนวันประชุม
** เดือนกันยายน 2556 กรรมการไดรับการแตงตั้งหลังวันประชุม

คณะกรรมการ
กำกับดูเเล
การบริหาร
กิจการที่ดี

4/7

10/12

2/2

10/11

6/12

7/7

9/12

2/2

12/12

2/2

10/10
9/13

11/12

8/12

9/11

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
และโบนัสกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556)
• ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท
• กรรมการ
เดือนละ 10,000 บาท
2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการ ครั้งละ 12,500 บาท
• กรรมการ
ครั้งละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
2.1 กรรมการธนาคารที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย/คณะอนุ ก รรมการ/คณะทำ�งานอื่ น ที่ แ ต่ ง ตั้ ง
โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ย
ประชุมกรรมการธนาคาร เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการธนาคารได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย /คณะ
อนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3. โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการคำ�นวณโบนัส ดังนี้
• ร้อยละ 3 ของกำ�ไรสุทธิที่นำ�มาคำ�นวณโบนัส แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาท
• ถ้ามีกำ�ไรสุทธิสงู กว่า 100-11,000 ล้านบาท ให้ได้รบั โบนัสเพิม่ อีกคนละ 5,000 - 60,000 บาท ต่อปี ตามระดับของ
ผลกำ�ไรและถ้ากำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มคนละ 10,000 บาท
• ประธานกรรมการให้ได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25
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ธนาคารออมสิน
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87,500.00
70,000.00
10,000.00
167,500.00

105,000.00
1,000.00
106,000.00

60,000.00
137,500.00
30,000.00
227,500.00

60,000.00
80,000.00
30,000.00
40,000.00
30,000.00
240,000.00

117,500.00
60,000.00
10,000.00
187,500.00

-

100,000.00
-

37,500.00

75,807.45

25,483.87
-

120,000.00
-

358,791.32

150,000.00

100,000.00

-

120,000.00

-

-

-

-

-

-

-

110,000.00

-

-

110,000.00

120,000.00

110,000.00

90,000.00

120,000.00

120,000.00

100,000.00

110,000.00

110,000.00

60,000.00

30,000.00

100,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

2 นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร

3 นายอำนวย ปรีมนวงศ

4 นางสาวนงลักษณ พินัยนิติศาสตร

5 นายวัชรา ตันตริยานนท

6 นายประเสริฐ หลุยเจริญ

7 นางสาวจุฬารัตน สุธีธร

8 นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ

9 ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ

10 นายศรกวี ปูรณโชติ (ถึงวันที่ 18 ส.ค. 56)

11 นายขวัญชัย วงศนิติกร

12 นายประภาศ คงเอียด

13 นายชัยธวัช เสาวพนธ

14 นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค

15 นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี

* โบนัสประจำป 2554 (เพิ่มเติม) จายในป 2556

รวมคาเบี้ยประชุมแตละคณะ

1,675,000.00 590,000.00

-

-

-

-

-

-

-

125,000.00

1 นางชูจิรา กองแกว (ปธ.)

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (ตัง้ แตวนั ที่ 17 ก.ย. 56)

-

-

-

-

-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ โครงสรางองคกร
กิจการสัมพันธ
บุคลากร
คาตอบแทน และ
สวัสดิการพนักงาน

คณะกรรมการ
ธนาคาร

ที่

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
กำกับดูเเล
การบริหาร
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร
และงบประมาณ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

453,393.82
603,602.16
742,500.00
674,650.53
755,000.00
667,150.53
299,166.67
309,731.19
291,666.67
170,780.57
90,150.54
354,166.67
339,166.67
376,666.67
319,166.67
358,876.34
6,805,835.70

97,883.07
94,758.07
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
12,500.00
5,241.94
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
7,661.29

130,510.75
126,344.09
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
16,666.67
6,989.25
16,666.67
16,666.67
16,666.67
16,666.67
16,666.67
16,666.67
10,215.05

1,190,725.83 893,044.37

35,000.00
7,150.53
35,000.00
7,150.53
84,301.06

225,000.00
382,500.00
357,500.00
317,500.00
370,000.00
310,000.00
270,000.00
297,500.00
262,500.00
141,613.90
90,150.54
325,000.00
310,000.00
347,500.00
290,000.00
341,000.00
4,637,764.44

100,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
5,806.45
34,666.67
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
790,473.12

25,000.00
20,000.00
45,000.00

62,500.00
80,000.00
10,000.00
152,500.00

10,000.00
10,000.00
40,000.00
37,500.00
97,500.00

รวมเบี้ยประชุม
คาตอบแทน
และโบนัส

*โบนัส
โบนัส
โบนัส
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ธนาคารออมสิ
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิ
น
น
ประจำป 2554
2555
ประจำป 2555 ประจำป
(เพิ่มเติม)
(เพิ่มเติม)

-

เริ่มเดือน
สิงหาคม 2556
เปนตนไป

รวม

-

คณะกรรมการ
กจส.

คาตอบแทน
รายเดือน

-

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ คณะกรรมการ
ปฎิบัติงานและ ความรับผิดชอบ
พิจรณา
ตอสังคมและ
คาตอบแทน
ของผูอำนวยการ สิ่งแวดลอม
ธนาคารออมสิน

สรุปคาเบี้ยประชุมและโบนัสของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ประจำป 2556
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รายงานประจำ�ปี 2556

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองผูอำนวยการอาวุโส

รองผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ

นางชูจิรา กองแกว

นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร

นายวัชรา ตันตริยานนท

นายอำนวย ปรีมนวงศ

นางสาวจุฬารัตน สุธีธร

นางสาวนงลักษณ พินัยนิติศาสตร

นายวุฒิพงศ วิบูลยวงศ

ศ.พิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

นายประเสริฐ หลุยเจริญ

นายขวัญชัย วงศนิติกร

นายประภาศ คงเอียด

นายชัยธวัช เสาวพนธ

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค

นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี

นายธัชพล กาญจนกูล

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

นายนเรนทร ปญญาปฏิภาณ

นางสาวนงเยาว พาชีรัตน

นายบรรลือ พันธพงษเจริญ

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา

นางสาวกรประณม วงษมงคล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

4

5

6

1

2

3

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย **
4. บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
** ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขาดำรงตำแหนง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

3

บริทัษที่เกี่ยวของ (1)

สัญลักษณ * หมายถึง ประธาน
หมายถึง กรรมการ
นิยาม
(1) บริษัทที่เกี่ยวของ ไดแก นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุนเกินรอยละ 10 ขึ้นไป
(2) บริษัทที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน ไดแก บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
ดำรงตำแหนงในบริษัทดังกลาวโดยธนาคารไมไดถือหุน หรือถือหุนไมเกินรอยละ 10

ธนาคารออมสิน

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

4

6

7

8

9. บริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
10. บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด
11. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน)
13. การประปานครหลวง
14. องคการตลาด
15. การไฟฟานครหลวง
16. โรงแรมเอราวัณ

17. บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
18. บริษัท วินโคสท อินดัสเทรียล พารค จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
21. บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
22. บริษัท บางจากโซลารเอ็นเนอร จำกัด
23. บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
24. บริษัท ไทยสมารท จำกัด

25. บริษัท หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด
27. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)
28. บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จำกัด (มหาชน)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

บริษัทที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน
1. การไฟฟาสวนภูมิภาค
2. บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยนแอนดฟวเจอร จำกัด
3. บริษัท สถาปนิกสุธรรม จำกัด
4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
5. การรถไฟแหงประเทศไทย
6. บริษัท ธนารักษสินทรัพย จำกัด
7. บริษัท พีทีที โกบอล แอสเสท จำกัด (มหาชน)
8. โรงงานยาสูบ

5

บริทัษที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน (2)

กิจการที่เกี่ยวของ

การดำรงตำแหนงของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวของ

3.4 การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
ของการเป็นกรรมการ ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
การเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
คณะกรรมการทุ ก ท่ า นได้ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ธนาคาร
ได้สง่ เสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 172/2013, หลักสูตร
Financial Statements for Directors (FSD) รุ่ น ที่ 20/2013, ห ลั ก สู ต ร Role of the Nomination and Govermance
Committee RNG รุน่ ที่ 4/2013, หลักสูตร Role of the Compensation Committee RCC รุน่ ที1่ 6/2013, หลักสูตร Financial Institutions
Govermance Program FGP รุ่นที่ 6/2013, หลักสูตร Role of the Chairman Program RCP รุ่นที่ 32/2013, หลักสูตร Audit
Committee Program ACP รุ่นที่ 44/2013 พร้อมทั้งจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้
สินเชื่อ” โดยเชิญวิทยากรจาก Omega Performance Pte.Ltd., การเสวนาหัวข้อ “Govermance : You Key to Success” โดย Bank of
Malaysia, การสัมมนาทิศทางและนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารและการเงิน (Current Issues) โดยเลขาธิการ ปปง., การบรรยาย
“The Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA สำ�หรับคณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารออมสิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดยกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กัด, การบรรยายหัวข้อ “ความท้าทาย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย” โดยอดีตเลขาธิการอาเซียน
ในปี 2556 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2556 แต่งตัง้ นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม เป็นกรรมการอืน่ ในคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน แทน นายศรกวี ปูรณโชติ ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 ธนาคารได้กำ�หนดให้กรรมการเข้ารับ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ได้แก่ ความเป็นมาของธนาคารออมสิน การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ฐานะการเงินและผลการดำ�เนิน
งาน รวมทั้งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง ตลอดจนบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ พร้อมทัง้ จัดส่งเอกสารข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคารออมสิน เช่น คูม่ อื กรรมการธนาคารออมสิน คมู่ อื
กฎหมายธนาคารออมสิน คูม่ อื ระบบการควบคุมภายในธนาคารออมสิน คูม่ อื จริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ผู้บริหารและพนักงาน แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี รายงานประจำ�ปี รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารและ
รายงานทางการเงินปีปัจจุบันแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ พร้อมกันนี้
ได้มีการจัดให้กรรมการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในสำ�นักงานใหญ่ และสำ�นักพหลโยธิน
3.5 การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในปี 2556 คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง จำ�นวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย
การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จำ�นวน 6 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการประชุม ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมการ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรือ่ งอืน่ ๆ ซึง่ เป็นคำ�ถามปลายเปิด ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยีย่ ม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จำ�นวน 6 ส่วน ได้แก่การประชุม
คณะกรรมการ การสื่อสาร ขั้นตอนการทำ�งาน ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นคำ�ถามปลายเปิด ผ ลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
คณะกรรมการได้พจิ ารณาการประเมินตนเอง ปี 2556 ร่วมกัน และได้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ กำ�หนดแนวทางการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3.6 รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ
ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่สำ�คัญของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวข้อง
		

ธนาคารออมสิน
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รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหนงในฐานะกรรมการ
รายชื่อ

ตำแหนง

1. การไฟฟาสวนภูมภิ าค
2. บริษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. บริษทั วายแอลจี บลูเลีย่ นแอนดฟว เจอร จำกัด

6. กองทุนยุตธิ รรม
7. คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
8. บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
- อนุกรรมการดานการสราง
ประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- อนุกรรมการขาราชการ
พลเรือน
- กรรมการ
- ผูท รงคุณวุฒิ
- ทีป่ รึกษาประธานกรรมการ

2. นายสุธรรม ศิริทิพยสาคร - กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ CSR

1. บริษทั สถาปนิกสุธรรม จำกัด
2. บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3. การรถไฟแหงประเทศไทย

- กรรมการผูจ ดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ

3. นายวัชรา ตันตริยานนท

1. บริษทั ธนารักษพฒ
ั นาสินทรัพย จำกัด
2. บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด
3. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4. ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา
สมาคมธนาคารไทย
5. บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการ
- ทีป่ รึกษา
- ทีป่ รึกษา

1.นางชูจิรา กองแกว

ตำแหนง

- ประธานกรรมการ

4. สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
5. กระทรวงยุตธิ รรม
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- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
ยุทธศาสตรและงบประมาณ
- กรรมการบริหาร

6. บริษทั อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จำกัด (มหาชน)
7. หนังสือ Voyage
8. บริษทั เอช แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะทีป่ รึกษา
- ทีป่ รึกษา

4. นายอำนวย ปรีมนวงศ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
ดานโครงสรางองคกร บุคลากร
คาตอบแทน และสวัสดิการ
พนักงาน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านและพิจารณา
คาตอบแทนของผูอ ำนวยการ
ธนาคารออมสิน

1. บมจ. พีทที ี โกลบอล แอสเสท
2. การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย

- กรรมการ
- กรรมการ

5. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการกำกับดูแลการบริหาร
กิจการทีด่ ี

1. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2. บริษทั พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด
กระทรวงมหาดไทย

- กรรมการอำนวยการและ
ประธานอนุกรรมการ
งบประมาณ
- กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

รายงานประจำ�ปี 2556

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหนงในฐานะกรรมการ

ตำแหนง

รายชื่อ

ตำแหนง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
- กรรมการยุทธศาสตรและ
งบประมาณ

1. บริษทั ไปรษณียไ ทย จำกัด
2. บมจ.ไทยคม

- กรรมการ
- ประธานกรรมการกำกับดูแล
การบริหารกิจการทีด่ ี
- ประธานกรรมการวินจิ ฉัย
ปญหาเกีย่ วกับการพัสดุ
(กวพ.ออมสิน)

1. คณะกรรมการอัยการ
2. การประปานครหลวง
3. คณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ
4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)
5. สำนักงานผูแ ทนการคาไทย ทำเนียบรัฐบาล

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
- อนุกรรมการดานผังรายการ
และเนือ้ หารายการ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการจำแนก
ตำแหนง บรรจุ แตงตัง้
ยายสับเปลีย่ น เลือ่ นตำแหนง
และอัตราเงินเดือนผูบ ริหาร
ระดับสูง (กจส.)
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานและพิจารณาคาตอบแทน
ของผูอ ำนวยการธนาคารออมสิน

1. คณะกรรมการกฤษฎีกา
2. การไฟฟาสวนภูมภิ าค
3. บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
4. กองทุนประกันวินาศภัย
5. สถาบันอนุญาโตตุลาการ
6. ขาราชการอัยการ
7. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
8. สมาคมกฎหมายอาเซียน ประจำประเทศไทย

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

9. นายประเสริฐ หลุยเจริญ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

10. นายขวัญชัย วงศนติ กิ ร

1. องคการตลาด
- กรรมการ
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ 2. คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.)
- กรรมการบริหารดานโครงสราง
3. การไฟฟานครหลวง
องคกร บุคลากร คาตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน

6. นางสาวนงลักษณ
พินยั นิตศิ าสตร

7. นายวุฒพิ งศ วิบลู ยวงศ

8. ศ.พิเศษ วิศษิ ฏ
วิศษิ ฏสรอรรถ

3. บมจ. น้ำตาลขอนแกน

1. โรงแรมเอราวัณ
2. บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

11. นายประภาศ คงเอียด

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลการบริหาร
กิจการทีด่ ี

12. นายชัยธวัช เสาวพนธ

1. การไฟฟานครหลวง
- กรรมการ
- ประธานกรรมการประเมินผลการ 2.คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
ปฏิบตั งิ านและพิจารณาคา
3.สถาบั
นอนุญาโตตุลาการ
ตอบแทนของ อธส.
4.บริษทั วินโคสท อินดัสเทรียล พารค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิง่ แวดลอม
- กรรมการ ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ
- กรรมการจำแนกตำแหนง บรรจุ
แตงตัง้ ยายและสับเปลีย่ น เลือ่ น
ตำแหนง และอัตราเงินเดือนผูบ ริหาร
ระดับสูง (กจส.)

- ประธานกรรมการ
- ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
ดานธุรกิจการคา
- กรรมการ และกรรมการอิสระ

- ทีป่ รึกษา

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
- กรรมการ

ธนาคารออมสิน
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

ตำแหนง

13. นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

14. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

15. นายวรวิทย ชัยลิมปมนตรี - ผูอ ำนวยการธนาคารออมสิน
- กรรมการและเลขานุการ

รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหนงในฐานะกรรมการ
รายชื่อ

ตำแหนง

1. สถาบันอนุญาโตตุลาการ
2. บริษทั อสมท จำกัด (มหาชน)
3. บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
4. บริษทั บางจากกรีนเนท จำกัด
5. บริษทั บางจากโซลารเอ็นเนอรยี จำกัด

- กรรมการผูท รงคุณวิฒ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

1. บริษทั ไออารพซี ี จำกัด (มหาชน)
2. บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
3. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง
การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒสิ ภา

- กรรมการ
- กรรมการและ
กรรมการบริหาร
- ผูช ำนาญการ

3.7 แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
ธนาคารมีระบบการจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) เพือ่ เตรียมความพร้อมผูบ้ ริหารรองรับการทดแทนตำ�แหน่ง
งานบริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม ทันเหตุการณ์ โดยมีการคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เป็นระบบ พร้อมทั้ง
เตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำ�แหน่งผ่านกระบวนการพัฒนาทั้งด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ� การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ
และสหสาขาการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน เพือ่ สร้างความต่อเนือ่ งในการบริหารงานทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ธนาคารได้กำ�หนดแผนการเตรียมความพร้อมผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงใน 3 ระดับตำ�แหน่ง ได้แก่
1. ตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคาร/เทียบเท่า รองรับตำ�แหน่ง รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคาร มีการพัฒนาประเด็นปัจจุบนั ที่ สำ�คัญ
ทางธุรกิจ ทิศทาง และนวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการธุรกิจธนาคาร พร้อมทัง้ ส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางการบริหารระดับสูง
กับสถาบันชั้นนำ�ภายนอก
2. ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่าย/ผู้อำ�นวยการภาค/เทียบเท่า รองรับตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคาร มีการพัฒนาโดยมุ่งเน้น
ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการศึกษาดูงาน
สถาบันภายนอก
3. ตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการฝ่าย/ผู้อำ�นวยการเขต/เทียบเท่า รองรับตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่าย/ผู้อำ�นวยการภาค มีการพัฒนา
โดยมุง่ เน้นด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารการเปลีย่ นแปลง และการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ การศึกษา
ดูงานสถาบันภายนอก
นอกจากนั้น ธนาคารได้กำ�หนดแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2557 – 2561 ที่มีกลยุทธ์ที่สำ�คัญ ได้แก่ พัฒนาผู้บริหาร
พนักงาน และพนักงานรุ่นใหม่แบบคู่ขนาน วางแผนทุนมนุษย์เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตและทดแทนอัตรากำ�ลังแบบคู่ขนาน ปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำ�ลังเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ พัฒนาระบบงาน กระบวนการทำ�งาน และกระบวนการทางธุรกิจ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ปรับปรุงความสามารถด้าน ICT ให้สามารถขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ รองรับการแข่งขัน พฒ
ั นาระบบ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม พัฒนาองค์กรให้เป็นธนาคารที่กลุ่มเป้าหมายปรารถนามาร่วมงาน ตลอดจน
สร้างความผูกพันของพนักงานเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งหวังและทุ่มเทร่วมมือต่อองค์กร
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิ และบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกธนาคาร จึงได้กำ�หนดบทบาท
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายการกำ�กับด ูแลกิจการที่ดี ดังนี้
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หลักการ

คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายกำ�หนดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแล
จากธนาคารตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการสร้างความมัน่ คง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มฐี านะการเงินทีม่ นั่ คงอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรตระหนักและให้ความมัน่ ใจ
ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน และกำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญให้เป็นข้อพิจารณา
โดยไม่ผิดพลาด หรือทำ�ให้การดำ�เนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่สำ�เร็จในที่สุด
2. คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงานของธนาคาร เพื่อสร้าง
ความมั่ น คงอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ กั บ กิ จ การ แ ละควรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำ�คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เหล่ า นั้ น ได้ รั บ ทราบ
อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำ�หน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการควรกำ�หนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน และกำ�หนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในกรณีทธี่ นาคารมีการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ
หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น
5. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำ�เนินการตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำ�เนินการ ธนาคาร
จึงให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มช่องทาง
ในการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา
ธนาคารจั ด ให้ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารธนาคารออมสิ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารจาก
ทุกหน่วยงาน เปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน สำ�หรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ มีดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address :
news@gsb.or.th หน้าจอตู้ ATM ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 1115) สื่อโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์และนิตยสารต่างๆ รวมถึงจอ LCD ประจำ�ทุกสาขา เป็นต้น
2. การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร จุลสารออมสิน
(รายปักษ์) ป้ายไฟวิ่งและระบบเสียงตามสาย เป็นต้น
ในฐานะที่ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับข้อมูลข ่าวสารของธนาคารสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ธนาคารได้เผยแพร่เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างไว้บนระบบอินเทอร์เน็ท ซึง่ ประกอบด้วยประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง ประกาศร่าง TOR
ประกาศผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร
2. การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ 
ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำ�นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือ
ขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากคำ�ในฐานะพยานบุคคล ได้แก่ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำ�นักงาน คณะกรรมการป้องกันแ ละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ สำ�นักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น โดยธนาคารจะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร
การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยลูกค้าและประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
ธนาคารออมสิน
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และเบาะแสการทุจริตหรือแสดงความคิดเห็นต ่อธนาคารได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
• ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่ ธนาคารออมสินสาขาหรือหน่วยให้บริการ
• จดหมาย
• สายด่วน GSB 1115
• www.gsb.or.th
• E-mail Address : news@gsb.or.th
สำ�หรับพนักงานและลูกจ้างธนาคาร สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการทุจริตหรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารทาง E-mail ในระบบอินทราเน็ทของธนาคารและต่อคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของธนาคาร
ออมสินได้โดยตรง
ธนาคารบริหารและจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน (Complain Tracking Application of GSB) และ
มีการจำ�แนกข้อร้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. เรื่องทั่วไป หมายถึง ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า กำ�หนดให้แก้ไขปัญหาภายใน 15 วัน
2. เรื่องที่มีความสำ�คัญ/เรื่องเร่งด่วน หมายถึง เรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายด้านทรัพย์สิน ชีวิตและ
ภาพลักษณ์ธนาคาร ก ำ�หนดให้แก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน
6. จรรยาบรรณ
6.1 ประมวลจริยธรรมธนาคารออมสิน
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง แบบแผน และ
วิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำ�นึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและธนาคารเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือเอือ้ ประโยชน์
ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร
มาตรฐานทางจริยธรรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง
แบบแผน และวิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งอำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม 9 ประการ ดังนี้
1. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง แบบแผน และวิธีปฏิบัติของธนาคารอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ร่วมมือดูแลให้พนักงานอื่นปฏิบัติตามด้วย
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยึดมั่นในคุณธรรม
4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร และประเทศชาติ
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และธนาคารอย่างเคร่งครัด การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อมีอำ�นาจหน้าที่
และได้รับอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
6. ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของธนาคาร ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว ไม่อาศัยหรือยอมให้ผอู้ นื่ อาศัยงานในตำ�แหน่งหน้าที่
ของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์
ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร
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7. ร่วมมือช่วยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร รักษาความสามัคคีในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของธนาคาร และไม่กระทำ�การใดๆ
อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีหรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของธนาคาร เคารพ
และให้ เ กี ย รติ ซ่ึ ง กั น และกั น ละเว้ น การกระทำ�ใดๆ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ อ่ื น เดื อ ดร้ อ น ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ นร่ ว มงานอย่ า งจริ ง ใจ
ไม่ ร ายงานเท็ จ หรื อ เสนอความเห็ น ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย เชื่ อ ฟั ง และไม่ แ สดงความกระด้ า งกระเดื่ อ ง
ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคำ�สั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในกิจการของธนาคารโดยชอบในการปฏิบัติ
กิจการของธนาคาร ไม่กระทำ�การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป สั่งให้กระทำ�หรือได้รับอนุญาต
เป็นพิเศษเป็นครัง้ คราว
8. ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
9. ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของธนาคาร
ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมเพิ่มอีก 2 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำ�งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร
อยู่เสมอ โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์
2. ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ รวดเร็ว ให้ความสะดวกในการติดต่อ ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ
อย่างสมํ่าเสมอ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6.2 จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินได้กำ�หนดจรรยาบรรณต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั สิ ำ�หรับบุคลากรของธนาคารออมสิน
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน
2. จรรยาบรรณของผู้บริหารธนาคารออมสิน
3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติ
ผู้บริหารนอกจากจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้วยังจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของพนักงาน
ด้วย พนักงานธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือ
ผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณถือว่าเป็นผ ู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนั้นด้วย จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย
ซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย
1. จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน
1.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มานะอดทน
2. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กำ�ลั ง ความรู้ ค วามสามารถของตน โดยคำ�นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด
ของธนาคาร ไม่ ใ ช้ โ อกาสหรื อ ใช้ ตำ�แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานแสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ ต นเองหรื อ ผู้ อื่ น ตลอดจนไม่
กระทำ�การใดๆ ที่จะทำ�ให้ธนาคารสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร
3. มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยดำ�รงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
ของธนาคาร ไม่ให้รา้ ยหรือให้ขอ้ มูลข่าวสารอนั จะก่อให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่ธนาคาร ชีแ้ จงและทำ�ความเข้าใจกับบุคคล
ภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4. ห้ า มรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากบุ คคลอื่ นซึ่ ง มิ ใ ช่ ญ าติ ใ นโอกาสตามประเพณี นิ ยมที่ มี ร าคาหรื อ มูล ค่า ใน
การรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
5. รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่ผู้มีอำ�นาจ
ยังไม่อนุญาต
6. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ธนาคาร
7. ใช้และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งช่วยกันดูแลทรัพย์สิน สถานที่ทำ�งานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
8. เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาธนาคารไป
สู่ความเป็นเลิศ
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร
ธนาคารออมสิน
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1.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร
1. ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติงาน
ตามลำ�ดับบังคับบัญชา ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
2. ไม่รายงานเท็จ หรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจากมูลความจริง
1.3 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน
1. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
2. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ�งานแก่ผู้ร่วมงาน หรือให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ผู้ร่วมงาน
3. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและพิจารณานำ�ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานของ
ธนาคาร
4. ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะพึงกระทำ�ได้
5. ไม่นำ�เรือ่ งส่วนตัวหรือข้อมูลของผูร้ ว่ มงานไปวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางทีเ่ สือ่ มเสียแก่ผรู้ ว่ มงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของ
ธนาคาร
6. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
1. พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
2. ยึดมั่นในหลักกฎหมาย คุณธรรม ความถูกต้องและไม่แสวงหาตำ�แหน่ง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชาหรือ
จากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
3. มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสินและรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของพนักงาน
ธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย
4. ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่ ไม่มาสายกลับก่อน หรือเอาเวลางานของธนาคาร
ไปทำ�ธุระส่วนตัว โ ดยปราศจากความจำ�เป็นอย่างแท้จริง
1.5 จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้า และประชาชน
1. มีความจริงใจ ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
2. ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาคำ�มั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าหากมีการขัดกัน
ของผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้าใ ห้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุดและดำ�เนินการด้วยความโปร่งใสทันที
4. รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่นำ�
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
5. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดีและพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน
หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะนำ�
ให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
6. ต้องแนะนำ�หรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ประโยชน์และความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ
1.6 จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง
1. ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้กฎหมาย กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ส่งเสริมการกระทำ� หรือกิจกรรมใดๆ อันนำ�มาซึง่ ความเข้าใจอันดีระหว่างกันและช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในโอกาสทีเ่ หมาะสม
3. มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
1.7 จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
1. พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม เช่น การเสียสละกำ�ลังกาย กำ�ลังความคิด กำ�ลังทรัพย์
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งนี้การอุทิศตนดังกล่าวพึงกระทำ�ในลักษณะที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร
2. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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2. จรรยาบรรณของผู้บริหารธนาคารออมสิน
2.1 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของภาครัฐโดยรวม
2. บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
3 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถในทุกกรณี
4. รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
5. แจ้ ง ให้ ภ าครั ฐ ทราบถึ ง แนวโน้ ม ในอนาคตของธนาคารทั้ ง ในด้ า นบวกและด้ า นลบซึ่ ง จะต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของ
ความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
6. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
7. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
8. ไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2.2 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อธนาคาร
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ภายใต้หลักเกณฑ์
การกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
3. รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของธนาคาร
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
2.3 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน
1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องกระทำ�ด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
4. ให้ ค วามสำ�คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของพนั ก งาน และสนั บ สนุ น ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ตามความรู้
ความสามารถอย่างทั่วถึง
5. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำ�ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
9. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
10. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำ�ความผิดกฎหมายของธนาคารได้
11. ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการทำ�งาน
12. ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
1. ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. การนำ�เสนอการบริการจะต้องไม่ทำ�ให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณหรือ
เงื่อนไขใดๆ ของการบริการนั้น ๆ
4. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้า และประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำ�เนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้า
และประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5. รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง และสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นำ�มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
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6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
7. กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
8. ไม่ค้ากำ�ไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการและไม่กำ�หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและ
ประชาชน
9. ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
2.5 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า
1. ไม่เรียกร้องหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
2. ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
2.6 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน
คู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่พยายามทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
2.7 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม
1. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. คืนผลกำ�ไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมํ่าเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสำ�นึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
กำ�กับดูแล
5. ไม่ ก ระทำ�การช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น หรื อ ยอมเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะทำ�ให้ เ กิ ด การหลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่างๆ
6. ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานกำ�กั บ ดู แ ลและรายงานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การฝ่ า ฝื น หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
7. ไม่นำ�เงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง
3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
3.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
2. นำ�ความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารด้วยความระมัดระวัง
3. รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
5. ไม่ใช้อำ�นาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำ�นาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ
3.2 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของพนักงาน
2. กำ�หนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
4. ติดตามให้ธนาคารดำ�เนินการในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรม
ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร
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3.3 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
1. ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
2. สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3. ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
4. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
5. กำ�กับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้า และประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชน
ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
3.4 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม
1. สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
2. ปฏิบัติ และควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานกำ�กับดูแล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารยึดหลักในการบริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พนักงานต้องไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ข องธนาคารหรือของลูกค้าธนาคาร การกำ�หนดนโยบายของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าพนักงานต้องตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าและของธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้ พนักงานต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจที่ทำ�ให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น โดยธนาคารได้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. ให้กรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำ�นวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จัดทำ�แบบแสดงข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ของทางการและธนาคาร รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
ในเรื่องที่เป็นหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับก ารดำ�เนินธุรกิจของธนาคารเป็นประจำ�ทุกปี
2. กรณีข้อมูลที่ได้แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งธนาคารโดยเร่งด่วน
3. ให้พนักงานทุกคนจัดทำ�แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี โดยกำ�หนดให้พนักงาน
รายงานความขัดแย้งท างผลประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
3.1 จัดทำ�แบบรายงานฯ เมื่อครบกำ�หนด 1 ปี
3.2 เมื่อได้รับคำ�สั่งแต่งตั้ง หรือโยกย้ายตำ�แหน่งงานใหม่
3.3 เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร
3.4 เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผย หรือรายงานมาก่อน ทั้งนี้ ธนาคารจัดทำ�รายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสและรายปี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง การทำ�รายการหรือธุรกรรมระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรภาครัฐ
และเอกชนที่ธนาคารออมสินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 หรือกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บริษทั หรือนิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลดังกล่าวถือหุน้ หรือเป็นผูม้ อี ำ�นาจควบคุมการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ
ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 476 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อหรือ
ลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โปร่งใส เป็นเหตุ
เป็นผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรม ที่ดี
ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน ธนาคาร
ได้กำ�หนดให้มีการดำ�เนินการ ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy)
2. การทำ�ธุรกรรมกับกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคารออมสินด้วยมติเป็นเอกฉันท์
3. ห้ามกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกับการให้สนิ เชือ่ ลงทุนก่อภาระผูกพัน เข้าร่วมในการพิจารณา
อนุมัติการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันดังกล่าว
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สำ�หรับปี 2556 ธนาคารออมสินไม่มีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร หรือกรรมการ
ธนาคาร หรือผู้บริหาร มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารมีการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด กฎเกณฑ์ นโยบาย จรรยาบรรณ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่บังคับ
ใช้กับธนาคาร เช่น ระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน เป็นต้น รวมถึงกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�หรั บ ปี 2556 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎเกณฑ์ ใ หม่ ที่ สำ�คั ญ ซึ่ ง ธนาคารมี ก ารกำ�กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เช่น พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเพิ่มความผิด
มูลฐาน และอำ�นาจหน้าที่ของสำ�นักงาน ปปง. ใ นการกำ�กับดูแลเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2556 กำ�หนดให้ธนาคารต้องตรวจสอบรายชื่อของลูกค้า หากพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำ�หนด ต้องระงับการดำ�เนินการกับทรัพย์สิน
ของบุคคลที่ถูกกำ�หนด หรือของผู้กระทำ�การแทนหรือตามคำ�สั่งของ ผ้นู ้นั หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้น้นั และแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำ�เนินงานให้สำ�นักงาน ปปง. ทราบ นอกจากนี้ยังต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำ�หนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำ�ธุรกรรมกับผู้นั้นด้วย หากฝ่าฝืน ต้องถูกปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท
และปรับอีกวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่าฝืนอยูห่ รือจนกว่าจะปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องและหากการไม่ระงับการดำ�เนินการกับทรัพย์สนิ
หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำ�หนด เกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ผู้นั้น
ต้องถูกจำ�คุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ รวมถึงมีการออกกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า พ.ศ.2556 และประกาศสำ�นักงาน ปปง. อีก 9 ฉบับ ซึง่ กำ�หนดหลักเกณฑ์การดำ�เนินการทำ� CDD (Customers
Due Diligence) สำ�หรับลูกค้าทุกราย ท ั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน
ธนาคารได้แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 3 คณะ ได้แก่ คณะทำ�งาน
ด้านกำ�หนดกฎเกณฑ์ฯ คณะทำ�งานด้านการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าและอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานฯ คณะทำ�งานด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรการ AML/CFT โดยมีการจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานและรายงานผลการดำ�เนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ต่อคณะจัดการทุกสัปดาห์ และรายงานต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดี แ ละคณะกรรมการธนาคารออมสินทุกเดือน
นอกจากนี้ ยังมีกฎเกณฑ์ใหม่อื่น ๆ ที่ธนาคารมีการกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เช่น พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือของกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0421.4/ว 179
ลงวั น ที่ 14 พฤษภาคม 2556 เ รื่ อ ง แนวทางการเปิ ด เผยราคากลางของทางราชการ แนวนโยบายธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
เรื่ อ งการกำ�กั บ ดู แ ลการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละด้ า นประกั น ภั ย ผ่ า นธนาคารพานิ ช ย์ ประกาศคณะกรรมการกำ�กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำ�หนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ( ฉบับที่ 3)
พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance ซึ่งจะบังคับใช้
กับธนาคารตั้งแต่ว ันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ท ั้งนี้ ได้จ้างบริษัทไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอฟเอเอส จำ�กัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
ธนาคารได้กำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำ�กับดูแลธนาคารได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้การกำ�กับ
ดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารมีการสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกและหน่ ว ยงานภายในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ร วมถึ ง มี ก ารฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ค ณะกรรมการธนาคาร
ผู้บริหาร และพนักงานให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่หน่วยงานของธนาคาร และมีระบบการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม
การควบคุมภายใน
ธนาคารออมสิ น ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ให้ อ งค์ ก รมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความผิดพลาดความเสียหาย
รายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินงานจะบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบตั งิ านตามปกติ ธนาคารได้กำ�หนดให้หน่วยงานย่อยตัง้ แต่ระดับหน่วย สาขา เขต ส่วน สำ�นัก ภาค ฝ่าย และสายงาน ประเมิน
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ระบบการควบคุ ม ด้ ว ยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ซึ่ ง ยึ ด แนวทางปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำ�หนด 5 องค์ประกอบ โดยผลการประเมินการควบคุมภายในมีสาระสำ�คัญดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้บริหารของธนาคารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำ�คัญ
กับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี มีการกำ�หนดแนวทางทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี บุคลากรมีความเข้าใจขอบเขต
อำ�นาจ หน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
ในการทีจ่ ะทำ�งานให้สำ�เร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรทีก่ ำ�หนดไว้อย่างเหมาะสม ผูบ้ ริหารมีการระบุความเสีย่ งทัง้ จากปัจจัยภายใน
และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมทำ�ให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนำ�ไปปฏิบัติแล้วจะทำ�ให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีต่ งั้ ไว้ กิจกรรมการควบคุมทีก่ ำ�หนดไว้สามารถทำ�ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทราบได้วา่ หากเกิดความเสีย่ งขึน้ จะมีวธิ ปี ฏิบตั อิ ย่างไรในการควบคุม
ความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงได้
4. สารสนเทศ และการสื่อสาร
ธนาคารมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยมีการสื่อสาร
ไปยังฝ่ายบริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
5. การติดตามประเมินผล
ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีการกำ�หนดวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม เพือ่ ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง ซงึ่ เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติ โดยกำ�หนดให้ผบู้ ริหารมีหน้าทีค่ วบคุม
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นรายครั้งและหากพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่มีนัยสำ�คัญจะต้อง
มีการตรวจสอบได้ว่า มีการควบคุมภายในที่ดีแล้วหรือยัง เพื่อที่จะสามารถดำ�เนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆได้ทันเวลา
ทั้งนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลในภาพรวม เพื่อกำ�หนดแนวทางในการจัดทำ�รายงานการประมวลผล และ
การปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกบั ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข้อ 6. ติดตามรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยเป็นรายไตรมาส ควบคุม
หน่วยงานย่อยภายในธนาคาร ให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดทำ�รายงานการประเมินผลให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ประมวลผล
และจัดทำ�รายงานเสนอผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน จัดทำ�หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อจัดส่งสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินพร้อมทั้งร ายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะจัดการคณะกรรมการกำ�กับดูแลการบริหารกิจการที่ดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบเป็นรายไตรมาสและรายปี
กิจกรรมส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารออมสินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและ
พนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ
• คณะกรรมการธนาคารออมสิน และผูบ้ ริหารธนาคารออมสิน รับมอบนโยบายดำ�เนินงาน ปี 2556 จากนายกิตติรตั น์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำ�หนด
กรอบทิศทางการดำ�เนินงาน ปี 2557 – 2561
• จัดให้มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบนโยบาย และทิศทาง
การดำ�เนินงาน ปี 2557–2561และกรอบการจัดทำ�แผนปฏิบัติงาน/ธุรกิจ ปี 2557 รวมทั้งประเด็นสำ�คัญจากการประชุม
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
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• จัดตั้งสภาสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐอีก 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม บ รรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
• ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
• จัดให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ในหัวข้อ “Board Leadership Evolution : บทบาทผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัท” ศูนย์การศึกษา The Iclif Leadership
and Governance Centre ใน หัวข้อ “Governance : Your Key to Success”
• จัดให้อบรมหลักสูตรด้านการกำ�กับการปฏิบัติงาน แก่คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในหัวข้อ “หน้าที่ของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย” หัวข้อ “The Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA” และหัวข้อ “มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์”
• จัดอบรมหลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน หัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประมวลจริยธรรมธนาคารออมสิน” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบธนาคารออมสิน
ฉบับที่ 491 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมธนาคารออมสิน โ ดยวิทยากรจากสำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• จัดอบรมหลักสูตร “ใต้ร่มพระบารมี” ในหัวข้อ “จริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงาน” และ “ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน”
ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน
• จัดทำ�หลักสูตร E-learning วิชาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารออมสิน และหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยกับ
กฎหมายฟอกเงิน และการก่อการร้าย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ท ุกคนตระหนักถึงความสำ�คัญการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการก่อการร้าย
• จัดให้มีโครงการอบรมกรรมฐานบริหารจิตเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานโดยไม่ถือเป็นวันลาให้กับผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
และดำ�เนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม สำ�หรับปี 2556 จัดอบรม 11 หลักสูตร 14 รุ่น
• จัดให้มีการมอบรางวัลจริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสินเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างที่มีจิตสำ�นึก และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และต่อสังคม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน
• จัดกิจกรรมวันกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สัญจร ธนาคารออมสินภาค 14 สายงานกิจการ สาขา 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำ�กับด ูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน สายงานกิจการสาขาและ
สร้างบรรยากาศในการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
• จัดกิจกรรมวันกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการผู้บริหาร
พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท ุกกลุ่ม ในการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้แนวคิดหลักในการ
จัดกิจกรรม Value Creation ซึ่งหมายถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มมูลค่าใดๆนั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลจริยธรรม
และจรรยาบรรณดีเด่น ประจำ�ปี 2555 และการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Value Creation : การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ แห่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
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• จัดตัง้ ชมรมจริยธรรม เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2550 โดยมุง่ เน้นการสร้างความสร้างสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำ�นึก และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น การประชุมใหญ่สมาชิกชมรมจริยธรรม โดยมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ
และการสร้างที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ทะเล, กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก จัดโครงการ
บรรยายธรรม “ธรรมะพัฒนาจิต พิชติ งาน” เดือนละ 1 ครัง้ โดยพระราชญาณกวี ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก
เป็นวิทยากร, กิจกรรมประกวดคำ�ขวัญชมรมจริยธรรม, กิจกรรม “สร้างฝายชะลอนํา้ ” ณ วัดลิน้ ช้าง อำ�เภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
• การเผยแพร่วารสารธรรมาภิบาล โดยจัดส่งให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงาน

ธนาคารออมสิน
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

พิธีวางพวงมาลัยและแสดงความอาลัย
ถวายสั ก การะหน้ า พระรู ป สมเด็ จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

มอบกระปุกออมสิน “ถุงเงิน” เป็นที่ระลึกสำ�หรับ
ผู้มาฝากเงินในวันออมแห่งชาติ
ความร่วมมือกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล เครดิ ต แก่ ลู ก ค้ า
ประชาชนทั่ ว ไป ในการขอตรวจสอบเครดิ ต บู โ ร
ของตนเอง ณ ธนาคารออมสิ น สำ � นั ก งานใหญ่
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ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดตั้ง
สภาสถาบันการเงินของรัฐ 9 องค์กร
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
อ.เมือง จ.หนองคาย

ร่วมออกบู ธในงาน Thailand Smart Money
กรุงเทพฯ 2013

ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน
ครั้งที่ 13 : Money Expo
กรุงเทพฯ 2013

ธนาคารออมสิน
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สนับสนุน “การจัดแข่งขันฟุตบอลยูนิฟายด์
รอบคัดเลือกประจำ�เอเชียแปซิฟิค” ร่วมสร้าง
ประวัติศาสตร์เพื่อร่วมแข่งขันฟุตบอลโลก
ยู นิ ฟ ายด์ คั พ หรื อ Football World
Unified Cup 2014 ที่ ป ระเทศบราซิ ล

เยี่ยมชมและติดตามผลการ
ดำ�เนินงานธนาคารโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี

มอบรางวัลการประกวด
ดนตรี ธ นาคารโรงเรี ย นธนาคารออมสิ น
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จั ด โครงการ “ออมสิ น เพิ่ ม ฝั น ปั น รั ก ให้ น้ อ ง”
ณ สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก อ่ อ นพิ ก ารทางสมอง
และปั ญ ญา บ้ า นเฟื่ อ งฟ้ า และสถานสงเคราะห์
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สนับสนุนในการจัดสร้างอาคารเรียนให้กบั
โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน

มอบรางวัลโรงเรียนและนักเรียน
ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมปีที่ 7
จัด “การประกวดอ่านทำ�นองเสนาะ
ธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน”

ธนาคารออมสิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี
      เสนอ   คณะกรรมการธนาคารออมสิน
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
ธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
      ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตห รือข้อผิดพลาด
      ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกำ�หนดให้สำ�นักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ�หนดด้ า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผนและปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางการบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นข องสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
      ความเห็น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดง
ฐานะการเงินของธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวประพีร์ อังกินันทน์)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 4 มีนาคม 2557
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(นางพิธาดา รถกิจ)
ผู้อำ�นวยการกลุ่ม รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 2

ธนาคารออมสิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

2556

2555

2556

2555

5.2
5.3

30,361,708
363,657,523
552,555
246,852,896
993,344

31,229,044
195,589,773
1,010,077
617,662
244,483,702
4,667,607

30,361,708
363,657,523
552,555
246,852,896
3,227,518

31,229,044
195,589,773
1,010,077
617,662
244,483,702
4,075,468

1,539,385,282
7,740,242
1,547,125,524
58,103
32,114,026
16,202
1,514,937,193
1,996,780
8,339,279
819,346
6,448,105
2,174,958,729

1,491,320,316
7,115,973
1,498,436,289
72,313
28,492,738
21,000
1,469,850,238
1,849,722
7,192,908
699,632
5,951,771
1,963,142,136

1,539,385,282
7,740,242
1,547,125,524
58,103
32,114,026
16,202
1,514,937,193
1,996,780
8,339,279
819,346
6,448,105
2,177,192,903

1,491,320,316
7,115,973
1,498,436,289
72,313
28,492,738
21,000
1,469,850,238
1,849,722
7,192,908
699,632
5,951,771
1,962,549,997

สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพยอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย

5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารออมสิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของเจาของ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการสงคืนหลักทรัพย
หนี้สินตราสารอนุพันธ
ประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
เงินทุนที่ไดรับพระราชทาน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสำรองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

5.14
5.15

5.4
5.16

5.17

5.18

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2556

2555

2555

1,879,425,449 1,679,763,787 1,879,425,449 1,679,763,787
75,664,294
68,962,805
75,664,294
68,962,805
1,664,048
1,049,424
1,664,048
1,049,424
1,010,077
1,010,077
289,326
1,080,489
289,326
1,080,489
20,893,470
29,077,233
20,893,470
29,077,233
39,964,498
50,874,607
39,964,498
50,874,607
4,957,285
4,778,151
4,957,285
4,778,151
4,626,815
5,086,009
4,626,815
5,086,009
2,040,334,167 1,828,833,600 2,040,334,167 1,828,833,600
100
2,423,395

100
7,080,361

100
2,423,395

100
7,080,361

15,626,629
17,729,363
15,626,629
17,729,363
114,471,704 111,601,446 116,705,878 111,009,307
134,624,562 134,308,536 136,858,736 133,716,397
2,174,958,729 1,963,142,136 2,177,192,903 1,962,549,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางชูจิรา กองแก้ว)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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รายงานประจำ�ปี 2556

(นายธัชพล กาญจนกูล)
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
รักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา
และปริวรรตเงินตราตางประเทศ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
สวนแบง (ขาดทุน) กำไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสีย
รายไดเงินปนผล
รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
เงินบำเหน็จรางวัลกรรมการ
เงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจา ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ
คาตอบแทนหนวยงานในการชำระสินเชื่อ
อื่นๆ
รวมคาใชจายจากการดำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ)
จากการดอยคา
กำไรสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
(ขาดทุน) กำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน
รวม (ขาดทุน) กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม

5.26
5.27

2555

2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

2555

105,620,167
51,712,881
53,907,286
4,124,212
383,071
3,741,141

99,225,729
50,082,960
49,142,769
3,053,079
348,451
2,704,628

105,620,167
51,712,881
53,907,286
4,124,212
383,071
3,741,141

99,225,729
50,082,960
49,142,769
3,053,079
348,451
2,704,628

143,017
1,204,982
(4,467,689)
1,894,895
1,034,349
57,457,981

157,316
167,419
225,971
1,428,409
1,155,191
54,981,703

143,017
(522,624)
1,981,125
1,034,349
60,284,294

157,316
167,419
1,626,841
1,155,191
54,954,164

18,081,980
5,258
3,118,168
4,913
4,249,191
4,178,579
4,269,941
33,908,030

17,198,020
5,260
3,338,503
3,667
3,588,571
4,179,508
2,944,731
31,258,260

18,081,980
5,258
3,118,168
4,913
4,249,191
4,178,579
4,269,941
33,908,030

17,198,020
5,260
3,338,503
3,667
3,588,571
4,179,508
2,944,731
31,258,260

5.31

4,467,233
19,082,718

2,401,506
21,321,937

4,467,233
21,909,031

2,401,506
21,294,398

5.18

(4,656,966)

4,761,032

(4,656,966)

4,761,032

2.3, 5.16

(290,726)
(4,947,692)
14,135,026

(267,056)
4,493,976
25,815,913

(290,726)
(4,947,692)
16,961,339

(267,056)
4,493,976
25,788,374

5.28
5.29
5.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางชูจิรา กองแก้ว)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายธัชพล กาญจนกูล)
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
รักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
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5.19

เงินนำสงกระทรวงการคลัง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

-

5.19

สำรองเพื่อการขยายงาน

2,423,395

(4,656,966)

-

-

7,080,361

7,080,361

4,761,032

-

-

2,319,329

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ

(นางชูจิรา กองแก้ว)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

100

-

-

100

100

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

5.19

เงินนำสงกระทรวงการคลัง

-

-

5.19

สำรองเพื่อการขยายงาน

เงินทุนที่ไดรับ
พระราชทาน
100

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารออมสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2556

17,729,363

-

-

2,102,734

15,626,629

15,626,629

-

-

1,762,011

13,864,618

116,705,878

21,618,305

(13,819,000)

(2,102,734)

136,858,736

16,961,339

(13,819,000)

-

133,716,397

133,716,397

111,009,307
111,009,307

25,788,374

(8,760,380)

-

116,688,403

21,027,342

(8,760,380)

(1,762,011)

100,504,356

ยังไมไดจัดสรร

รวมงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

(นายธัชพล กาญจนกูล)
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
รักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

จัดสรรแลว
สำรองเพือ่ การขยายงาน

กำไรสะสม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

(2,234,174)

(2,826,313)

-

-

592,139

592,139

27,539

-

-

564,600

สวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุม

134,624,562

14,135,026

(13,819,000)

-

134,308,536

134,308,536

25,815,913

(8,760,380)

-

117,253,003

รวม

หนวย : พันบาท

ธนาคารออมสิน
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5.19

เงินนำสงกระทรวงการคลัง

5.19

เงินนำสงกระทรวงการคลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางชูจิรา กองแก้ว)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

-

5.19

สำรองเพื่อการขยายงาน

100

-

-

100

100

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

-

5.19

สำรองเพื่อการขยายงาน
-

100

หมายเหตุ

เงินทุนที่ไดรับ
พระราชทาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารออมสิน

2,423,395

(4,656,966)

-

-

7,080,361

7,080,361

4,761,032

-

-

2,319,329

17,729,363

-

-

2,102,734

15,626,629

15,626,629

-

-

1,762,011

13,864,618

จัดสรรแลว
สำรองเพือ่ การขยายงาน

116,705,878

21,618,305

(13,819,000)

(2,102,734)

111,009,307

111,009,307

21,027,342

(8,760,380)

(1,762,011)

100,504,356

ยังไมไดจัดสรร

กำไรสะสม

(นายธัชพล กาญจนกูล)
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
รักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

136,858,736

16,961,339

(13,819,000)

-

133,716,397

133,716,397

25,788,374

(8,760,380)

-

116,688,403

รวม

หนวย : พันบาท

ธนาคารออมสิน

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
สวนปรับมูลคาเงินลงทุนตัดบัญชี
สวนขาดทุนทีเ่ กิดจากการโอนเปลีย่ นประเภทหลักทรัพยตดั บัญชี
กำไรที่ยังไมเกิดขึ้น - เพื่อคา
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหนี้
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายทรัพยสิน
กำไรจากการจำหนายทรัพยสินรอการขาย
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย - เพื่อคา
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาลวงหนา
กำไรจากสัญญาลวงหนา - เพื่อคา
กำไรจากการทำสัญญา IRS
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพยสินรอการขาย
ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพยสินรอการขาย
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสิน
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
รายไดคางรับอื่นลดลง
คาใชจายคางจายอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเบ็ดเตล็ด
สวนแบงขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดเงินปนผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปนผล
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556

2556

2555

19,082,718

21,321,937

1,419,559
1,156,449
4,482,193
2,586,586
33
(511,718) (1,037,362)
5,032
33,055
(5,184)
(34,792)
(21,687)
(4,143)
(162,075)
352
(22,577)
(155,277)
(195,536)
(1,183,295)
(163,277)
(84,449)
(60,901)
(860,834)
322,004
910,889
(306,306)
(53,012)
(16,180)
(4,791)
(12,857)
(7,760)
46,084
132,911
111,717
7,893,038
6,719,655
2,100
3,555
(232,094)
1,296,047
(5,214)
(187)
(37,648)
(55)
4,467,689
(225,971)
35,287,395 31,301,026
(53,907,286) (49,142,769)
(1,894,895) (1,428,409)
104,626,467 97,162,909
(40,749,811) (39,728,008)
1,878,494
1,428,409
45,240,364

39,593,158

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556
21,909,031

2555
21,294,398

1,419,559
1,156,449
4,482,193
2,586,586
33
(511,718) (1,037,362)
5,032
33,055
(5,184)
(34,792)
1,705,919
(4,143)
(162,075)
352
(22,577)
(155,277)
(195,536)
(1,183,295)
(163,277)
(84,449)
(60,901)
(860,834)
322,004
910,889
(306,306)
(53,012)
(16,180)
(4,791)
(12,857)
(7,760)
46,084
132,911
111,717
7,893,038
6,719,655
2,100
3,555
(232,094)
1,296,047
(5,214)
(187)
(37,648)
(55)
35,373,625 31,499,458
(53,907,286) (49,142,769)
(1,981,125) (1,626,841)
104,626,467 97,162,909
(40,749,811) (39,728,008)
1,878,494
1,428,409
45,240,364

39,593,158

ธนาคารออมสิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากเงินปนผลทีไ่ ดรบั จากบริษทั รวม
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายสิทธิการเชา
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระหวางสถาบันการเงินระยะยาว
เงินนำสงกระทรวงการคลัง
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556

2555

(167,656,251)
(2,056,411)
(48,797,257)
(34,950)
(391,531)

32,410,652
(1,210,020)
(174,017,469)
499,890
(115,965)

(167,656,251) 32,410,652
(1,210,020)
(2,056,411)
(48,797,257) (174,017,469)
499,890
(34,950)
(115,965)
(391,531)

199,661,662
(7,052,253)
(614,624)
825,133
19,123,882

154,007,947
(21,361,920)
523,580
276,026
30,605,879

199,661,662
(7,052,253)
(614,624)
825,133
19,123,882

(2,791,933)
3,045
(143,246,046)
140,131,715
(593,361)
(26,994)
(3,368)
(6,526,942)

(1,988,398)
26,251
(173,190,257)
130,375,084
(3,430)
(44,780,750)

(2,791,933)
(1,988,398)
3,045
26,251
(143,246,046) (173,190,257)
140,045,485 130,176,652
(593,361)
86,230
198,432
(26,994)
(3,368)
(3,430)
(6,526,942) (44,780,750)

350,764
(13,819,000)
(13,468,236)
3,960
(867,336)
31,229,044
30,361,708

33,322,821
(8,760,380)
24,562,441
(1,213)
10,386,357
20,842,687
31,229,044

350,764
(13,819,000)
(13,468,236)
3,960
(867,336)
31,229,044
30,361,708

154,007,947
(21,361,920)
523,580
276,026
30,605,879

33,322,821
(8,760,380)
24,562,441
(1,213)
10,386,357
20,842,687
31,229,044

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางชูจิรา กองแก้ว)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายธัชพล กาญจนกูล)
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
รักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 470
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้ การรับฝากเงิน ซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาล
ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ
2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดง
รายการตามข้อกำ�หนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.11/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดทำ�และการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยกำ�หนดรูปแบบการนำ�เสนองบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติ นโยบายและการแสดงรายการ
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้างต้น
ธนาคารจัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยรวมบัญชีของสาขาต่างๆ
ของธนาคารทั้งประเทศ และได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว
งบการเงินได้รวมรายการบัญชีของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารและได้ตัด
รายการบัญชีระหว่างกันแล้ว
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีไ่ ด้เปิดเผยในนโยบาย
การบัญชี
2.2 มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ อ อกประกาศเกี่ ย วกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2556 ดังนี้
					
ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)		
					
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)		
					
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)		
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)		
					
ฉบับที่ 4 				
ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555)		
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รายงานประจำ�ปี 2556

มาตรฐานการบัญชี				
การนำ�เสนองบการเงิน				
งบกระแสเงินสด					
สัญญาเช่า					
รายได้						
ผลประโยชน์ของพนักงาน				
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ			
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
งบการเงินระหว่างกาล				
การด้อยค่าของสินทรัพย์				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน			
สัญญาประกันภัย 					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ		
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ กำ�หนดให้ถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ผู้บริหารของธนาคารได้ประเมิน
ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับข้างต้น เห็นว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร
อย่างเป็นสาระสำ�คัญในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย กำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ธนาคารอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าว
2.3 การจัดประเภทรายการใหม่
ข้อมูลเปรียบเทียบในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยธนาคารได้จัดประเภทรายการ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงานจำ�นวน 267.06 ล้านบาท
ซึ่งเดิมแสดงในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและรับรู้รายการในกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับงวดเป็นรับรู้รายการในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตามแนวทางปฏิบัติของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่มาตรฐาน
การบัญชีกำ�หนดไว้ มีผลทำ�ให้กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจำ�นวน 267.06 ล้านบาท และกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น
สุทธิสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันลดลงด้วยจำ�นวนเดียวกัน ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมของธนาคาร
2.4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
		
2.4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
ของธนาคาร ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรือ่ ง การจัดทำ�และการประกาศงบการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ และบริษทั โฮลดิง้ ทีเ่ ป็นบริษทั แม่ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
		
2.4.2 การรับรู้รายได้
		
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ โดยใช้เกณฑ์คงค้างและหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ
ที่ค้างชำ�ระดอกเบี้ยเกิน 3 เดือน โดยจะบันทึกบัญชียกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วทั้งหมด เมื่อได้รับชำ�ระ
จึงถือเป็นรายได้ ยกเว้นลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้จะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดตลอดอายุสัญญา
		
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		
สินเชื่อประเภทบุคคลที่มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวคํ้าประกันจะบันทึกรับดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันที่
จ่ายเงินให้กู้และทยอยรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละเดือนตลอดอายุสัญญา
		
รายได้เงินปันผลจะรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
		
รายได้นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		
2.4.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทุกประเภท และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
		
2.4.4 ตราสารอนุพันธ์
		
ธนาคารบันทึกรายการซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ ณ วันทีเ่ กิดรายการ (Trade date) โดยมีวธิ กี ารรับรูร้ ายการตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงิน ดังนี้
		
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อค้าบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรขาดทุนจากการวัดมูลค่ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงรวมในกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
		
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของรายการ บันทึกมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยวิธีเดียวกับวิธีที่ใช้วัด
มูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
		
2.4.5 เงินลงทุน
		
เงินลงทุนของธนาคารประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุน
เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด และเงินลงทุนทั่วไป สำ�หรับเงินลงทุนที่ธนาคารถือครองเกินกว่าร้อยละ 20 จะแสดงเป็น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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เงินลงทุนเพื่อค้า
		
ตราสารหนี้ ห รื อ ตราสารทุ น ในความต้ อ งการของตลาด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ถื อ ไว้ ใ นระยะสั้ น และจะจำ�หน่ า ย
เพื่อหากำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
เพือ่ ค้าและทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมรับรูใ้ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยรวมอยูใ่ นกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรม
เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
		
เงินลงทุนเผื่อขาย
		
ตราสารหนี้ซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด ตราสารทุน
ในความต้องการของตลาด ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กำ�ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในระหว่ า งปี แ สดงอยู่ ใ นกำ�ไร (ขาดทุ น ) เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ใน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดงผลสะสมในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เมื่อหลักทรัพย์เกิดการด้อยค่าหรือมีการจำ�หน่าย
หลักทรัพย์ ธนาคารจะกลับรายการกำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมก่อนการรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าและผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
		
ตราสารหนีซ้ ง่ึ ธนาคารมีความตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถทีจ่ ะถือไว้จนครบกำ�หนดไถ่ถอน จัดประเภทเป็นตราสารหนี้
ทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด และแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
		
เงินลงทุนทั่วไป
		
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
		
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		
งบการเงินเฉพาะธนาคารได้บนั ทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธรี าคาทุน และรับรูเ้ งินปันผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ร่วมเป็น
รายได้เงินปันผล ง บการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียจะบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
		
ธนาคารบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันทีเ่ กิดรายการ (Trade date) ราคาทุนของหลักทรัพย์ทจ่ี ำ�หน่าย
ระหว่างปี คำ�นวณตามวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํา้ หนัก กำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเพือ่ ค้าแสดงอยูใ่ นกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
ธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส ำ�หรับเงินลงทุนประเภทอืน่ จะแสดงอยูใ่ นกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
		
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ในความต้องการของตลาด ธนาคารใช้ราคาเสนอซือ้ ครัง้ ล่าสุดจากตลาดในประเทศทีม่ หี น่วยงานของรัฐกำ�กับดูแล และหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มีการซื้อขายกันอยู่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ ส ิ้นวันทำ�การสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
		
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนรับรูต้ ามสัดส่วนของเวลา โดยรายได้ดอกเบีย้ ของตราสารหนีป้ ระเภทเงินลงทุนเพือ่ ค้าแสดง
ในรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า สำ�หรับรายได้ดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ถี ือเป็นเงินลงทุนเผื่อขายและตราสารหนี้
ทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนดแสดงในรายได้ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนในตราสารหนี้
		
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรูเ้ มือ่ มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผล แสดงรายการเป็นรายได้เงินปันผลในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.4.6 เงินให้สินเชื่อ
		
ธนาคารแสดงจำ�นวนเงินให้สินเชื่อตามจำ�นวนเงินต้นคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้สินเชื่อไว้เป็น
รายการแยกต่างหาก ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี
		
ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ แสดงด้ ว ยจำ�นวนหนี้ ต ามสั ญ ญาซึ่ ง แสดงสุ ท ธิ จ ากค่ า นายหน้ า และค่ า ใช้ จ่ า ยทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี โ ดยแยกแสดงรายได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
		
ส่วนลดจากตั๋วเงินรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ และรายได้ทางการเงินรอตัดบัญชี แสดงรวมอยู่ในรายได้รอตัดบัญชี
2.4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงินสำ�รองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส.31/2551 ล งวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำ�รองของสถาบันการเงิน
		
ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด สำ�หรับส่วนต่างระหว่าง
ยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำ�หน่ายหลักประกัน ซึ่งมูลค่าหลักประกันที่ใช้
ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาล่าสุด
		
สำ�หรับลูกหนี้อื่นหากคาดว่าจะเก็บไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวน หนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่าย
ในงวดการบัญชีที่รับรู้และจะกลับรายการเมื่อได้รับชำ�ระหนี้
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคำ�นวณจากอัตราร้อยละของมูลหนี้หลังหักหลักประกัน ดังนี้
			
ประเภทการจัดชั้น				
อัตรา
		
จัดชั้นปกติ (ค้างชำ�ระ 0 - 1 เดือน) 			
1%
		
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1 - 3 เดือน) 		
2%
		
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3 - 6 เดือน) 		
100%
		
จัดชั้นสงสัย (ค้างเกิน 6 - 12 เดือน) 			
100%
		
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป) 		
100%
		
การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญระหว่างปีนำ�มาหักจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
หนี้ สูญและหนี้ส งสัย จะสูญรับรู้เป็นค่ า ใช้ จ่ า ยในงบกำ�ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ และหนี้ สูญ รั บคื น รั บรู้ เ ป็ น รายได้อื่น ๆ
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
2.4.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
		
1. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีท้ มี่ ปี ญ
ั หาซึง่ เกิดจากการลดเงินต้นและดอกเบีย้ ค้างรับของหนีท้ ไี่ ม่ชำ�ระตามกำ�หนด
และการใช้รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆ เช่น การโอนสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้
ในหลายลักษณะ เป็นต้น รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจำ�นวน
		
2. การยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่มีการลดต้นเงินและดอกเบี้ยที่ค้างชำ�ระก่อนการ
ปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารคำ�นวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เป็นอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโ ครงสร้างหนี้ตํ่ากว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน
ธนาคารจะใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำ�นวณได้ดังกล่าวตํ่ากว่าราคา
ตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบีย้ ค้างรับทีบ่ นั ทึกในบัญชีของลูกหนี)้ ธนาคารจะบันทึกเงินสำ�รองสำ�หรับส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้าง
หนี้ทั้งจำ�นวนในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวดนั้น
		
องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ต้นทุนของเงินรับฝาก
		
3. การรับชำ�ระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคาร
จะตัดจำ�หน่ายยอดลูกหนีใ้ ห้หมดไปและบันทึกบัญชีสว่ นสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีทมี่ กี ารรับโอน โดยให้คำ�นึงถึง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีต่ งั้ ไว้แต่เดิมด้วย ทัง้ นี้ ธนาคารจะบันทึกสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั โอนมาด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และจำ�นวนทีไ่ ม่สงู กว่าราคา
ตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
		
กรณีรับชำ�ระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน
เพื่อชำ�ระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อ 3 ก่อน สำ�หรับหนี้ส่วนที่เหลือหากมีการผ่อนปรนเงื่อนไข
การชำ�ระหนี้จะปฏิบัติตามข้อ 2
2.4.9 ทรัพย์สินรอการขาย
		
ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร เนื่องจากการชำ�ระหนี้และจากการที่ธนาคาร
ได้ซื้อทรัพย์สินที่จำ�นองไว้กับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคำ�สั่งศาล และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าว
ในภายหลัง ซึง่ บันทึกตามมูลค่ายุตธิ รรม หรือมูลหนีค้ งค้างและดอกเบีย้ ค้างรับซึง่ รวมดอกเบีย้ ท เี่ จ้าหนีม้ สี ทิ ธิได้รบั ในวันทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ
นัน้ มาแล้วแต่ราคาใดจะตํา่ กว่า และบันทึกเป็นการรับชำ�ระบางส่วน ธนาคารจะทำ�การประเมินราคาทรัพย์สนิ และกันเงินสำ�รองสำ�หรับ
ผลต่างของราคาตามบัญชีทสี่ งู กว่าราคามูลค่าของทรัพย์สนิ นัน้ ในอัตราร้อยละ 100 โดยรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยหรือรายได้จากการดำ�เนินงาน
อื่นๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ธ นาคารจะไม่คำ�นวณหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรอการขาย
		
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายทรัพย์สินรอการขาย รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ ในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		

2.4.10 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร (ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไม่ถือกรรมสิทธิ์) และครุภัณฑ์แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

			
ธนาคารออมสิน
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อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น			
15 - 86 ปี
		
อาคารที่สร้างบนที่ดินเช่า 			
20 - 62 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
		
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า			
5 ปี
		
ครุภัณฑ์ 					
5 - 8 ปี
			
		
ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริง
ในปัจจุบันและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี ธนาคารรับรูผ้ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไป สำ�หรับสินทรัพย์ทไี่ ด้ตดั ค่าเสือ่ มราคาหมด
แล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการกับสินทรัพย์ดังกล่าว
		
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ เมื่อมีการจำ�หน่าย
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณอยู่ระหว่าง 2 - 21 ปี ตัดจำ�หน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
		
ธนาคารทบทวนมูล ค่าคงเหลือ และอายุ การให้ ประโยชน์ ข องสิ น ทรั พย์ ไ ม่ มี ตัว ตนทุ กสิ้ น ปี เพื่ อสะท้ อนถึ งสภาพ
การใช้งานจริงในปัจจุบันแ ละประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี ธนาคารรับรูผ้ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวดว้ ยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไป สำ�หรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ได้ตัดค่าตัดจำ�หน่ายหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด ังกล่าว
		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
		
2.4.12 สิทธิการเช่า
		
สิทธิตามสัญญาเช่าแสดงด้วยราคาทุนหลังตัดจำ�หน่ายบัญชีตามอายุสัญญาเช่าแล้ว การตัดจำ�หน่ายบัญชีสิทธิตาม
สัญญาเช่า ค ำ�นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
		
กรณีที่สัญญาเช่ามีข้อกำ�หนดให้ต่ออายุการเช่าได้ต่อๆ ไป จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
		
2.4.13 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค
		
แสดงตามราคาที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคและบั น ทึ ก บั ญ ชี คู่ กั บ รายได้ จ ากเงิ น บริ จ าครอการรั บ รู้ แ ล้ ว ทยอยรั บ รู้ เ ป็ น รายได้
จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น
		
2.4.14 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
		
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เป็นการฝากเงินเพื่อประกันชีวิต และสะสมทรัพย์เพื่อประกันรายได้และ
เพื่อการศึกษา ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ต ามเงื่อนไขการรับฝาก
		
ธนาคารแสดงเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวเป็นเงินรับฝากทั้งจำ�นวน ส่วนเงินค่าใช้จ่ายในการหาและติดตาม
เก็บเงินจากผู้ฝากนำ�ไปลดเงินฝากคงเหลือ
		
การสำ�รองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการรับฝาก ธนาคารได้คำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและตั้งสำ�รองเพิ่มจาก
เงินฝากคงเหลือเพื่อให้เพียงพอสำ�หรับภาระที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขการรับฝาก
		
ค่ า แพทย์ ต รวจสุ ข ภาพของผู้ ฝ ากสงเคราะห์ ชี วิ ต ฯ และสำ�รองที่ ตั้ ง เพิ่ ม จากเงิ น ฝากคงเหลื อ รั บ รู้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.4.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
		
รายการที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งงวด ธนาคารได้ บั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป็ น สกุ ล เงิ น บาทโดยใช้ อั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์แ ละหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด จะแปลงเป็น
สกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
		
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศถือเป็นกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
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2.4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารจัดโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลายโครงการ ดังต่อไปนี้
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ
ตามข้อตกลงของการจ้างงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจาก
การทีพ่ นักงานทำ�งานให้ในอดีต และภาระผูกพันนีส้ ามารถประมาณได้อ ย่างสมเหตุสมผล ธนาคารรับรูผ้ ลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
		
โครงการสมทบเงิน
		
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ซึ่งธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2548 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ธนาคารมีภาระผูกพันจำ�กัด
เพียงจำ�นวนเงินทีธ่ นาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 9 – 12 ตามอายุงานของพนักงาน และพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนฯ
จะเลือกจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 – 12 ของเงินเดือน โดยพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ตามระเบียบกองทุนฯ
		
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จำ�นวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจะรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
		
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน
ประกอบด้วย บำ�เหน็จ/บำ�นาญ ของที่ระลึกให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ เงินตอบแทนความชอบในการทำ�งาน บำ�เหน็จดำ�รงชีพ
และบำ�เหน็จพิเศษ โดยภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ�หนดไว้นจ้ี ะถูกคำ�นวณแยกต่างหากเป็นแต่ละโครงการจากการประมาณ
จำ�นวนผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงานจะได้รบั จากการทำ�งานในปีปจั จุบนั และปีกอ่ นๆ และคิดลดโดยใช้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตร
ที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินจากภาระผูกพันคำ�นวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ( Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
		
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าป ัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิจากต้นทุนบริการในอดีต
ที่ยังไม่รับรู้ ต้นทุนบริการในปัจจุบัน และต้นทุนดอกเบี้ย รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับกำ�ไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) ประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน รับรู้เป็นกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
		
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำ�หนด เพื่อเป็นการตอบแทน
แก่พนักงานจากการทำ�งานในปัจจุบนั แ ละในงวดก่อนทีพ่ นักงานจะเกษียณอายุ เช่น ของทีร่ ะลึกให้พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านมานาน ธนาคาร
รับรู้ประมาณการหนี้สินประเภทโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน คำ�นวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน สำ�หรับกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss)
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
ธนาคารรับรู้ต้นทุนบริการในอดีต โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
		
		
2.4.17 ประมาณการหนี้สิน
		
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
		
1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ
และสูญ โดยกันเงินสำ�รองสำ�หรับภาระผูกพันเพื่อรองรับค วามเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
		
2. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต ่อไปนี้
			
2.1 ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
			
2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อธนาคาร
เพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพันดังกล่าว และ
ธนาคารออมสิน
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2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
2.4.18 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจ ะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ชำ�ระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำ�หรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ
ผูใ้ ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน รบั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า เงินทีจ่ า่ ยล่วงหน้า
ตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานจะบันทึกเป็นสิทธิการเช่า และตัดเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
3. การบริหารความเสี่ยง
3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลาย ธนาคารจึงได้พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง
โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบในทางลบของเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ในตลาดการเงินที่มีต่อผลการดำ�เนินงาน
ของธนาคาร ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร และกำ�หนดสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง
(Trigger) และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปี รวมถึงมี
สายงานบริหารความเสีย่ งทำ�หน้าทีใ่ นการติดตาม และรายงานความเสีย่ งนำ�เสนอผูบ้ ริหารและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่ำ�เสมอ
รวมถึงมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต
ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญของธนาคาร ประกอบด้วย
		
3.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
		
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคาร ไม่สามารถจ่ายชำ�ระหนี้
คืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงไว้ก ับธนาคาร หรือโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
เงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร
		
ธนาคารมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายรัฐบาล จึงสนับสนุนสินเชื่อภาคประชาชน
และชุมชนตั้งแต่ระดับฐานราก สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการให้สินเชื่อเพิ่มแก่ลูกค้ารายเดิมที่
มีประวัติชำ�ระหนี้ดี โดยธนาคารให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สำ�คัญในการดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคาร โดยกำ�หนดให้มีกระบวนการที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance) ในการพิจารณาสินเชื่อ
มีการกำ�หนดนโยบายสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ มีโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
(Credit Product Program : CPP) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสินเชื่อที่ธนาคาร
จะสนับสนุน และได้พัฒนาระบบงานสนับสนุนสินเชื่อ (Loan Origination and Process Systems : LOPs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการให้สินเชื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ธนาคาร พร้อมทั้งมี
การนำ�แบบจำ�ลองวัดระดับความเสีย่ งสำ�หรับสินเชือ่ รายย่อย (Credit Scoring) และแบบจำ�ลองวัดระดับความเสีย่ งสำ�หรับสินเชือ่ ธุรกิจ
(Credit Risk Rating) มาใช้ในการประเมินความเสีย่ งและคัดกรองลูกค้า มีการกำ�หนดเพดานความเสีย่ ง เพือ่ ใช้ในการควบคุมความเสีย่ ง
เช่น อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันสูงสุด (Single Lending Limit) เพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry
Limit) ตลอดจนมีการติดตามและรายงานความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่�ำ เสมอ
3.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบในทางลบ
ต่อรายได้และ/หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า
		
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคารเกิ ด ขึ้ น จากการจั ด โครงสร้ า งและลั ก ษณะของรายการ
ในสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งทำ�ให้เกิดระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และ
หนี้สิน ธนาคารจึงได้มีการบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์และจัดทำ�รายงานการประเมิน
118

รายงานประจำ�ปี 2556

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Repricing Gap) เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ในอีก 1 ปีข้างหน้าของธนาคาร (NII Sensitivity) รวมถึงกำ�หนดเพดานความเสี่ยงของผลกระทบดังกล่าวเป็นร้อยละของประมาณการ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้าของธนาคาร (กำ�หนดสมมติฐานให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) โดย ณ สิ้นเดือน
พฤศจิ ก ายน 2556 ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ มี ต่ อ รายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ ใ นอี ก 1 ปี ข้ า งหน้ า ของธนาคาร
(NII Sensitivity) เท่ากับร้อยละ 13.37
		
สำ�หรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ในพอร์ตหลักทรัพย์
เพื่อการค้า โดยส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ขนาดพอร์ตโดยรวม ณ สิ้นไตรมาส 4/2556 เท่ากับประมาณร้อยละ
2.11 ของพอร์ตการลงทุนรวมของธนาคาร ซึ่งมีระดับค่อนข้างตํ่าและธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดเพดานความเสี่ยง
และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง เช่น เพดานความเสี่ยงสำ�หรับมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะปกติ โดยกำ�หนด
ระยะเวลาถือครอง 1 วัน และความเชื่อมั่น 99% (VaR Limit) เป็นต้น
		
ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ยและจำ�นวนดอกเบี้ยสำ�หรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของธนาคารสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้
		
หนวย : ลานบาท
		
2556
2555
ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำนวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (รอยละ)

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำนวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (รอยละ)

สินทรัพยทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

270,907.90

8,323.99

3.07

225,849.92

7,262.74

3.22

เงินลงทุน

223,091.82

7,541.55

3.38

168,688.58

6,120.68

3.63

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

1,516,414.75

89,742.07

5.92

1,400,595.74

85,819.28

6.13

รวม

2,010,414.47

105,607.61

5.25

1,795,134.24

99,202.70

5.53

1,853,628.88

50,372.70

2.72

1,682,466.71

48,619.32

2.89

85,076.37

1,340.18

1.58

62,068.71

1,463.23

2.36

-

-

13.66

0.41

3.00

1,744,549.08

50,082.96

2.87

หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกเเละเงินกูยืม
รวม

1,938,705.25

51,712.88

2.67

		
3.1.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
		
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเคลื่ อ นไหวของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ซงึ่ เป็นผลมาจากการทีธ่ นาคารทำ�ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง
จึงอาจกระทบต่อผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ณ สิ้นไตรมาส 4/2556
มปี ระมาณร้อยละ 0.05 ของเงินกองทุนของธนาคารซึง่ มีระดับค่อนข้างตํา่ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ทีก่ ำ�หนดให้ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของเงินกองทุนและธนาคารได้มกี ารควบคุมความเสีย่ งโดยกำ�หนดเพดานความเสีย่ ง เช่น เพดานความเสีย่ งของฐานะเงินตรา
ต่างประเทศ (Position Limit) เป็นต้น
		
		
นอกจากนั้น ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการทำ�สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซงึ่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
อันเกิดจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงิน การบริหารความเสีย่ งโดยใช้เครือ่ งมือทางด้านการเงินนี้ตอ้ งเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่คณะกรรมการธนาคารอนุมัติและมีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยฝ่ายงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
รวมถึงธ นาคารมีการประเมินประสิทธิผลของอนุพนั ธ์ทางการเงินทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ อนุพนั ธ์ทางการเงินทีใ่ ช้ปอ้ งกัน
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับกลยุทธ์กรณีที่ประสิทธิผลของอนุพันธ์
ทางการเงินทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ งไม่เป็นไปตามทีก่ ำ�หนด ซึง่ จากผลการประเมินประสิทธิผลฯ ประจำ�ปี 2556 พบว่า อนุพนั ธ์ทางการเงิน
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทุกรายการมีประสิทธิผลเป็นไปตามที่กำ�หนด
		
ธนาคารออมสิน
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3.1.4 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
		
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนที่มี
ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนของธนาคารแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร และความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า
		
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารมีการลงทุนในหุ้นสามัญและกองทุน
ในพอร์ตเผื่อขาย ความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์จึงมีผลกระทบต่อมูลค่าพอร์ตของธนาคารโดย ณ สิ้นไตรมาส 4/2556
พอร์ตเผื่อขายหุ้นสามัญเเละพอร์ตเผื่อขายกองทุนมีขนาดเท่ากับประมาณร้อยละ 6.67 และร้อยละ 9.04 ของพอร์ตการลงทุนรวม
ของธนาคารซึง่ ธนาคารมีการควบคุมความเสีย่ งโดยกำ�หนดเพดานความเสีย่ งและสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ งเช่นเพดานความเสีย่ งสำ�หรับ
ร้อยละของมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะปกติต่อมูลค่าพอร์ตเผื่อขาย-หุ้นสามัญ โดยกำ�หนดระยะเวลาถือครอง
1 เดือน และความเชื่อมั่น 99% (VaR Limit) เป็นต้น
		
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารมีการลงทุนในหุ้นสามัญในพอร์ตหลักทรัพย์เพื่อการค้า
โดยเป็นหุ้นสามัญใน SET50 และขนาดพอร์ตโดยรวม ณ สิ้นไตรมาส 4/2556 เท่ากับประมาณร้อยละ 0.0002 ของพอร์ตการลงทุนรวม
ของธนาคาร ซึ่งมีระดับค่อนข้างตํ่าและธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนฯ เช่น เพดาน
ความเสี่ยงสำ�หรับมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะปกติ โดยกำ�หนดระยะเวลาถือครอง 1 วัน และความเชื่อมั่น 99%
(VaR Limit) เป็นต้น
		
นอกจากนั้น ธนาคารยังมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ด้านตลาด ซึ่งพิจารณาผลกระทบในภาพรวม
ของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาตราสารทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถรองรับความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต
		
3.1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชำ�ระหนี้สิน
และภาระผูกพันเมื่อถึงกำ�หนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าระดับทีย่ อมรับได้ซงึ่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทงั้ ในปัจจุบนั และ
อนาคต นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิกหรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์
ที่ถืออยู่ได้ ทำ�ให้ต้องขาย สินทรัพย์ในราคาตํ่ากว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องตํ่า หรือเกิดภาวะตลาด
ขาดสภาพคล่อง
		
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำ�หน้าที่ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่า
ธนาคารมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำ�เนินงาน และมีคณะทำ�งานด้านบริหารสภาพคล่อง ทำ�หน้าที่พิจารณากำ�หนดแนวทาง
การระดมเงินฝาก การลงทุน และการให้สินเชื่อ ให้สอดคล้องกับแผนการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้
		
ธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง เช่น อัตราส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก เป็นต้น และธนาคารมีการวัดและประเมินความเสี่ยงโดยใช้รายงานฐานะ
สภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report) ซึ่งจัดทำ�ทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม รวมถึงทำ�การทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Testing) สำ�หรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างสม่ำ�เสมอ โดยกำ�หนดสถานการณ์จำ�ลองในภาวะวิกฤต เช่น
การไหลออกของเงินฝากทมี่ ากกว่าปกติ และมูลค่าเงินลงทุนทีอ่ าจปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดทำ�แผนรองรับเหตุฉกุ เฉินด้าน
สภาพคล่อง (Liquidity Contingency Plan) และกำ�หนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Sign) เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชีส้ ถานการณ์
ผิดปกติด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในการตอบสนองปัญหาและภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทงั้ นี้ อัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่องต่อเงินฝากของธนาคาร ณ สิ้นไตรมาส 4/2556 (ปักษ์วันที่ 11-24 ธ.ค. 56) เท่ากับร้อยละ 15.88
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รายงานประจำ�ปี 2556

3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการสรุปยอดคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงิน และการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แ ละ 2555
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2556
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย
รวม

2555

มูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

มูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

30,361.71
363,657.52
552.55
247,846.24
1,514,937.19
2,157,355.21

30,361.71
363,657.52
552.55
251,679.88
1,514,937.19
2,161,188.85

31,229.05
195,589.77
617.66
249,151.31
1,469,850.24
1,946,438.03

31,229.05
195,589.77
617.66
250,180.60
1,469,850.24
1,947,467.32

1,879,425.45
68,962.80
1,049.42
1,080.49
50,874.61
2,001,392.77

1,879,425.45
68,962.80
1,049.42
1,080.49
50,874.61
2,001,392.77

1,679,763.79
75,664.29
1,664.05
289.33
39,964.50
1,797,345.96

1,679,763.79
75,664.29
1,664.05
289.33
39,964.50
1,797,345.96

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรคางจาย
รวม

2555

มูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

มูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

30,361.71
363,657.52
552.55
250,080.42
1,514,937.19
2,159,589.39

30,361.71
363,657.52
552.55
251,679.88
1,514,937.19
2,161,188.85

31,229.05
195,589.77
617.66
248,559.17
1,469,850.24
1,945,845.89

31,229.05
195,589.77
617.66
250,180.60
1,469,850.24
1,947,467.32

1,879,425.45
68,962.80
1,049.42
1,080.49
50,874.61
2,001,392.77

1,879,425.45
68,962.80
1,049.42
1,080.49
50,874.61
2,001,392.77

1,679,763.79
75,664.29
1,664.05
289.33
39,964.50
1,797,345.96

1,679,763.79
75,664.29
1,664.05
289.33
39,964.50
1,797,345.96
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3.3 การดำ�รงเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารได้คำ�นวณเงินดำ�รงกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย		
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II มีดังต่อไปนี้
หนวย : ลานบาท
2556

2555

เงินกองทุนชั้นที่ 1
0.10

0.10

กำไรสะสมที่จัดสรรแลว

17,729.36

15,626.63

กำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

99,805.57

94,209.97

2,061.34

2,205.37

115,473.69

107,631.33

9,347.44

9,347.44

650.89

2,587.08

2,061.34

2,205.37

7,936.99

9,729.15

123,410.68

117,360.48

เงินกองทุนที่ไดรับพระราชทาน

หัก เงินลงทุนในตราสารที่นับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสำรองสำหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
บวก สวนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุน
ในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
หัก เงินลงทุนในตราสารที่นับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น

ตามข้อกำ�หนดของธนาคารแห่งประเทศไทย กำ�หนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศดำ�รงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วน
กับสินทรัพย์และภาระผูกพันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 8.50 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.25 ของ
สินทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารดำ�รงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันตามเกณฑ์ BaselI ดังนี้
อัตรารอยละ
2556

2555

เงินกองทุนทั้งสิ้น

10.56

10.63

เงินกองทุนชั้นที่ 1

9.88

9.75

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณ
และตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีเ่ กีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวด
บัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำ�คัญ
ในการกำ�หนดนโยบายการบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินใ นงวดบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญ
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่สำ�คัญ มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2556
2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556
2555

สวนเกิน (ต่ำกวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

(4,656.97)

4,761.03

(4,656.97)

4,761.03

2.91

20.84

2.91

20.84

-

12.87

-

12.87

ทรัพยสินรอการขายที่ไดมาจากการโอนทรัพย
ชำระหนี้
ทรัพยสินรอการขายที่โอนเปน ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณสุทธิ

5.2 เงินสด

หนวย : ลานบาท
2556

เงินสด
เงินตราตางประเทศ

2555
28,017.38

29,521.39

51.29

39.55

เงินสดระหวางเรียกเก็บ
34.36

0.14

ATM POOL

2,360.96

1,725.36

ADM POOL

(190.50)

(90.49)

VISA PLUS

29.22

22.83

UNION PAY

2.95

1.98

EASY BUY

13.16

8.15

CO-OP Thai

18.25

-

กำไรขาดทุนดุล

24.64

เช็ครอเรียกเก็บ

รวมเงินสด

2,293.04
30,361.71

0.14

1,668.11
31,229.05

ธนาคารออมสิน
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5.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

เมื่อทวงถาม

รวม

1,404.35

166,700.00

168,104.35

2.66

64,472.00

64,474.66

ธนาคารพาณิชย

71.90

52,930.71

53,002.61

45.85

51,950.45

51,996.30

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

12.43

122,308.53

122,320.96

32.84

77,824.21

77,857.05

-

19,569.72

19,569.72

530.00

480.00

1,010.00

1,488.68

361,508.96

362,997.64

611.35

194,726.66

195,338.01

บวก ดอกเบี้ยคางรับ

0.01

1,109.28

1,109.29

0.00

570.08

570.08

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

449.79

449.79

5.30

313.71

319.01

362,168.45

363,657.14

606.05

194,983.03

195,589.08

เมื่อทวงถาม

2555
มีระยะเวลา

หนวย : ลานบาท

2556
มีระยะเวลา

รวม

(1) ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

สถาบันการเงินอื่น
รวม

รวมในประเทศ

1,488.69

(2) ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐ

0.12

-

0.12

0.31

-

0.31

เงินเยน

0.00

-

0.00

0.09

-

0.09

เงินยูโร

0.10

-

0.10

0.13

-

0.13

เงินสกุลอื่น

0.16

-

0.16

0.16

-

0.16

0.38

-

0.38

0.69

-

0.69

363,657.52

606.74

รวมตางประเทศ
รวมในประเทศและตางประเทศ

1,489.07

362,168.45

194,983.03

195,589.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ได้รวมเงินให้สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือตาม
นโยบายรัฐ ดังนี้
1. โครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยธนาคารดำ�เนิ น การ
แทนธนาคารแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวงเงิน 25,000.00
ล้านบาท ธนาคารเริ่มดำ�เนินโครงการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการอีก 1 ปี ไปสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี
ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยโดยคำ�นวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือนสำ�หรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุดของธนาคารออมสินบวก
ร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตราผลตอบแทนจากการให้สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 3.97 ต่อปี)
เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้ทั้งส่วนของดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเงินชดเชย
ดอกเบี้ยจากรัฐบาลทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเบิกใช้จำ�นวน 5 ราย จำ�นวนเงิน 4,454.26 ล้านบาท และธนาคาร
รับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำ�นวนเงิน 770.85 ล้านบาท
2. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยธนาคาร
ร่วมให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ในสัดส่วน 50:50 โดยธนาคารจะฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท ระยะ
เวลา 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และให้ธนาคารพาณิชย์คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยใน
อัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยโดยคำ�นวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือนสำ�หรับ
ผู้ฝากทั่วไปสูงสุดของธนาคารออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตราผลตอบแทนเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ร ้อยละ 0.01 ต่อปี
(ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 3.97 ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้ทั้งส่วนของดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์
และเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ต ามโครงการคงเหลือจำ�นวน
11 ราย จำ�นวนเงิน 16,880.48 ล้านบาท และธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
จำ�นวนเงิน 670.16 ล้านบาท
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5.4 ตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
- สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจำ�นวน 552.55 ล้านบาท และ 617.66 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
- หนี้สินตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจำ�นวน 1,080.49 ล้านบาท และ 289.33 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.4.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและจำ�นวนเงิ น ตามสั ญ ญาแบ่ ง ตามประเภทความเสี่ ย ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555
ประกอบด้วย
หนวย : ลานบาท
2556

2555
จำนวนเงินตามสัญญา

ประเภทความเสี่ยง

จำนวนเงินตามสัญญา

มูลคายุติธรรม*

(Notional Amount

มูลคายุติธรรม*

(Notional Amount

(Fair Value)

หรือ Effective

(Fair Value)

หรือ Effective

สินทรัพย

หนี้สิน

Notional Amount)

สินทรัพย

Notional Amount)

หนี้สิน

อัตราแลกเปลี่ยน

287.04

87.85

5,053.92

156.72

10.55

6,044.27

รวม

287.04

87.85

5,053.92

156.72

10.55

6,044.27

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สั ด ส่ ว นการทำ�ธุ ร กรรมตราสารอนุ พั น ธ์ แ บ่ ง ตามประเภทคู่ สั ญ ญาโดยพิ จ ารณาจากจำ�นวนเงิ น ตามสั ญ ญา ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555
2556

2555

คูสัญญา

สัดสวน (%)

สัดสวน (%)

บุคคลภายนอก

100.00

100.00

รวม

100.00

100.00

5.4.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและจำ�นวนเงิ น ตามสั ญ ญาแบ่ ง ตามประเภทการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556
และ 2555 ประกอบด้วย
		
ตาราง 1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
หนวย : ลานบาท
2556

2555
จำนวนเงินตามสัญญา

จำนวนเงินตามสัญญา

ประเภทความเสี่ยง

มูลคายุติธรรม*

(Notional Amount

มูลคายุติธรรม*

(Notional Amount

(Fair Value)

หรือ Effective

(Fair Value)

หรือ Effective

สินทรัพย

หนี้สิน

Notional Amount)

สินทรัพย

หนี้สิน

Notional Amount)

อัตราแลกเปลี่ยน

253.36

983.34

18,003.39

451.47

270.55

18,005.06

รวม

253.36

983.34

18,003.39

451.47

270.55

18,005.06

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารออมสิน
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ตาราง 2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
หนวย : ลานบาท
2556

2555
จำนวนเงินตามสัญญา

ประเภทความเสี่ยง

มูลคายุติธรรม*

(Notional Amount

มูลคายุติธรรม*

(Notional Amount

(Fair Value)

หรือ Effective

(Fair Value)

หรือ Effective

สินทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
รวม

จำนวนเงินตามสัญญา

หนี้สิน

Notional Amount)

สินทรัพย

หนี้สิน

Notional Amount)

12.15

9.30

2,000.00

9.47

8.23

2,630.00

12.15

9.30

2,000.00

9.47

8.23

2,630.00

* มูลค่ายุติธรรม คือ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ระยะเวลาทีค่ าดว่ากระแสเงินสดของรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง (Hedged Items) จะเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อกำ�ไรขาดทุน
หนวย : ลานบาท
3 เดือน
หรือนอยกวา

2556
มากกวา
3 เดือนถึง 1 ป

มากกวา 1 ป
ถึง 5 ป

3 เดือน
หรือนอยกวา

2555
มากกวา
3 เดือนถึง 1 ป

มากกวา 1 ป
ถึง 5 ป

กระแสเงินสดรับ

36.53

35.94

-

39.57

46.68

78.50

กระเเสเงินสดจาย

33.29

32.75

-

36.33

47.07

72.06

กระเเสเงินสดสุทธิ

3.24

3.19

-

3.24

(0.39)

6.44

กระแสเงินสด

5.5 เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2556

2555

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม

5,263.26

3,646.68

0.54

18.08

5,263.80

3,664.76

5.5.1 เงินลงทุนเพื่อคา
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวม

หนวย : ลานบาท
2556

2555

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม

121,030.42

135,994.51

1,390.50

1,427.28

ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ

23,548.08

25,242.69

อื่นๆ

15,676.27

18,344.48

161,645.27

181,008.96

5.5.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

รวม
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หนวย : ลานบาท
2556

2555

ราคาทุน / ราคาทุนตัดจำหนาย

ราคาทุน / ราคาทุนตัดจำหนาย

5.5.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

45,617.81

29,446.93

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

20,935.80

18,355.12

ตราสารหนี้ตางประเทศ

14,136.71

12,468.13

80,690.32

60,270.18

952.65

952.65

79,737.67

59,317.53

รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม

หนวย : ลานบาท
2556

2555

ราคาทุน

ราคาทุน

298.56

584.85

0.00

0.00

298.56

584.85

92.40

92.40

206.16

492.45

246,852.90

244,483.70

5.5.4 เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนี้
		
- เงินลงทุนเผื่อขายที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ มูลค่ายุติธรรมจำ�นวน 23,548.08 ล้านบาท
และ 25,242.69 ล้านบาท ได้รวมรายการที่ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจำ�นวน 603.00 ล้านบาท และ 603.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
		
- เงินลงทุนเผือ่ ขายทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จดั ประเภทเป็นเงินลงทุนอืน่ ๆ มูลค่ายุตธิ รรมจำ�นวน 15,676.27
ล้านบาท และ 18,344.48 ล้านบาท ได้รวมรายการที่ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจำ�นวน 170.19 ล้านบาท และ 191.88 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
		
- ตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบกำ�หนดที่ เ ป็ น ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ราคาทุ น จำ�นวน 14,136.71
ล้านบาท และ 12,468.13 ล้านบาท ธนาคารได้รบั รูค้ า่ เผือ่ การด้อยค่าจำ�นวน 952.65 ล้านบาท และ 952.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึง่ ได้รบั
ผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
		
- เงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย
		
- ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ มีราคาทุนจำ�นวน 298.56 ล้านบาท และ 584.85 ล้านบาท
ธนาคารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ ำ�นวน 92.40 ล้านบาท และ 92.40 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
		
- อื่ น ๆ จำ�นวน 0.00 ล้ า นบาท เป็ น เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ มี ร าคาทุ น จำ�นวน 3,918.00 บาท
ในเดือนมิถนุ ายน 2556 ธนาคารได้โอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศจากเดิม
ที่ธนาคารจัดประเภทในเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.29 ของหุ้นสามัญ
ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว ทำ�ให้มอี ทิ ธิพลอย่างมีนยั สำ�คัญ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันโอน เป็นจำ�นวน 510.59 ล้านบาท (หมายเหตุขอ้ 5.6.2)
สำ�หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 ธนาคารได้ ก ลั บ รายการขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า เงิ น ลงทุ น
เป็นรายได้จำ�นวน 21.69 ล้านบาท และ 166.22 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีเงินลงทุนซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของทุนที่ชำ�ระแล้ว
และไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจำ�แนกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้

ธนาคารออมสิน

127

หนวย : ลานบาท
ประเภทธุรกิจ

2556

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
อื่นๆ
รวม

2555

98.75

98.75

13,186.71

21,528.70

13,285.46

21,627.45

5.5.5 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึง่ ในเงินลงทุนเผือ่ ขายประเภทอืน่ ๆ
- แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรมแยกแสดงตามรายผูจ้ ดั การกองทุน ดังนี้
หนวย : ลานบาท

2556 (มูลคายุติธรรม)
บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย
บัตรเงินฝาก (NCD)
เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
- ตราสารหนี้
ตัว๋ สัญญาใชเงินทีไ่ มใชสถาบันการเงิน
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
- หุนกู
หุนกูที่ไมใชสถาบันการเงิน
หุนกูเอกชน (ตางประเทศ)
- ตราสารทุน
หุนสามัญ
กองทุน
- Equities Linked Notes
- ธุรกรรมซื้อขาย
เงินตราตางประเทศ
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น

42.78
42.78
-

บลจ.กรุงไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.วรรณ

บลจ.แอสเซสพลัส

บลจ.ยูโอบี

รวม

22.96
22.96
-

0.44
0.44
-

26.95
26.95
32.52
32.52

44.50
50.77
95.27
32.52
32.52

0.91
0.91
-

0.81
0.42
1.23
-

-

-

-

-

-

50.00
50.00

50.00
50.00

-

-

294.45
294.45

364.52
364.52

-

-

658.97
658.97

-

310.54
310.54

140.00
140.00

-

321.80
321.80

291.89
291.89

140.00
924.23
1,064.23

384.26
384.26
-

-

-

143.83
143.83
531.54
531.54

22.34
22.34
-

167.61
167.61
-

695.70
22.34
718.04
531.54
531.54

4.67
4.67
14.71
14.71
417.00

(25.93)
(25.93)
0.28
0.28
285.24

0.14
0.14
5.48
5.48
430.34

(35.32)
(35.32)
22.47
22.47
1.00
1.00
1,049.00

3.19
3.19
29.93
29.93
317.84

(26.27)
(26.27)
2.70
2.70
0.17
0.17
545.23

(87.52)
(87.52)
33.17
33.17
51.57
51.57
3,044.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีมูลค่าเงินลงทุนราคาทุนจำ�นวน 2,496.20 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมจำ�นวน
3,044.65 บาท ซึ่งธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเป็นเงินจำ�นวน 435.24 ล้านบาท และกำ�ไรจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนจำ�นวน 548.45 ล้านบาท
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หนวย : ลานบาท

2555 (มูลคายุติธรรม)
บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย
บัตรเงินฝาก (NCD)
เงินลงทุนในหลักทรัพยอื่น
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรที่ธนาคารเปนผูออก
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังค้ำ
พันธบัตรทองถิ่น (ตางประเทศ)
ตั๋วเงินคลัง
- หุนกู
หุนกูที่ไมใชสถาบันการเงิน
หุนกูเอกชน(ตางประเทศ)
- ตราสารทุน
หุนสามัญ
- Equities Linked Notes
- ธุรกรรมซื้อขาย
เงินตราตางประเทศ
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น

บลจ.กรุงไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.วรรณ

บลจ.แอสเซสพลัส

บลจ.ยูโอบี

รวม

84.88
84.88
-

0.12
0.12
-

0.42
0.41
0.83
-

32.59
32.59
-

10.39
10.39
728.00
728.00

8.05
8.05
687.13
687.13

85.30
51.56
136.86
1,415.13
1,415.13

-

0.94
0.94

45.13
40.10
193.30
278.53

424.63
424.63

-

23.95
279.86
303.81

493.71
0.94
40.10
279.86
193.30
1,007.91

-

298.04
298.04

145.02
145.02

-

308.00
308.00

-

145.02
606.04
751.06

365.99
365.99
-

-

-

238.08
238.08
452.10
452.10

493.04
493.04
-

183.40
183.40
-

1,280.51
1,280.51
452.10
452.10

0.06
0.06

(16.24)
(16.24)
-

3.59
3.59

(17.59)
(17.59)
22.03
22.03

(17.64)
(17.64)
6.09
6.09

(18.27)
(18.27)
4.10
4.10

(69.74)
(69.74)
35.87
35.87

6.16
6.16
444.77

0.27
0.27
282.59

5.48
5.48
422.49

1.50
1.50
1,150.34

2.42
2.42
1,525.46

0.21
0.21
1,168.01

16.04
16.04
4,993.66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีมูลค่าเงินลงทุนราคาทุนจำ�นวน 4,316.68 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรม
จำ�นวน 4,993.66 ล้านบาท ซึง่ ธนาคารได้รบั ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเป็นเงินจำ�นวน 146.33 ล้านบาท และกำ�ไรจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนจำ�นวน 676.98 ล้านบาท
- แสดงการเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้
หนวย : ลานบาท

2556

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

บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท

บลจ.กรุงไทย

357.12
295.17
(317.07)
335.22
81.78
417.00

259.31
(12.19)
247.12
38.12
285.24

บลจ.เอ็มเอฟซี
446.21
446.21
(110.00)
94.13
430.34

บลจ.วรรณ
843.52
(39.17)
804.35
(19.25)
263.90
1,049.00

บลจ.แอสเซสพลัส
1,403.63
(1,111.34)
292.29
25.55
317.84

บลจ.ยูโอบี
1,138.12
226.65
(864.51)
500.26
44.97
545.23

รวม
4,447.91
521.82
(2,344.28)
2,625.45
(129.25)
548.45
3,044.65
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หนวย : ลานบาท

2555

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

บลจ.สยามไนท
ฟนดแมเนจเมนท

บลจ.กรุงไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี

94.48
300.00
(37.36)
357.12
87.65
444.77

279.77
(20.46)
259.31
23.28
282.59

446.21
446.21
(110.00)
86.28
422.49

บลจ.วรรณ
858.59
(15.07)
843.52
(21.23)
328.05
1,150.34

บลจ.แอสเซสพลัส

บลจ.ยูโอบี

รวม

1,488.19
(84.56)
1,403.63
121.83
1,525.46

958.80
226.49
(47.17)
1,138.12
29.89
1,168.01

4,126.04
526.49
(204.62)
4,447.91
(131.23)
676.98
4,993.66

5.6 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมมีรายการเคลือ่ นไหว ดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2556
2555

2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2555

4,730.05

4,702.51

4,137.91

4,137.91

(4,467.69)

225.97

-

-

879.65

-

879.65

-

หัก เงินปนผลรับ

86.23

198.43

-

-

หัก กลับรายการคาเผื่อการดอยคา

62.44

-

-

-

993.34

4,730.05

5,017.56

4,137.91

62.44

1,790.04

62.44

4,667.61

3,227.52

4,075.47

ยอดตนงวด
สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
บวก ซื้อ / โอน

รวม

-

หัก คาเผื่อการดอยคา

993.34

ยอดปลายงวด

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย
ที่ลงทุน

ธุรกิจการเงิน

รอยละของหลักทรัพยที่ลงทุน

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

2556

2555

2556

2555

หุนสามัญ

25.00

25.00

25.00

25.00

ธุรกิจการเงิน

หุนสามัญ

24.50

24.50

318.84

318.84

ธุรกิจธนาคาร

หุนสามัญ

39.81

39.81

4,163.13

3,794.07

หุนสามัญ

20.29

-

510.59

-

5,017.56

4,137.91

หัก คาเผื่อการดอยคา

1,790.04

62.44

เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

3,227.52

4,075.47

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

		

5.6.2 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ

ประเภท

รอยละของหลักทรัพย

เงินลงทุน

เงินลงทุน

ประเภท

หลักทรัพย

ที่ลงทุน

(วิธีราคาทุน)

(วิธีสวนไดเสีย)

ธุรกิจ

ที่ลงทุน

2556

2555

ธุรกิจการเงิน

หุนสามัญ

25.00

25.00

ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจประกันชีวิต

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

24.50
39.81
20.29

24.50
39.81
-

2556

2555

2556

2555

25.00

25.00

103.45

68.42

318.84
4,163.13
510.59
5,017.56
1,790.04
3,227.52

318.84
3,794.07
4,137.91
62.44
4,075.47

341.50
548.39
993.34
993.34

309.23
4,352.40
4,730.05
62.44
4,667.61

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูต้ ามวิธสี ว่ นได้เสียโดยรับรูจ้ ากงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษทั ร่วม ซง่ึ ยังไม่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ส่วนงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
		
เงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำ�นวน 3,455.21 ล้านหุ้น
เป็นจำ�นวนเงิน 3,794.07 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่า จำ�นวนเงิน 62.44 ล้านบาท ธนาคารได้ลงทุนเพิ่มอีก ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2556 จำ�นวน 636.32 ล้านหุน้ มลู ค่าหุน้ ละ 0.58 บาท เป็นจำ�นวนเงิน
369.06 ล้านบาท ต่อมาในเดือนธันวาคม 2556 ธนาคารได้รับรู้มูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุนจำ�นวน 3,455.21 ล้านหุ้น จากเดิมหุ้นละ
1.08 บาท เป็นหุน้ ละ 0.58 บาท โดยรับรูค้ า่ เผือ่ การด้อยค่าจำ�นวนเงิน 1,727.60 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทัง้ สิน้ จำ�นวน 4,091.53 ล้านหุน้
เป็นจำ�นวนเงิน 4,163.13 ล้านบาท แ ละค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งสิ้นจำ�นวนเงิน 1,790.04 ล้านบาท
		
เงินลงทุนในบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำ�นวน 1.6778 ล้านหุ้น
เป็ น จำ�นวนเงิ น 286.29 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 17.33 ของหุ้ น สามั ญ ที่ อ อกและชำ�ระแล้ ว เดิ ม แสดงรายการอยู่ ใ น
เงินลงทุนทั่วไป ธนาคารได้ลงทุนเพิ่มอีกในเดือนมิถุนายน 2556 จำ�นวน 1.3194 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 170.00 บาท เป็นจำ�นวนเงิน
224.30 ล้ า นบาท รวมเป็ น เงิ น ลงทุ น ทั้ ง สิ้ น จำ�นวน 2.9972 ล้ า นหุ้ น เป็ น จำ�นวนเงิ น 510.59 ล้ า นบาท ทำ�ให้ สั ด ส่ ว นเงิ น
ลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ นเ ป็ น ร้ อ ยละ 20.29 ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ธนาคารจึ ง โอนจากเงิ น ลงทุ น ทั่ ว ไปเป็ น เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม
		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำ�นวนเงิน 4,467.69 ล้านบาท
ได้รวมส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในงวดนี้ เป็นจำ�นวนเงิน 4,721.46 ล้านบาท และไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนจำ�นวนเงิน 555.33 ล้านบาท ซ ึ่งธนาคารไม่มีภาระหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับผลขาดทุนนี้

ธนาคารออมสิน
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5.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
5.7.1 จำ�แนกตามประเภทสินเชื่อ
หนวย : ลานบาท
2556
เงินเบิกเกินบัญชี

2555

21,416.78

17,991.32

1,436,266.98

1,358,758.39

81,427.68

114,232.16

273.84

338.44

58.10

72.31

1,539,327.18

1,491,248.00

7,740.24

7,115.97

1,547,067.42

1,498,363.97

22,766.59

19,145.29

9,347.44

9,347.44

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

16.20

21.00

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

1,514,937.19

1,469,850.24

เงินใหกูยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก รายไดรอตัดบัญชี
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ ธปท.
2. เงินสำรองสวนเกิน

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ ดังนี้
		
1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ธนาคารให้กู้ตามโครงการ
ดังกล่าวแล้ว วงเงิน 59,652.01 ล้านบาท โดยให้กู้สำ�หรับบุคคลธรรมดาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไม่เกิน 30.00 ล้านบาท คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี นบั ตัง้ แต่ธนาคารอนุมตั แิ ละทำ�นิตกิ รรมสัญญาไม่เกิน 5 ปี
และไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังจากนัน้ อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารได้รบั ผ ลตอบแทนอัตราดอกเบีย้
จากเงินให้กยู้ มื หักดอกเบีย้ จ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อกเพือ่ กูย้ มื เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึง่ เท่ากับอัตรา
ร้อยละ 2.99 ต่อปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการคงเหลือจำ�นวน 66,778 ราย จำ�นวนเงิน 48,155.35 ล้านบาท
ประกอบด้วย เงินของธนาคารจำ�นวน 14,481.77 ล้านบาท และเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารกูย้ มื จำ�นวน 33,673.58 ล้านบาท
(หมายเหตุข้อ 5.15)
		
2. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างตํ่ากว่า 500,000.00 บาท และลูกหนี้
มีสถานะหนี้เป็น NPLs ในวงเงิน 5,205.82 ล้านบาท โดยลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับการพักชำ�ระหนี้เงินต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และไม่ต้องชำ�ระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงการพักเงินต้น ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 4.00 ต่อปี เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีลูกหนี้
เข้าร่วมโครงการคงเหลือจำ�นวน 89 ราย จำ�นวนเงิน 4.63 ล้านบาท และธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำ�นวนเงิน 0.20 ล้านบาท
		
3. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างตํ่ากว่า 500,000.00 บาท และลูกหนี้
มีสถานะปกติ โดยลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขสามารถเลือกรับการพักเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่มีอยู่เดิม ในอัตราร้อยละ 3.00
ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่มีอยู่เดิมในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยไม่พักเงินต้น เป็นระยะเวลา 3 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี เบิกชดเชย
ทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการคงเหลือจำ�นวน
29,989 ราย จำ�นวนเงิน 2,692.72 ล้านบาท และธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 จำ�นวนเงิน 56.39 ล้านบาท
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4. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน ให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรมจำ�นวน 6 แห่ง
ประกอบด้วย บางปะอิน บางกะดี โรจนะ ไฮเทค นวนคร และสหรัตนนคร วงเงิน 15,000.00 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01
ต่อปี ระยะเวลาโครงการ 15 ปี ธนาคารเริ่มทยอยปล่อยเงินกู้ตามโครงการในเดือนกรกฎาคม 2556 โดยให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและ
ไม่ตอ้ งจ่ายคืนเงินต้นใน 5 ปีแรก ซึง่ รัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ โดยคำ�นวณจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำ� 12 เดือนสำ�หรับผูฝ้ ากทัว่ ไปสูงสุด
ของธนาคารออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตราผลตอบแทนจากการให้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 3.97
ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้ทั้งส่วนของดอกเบี้ยจากการให้กู้และเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลทุกสิ้นเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว จำ�นวนเงิน 1,673.69 ล้านบาท และธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ย
จากรัฐบาลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำ�นวนเงิน 22.22 ล้านบาท
		
5. โครงการสินเชื่อเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำ�เนินการเอง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลาโครงการ 15 ปี ธนาคารเริ่มปล่อยเงินกู้
ตามโครงการเมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โดยให้จา่ ยเฉพาะดอกเบีย้ และไม่ตอ้ งจ่ายคืนเงินต้นใน 5 ปีแรก ซึง่ รัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ โดย
คำ�นวณจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำ� 12 เดือนสำ�หรับผูฝ้ ากทัว่ ไปสูงสุดของธนาคารออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตราผลตอบแทน
จากการให้กรู้ อ้ ยละ 0.01 ต่อปี (ซึง่ ในปัจจุบนั เท่ากับอัตราร้อยละ 3.97 ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิน้ ไตรมาส ธนาคารรับรูร้ ายได้ทง้ั ส่วนของ
ดอกเบีย้ จากการให้กแู้ ละเงินชดเชยดอกเบีย้ จากรัฐบาลทุกสิน้ เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว จำ�นวนเงิน
141.50 ล้านบาท และธนาคารรับรูร้ ายได้เงินชดเชยดอกเบีย้ จากรัฐบาลสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำ�นวนเงิน 1.80 ล้านบาท
		

5.7.2 จำ�แนกตามประเภทเงินให้กยู้ มื
หนวย : ลานบาท
ประเภทธุรกิจ

2556

2555

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ

628,884.94

621,779.12

สินเชื่อเคหะ

247,119.32

206,901.08

สินเชื่อสวัสดิการ

197,919.00

191,285.71

สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

70,162.41

88,655.01

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

61,146.25

47,731.86

สินเชื่อธุรกิจทั่วไป

58,077.91

57,971.85

สินเชื่อไทรทอง

54,069.75

43,440.01

สินเชื่อชีวิตสุขสันต

34,021.21

27,560.06

สินเชื่อธุรกิจรายใหญ

26,130.07

23,751.08

อื่นๆ

58,736.12

49,682.61

1,436,266.98

1,358,758.39

รวม

		
สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการทหาร สินเชือ่ สวัสดิการเป็นการให้สนิ เชือ่ สวัสดิการสำ�หรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน
และข้าราชการบำ�นาญ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ หรือเป็นค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ หรือชำ�ระหนีส้ นิ อืน่ ๆ สำ�หรับผูป้ ระกอบการรายย่อย ผูม้ รี ายได้ประจำ� หรือผูท้ ย่ี งั ไม่ได้
ประกอบอาชี พ ใดๆ ที่ มี ค วามตั้ ง ใจจะประกอบอาชี พ อิ ส ระรายย่ อ ย ส่ ว นสิ น เชื่ อ ไทรทองเป็ น การให้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษา
เพือ่ การท่องเทีย่ ว กลุม่ วิชาชีพทางการแพทย์ เพือ่ การอุปโภคบริโภค เพือ่ ไปทำ�งานต่างประเทศและอเนกประสงค์
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้รวมเงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นสามัญ
เป็นหลักประกัน จำ�นวน 3,014.26 ล้านบาท และ 3,014.26 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื อืน่ ๆ ได้รวมเงินให้สนิ เชือ่ ทีส่ ำ�นักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมภิ าคให้กยู้ มื แก่เทศบาล จำ�นวน 502.31 ล้านบาท และ 525.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

ธนาคารออมสิน

133

		

5.7.3 จำ�แนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
หนวย : ลานบาท

2556

เงินบาท
เงินดอลลารสหรัฐ
รวม

		

2555

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

1,532,010.84
1,532,010.84

7,316.34
7,316.34

1,539,327.18
1,539,327.18

1,486,803.16
2.88
1,486,806.04

ตางประเทศ
4,441.96
4,441.96

รวม
1,491,245.12
2.88
1,491,248.00

5.7.4 จำ�แนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หนวย : ลานบาท

2556
ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ำกวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

1,081.07

160.27

23.18

1.32

407.74

1,673.58

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย

17,695.10

662.54

55.80

149.29

552.62

19,115.35

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง

21,595.47

1,264.40

775.52

61.78

1,133.30

24,830.47

การสาธารณูปโภคและบริการ

174,915.90

857.67

284.15

849.83

2,056.59

178,964.14

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

237,837.88

5,322.14

903.26

663.15

2,407.95

247,134.38

อื่นๆ

1,027,008.95

31,734.19

3,198.63

2,768.97

2,898.52

1,067,609.26

รวม

1,480,134.37

40,001.21

5,240.54

4,494.34

9,456.72

1,539,327.18

การเกษตรและเหมืองแร

หนวย : ลานบาท

2555
ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ำกวา
มาตรฐาน

สงสัย

896.43

139.69

358.44

17.92

45.55

1,458.03

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย

36,760.29

1,475.08

34.20

437.48

393.12

39,100.17

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง

29,515.98

1,479.69

817.87

485.14

1,346.59

33,645.27

การสาธารณูปโภคและบริการ

84,596.26

1,653.38

727.53

780.88

1,726.38

89,484.43

202,677.88

3,800.36

768.42

621.57

3,065.41

210,933.64

อื่นๆ

1,092,796.13

18,705.19

1,707.21

1,479.97

1,937.96

1,116,626.46

รวม

1,447,242.97

27,253.39

4,413.67

3,822.96

8,515.01

1,491,248.00

การเกษตรและเหมืองแร
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สงสัยจะสูญ

รวม

		

5.7.5 จำ�แนกตามประเภทการจัดชั้น
หนวย : ลานบาท

2556
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

ยอดสุทธิที่ใชในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใชในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

1,480,134.37

969,764.94

1

9,697.65

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

40,001.21

29,270.44

2

585.41

จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน

5,240.54

3,988.62

100

3,988.62

จัดชั้นสงสัย

4,494.34

3,402.77

100

3,402.77

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

9,456.72

5,092.14

100

5,092.14

1,539,327.18

1,011,518.91

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ ธปท.
จัดชั้นปกติ

รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

22,766.59

7,740.24
1,547,067.42
9,347.44

2. เงินสำรองสวนเกิน

32,114.03

รวม

หนวย : ลานบาท

2555
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

ยอดสุทธิที่ใชในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใชในการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(รอยละ)

1,447,242.97

968,385.35

1

9,683.85

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

27,253.39

18,201.88

2

364.04

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน

4,413.67

2,927.95

100

2,927.95

จัดชั้นสงสัย

3,822.96

1,757.66

100

1,757.66

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

8,515.01

4,411.79

100

4,411.79

1,491,248.00

995,684.63

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสำรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท
จัดชั้นปกติ

รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
2. เงินสำรองสวนเกิน
รวม

19,145.29

7,115.97
1,498,363.97
9,347.44
28,492.73
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5.7.6 สินเชื่อด้อยคุณภาพ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย และสงสัยจะสูญ โดยเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้
หนวย : ลานบาท
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2556

2555

19,191.60

16,751.64

1.14

1.06

6,708.07

7,654.24

0.41

0.49

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อสุทธิ

		
5.7.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แยกตามวิธีการปรับ
โครงสร้างหนี้ได้ ดังนี้
หนวย : ลานบาท

วิธีการปรับโครงสรางหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้
รวม

2556
จำนวนหนี้ตามบัญชี
จำนวนราย

สินทรัพยที่รับโอน
ชนิดของ
สินทรัพย

มูลคา
ยุติธรรม

กอนปรับ
โครงสรางหนี้

หลังปรับ
โครงสรางหนี้

1

0.40

0.37

-

1

0.40

0.37

หนวย : ลานบาท

วิธีการปรับโครงสรางหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้
รวม

2555
จำนวนหนี้ตามบัญชี

สินทรัพยที่รับโอน
ชนิดของ
สินทรัพย

มูลคา
ยุติธรรม

จำนวนราย

กอนปรับ
โครงสรางหนี้

หลังปรับ
โครงสรางหนี้

-

-

-

-

-

-

-

-

		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารได้บันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้และ
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
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2556

2555

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้

0.03

-

รายไดดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสรางหนี้

5.49

37.31
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ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : ลานบาท

ยอดคงคางของลูกหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้

2556

2555

802.65

807.31

5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนวย : ลานบาท

2556

ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

สำรอง
สวนเกิน

รวม

9,683.85
13.80
9,697.65

364.04
221.37
585.41

2,927.95
1,060.67
3,988.62

1,757.66
1,645.11
3,402.77

4,411.79
1,395.32
(714.97)
5,092.14

9,347.44
9,347.44

28,492.73
4,336.27
(714.97)
32,114.03
หนวย : ลานบาท

2555

ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ตํ่ากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

สำรอง
สวนเกิน

รวม

9,302.54
381.31
9,683.85

302.47
61.57
364.04

2,591.61
336.34
2,927.95

1,227.29
530.37
1,757.66

3,296.38
1,189.16
(73.75)
4,411.79

9,347.44
9,347.44

26,067.73
2,498.75
(73.75)
28,492.73

5.9 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
หนวย : ลานบาท
ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ตัดจำหนาย
ยอดปลายงวด

2556

2555

21.00

35.26

-

1.71

4.80

15.97

16.20

21.00

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
หนวย : ลานบาท

2556

อสังหาริมทรัพย
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ยอดตนงวด

เพิ่มขึ้น

จำหนาย/โอน

ยอดปลายงวด

1,869.52

609.79

416.65

2,062.66

19.80

51.81

5.73

65.88

1,849.72

557.98

410.92

1,996.78
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5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ)
หนวย : ลานบาท

2555

อสังหาริมทรัพย

ยอดตนงวด

เพิ่มขึ้น

จำหนาย/โอน

ยอดปลายงวด

2,165.66

261.39

557.53

1,869.52

27.56

(2.89)

4.87

19.80

2,138.10

264.28

552.66

1,849.72

หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำ�ระหนี้ จำ�นวน 2,062.66 ล้านบาท และ
1,869.52 ล้านบาท ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ทปี่ ระเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก จำ�นวน 926.32 ล้านบาท และ 672.63 ล้านบาท
และประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน จำ�นวน 1,136.34 ล้านบาท และ 1,196.89 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
หนวย : ลานบาท

ยอด
ตนงวด

ราคาทุน
จำหนาย/ ยอด
เพิ่มขึ้น
โอน ปลายงวด

ยอด
ตนงวด

2556
คาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อม จำหนาย/ ยอด
ราคา
โอน ปลายงวด

ที่ดิน

1,734.69

33.13

(19.44) 1,748.38

-

-

อาคาร

5,013.68

764.38

(23.90) 5,754.16

2,938.17

191.11

อุปกรณ

8,221.74 1,135.45 (660.05) 8,697.14

-

-

(22.26) 3,107.02

คาเผื่อการดอยคา
ยอด เพิ่มขึ้น/ ยอด
ตนงวด (ลดลง) ปลายงวด

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ
สุทธิ

75.00

11.17

86.17

1,662.21

36.72

121.74

158.46

2,488.68

-

-

-

2,877.52

-

-

-

1,310.87

111.72

132.91

244.63

8,339.28

5,424.92 1,049.98 (655.28) 5,819.62

สินทรัพย
ระหวาง
ดำเนินการ
รวม

697.61 2,396.01 (1,782.75) 1,310.87

-

-

-

-

15,667.72 4,328.97 (2,486.14) 17,510.55

8,363.09 1,241.09 (677.54) 8,926.64

ราคาทุน
จำหนาย/ ยอด
เพิ่มขึ้น
โอน ปลายงวด

2555
คาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อม จำหนาย/ ยอด
ราคา
โอน ปลายงวด

หนวย : ลานบาท

ยอด
ตนงวด

ยอด
ตนงวด

คาเผื่อการดอยคา
ยอด เพิ่มขึ้น/ ยอด
ตนงวด (ลดลง) ปลายงวด

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ
สุทธิ

-

75.00

75.00 1,659.69

(5.43) 2,938.17

-

36.72

36.72 2,038.79

925.25 (288.87) 5,424.92

-

-

-

2,796.82

-

-

-

697.61

-

111.72

ที่ดิน

1,709.77

56.97

(32.05) 1,734.69

-

-

อาคาร

4,542.57

476.56

(5.45) 5,013.68

2,814.33

129.27

อุปกรณ

7,436.87 1,107.90 (323.03) 8,221.74

4,788.54

-

-

สินทรัพย
ระหวาง
ดำเนินการ
รวม
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441.41 1,641.61 (1,385.41)

697.61

14,130.62 3,283.04 (1,745.94) 15,667.72

รายงานประจำ�ปี 2556

-

-

-

-

7,602.87 1,054.52 (294.30) 8,363.09

111.72 7,192.91

			
		
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี		
		
ขาดทุนจากการด้อยค่า

2556		
1,241.09		
132.91

2555
1,054.52
111.72

สำ�หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมี ก ารประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้รับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำ�นวน 132.91 ล้านบาท และ 111.72 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ในปี 2556 ธนาคารมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประเภทอาคารและสิง่ ปลูกสร้างอืน่ และอาคาร
ที่สร้างบนที่ดินเช่า (หมายเหตุข้อ 2.4.10) ม ีผลทำ�ให้ค่าเสื่อมราคาลดลงจำ�นวน 0.99 ล้านบาท และกำ�ไรเพิ่มขึ้นด้วยจำ�นวนเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
ซึ่งมีราคาทุน จำ�นวน 3,862.55 ล้านบาท แ ละ 3,980.38 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
หนวย : ลานบาท

2556

ราคาทุน
ยอด
ตนงวด

เพิ่มขึ้น

1,563.91
1,563.91

คาตัดจำหนายสะสม
จำหนาย/
ยอด
โอน
ปลายงวด

สินทรัพย
ไมมีตัวตนอื่น
สุทธิ

จำหนาย/
ยอด
โอน
ปลายงวด

ยอด
ตนงวด

คาตัด
จำหนาย

292.24

(5.57) 1,850.58

864.28

172.52

(5.57)

1,031.23

819.35

292.24

(5.57) 1,850.58

864.28

172.52

(5.57)

1,031.23

819.35

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
รวม

หนวย : ลานบาท

2555
ราคาทุน
ยอด
ตนงวด

เพิ่มขึ้น

คาตัดจำหนายสะสม

จำหนาย/
ยอด
โอน
ปลายงวด

ยอด
ตนงวด

คาตัด
จำหนาย

จำหนาย/
ยอด
โอน
ปลายงวด

สินทรัพย
ไมมีตัวตนอื่น
สุทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
รวม

1,363.48

200.55

(0.12) 1,563.91

773.01

91.39

(0.12)

864.28

699.63

1,363.48

200.55

(0.12) 1,563.91

773.01

91.39

(0.12)

864.28

699.63

			
			
		
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี			
		
รับโอนค่าตัดจำ�หน่ายสะสมจากอุปกรณ์
		
รวมค่าตัดจำ�หน่าย				

2556
172.52
172.52

2555
91.39
0.00
91.39

ในปี 2556 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุข้อ 2.4.11) มีผลทำ�ให้ค่าตัด
จำ�หน่ายลดลงจำ�นวน 1.82 ล้านบาท และกำ�ไรเพิ่มขึ้นด้วยจำ�นวนเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค่าตัดจำ�หน่ายทั้งจำ�นวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมี
ราคาทุน จำ�นวน 452.69 ล้านบาท แ ละ 430.02 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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5.13 สินทรัพย์อื่นสุทธิ
หนวย : ลานบาท
2556

2555

1,727.29

1,887.56

34.80

37.38

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

2,660.77

2,378.12

พัก - ซื้อทรัพยขายทอดตลาด

927.78

580.37

1,090.77

1,061.01

6.69

7.33

6,448.10

5,951.77

รายไดคางรับ
สิทธิการเชา

ลูกหนี้อื่นเเละสินทรัพยเบ็ดเตล็ด
รอการปรับปรุง - สินเชื่อ
รวม

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนจำ�นวน 2,660.77 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงขายเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้ Settlement ซึ่งจะมีระยะ
เวลาประมาณ 1 - 5 วันทำ�การ
พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดจำ�นวน 927.78 ล้านบาท เป็นรายการพักยอดหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะปรับปรุงจัดสรรชำ�ระหนี้
เมื่อได้รับบัญชีแสดงการรับ - จ่ายเงินจากกรมบังคับคดีหรือสำ�นักงานบังคับคดีจังหวัด
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจำ�นวน 1,090.77 ล้านบาท ประกอบด้วย
		
- ลูกหนี้ค่าบริหารจัดการของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจำ�นวน 29.49 ล้านบาท
		
- รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจำ�นวน 0.55 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนีก้ รณีทจุ ริตจำ�นวน 301.81 ล้านบาท
หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจำ�นวน และลูกหนีเ้ งินขาดบัญชีจำ�นวน 19.06 ล้านบาท หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจำ�นวน 18.51 ล้านบาท
คงเหลือจำ�นวน 0.55 ล้านบาท
		
- รอโอนลูกหนี้ - อื่นๆ จำ�นวน 195.38 ล้านบาท
		
- และอื่นๆ อีกจำ�นวน 865.35 ล้านบาท
รอการปรับปรุง - สินเชื่อจำ�นวน 6.69 ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงยอดคงเหลือสินเชื่อในระบบงาน FIS ให้ถูกต้องตรงกับยอด
คงเหลือในบัญชีคุมยอดของสาขา ซึ่งสาขาจะเป็นผู้บันทึกรายการแก้ไขในระบบงาน FIS ในเดือนถัดไป
5.14 เงินรับฝาก
จำ�แนกตามประเภทเงินรับฝาก
หนวย : ลานบาท
ประเภทเงินรับฝาก

2556

จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย

2555
2,756.67

2,657.46

745,417.14

685,399.98

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ประจำ

380,501.00

316,564.82

- สลากออมสินและพันธบัตร

655,761.21

599,893.36

- เงินสงเคราะหชีวิตและครอบครัว
เงินรับฝากอื่นๆ
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2556

92,558.77

1,128,820.98

72,971.61

989,429.79

2,430.66

2,276.56

1,879,425.45

1,679,763.79

เงินฝากออมทรัพย์จำ�นวน 745,417.14 ล้านบาท ได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จำ�นวน 160.97 ล้านบาท ทีพ่ นักงาน
จะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
เงินรับฝากอื่นๆ จำ�นวน 2,430.66 ล้านบาท ได้รวมเงินที่ผู้ฝากทอดทิ้งจำ�นวน 2,391.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นบัญชีที่ผู้ฝากไม่มา
ติดต่อกับธนาคารตามระยะเวลาที่กำ�หนด สำ�หรับบัญชีที่มียอดไม่เกิน 500.00 บาท ธนาคารจะหักไว้เป็นรายได้ค่ารักษาบัญชีในอัตรา
ที่ธนาคารประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วย
การรับฝากเงินออมสิน
5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
หนวย : ลานบาท

2556
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

เพื่อการฟนฟูฯ

2.03

33,673.58

ธนาคารพาณิชย

-

2555
รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

33,675.61

45.04

33,322.82

33,367.86

34,080.00

34,080.00

1.43

40,325.00

40,326.43

7.19

1,000.00

1,007.19

1,820.00

สถาบันการเงินอื่น

-

200.00

200.00

รวมในประเทศ

9.22

68,953.58

68,962.80

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยเเละกองทุน

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1,866.47

-

1,820.00

150.00

150.00

73,797.82

75,664.29

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำ�นวน 68,962.80 ล้านบาท ได้รวมตัว๋ สัญญาใช้เงินทีธ่ นาคารเป็นผูอ้ อกตัว๋ สัญญา
ใช้เงินเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 33,673.58 ล้านบาท เพื่อนำ�ไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ตามพระราชกำ�หนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555
และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 12/2555 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงินตามโครงการทั้งสิ้น 300,000.00 ล้านบาท เป็นเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้สถาบันการเงินกู้ยืมไม่เกิน 210,000.00 ล้านบาท และเป็นเงินของสถาบันการเงินไม่ตํ่ากว่า 90,000.00 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.7)
ซึ่งเบิกใช้วงเงินที่จัดสรรได้จนกว่าจะเต็มจำ�นวนหรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่
วันที่ออกและไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี
และธนาคารเรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี เมื่อธนาคารได้รับชำ�ระหนี้ท้ังหมดหรือบางส่วน
ก่อนวันที่ต๋ัวสัญญาใช้เงินถึงกำ�หนด ธนาคารต้องชำ�ระหนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัดส่วนที่ได้รับชำ�ระรวมดอกเบี้ย ธนาคาร
จะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายจากยอดคงเหลือของตั๋วสัญญาใช้เงินทุกวันสิ้นเดือน และชำ�ระดอกเบี้ยสำ�หรับยอดตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างปีละ
2 งวด คือสิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บในวันทำ�การแรกของเดือนถัดไป

ธนาคารออมสิน

141

5.16 ประมาณการหนี้สิน
หนวย : ลานบาท
2556

2555

โครงการผลประโยชนของพนักงาน
บำเหน็จ / บำนาญ

23,451.78

17,813.34

บำเหน็จดำรงชีพ

1,276.12

875.47

985.55

655.70

2,076.19

1,411.85

69.37

46.73

135.25

88.85

27,994.26

20,891.94

บำเหน็จพิเศษ
เงินชดเชย
ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอายุ
ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงานมานาน
รวมหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ภาระผูกพันอื่น

(หมายเหตุขอ 5.21.1)

1,081.69

ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากธนาคารถูกฟองรองคดี (หมายเหตุขอ 5.21.2)

1.28

1.53

29,077.23

20,893.47

รวมประมาณการหนี้สิน

-

โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ทำ�ให้ธนาคารมีต้นทุนบริการในอดีต ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 จำ�นวน 26,733.54 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ใช้ทางเลือกสำ�หรับแนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงโดยรับรู้ผลประโยชน์
ของพนักงานในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วจำ�นวน 10,693.42 ล้านบาท
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดนี้จำ�นวน 5,346.71 ล้านบาท มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถกระทบยอดได้ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2556

2555

โครงการผลประโยชนของพนักงาน
ยอดคงเหลือตนงวด

20,891.94

13,906.76

ตนทุนบริการในอดีต

5,346.71

5,346.71

ตนทุนบริการปจจุบัน

1,129.86

1,073.40

ตนทุนดอกเบี้ย

1,765.33

1,683.24

290.72

267.06

9.49

(3.79)

ผลประโยชนที่จายระหวางงวด

(1,439.79)

(1,381.44)

ยอดคงเหลือปลายงวด

27,994.26

20,891.94

ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
- ประเภทผลประโยชนหลังออกจากงาน
- ประเภทผลประโยชนระยะยาวอื่น
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ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ�คัญ ซึ่งใช้ในการคำ�นวณหาภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนั ก งาน มี ด ั ง นี ้
		
		
		
		
		
		

อัตราคิดลดเฉลี่ย							
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงาน						
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจ้าง		
				
อัตราการลาออกเฉลี่ยพนักงาน		
				
อัตราการลาออกเฉลี่ยลูกจ้าง			
			
เกษียณอายุ
			
			

4.50% - 5.00%
5.50%
3.50%
0% - 1.69%
0% - 30.00%
60 ปี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์
รวมเป็นเงินจำ�นวน 8,251.39 ล้านบาท แ ละ 8,099.56 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.17 หนี้สินอื่น
หนวย : ลานบาท
เช็ครอเขาบัญชีผูฝาก

2556

2555

2,943.59

2,127.64

689.64

1,047.44

1,452.78

1,451.73

5,086.01

4,626.81

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจาหนี้อื่นเเละหนี้สินเบ็ดเตล็ด
รวม

5.18 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
หนวย : ลานบาท

2556
ยอดตนงวด
สวนเกิน (ต่ำกวา) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รวม

7,080.36
7,080.36

2555

การเปลี่ยนแปลง
ในระหวางงวด

ยอดปลายงวด

(4,656.97)
(4,656.97)

2,423.39
2,423.39

ยอดตนงวด

2,319.33
2,319.33

การเปลี่ยนแปลง
ในระหวางงวด

ยอดปลายงวด

4,761.03
4,761.03

7,080.36
7,080.36

5.19 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
คณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบผลการประเมินประจำ�ปี 2555 และ 2554 โดยให้จัดสรรกำ�ไร
สุทธิ ปี 2555 และ 2554 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2556

2555

2,102.73

1,762.01

โบนัสกรรมการ

2.97

2.37

โบนัสพนักงาน

2,466.58

1,781.77

นำสงรายไดแผนดิน

12,746.00

10,695.38

รวมจัดสรร

17,318.28

14,241.53

3,709.06

3,378.58

21,027.34

17,620.11

สำรองเพื่อการขยายงาน

คงเหลือเปนกำไรสะสม
รวมกำไรสุทธิประจำป 2555 และ 2554
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ในการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2555 ธนาคารได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2555 จำ�นวน 4,228.00
ล้านบาท คงเหลือที่ต้องนำ�ส่งงวดนี้ จำ�นวน 8,518.00 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 รวม
นำ�ส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 12,746.00 ล้านบาท ธนาคารได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2554 เพิม่ เติม เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2556 จำ�นวน 583.00 ล้านบาท และนำ�ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลประจำ�ปี 2556
งวดที่ 1 เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556 จำ�นวน 4,718.00 ล้านบาทรวมเป็นเงินทีน่ ำ�ส่งรายได้แผ่นดินในปี 2556 จำ�นวน 13,819.00 ล้านบาท
ในการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2554 ธนาคารได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554 จำ�นวน 5,580.00
ล้านบาท คงเหลือทีต่ อ้ งนำ�ส่งในปี 2555 จำ�นวน 4,532.38 ล้านบาท ซึง่ ธนาคารได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินไปเมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2555
ต่อมาได้นำ�ส่งรายได้แผ่นดินเพิม่ เติม จำ�นวน 583.00 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2556 จากการนำ�ผลประโยชน์ของพนักงานในอดีต
มาบวกกลับในกำ�ไรสุทธิเพือ่ คำ�นวณโบนัส รวมนำ�ส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 10,695.38 ล้านบาท
5.20 สินทรัพย์ทม่ี ภี าระผูกพันและข้อจำ�กัด
ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รฐั บาลและหลักทรัพย์รฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นหลักทรัพย์ทม่ี ภี าระผูกพันในการทำ�ธุรกรรมเงินกูย้ มื ตามสัญญา
ซือ้ คืนกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินอืน่ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำ�นวน 29,449.83 ล้านบาท
5.21 หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
5.21.1 ภาระผูกพัน มีดงั นี้
หนวย : ลานบาท
2556
การรับอาวัลตั๋วเงิน

67.20

2555
-

ภาระผูกพันอื่น
-วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน
-การคํ้าประกันอื่น
รวม

15,532.51

12,231.51

5,376.35

4,911.19

20,976.06

17,142.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการค้�ำ ประกันอืน่ จำ�นวนเงิน 5,376.35 ล้านบาท ในจำ�นวนนีม้ ภี าระ
ผูกพันจากการค้ำ�ประกันซึง่ ธนาคารได้กนั เงินสำ�รองเพือ่ รองรับความเสียหาย โดยรับรูเ้ ป็นประมาณการหนีส้ นิ จำ�นวน 1,081.69 ล้านบาท
(หมายเหตุขอ้ 5.16)
5.21.2 หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องคดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีตอ่ ศาลเรียกให้ชดใช้คา่ เสียหาย
โดยไม่สามารถกำ�หนดค่าเสียหายทีจ่ ะต้องชดใช้เป็นจำ�นวนทีแ่ น่นอนได้จำ�นวน 57 คดี เป็นทุนทรัพย์รวมจำ�นวนเงิน 110.22 ล้านบาท ใน
จำ�นวนนีไ้ ด้รวมคดีทอ่ี ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึง่ ธนาคารได้ประเมินผลเสียหายโดยบันทึกไว้ในประมาณการหนีส้ นิ จำ�นวน
1.28 ล้านบาท (หมายเหตุขอ้ 5.16)
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5.22 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนวย : ลานบาท
2556
เงินใหกูยืม

1. บริษัทรวมหรือบริษัทที่ธนาคารมีอำนาจควบคุมรวม
รวม
2. ธนาคารมีรายการที่เกี่ยวของกันกับกิจการที่เกี่ยวของ
กิจการที่ผูบริหารสำคัญและบุคคลใกลชิดมีอำนาจควบคุม
หรือมีอำนาจควบคุมรวม หรือเปนผูบริหารสำคัญ
รวม
3. ธนาคารมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ผูบริหารสำคัญและบุคคลใกลชิด
รวม
รวมทั้งสิ้น

2555
เงินรับฝาก

ยอดคงคาง

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

-

-

เงินใหกูยืม

เงินรับฝาก

ยอดคงคาง

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

187.21
187.21

576.76
576.76

5.77
5.77

0.74
0.74

89,154.48
89,154.48

41.30
41.30

0.49
0.49

1,999.79
1,999.79

19.97
19.97

-

445.79
445.79
89,600.27

3.85
3.85
45.15

648.20
648.20
835.90

343.06
343.06
2,919.61

2.58
2.58
28.32

407.59
407.59
408.33

5.23 ผลประโยชน์อน่ื ทีจ่ า่ ยแก่กรรมการและผูม้ อี ำ�นาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มกี ารจ่ายผลประโยชน์อนื่ แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ทพี่ งึ จ่ายตามปกติ ซึง่ ได้แก่
ค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบธนาคาร
	สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้ผบู้ ริหารสำ�คัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

2556

2555

302.35

235.77

2,420.31

2,286.46

6.53

7.21

2,729.19

2,529.44
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5.24 สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคาร และค่าเช่ารถยนต์โดยมีสว่ นที่
ครบกำ�หนดชำ�ระตามระยะเวลานบั ตัง้ แต่วนั ทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
หนวย : ลานบาท

2556
จำนวนเงินที่จะตองจายตามระยะเวลา

สัญญาเชาที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเชารถยนต
รวม

ระยะเวลาคงเหลือ

ไมเกิน 1 ป

เกิน 1 ป
แตไมเกิน 5 ป

1 ม.ค. 2557 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2557 - 25 ธ.ค. 2561

250.33
234.72
485.05

200.40
423.34
623.74

เกิน 5 ป

รวม
460.16
658.06
1,118.22

9.43
9.43

หนวย : ลานบาท

2555
จำนวนเงินที่จะตองจายตามระยะเวลา

สัญญาเชาที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเชารถยนต
รวม

ระยะเวลาคงเหลือ

ไมเกิน 1 ป

เกิน 1 ป
แตไมเกิน 5 ป

1 ม.ค. 2556 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2560

253.73
195.67
449.40

189.66
293.92
483.58

เกิน 5 ป

รวม

15.67
15.67

459.06
489.59
948.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวทีม่ อี ายุสญ
ั ญา 1 - 28 ปี โดยมีระยะเวลาในสัญญาตัง้ แต่ปี 2549 - 2582
ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคารจำ�นวน 542 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์จำ�นวน 18 สัญญา ซึง่ มีภาระทีจ่ ะต้องจ่าย
ค่าเช่าในอนาคตประมาณ 1,118.22 ล้านบาท
5.25 ฐานะและผลการดำ�เนินงานทีส่ ำ�คัญจำ�แนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
5.25.1 ฐานะจำ�แนกตามธุรกรรม
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2556

สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
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ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

2,174,958.73
363,657.52
247,846.24
1,514,937.19
1,879,425.45
68,962.80

-

2555
รวม
2,174,958.73
363,657.52
247,846.24
1,514,937.19
1,879,425.45
68,962.80

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

1,963,142.14
195,589.77
249,151.31
1,469,850.24
1,679,763.79
75,664.29

-

รวม
1,963,142.14
195,589.77
249,151.31
1,469,850.24
1,679,763.79
75,664.29

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

2,177,192.90
363,657.52
250,080.42
1,514,937.19
1,879,425.45
68,962.80

-

2555
รวม
2,177,192.90
363,657.52
250,080.42
1,514,937.19
1,879,425.45
68,962.80

ธุรกรรม
ในประเทศ
1,962,550.00
195,589.77
248,559.17
1,469,850.24
1,679,763.79
75,664.29

ธุรกรรม
ตางประเทศ
-

รวม
1,962,550.00
195,589.77
248,559.17
1,469,850.24
1,679,763.79
75,664.29

5.25.2 ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามธุรกรรม
หนวย : ลานบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2556
ธุรกรรม
ในประเทศ
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่นๆ
กำไรสุทธิ

105,620.17
51,712.88
53,907.29
3,741.14
(190.45)
38,375.26
19,082.72

2555

ธุรกรรม
ตางประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

รวม

-

105,620.17
51,712.88
53,907.29
3,741.14
(190.45)
38,375.26
19,082.72

99,225.73
50,082.96
49,142.77
2,704.63
3,134.30
33,659.76
21,321.94

-

99,225.73
50,082.96
49,142.77
2,704.63
3,134.30
33,659.76
21,321.94

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2556

รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่นๆ
กำไรสุทธิ

2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ตางประเทศ

รวม

105,620.17
51,712.88
53,907.29
3,741.14
2,635.86
38,375.26
21,909.03

-

105,620.17
51,712.88
53,907.29
3,741.14
2,635.86
38,375.26
21,909.03

99,225.73
50,082.96
49,142.77
2,704.63
3,106.76
33,659.76
21,294.40

-

99,225.73
50,082.96
49,142.77
2,704.63
3,106.76
33,659.76
21,294.40

ธนาคารออมสิน
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5.26 รายได้ดอกเบีย้
หนวย : ลานบาท
2556

2555

8,323.99

7,262.74

12.56

23.03

7,541.55

6,120.68

เงินใหสินเชื่อ

89,725.57

85,803.42

การใหเชาซื้อ

16.50

15.86

105,620.17

99,225.73

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา
เงินลงทุนในตราสารหนี้

รวมรายไดดอกเบี้ย

5.27 ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
หนวย : ลานบาท
2556

2555

เงินรับฝาก

37,626.85

36,525.60

เงินรางวัล

12,745.85

12,093.72

1,340.18

1,463.23

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืม
รวมคาใชจายดอกเบี้ย

51,712.88

0.41
50,082.96

5.28 รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หนวย : ลานบาท
2556

2555

57.96

105.14

คาธรรมเนียม ATM

1,045.00

686.84

คาธรรมเนียมเงินกู

642.52

779.53

รายไดคานายหนา

917.08

265.47

1,461.65

1,216.10

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

4,124.21

3,053.08

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ

383.07

348.45

3,741.14

2,704.63

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน

อื่นๆ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ
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5.29 กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
หนวย : ลานบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2556

2555

1) กำไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน

959.48

(257.54)

ตราสารหนี้

107.38

85.99

ตราสารทุน

(17.74)

9.70

1,049.12

(161.85)

2) กำไร (ขาดทุน) จากการปองกันความเสี่ยง

(906.10)

319.17

รวมทั้งสิ้น

143.02

157.32

รวม

5.30 กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
หนวย : ลานบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2556

2555

เงินลงทุนเผื่อขาย

1,183.29

163.28

รวม

1,183.29

163.28

21.69

4.14

1) กำไรจากการขาย

2) กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา
ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทรวม

(1,727.60)

-

รวม

(1,705.91)

4.14

522.62

167.42

รวมทั้งสิ้น

5.31 หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่า
หนวย : ลานบาท
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้
รวม

2556

2555

130.77

64.83

-

(162.07)

4,336.27

2,498.75

0.19
4,467.23

2,401.51

ธนาคารออมสิน
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5.32 โครงการสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพพนักงานธนาคารออมสินตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2548 โดยพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจะเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ ในอัตราร้อยละ 3 - 12 ของเงินเดือน และธนาคาร
จะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 - 12 ของเงินเดือนสมาชิก
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จำ�นวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยสมทบเข้ากองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพจำ�นวน 351.88 ล้านบาท และ 316.24 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีการจ่ายเงินประเดิมเพือ่ สมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพรวมเป็นเงินจำ�นวน 1,580.62
ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยเงินประเดิมจำ�นวน 1,414.62 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์เงินประเดิมจำ�นวน 166.00 ล้านบาท
5.33 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการให้บริการที่ปราศจากดอกเบี้ย โดยมีประเภทบัญชี
ทีใ่ ห้บริการ ได้แก่ เงินฝากวาดิอ๊ะฮ์ ฮัจย์และอุมเราะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และการลงทุนหาผลประโยชน์ คือ การให้เช่าซือ้ การขายสินค้า
ผ่อนส่ง การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และการร่วมทุน ธนาคารเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปัจจุบนั มีสาขาทีเ่ ปิด
ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปิดบัญชีเงินฝากใหม่) จำ�นวน 343 สาขา ในจำ�นวนนีม้ สี าขาทีเ่ ปิดให้บริการ
ทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีทใ่ี ห้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์) จำ�นวน 243 สาขา
5.34 สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค
ธนาคารออมสินได้บริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคมาจนครบกำ�หนดกรอบระยะ
เวลาสิ้นสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคารออมสินยุติการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่อไป โดยจัดตั้งสำ�นักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนสำ�นักงานกองทุนเพื่อสังคม มลี กั ษณะเป็นหน่วยงาน
อิสระภายใต้การกำ�กับของธนาคารออมสิน โดยให้มกี ารบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตามรูปแบบเดิม และอนุญาตให้ธนาคาร
ออมสินให้ก้รู ่วมกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ Syndication Loan สำ�หรับโครงการลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 408 ว่าด้วยสำ�นักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โดยได้รับค่าบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 12 ของยอดเงินกู้ท่เี บิกจ่ายตามสัญญาเงินกู้ โดยคำ�นวณ
ณ วันที่ทำ�การเบิกจ่ายตามสัญญากู้เงิน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นผู้จัดการและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับธนาคารออมสิน เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2549 (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคาร
ให้สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคกูย้ มื เงินจำ�นวน 584.29 ล้านบาท
ตั้งแต่งวดปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ได้รวมรายการบัญชีของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมภิ าค ซง่ึ เป็นหน่วยงานหนึง่ ของธนาคาร โดยได้ตดั รายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคที่รวมอยู่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หลังหัก
รายการระหว่างกันแล้ว) ประกอบด้วย
								
หน่วย : ล้านบาท
				
สินทรัพย์					
539.91
				
หนี้สิน					
0.08
				
ส่วนของทุน				
133.63
				
รายได้					
31.44
				
ค่าใช้จ่าย				
12.51
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5.35 ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ การสนับสนุนและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.....
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพือ่ การสนับสนุนและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ..... ซง่ึ กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำ�ส่งเงินเข้ากองทุน
ตามอัตราทีก่ ำ�หนดตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกำ�หนด แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละหนึง่ ของยอดเงินฝากถัวเฉลีย่ ในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการคำ�นวณยอดเงินฝากถัวเฉลีย่ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการประกาศ
ขณะนีร้ า่ ง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
5.36 การอนุมตั งิ บการเงิน
ผูอ้ ำ�นวยการธนาคารอนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินนี้ เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2557

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสายงาน
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
(ปฎิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557)

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
นายธัชพล กาญจนกูล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
(รักษาการแทนผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557)

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มสินเชื่อรายย่อย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มการตลาด

นายบรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
นายศิริชัย วงศาโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1

นายปรีมล วงษ์ม่วง

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2

นางพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3
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นายพิเชฐ ธรรมวิภาค

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล

นายเจนจัด พลไพรินทร์

ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า

นางรสริน โศจิพันธุ์

นายสุพจน์ อาวาส

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค

นายประกิจ ชีพภักดี

นางสาวบุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์

นายวีระศักดิ์ วัชรโกสิทธิ์

นางสาวเรณู กิจเกษม

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ

นางสาวประดา เสมรบุณย์

นายสัณฐาน อยู่ศิริ

นายนำ�พร ยมนา

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและกลยุทธ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นายปรีชา กีรพิมล

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สินเชื่อ และบริการ

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ

นางอารยา ยมนา

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อและบริหารการเงิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานสินเชื่อชุมชน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการตลาด
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าขนาดใหญ่
และภาครัฐ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2

นายมนัส พิรณฤทธิ์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3

นายมงคล เปียเมือง

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5

นายชุมพล พิมเสน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานการตลาด

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สินเชื่อ และบริการ

นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและกลยุทธ์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
นางสาวอลิสา ชาติเชื้อ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

นางสาวกฤษณา ฟองธนกิจ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานนโยบายและกลยุทธ์

นายอานุภาพ แจ้งยุบล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานสินเชื่อชุมชน

นางกรรณิการ์ เฉลิมช่วง

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางวัชรา ภาระสิงห์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล

นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานการตลาด

นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นางณัชชา รัตนเพชร์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานทรัพยากรบุคคล

ผู้อำ�นวยการฝ่าย
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเลขานุการธนาคาร

- ว่าง -

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางรำ�ไพ บุญลาภ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สายงานบริหารความเสี่ยง
นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายธิติธัช นรวีร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ

นายพินิจ แดนมณี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมความเสี่ยง
สินเชื่อ SMEs

นายสมชาย ตันสุวรรณ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อ
ขนาดใหญ่และการลงทุน

สายงานการลงทุน
นางสาวจงลักษณ์ ปองเงิน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้

นางปรัศนีย์ เสถียรไทย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล

นางอรทัย พลชัย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน

สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ
นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารเงิน

นางสาวดารณี ทวีสุข

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจปริวรรต

นายวิศิษฏ์ คงคุณากุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการค้าต่างประเทศ

สายงานการเงิน
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการบัญชี

ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายใน
นายโชคชัย วงศาโรจน์

นางจีรนันท์ เขตสกุล

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สินเชื่อ และบริการ
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
สำ�นักงานใหญ่

นายมนตรี บุญดี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขึ้นตรงคณะกรรมการกำ�กับดูแล
การบริหารกิจการที่ดี
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
และธรรมาภิบาล

ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค
นางสาวสอาดศรี สุรชัย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�นักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีสินเชื่อ

นางสาวบุญศิริ พูลสวัสดิ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการสลากออมสิน
และเงินฝาก

นางนุชนาฏ แตงน้อย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต

นางสาวภาวินี นพตระกูล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์

นายสุริยน ตั้งทวี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางบริการ

สายงานการตลาด
นายธีระ ทองประเสริฐ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน
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ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดสินเชื่อ 1

นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดสินเชื่อ 2

นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดสินเชื่อ 3

สายงานนโยบายและกลยุทธ์
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์

นายสัจจะ ชุมอักษร

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs
นายพรชัย ชาดระวี

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารแผนงานและ
งบประมาณ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1

นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์

นางขนิฐา การีสรรพ์

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช

นางบุญรัตน์ นิ่มนวล

สายงานทรัพยากรบุคคล
นายไกวัล วรเทพนิตินันท์

นางนิรมล มงคลกิจงาม

นายไพศักดิ์ แก้วกำ�เหนิดพงษ์

นางนงนาถ ศิริวัฒน์เวชกุล

ทันตแพทย์หญิงศศิธร ธีระเกษม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจลีสซิ่ง
และแฟคตอริ่ง

นางสาวฤดีวรรณ ฐิติญาณะกร

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าขนาดใหญ่
และภาครัฐ
นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำ�นวย

สายงานปฏิบัติการสินเชื่อและบริหารเงิน
นายวีระพล เมืองจุ้ย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
นายประเสริฐ กองจันทร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล

นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสวัสดิการ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสมใจ ติ่งเจริญ

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช

ผู้อำ�นวยการฝ่ายความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

นายสมชาย ไชยาคำ�

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นายพาวิชช์ รัตนโกมล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายนิติการ

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายคดี

นายสุรกิจ พูลผล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบังคับคดี

สายงานบริหารทรัพย์สิน
นายคณิต เต็มผลทรัพย์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

นายสุรินทร์ ศิริจันทร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการพัสดุ

นางวิภาดา วัฒนสินธุ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
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ผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสราวุธ ณ นคร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบงาน
บริการลูกค้า

นางสาวกาญจนา วงศ์ชัยสุริยะ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 2
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 3

นายระวี อุ่นภัทร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 4

นายพรลภัส กองธนาศิริกุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 1

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 2

สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล
นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อบุคคล

นางสาวประภาพร ยศไทย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อเคหะ

สายงานสินเชื่อชุมชน
นางสุจินตนา หงษ์ทอง

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อประชาชน

นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อองค์กรชุมชน

นางธนารักษ์ รามัญวงศ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุ่มอาชีพ

สายงานกิจการสาขา 1
นางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง

สายงานกิจการสาขา 6
นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์

นางลดาวัลย์ ศรีโสภิต

นางวรณัน ตันสกุล

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 1
ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 2

นางรัตนลักษณ์ พูลทรัพย์

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 3

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 16
ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 17

นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 18

สายงานกิจการสาขา 2
นายสมหมาย อุดมทรัพย์

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 4

นายพินิจ ผิวผ่อง

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 5

นางนิตยา มัชฌิมา

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 6

สายงานกิจการสาขา 3
นายสมิต จางพานิชย์

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 7

- ว่าง -

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 8

นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 9

สายงานกิจการสาขา 4
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 10

นายสุริยะ กาฬบุตร

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 11

นางอนามัย ประเปรียว

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 12

สายงานกิจการสาขา 5
นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 13

นางสาวชนิดา ทิพย์พิลา

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 14

นางวชิรา การะเกด

ผู้อำ�นวยการภาคธนาคารออมสินภาค 15

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินภาค 1

ธนาคารออมสินสาขา  เอสพละนาด รัชดาภิเษก

สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝาก

ธนาคารออมสินสาขา  พญาไท

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8475, 0-2299-8472-3, 0-2299-8183,
0-2299-8184
โทรสาร 0-2299-8473, 0-2299-8187
470 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056
โทรสาร 0-2279-9567

สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนการตลาดสินเชื่อ

470 อาคาร 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020110,
020109, 020106
โทรสาร 0-2299-8710, 0-2279-9368

สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ

470 อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 0-2270-1562
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205

ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง

2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรสาร 0-2277-9435

ธนาคารออมสินสาขา  ห้วยขวาง

2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500, 0-2692-6923
โทรสาร 0-2692-6923

ธนาคารออมสินสาขา  ยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)

อาคารที่จอดรถศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762
โทรสาร 0-2541-2762 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  ชัยสมรภูมิ

417/14 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-9345, 0-2644-9865, 0-2644-9866, 0-2644-8800
โทรสาร 0-2354-9345, 0-2644-9865, 0-2644-9866, ต่อ 14, 21

ธนาคารออมสินสาขา  ดินแดง

53/32 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242, 086-011-6625, 086-011-7480,
087-803-5738, 087-803-5925
โทรสาร 0-2643-3796 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  ลาดพร้าว

593/5-6 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 086-0119558,
086-0118522
โทรสาร 0-2513-3661

ธนาคารออมสินสาขา  อีสท์วอเตอร์

1 อาคาร East Water ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528, 02272-0542, 086-013-4127,
084-537-9883
โทรสาร 0-2272-0528

ธนาคารออมสินสาขา  กระทรวงการคลัง

ภายในอาคารสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444
โทรสาร 0-2298-5898 ต่อ 18
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ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-3
โทรสาร 0-2642-3163

ห้องเลขที่ A201-202 ชั้น 2 อาคาร A อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3
(พญาไท) เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรสาร 0-2354-5060

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี วงศ์สว่าง

ห้องเลขที่ A203-4 ชั้น 2 อาคาร A ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
วงศ์สว่าง โครงการวงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์
เลขที่ 888 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214
โทรสาร 0-2586-7215

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่ 1691 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรสาร 0-2541-1501

ห้องเลขที่ 518B ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์
พระราม 9 เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร. 0-2160-2463-4
โทรสาร 0-2160-2463

ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งหมอชิต 2

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี ลาดพร้าว 2

ธนาคารออมสินสาขา  ประชานิเวศน์ 1

ห้องเลขที่ 2CR134 ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
(สาขาลาดพร้าว 2 )
เลขที่ 669 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-5121936-7, 086-013-5905, 086-013-6469
โทรสาร 02-5121936-7 ต่อ 108

ธนาคารออมสินเขตบางเขน

1712-14 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-25132117
โทรสาร 0-2513-2096

ธนาคารออมสินสาขา  บางเขน   

1712-14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778
โทรสาร 0-2513-2778 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556
โทรสาร 0-2562-0716

ธนาคารออมสินสาขา  เตาปูน

416/8-9 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรสาร 0-2910-3905 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  จตุจักร   

ภายในกองอำ�นวยการตลาดนัดจตุจักร ถนนกำ�แพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรสาร 0-2618-3052 ต่อ 23

ธนาคารออมสินสาขา  พงษ์เพชร

205/84-85 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960
โทรสาร 0-2954-1039

ธนาคารออมสินสาขา  ประชาชื่น

ปากทางเข้าหมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรสาร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรสาร 0-2537-0369-71

เลขที่ 999 สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรสาร 0-2537-8097-99 ต่อ 200
99/196-197 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรสาร 0-2580-9383-4 ต่อ 108

ธนาคารออมสินสาขา  กรีนพลาซ่า (วังหิน)

525 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-5786038-39
โทรสาร 02-5786038 ต่อ 111

ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่                  

363/6-9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-9
โทรสาร 0-2521-2905-9 ต่อ 103

ธนาคารออมสินสาขา  สะพานใหม่                  

363/6-9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสาร 0-2970-4985 ต่อ 114

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดวงศกร

48/50-51 หมู่ที่ 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรสาร 0-2563-5213 -15 ต่อ 13

ธนาคารออมสินสาขา  ดอนเมือง

326 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606, 0-2928-1900
โทรสาร 0-2566-2606 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

22/53 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรสาร 0-2531-6144-6 ต่อ 18

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนสรงประภา

310/91-92 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรสาร 0-2566-3357

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  ตลาดยิ่งเจริญ

651 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-6394-5
โทรสาร 0-2521-6396

ธนาคารออมสินเขตวัชรพล                  

ธนาคารออมสินสาขา  ทำ�เนียบรัฐบาล

ธนาคารออมสินสาขา  สีลม  

ธนาคารออมสินสาขา  วัชรพล

ธนาคารออมสินสาขา  สะพานแดง

ธนาคารออมสินสาขา  เยาวราช

12/8-9 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-347-0766
โทรสาร. 02-347-0765
12/8-9 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2347-0707
โทรสาร 0-2347-0706

ธนาคารออมสินสาขา  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)

126-128 ชั้น BC1 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60
โทรสาร 0-2143-8959-60 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ (อาคาร A)

AM-1-010 ชั้น 1 อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรสาร 0-2143-8779-80 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  ไอที สแควร์  

ห้องเลขที่ A18-20 ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่
เลขที่ 333/100 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรสาร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17

1 ทำ�เนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537
โทรสาร 0-2281-8537 ต่อ 13
1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรสาร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา  สวนจิตรลดา

อาคารธนาคารออมสินเฉลิมพระเกียรติ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสาร 0-2668-3459

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนประดิพัทธ์

96/5 อาคารบางกอกลิฟวิ่ง ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-8
โทรสาร 0-2278-4358

ธนาคารออมสินสาขา  สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน

ธนาคารออมสินเขตราชวัตร

1231 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสาร 0-2630-6181-2,0-2630-9420 ต่อ 20

ธนาคารออมสินภาค 2

ธนาคารออมสินเขตบางรัก  

981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5
โทรสาร 0-2241-7526

ธนาคารออมสินสาขา  บางรัก  

ธนาคารออมสินสาขา  ราชวัตร

ธนาคารออมสินสาขา  หัวลำ�โพง  

785-787 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364 , 0-2244-8903 ,
08-5662-9303
โทรสาร 0-2243-0295

ธนาคารออมสินสาขา  นางเลิ้ง

159 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2282-8505
โทรสาร 0-2282-8505

ธนาคารออมสินสาขา  มหานาค

292/13-14 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรสาร 0-2281-9356 ต่อ 16

ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี

1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสาร 0-2650-1663 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา  เจริญผล  

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีย่าน   

ชั้น G อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรสาร 0-2648-3289

ธนาคารออมสินสาขา  แยกพิชัย

659 ปากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7725 ถึง 9 ,0-2258-8690 ถึง 2, 0-2662-7419
โทรสาร 0-2662-7724, 0-2662-7481

981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-4511, 08-6009-8898, 08-6009-8347
โทรสาร 0-2241-4511

ธนาคารออมสินสาขา  สาธรซิตี้ทาวเวอร์

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนเพชรบุรี  

ธนาคารออมสินสาขา  กรมการกงสุล   

ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ
เลขที่ 96 ม.1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรสาร 0-2575-0351 ต่อ 19

452 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรสาร 0-2622-8385

ห้องเลขที่ L1-13 ชั้น L1 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์
เลขที่ 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 086-0104209
โทรสาร 0-2241-9252

316, 318,320 ถ.อำ�นวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9, 086-0104461

123 ชั้น 2 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรสาร 0-2574-5745 ต่อ 15

144,144/1,144/5 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977, 0-2634-4978, 0-2634-4979
โทรสาร 0-2634-4979 ต่อ 20

1231 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรสาร 0-2630-9808 ต่อ 20
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

ธนาคารออมสินสาขา  สาทร  

1657/1-2 ปากซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-7889, 0-2212-5444
โทรสาร 0-2212-5444, 0-2675-7889 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  สาทรเหนือ

122 อาคาร Double A Book Tower ชั้น 1
ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2637-9635-6
โทรสาร 0-2637-9636

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนจันทน์  

226, 228 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-3009, 0-2676-3010
โทรสาร 0-2286-5852

1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2651-6300, 0-2650-1644
โทรสาร 0-2253-2939
1210-1212 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-1270, 0-2216-1270, 0-2215-3962
โทรสาร 0-2214-0209

ธนาคารออมสินสาขา  จักรวรรดิ

327-335 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรสาร 0-2224-5307

ธนาคารออมสินสาขา  สะพานดำ�

90-92 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376, 0-2621-2198
โทรสาร 0-2222-0215

ธนาคารออมสินสาขา  อุรุพงษ์  

133 ซอย 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรสาร 0-2612-0070

ธนาคารออมสินสาขา  ป้อมปราบ   

1/1-2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903, 0-2222-3860
โทรสาร 0-2222-3860

ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์

659 ปากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2261-2394-6
โทรสาร 0-2261-2394-6 ต่อ 25

ธนาคารออมสินสาขา  พร้อมพงษ์  

659 ปากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรสาร 0-2662-7274

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา  สามย่าน  

ธนาคารออมสินสาขา  พระโขนง  

ธนาคารออมสินสาขา  คลองเตย

ธนาคารออมสินสาขา  รามคำ�แหง  

1529,1531 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรสาร 0-2216-8230
1210 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรสาร 0-2249-7951 ต่อ 204

ธนาคารออมสินสาขา  ราชประสงค์  

492/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรสาร 0-2252-7319 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  จามจุรีสแควร์  

1176 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรสาร 0-2712-4115
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2319-1020, 0-2318-0897
โทรสาร 0-2718-5929 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  รามคำ�แหง 2   

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง 2 ถนนบางนา-ตราด
กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2752-7057, 0-2397-6106
โทรสาร 0-2752-7057

อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น G
319 ห้องที่ 124-125 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรสาร 0-2160-5113

ธนาคารออมสินสาขา  คลองตัน  

ธนาคารออมสินสาขา  ทองหล่อ  

ธนาคารออมสินสาขา  บางนา  

159/7-8 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581-2
โทรสาร 0-2392-5583

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลเวิลด์

ห้องเลขที่ B401/NN ชั้น 4 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดำ�ริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-10
โทรสาร 0-2251-0010

ธนาคารออมสินสาขา  กรุงเทพ ทาวเวอร์

ห้องเลขที่ G04 ชั้น G อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์
เลขที่ 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรสาร 0-2308-0088-9 ต่อ 12

ธนาคารออมสินสาขา ออล ซีซั่นส์ เพลส

ห้องเลขที่ 215A ชั้น 2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-0499
โทรสาร 0-2654-0599

ธนาคารออมสินสาขา เกตเวย์ เอกมัย

ห้องเลขที่ M115A ชั้น M ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
เลขที่ 982/22 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรสาร 0-2108-2691-2 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา คอลัมน์ ทาวเวอร์

ภายในอาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ บริเวณชั้น G
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-2593397-8
โทรสาร 02-2593397-8 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดคลองเตย

ภายในอาคารตลาดคลองเตย หลังที่ 4 บริเวณชั้น 2 ห้องเลขที่
ND.3 เลขที่ 25/4 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-249-9983-7
โทรสาร 02-249-9983-7

ธนาคารออมสินเขตพระโขนง

1176 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรสาร 0-2391-6034-7 ต่อ 16
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219-221 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสาร 0-2719-8465
3040-42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสาร 0-2393-7331 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  หัวหมาก   

2225-7 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรสาร 0-2319-9139 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา  พาราไดซ์ พาร์ค  

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2
61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2787-2036-7
โทรสาร 0-2787-2037

ธนาคารออมสินสาขา  ซีคอนสแควร์   

ห้องเลขที่ 3038 ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2138-5730
โทรสาร 0-2138-5731

ธนาคารออมสินสาขา  ต้นซุง แอฟเวนิว

ห้องเลขที่ BK103 ชั้น 1 บริเวณโซน A โครงการต้นซุง แอฟเวนิว
เลขที่ 226/3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรสาร 0-2148-1043

ธนาคารออมสินสาขา  ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

ศูนย์การค้าธัญญะช็อปปิ้ง พาร์ค อาคาร B ห้องเลขที่ B2 33-B2
34 ชั้น 2 เลขที่ 735,735/1-8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรสาร 0-2108-6129-30 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  ปตท.ประเวศ

953/4 สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. บริษัท เอสซีจี ประเวศ จำ�กัด
เลขที่ 953 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรสาร 0-2727-8562

ธนาคารออมสินสาขา เซเลเบรท  บดินทรเดชา

บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซเลเบรท บดินทรเดชา
เลขที่ 361/1 ถนนอินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-538-2523, 02-538-7740
โทรสาร 02-5382523

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา

ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา บริเวณชั้น 4
ห้องเลขที่ 426 เลขที่ 587, 589 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรสาร 02-399-4543

ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น

152 ชั้น 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-23740-0370, 0-2374-0371
โทรสาร 0-2733-1556 ต่อ 18

ธนาคารออมสินสาขา  คลองจั่น  

152 ชั้น 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343, 0-2377-4828, 0-2377-4858
โทรสาร 0-2374-1343 ต่อ 202

ธนาคารออมสินสาขา  โชคชัย 4

1748-1750 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789
โทรสาร 0-2933-7700

ธนาคารออมสินสาขา  เดอะมอลล์ บางกะปิ    

ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 2
ห้องเลขที่ 2S-C15A เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสาร 0-2363-3318

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
เลขที่ 109/10 ม.3 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรสาร 0-2521-8215

ธนาคารออมสินสาขา  เพียวเพลส รามคำ�แหง

ห้องเลขที่ B207 ชั้น 2 โซนสถาบัน ศูนย์การค้าเพียวเพลส
รามคำ�แหง เลขที่ 86/1 ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรสาร 0-2372-3559

ธนาคารออมสินสาขา  รามอินทรา กม.7  

168,170 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2519-3584, 0-2944-4444, 0-2949-5277
โทรสาร 0-2510-9716

ธนาคารออมสินสาขา  ปตท.รามคำ�แหง 76  

เลขที่ 1052 ห้องเลขที่ 3 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2376-3078, 0-2376-3080
โทรสาร 0-2376-3081

ธนาคารออมสินสาขา  อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว

ภายในศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ห้องเลขที่ AF-10,11
ชั้น 1 เลขที่ 2539 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรสาร 0-29349001-2 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  ลาดพร้าว 101

ศูนย์การค้าแฮปปี้ อเวนิว ลาดพร้าว 101 อาคารทาวเวอร์ นอร์ท
ห้องบี5 ชั้น 1 เลขที่ 787/101 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลลาง)
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรสาร 0-2187-0236-7 ต่อ 18

ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี

ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย

ธนาคารออมสินสาขา  มีนบุรี

ธนาคารออมสินสาขา  หน้าพระลาน   

212 (ชั้น 2) หมู่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-2168-70
โทรสาร 0-2540-2168-70 กด 18
212 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรสาร 0-2517-1241

ธนาคารออมสินสาขา  หนองจอก  

30 หมู่ที่ 2 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185
โทรสาร 0-2543-1185 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  ลาดกระบัง  

1793 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2739-2873, 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรสาร 0-2326-9955 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  แฟชั่นไอส์แลนด์  

ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5865, 0-2225-5867
โทรสาร 0-2225-5865
25-27 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-2876, 0-2224-8060-1
โทรสาร 0-2221-2876

ธนาคารออมสินสาขา  มหาดไทย

ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2622-0288, 0-2223-8287
โทรสาร 0-2223-8287

ธนาคารออมสินสาขา  บางลำ�ภูบน

23-26 ถ.สิบสามห้าง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสาร 0-2281-9687

ภายในศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2
578,589 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรสาร 0-2947-5949

ธนาคารออมสินสาขา  เทเวศร์

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี  เคหะร่มเกล้า

239 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377
โทรสาร 0-2223-2377

ห้องเลขที่ F1/4-5 ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
เลขที่ 8/2 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรสาร 0-2329-9393

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  บิ๊กซี หทัยราษฎร์

458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรสาร 0-2183-0183

ธนาคารออมสินสาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ 2

ภายในศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (ห้องเลขที่ B004 ชั้น B)
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรสาร 0-2508-3840-2 ต่อ 18

ธนาคารออมสินสาขา ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง

ภายในศูนย์การค้าไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ห้องเลขที่ B3-B4 ชั้น 2 เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง
แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 0-2360-5211-12
โทรสาร 0-2360-5211-12

ธนาคารออมสินภาค 3

40 ชั้น 2 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-4825-7
โทรสาร 0-2225-4825-7 ต่อ 2027

สำ�นักราชดำ�เนิน-งานธุรกิจเงินฝาก

40 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรสาร 0-2224-1893

สำ�นักราชดำ�เนิน-งานธุรกิจสินเชื่อ

40 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1886, 0-2224-1889, 0-2224-1892, 0-2224-1905,
0-2224-1941, 0-2224-1961, 0-2224-1990,
0-2226-2052, 0-2225-5866
โทรสาร 0-2224-0299, 0-2224-1892 ต่อ 23

250/7-9 ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2628-7400, 0-2282-6365
โทรสาร 0-2282-6366

ธนาคารออมสินสาขา  ปากคลองตลาด

ธนาคารออมสินเขตบางแค

709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรสาร 0-2804-6903 ต่อ 25

ธนาคารออมสินสาขา  บางแค

709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรสาร 0-2413-1108 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  เดอะมอลล์ บางแค

ห้องเลขที่ 1F-F4A ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
เลขที่ 275 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรสาร 0-2454-7001

ธนาคารออมสินสาขา  ตลิ่งชัน  

170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2434-4113, 0-2881-4170
โทรสาร 0-2434-6242

ธนาคารออมสินสาขา  บางพลัด                                   

3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรสาร 0-2435-6353

ธนาคารออมสินสาขา  หมู่บ้านเศรษฐกิจ

1797 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรสาร 0-2444-0501 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  ขนส่งสายใต้

87 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-0737 ต่อ 16-24, 0-2411-2803
โทรสาร 0-2848-9189 ต่อ 14

24/6 หมู่ที่ 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4
โทรสาร 0-2894-6052 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  ศิริราช

ธนาคารออมสินสาขา  สี่แยกทศกัณฐ์

ธนาคารออมสินเขตศิริราช

87 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935
โทรสาร 0-2411-2085

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดพลู        

852-854 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรสาร 0-2466-4177

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าพระ

31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรสาร 0-2467-3866 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  จรัญสนิทวงศ์                       

180/13-15 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2412-8781, 0-2411-2115, 0-2866-6878
โทรสาร 0-2412-8781

ธนาคารออมสินสาขา  เจริญพาศน์                      

379/20 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรสาร 0-2466-1815

ธนาคารออมสินสาขา  เดอะมอลล์ ท่าพระ

ห้องเลขที่ BS-C5A ชั้น B ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
เลขที่ 99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรสาร 0-2477-7146

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ห้องเลขที่ 420/1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/459 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9754-5
โทรสาร 0-2433-9754

612/5 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรสาร 0-2410-1491 ต่อ 18

ธนาคารออมสินสาขา  สวนผัก

105/2 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรสาร 0-2435-3059

ธนาคารออมสินสาขา  เนติบัณฑิตยสภา

32/2-8 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2422-3963-4
โทรสาร 0-2422-3964

ธนาคารออมสินสาขา  หนองแขม

16/12-13 หมู่บ้านชวนชื่น เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ
(เพชรเกษม 81)
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรสาร 0-2431-2618-9 ต่อ 4

ธนาคารออมสินสาขา  ซีคอน บางแค

333 ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรสาร 0-2458-2476

ธนาคารออมสินเขตราษฏร์บูรณะ               
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2428-2733-5
โทรสาร 0-2428-2733-5 ต่อ 22

ธนาคารออมสิน
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ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม

ธนาคารออมสินสาขา  วงเวียนใหญ่

ธนาคารออมสินสาขา  บางคอแหลม   

1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรสาร 0-2428-1679

12 ถ.ในวงเวียน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776
โทรสาร 0-2465-3231, 0-2465-1776 ต่อ 201

ธนาคารออมสินสาขา  สมเด็จเจ้าพระยา                

2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรสาร 0-2291-4182
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125, 0-2688-2159
โทรสาร 0-2292-0125

291-293 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรสาร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 23

ธนาคารออมสินสาขา  ทุ่งมหาเมฆ  

ธนาคารออมสินสาขา  วัดไทร

ธนาคารออมสินสาขา  สาธุประดิษฐ์

8/45 หมู่ที่ 10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379
โทรสาร 0-2415-1379 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  เจริญนคร

1411 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง 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

ธนาคารออมสินสาขา  พระราม 2 ซอย 64

324, 326, 328 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4431, 0-2451-4597-8
โทรสาร 0-2451-4597-8 ต่อ 111

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งครุ

52 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรสาร 0-2426-0416

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

569, 571 หมู่บ้านเพชรชายทะเล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610-1
โทรสาร 0-2464-5611

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พระราม 2

ห้องเลขที่ GCR117 ชั้น 1 ห้างบิ๊กซี พระราม 2
เลขที่ 127 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรสาร 0-2415-7357

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บางปะกอก

ชั้น 3 ห้องเลขที่ F3/14A ห้างบิ๊กซี บางปะกอก
เลขที่ 278 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรสาร 0-2427-7951-2 ต่อ 106

ธนาคารออมสินสาขา บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)

315 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690-1
โทรสาร 0-2415-9690 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ห้องเลขที่ 326 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2902-3
โทรสาร 0-2416-2903

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์

16/4 หมู่ 8 เทสโก้ โลตัส (สาขากัลปพฤกษ์) ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง
บางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2405-1223-4
โทรสาร 0-2405-1223-4 ต่อ 16
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572/1-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสาร 0-2286-7297
604/128,134 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรสาร 0-2284-0486

ธนาคารออมสินสาขา  บางโพงพาง   

747/131-132 ซอยประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสาร 0-2294-8701

ธนาคารออมสินสาขา  ดาวคะนอง                      

1060 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824
โทรสาร 0-2876-1824 ต่อ 12

ธนาคารออมสินสาขา  ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3                     
ห้องเลขที่ TR 5/1-2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3
เลขที่ 295 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4480, 0-2291-4482
โทรสาร 0-2291-4880

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ห้องเลขที่ 201 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เลขที่ 79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2164-0057-9
โทรสาร 0-2164-0059

ธนาคารออมสินสาขา  ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
ห้องเลขที่ 106 ชั้น 1 ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
เลขที่ 88/8 ซ.จันทร์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรสาร 0-2212-5237

ธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)

458, 460 ซ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรสาร 0-2291-3662

ธนาคารออมสินสาขา อินท์-อินเตอร์เซค

A11, A12 ชั้น 1 ศูนย์การค้าอินท์-อินเตอร์เซค เลขที่ 982
ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-3482-3
โทรสาร 0-2294-3482-3

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

ธนาคารออมสินสาขา  เพชรบุรี

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

ธนาคารออมสินสาขา  ท่ายาง

233/1 หมู่ที่ 1 ถ.ใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสาร 0-3246-1555

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านแหลม

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

ธนาคารออมสินสาขา  ชะอำ�

499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสาร 0-3247-1135

ธนาคารออมสินสาขา  เขาย้อย

120 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรสาร 0-3256-2234

ธนาคารออมสินสาขา  สะพานจอมเกล้า

1 ถ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสาร 0-3241-8222

ธนาคารออมสินสาขา  หนองหญ้าปล้อง

319 หมู่ที่ 8 ถ.หนองควง-หนองหญ้าปล้อง ต.ท่าตะกร้อ
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3240-7214
โทรสาร 0-3240-7214

ธนาคารออมสินสาขา  แก่งกระจาน

444/5 หมู่ที่ 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรสาร 0-3278-8499 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ท่ายาง

ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ท่ายาง
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรสาร 0-3246-3844

ธนาคารออมสินสาขา เวเนเซีย

1899 ถ.เพชรเกษม ต. ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3265-2770
โทรสาร 0-3265-2771

ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์

5 ชั้น 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรสาร 0-3261-1810 , 0-3260-3439

ธนาคารออมสินสาขา  ประจวบคีรีขันธ์

5 ชั้น 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550,0-3261-1015
โทรสาร 0-3261-1015,0-3261-1550

ธนาคารออมสินสาขา  หัวหิน

21/2 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสาร 0-3251-1041, 0-3253-2155

ธนาคารออมสินสาขา  ทับสะแก

174 หมู่ที่ 11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรสาร 0-3267-1024, 0-3267-1996

ธนาคารออมสินสาขา  ค่ายธนะรัชต์

125 หมู่ที่ 3 ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรสาร 0-3262-1695

ธนาคารออมสินสาขา  บางสะพาน

167/10 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำ�เนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสาร 0-3269-1234

ธนาคารออมสินสาขา  ปราณบุรี

26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรสาร 0-3262-1441

ธนาคารออมสินสาขา  กุยบุรี

603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 0-3268-1221, 0-3268-1710
โทรสาร 0-3268-1221

ธนาคารออมสินสาขา  จอมบึง  

ธนาคารออมสินสาขา  สมุทรสงคราม

ธนาคารออมสินสาขา  บางแพ

ธนาคารออมสินสาขา  อัมพวา

225 หมู่ที่ 3 ถ.ราชบุรี-จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241, 0-3226-1416
โทรสาร 0-3226-1241
314/6 หมู่ที่ 5 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรสาร 0-3238-1005

ธนาคารออมสินสาขา  สวนผึ้ง

314/20-21 หมู่ที่ 1 ถ.ราชบุรี-สวนผึ้ง ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
โทร. 0-3273-1832
โทรสาร 0-3273-1859

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสุริยวงศ์

143/15-16 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรสาร 0-3232-5474

ธนาคารออมสินสาขา  รอยัลพาร์ค

28 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสาร 0-3257-3276

ชั้น 1 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค
เลขที่ 11 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 0-3232-7994
โทรสาร 0-3232-7995

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซีบ้านโป่ง

ธนาคารออมสินสาขา สามร้อยยอด

13/12-24 ถ.สระสรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6
โทรสาร 0-3251-6326

ธนาคารออมสินสาขา  ปากนํ้าปราณ
507 หมู่ที่ 2 ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรสาร 0-3263-1457

ธนาคารออมสินสาขา  บางสะพานน้อย

54/2 หมู่ที่ 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

ธนาคารออมสินสาขา  ราชบุรี

207 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3231-2788, 0-3233-7045
โทรสาร 0-3233-7045, 0-3231-2788 ต่อ 202

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านโป่ง

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 17

ธนาคารออมสินสาขา  โพธาราม

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

ธนาคารออมสินสาขา  ดำ�เนินสะดวก

259 หมู่ที่ 8 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.ดำ�เนินสะดวก
อ.ดำ�เนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร. 0-3224-1001, 0-3234-6235
โทรสาร 0-3224-1001

ธนาคารออมสินสาขา  ปากท่อ  

462/1 หมู่ที่ 1 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0-3228-1472
โทรสาร 0-3228-1150

ห้องเลขที่ GCR 102-103 ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรสาร 0-3222-1629

ธนาคารออมสินสาขา  วัดเพลง

129/14 หมู่ที่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทร. 0-3239-8072
โทรสาร 0-3239-8073

ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร

927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสาร 0-3441-3149

ธนาคารออมสินสาขา  สมุทรสาคร

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

ธนาคารออมสินสาขา  กระทุ่มแบน

1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-1555, 0-3484-4497
โทรสาร 0-3447-1555 ต่อ 106

330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1234, 0-3471-6118
โทรสาร 0-3471-1234 ต่อ 108
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3475-1195 , 0-3475-2019
โทรสาร 0-3475-1195

ธนาคารออมสินสาขา  บางคนที

44/2 หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-1533, 0-3476-2019
โทรสาร 0-3476-1533

ธนาคารออมสินสาขา  เพชรสมุทร

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 1

24, 26, 28 ชั้น 3 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรสาร 0-3427-2551

ธนาคารออมสินสาขา  นครปฐม

24, 26, 28 ชั้น 2 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรสาร 0-3425-4636

ธนาคารออมสินสาขา  บางเลน

45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลดำ�ริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสาร 0-3439-1047

ธนาคารออมสินสาขา  กำ�แพงแสน

182 หมู่ที่ 1 ถ.พลดำ�ริห์ ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน
จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379, 0-3435-1574
โทรสาร 0-3435-1379

ธนาคารออมสินสาขา  สนามจันทร์

243/33 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสาร 0-3425-3979 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา  ดอนตูม

33/1 หมู่ที่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรสาร 0-3438-1392

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านแพ้ว

ธนาคารออมสินสาขา  โฮมโปร นครปฐม

ธนาคารออมสินสาขา  มหาชัย

ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2

332/47-49 หมู่ที่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรสาร 0-3448-1333
822 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1112, 0-3441-1121
โทรสาร 0-3441-1112

ธนาคารออมสินสาขา  โพธิ์แจ้

19/47-48 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3449-4648-9
โทรสาร 0-3449-4649

ธนาคารออมสินสาขา  พันท้ายนรสิงห์

189/131-133 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรสาร 0-3445-8079

ห้องเลขที่ RT-3 ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าโฮมโปร นครปฐม
ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรสาร 0-3421-2196
41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้าที่ว่าการอำ�เภอสามพราน ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3432-3900
โทรสาร 0-3432-3900 ต่อ 13

ธนาคารออมสินสาขา  สามพราน

41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้าที่ว่าการอำ�เภอสามพราน ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3432-3900, 0-3431-1357
โทรสาร 0-3431-1357, 0-3431-1500 ต่อ 16

ธนาคารออมสิน

161

ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา  อ้อมใหญ่

11/4 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสาร 0-2420-3655 ต่อ 0

ธนาคารออมสินสาขา  นครชัยศรี

136/13-15 หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรสาร 0-3433-1564 ต่อ 202

ธนาคารออมสินสาขา  พุทธมณฑล

26/24, 26/25 หมู่ที่ 5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรสาร 0-2441-0987 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี อ้อมใหญ่

17/17 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรสาร 0-2431-1366

ธนาคารออมสินสาขา พุทธมณฑลสาย 4

169/142-143 หมู่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2497-3882-4
โทรสาร 0-2497-3882-7 ต่อ 103

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหวาย

71/9-10 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรสาร 0-3431-8685-7 ต่อ 108

ธนาคารออมสินสาขา  บ่อพลอย

ธนาคารออมสินสาขา เมืองทองธานี

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดผาสุก

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)

256/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรสาร 0-3458-1199
160/179-180 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรสาร 0-3451-8880

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยกระเจา

54 หมู่ 6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328
โทรสาร 0-3467-7327

ธนาคารออมสินสาขา ด่านมะขามเตี้ย

5/3 หมู่ที่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรสาร 0-3467-2583

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1

145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9774, 0-2589-9884
โทรสาร 0-2589-9884 ต่อ 15, 16

ธนาคารออมสินสาขา  ติวานนท์

145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491, 0-2951-3492, 0-2951-3493
โทรสาร 0-2951-3494

ธนาคารออมสินสาขา  นนทบุรี

210 ชั้น 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรสาร 0-3451-7038

22/31 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2526-2995, 0-2526-6518, 0-2967-3207
โทรสาร 0-2525-0216 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  กาญจนบุรี

ธนาคารออมสินสาขา  ปากเกร็ด                      

ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี

210 ชั้น 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสาร 0-3451-1582

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าม่วง

241/1 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรสาร 0-3461-1001

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าเรือ (กาญจนบุรี)

281 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019
โทรสาร 0-3456-1194 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  ท่ามะกา

1/22-23 ม. 2 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรสาร 0-3454-3235

ธนาคารออมสินสาขา  พนมทวน  

248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสาร 0-3463-0443

ธนาคารออมสินสาขา  ลูกแก

82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสาร 0-3456-6446

ธนาคารออมสินสาขา  ทองผาภูมิ

301 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสาร 0-3459-9312 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  ลาดหญ้า

343/2 หมู่ที่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8020
โทรสาร 0-3458-8019

162
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100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรสาร 0-2583-3376

ธนาคารออมสินสาขา  แคราย                       

115/30-32 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-1122, 0-2951-0572
โทรสาร 0-2588-4779 ต่อ 24

ธนาคารออมสินสาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ห้องเลขที่ 3A-L7 ชั้น3 ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์
งามวงศ์วาน เลขที่ 30/39-50 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2550-1160, 0-2550-1147
โทรสาร 0-2550-0418

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรสาร 0-2193-8214

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

ห้องเลขที่ A-15 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เลขที่ 68/100, 68/919 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกะสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรสาร 0-2527-8716

ธนาคารออมสินสาขา ท่านํ้านนทบุรี

134 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
โทร. 0-2967-2015
โทรสาร 0-2967-2016

55/622-623 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรสาร 0-2503-3822
101-101/1 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรสาร 0-2980-7003

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์

ภายในโครงการเพียวเพลส ราชพฤกษ์
เลขที่ 62/31 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรสาร 0-2924-4680

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2

92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1490
โทรสาร 0-2597-1491

ธนาคารออมสินสาขา  บางบัวทอง                     

26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บางกรวย – ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรสาร 0-2571-7970 ต่อ 13

ธนาคารออมสินสาขา  บางกรวย                      

99/99 หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรสาร 0-2883-7837 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  บางใหญ่

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

ธนาคารออมสินสาขา  ไทรใหญ่

101 หมู่ที่ 2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670
โทรสาร 0-2598-9112

ธนาคารออมสินสาขา เดอะสแควร์ 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

ธนาคารออมสินสาขา อินเด็กซ์ 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

ธนาคารออมสินสาขา  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย

6/6-7 หมู่ที่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรสาร 0-2446-6336

ธนาคารออมสินสาขา  บัวทองสแควร์

ห้องเลขที่ 5/62-63 ชั้น 1 และห้องเลขที่ 5/76 ชั้น 2 หมู่ที่ 1
โครงการบัวทองสแควร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรสาร 0-2925-8900

ธนาคารออมสินสาขา  ไทยน้อย

92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492, 0-2597-1493
โทรสาร 0-2597-1493

ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี

ธนาคารออมสินภาค 6

ธนาคารออมสินสาขา  ตากฟ้า                        

ธนาคารออมสินสาขา  สุพรรณบุรี

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 1

ธนาคารออมสินสาขา  หนองบัว                       

ธนาคารออมสินสาขา  สองพี่น้อง                   

ธนาคารออมสินสาขา  สวรรค์วิถี

24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรสาร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 26
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสาร 0-3552-3020 ต่อ 24
61 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสาร 0-3553-1014

ธนาคารออมสินสาขา  สามชุก                     
890 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสาร 0-3557-1233

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีประจันต์                     
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

ธนาคารออมสินสาขา  เดิมบางนางบวช                       

350 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรสาร 0-3557-8410

310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419
โทรสาร 0-5622-2350, 0-5623-1564
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรสาร 0-5622-6510
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436
โทรสาร 0-5622-2436

ธนาคารออมสินสาขา  นครสวรรค์                   

46 ถ.เวสสุวรรณ ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสาร 0-5622-9104

ธนาคารออมสินสาขา  พยุหะคีรี                     

ธนาคารออมสินสาขา  ลาดยาว                       

143/1 หมู่ที่ 4 ถ. สุขาภิบาล 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212, 0-5632-0320
โทรสาร 0-5629-1212, 0-5632-0320 ต่อ 18

470 หมู่ที่ 1 ถ.สามชุก-ด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสาร 0-3559-5495

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดศรีนคร

ธนาคารออมสินสาขา  ดอนเจดีย์

ธนาคารออมสินสาขา  หนองปลิง

ธนาคารออมสินสาขา  หนองหญ้าไซ

ธนาคารออมสินสาขา  หนองเบน

570/5 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรสาร 0-3557-7136

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนนางพิม

170/9 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรสาร 0-3552-5782

ธนาคารออมสินสาขา  โรบินสัน สุพรรณบุรี

ห้องเลขที่ 206 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี
เลขที่ 449 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรสาร 0-3545-4244

ธนาคารออมสินสาขา  ทุ่งคอก

111/11-12 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรสาร 0-3558-9413

ธนาคารออมสินสาขา  ไพศาลี                      

399/1-3 หมู่ 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรสาร 0-5625-9554

ธนาคารออมสินสาขา  อุทัยธานี

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

ธนาคารออมสินสาขา  โกรกพระ

1649 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรสาร 0-3559-1658 ต่อ 13

19-21 ถ.แสงสันติสุข ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรสาร 0-5628-2166, 0-5628-2697

ธนาคารออมสินสาขา  บรรพตพิสัย                     

ธนาคารออมสินสาขา  อู่ทอง                    

ธนาคารออมสินสาขา  ด่านช้าง                     

ธนาคารออมสินสาขา  ชุมแสง                      

ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี

263 หมู่ที่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรสาร 0-3558-7363
158 หมู่ที่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสาร 0-3555-1083 ต่อ 24

51 หมู่ที่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง ต.หนองบัว อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรสาร 0-5625-1333, 0-5632-3146

170/5 หมู่ที่ 4 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรสาร 0-5634-1053

765 หมู่ที่ 6 ถ.ลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสาร 0-5627-1008

ธนาคารออมสินสาขา  บางปลาม้า                    

68 ม.1 ถ.พหลโยธิน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362
โทรสาร 0-5624-1362

558/68-69 หมู่ที่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรสาร 0-5688-1619
704-705 หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรสาร 0-5625-6027
248/4-6 หมู่ที่ 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรสาร 0-5629-6319

ธนาคารออมสินสาขา ชุมตาบง

139/4-5 หมู่ที่ 5 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรสาร 0-5629-3135

ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 2

371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-8711
โทรสาร 0-5624-8712

ธนาคารออมสินสาขา  ตาคลี                       

300 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสาร 0-5626-1541 ต่อ 23

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าตะโก                     

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

220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0-5651-4577
โทรสาร 0-5651-4577
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสาร 0-5651-1070

ธนาคารออมสินสาขา  หนองฉาง

276/1 หมู่ที่ 5 ถ.หนองฉาง-อุทัยธานี อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี 61110
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสาร 0-5653-1077

ธนาคารออมสินสาขา  ลานสัก

53/4 ถ.หนองฉาง-ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสาร 0-5653-7085

ธนาคารออมสินสาขา  ชัยนาท

60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576
โทรสาร 0-5641-2576

ธนาคารออมสินสาขา  มโนรมย์

45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธานี ต.คุ้งสำ�เภา อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท 17110
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478
โทรสาร 0-5649-1111

ธนาคารออมสินสาขา  วัดสิงห์

51-52 ถ.ภูวสุวรรณวิถี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264
โทรสาร 0-5646-1111

ธนาคารออมสินสาขา  หันคา

274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรสาร 0-5645-1009

ธนาคารออมสินสาขา  สรรคบุรี

4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท 17140
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280
โทรสาร 0-5648-1111

ธนาคารออมสินสาขา  สรรพยา

347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยนาท-สิงห์บุรี อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238
โทรสาร 0-5649-9100

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านไร่

45/6-8 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรสาร 0-5653-9264

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา  พัฒนานิคม

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดท่าพล

ธนาคารออมสินสาขา  ลำ�นารายณ์

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หล่มสัก

22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสาร 0-5662-1265

23 หมู่ที่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำ�นารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0-3646-1181, 0-3663-0258
โทรสาร 0-3646-1181 ต่อ 18

ธนาคารออมสินสาขา  พิจิตร                       

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าวุ้ง

ธนาคารออมสินสาขา วังโป่ง

ธนาคารออมสินสาขา  บางมูลนาก                   

ธนาคารออมสินสาขา  หนองม่วง

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพุเตย

ธนาคารออมสินสาขา  สามง่าม                                       

ธนาคารออมสินสาขา  เทสโก้โลตัส ลพบุรี

ธนาคารออมสินภาค 7

ธนาคารออมสินเขตพิจิตร                 

18-20 ถ.แดงทองดีเหนือ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1422
โทรสาร 0-566-21422

ธนาคารออมสินสาขา  ตะพานหิน

602/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสาร 0-5661-1264
41 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสาร 0-5663-1070

190 หมู่ที่ 13 ถ.พิจิตร-กำ�แพงเพชร อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสาร 0-5669-1166

ธนาคารออมสินสาขา  ราชรถ

20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรสาร 0-5699-0899

ธนาคารออมสินสาขา  สากเหล็ก                    

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

ธนาคารออมสินสาขา  โพทะเล                                                                          
763 หมู่ที่ 2 ถ.โพทะเล-บางมูลนาก อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรสาร 0-5668-1147

ธนาคารออมสินสาขา ทับคล้อ

350/2-3 ม. 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรสาร 0-5664-1744-5

ธนาคารออมสินเขตลพบุรี

226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-4733, 0-3642-4800
โทรสาร 0-3642-4733 ต่อ 4

ธนาคารออมสินสาขา  วงเวียนสระแก้ว

140 หมู่ที่ 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500
โทรสาร 0-3649-1471

321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสาร 0-3648-1188
535 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250
โทรสาร 0-3643-2250
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ลพบุรี
เลขที่ 111 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-2290, 0-3642-2293
โทรสาร 0-3642-2293

ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์

30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสาร 0-5671-2450

ธนาคารออมสินสาขา  เพชรบูรณ์

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, 0-5672-3091, 0-5671-2754

ธนาคารออมสินสาขา  หล่มสัก                      

356 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401

ธนาคารออมสินสาขา  หนองไผ่                     

194 หมู่ที่ 16 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสาร 0-5678-1624, 0-5678-1881

ธนาคารออมสินสาขา  ซับสมอทอด                   

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, 0-5673-1559

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

ธนาคารออมสินสาขา  หล่มเก่า

ธนาคารออมสินสาขา  ลพบุรี

ธนาคารออมสินสาขา  วิเชียรบุรี                    

26/1 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585
โทรสาร 0-3641-1072 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  โคกกะเทียม

75/1 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร. 0-3648-6217
โทรสาร 0-3648-6561

ธนาคารออมสินสาขา  โคกสำ�โรง

2 ถ.ศรีสำ�โรง ต.โคกสำ�โรง อ.โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800
โทรสาร 0-3644-1800

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านหมี่

61 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261
โทรสาร 0-3647-1074 ต่อ 20
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580 หมู่ที่ 5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสาร 0-5670-9238, 0-5674-7185
908 หมู่ที่ 13 ถ.บุศราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสาร 0-5675-4058, 0-5679-1444

ธนาคารออมสินสาขา  ชนแดน

1101 หมู่ที่ 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสาร 0-5676-1590-1

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีเทพ

36/6 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรสาร 0-5679-8822

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
929 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรสาร 0-5671-2565

38/1 ม.12 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6574-5
โทรสาร 0-5673-6574
เลขที่ 70 ถนนสามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-4855
โทรสาร 0-5670-4856
688 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรสาร 0-5695-6650-15
199-199/2 ม. 3 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรสาร 0-5679-7851
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 0-5540-3667, 0-5540-3668
โทรสาร 0-5540-3664, 0-5540-3668

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

ธนาคารออมสินสาขา  พิษณุโลก

26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรสาร 0-5525-8557

ธนาคารออมสินสาขา  ท่ามะปราง

262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสาร 0-5524-1524

ธนาคารออมสินสาขา  นางพญา

902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572, 0-5524-8772
โทรสาร 0-5525-8572

ธนาคารออมสินสาขา  บางระกำ�

57/1 หมู่ที่ 7 ต.บางระกำ� อ.บางระกำ� จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511
โทรสาร 0-5537-1039

ธนาคารออมสินสาขา  มิตรภาพ

16/113-114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรสาร 0-5524-8762

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิษณุโลก

ห้องเลขที่ 2CR204/1A-1B ชั้น 2 บิ๊กซี พิษณุโลก
เลขที่ 939 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรสาร. 0-5530-2283

ธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโคกมะตูม

132/10-11 ถ.พระองค์ดำ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-1624
โทรสาร. 0-5530-1625

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

ห้องเลขที่ 328-329 ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา
พิษณุโลก
เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-8454-5
โทรสาร. 0-5533-8454

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
เลขที่ 444 หมู่6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424
โทรสาร 0-5533-0425

ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสัชนาลัย

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ

ธนาคารออมสินสาขา  พรหมพิราม

ธนาคารออมสินสาขา  ทุ่งเสลี่ยม

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ขาณุวรลักษบุรี

ชั้น 3 ธนาคารออมสินสาขาวังทอง
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรสาร 0-5531-1798-9
271-2 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสาร 0-5536-9063

690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสาร 0-5567-1479
187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้าอำ�เภอ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสาร 0-5565-9192

ธนาคารออมสินสาขา  กงไกรลาศ

517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสาร 0-5531-1427

66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรสาร 0-5569-1232

ธนาคารออมสินสาขา  นครไทย

ธนาคารออมสินสาขา  คีรีมาศ

ธนาคารออมสินสาขา  วังทอง

303/1 หมู่ที่ 6 ถ.อุดรดำ�ริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรสาร 0-5538-9027

ธนาคารออมสินสาขา  ชาติตระการ

116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงคราม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรสาร 0-5538-1448

ธนาคารออมสินสาขา  วัดโบสถ์

289-289/1 หมู่ 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรสาร 0-5536-1389

ธนาคารออมสินสาขา  บางกระทุ่ม

146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรสาร 0-5539-1122

ธนาคารออมสินสาขา ทรัพย์ ไพรวัลย์

231/1-3 หมู่ที่ 7 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรสาร. 0-5529-3243

ธนาคารออมสินสาขา หนองตม

953/3 หมู่ที่ 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรสาร. 0-5536-6151

ธนาคารออมสินสาขา เนินมะปราง

643 หมู่ที่ 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรสาร. 0-5539-9499

20 หมู่ 16 ถ.กำ�แพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรสาร 0-5569-3162

ธนาคารออมสินสาขา บ้านด่านลานหอย

49/3 หมู่ที่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรสาร. 0-5568-9173

ธนาคารออมสินสาขา ศรีนคร

81-83 หมู่ที่ 3 ถนนศรีนคร-ปลายราง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรสาร. 0-5565-2387

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจรดวิถีถ่อง

242-242/1 ถนนจรดวอถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. 0-5561-0081
โทรสาร. 0-5561-0082

ธนาคารออมสินเขตกำ�แพงเพชร

160/12 หมู่ที่ 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141
โทรสาร 0-5579-9141 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  กำ�แพงเพชร

30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136, 0-5572-1671
โทรสาร 0-5571-1136 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  พรานกระต่าย                  

5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ.กำ�แพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรสาร 0-5576-1403

ธนาคารออมสินสาขา  สลกบาตร                     

94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรสาร 0-5561-3032 ต่อ 24

1012 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสาร 0-5577-1400 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  สุโขทัย

ธนาคารออมสินสาขา  คลองขลุง                     

ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย

94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545
โทรสาร 0-5561-1545

ธนาคารออมสินสาขา  สวรรคโลก

66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสาร 0-5564-1613

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสำ�โรง

243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสำ�โรง
จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสาร 0-5568-1636

61 หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำ�แพงเพชร 62120
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437
โทรสาร 0-5578-1437 ต่อ 13

ธนาคารออมสินสาขา  นครชุม

160/12 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรสาร 0-5579-9639

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี กำ�แพงเพชร

ห้องเลขที่ 2CR201 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี กำ�แพงเพชร
เลขที่ 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861
โทรสาร 0-5585-3862

60/1 หมู่ที่ 6 ถนนกำ�แพงเพชร-พิษณุโลก ต.ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.กำ�แพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร 0-5576-9472
ห้องเลขที่ 102 ชั้น G ภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส
ขาณุวรลักษบุรี
เลขที่ 435 หมู่ที่ 5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำ�แพงเพชร 62130
โทร. 0-5577-2049
โทรสาร 0-5577-2050

ธนาคารออมสินสาขา คลองลาน

เลขที่ 225/4-6 ม.4 ต.คลองนํ้าไหล อ.ตลองลาน
จ.กำ�แพงเพชร 62180
โทร. 0-5578-6306
โทรสาร 0-5578-6307

ธนาคารออมสินเขตตาก

299/4 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรสาร 0-5553-4405

ธนาคารออมสินสาขา  แม่สอด                       
299/4 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-1084, 0-5554-2547
โทรสาร 0-5553-1084

ธนาคารออมสินสาขา  ตาก                         

319 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1147, 0-5554-0441
โทรสาร 0-5551-1147

ธนาคารออมสินสาขา  แม่ระมาด                     

205/1 ม. 4 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
จ.ตาก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรสาร 0-5558-1175

ธนาคารออมสินสาขา  พบพระ

99/5 หมู่ที่ 15 บ้านดอนเจดีย์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทร. 0-5556-7171
โทรสาร 0-5556-7171

ธนาคารออมสินสาขา  อุ้มผาง

495 ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรสาร 0-5556-1601

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาก

98 หมู่ที่ 8 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรสาร. 0-5559-1522

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ตาก

ห้องเลขที่ GCR 112 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตาก
เลขที่ 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5589-2598
โทรสาร. 0-5589-2589

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพาเจริญ
7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
โทร. 0-5553-6536
โทรสาร. 0-5553-6537

ธนาคารออมสินสาขา ท่าสองยาง

เลขที่ 127 หมู่ 2 ถ.ประชาสัมมัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก 63150
โทร. 0-5558-9198
โทรสาร 0-5558-9199

ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์

192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3734
โทรสาร 0-5540-3735

ธนาคารออมสิน

165

ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา  คลองโพ

192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3881
โทรสาร 0-5540-3881

ธนาคารออมสินสาขา  อุตรดิตถ์

212/9 ถ.สำ�ราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรสาร 0-5541-1063

ธนาคารออมสินสาขา  พิชัย

190/1 หมู่ที่ 3 ถ.มหาธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสาร 0-5542-1032

ธนาคารออมสินสาขา  ลับแล

180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสาร 0-5543-1073

ธนาคารออมสินสาขา  ตรอน

78/12 หมู่ที่ 2 ถ.รพช. ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783
โทรสาร 0-5582-5781

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าปาด

26/3 หมู่ที่ 4 ถ.กงไกรลาศ ต.แสนตอ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ์
53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสาร 0-5548-1117

ธนาคารออมสินสาขา  มุขศาลา

9 ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรสาร 0-5541-7477

ธนาคารออมสินสาขา ท่าปลา

141/16-18 หมู่ 1 ถ.สายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6124-5
โทรสาร 0-5540-6124-5

ธนาคารออมสินสาขา ทองแสนขัน

เลขที่ 154, 154/1 หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
53230
โทร. 0-5541-8230
โทรสาร 0-5541-8320

ธนาคารออมสินสาขา ฟากท่า

เลขที่ 123 หมู่ 1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โทร. 0-5548-9423
โทรสาร 0-5548-9425

ธนาคารออมสินภาค 8

4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง 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 ต่อ 7

ธนาคารออมสินสาขา  ประตูช้างเผือก

67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรสาร 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงใหม่                     

18-24 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198
โทรสาร 0-5323-4068 ต่อ 24

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าแพ                        

312 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสาร 0-5323-3057 ต่อ 15
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ธนาคารออมสินสาขา  หนองหอย                     

ธนาคารออมสินสาขา  แม่โจ้

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนทิพย์เนตร

ธนาคารออมสินสาขา  สันทราย                                                      

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่                     

ธนาคารออมสินสาขา  มีโชคพลาซ่า

330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรสาร 0-5314-0144, 0-5380-0880 ต่อ 22

96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1, 0-5327-6883
โทรสาร 0-5320-1500 ต่อ 17
ชั้น G และ ชั้น 3 เลขที่ 194/2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
โทรสาร ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129

ธนาคารออมสินสาขา ช้างคลาน

9 หมู่ที่ 9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394-5
โทรสาร 0-5335-3394-5 ต่อ 16
307 หมู่ที่ 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรสาร 0-5349-2973
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

164/101-102 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรสาร 0-5327-675-9

ธนาคารออมสินสาขา บ่อสร้าง

ธนาคารออมสินสาขา  นิมมานเหมินทร์

ธนาคารออมสินสาขา สามแยกสันทราย

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  ช้างม่อย

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3

15-15/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรสาร 0-5321-4658
87 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรสาร 0-5323-5523

ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์ ชั้น 2 ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรสาร 0-5314-2636

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

276-276/1 หมู่ที่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรสาร 0-5333-9292-3 ต่อ 4
225/5-6 หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรสาร. 0-5349-2289-90 ต่อ 5
288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรสาร 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22-23

ธนาคารออมสินสาขา  หางดง

288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสาร 0-5344-2071-2 ต่อ 22

เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 3 ห้อง 347 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรสาร. 0-5328-8925

ธนาคารออมสินสาขา  สันป่าตอง    

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส คำ�เที่ยง

ธนาคารออมสินสาขา  สารภี                     

เทสโก้โลตัสคำ�เที่ยง ชั้น 1 เลขที่ 19 ถ.ตลาดคำ�เที่ยง ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166
โทรสาร 0-5321-5167

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 ต่อ 4

ธนาคารออมสินสาขา  ดอยสะเก็ด                    

39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5507
โทรสาร 0-5349-5507 ต่อ 11

515 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5382-4116, 0-5331-1085
โทรสาร 0-5331-1085 ต่อ 14
21/1 หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรสาร 0-5332-1251 ต่อ 21

ธนาคารออมสินสาขา  จอมทอง                      

175/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1724, 0-5334-1148
โทรสาร 0-5334-1148 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  ฮอด

479 หมู่ที่ 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรสาร 0-5346-1366 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  อมก๋อย

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5321-8686, 0-5389-2642
โทรสาร 0-5322-1807 ต่อ 15

ภายในที่ว่าการอำ�เภออมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรสาร 0-5346-7209-10 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  บวกครกหลวง                  

ธนาคารออมสินสาขา  ดอยเต่า

ธนาคารออมสินสาขา  สันกำ�แพง

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี หางดง

ธนาคารออมสินสาขา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     

4 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสาร 0-5311-6276-7 ต่อ 7

8 หมู่ที่ 8 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.สันกำ�แพง อ.สันกำ�แพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรสาร 0-5333-1200, 0-5333-1008 ต่อ 14

178/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรสาร 0-5346-9239, 0-5346-9023
ห้องเลขที่ GCR129/1 บริเวณชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 433/4-5 หมู่ที่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5344-7828-9
โทรสาร 0-5344-7828-9 ต่อ 12

ธนาคารออมสินสาขา แม่แจ่ม

ธนาคารออมสินสาขา  แม่ฮ่องสอน                     

ธนาคารออมสินเขตลำ�ปาง 2

ธนาคารออมสินสาขา แม่วาง

ธนาคารออมสินสาขา  ปาย

ธนาคารออมสินสาขา  เกาะคา

9/2-3 ม.12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-485225
โทรสาร 053-485226
4/10-12 ม.5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448
โทรสาร 0-5348-9449

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 4

114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-0098, 0-5329-0100
โทรสาร 0-5329-0098, 0-5329-0100 ต่อ 21

ธนาคารออมสินสาขา  แม่ริม                   

114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรสาร 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  ฝาง        

55 หมู่ที่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209
โทรสาร 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  แม่แตง               

193/1 หมู่ที่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรสาร 0-5347-1312 , 0-5347-1234 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงดาว

399 หมู่ที่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสาร 0-5345-5243 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา   ไชยปราการ

38/11 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040
โทรสาร 0-5345-7040 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  พร้าว

303 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทร. 0-5347-4141-2
โทรสาร 0-5347-4141 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา แม่อาย

2 หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.0-5345-9268-9
โทรสาร 0-5345-9268-9 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา เวียงแหง

123 ม.3 ถ.เมืองงาย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรสาร 0-5347-7123

ธนาคารออมสินเขตลำ�พูน

186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสาร 0-5356-3397-8 ต่อ 22

ธนาคารออมสินสาขา  ลำ�พูน

186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5351-1056
โทรสาร 0-5351-1056 ต่อ 12

ธนาคารออมสินสาขา  ป่าซาง                                                                
367 หมู่ที่ 1 ถ.ลำ�พูน-ลี้ อ.ป่าซาง จ.ลำ�พูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552
โทรสาร 0-5352-0221, 0-5352-0552 ต่อ 4

ธนาคารออมสินสาขา  ลี้                                            
481 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำ�พูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรสาร 0-5397-9774-5 ต่อ 18

ธนาคารออมสินสาขา  แม่สะเรียง                                                         
164 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรสาร 0-5368-1992

28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ� ต.จองคำ� อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรสาร 0-5361-1029, 0-5361-2143 ต่อ 18
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

ธนาคารออมสินสาขา  นิคมอุตสาหกรรมลำ�พูน

107/17-18 หมูที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 053-582098-9
โทรสาร 053-582098-9 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา บ้านโฮ่ง

115/1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำ�พูน 51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรสาร 0-5398-0200-1 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา แม่ลาน้อย

73/3 ม.1 ถ.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน 58120
โทร. 0-5368-9421
โทรสาร 0-5368-9422

ธนาคารออมสินภาค 9

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-9412-3
โทรสาร 0-5371-9414

ธนาคารออมสินเขตลำ�ปาง 1

71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5423-1062 , 0-5422-2056
โทรสาร 0-5423-1062

ธนาคารออมสินสาขา  สบตุ๋ย

71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรสาร 0-5422-3125

ธนาคารออมสินสาขา  ลำ�ปาง

15 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสาร 0-5422-7009

ธนาคารออมสินสาขา  แจ้ห่ม

314/4 หมู่ที่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำ�ปาง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสาร 0-5427-1192

ธนาคารออมสินสาขา  วังเหนือ

559 หมู่ที่ 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำ�ปาง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรสาร 0-5427-9011

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซีลำ�ปาง

ห้องเลขที่ 2 CR 213 ชั้น 2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(สาขาลำ�ปาง) เลขที่ 65 ถ.ไฮเวย์ลำ�ปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
จ.ลำ�ปาง 52100
โทร.0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรสาร 0-5423-1799

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง

ห้องเลขที่ 225 ชั้น 2 โซนธนาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ลำ�ปาง เลขที่ 319 ถนนไฮเวย์ ลำ�ปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง
จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-54811-849
โทรสาร 0-54811-849

ธนาคารออมสินสาขา นํ้าโท้ง

267/7 ม.5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-54222-250, 0-54222-299
โทรสาร 0-54222-250

441 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำ�ปาง 52130
โทร. 0-5428-2253
โทรสาร 0-5428-2273
441 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำ�ปาง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสาร 0-5428-2017

ธนาคารออมสินสาขา  งาว

218 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำ�ปาง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสาร 0-5426-1244

ธนาคารออมสินสาขา  เถิน

129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำ�ปาง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสาร 0-5429-1189

ธนาคารออมสินสาขา  ห้างฉัตร

116/1 ม.6 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร
จ.ลำ�ปาง 52190
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสาร 0-5426-9120

ธนาคารออมสินสาขา  แม่ทะ

23 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ทะ-ลำ�ปาง ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำ�ปาง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสาร 0-5433-1566

ธนาคารออมสินสาขา แม่เมาะ

570 หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำ�ปาง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรสาร 0-5426-6100

ธนาคารออมสินเขตแพร่

492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463, 0-5454-4163
โทรสาร 0-5454-3463

ธนาคารออมสินสาขา  สูงเม่น

492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร.0-5463-1637,0-5454-1496
โทรสาร.0-5454-1496

ธนาคารออมสินสาขา  แพร่

76 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรสาร 0-5462-7343

ธนาคารออมสินสาขา  เด่นชัย

672 หมู่ที่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร.0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสาร.0-5461-3020

ธนาคารออมสินสาขา  สอง

4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเคราะห์ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสาร 0-5459-1626

ธนาคารออมสินสาขา  ร้องกวาง

53/1 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสาร 0-5459-7295

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี แพร่

ชั้น G OUT ส่วนบาร์ซาร์ บริเวณด้านหน้าของห้างฯบิ๊กซี จ.แพร่
เลขที่ 600 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรสาร 0-5453-2831

ธนาคารออมสินสาขา  ลอง

205-205/1 ม. 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทร. 0-5458-3228
โทรสาร 0-5458-3227

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งโฮ้ง

ธนาคารออมสินสาขา  จุน

ธนาคารออมสินสาขา เวียงเชียงรุ้ง

ธนาคารออมสินสาขา วังชิ้น

ธนาคารออมสินสาขา  ปง

ธนาคารออมสินสาขา แม่สรวย

ธนาคารออมสินเขตน่าน

ธนาคารออมสินสาขา  ดอกคำ�ใต้

ธนาคารออมสินสาขา บ้านดู่

ธนาคารออมสินสาขา น่าน

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยพะเยา

ธนาคารออมสินสาขา ขุนตาล

ธนาคารออมสินสาขา  เวียงสา

ธนาคารออมสินเขตเชียงราย

ธนาคารออมสินสาขา แม่ขะจาน

ธนาคารออมสินสาขา  ปัว

ธนาคารออมสินสาขา  กลางเวียง           

ธนาคารออมสินภาค 10

ธนาคารออมสินสาขา  นาน้อย

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงราย

307/6 ม.2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรสาร 0-5452-4278
267 ม.1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทร. 0-5458-9088
โทรสาร 0-5458-9089
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรสาร 0-5477-5484
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-54711-0252, 0-5477-1079
โทรสาร 0-5471-0252
464 หมู่ที่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสาร 0-5478-1175
165 หมู่ที่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสาร 0-5479-1241
316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสาร 0-5478-9127

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าวังผา

651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสาร 0-5479-9110

ธนาคารออมสินสาขา  แม่จริม

243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสาร 0-5476-9077

ธนาคารออมสินสาขา  ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท

ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขที่ 155 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรสาร 0-5477-1627

ธนาคารออมสินสาขา เชียงกลาง

73-73/1 หมู่ที่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรสาร 0-5479 -7534-5 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งช้าง

105-105/1 ม. 1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรสาร 0-5479-5444

ธนาคารออมสินสาขา สองแคว

130/1-3 ม. 5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรสาร 0-5477-7077

ธนาคารออมสินเขตพะเยา

106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรสาร 0-5449-1843

ธนาคารออมสินสาขา  พะเยา                              
20 ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5443-1043
โทรสาร 0-5448-1390

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงคำ�

457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสาร 0-5445-1976
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92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ� อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 0-5442-0387
โทรสาร 0-5445-9229
200 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทร. 0-5442-9497
โทรสาร 0-5449-7230
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรสาร 0-5441-8276
211, 211/1 หมู่ที่ 16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5387-0167
โทรสาร 0-5387-0168
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
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสาร 0-5371-5080
513 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710
โทรสาร 0-5371-1774 ต่อ 12

ธนาคารออมสินสาขา  พาน                                                
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

ธนาคารออมสินสาขา  แม่จัน                         

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

ธนาคารออมสินสาขา  แม่สาย             

80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781
โทรสาร 0-5373-1695 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงของ           

142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรสาร 0-5379-1153

236 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรสาร 0-5395-3168
18 ม.7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร. 0-5378-6241
โทรสาร 0-5378-6242
213/1-2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรสาร 0-5315-1616
81 ม. 2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรสาร 0-5379-7123
137/3 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
โทร. 0-5378-79262
โทรสาร 0-5378-79263
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6277, 0-4232-6622 ต่อ 2015
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
โทรสาร 0-4232-6274 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  อุดรธานี                   

108 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรสาร 0-4224-9778

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านผือ                                       
190 หมู่ที่ 10 ถ.ชนบทบำ�รุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234
โทรสาร 0-4228-1234 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  นํ้าโสม                                                         
5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุสาวรีย์เมืองนํ้าโสม ต.ศรีสำ�ราญ อ.นํ้าโสม
จ.อุดรธานี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรสาร 0-4228-9289

ธนาคารออมสินสาขา  เวียงป่าเป้า

ธนาคารออมสินสาขา  โพศรี                            

ธนาคารออมสินสาขา  เทิง

ธนาคารออมสินสาขา  ประชารักษา                

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงแสน

ธนาคารออมสินสาขา  บงคำ�

ธนาคารออมสินสาขา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี

17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรสาร 0-5378-1494
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
718 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสาร 0-5365-0812
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรสาร 0-5391-2443

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
99/9 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5317-9853
โทรสาร 0-5317-9854

559/25-27 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสาร 0-4222-1888
85/2 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสาร 0-4224-3545
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรสาร 0-4292-0141
118 หมู่ที่ 2 ถ.อุดร-หนองบัวลำ�ภู ต.นาดี อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4213-0606
โทรสาร 0-4213-0607

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี

214 /1 หมู่ 14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรสาร 0-4220-4914

ธนาคารออมสินสาขา  กุดจับ

ธนาคารออมสินสาขา ภูกระดึง

ธนาคารออมสินสาขา  นครพนม                    

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ธนาคารออมสินสาขา  ภูเรือ

ธนาคารออมสินสาขา  ธาตุพนม                 

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  ท่าลี่

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าอุเทน                    

ธนาคารออมสินเขตสกลนคร

ธนาคารออมสินสาขา  นาแก                    

ธนาคารออมสินสาขา  สกลนคร                                              

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านแพง                    

ธนาคารออมสินสาขา  สว่างแดนดิน                                    

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสงคราม           

323 หมู่ที่ 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรสาร 0-4229-3316
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น 3 เลขที่ 320
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรสาร 0-4292-1254

ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2

98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ราญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1555
โทรสาร 0-4226-1512, 0-4226-1555 ต่อ 12

ธนาคารออมสินสาขา  หนองหาน                  

98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ราญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรสาร 0- 4226-1153

ธนาคารออมสินสาขา  กุมภวาปี                    

93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรสาร 0-4233-4691

41/5 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรสาร 0-4287-1465
508-509 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรสาร 0-4289-9332 ต่อ 14
233/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรสาร 0-4288-9091
1707 ชั้น 3 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-6658
โทรสาร 0-4271-6658 ต่อ 13
1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสาร 0-4271-1009 ต่อ 21

230 หมู่ที่ 8 ถ.อุดรธานี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสาร 0-4227-9262

374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสาร 0-4272-1065 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านดุง                                        

ธนาคารออมสินสาขา  วานรนิวาส                                            

ธนาคารออมสินสาขา  โนนสะอาด                        

ธนาคารออมสินสาขา  พังโคน                                        

ธนาคารออมสินสาขา  เพ็ญ                       

261 หมู่ที่ 10 ถ.บริบาลดำ�ริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสาร 0-4227-1321

347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสาร 0-4239-2618

ธนาคารออมสินสาขา  วังสามหมอ                        
146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสาร 0-4238-7525

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีธาตุ

207 ถ.สมศิริ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรสาร 0-4238-2172

ธนาคารออมสินเขตเลย

119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรสาร 0-4281-4875 ต่อ 21

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 ต่อ 5

76/12 หมู่ที่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสาร 0-4277-1177 ต่อ 21

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนประชาราษฎร์

1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสาร 0-4271-4328 ต่อ 5

ธนาคารออมสินสาขา กุสุมาลย์

154 หมู่ที่ 1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรสาร 0-4276-9218

ธนาคารออมสินสาขา บ้านม่วง

5 หมู่ที่ 1 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรสาร 0-4279-4478

ธนาคารออมสินสาขา คำ�ตากล้า

119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-3006, 0-4283-0632
โทรสาร 0-4281-3006 ต่อ 20

27 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 222 (พังโคน-บึงกาฬ)
ต.คำ�ตากล้า อ.คำ�ตากล้า จ.สกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรสาร 0-4279-6551

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงคาน                                               

ธนาคารออมสินสาขา อากาศอำ�นวย

ธนาคารออมสินสาขา  เลย

371/1 ม.1 ถ.มลิวรรณ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสาร 0-4282-1020

ธนาคารออมสินสาขา  ปากชม                                                
460 หมู่ที่ 1 ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ปากชม อ.ปากชม
จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรสาร 0-4288-1003

ธนาคารออมสินสาขา  ด่านซ้าย

157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสาร 0-4289-1601

171 หมู่ที่ 1 ต.อากาศ อ.อากาศอำ�นวย จ.สกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรสาร 0-4279-9130

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สกลนคร

201-4 ชั้น 2 ภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สกลนคร ถ.นิตโย
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4297-1718
โทรสาร 0-4297-1719

ธนาคารออมสินเขตนครพนม

34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0-4251-4767-8
โทรสาร 0-4251-4767-8

34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรสาร 0-4251-3006
301 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280
โทรสาร 0-4254-1280
69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรสาร 0-4258-1259
443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสาร 0-4257-1229
16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสาร 0-4259-1403

403 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสาร 0-4259-9253

ธนาคารออมสินสาขา  เรณูนคร                            
81 หมู่ที่ 2 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร
จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรสาร 0-4257-9508

ธนาคารออมสินสาขา  นาหว้า

127/2 หมู่ที่ 4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรสาร 0-4259-7281

ธนาคารออมสินสาขา โพนสวรรค์

575 หมู่ที่ 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399, 0-4259-5400
โทรสาร 0-4259-5400

ธนาคารออมสินสาขา ปลาปาก

151 หมู่ที่ 2 ถ.ปลาปาก-โนนชมภู ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
จ.นครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรสาร 0-4258-9309

ธนาคารออมสินเขตหนองคาย

736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสาร 0-4242-2979 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  หนองคาย                                                               
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสาร 0-4241-1510

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าบ่อ                    

382 หมู่ที่ 3 ถ.สันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรสาร 0-4243-1025

ธนาคารออมสินสาขา  โพนพิสัย                  
66 หมู่ที่ 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสาร 0-4247-1243

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีเชียงใหม่                                                                
440 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาอุทิศ ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสาร 0-4245-1025 ต่อ 12

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา  สะพานมิตรภาพหนองคาย

ธนาคารออมสินสาขา  โซ่พิสัย

ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2

ธนาคารออมสินสาขา สังคม

ธนาคารออมสินภาค 11

ธนาคารออมสินสาขา  มัญจาคีรี

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำ�ภู

ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1

ธนาคารออมสินสาขา  พล                        

ธนาคารออมสินสาขา  ศูนย์ราชการ

ธนาคารออมสินสาขา  ชุมแพ

ธนาคารออมสินสาขา  ขอนแก่น

ธนาคารออมสินสาขา  ภูเวียง

659/9-10 หมู่ที่ 4 ถ.เสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรสาร 0-4242-1428
218 หมู่ที่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรสาร 0-4244-1258
89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรสาร 0-4231-2041

ธนาคารออมสินสาขา  หนองบัวลำ�ภู

89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสาร 0-4231-2165

ธนาคารออมสินสาขา  วังสะพุง                  
369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสาร 0-4284-1376 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีบุญเรือง

164/1 หมู่ที่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสาร 0-4235-3373 ต่อ 12

ธนาคารออมสินสาขา  โนนสัง

13 หมู่ที่ 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ�ภู 39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรสาร 0-4237-5325

ธนาคารออมสินสาขา  นากลาง

209 หมู่ที่ 14 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสาร 0-4235-9268 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา

155-155/1 หมู่ที่ 6 ถ.พระไชยเชษฐา ต.สุวรรณคูหา
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำ�ภู 39270
โทร. 0-4237-2522
โทรสาร 0-4237-2521

ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ

45 หมู่ที่ 1 ถ.บำ�รุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0-4248-7296
โทรสาร 0-4248-7296

ธนาคารออมสินสาขา  บึงกาฬ                   

45 หมู่ที่ 1 ถ.บำ�รุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสาร 0-4249-1213

ธนาคารออมสินสาขา  พรเจริญ                                       

142 หมู่ที่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสาร 0-4248-7058

ธนาคารออมสินสาขา  ปากคาด                                     
161 หมู่ที่ 5 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสาร 0-4248-1107

ธนาคารออมสินสาขา  เซกา                                         
264 หมู่ที่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสาร 0-4248-9110
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รายงานประจำ�ปี 2556

509 หมู่ที่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสาร 0-4248-5215
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรสาร 0-4323-6629
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรสาร 0-4323-7957
293 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสาร 0-4324-4945 ต่อ 20
248 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122, 0-4322-0575, 0-4322-0765
โทรสาร 0-4322-5190

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านไผ่

713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-3360, 0-4327-2683, 0-4327-3995
โทรสาร 0-4327-2683

ธนาคารออมสินสาขา  นํ้าพอง                     

309-312 ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสาร 0-4343-1441

ธนาคารออมสินสาขา  มะลิวัลย์                  

180/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-8400, 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรสาร 0-4323-7892

ธนาคารออมสินสาขา  กระนวน                                                
138/3 ถ.นิมิตเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรสาร 0-4325-1252 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีจันทร์                  

110/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรสาร 0-4322-3044

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ห้อง 202 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรสาร 0-4328-8435

ธนาคารออมสินสาขา  อุบลรัตน์

427 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9604
โทรสาร 0-4328-9604
427 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสาร 0-4328-9504
9 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสาร 0-4341-4875 ต่อ 6
199/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรสาร 0-4331-1331 ต่อ 7
18 หมู่ที่ 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102, 0-4329-1507
โทรสาร 0-4329-2102 ต่อ 5

ธนาคารออมสินสาขา  ภูผาม่าน                                        
221 หมู่ที่ 1 ถ.หนองเขียด-วังสวาป ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรสาร 0-4339-6238

ธนาคารออมสินสาขา  หนองสองห้อง

361 หมู่ที่ 3 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1757, 0-4349-1767
โทรสาร 0-4349-1767

ธนาคารออมสินสาขา  สีชมพู

202/15-16 หมู่ที่ 10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005
โทรสาร 0-4339-9023

ธนาคารออมสินสาขา หนองเรือ

76 หมู่ที่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 0-4329-4105
โทรสาร 0-4329-4106

ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ

151/9 ชั้น 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรสาร 0-4481-6669

ธนาคารออมสินสาขา  ชัยภูมิ

151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506
โทรสาร 0-4481-1719

45 หมู่ที่ 4 ถ.หน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรสาร 0-4344-6010

ธนาคารออมสินสาขา  ภูเขียว                                         

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธนาคารออมสินสาขา  จัตุรัส                                          

ห้องเลขที่ 222-224 บริเวณชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ 2
(คอมเพล็กซ์) ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรสาร 0-4320-4218

ธนาคารออมสินสาขา  ประตูนํ้าขอนแก่น

336/2-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรสาร 0-4347-2274

ธนาคารออมสินสาขา  เขาสวนกวาง

245/5 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.คำ�ม่วง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรสาร 0-4344-9699

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
344 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรสาร 0-4484-0721

ธนาคารออมสินสาขา  แก้งคร้อ                    

60 หมู่ที่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรสาร 0-4483-1572

ธนาคารออมสินสาขา  เกษตรสมบูรณ์                
736 หมู่ที่ 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104
โทรสาร 0-4486-9104

ธนาคารออมสินสาขา  หนองบัวแดง                 

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าขอนยาง

ธนาคารออมสินสาขา  ห้าแยกโนนไฮ

ธนาคารออมสินสาขา  นาเชือก

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  คอนสวรรค์

ธนาคารออมสินสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์

304/2 ถ.พาณิชย์จำ�รูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสาร 0-4487-2121
270/16-17 หมู่ที่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรสาร 0-4481-6667
44/8 หมู่ที่ 13 ถ.ลาดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรสาร 0-4486-7659

ธนาคารออมสินสาขา  หนองบัวระเหว

567/1-2 หมู่ที่ 8 ถ.จัตุรัส-หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรสาร 0-4489-7034

ธนาคารออมสินสาขา  เทพสถิต

997-998 หมู่ที่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรสาร 0-4485-5080

ธนาคารออมสินสาขา  บำ�เหน็จณรงค์

218 ม. 21 ต.บ้านเพชร อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรสาร 0-4485-9362

ธนาคารออมสินสาขา บ้านเขว้า

147-147/1 ถ.เทพนิมิตร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรสาร 0-4489-1301

ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม

924-927 ชั้น 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสาร 0-4372-1268

ธนาคารออมสินสาขา  มหาสารคาม

924-927 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสาร 0-4372-3675

ธนาคารออมสินสาขา  โกสุมพิสัย                  
136 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสาร 0-4376-1830

ธนาคารออมสินสาขา  บรบือ                     

16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสาร 0-4377-1687

ธนาคารออมสินสาขา  วาปีปทุม                  

69 ถ.กฤษมานิต ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385
โทรสาร 0-4379-9385

ธนาคารออมสินสาขา  พยัคฆภูมิพิสัย

370 ถ.วิชิตราษฎร์บำ�รุง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรสาร 0-4379-0098 ต่อ 6

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงยืน                   

511 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงยืนพัฒนา ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรสาร 0-4378-1091

235/4-5 หมู่ที่ 11 ถ.ถีนานนท์ ต.เกิ้ง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4399-5648-9
โทรสาร 0-4399-5648
10 หมู่ที่ 2 ถ.นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรสาร 0-4377-9459
ห้างเสริมไทย ชั้น 1 เลขที่ 76/1-7 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรสาร 0-4397-0504

ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด

125 ชั้น 3 ถ.สุริยะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรสาร 0-4351-4098

ธนาคารออมสินสาขา  ร้อยเอ็ด

125 ถ.สุริยะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรสาร 0-4352-0342 ต่อ 5

ธนาคารออมสินสาขา  สุวรรณภูมิ                   

328 ถ.ออมสินสงเคราะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4353-2612
โทรสาร 0-4358-1401

ธนาคารออมสินสาขา  โพนทอง                    

78 ถ.นิคมดำ�ริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194
โทรสาร 0-4357-1194

ธนาคารออมสินสาขา  หนองพอก

56 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรสาร 0-4357-9261

ธนาคารออมสินสาขา  สี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
166-166/1-2 ถ.สุริยเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-4159
โทรสาร 0-4351-4163

ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์

                         

190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1119, 0-4381-5800
โทรสาร 0-4381-5800

ธนาคารออมสินสาขา  กาฬสินธุ์                                          
190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรสาร 0-4382-1216

ธนาคารออมสินสาขา  สมเด็จ                  

165 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสาร 0-4386-1508

ธนาคารออมสินสาขา  กมลาไสย

25 หมู่ที่ 1 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรสาร 0-4383-1338

ธนาคารออมสินสาขา  ถีนานนท์

20/47 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสาร 0-4382-1154

ธนาคารออมสินสาขา  ยางตลาด

447 ถ.ปัทมานนท์ ต.เมือง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสาร 0-4358-9376

237 หมู่ที่ 20 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรสาร 0-4389-1582

ธนาคารออมสินสาขา  เสลภูมิ                     

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์

ธนาคารออมสินสาขา  เกษตรวิสัย                  

222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4355-1401, 0-4353-3469
โทรสาร 0-4353-3469

ธนาคารออมสินสาขา  จตุรพักตรพิมาน                                           
203 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1147,0-4356-1116
โทรสาร 0-4356-1147

ธนาคารออมสินสาขา  พนมไพร                    

43/2 ถ.พนมไพรพิทักษ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091
โทรสาร 0-4359-1091

ธนาคารออมสินสาขา  อาจสามารถ              

7 หมู่ที่ 7 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301
โทรสาร 0-4359-9075

ธนาคารออมสินสาขา  เทวาภิบาล

82-82/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรสาร 0-4351-6753

ธนาคารออมสินสาขา  ปทุมรัตต์

31 หมู่ที่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โทร. 0-4358-7617
โทรสาร 0-4358-7618

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  โพธิ์ชัย

258 หมู่ที่ 2 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรสาร 0-4356-7097

ห้อง 115 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์
เลขที่ 99/11 ถนนบายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรสาร 0-4381-6942

ธนาคารออมสินสาขา  คำ�ม่วง

82/1-2 หมู่ที่ 10 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา ต.ทุ่งคลอง อ.คำ�ม่วง
จ.กาฬสินธุ์ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรสาร 0-4387-9554

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าคันโท

158 หมู่ที่ 1 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โทร.0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรสาร 0-4387-7099

ธนาคารออมสินสาขา  หนองกุงศรี

201 หมู่ที่ 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร. 0-4388-1187
โทรสาร 0-4388-1186

ธนาคารออมสินสาขา  สหัสขันธ์

21 หมู่ที่ 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรสาร 0-4387-1633

ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร

                            

122 ชั้น 2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-2566
โทรสาร 0-4261-2576

ธนาคารออมสินสาขา  มุกดาหาร                        
122 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสาร 0-4261-1069 ต่อ 23

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา  กุฉินารายณ์                 

342 หมู่ที่ 13 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสาร 0-4385-1499

ธนาคารออมสินสาขา  ดอนตาล

สำ�นักงานพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 7 ถ.เหมาลา ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสาร 0-4268-9315

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีเมืองใหม่

ธนาคารออมสินเขตยโสธร                    

ธนาคารออมสินสาขา  ม่วงสามสิบ

ธนาคารออมสินสาขา  ยโสธร                    

133 ม.2 ต.นาคำ� อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรสาร 0-4539-9655
246/5, 246/7, 474 หมู่ที่ 5 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรสาร 0-4548-9465

ธนาคารออมสินสาขา  ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี

2 หมู่ที่ 6 ต.นํ้าเที่ยง อ.คำ�ชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรสาร 0-4269-1497

อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ห้องที่ 105 ชั้น 1 เลขที่ 512/8 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรสาร 0-4531-7833

ธนาคารออมสินสาขา  เขาวง

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนแจ้งสนิท

ธนาคารออมสินสาขา คำ�ชะอี

292 หมู่ที่ 18 ถ.เขาวง-นาคู ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
โทร. 0-4385-9711
โทรสาร 0-4385-9811

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดพรเพชร

70/32-33 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรสาร 0-4261-1241

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี มุกดาหาร

ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขามุกดาหาร) เลขที่ 77/11
ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรสาร 0-4266-1962

ธนาคารออมสินสาขา  นิคมคำ�สร้อย

1 หมู่ที่ 5 ต.นิคมคำ�สร้อย อ.นิคมคำ�สร้อย จ.มุกดาหาร 49130
โทร. 0-4268-1193
โทรสาร 0-4268-1194

ธนาคารออมสินภาค 12

1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-2912-13, 0-4524-2932
โทรสาร 0-4524-2911, 0-4524-2933

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

ธนาคารออมสินสาขา  อุบลราชธานี

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

ธนาคารออมสินสาขา  เขมราฐ

50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสาร 0-4549-1212

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนชยางกูร

779/7-8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4547-5931
โทรสาร 0-4547-5932

ธนาคารออมสินสาขา  ตระการพืชผล

366/5-6 หมู่ที่ 4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4548-1976
โทรสาร 0-4548-1977

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนยุทธภัณฑ์

101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรสาร 0-4524-0992

ธนาคารออมสินสาขา  โพธิ์ไทร

อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรสาร 0-4549-6147
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319/4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรสาร 0-4531-6983

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ห้องเลขที่ 334 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4542-2368
โทรสาร 0-4542-2369

ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2

140 ชั้น 3 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำ�ราบ อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรสาร 0-4532-3441

ธนาคารออมสินสาขา  วารินชำ�ราบ

140 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำ�ราบ อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรสาร 0-4532-1760

ธนาคารออมสินสาขา  พิบูลมังสาหาร

5/5 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรสาร 0-4544-1586

ธนาคารออมสินสาขา  เดชอุดม

49 หมู่ที่ 24 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 0-4536-1944
โทรสาร 0-4536-1130

ธนาคารออมสินสาขา  เขื่องใน

661 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสาร 0-4539-1031

ธนาคารออมสินสาขา  นาจะหลวย

1/1 หมู่ที่ 11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
โทร. 0-4537-9250
โทรสาร 0-4537-9250

ธนาคารออมสินสาขา  นํ้ายืน

49/1 ม.10 ต.ศรีวิเชียร อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรสาร 0-4537-1428

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนสถลมาร์ค

270 หมู่ที่ 4 ต.แสนสุข อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรสาร 0-4542-5111

ธนาคารออมสินสาขา  โขงเจียม

711/11-3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรสาร 0-4535-1338

208 ชั้น 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรสาร 0-4571-1079
208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรสาร 0-4571-2463 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  เลิงนกทา                  

24 หมู่ที่ 1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรสาร 0-4578-1008

ธนาคารออมสินสาขา  กุดชุม                     

409 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสาร 0-4578-9456

ธนาคารออมสินสาขา  คำ�เขื่อนแก้ว   

110/1 หมู่ที่ 2 ถ.เหลี่ยมประดิษฐ์ ต.ลุมพุก อ.คำ�เขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรสาร 0-4579-1300

ธนาคารออมสินสาขา  มหาชนะชัย

260 หมู่ที่ 8 ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรสาร 0-4579-9274

ธนาคารออมสินสาขา  อำ�นาจเจริญ

640 หมู่ที่ 19 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำ�นาจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรสาร 0-4551-1036

ธนาคารออมสินสาขา  ปทุมราชวงศา

103/7 หมู่ที่ 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
จ.อำ�นาจเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรสาร 0-4546-5386

ธนาคารออมสินสาขา  ลืออำ�นาจ

107 หมู่ที่ 2 ต.อำ�นาจ อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรสาร 0-4554-7243

ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ

1042/9 ชั้น 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรสาร 0-4561-4000, 0-4564-3436

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสะเกษ

1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095
โทรสาร 0-4561-2659

ธนาคารออมสินสาขา  กันทรลักษ์

59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.นํ้าอ้อม อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสาร 0-4566-1822

ธนาคารออมสินสาขา  ราษีไศล

39 หมู่ที่ 14 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสาร 0-4568-1050

ธนาคารออมสินสาขา  กันทรารมย์

85/7 หมู่ที่ 14 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสาร 0-4565-1216

ธนาคารออมสินสาขา  ขุนหาญ

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

ธนาคารออมสินสาขา  ขุขันธ์

766 หมู่ที่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสาร 0-4563-0505

ธนาคารออมสินสาขา  อุทุมพรพิสัย

845 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำ�แพง อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273
โทรสาร 0-4563-8296

ธนาคารออมสินสาขา  นางรอง

371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรสาร 0-4463-1998

ธนาคารออมสินสาขา  ลำ�ปลายมาศ

742 หมู่ที่ 9 ถ.ราษฎร์ดำ�ริ ต.ลำ�ปลายมาศ อ.ลำ�ปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรสาร 0-4466-1439

ธนาคารออมสินสาขา  ประโคนชัย

ธนาคารออมสินสาขา  ครบุรี

833 หมู่ที่ 4 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.แชะ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0-4444-4441
โทรสาร 0-4444-4021

ธนาคารออมสินสาขา  เดอะมอลล์ นครราชสีมา

ชั้น B ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
เลขที่ 1242 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4439-3582-3
โทรสาร 0-4439-3584

444/2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรสาร 0-4561-3555

297 หมู่ที่ 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรสาร 0-4467-1245

ธนาคารออมสินสาขา  โคกกรวด

ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์

ธนาคารออมสินสาขา  สตึก

ธนาคารออมสินสาขา  หมื่นไวย

ธนาคารออมสินสาขา  สุรินทร์

ธนาคารออมสินสาขา  พุทไธสง

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนเทพา

328/1-3 ชั้น 3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรสาร 0-4451-5917
353/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรสาร 0-4451-1010

ธนาคารออมสินสาขา  ปราสาท

49 หมู่ที่ 16 ถ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรสาร 0-4468-1075
388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรสาร 0-4465-5022

1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรสาร 0-4455-1738

ธนาคารออมสินสาขา  กระสัง

ธนาคารออมสินสาขา  ศีขรภูมิ

ธนาคารออมสินสาขา  หนองกี่

52 หมู่ที่ 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสาร 0-4456-1286

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าตูม

237 หมู่ที่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรสาร 0-4459-1499

ธนาคารออมสินสาขา รัตนบุรี

138 หมู่ที่ 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรสาร 0-4459-9095

ธนาคารออมสินสาขา  สังขะ

213/1 หมู่ที่ 1 ถ.อภิสาร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร 0-4457-1395

ธนาคารออมสินสาขา  แยกหนองบัว

328/1-3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรสาร 0-4451-8823

ธนาคารออมสินสาขา  ชุมพลบุรี

334/2-3 หมู่ที่ 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรสาร 0-4459-6400

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุรินทร์

192 หมู่ที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรสาร 0-4469-1009
83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรสาร 0-4464-1478

ธนาคารออมสินสาขา  ทวีกิจ

274 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรสาร 0-4460-1841

ธนาคารออมสินสาขา บ้านกรวด

304-303/1 ม. 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรสาร 0-4467-9415

ธนาคารออมสินสาขา  ละหานทราย

182 ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรสาร 0-4464-9498

ธนาคารออมสินภาค 13

19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-3445-52
โทรสาร 0-4423-0154, 0-4424-1325

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1

19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรสาร 0-4424-3817

อาคารสำ�นักงานศูนย์การค้าโรบินสัน ไลน์สไตล์เซ็นเตอร์ สุรินทร์
ห้องเลขที่ 212/2 ชั้น 2 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรสาร 0-4404-2772

ธนาคารออมสินสาขา  สุรนารี

ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์

ธนาคารออมสินสาขา  โชคชัย

21 ชั้น 3 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสาร 0-4461-6806

ธนาคารออมสินสาขา  บุรีรัมย์

21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสาร 0-4461-1600

19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4420-5364
โทรสาร 0-4424-1326
149/11 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0-4449-1477
โทรสาร 0-4449-1292

ธนาคารออมสินสาขา  มุขมนตรี

1/36 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-2911
โทรสาร 0-4425-7498

42 หมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 0-4430-5200, 0-4430-5201
โทรสาร 0-4430-5202
517/137 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรสาร 0-4492-3131

ธนาคารออมสินสาขา เสิงสาง

274-274/1 หมู่ที่ 11 ถ.เสิงสาง-โนนสมบูรณ์ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา 30330
โทร. 0-4444-7016
โทรสาร 0-4444-7015

ธนาคารออมสินสาขา หนองบุญมาก

245 หมู่ที่ 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา 30410
โทร. 0-4449-0050
โทรสาร 0-4449-0049

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเซฟวัน

2/27-28 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4422-2041
โทรสาร 0-4422-2042

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2

525 ชั้น 2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรสาร 0-4425-6767 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  นครราชสีมา

428/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239
โทรสาร 0-4424-2003

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนจอมพล

525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสาร 0-4425-7147

ธนาคารออมสินสาขา  ประตูชุมพล

8 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรสาร 0-4426-0234

ธนาคารออมสินสาขา  โนนสูง

76 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรสาร 0-4437-9379

ธนาคารออมสินสาขา  โนนไทย

768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรสาร 0-4438-1180, 0-4438-1434

ธนาคารออมสินสาขา  จักราช

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
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา  หัวทะเล

ธนาคารออมสินสาขา  สูงเนิน

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3

ธนาคารออมสินสาขา  ด่านขุนทด

1108/5 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรสาร 0-4492-5021

867 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 0-4441-9982
โทรสาร 0-4441-9214

ธนาคารออมสินเขตสระแก้ว

566 หมู่ที่ 17 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2013-14
โทรสาร 0-3728-2658 ต่อ 25

9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุดทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0-4420-4033
โทรสาร 0-4438-9089

ธนาคารออมสินสาขา  กบินทร์บุรี

ธนาคารออมสินสาขา  พิมาย

ธนาคารออมสินสาขา  ปาลิโอ เขาใหญ่

ธนาคารออมสินสาขา  สี่แยกกบินทร์บุรี

ธนาคารออมสินสาขา  บัวใหญ่

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  โฮมโปร เขาใหญ่

ธนาคารออมสินสาขา  สระแก้ว                                             

292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4448-1888, 0-4448-1919
โทรสาร 0-4448-1888
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
153 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรสาร 0-4446-1642 ต่อ 6

ธนาคารออมสินสาขา  คง

112 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เมืองคง อ.คง
จ.นครราชสีมา 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรสาร 0-4445-9166

ธนาคารออมสินสาขา  ชุมพวง

79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ทางพาด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรสาร 0-4447-7010

ธนาคารออมสินสาขา  ประทาย

146/1 หมู่ที่ 4 กม.ที่ 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5884-5
โทรสาร 0-4436-5886
ชั้น 1 ห้างโฮมโปร เขาใหญ่
288 หมู่ที่ 11 ต.หนองนํ้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5198
โทรสาร 0-4436-5198

ธนาคารออมสินสาขา  กลางดง

461/3-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรสาร 0-4436-2248

ธนาคารออมสินสาขา วังนํ้าเขียว

111 ม.6 สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. บ.มุ่งปั้นดี จก.
ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 304 ต.ไทยสามัคคี อ.วังนํ้าเขียว
โทร. 0-4422-8097
โทรสาร 0-4422-8098

84 หมู่ที่ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรสาร 0-4447-9084

ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  แก้งสนามนาง

ธนาคารออมสินสาขา  ปราจีนบุรี                       

52 หมู่ที่ 9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรสาร 0-4433-9019

96 ถ.เทศบาลดำ�ริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรสาร 0-3721-6082 ต่อ 116

ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 4

ธนาคารออมสินสาขา  นครนายก                   

ธนาคารออมสินสาขา  สีคิ้ว

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านนา                     

ธนาคารออมสินสาขา  ปากช่อง

558 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-4799
โทรสาร 0-4431-1561

ธนาคารออมสินสาขา  ปักธงชัย

320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0-4444-1047, 0-4428-4390
โทรสาร 0-4444-1041
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รายงานประจำ�ปี 2556

56 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรสาร 0-3723-1023 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา  วังนํ้าเย็น                                            
802 หมู่ที่ 1 ต.วังนํ้าเย็น อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรสาร 0-3725-1063

ธนาคารออมสินสาขา  วัฒนานคร                                            
1046-1047 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสาร 0-3726-1310

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดโรงเกลือ

ธนาคารออมสินสาขา  วังสมบูรณ์

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีมหาโพธิ             

12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-1486
โทรสาร 0-4441-1080

ธนาคารออมสินสาขา  อรัญประเทศ                                          

ธนาคารออมสินสาขา  ประจันตคาม                     

ธนาคารออมสินสาขา บัวลาย

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

268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-2978
โทรสาร 0-3724-1013 ต่อ 21

478-479 ถ.กม.5 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรสาร 0-3723-0958

58/3 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรสาร 0-4439-1302
121/9-10 หมู่ 9 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรสาร 0-4449-5051

566 หมู่ที่ 17 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรสาร 0-3728-2146

96 ถ.เทศบาลดำ�ริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสาร 0-3721-1077 ต่อ 21
376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386
โทรสาร 0-3729-1386

ธนาคารออมสินสาขา  ห้วยแถลง

431 ถ.เจ้าสำ�อางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรสาร 0-3728-3194 ต่อ 17

5 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241
โทรสาร 0-3727-9241 ต่อ 11
ข1-380 ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสาร 0-3731-1295
24 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสาร 0-3738-1573

ธนาคารออมสินสาขา  องครักษ์

92/1 หมู่ที่ 11 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรสาร 0-3744-9200

ธนาคารออมสินสาขา  โคกอุดม

379/264-266 ม. 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3744-5236-37
โทรสาร 0-3745-5239

ธนาคารออมสินภาค 14

129 หมู่ที่ 3 (ข้างศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา) ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596,
โทรสาร 0-3533-6595, 0-3533-6597

ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1

24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564
โทรสาร 0-2978-0412 ต่อ 26

148-150 หมู่ที่ 2 ถ.สายองครักษ์-บางนํ้าเปรี้ยว อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818
โทรสาร 0-3739-1833

ธนาคารออมสินสาขา  ปทุมธานี                         

ธนาคารออมสินสาขา  เขตอุตสาหกรรม 304

ธนาคารออมสินสาขา  รังสิต                        

335-336 หมู่10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรสาร 0-3727-4325

24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-7949
โทรสาร 0-2581-6120 ต่อ 25
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

ธนาคารออมสินสาขา  ลาดหลุมแก้ว                                  
23 หมู่ที่ 4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2976-3067
โทรสาร 0-2599-1616

ธนาคารออมสินสาขา  นวนคร

100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2520-3789, 0-2909-7105
โทรสาร 0-2520-3789

ธนาคารออมสินสาขา  หมู่บ้านเมืองเอก

51/085-2-3 หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
โทร. 0-2997-1500-2
โทรสาร 0-2997-1501

ธนาคารออมสินสาขา  ทียูโดม รังสิต

ทียูโดม พลาซ่า ห้องเลขที่ B1-20 และ B1-21 พื้นที่โซน B ชั้น 1
เลขที่ 98/16 หมู่ที่ 18 ถ.เชียงราก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-1949
โทรสาร 0-2516-1948

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดพูนทรัพย์

ตลาดพูนทรัพย์ พื้นที่โซน A เลขที่ 136/8-3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรสาร 0-2581-1608

ธนาคารออมสินสาขา  สามโคก

111/241-243 หมู่ที่ 2 โครงการ ภัทรไพรเวท 2 ต.สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรสาร 0-2192-2357

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี รังสิต 2

ห้องเลขที่ F1/4 ชั้น 1 ห้างบิ๊กซี สาขารังสิต 2 เลขที่ 70/1 ม. 15
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรสาร 0-2531-6926-7

ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2

45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรสาร 0-2987-0384 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  ลำ�ลูกกา                                     
45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรสาร 0-2569-1308 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  คลองหลวง                                   

ธนาคารออมสินสาขา  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ห้อง PLZ.2.SHP022B ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรสาร 0-2958-5499

ธนาคารออมสินสาขา  ลำ�ลูกกาคลอง 2

ธนาคารออมสินสาขา  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ห้องเลขที่ 112 ชั้น 1 โครงการเอ็ม.ที.อารีน่า สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์
สไตล์ มอลล์ เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถ.ลำ�ลูกกา ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2987-2701-2
โทรสาร 0-2987-2701-2

ธนาคารออมสินสาขา  เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7

ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขารังสิตคลอง 7
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2957-2017
โทรสาร 0-2957-2018

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี ลำ�ลูกกา 2

ห้างบิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า สาขาลำ�ลูกกา 2 ชั้น 1 เลขที่ 3/83 หมู่ที่ 7
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-3103
โทรสาร 0-2563-3102

ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1

129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6122, 0-3533-6014
โทรสาร 0-3534-6122 ต่อ 5

ธนาคารออมสินสาขา  คลองสวนพลู

129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123
โทรสาร 0-3534-6121 ต่อ 26

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าเรือ (อยุธยา)                        
52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0-3522-3078, 0-3534-1123
โทรสาร 0-3534-1123

ธนาคารออมสินสาขา  ภาชี        

154 หมู่ที่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสาร 0-3531-1123

ธนาคารออมสินสาขา  คลอง 10 ธัญบุรี

ธนาคารออมสินสาขา  บางปะอิน            

ธนาคารออมสินสาขา  เมเจอร์รังสิต

ธนาคารออมสินสาขา  นครหลวง                

ธนาคารออมสินสาขา  เพียวเพลส

ธนาคารออมสินสาขา  วังน้อย

819/1-3 ศูนย์การค้าเพียวเพลส ชั้น 1 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352
โทรสาร 0-2549-8032

ธนาคารออมสินสาขา  อยุธยาพาร์ค

ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน 126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3580-1253
โทรสาร 0-3580-1252

ธนาคารออมสินสาขา  อุทัย                    

439 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรสาร 0-2567-5009

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 ต่อ 108

146/1-2 (ตรงข้ามตลาดคลอง 12) ต.ลำ�ไทร อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรสาร 0-2563-1526

ธนาคารออมสินสาขา  ลำ�ไทร

91/1-2 ถ.คลองหลวง หมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147, 0-2516-5552
โทรสาร 0-2516-5552 ต่อ 22
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

ธนาคารออมสินสาขา  ประตูนํ้าพระอินทร์                         

1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6123, 0-3535-6222
โทรสาร 0-3535-6123 ต่อ 5
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
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
231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสาร 0-3527-1630 ต่อ 20

80/21 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3527-4300-1
โทรสาร 0-3527-4300

ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 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

ธนาคารออมสินสาขา  เจ้าพรหม

9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสาร 0-3524-4784

ธนาคารออมสินสาขา  พระนครศรีอยุธยา

84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสาร 0-3525-1131 ต่อ 24

ธนาคารออมสินสาขา  เสนา

402 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0-3520-1234, 0-3521-7121
โทรสาร 0-3520-1234 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  ผักไห่

112/12 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0-3539-1323, 0-3523-9320
โทรสาร 0-3539-1323

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านแพรก

59 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านแพรก-อ่างทอง ต.สำ�พะเนียง อ.บ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสาร 0-3538-6088 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  มหาราช

3/1 หมู่ที่ 4 ถ.ชาญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรสาร 0-3538-9123

ธนาคารออมสินสาขา  บางปะหัน

4/6 ถ.อยุธยา-บางปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059 , 084-448-4797,
084-448-3586
โทรสาร 0-3538-1333

ธนาคารออมสินสาขา  ลาดบัวหลวง

196/1 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรสาร 0-3537-9123

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ              
304 หมู่ที่ 2 (หน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะ) ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรสาร 0-3533-2080

ธนาคารออมสิน

175

ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง

ธนาคารออมสินสาขา  หนองแค

ธนาคารออมสินสาขา  อ่างทอง

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านหมอ

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
50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสาร 0-3561-1242 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา  วิเศษชัยชาญ

167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรสาร 0-3637-1234
2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้านหมอ-พระพุทธบาท ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177, 0-3630-0079
โทรสาร 0-3620-1177

202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่นํ้าน้อย ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสาร 0-3563-1190 ต่อ 3

ธนาคารออมสินสาขา  มวกเหล็ก

ธนาคารออมสินสาขา  โพธิ์ทอง         

ธนาคารออมสินสาขา  วิหารแดง

483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหา ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรสาร 0-3569-1230

ธนาคารออมสินสาขา  ป่าโมก                        

554/ข หมู่ที่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149
โทรสาร 0-3566-1335

ธนาคารออมสินสาขา  เมืองอินทร์

25/1 หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1030
โทรสาร 0-3658-1031

ธนาคารออมสินสาขา  สิงห์บุรี

891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223
โทรสาร 0-3652-1489 ต่อ 2

ธนาคารออมสินสาขา  อินทร์บุรี

533/11 หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1049
โทรสาร 0-3658-1515

ธนาคารออมสินสาขา  บางระจัน

126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0-3653-4721, 0-3659-1481
โทรสาร 0-3659-1481 ต่อ 4

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าช้าง

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

ธนาคารออมสินสาขา  เสาไห้

108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1109
โทรสาร0-3639-1109

ธนาคารออมสินสาขา  สระบุรี

438 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสาร 0-3634-1054
383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3636-5202, 0-3637-7065
โทรสาร 0-3637-7065

ธนาคารออมสินสาขา  สุขอนันต์ปาร์ค

179/5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรสาร 0-3671-1882

ธนาคารออมสินสาขา  วังม่วง

93 หมู่ 7 ต.คำ�พราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรสาร 0-3635-9163

ธนาคารออมสินสาขา  หินกอง

203 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0-3663-9169
โทรสาร 0-3663-9170

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สระบุรี

ศูนย์การค้าโรบินสัน สระบุรี 99 หมู่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3635-1500
โทรสาร 0-3635-1501

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

รายงานประจำ�ปี 2556

ธนาคารออมสินสาขา  บางทราย

137 หมู่ที่ 3 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรสาร 0-3828-8375

ธนาคารออมสินสาขา  อ่าวอุดม

143/16-17 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรสาร 0-3835-1818

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 ซ.นาเกลือ16 ถ. พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรสาร 0-3822-5630-1 ต่อ 13

ธนาคารออมสินสาขา  บางละมุง  

460 หมู่ที่ 4 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรสาร 0-3822-2012

ธนาคารออมสินสาขา  เมืองพัทยา                   

8/46-48 หมู่ที่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643
โทรสาร 0-3842-3643 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  พัทยาใต้

205/23-24 หมู่ที่ 10 ถ.พัทยาใต้2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20260
โทร. 0-3842-8749,0-3842-5509
โทรสาร 0-3842-8749

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001
โทรสาร 0-3831-1001 ต่อ 25

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนสุขประยูร

176

ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1122-1125 ภายในศูนย์การค้าวิคทอรี่ เซ็นเตอร์
เลขที่ 742-5ก-5ข ถนนโพธิ์ทอง ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรสาร 0-3807-9714

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีราชา                             

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

ธนาคารออมสินสาขา  พระพุทธบาท

236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-4663, 0-3624-5163
โทรสาร 0-3624-5163

ธนาคารออมสินสาขา  วิคทอรี่ เซ็นเตอร์

ธนาคารออมสินสาขา  โพธิสัมพันธ์

ธนาคารออมสินสาขา  หนองมน

ธนาคารออมสินสาขา  แก่งคอย

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

ธนาคารออมสินสาขา  ชลบุรี                      

509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสาร 0-3621-1029 ต่อ 18
23 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรสาร 0-3626-6733

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสาร 0-3838-2830 ต่อ 17
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

ธนาคารออมสินสาขา  ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
ชั้น 4 ห้อง F408 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสาร 0-3832-5483

285/203-204 หมู่ที่ 5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรสาร 03822-5933
ห้องเลขที่ 419 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
เลขที่ 333/99-100 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรสาร 0-3804-3569

ธนาคารออมสินสาขา  พัทยากลาง

245/130-131 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรสาร 0-3841-2361

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี พัทยาใต้

ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พัทยาใต้
565/41 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218-9
โทรสาร 0-3837-3218-9

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนทัพพระยา

316/26 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรสาร 0-3829-1590

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3

ธนาคารออมสินสาขาย่อย สยามคันทรีคลับ

ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี

ธนาคารออมสินสาขา  พนัสนิคม                             

ธนาคารออมสินสาขา พัทยา - สุขุมวิท

ธนาคารออมสินสาขา  จันทบุรี                         

700/37 หมู่ที่ 1 ต. คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7665, 0-3845-7667
โทรสาร 0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
22 ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3841-6777, 0-3846-2960
โทรสาร 0-3846-2960 ต่อ 18

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านบึง                              
24 ถ.วิฑูรย์ดำ�ริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสาร 0-3844-3980 ต่อ 20

ธนาคารออมสินสาขา  พานทอง                             

85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พานทอง-หัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1976
โทรสาร 0-3845-1115

ธนาคารออมสินสาขา  หัวกุญแจ                             
204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3874-2539
โทรสาร 0-3820-1153

ธนาคารออมสินสาขา  ดอนหัวฬ่อ

68/7 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0-3844-0440, 0-3844-0234
โทรสาร 0-3844-0440

ธนาคารออมสินสาขา  อมตะนคร

69/18-19 หมู่ที่ 6 ถ.สุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-3097
โทรสาร 0-3845-3098

ธนาคารออมสินสาขา  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/37 ม. 1 ต. คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรสาร 0-3845-7663

ธนาคารออมสินสาขา เกาะโพธิ์

280 หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรสาร 0-3820-9130-1

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 4

99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรสาร 0-3806-8911-4 ต่อ 22

ธนาคารออมสินสาขา  สัตหีบ                      

359 หมู่ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสาร 0-3843-7437 ต่อ 202

ธนาคารออมสินสาขา  สวนอุตสาหกรรมศรีราชา

664/25-27 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1542
โทรสาร 0-3848-1541

ธนาคารออมสินสาขา  เนินพลับหวาน

13/234 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรสาร 0-3804-1339

ธนาคารออมสินสาขา  บุญสัมพันธ์

99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรสาร 0-3806-8938

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดบ้านอำ�เภอ

164/3 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรสาร 0-3823-5678

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  สุขุมวิท-สัตหีบ

4/57-58 หมู่ที่ 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรสาร 0-3843-8078

19/97 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรสาร 0-3840-5064
249 หมู่ที่ 6 อาคารซีซีโชคชัยโฮมเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท-พัทยา ต.นา
เกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรสาร 0-3841-4981

ธนาคารออมสินสาขา  บ่อวิน

310/6-7 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรสาร 0-3833-7369

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

ธนาคารออมสินสาขา  ระยอง                      

3 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสาร 0-3861-1005 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  แกลง                       

16 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรสาร 0-3867-1171 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านค่าย                     

113 หมู่ที่ 2 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1767
โทรสาร 0-3864-1009

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านฉาง                        

48/31 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร. 0-3860-1043
โทรสาร 0-3888-0415

ธนาคารออมสินสาขา  เพ                         

232/1 หมู่ที่ 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรสาร 0-3865-1765

ธนาคารออมสินสาขา  มาบตาพุด                       

85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรสาร 0-3868-1024 ต่อ 22

ธนาคารออมสินสาขา  เนินพระ

307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042-4
โทรสาร 0-3861-9042-4 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  เดอะสตาร์ ระยอง

ห้อง 1101A ชั้น 1 ศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์สตาร์ ระยอง
109 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรสาร 0-3861-0454

ธนาคารออมสินสาขา  ปลวกแดง

625/68-69 หมู่ที่ 1 ตำ�บลปลวกแดง อำ�เภอปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
โทร.0-3802-5900-1
โทรสาร 0-3802-5900

ธนาคารออมสินสาขา  แหลมทองพลาซา ระยอง

ชั้น 2 ศูนย์การค้าแหลมทองช็อปปิ้งพลาซา ระยอง
เลขที่ 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรสาร 0-3802-3423-4

ธนาคารออมสินสาขา  นิคมพัฒนา ระยอง

4/9 ม. 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรสาร 0-3863-7864

            

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
25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรสาร 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 13

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าใหม่                                           
53 ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066
โทรสาร 0-3943-1789 ต่อ 13

ธนาคารออมสินสาขา  ขลุง                           

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

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนท่าแฉลบ

573-575 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสาร 0-3932-8015 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  สอยดาว

177 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3936-4452
โทรสาร 0-3938-1010

ธนาคารออมสินสาขา  ห้วยสะท้อน

249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรสาร 0-3939-5318

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดเทศบาล 2

20 ถ.ประชานิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรสาร 0-3932-2127

ธนาคารออมสินสาขา เขาคิชฌกูฏ

4/105 หมู่ที่ 10 ตำ�บลพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194
โทรสาร 0-3930-9193

ธนาคารออมสินสาขา เรนโบว์ พลาซา จันทบุรี

อาคารเรนโบว์ พลาซา ห้องเลขที่ A2 เลขที่ 22/54-56
หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-8997
โทรสาร 0-3932-8998

ธนาคารออมสินสาขา  ตราด                      

81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสาร 0-3953-2040 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  เขาสมิง

183/2-3 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสาร 0-3959-9155

ธนาคารออมสินสาขา  เกาะช้าง

23/10 หมู่ที่ 4 บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง
จ.ตราด 23170
โทร. 0-3955-7398-9
โทรสาร 0-3955-7398

ธนาคารออมสินสาขา  คลองใหญ่

170/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรสาร 0-3958-2183

ธนาคารออมสินสาขา ชัยมงคล-ตราด

72 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-2433
โทรสาร 0-3951-2434

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1

369 ถ.สุขุมวิท ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรสาร 0-2389-3346-7

ธนาคารออมสินสาขา  สมุทรปราการ   

154 ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสาร 0-2395-0613 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา  บางพลี   

29 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสาร 0-2337-3523 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  บางบ่อ  

334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสาร 0-2708-4581 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  คลองด่าน   

71 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสาร 0-2330-1112 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

99 หมู่ที่ 10 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4280-3
โทรสาร 0-2134-4284

ธนาคารออมสินสาขา  เมืองสมุทร

369 ถ.สุขุมวิท ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรสาร 0-2389-3350

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  สถานีรถโดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  
อาคารผู้โดยสาร เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรสาร 0-2134-4479

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
989, 989/1, 989/2 และ 989/3 หมู่ที่ 6
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรสาร 0-2324-3343

ธนาคารออมสินสาขา เมกาบางนา

39 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2186-8760-1
โทรสาร 0-2186-8761

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ศรีนครินทร์

425 หมู่ที่ 5 ชั้น1 ห้อง GCR 103 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรสาร 0-2758-8744

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

200/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2181-7948-9
โทรสาร 0-2181-7948-9

ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2

9/7 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรสาร 0-2425-1096

ธนาคารออมสินสาขา  สำ�โรง   

407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพานสำ�โรง) อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรสาร 0-2394-3670 ต่อ 20
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ธนาคารออมสินสาขา  ปู่เจ้าสมิงพราย   

14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงกลาง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรสาร 0-2183-2041-2 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา  พระประแดง  

48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรสาร 0-2463-8764 ต่อ 15

ธนาคารออมสินสาขา  สุขสวัสดิ์  

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซีฉะเชิงเทรา

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

ธนาคารออมสินสาขา  บางนํ้าเปรี้ยว

247/1-2 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางนํ้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร. 0-3858-1394-5
โทรสาร 0-3858-1395

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

ธนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขต

ธนาคารออมสินสาขา  อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง  

ธนาคารออมสินภาค 16

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรสาร 0-2394-4007

ธนาคารออมสินสาขา  พระสมุทรเจดีย์

9/7 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1093
โทรสาร 0-2425-1092

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สำ�โรง 2

ห้องเลขที่ 2CR214 ชั้น 2 ห้างบิ๊กซี สำ�โรง2
เลขที่ 1293 ม. 4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรสาร 0-2380-0446

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR104/2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรสาร 0-2464-4272

7/5-7/6 หมู่ที่ 4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 0-3859-7804-6
โทรสาร 0-3859-7804-6
20 ชั้น 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรสาร 0-7727-2589

ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1

101/10 ชั้น 3 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสาร 0-7750-6444 ต่อ 13

ธนาคารออมสินสาขา  ชุมพร

101/10 ชั้น 2 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรสาร 0-7751-1150

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าแซะ                    

244 หมู่ที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0-7758-4225
โทรสาร 0-7759-9252

ธนาคารออมสินสาขา  ปากนํ้าชุมพร                                                  
106/3 หมู่ที่ 2 ต.ปากนํ้าชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรสาร 0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13

ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา

ธนาคารออมสินสาขา  ปะทิว                                       

ธนาคารออมสินสาขา  ฉะเชิงเทรา                    

ธนาคารออมสินสาขา  ระนอง                                    

ธนาคารออมสินสาขา  บางคล้า                      

ธนาคารออมสินสาขา  กระบุรี                                       

106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-7075-6
โทรสาร 0-3851-7075 ต่อ 24
115 ถ.สันติราษฎร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-1716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรสาร 0-3851-1076 ต่อ 24
94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1076
โทรสาร 0-3854-1899

ธนาคารออมสินสาขา  บางปะกง                      
239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016
โทรสาร 0-3853-1016 ต่อ 7

ธนาคารออมสินสาขา  พนมสารคาม

685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒนา ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสาร 0-3855-1555 ต่อ 22

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนมหาจักรพรรดิ์

106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-2432
โทรสาร 0-3881-2589

51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094
โทรสาร 0-7759-1111
256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7781-2923
โทรสาร 0-7781-1542

151 หมู่ที่ 2 ถ.สถาพร ต.นํ้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสาร 0-7789-1235

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนเรืองราษฎร์

337 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรสาร 0-7782-5756

ธนาคารออมสินสาขา มาบอำ�มฤต

65 หมู่ที่ 13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรสาร 0-7765-6342

ธนาคารออมสินสาขา สุขสำ�ราญ

13 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.กำ�พวน อ.สุขสำ�ราญ จ.ระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรสาร 0-7789-3168

ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2

77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรสาร 0-7753-6830

ธนาคารออมสินสาขา  สวี

404 หมู่ที่ 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. 0-7753-1205
โทรสาร 0-7753-1255

ธนาคารออมสินสาขา  หลังสวน                      

16-18 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรสาร 0-7754-1151

ธนาคารออมสินสาขา  ปฐมพร

229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1
โทรสาร 0-7757-6531

ธนาคารออมสินสาขา  ทุ่งตะโก

77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรสาร 0-7753-6760

ธนาคารออมสินสาขา  ละแม

197/6 หมู่ที่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรสาร 0-7755-9463

ธนาคารออมสินสาขา พะโต๊ะ

261/2 หมู่ที่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรสาร 0-7753-9207

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

20 ชั้น 3 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรสาร 0-7727-5794

ธนาคารออมสินสาขา  สุราษฎร์ธานี                 

490-494 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-9387
โทรสาร 0-7727-2019

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

ชั้น 2 ห้องเลขที่ 237 โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
เลขที่ 209, 209/1, 209/2, ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎ์ธานี 84320
โทร. 0-7741-0537
โทรสาร 0-7741-0536

ธนาคารออมสินสาขา  บ่อผุด

119/41 หมู่ที่ 1 ถ.รอบเกาะ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรสาร 0-7742-5131

ธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน

50/10-11 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรสาร 0-7737-7580

ธนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล

83/12-13 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7735-5112-3
โทรสาร 0-7735-5112-3

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาเดิม

92/17-18 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทร. 0-7735-9752, 0-7735-9753
โทรสาร 0-7735-9752 ต่อ 5

ธนาคารออมสินสาขา ละไม

108/10 หมู่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรสาร 0-77458192-3 ต่อ 106

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.0-7748-9749
โทรสาร 0-7748-9750

ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2

103 ชั้น 3 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรสาร 0-7731-1262

ธนาคารออมสินสาขา  ไชยา                         

465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 0-7743-1031
โทรสาร 0-7743-1031

ธนาคารออมสินสาขา  พุนพิน                         

103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสาร 0-7731-1314

ธนาคารออมสินสาขา บางสวรรค์

134 /1-2 ม. 4 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรสาร 0-7736-5326

ธนาคารออมสินสาขา วิภาวดี

40/34 ม. 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรสาร 0-7729-2160

ธนาคารออมสินสาขา ชัยบุรี

7/22-23 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โทร. 0-7736-7111
โทรสาร 0-7736-711

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาขุน

34/3-4 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 077-397464
โทรสาร 077-397464 ต่อ 106

ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต

125 ชั้น 3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสาร 0-7621-9018

ธนาคารออมสินสาขา  ภูเก็ต

125 ชั้น 2 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสาร 0-7621-1113

ธนาคารออมสินสาขา  ป่าตอง                                      
132-138 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรสาร 0-7634-6668

ธนาคารออมสินสาขา  ถลาง                                  
169/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502
โทรสาร 0-7631-1990

ธนาคารออมสินสาขา  โฮมโปร ห้าแยกฉลอง                                  
ห้อง RTD 201 ชั้น 2 ห้างโฮมโปรวิลเลจ ภูเก็ต
เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4360
โทรสาร 0-7638-4359

ธนาคารออมสินสาขา  เชิงทะเล

141, 143 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรสาร 0-7632-5297

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านนาสาร                  

ธนาคารออมสินสาขา  พระแสง                       

ธนาคารออมสินสาขา  เกาะสมุย                   

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าฉาง                        
88/1 หมู่ที่ 6 ถ.พุนพิน-ไชยา ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรสาร 0-7738-9113

ห้องเลขที่ TC018-TC020 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่ 74-75 หมู่ที่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรสาร 0-7630-7118

ธนาคารออมสินสาขา  กาญจนดิษฐ์                  

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าชนะ                                                       

ธนาคารออมสินสาขา  สามกอง

ธนาคารออมสินสาขา  คีรีรัฐนิคม                    

ธนาคารออมสินสาขา ป่าตองโอทอป

45 ถ.วิเวก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192
โทรสาร 0-7734-1373
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
102/2 หมู่ที่ 1 ถ.หน้าอำ�เภอ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883
โทรสาร 0-7737-9019

21/1 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0295
โทรสาร 0-7736-9116

393 หมู่ที่ 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242
โทรสาร 0-7738-1242

209 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192
โทรสาร 0-7736-1192

176 หมู่ที่ 1 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสาร 0-7739-1116

ธนาคารออมสินสาขา  ดอนสัก                        

ธนาคารออมสินสาขา  พนม

ธนาคารออมสินสาขา  เวียงสระ                      

3 หมู่ที่ 5 ถ.ชลคราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรสาร 0-7737-1280

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนราษฎร์อุทิศ

20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-3143
โทรสาร 0-7728-4977

326 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
84250
โทร. 0-7739-9336
โทรสาร 0-7739-9303

ธนาคารออมสินสาขา เคียนซา

76/3 หมู่ที่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โทร. 0-7729-7429-30
โทรสาร 0-7729-7429-30

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

371/51-54 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรสาร 0-7621-5612
237/18 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-9704
โทรสาร 0-7634-9703

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพกระษัตรี

5/21-22 หมู่ที่ 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3305
โทรสาร 0-7621-3306

ธนาคารออมสินสาขา กมลา

66/4 หมู่ที่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7638-5764
โทรสาร 0-7638-5763

ธนาคารออมสิน

179

ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา ถนนพูนผล

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดหัวอิฐ

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกท่าเรือ

ธนาคารออมสินสาขา  นครศรีธรรมราช

32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3475
โทรสาร 0-7621-3476
114/49 ม. 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรสาร 0-7635-0169

ธนาคารออมสินสาขา กะรน

279 - 281 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร. 0-7639-6608
โทรสาร 0-7639-6607

ธนาคารออมสินเขตพังงา                                     

203 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรสาร 0-7641-3248

ธนาคารออมสินสาขา  พังงา                                       
203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสาร 0-7643-0322

ธนาคารออมสินสาขา  เกาะยาว

37/6 หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรสาร 0-7659-7373

ธนาคารออมสินสาขา  ตะกั่วป่า                                     
1 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรสาร 0-7642-5112

ธนาคารออมสินสาขา  โคกกลอย                                    
67 หมู่ที่ 2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสาร 0-7658-1763

ธนาคารออมสินสาขา  ท้ายเหมือง                  

72 หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194
โทรสาร 0-7657-1194

ธนาคารออมสินสาขา  คุระบุรี

419 หมู่ที่ 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009
โทรสาร 0-7649-1009

ธนาคารออมสินสาขา  ทับปุด

55/14 หมู่ที่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสาร 0-7659-9224

ธนาคารออมสินสาขา ย่านยาว

2/21-23 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรสาร 0-7647-1305

ธนาคารออมสินสาขา เขาหลัก

56/116-117 หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทร. 0-7648-6758
โทรสาร 0-7648-6759

ธนาคารออมสินภาค 17

15/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรสาร 0-7534-6972

15/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสาร 0-7534-5672
1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรสาร 0-7534-5670

ธนาคารออมสินสาขา  ปากพนัง                     

108 ถ.ชายนํ้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0-7551-7212
โทรสาร 0-7551-7212

ธนาคารออมสินสาขา  สิชล                                                      
274 หมู่ที่ 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมราช ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสาร 0-7553-6635

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าศาลา                                                   
263/2 ถ.นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสาร 0-7552-1129

ธนาคารออมสินสาขา  เชียรใหญ่                   
4 ม.3 ถ.เกียรติดำ�รง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรสาร 0-7538-6050

ธนาคารออมสินสาขา  หัวไทร                        

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

ธนาคารออมสินสาขา  ขนอม                      

109 ม.3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044
โทรสาร 0-7552-8044

ธนาคารออมสินสาขาย่อย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 1 อาคารไทยบุรี ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรสาร 0-7538-4151

ธนาคารออมสินสาขา ลานสกา

17 หมู่ที่ 1 ถ.กะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรสาร 0-7537-4417 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน นครศรีธรรมราช

156 หมู่ที่ 2 ถ.ภักดีราษฎร์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรสาร 0-7548-1511

ธนาคารออมสินสาขา  จันดี                       
73 หมู่ที่ 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสาร 0-7548-6485

ธนาคารออมสินสาขา  ทุ่งใหญ่

9 หมู่ที่ 2 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรสาร 0-7548-9097

ธนาคารออมสินสาขา  ชะอวด                       
31 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาบำ�รุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรสาร 0-7538-1290

ธนาคารออมสินสาขา  ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
ชั้น 2 ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
เลขที่ 303/2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรสาร 0-7541-1884

ธนาคารออมสินสาขา  พิปูน

182/1 ม. 1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรสาร 0-7549-9156

ธนาคารออมสินสาขา  ถ้ำ�พรรณรา

289/1 ม.3 ถ.ถ้ำ�พรรณรา - ทานพอ ต.ถ้ำ�พรรณรา อ.ถ้ำ�พรรณรา
จ.นครศรีธรรมราช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรสาร 0-7530-6304

ธนาคารออมสินสาขา บางขัน

99/9 ม.14 ต.บ้านลำ�นาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรสาร 0-7548-7879

ธนาคารออมสินสาขา ช้างกลาง

141 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรสาร 0-7575-5711

ธนาคารออมสินสาขา พรหมคีรี

121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสาร 0-7521-8063

11 หมู่ที่ 1 ถ.พรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร 0-7539-6157-8
โทรสาร 0-7539-6158 ต่อ 16

ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2

โทรสาร 0-7535-6840

ธนาคารออมสินสาขา  ทุ่งสง                      

รายงานประจำ�ปี 2556

ธนาคารออมสินสาขา  ฉวาง                       

ธนาคารออมสินเขตตรัง

19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรสาร 0-7541-2931 ต่อ 21

180

7/1 หมู่ที่ 12 ถ.ตลาดนอก อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7533-6092
โทรสาร 0-7533-6092

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน นครศรีธรรมราช ชั้น 2 ห้องเลขที่
207-208 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7534-0336-7
โทรสาร 0-7534-0337 ต่อ 18

1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6838-40

ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1

ธนาคารออมสินสาขา  ร่อนพิบูลย์                   

19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสาร 0-7542-1318

121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165
โทรสาร 0-7521-6042 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  ตรัง

ธนาคารออมสินสาขา  ย่านตาขาว

1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430
โทรสาร 0-7528-1432

ธนาคารออมสินสาขา  กันตัง

130 ถ.สกลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรสาร 0-7525-2929

ธนาคารออมสินสาขา  ห้วยยอด

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ทับ

ธนาคารออมสินสาขา  สตูล

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กระบี่

454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244
โทรสาร 0-7527-1026
13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923
โทรสาร 0-7471-1058

ธนาคารออมสินสาขา  ละงู

384 หมู่ที่ 4 ถ.ละงู-ปากบารา ต.กำ�แพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรสาร 0-7478-2700 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  โรบินสัน ตรัง

ห้องเลขที่ 213 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง
เลขที่ 138 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรสาร 0-7582-0484

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งยาว

24-25 ถ.สายปะเหลียน-ทุ่งหว้า ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง 92180
โทร 0-7550-1648
โทรสาร 0-7550-1649 ต่อ 16

ธนาคารออมสินสาขา รัษฎา

59 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โทร 0-7528-6308-9
โทรสาร 0-7528-6310

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ (สตูล)

306 - 306/1 ถ.ฉลุง – ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7578-7337
โทรสาร 0-7578-7338

ธนาคารออมสินเขตกระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรสาร 0-7562-2419 ต่อ 21

ธนาคารออมสินสาขา  กระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรสาร 0-7561-1251 ต่อ 15

231 ม.10 ต.ลำ�ทับ อ.ลำ�ทับ จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7570-2192
โทรสาร 0-7570-2193

ธนาคารออมสินสาขา  จะนะ

ธนาคารออมสินเขตพัทลุง

33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรสาร 0-7437-6288

17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5954
โทรสาร 0-7469-5955 ต่อ 23

ธนาคารออมสินสาขา  ตะโหมด

ธนาคารออมสินสาขา  อ่าวลึก

3/10 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร 0-7561-0836
โทรสาร 0-7563-4264

ธนาคารออมสินสาขา  เหนือคลอง

1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรสาร 0-7569-1509

ธนาคารออมสินสาขา  เกาะลันตา

305/8-9 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรสาร 0-7568-4313

ธนาคารออมสินสาขา  นาทวี

ธนาคารออมสินสาขา  ปากพะยูน

29 ถ.ราษฎร์บำ�รุง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสาร 0-7437-7173

ธนาคารออมสินสาขา  เขาชัยสน

280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทร. 0-7433-1958
โทรสาร 0-7433-1720

9-11 ถ.นิวาส อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรสาร 0-7461-3126
795 ถ.ปากพะยูน-หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสาร 0-7469-9121
598 ถ.เขาชัยสน-จงเก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสาร 0-7469-1161 ต่อ 14

ธนาคารออมสินสาขา  ควนขนุน

228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7468-1078
โทรสาร 0-7468-1206 ต่อ 3

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  ป่าพะยอม

419 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7484-1299
โทรสาร 0-7484-1300

ธนาคารออมสินภาค 18

28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรสาร 0-7569-9207

ธนาคารออมสินสาขา  เทพา

ธนาคารออมสินสาขา  พัทลุง

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเก่า

ธนาคารออมสินสาขา  คลองท่อม

1 หมู่ที่ 2 ถ.ดำ�รงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. 0-7420-6465
โทรสาร 0-7420-7117

4 ถ.แปลงประดิษฐ์ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 (อาคารเก่า)
217,219 ถ.นาทวี-จะนะ ต.นาทวี อ.นาทวี
จ.สงขลา 90160 (อาคารชั่วคราว)
โทร. 0-7437-1021
โทรสาร 0-7437-1998

17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรสาร 0-7469-5008 ต่อ 12

ธนาคารออมสินสาขาย่อย อ่าวนาง

36-36/1 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 0-7566-4440
โทรสาร 0-7566-4441

13 ม.3 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรสาร 0-7439-7196

ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR 102/2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี กระบี่
เลขที่ 349 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรสาร 0-7570-115

ธนาคารออมสินสาขาย่อย  ป่าบอน

420/2-3 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร 0-7569-5641
โทรสาร 0-7569-5641 ต่อ 26

ธนาคารออมสินสาขา  สทิงพระ

137/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรสาร 0-7484-1633
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
(อาคารชั่วคราว) 11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
โทร. 0-7431-1222
โทรสาร 0-7431-1222

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1

11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
(สาขาสิงหนคร สำ�นักงานชั่วคราว)
โทร. 0-7433-1377
โทรสาร 0-7433-1377

ธนาคารออมสินสาขา  สงขลา

11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
(อาคารชั่วคราว)
โทร. 0-74 31-1018
โทรสาร 0-7431-1018

ธนาคารออมสินสาขา  ระโนด

1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0-7439-3338,0-7439-1095
โทรสาร 0-7439-1095

ธนาคารออมสินสาขา  สะบ้าย้อย

ธนาคารออมสินสาขา  สิงหนคร

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)
90/177-178 ม.10 ถ.กาญจนวณิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรสาร 0-7456-8037

ธนาคารออมสินสาขา วชิราสงขลา

119 ถ.ราชดำ�เนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรสาร 0-7432-3177

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส สงขลา

ห้อง 110 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา
64 ม.2 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรสาร. 0-74307995-6 ต่อ 106

ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2

156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรสาร 0-7426-1969

ธนาคารออมสินสาขา  หาดใหญ่

156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรสาร 0-7424-3031 ธนาคารออมสินสาขา สะเดา
101 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร 0-7441-2445

ธนาคารออมสินสาขา สะเดา

101 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร 0-7441-2445

ธนาคารออมสินสาขา  รัตภูมิ

254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำ�ธร ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรสาร 0-7438-9114

ธนาคารออมสิน
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ทำ�เนียบสาขา
ธนาคารออมสินสาขา  คลองแงะ

474/51-52 ถ.คลองแงะ-นาทวี หมู่ที่ 5 ต.พังลา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรสาร 0-7454-1031

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีภูวนารถ

54-54/1 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรสาร 0-7423-2624

ธนาคารออมสินสาขา  ปาดังเบซาร์

139 ถ.ศิริมงคล ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทร. 0-7444-4125 ,0-7452-1618
โทรสาร 0-7452-1618 ต่อ 17

ธนาคารออมสินสาขา  หาดใหญ่ใน

1064 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-3930
โทรสาร 0-7425-2889

ธนาคารออมสินสาขา  ควนเนียง

93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทร. 0-7443-2338
โทรสาร 0-7438-6602

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านไทย-จังโหลน

999/9,11 ถ.กาญจนวนิช หมู่ที่ 7 ต.สำ�นักขาม อ.สะเดา
จ.สงขลา 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรสาร 0-7455-7379

ธนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร์

333/75-76 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7421-4420-1
โทรสาร 0-7421-4422

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่

62/5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรสาร 0-7425-7445

ธนาคารออมสินสาขา สยามนครินทร์

บล็อกเลขที่ 2-04 และ 2-05 ชั้น 2 โครงการสยามนครินทร์
คอมเพล็กซ์
เลขที่ 489 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0-7423-2955, 0-7423-2956
โทรสาร 0-7423-2957

ธนาคารออมสินสาขา บ้านพรุ

432/5-6 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรสาร 0-7438-4997

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ชั้น 3 ห้องเลขที่ 333 โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
1518 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7433-9910
โทรสาร 0-7433-9910 ต่อ 106

ธนาคารออมสินเขตปัตตานี

88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสาร 0-7333-6975

ธนาคารออมสินสาขา  ปัตตานี

88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสาร 0-7333-5107

ธนาคารออมสินสาขา  สายบุรี

4/1 ถ.สุริยะ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสาร 0-7341-1018
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ธนาคารออมสินสาขา  โคกโพธิ์

120 ถ.เพชรเกษม อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสาร 0-7343-1048

ธนาคารออมสินสาขา  ยะลา

435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7324-4077
โทรสาร 0-7321-2390

ธนาคารออมสินสาขา  เบตง

24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสาร 0-7323-1413

ธนาคารออมสินสาขา  บันนังสตา

85/7 ถ.สุขยางค์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสาร 0-7328-9462

ธนาคารออมสินสาขา  ยะหา

90 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7329-1259
โทรสาร 0-7329-1231

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนหนองจิก ปัตตานี
300/22 -23 ม. 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-3206
โทรสาร 0-7333-3207

ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส

368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-2762, 0-7351-2763
โทรสาร 0-7351-2762 ต่อ 102

ธนาคารออมสินสาขา  นราธิวาส

368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1068
โทรสาร 0-7351-1068 ต่อ 103

ธนาคารออมสินสาขา  สุไหงโก-ลก

11 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสาร 0-7361-1047

ธนาคารออมสินสาขา  ตากใบ

19 ถ.ป้องนรภัย ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โทร. 0-7358-1498 , 0-7358-1211
โทรสาร 0-7358-1211

ธนาคารออมสินสาขา  รือเสาะ

112/1-2 ถ.รือเสาะ-สนองกิจ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสาร 0-7357-1008

ธนาคารออมสินสาขา  ตันหยงมัส

8 ถ.เทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7367-1771 , 0-7367-1042
โทรสาร 0-7367-1042 ต่อ 106

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี

258 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรสาร 0-7365-1707

ธนาคารออมสินสาขา  สุคิริน

อาคารภายในบริเวณที่ว่าการอำ�เภอสุคิริน หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสาร 0-7365-6366

ธนาคารออมสินสาขา  สุริยะประดิษฐ์

153/4-5 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรสาร 0-7353-2450

ธนาคารออมสิน
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