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กิจการออมสินของประเทศไทยถือก�าเนิดขึ้นจาก 

พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 

ที่ทรงต้องการให้ราษฎร มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและมีการออมเงินอย่างถูกวิธี 

คลังออมสิน จึงถือก�าเนิดขึ้น โดยแรกเริ่มสังกัดอยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หรือกระทรวงการคลัง

ด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสินซึ่งประกาศใช้ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๖ 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๙ รัฐบาลได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกัน อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง 

ปัจจุบัน ธนาคารออมสิน มีพนักงานจ�านวน ๑๕,๓๖๖ คน มีสาขา ๑,๐๒๕ แห่งทั่วประเทศ 

มีส�านักงานใหญ่ ต้ังอยู่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ธนาคารออมสินได้ด�าเนินกิจการมาครบ ๑๐๑ ปี

“

”

๑๐๑ ปี
ธนาคารออมสิน
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8  - รายงานประจ�าปี 2557

ด้านการส่งเสริมการออมและสร้างวินัย

ทางการเงิน

โครงการธนาคารโรงเรียน  
จากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ด้านการออม และน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาสู่โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เป็นการจ�าลอง 
สาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นผู้ด�าเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแล
ของธนาคารออมสินสาขาที่ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาต่อยอด 
ให้เด็กมีนิสัยรักการออม ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  
เ ริ่ มด� า เนิ นการมาตั้ ง แต ่ ป ี  2 541 มาจนถึ ง ในป ี  2557  
มธีนาคารโรงเรียนทัว่ประเทศทัง้สิน้ จ�านวน 973 แห่ง มบีญัชีเงนิออม 
 2,029,559 บัญชี และมีเงินออมสะสมในโครงการธนาคารโรงเรียน
ทั้งหมด 792,666,176.34 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน

กับความรับผิดชอบต่อสังคม
 ธนาคารออมสินให้ความส�าคัญกับบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ โดยยึดหลักการเรียนรู้ 

การมีส่วนร่วม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างย่ังยืน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้
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9ธนาคารออมสิน -

ด้านการศึกษา / วิชาการ

โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ 
“ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 

จากความส�าเร็จของโครงการ “ออมสิน จากร้อย 
สู่เงินล้าน” ปี 1 ที่มีผู้เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวด
กว่า 1,200 ทีม ต่อยอดในปี 2557 ด้วย โครงการสุดยอด
แนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”   
ปี 2  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่อายุ 16 - 25 ปี ร่วมส่ง
แนวคิดธุรกิจที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ
สามารถน�าแนวคดิมาปรบัปรงุ พฒันา เพือ่เตรยีมความพร้อม

ในการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ประกวดชิงรางวัลเงินทุนรวม 3 ล้านบาท พร้อมการศึกษาดูงาน 
ต่างประเทศ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินทุน 1,000,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินทุน 500,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 
เงินทุน 200,000 บาท รางวัลชมเชยจ�านวน 7 รางวัล เงินทุนรางวัลละ 30,000 บาท รางวัล Popular Vote เงินทุน 15,000 บาท 
รางวัลผู้ร่วมโหวต จ�านวน 10 รางวัล รวมเป็นเงิน 140,000 บาท และรางวัลออมสินแมวมอง 10,000 บาท

สนับสนุนการจัดสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
 โครงการภายใต้ความร่วมมอืระหว่างธนาคารออมสนิ มลูนธิิร่มฉตัร และส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถทางภาษาไทย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และผู้ได้ล�าดับที่ 1 - 10 ของแต่ละระดับจะได้
รบัคดัเลอืกให้เข้าสูร่อบการแข่งขนัเพชรยอดมงกุฎซ่ึงถือเป็นรอบชงิชนะเลศิ เพือ่ชงิถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 1/2557 โดยธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นจ�านวนเงิน 1,500,000 บาท

สนับสนุนการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
 โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน มูลนิธิร่มฉัตร ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส�านักงาน       
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ทดสอบความสามารถทางคณติศาสตร์ เปิดรบันกัเรยีนทกุสงักดัทัว่ประเทศ 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และมัธยมศึกษา       
ปีที่ 4 - 6 และผู้ได้ล�าดับที่ 1 - 10 ของแต่ละระดับจะได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎซึ่งถือเป็นรอบชิงชนะเลิศ         
เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 17/2557 โดยธนาคารออมสินมอบเงิน
สนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นจ�านวนเงิน 1,500,000 บาท
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เงิน 31 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท เหรียญทองแดง 48 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และรางวัลชมเชย 1,315 รางวัล รางวัลละ 
1,000 บาท ในปี 2557 มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมทดสอบประเมินความสามารถฯ จ�านวน 142,062 คน จาก 2,561 โรงเรียน มีผู้ได้รับ
รางวัลทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม 1,412 คน รางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,298,000 บาท   

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยน�าเรื่อง “คุณธรรม” ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นคุณสมบัติส�าคัญในการจัดการประกวด ในปี 2557 มีโรงเรียนและสถานศึกษาที่ได้
รับรางวัล จ�านวน 44 แห่ง และมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จ�านวน 110 คน โดยในประเภทโรงเรียนและสถานศึกษาจะได้เงินสนับสนุน 
แห่งละ 100,000 บาท พร้อมเกยีรตบิตัร ส่วนในประเภทของนกัเรยีนและนกัศึกษาจะได้เงินสนบัสนนุทนุการศึกษาคนละ 40,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร

สนบัสนนุการพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี(สสวท.) จัดประเมินความสามารถทางคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียน ภายใต้การประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(Thailand Educational Development Evaluating Test 
(TEDET) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และสนบัสนนุการจดัอบรม
ครเูพ่ือให้ความรูใ้นการใช้งานระบบ (TEDET) เพือ่ส่งเสรมิการ
สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต แบ่งรางวัลเป็นประเภท
เหรียญทองจ�านวน 18 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท เหรียญ

สนับสนุนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
 มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอันเป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ�านวยต่อการเรียนการสอน น�าไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคม

 จัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษา (อาคารเรียน)
สนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน 2 แห่ง ณ โรงเรียน 

ตชด.บ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา และโรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดย
มีงบประมาณการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 7,853,156 บาท

 การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ป ี
สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้ช่ือ ‘โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องธนาคารออมสิน’ เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่

มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ธนาคารให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ปีละ 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท  
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ด้านกีฬา / ศิลปวัฒนธรรม

โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน 
 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาให้กับนักเรียน และนักศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความมีน�้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี  
อันเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิต สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคม เพิ่มทักษะเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท�างานเป็นทีม ตลอดจนเป็นบันไดไปสู่โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไป 
ในปี 2557 ธนาคารออมสินจัดการแข่งขันประเภทกีฬาฟุตซอล ซ่ึงมีนักกีฬาจากธนาคารโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 1,258 ทีม  
รวมนักกีฬากว่า 15,000 คน โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดขึ้นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนับสนุนกีฬายิมนาสติก
 มอบเงนิสนบัสนนุให้กบัสมาคมยิมนาสตกิแห่งประเทศไทย 
ประจ�าปี 2557 จ�านวน 15 ล้านบาท ตามแผนพัฒนากีฬา
ยิมนาสติกสู่ความเป็นเลิศ เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556 - 
2559 ในวงเงินรวม 60 ล้านบาท เพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขัน
ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิก
เกมส์อย่างต่อเนื่อง 

 
โครงการ สานฝันปิงปองไทยสู่ปิงปองโลก

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สานฝันปิงปองไทยสู่ปิงปอง
โลก” ให้กับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จ�านวน 
500,000 บาท โครงการ “สานฝันปิงปองไทยสู่ปิงปองโลก” เป็น
โครงการพัฒนานักกีฬาเทเบิลเทนนิสในระดับเยาวชนที่ผ่านการ
คัดเลือก จ�านวน 2 คน ได้แก่ นายภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล 
และนางสาวธมลวรรณ เขตต์เข่ือน เพ่ือเข้าร่วมการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาให้สามารถก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไปในอนาคต
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ดนตรีธนาคารโรงเรียน 
เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสและมีเวทีของการแสดงความ

สามารถด้านดนตรี ตลอดจนมุ่งพัฒนาความสามารถเด็กไทย
ให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศ ธนาคารออมสินจึงได้จัด
ประกวดดนตรีให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียนข้ึน ตั้งแต่ปี 2552 
จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 6 แล้ว

ส�าหรบัปี 2557 จดัการประกวดใน 4 ประเภทชนดิดนตรี 
ประกอบด้วย Symphonic Band, การขับร้องประสานเสียง, 
การขับร้องเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) และการขับร้องเพลง
ไทยลกูทุ่ง มีโรงเรียนเข้าร่วม 122 โรงเรียน และมนีกัเรยีนสมคัร
เข้าร่วมการประกวดทั้ง 4 ประเภท 1,302 คน รอบชิงชนะเลิศ 
จัดขึ้น ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่

ด้านสังคม / ชุมชน

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่จัดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก

และเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติด้วยรูปแบบค่ายลูกเสือ ในปี 2557 จัดค่าย จ�านวน 12 แห่ง แห่งละ 5 วัน ทั่วประเทศ มุ่งหวัง
การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ เห็นถึงคุณค่าในตนเอง และคุณค่าในตัวผู้อื่น ตระหนักถึงความ 
รับผิดชอบต่อการกระท�าความผิดของตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม พร้อมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต และเตรียมความพร้อมปรับทัศนคติก่อนกลับสู่สังคมปกติ 

“บวร” 
 “บวร” เป็นการน�าเอาพยัญชนะต้น ของค�าว่า บ้าน วัด โรงเรียน มาหลอมรวมกัน 3 สถาบัน ที่เป็นรากฐานของการสร้าง
จิตส�านึก แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ที่สามารถท�าให้สังคมเข้มแข็ง พัฒนาเครือข่าย น�าสู่ภราดรภาพและความ
สมานฉันท์ อันเป็นจุดหมายที่ธนาคารออมสินร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนได้ในอีกหนึ่งแนวทาง เพราะทั้ง 3 สถาบัน 3 พยัญชนะ  
จะต้องเชือ่มโยงเกือ้หนนุกนั ขาดซึง่กนัและกนัไม่ได้ ดังภาษติทีว่่า “วดัจะดีมหีลกัฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมวีดัดดันสิยั 
บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง”
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และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ให้กับโรงเรียน อาทิ พัดลม และเครื่องกรองน�้า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพและบริการ
ตัดผมให้แก่คนในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ มอบยาสามัญประจ�าบ้านให้กับผู้สูงอายุในชุมชน มอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ของโรงเรียนบ้านเขาขวาง มอบเคร่ืองดนตรีไทย และเครื่องท�าน�้าดื่มสะอาด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,600 บาท 

  “ออมสิน เติมรัก เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” ธนาคารออมสินสายกิจการสาขา 3 : มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน         
วดัดอนจัน่เพือ่จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนการสอนประกอบด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ 20 ชดุ จ�านวน 250,000 บาท 
เครื่องดนตรีส�าหรับวงดุริยางค์ของโรงเรียน จ�านวน 200,000 บาท  ชุดลูกเสือ - เนตรนารี 400 ชุด จ�านวน 220,000 บาท รวมทั้ง 
เงินสนับสนุนการซ่อมแซมรั้ว ทาสี และปรับปรุงอาคารเรียน จ�านวน 77,550 บาท จัดเลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน รวมเป็นเงินกว่า 
800,000 บาท และได้มอบเงินสนับสนุนแก่วัดสันปูเลย สะหลีเวียงแก้ว ต.วัดสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างอาคารเรียน 
พระปริยัติธรรมฯ เป็นเงิน 100,000 บาท 

 ธนาคารออมสินจึงก�าหนดให้สายงานกิจการสาขา
ของธนาคารทัว่ประเทศจดักจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคม ภายใต้
แนวทาง “บวร” มุ่งพัฒนา บ้าน วัด และโรงเรียน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อาทิ 

  “ออมสนิแต้มสเีตมิฝัน ปันรกัสูน้่อง” ธนาคารออมสนิ
สายกิจการสาขา 1 : ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กหญิง
บ้านราชวถิ ีทีม่อีายรุะหว่าง 5 - 18 ปี ที่ประสบปัญหาให้ได้รับ
โอกาสทางสังคมทัดเทียมกับเด็กทั่วไป โดยมอบสนามเด็กเล่น 
ศูนย์เรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ชุดหูฟังคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา 
แปลงผักปลอดสารพิษและเคร่ืองอุปโภคบริโภค รวมเป็นเงิน
กว่า 700,000 บาท พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ 
จ�านวน 402 คน ณ สถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร

  “ออมสินสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน” ธนาคาร
ออมสนิสายกิจการสาขา 2 : ร่วมถวายปัจจยัจ�านวน 20,000 บาท 
พร้อมเครือ่งไทยธรรมแด่พระภิกษสุงฆ์ส�านกัสงฆ์หนองโสนโพธิท์อง 
จ.ลพบุรี และมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 
รวมเป็นเงิน 494,400 บาท ส�าหรับใช้ในการจัดสร้างห้องน�้า
และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงจัดซ้ือสิ่งของจ�าเป็น
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 “101 ปี ออมสินส่งความสุขสู่ชุมชนและสังคม” : ธนาคารออมสินสายกิจการสาขา 6 : ถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พระอุโบสถวัดศรีสุวรรณ จ�านวน 300,000 บาท มอบเงินสนับสนุนเคร่ืองเล่นสนาม อุปกรณ์กีฬา และ 
ทุนการศึกษา จ�านวนรวม 100,000 บาท แก่โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีรั้ว อุปกรณ์
แผ่นยางปูพื้นภายในอาคารสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ของเล่นส�าหรับเด็ก จ�านวนรวม 50,000 บาท แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่าชนะ และที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี มอบเงินสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
อุปกรณ์กีฬา และเคร่ืองอุปโภคบริโภค จ�านวน 150,000 บาท และชุดโต๊ะอาหาร จ�านวน 15 ชุด เป็นเงิน 105,000 บาท

สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในการด�าเนินการโครงการพัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟู

และงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ 21 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 - 
2557 โดยมอบเงินสนับสนุนจ�านวนปีละ 21 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท 

ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ในปีทีผ่่านมาประเทศไทยต้องประสบกบัปัญหาจากภยัธรรมชาตมิากมาย ไม่ว่าจะเป็นภยัน�า้ท่วม ภยัหนาว และภยัแผ่นดนิไหว

ครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมาก ธนาคารออมสินจึงด�าเนิน “โครงการ
ออมสินห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ” ตามประเภทของภัยธรรมชาติ ดังนี้

  ภัยหนาว
 ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โดยมอบผ้าห่มกันหนาวจ�านวน 

3,400 ผืน และเสื้อกันหนาวจ�านวน 10,000 ตัว รวมงบประมาณสนับสนุนกว่า 2,500,000 บาท  

  “โครงการ ปันน�้าใจ ให้รอยย้ิม” : ธนาคารออมสิินสายกจิการสาขา 4 : สมทบทุนสร้างหอฉัน 300,000 บาท และมอบชุด
ปฏิบัติธรรม 100 ชุด 20,000 บาท ให้กับวัดเข่ือนอุบลรัตน์ มอบถังเก็บกักน�้าให้ “โครงการ ปันน�้าใจให้รอยยิ้มกับออมสินภาค 11” 
กับชมุชน 18 ชดุ รวม 18 ชุมชน มอบเงนิสนบัสนนุปรบัปรงุอาคารฟ้ืนฟสูมรรถภาพส�าหรบัเด็กพกิารโรงเรยีนศรสีงัวาลย์ 250,000 บาท 
มอบเงินสนับสนุนสิ่งของจ�าเป็น จ�านวน 20,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนการศึกษา 
คนตาบอดขอนแก่น จ�านวน 100,000 บาท 

 “ออมสินอาสา พัฒนาชุมชน” : ธนาคารออมสินสายกิจการสาขา 5 : จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์โรงเรียน
ในสังกัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ  โดยสนับสนุนเคร่ืองเล่นสนาม เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ�านวน 18 ชดุ เครือ่งกรองน�า้และแทงค์น�า้ เป็นเงินรวม 393,775 บาท  
พร้อมมอบชุดกีฬาให้นักเรียน จ�านวน 160 ชุด ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์และบุตรลูกค้าธนาคารประชาชน 
จ�านวน 25 ทุน เป็นเงินรวม 75,000 บาท และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน จ�านวน 101 ชุด 
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15ธนาคารออมสิน -

  น�้าท่วม
 บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยมอบถุงยังชีพจ�านวน 6,800 ชุด รวมงบประมาณ

สนับสนุนกว่า 3 ล้านบาท 
 
  แผ่นดินไหว 
 มอบถงุยังชีพให้กบัครอบครัวประชาชนทีไ่ด้รบัความเดือดร้อนจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวในพืน้ที ่ อ.แม่สรวย และ อ.แม่ลาว 

จ.เชยีงราย จ�านวน 700 ครวัเรอืน พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุการบรูณะซ่อมแซมศาสนสถานทีเ่สยีหายจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว จ�านวน 
5 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดแม่สรวยหลวง วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว วัดอุดมวารี และวัดศรีชุม รวมจ�านวนเงิน 400,000 
บาท มอบเต็นท์ให้กับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล (โรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา) จ�านวน 6 
หลัง เพื่อเป็นอาคารเรียนช่ัวคราว 

สนับสนุนคนดีไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
สนับสนุนคนดีมีคุณธรรมให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจ�าปี 2557 จ�านวน 2,145,000 บาท แก่สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม เพื่อช่วยเหลือผู้ท�าคุณประโยชน์ให้สังคม ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 13 คน ให้ได้รับโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เสริมสร้างศักยภาพลูกค้าฐานราก
ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารออมสิน ในการเป็นสถาบันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงบทบาท 

ในการให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสรมิการออม การเสรมิสร้างศกัยภาพทางการเงนิ การส่งเสรมิ
ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการของชุมชนและสังคมในระดับฐานราก โดย
จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชน, บูธงานมหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิต    
ผูป้ระกอบการ หรอืประชาชนทัว่ไป ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมพฒันา ทัง้ในด้านตนเองและอาชพี รวมถึงการจัดกจิกรรมเพ่ือสงัคม    
โดยการให้ความรู้  จัดฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างย่ังยืนต่อไป กิจกรรมสนับสนุนแบ่งได้ดังนี้

• จัดงานมหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จ�านวน 12 ครั้ง
• จัดงานตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ�านวน 133 ครั้ง  
• จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดูงาน เพื่อประสบการณ์ที่หลากหลาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จ�านวน 3 ครั้ง
• จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป จ�านวน 2,576 คน
• จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมในชุมชนกันดาร จ�านวน 5 ครั้ง
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16  - รายงานประจ�าปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1/ ต้ังแต่ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพทยอยจ่าย 10 ปี   
2/ เงินให้สินเชื่อได้รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินท่ีเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน โดยปี 2553 - 2557 จ�านวน 40,286 , 34,568 , 93,824 , 138,923 และ 197,484 ล้านบาท ตามล�าดับ            
3/ ค�านวณตามเกณฑ์ Basel II  ตั้งแต่ปี 2554                  
4/ ประกอบด้วย หน่วยให้บริการบนอ�าเภอ EXIM Bank รถ และเรือเคลื่อนท่ี                                   

      หน่วย : ล้านบาท 

  2553	 2554		 2555	 2556												2557				เปลี่ยนแปลง
                                                                                                                                 (% YoY)

จุดเด่นในรอบ	5	ปี 1/

งบก�ำไรขำดทุน

  รายได้ดอกเบี้ย  53,351  80,108 99,226 105,620 106,955 1.3

  ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 21,555 38,780  50,083 51,713  51,301 (0.8)

   รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 31,796 41,328 49,143  53,907  55,654 3.2

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  2,790  2,251  2,705 3,741 4,008 7.1

 รายได้จากการด�าเนินงานอ่ืน 2,013 5,046  3,106 2,636 1,319 (50.0)

   ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอ่ืน 17,254  28,291  31,258  33,908 34,062 0.5

 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน	 19,345	 20,334		 23,696	 26,376	 26,919	 2.1

 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ  และขาดทุน (กลับรายการ) (55) 2,714 2,402  4,467  4,688  4.9

 จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้ 

 ก�ำไรสุทธิ 1/	 19,400		 17,620		 21,294	 21,909	 22,231	 1.5

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ 11,649  (7,506) 4,494 (4,948) (603) (87.8)

 ก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม	 31,049		 10,114		 25,788		 16,961		 21,628	 27.5

งบดุล

	 สินทรัพย์รวม	 1,463,126	 1,772,111	 1,962,550		 2,176,901	 2,259,016	 3.8

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	 204,680		 197,800		 249,177	 250,633		 268,815	 7.3

	 		เงินให้สินเชื่ิอ	2/	 1,111,837		 1,351,990	 1,585,145	 1,678,309	 1,802,971	 7.4

	 หนี้สินรวม	 1,345,195	 1,655,423	 1,828,834	 2,040,042	 2,111,917	 3.5

	 เงินฝำก	 1,180,248	 1,525,756	 1,679,764	 1,879,425		 1,952,504	 3.9

	 ส่วนของทุน	 117,931		 116,688	 133,716	 136,859		 147,099	 7.5

	อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ	(ร้อยละ)	

   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA)1/  1.60 1.12 1.16  1.07 1.01

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)1/ 18.77 14.25 17.21 16.13 16.03

   อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้สทุธต่ิอสนิทรพัย์สทุธเิฉลีย่ (NIM) 2.63 2.66 2.69 2.62 2.51

 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ1/ 47.14 57.45 56.93 56.28 55.98

   เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D) 94.20 88.61  94.37 89.30  92.34

 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CAR)3/ 11.78 11.38 10.63 10.56 11.11

 อัตราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งชัน้ที ่1(Tier I Ratio)3/ 10.76 10.57 9.75 9.88 10.21

   อัตราส่วนสนิเช่ือทีห่ยดุรับรู้รายได้ต่อเงนิให้สนิเชือ่รวม (NPLs)2/ 1.20 0.94 1.06  1.14 1.37

   อัตราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสนิเชือ่ทีห่ยดุรบัรูร้ายได้ (LLR) 183.92  206.56 171.21 168.60 148.22

พนักงาน 11,374 12,737 13,787 14,666  15,366

สาขา 726  867  932  1,001 1,025

หน่วยให้บริการ4/  229 140 160 156 152 

 เครื่อง ATM 2,332 3,549 4,821 4,901 5,894

ธนาคารโรงเรียน 470 613 733 853 973 
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17ธนาคารออมสิน -

1/
  ต้ังแต่ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพทยอยจ่าย 10 ปี 

2/
  เงินให้สินเชื่อได้รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินท่ีเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน โดยปี 2553 - 2557 จ�านวน 40,286 , 34,568 , 93,824 , 138,923 และ 197,484 ล้านบาท ตามล�าดับ       
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18  - รายงานประจ�าปี 2557

สารจากประธานกรรมการธนาคารออมสิน

“จากการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ในทุกด้านของธนาคาร ส่งผลให้     
ผลประกอบการในปี 2557 มีการเติบโต
ได้ดีกว่าที่คาดไว้”

18  - รายงานประจ�าปี 2557
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19ธนาคารออมสิน -

เศรษฐกิจไทยปี 2557 ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.7 เป็นการขยายตัวต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว ้จากเดิมที่ร ้อยละ 1       

ปัจจัยส�าคัญมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ตามเป้าของภาครัฐ ประกอบกับปัญหาทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก

การชะลอการบริโภคของภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชน ปัญหาภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างล่าช้า รวมทั้งอุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุ ่น และ

ตะวันออกกลาง ส่งผลให้การส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยหดตัวจากปีก่อน อย่างไรก็ตามในภาพรวมเศรษฐกิจไทย

มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดูจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับไตรมาส

ก่อนหน้าที่ติดลบและขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 1 โดยสภาพัฒน์คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2558 จะมีการขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5  

โดยมีปัจจัยจากการฟื้นตัวของการส่งออกตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ซึ่งเริ่มฟื้นตัวมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 การฟื้นตัวของ

การท่องเท่ียว แนวโน้มการฟ้ืนตวัของการลงทนุภาคเอกชน ซึง่กลบัมาขยายตวัในไตรมาสที ่3 และ 4 ของปี 2557 หลงัจากความเชือ่มัน่ฟ้ืน

และความชัดเจนในการลงทุนของภาครัฐ การปรับตัวลดลงของราคาน�้ามันในตลาดโลก และการเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐ

 ในปี 2557 ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการ “เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพ่ือการออม 

และเป็นผู้น�าในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล” รวมทั้ง

ยังเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบรรเทาความเดือดร้อนส�าหรับลูกค้า

ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ โครงการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ            

(สินเชื่อ SMEs สุขใจ)

 อย่างไรก็ตาม จากการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกด้านของธนาคาร ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2557 มีการเติบโต

ได้ดีกว่าที่คาดไว้ ทั้งสินทรัพย์ เงินฝาก สินเช่ือ และก�าไรสุทธิ ซึ่งได้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธนาคารที่ด�าเนินงานด้วยกลยุทธ์

ที่เหมาะสม บนพ้ืนฐานแห่งความสมดุลในทุกมิติทั้งด้านการสร้างรายได้ การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมถือโอกาสนี้ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภารกิจ

ของธนาคาร ที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา พร้อมมีส่วนผลักดันให้ธนาคารเติบโตก้าวหน้าได้อย่างสง่างามและ

ยั่งยืน ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ 

เชื่อมั่นว่าธนาคารจะยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานก�าเนิด

ธนาคารออมสินเพ่ือให้ประชาชนรู้จักการประหยัด เก็บออม และมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ปลอดภัยดั่งเช่นที่ได้ปฏิบัติ

มาอย่างต่อเนื่องตลอดไป

        

 

 (นายสมชัย  สัจจพงษ์)

 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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20  - รายงานประจ�าปี 2557

สารจากผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

ปี 2557 ทีผ่่านมาถอืเป็นปีแห่งความส�าเรจ็อกีปีหนึง่ของธนาคาร

ออมสนิ ท่ามกลางเหตุการณ์และสถานการณ์หลายปัจจัยทีส่่งผลต่อภาวะ

เศรษฐกิจและส่งผลต่อธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองช่วง   

ครึง่ปีแรก ปัญหาหนีภ้าคครวัเรอืน และปัญหาการฟ้ืนตวัช้าของเศรษฐกจิโลก 

แต่ด้วยการที่ธนาคารปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

อย่างเหมาะสมที่เน้นความยั่งยืนอย่างสมดุล ทั้งมิติการสร้างคุณค่าให้

กับองค์กร และการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ส่งผลให้ผลประกอบการ

และฐานะการเงิน มีการเติบโตและมั่นคง เป็นไปตามแผนงานและ          

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยเน้นคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพ

ในทุกกระบวนการที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

ขณะเดียวกันธนาคารออมสินยังมีส่วนสนับสนุนเงินกู้โครงการ    

รับจ�าน�าข้าว รอบทีส่อง เพือ่ใช้ในการด�าเนนิโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลอืก

ปีการผลิต 2556/57 และมีส่วนสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) สามารถท�าให้ลกูค้าทีไ่ด้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ 

และขาดความสามารถในการช�าระหนี้ สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง   

คล่องตวัขึน้ โดยธนาคารได้ออกโครงการ/มาตรการต่างๆ อาท ิ โครงการ

สนิเชือ่ SMEs สขุใจ 10-10-10 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน มาตรการ

ช่วยเหลอืลกูค้าสนิเชือ่รายย่อยจนถึงระดับ SMEs ด้วยการลดเงนิงวดผ่อน

ช�าระ 6 เดือน และมาตรการบรรเทาเหตุแผ่นดินไหว ด้วยการพักช�าระ 

หนี้ลูกค้าเดิมไม่เกิน 6 เดือน และลดเงินงวด/ขยายเวลาผ่อนช�าระ 

ส�าหรับการให้บริการในปี 2557 ธนาคารมุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์

และบรกิารทางการเงนิใหม่ๆ ทีต่อบสนองความต้องการและความคาดหวงั 

ของแต่ละกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น จากการรับฟังเสียงและความคิดเห็น     

ของลูกค้า ในส่วนของผลิตภัณฑ์เงินฝาก อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 

101 ปี ฝาก 11 เดือน รับผลตอบแทนสูงถึง 3% เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

4 เดือน 5 เดือน 9 เดือน และ 11 เดือน โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี 

และผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบสงเคราะห์ชีวิต อาทิ ออมสินคุ้มทวี        

“ส�าหรับในปี 2558 
ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์
และค่านิยมใหม่ ภายใต้ปรัชญา 
“ออมสินเพื่อความสุข
ของประชาชน”
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21ธนาคารออมสิน -

คุ้ม X 3 ทั้งด้านเงินปันผล โบนัส และความคุ้มครอง ออมสินเปี่ยมรัก ส่งฝากน้อย คุ้มครองสูง เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัว และ

ออมสินบ�านาญ 85/55 และ 85/1 ส�าหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อ SME สุขใจ เพื่อช่วยภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สินเชื่อ

บ้านแลกเงิน เพื่อน�าไปประกอบการค้า การลงทุน การบริโภค หรือไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ครอบคลุม

ธุรกรรมทางการเงินและการดูแลคุ้มครองชีวิต อาทิ บัตรเดบิต Smart Care ที่ดูแลคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และมีเงินชดเชย

รายได้เป็นรายวัน รวมทั้งพัฒนาการให้บริการ โดยการปรับปรุงการฝากถอนเงินสด/ซื้อถอนสลากออมสิน ได้โดยไม่ต้องเขียนสลิป 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สร้างความประทับใจกับลูกค้า

 นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้พฒันาช่องทางการให้บรกิารทกุช่องทาง เพือ่ให้ลกูค้าได้เข้าถงึบรกิารของธนาคารได้สะดวก ทกุที ่ทกุ

เวลา อาท ิเปิดสาขาใหม่ในอ�าเภอทีไ่ม่มีธนาคารพาณชิย์  เพิม่จดุบรกิาร ATM ในแหล่งชมุชน เปิดให้บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร      

(Online Retail Funds Transfer : ORFT) บน Internet Banking และเปิดให้บรกิารโอนเงนิด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram และ SpeedSend   

ซึง่มจีดุให้บรกิารครอบคลมุพ้ืนทีต่่างๆ กว่า 200 ประเทศทัว่โลก รวมทัง้มุง่เน้นการพฒันาทกัษะของผูบ้รหิารและพนกังานอย่างต่อเนือ่ง 

ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ในขณะเดียวกันมีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่ส�าคัญ พร้อมทั้งดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกด้าน ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล โดยในปี 2557 

ธนาคารได้ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดโครงการ “ออมสินสีขาว” เพื่อให้การป้องกัน และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

อย่างเป็นรูปธรรม 

 นอกจากนี ้ธนาคารยงัด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตามมติกิารสร้างความยัง่ยนืของธนาคาร

อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ืออนาคต     

ที่ยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ  โครงการ GSB เติมรัก เติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม และโครงการออมสิน สร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน 

เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้แนวทาง “บวร”  รวมทั้งโครงการ “ออมสิน จากร้อย

สู่เงินล้าน” เป็นโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีโครงการออมสินร่วมปันน�้าใจช่วยผู้ประสบภัย แผ่นดินไหว 

อุทกภัย น�้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับในปี 2558 ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และค่านิยมใหม่ ภายใต้ปรัชญา “ออมสินเพื่อความสุขของประชาชน” โดย

ด�าเนินงานแบบมุ่งเน้นลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) เพือ่ให้สามารถน�าเสนอนวตักรรมทางผลติภัณฑ์และบรกิารทีท่นัสมยั 

ให้กบัลกูค้าทกุกลุม่ ตอบสนองพฤตกิรรมและ Life Style ทีเ่ฉพาะเจาะจงของลกูค้า และพฒันาช่องทางการให้บริการทีท่นัสมยั ครอบคลมุ

ทกุพืน้ที ่เพือ่ให้ลกูค้าได้เข้าถงึบรกิารของธนาคารได้สะดวก ทกุที ่ทกุเวลา รวมทัง้พฒันาระบบฐานข้อมลูลกูค้า เพือ่ให้ธนาคารรูจ้กัตวัตน

ของลกูค้าในแต่ละกลุม่ (Know you customer) และน�าไปพฒันาต่อยอดผลติภณัฑ์/บรกิาร และการตดัสนิใจ นอกจากน้ี ธนาคารจะลงทนุ          

ด้านการพฒันาบคุลากร เพ่ือสร้างทกัษะความรู้ ความคดิสร้างสรรค์ และมมุมองใหม่ เพิม่ขดีความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนั และ

พัฒนาเครือ่งมอืการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งได้มาตรฐาน มคีวามโปร่งใสและมุง่สูก่ารเป็นองค์กรแห่งธรรมาภบิาล 

โดยธนาคารจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ให้การปรับเปลี่ยนครั้งนี้บรรลุผลส�าเร็จ เพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ธนาคารออมสินยุคใหม่ GSB New Era”

 สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกๆ ท่าน ที่ได้          

ให้การสนบัสนนุธนาคารมาโดยตลอด และขอขอบคุณผูบ้ริหารและพนกังานธนาคารทกุท่านส�าหรับความรักและความทุ่มเทให้กบัธนาคาร

ออมสินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารออมสินประสบความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก�าหนดไว้ และธนาคารขอให้ค�ามั่นว่า     

จะสร้างสรรค์นวตักรรมทางการเงนิและสิง่ดีๆ  เพือ่ตอบแทนคืนสูส่งัคมอย่างต่อเนือ่ง และมุง่สูก่ารเป็นธนาคารทีแ่ขง็แกร่ง ทีพ่ร้อมให้การ

สนับสนุนประชาชน และการลงทุนของธุรกิจรายย่อย (SMEs) แห่งภูมิภาคอาเซียน ภายใต้จุดยืน “ธนาคารเพื่อการออมและบริการ

ครบวงจร ที่สร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงให้กับประชาชน” 

   

          

              (นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)

              ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
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22  - รายงานประจ�าปี 2557

รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประจ�าปี 2557
ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
1) ตามค�าสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ 2-67/2556 สั่ง ณ วันที่  19 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึง 20 
กรกฎาคม 2557 ได้แก่ 
  นายประเสริฐ  หลุยเจริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  นายสุเมธ  ด�ารงชัยธรรม  กรรมการตรวจสอบ
  นายสุรชัย  โฆษิตเสรีวงค์  กรรมการตรวจสอบ
2) ตามค�าสัง่ธนาคารออมสนิเฉพาะที ่2-44/2557 สัง่ ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2557 โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2557 ถงึ 15 ธนัวาคม 2557 
ได้แก่
  นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  นายพิษณุ  วิชิตชลชัย  กรรมการตรวจสอบ
  นายวัฒนา  โอภานนท์อมตะ  กรรมการตรวจสอบ
  ทัง้นี ้นายเอ็นน ู ซือ่สวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ยืน่หนงัสอืลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารออมสนิ 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 
3) ตามค�าสั่งธนาคารออมสินเฉพาะที่ 2-6/2558 สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน 
ได้แก่
  นายพิษณุ  วิชิตชลชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  นายวัฒนา  โอภานนท์อมตะ  กรรมการตรวจสอบ
  นางธนิษฐา  วงศ์รวมลาภ  กรรมการตรวจสอบ
 โดยมีผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 คู่มือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมรวม 9 คร้ัง สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผู้สอบบัญชี 
รายไตรมาส และการสอบทานงบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจ�าปี ร่วมกับสายงานตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์งบการเงินในประเด็นที่มีนัยส�าคัญรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ
จัดท�างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

  การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการควบคุมภายในธนาคารตามระเบียบ คตง ข้อ 6 รายไตรมาสและ
ประจ�าปี ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานสงเคราะห์ชีวิต รายงานเรื่องร้องเรียนของธนาคาร การพิจารณาทบทวนอ�านาจอนุมัติของ
สาขาและการสร้างระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม รายงานผลการตรวจสอบผลต่างดอกเบี้ยในระบบงาน FIS และระบบงาน CBS  
รายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญ สอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายไตรมาส รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อธนาคาร พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมที่รัดกุม ป้องกันความเสี่ยงความเสียหาย 
และการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ    
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23ธนาคารออมสิน -

 การสอบทานการด�าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และของหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลธนาคาร  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสร้างระบบการ
ควบคุมภายในให้เกิดความรัดกุมย่ิงข้ึน 

 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่ และความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้อนุมัติการปรับแผนการสอบทานการปฏิบัติงานของผู ้ตรวจสอบภายใน การปรับ 
แผนการตรวจสอบ ประจ�าปี 2557 การปรับแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร สายงานตรวจสอบภายใน ปี 2557-2561 รวมทั้ง
ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ของสายงานตรวจสอบภายใน ปี 2558-2562 และแผนการตรวจสอบ ประจ�าปี 2558 
ของสายงานตรวจสอบภายใน แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ�าปี 2558 ของสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดท�าทางเดินสายอาชีพ (Career Path) ของสายงานตรวจสอบภายใน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
เพื่อมิให้มีการปฏิบัติการตรวจสอบที่ซ�้าซ้อน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

  การหารือกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลุ่มงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงาน 
เก่ียวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อจะได้รับทราบระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยงของธนาคาร เพ่ือ
หาแนวทางป้องกันและเสนอแนะการแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อธนาคาร

 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงาน   
ผลการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายไตรมาสและประจ�าปี โดยไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ รวมทัง้มกีารประเมนิตนเองตามแนวทางการปฏบิตัทิีดี่ของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวง         
การคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยได้รับ
ค่าตอบแทน เป็นเงิน 3,000,000.- บาท     

 (นายพิษณุ  วิชิตชลชัย)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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24  - รายงานประจ�าปี 2557

การตรวจสอบภายใน 
	 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบภายใน	 เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค�าปรึกษาอย่าง

เท่ียงธรรมและเป็นอสิระ	เพือ่เพิม่คุณค่าและปรบัปรงุการด�าเนนิงานขององค์กร	โดยการตรวจสอบภายในจะมส่ีวนช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย	 ด้วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 และการก�ากับดูแลภายในองค์กร
ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555	และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	ปี	2555	

 ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความส�าคัญและส่งเสริม
ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน	 ในการวางแผนและลงมือปฎิบัติงานตรวจสอบ	 โดยมีเป้าหมายร่วมกัน	 คือ	 การประเมิน
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน	ภายในธนาคาร	เพือ่ให้สามารถป้องกันหรอืลดความเสีย่งจากการปฏบิตังิาน 
	 ในปี	2557สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ	ดังนี้

  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี	 และสาย
งาน	ตรวจสอบภายในส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับความรู้	ทักษะ	และพัฒนาความสามารถต่างๆ	ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย	 เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความเชีย่วชาญ	 มคีวามระมดัระวงัในการประกอบวชิาชพีอยา่งเหมาะสม	 สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพตรวจสอบภายใน	โดยก�าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในพฒันาความรูค้วามสามารถดว้ยตนเอง	อยา่งตอ่เนือ่ง	 
และสง่ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า	 40	 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	 ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ 
รวมทั้งสิ้น	3	วุฒิบัตร	ไดแ้ก่	วฒุบิตัรผูต้รวจสอบภายในระบบสารสนเทศรบัอนญุาต	(Certified	Information	System	Auditor	:	CISA) 
จ�านวน	7	คน	 ใบอนญุาตเป น็ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	 (Certified	Public	Accountant	 :	CPA)	จ�านวน	3	คน	และประกาศนยีบตัร
ผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย	 (Certified	 Professional	 Internal	 Auditors	 of	 Thailand	 (CPIAT)	 จ�านวน	 8	 คน

 โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในสามารถปฎิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ	 มีการรายงาน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	 รวมทั้งได้จัดท�ากฎบัตรสายงานตรวจสอบ 
ภายใน	 ซึ่งก�าหนดบทบาทความรับผิดชอบไว ้อย ่างชัดเจนและเผยแพร่ให ้พนักงานในธนาคารออมสินทุกคนรับทราบ 
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	 สายงานตรวจสอบภายในมกีารหารือและการวางแผนการตรวจสอบรว่มกับผูบ้ริหารระดบัสงู										
ผูบ้ริหารหนว่ยรับตรวจทีเ่กีย่วขอ้ง	 และมกีารด�าเนนิการปรับปรงุแก ้ไขการควบคมุภายในตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ	 
โดยผูบ้รหิารหนว่ยรบัตรวจทีเ่กีย่วขอ้ง

 หน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วนและ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน	การปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	นโยบาย	ค�าสั่งต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ระบบงานที่มีผลกระทบ
ส�าคัญต่อการด�าเนินงานและการรายงานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน	 รวมทั้งประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของธนาคาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	 สายงานตรวจสอบภายในให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ	COSO 
โดยในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้งจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม	 การประเมินความเสี่ยง	 กิจกรรมการควบคุม 
การตดิตามประเมินผลการปฏบิติังานรวมทัง้มีการสอบทานและประเมนิความเพยีงพอและประสทิธิผลของการควบคมุภายใน	เพือ่ช่วย
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

  การปฏบิตังิานและการรายงาน สายงานตรวจสอบภายในจดัท�าแผนการตรวจสอบเชงิกลยทุธ์	แผนการตรวจสอบประจ�าปี	และ 
แผนการตรวจสอบในรายละเอยีด	 พจิารณาจากความเสีย่งทีอ่าจท�าให้วตัถปุระสงค์ของหน่วยงานและธนาคารไม่บรรลผุลตามทีก่�าหนดไว้	
มีการน�าปัจจัยเสี่ยงของสายงานบริหารความเสี่ยงมาใช้ทุกปัจจัย	 ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่สายงานตรวจสอบภายในก�าหนดขึ้นเพื่อ
จัดล�าดบัความเส่ียงในการก�าหนดแผนการตรวจสอบ	ให้มคีวามสอดคล้องกบัทรพัยากรของสายงานตรวจสอบภายใน	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กร	 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	 จะมีการติดตามผลให้
หน่วยรบัตรวจด�าเนนิการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในทกุเดอืน	และจดัท�ารายงานสรปุผลการตดิตามการปรบัปรงุ
แก้ไขของหน่วยรบัตรวจรายไตรมาสและรายปี	น�าเสนอผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิและคณะกรรมการตรวจสอบ

 การรักษาคณุภาพงานของผูต้รวจสอบภายใน	สายงานตรวจสอบภายในได้จดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายหลงัการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบโดยหน่วยรบัตรวจ	การประเมนิตนเอง	และการประเมนิคณุภาพจากภายในธนาคาร	โดยน�าผลการประเมนิทัง้หมดมาวเิคราะห์
เพ่ือปรบัปรงุประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน
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25ธนาคารออมสิน -

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคญัและตระหนกัถึงภาระหน้าทีใ่นฐานะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิของธนาคาร 

รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี จึงก�ากับดูแลให้การจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและ 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง อีกทั้งได้ให้มีการรายงาน 
ผลการด�าเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหาร 
ความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการก�ากบัดแูลทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงนิ
มีความถกูต้องครบถ้วนทนัเวลา และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ ตลอดจนการป้องกนัการกระท�าทจุรติ หรอืการด�าเนนิการ
ที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงต้องเป็นกรรมการอิสระ เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากับดูแลความน่าเชือ่ถอืและ 
ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่ก่ียวโยงกันและกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของธนาคาร มีความเช่ือถือได้
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 (นายสมชัย  สัจจพงษ์) (นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)
 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
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26  - รายงานประจ�าปี 2557

คณะกรรมการธนาคารออมสิน 

นายสมชัย สัจจพงษ์
•	 ประธานกรรมการ

อายุ 53 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	OHIO	STATE	UNIVERSITY	USA

•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	OHIO	STATE	UNIVERSITY	USA

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2554	-	2557		 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2553	-	2554		 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2552	-	2553		 อธิบดีกรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2551	-	2552		 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

การอบรม     

•	 หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	สถาบันพระปกเกล้า		

•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	2	สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	20	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ประจำาปีการศึกษา	2550-2551	

•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	2

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program		(DCP)		รุ่นที่	75	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	:	ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์	รุ่นที่	44

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

	 -
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27ธนาคารออมสิน -

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
•	 กรรมการ

•	 ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

•	 ประธานกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ		

อายุ 57 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	สาขาวิชากฎหมาย	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน		รองปลัดกระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2553	-	2557		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง		

•	 พ.ศ.	2551		 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	กรมธนารักษ	์

•	 พ.ศ.	2549		 รองอธิบดีกรมธนารักษ	์

การอบรม     

•	 หลักสูตร	Startegic	for	Improving	Director’	Effectiveness	Kellogg	school	of	Management	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

•	 หลักสูตร	ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	รุ่นที่	10	(Chief	Information	Officer	:	CIO)	สถาบันทรัพยากรมนุษย์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตร	การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำาเร็จ	รุ่นที่	2	(Managing	People	for	HR	Executive)	สถาบันทรัพยากรมนุษย์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP)	90/2007,	Thai	Institute	of	Directors	(IOD)

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	20/2007,	Thai	Institute	of	Directors	(IOD)	

•	 หลักสูตร	Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

•	 หลักสูตร	โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง	:	ผู้บริหารส่วนราชการ	(นบส.	2)	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	สำานักงาน	ก.พ.

•	 หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน		ประจำาปี	2553	รุ่นที่	5	สถาบันพัฒนากรรมการและ

	 ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	15

•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	5

•	 หลักสูตร	นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นที่	5

•	 กรรมการบริษัท	บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

•	 กรรมการบริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

•	 กรรมการบริษัท	เอ็น.ซี.ซี.	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	ดิเวลลอปเม้นท์	จำากัด

•	 กรรมการบริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทีลิตี้ส์	จำากัด

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

	 -
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28  - รายงานประจ�าปี 2557

นายสาธิต รังคสิริ
•	 กรรมการ

•	 ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 55 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ปริญญาโท	Master	of	Art	(Economics)	Atianta	University	USA

•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

•	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(การเงินการธนาคาร)	มหาวิทยาลัยสยาม

•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	

•	 พ.ศ.	2553	-	2556		 อธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2552	-	2553		 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2552		 รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2551	-	2552		 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2547	-	2550		 รองอธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง

การอบรม     

•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที่	39		

•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	2

•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	20	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ประจำาปี	2550	

•	 หลักสูตร	การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	(พตส.)	รุ่นที่	2

•	 หลักสูตร	Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	School	สหรัฐอเมริกา			

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•	 กรรมการบริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด

•	 กรรมการบริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)
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29ธนาคารออมสิน -

นายวัชรา ตันตริยานนท์
•	 กรรมการ

•	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

•	 กรรมการบริหาร

อายุ 55 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	Master	of	Science	in	Management	Administration,	Northrop		University,	California	USA

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2553	-	2556		 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี

•	 พ.ศ.	2552	-	2554		 กรรมการร่างแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	กระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2552	-	2553		 ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ	สำานักงานประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน

•	 พ.ศ.	2550	-	2551		 ประธานคณะกรรมการสถานธนานุบาล	กรุงเทพมหานคร

การอบรม     

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program		(DCP)		รุ่นที่	94/2007	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	and	Continuing	Development	Program	(ACP)	รุ่น	41/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	 หลักสูตร	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุ่น	8/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	 หลักสูตร	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุ่น	16/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่น	13/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	(MIR)	รุ่น13/2012		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	

•	 กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด

•	 กรรมการและกรรมการความเสี่ยงบริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด

•	 ที่ปรึกษาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

•	 ที่ปรึกษาชมรมนักบริหารงานประเมินราคา	สมาคมธนาคารไทย

•	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์

•	 ประธานกรรมการ	บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป		

•	 ประธานคณะที่ปรึกษาหนังสือ	Voyage

•	 ที่ปรึกษา	บมจ.เอช	แคปปิตอล		
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30  - รายงานประจ�าปี 2557

นายพิษณุ วิชิตชลชัย
•	 กรรมการ

•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	West	Virginia,	USA

•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	Central	Missouri	State,	USA

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน		กรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป														

•	 พ.ศ.	2555	-	2557		 กรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์	เคทีบี	(ประเทศไทย)	จำากัด

•	 พ.ศ.	2553	-	2555		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์	โกลเบล็ก	จำากัด

•	 พ.ศ.	2545	-	2553		 กรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์	โกลเบล็ก	จำากัด

•	 พ.ศ.	2544	-	2548		 ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

•	 พ.ศ.	2534	-	2543		 ผู้ช่วยกรรมการและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์	ดอยช์	มอร์แกน	เกรนฟิวล์	(ประเทศไทย)	จำากัด

•	 พ.ศ.	2531	-	2534			 ผู้จัดการฝ่ายสถาบันและต่างประเทศ	บมจ.หลักทรัพย์	ภัทร	

การอบรม  

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	22/2004	สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			 

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	
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31ธนาคารออมสิน -

นายประภาศ คงเอียด
•	 กรรมการ

•	 กรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 ประกาศนียบัตร	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

•	 ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

•	 International	Tax	Program	Certificate	And	Master	of	Laws	(ITP/LL.M.)	Harvard	Law	School	Harvard	University,	Massachusetts,	USA

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง

•	 พ.ศ.	2555	-	2555		 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

•	 พ.ศ.	2546	-	2555		 ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

•	 พ.ศ.	2544	-	2546		 ผู้พิพากษาประจำากระทรวง	ช่วยงานในตำาแหน่งผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม     

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	172/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นที่	20/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program	FGP	รุ่น	ที่	6/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	RCC	รุ่นที่	16/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	รุ่นที่	4/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	ACP	รุ่นที่	44/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	RCP	รุ่นที่	32/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 International	Tax	Law	Course,	Center	for	Commercial	Law	Studies,	Queen	Mary,	University	of	London

•	 Executive	Development	Program	on	International	Business	Transaction	and	Taxation,	Duke	Center	for	International	Development,	Duke	University,	USA

•	 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

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•	 ประธานกรรมการโรงแรมเอราวัณ

•	 กรรมการบริษัท	กรุงไทยกฎหมาย	จำากัด

•	 กรรมการ	บมจ.ทิพยประกันภัย
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•	     

32  - รายงานประจ�าปี 2557

นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ
•	 กรรมการ

•	 กรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาโท	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาเอก	สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม	ธุรกิจ	และการเมือง	มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม

•	 พ.ศ.	2549	-	2556		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม

•	 พ.ศ.	2547	-	2548		 ที่ปรึกษาอาวุโสและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 บมจ.	บางจากปิโตรเลียม

•	 พ.ศ.	2544	-	2547		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม

การอบรม

•	 หลักสูตร	Mini	MBA	รุ่น	21	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Process	Engineer	ของ	JCCP	ประเทศญี่ปุ่น

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงสถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ

	 และกฎหมายมหาชน	(ปรม.6)

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	สถาบันบัณฑิต	 	

	 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตร	DCP	Refresher	Course	(RE	DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	36	สมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•	 รองประธานในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี	ประจำาปี	2557	-	2559	

	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)

•	 กรรมการในคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย	องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา

	 อย่างยั่งยืน	(TBCSD)

•	 กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	(TEI)

•	 กรรมการในคณะกรรมการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำาหรับอาคาร	

	 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	(TEI)

•	 ประธานในคณะกรรมการ	CSR	CLUB	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 Member	of	Board	of	Trustee	สังกัด		ASEAN	CSR	Network

•	 ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	(CSRI)	ตลาดหลักทรัพย์

	 แห่งประเทศไทย	
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•	     

33ธนาคารออมสิน -

พลเอก อักษรา เกิดผล
•	 กรรมการ

•	 ประธานกรรมการกำากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี

อายุ 59 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	รุ่นที่	25

•	 ปริญญาโท	สาขาศิลปศาสตร์	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน		ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

•	 พ.ศ.	2556	-	2557		 เสนาธิการทหารบก	กองทัพบก

•	 พ.ศ.	2555	-	2556		 รองเสนาธิการทหารบก	กองทัพบก

•	 พ.ศ.	2552	-	2555		 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ	กองทัพบก	

•	 พ.ศ.	2549	-	2552		 เจ้ากรมยุทธการทหารบก	กองทัพบก

การอบรม

•	 หลักสูตร	ป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	51	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

•	 หลักสูตร	การบริหารสาธารณภัย	วิทยาลัยการทหาร	ประเทศอังกฤษ

•	 หลักสูตร	การบริหารทรัพยากร	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตร	หลักสูตรการวางแผนรักษาสันติภาพ	ศูนย์รักษาสันติภาพ	ประเทศแคนาดา

•	 หลักสูตร	การบริหารทรัพยากร	ประเทศออสเตรเลีย

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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34  - รายงานประจ�าปี 2557

นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ 
•	 กรรมการ

•	 กรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2547	-	2556		 ผู้อำานวยการอาวุโส	-	ภาคธุรกิจสาขา	บมจ.ธนาคารทหารไทย	

•	 พ.ศ.	2544	-	2547		 ผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายธุรกิจสาขา	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 พ.ศ.	2541	-	2544		 ผู้อำานวยการฝ่าย	กลุ่มอนุมัติสินเชื่อ	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 พ.ศ.	2536	-	2540		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เงินทุนเฟิสท์ซิตี้อินเวสเมนท์	

การอบรม     

•	 หลักสูตร		Applied	International	Management	Program	ประเทศสวีเดน

•	 หลักสูตร	 Pacific	Rim	Bankers	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตร		Special	Seminar	on	Development	Finance	ประเทศเกาหลีใต้

•	 หลักสูตร		Equity	Investment	ประเทศฟิลิปปินส์

•	 หลักสูตร		Agro	Industry	ประเทศเนเธอร์แลนด์

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

	 -
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35ธนาคารออมสิน -

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
•	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

•	 กรรมการและเลขานุการ

•	 กรรมการและเลขานุการ	คณะกรรมการบริหาร

•	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

•	 กรรมการกำากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี

อายุ 55 ปี

การศึกษา

•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(BBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

•	 พ.ศ.	2526	-	2557  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การอบรม     

•	 หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นท่ี	6	(ปรม.)	สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่นที่	116	(DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์	รุ่นที่	2	(ปธพ.)	สถาบันพระปกเกล้า	และแพทยสภา

•	 หลักสูตรพิเศษ	สำาหรับผู้นำาระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง	เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(สมพ.)	รุ่นที่	1

	 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน	(ประเทศไทย)	

•	 หลักสูตร	เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำาระดับสูงตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(สนพ.)	รุ่นที่	2	สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน	(ประเทศไทย)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

•	 กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	
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36  - รายงานประจ�าปี 2557

คณะผู้บริหาร

ดร.ธัชพล กาญจนกูล 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์

อายุ 54 ปี
การศึกษา
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการวิจัยการเงิน   
 Ph.D (Fin. Research) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาการเงิน   
 University of Central Queensland, Australia     
• ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 Real Estate Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)  สาขาการตลาด 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส  
 กลุ่มยุทธศาสตร์
• พ.ศ. 2557 - 2558 รักษาการผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2555 ได้รับการคัดเลือกเป็น เลขาธิการกองทุน 
 การออมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2554 - 2557 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส 
 กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
• พ.ศ. 2553 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
• พ.ศ. 2541 - 2543 ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส และหัวหน้าสาย 
 สินเช่ือรายใหญ่และแก้ไขหน้ี ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน 
• พ.ศ. 2540 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการ
 ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนธีรชัย ทรัสต์
• พ.ศ. 2537 - 2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านสินเชื่อ และด้าน 
 หลักทรัพย์ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำากัด (มหาชน) 
การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบัน
 พระปกเกล้า
• Executive Program - Management & Leadership
 University of Southern California, USA.
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 2
• หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Financial   
 Executive Development Program - FINEX) รุ่นที่ 14 สมาคม 
 สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial   
 Advisor) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
• Certificate from Philadelphia National Bank
• Certificate from University of Western Sydney, Australia
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำากัด 
• กรรมการ กองทุน MFC Energy Fund /กองทุนสึนามิ    
• กรรมการอำานวยการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำาคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร
 ตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
 สภาผู้แทนราษฎร

นายบุญสน เจนชัยมหกุล 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ 52 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 และการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian
 Institute of Technology)
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน   
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• พ.ศ. 2552 - 2553 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• พ.ศ. 2550 - 2552 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การอบรม
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณชิย ์(TEPCoT)  
 รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 บมจ.ทิพยประกันชีวิต 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

อายุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2526 - 2557 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
การอบรม     
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6  
 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116 (DCP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทาง
 การแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษ สำาหรับผู้นำาระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง  
 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริของ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมพ.) รุ่นที่ 1 
 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย) 
• หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำาระดับสูงตามแนวพระราชดำาร ิ
 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2 (สนพ.) 
 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
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37ธนาคารออมสิน -

นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

อายุ 59 ปี
การศึกษา
•  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายและแผน)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สำานักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา
•  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน   
 กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
• พ.ศ. 2553 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 กลุ่มสินเชื่อรายย่อย
• พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
 สายงานกิจกรรมชุมชน
• พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 สายกิจการสาขา 2
• พ.ศ. 2548 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายสนับสนุนทั่วไป
การอบรม 
•  GSB Team Spirit
•  7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly 
 Effective People)
•  ศึกษาดูงานด้าน Corporate Social Responsibility ณ ประเทศญ่ีปุ่น
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  ศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านการบริหารงานบุคคล 
 ณ ประเทศญี่ปุ่น                             
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน                       
•  กรรมการ บมจ.ทิพยประกันภัย
•  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

กลุ่มปฏิบัติการ

อายุ 56 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (การวิจัยดำาเนินงาน)  สถาบันบัณฑิต
 พัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน   
 กลุ่มปฏิบัติการ
• พ.ศ. 2553 - 2558 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
• พ.ศ. 2551 - 2553 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• พ.ศ. 2547 - 2551 ผู้อำานวยการฝ่ายระบบงานสารสนเทศ 
 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 3 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการ 
 ทุจริตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์ สำานักงาน ปปช. 
• SOE Executive Program 2006 :  State Enterprise Policy   
 Office and Fiscal Policy Research Institute
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา  
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

อายุ 54 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท Management & Human Relation, Abilene   
 Christian University, Texas, U.S.A.
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน   
 กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
• พ.ศ. 2553 - 2558 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน   
 กลุ่มการตลาด
• พ.ศ. 2547 - 2548 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำากัด 
• พ.ศ. 2542 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย
• พ.ศ. 2532 - 2538 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารเงินและผู้จัดการวิเทศธนกิจ  
 ธนาคารเครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช
• พ.ศ. 2530 - 2532 ผู้จัดการค้าเงินตราต่างประเทศ
 J.P. Morgan Chase
การอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
 - Director Certification Program รุ่นที่ 200/2015 (DCP) 
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  
 รุ่นที่ 1/2014 (CGI) 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 46/2005
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 2
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 (วตท.)
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส.) 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 (นมธ.) 
• หลักสูตร “การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่11 (PDI 11) 
• หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia 2015
 รุ่นที่ 4 (SIBA)   
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน                          
• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
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นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์   
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  

กลุ่มบริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 กลุ่มบริหารความเสี่ยง 
• พ.ศ. 2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ
• พ.ศ. 2550 - 2553 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
 สายงานบริหารเงินและธุรกิจต่างประเทศ  
 • พ.ศ. 2548 - 2550 ผู้อำานวยการฝ่าย 
 ธุรกิจตราสารหนี้และสินเชื่อภาครัฐ สายการลงทุน ธนาคารออมสิน  
การอบรม 
• หลักสูตรที่ปรึกษาแผนธุรกิจ
• หลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาวิเคราะห์/วินิจฉัย รุ่นที่ 1
• หลักสูตร “GSB Middle Management Leadership Program” 
 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
• หลักสูตร “GSB Advance executive Program” 
 ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ความรู้ด้านการเงินและความเส่ียงในตราสารหน้ี Merill Lynch’s 2007
 Asian Reverse Roadshows ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “GSB Leadership Program for Senior Management”
 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
• หลักสูตร “นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.)” รุ่นที่ 3 
 สถาบันวิทยาการและเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร “นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 
 (Fiscal Management Program)” 
 สถาบันวิทยาการและเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 199/2015
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัทไทยสมาร์ทการ์ด 
• คณะกรรมการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง

นายนำาพร ยมนา

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

อายุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 กลุ่มทรัพยากรบุคคล
• พ.ศ. 2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 สายงานทรัพยากรบุคคล 
• พ.ศ. 2551 - 2553 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 
 สายงานเงินฝาก ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ 
• พ.ศ. 2547 - 2551  
 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
 ผู้อำานวยการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก ธนาคารออมสิน
 ผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวยการ ธนาคารออมสิน
การอบรม 
• หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem 
 Solving & Decision Making)
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Senior Management Leadership Development 
 Nanyang Business School and Government Savings Bank  
 and HayGroup สิงคโปร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

38  - รายงานประจ�าปี 2557

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

กลุ่มตรวจสอบและกำากับ

อายุ 56 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (Master of Business 
 Administration) หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการการศึกษา (Master of Arts in
 education) Southeast Missouri State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Certificates of Credit Risk Analysis : ABN AMRO Academy,
 Singapore.
• Certificates of Credit Lending Program : Moody’s Institution.
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 กลุ่มตรวจสอบและกำากับ
• พ.ศ. 2555 - 2558 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 กลุ่มปฏิบัติการ
• พ.ศ. 2551 - 2555 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
 สายงานบริหารความเสี่ยง
• ผู้อำานวยการฝ่ายบรรษัทธนกิจ (Corporate Banking) : 
 ธนาคารเอเชีย 
• ผู้อำานวยการกลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ : DBS Bank (DTDB) 
• รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บรรษัทบริหารสินทรัพย์  
 สถาบันการเงิน (บบส.)   
การอบรม
• หลักสูตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 3  
• หลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2008) 
  - Monitoring the System of Internal Control and Risk  
 Management (MIR 3/2008) 
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 3/2008)
• Director Certification Program (DCP) 85/2007
• The Analysis & Valuation of Mortgage-Back Securities, 
 Value Vision (Nida’s Institution)
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บมจ.ทิพยประกันชีวิต 
• กรรมการ แผนและยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน
ออก
• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด
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39ธนาคารออมสิน -

นายวิทัย รัตนากร

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

อายุ 45 ปี 
การศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท กฏหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการทำางาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
• พ.ศ. 2557 - 2558  กรรมการ บริษัท ไทยทีวี จำากัด 
• พ.ศ. 2557 - 2558 กรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• พ.ศ. 2554 - 2557  ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - 2554  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด
• พ.ศ. 2550 - 2553  กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำากัด
• พ.ศ. 2546 - 2553  ผู้อำานวยการอาวุโส สำานักลงทุนทางเลือก (ฝ่ายลงทุนพิเศษ) 
 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่น 17 ศาลยุติธรรม
• Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่น 17 
 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) 
 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
• Director Certificate Program (DCP) รุ่น 74 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 -     

นายอิสระ วงศ์รุ่ง 

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

กลุ่มลูกค้าบุคคล 
อายุ 48 ปี 
การศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจทั่วไปและการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไปและการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) 
ประวัติการทำางาน  
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล
• พ.ศ. 2557 - 2558 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 
• พ.ศ. 2558 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 
• พ.ศ. 2555 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด 
 (รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) 
• พ.ศ. 2551 - 2557 กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย  
• พ.ศ. 2548 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำากัด 
 (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) 
• พ.ศ. 2543 - 2548 กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
การอบรม
• หลักสูตรสำาหรับกรรมการบริษัท Director Accreditation Program (DAP) รุ่น114/2015 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัย 
 ป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 (ปปร.15) สถาบันพระปกเกล้า 
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
 -  
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นายมนัส พิรณฤทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 3

 

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 4 

นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 5 

40  - รายงานประจ�าปี 2557

นายศิริชัย วงศาโรจน์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานกิจการสาขา 1 

นายปรีมล วงษ์ม่วง

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานกิจการสาขา 2 
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นางรสริน โศจิพันธุ์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 6 

41ธนาคารออมสิน -

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล 

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

นายระวี อุ่นภัทร

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs

นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานลูกค้าฐานราก
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นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานลูกค้าธรุกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

42  - รายงานประจ�าปี 2557

นางอารยา ยมนา

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานการลงทุน 

นายประกิจ ชีพภักดี

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานบริหารการเงิน 

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานการเงิน
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43ธนาคารออมสิน -

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานบริหารความเสี่ยง 

 

นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานนโยบายและกลยุทธ์

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานบริหารงานกลาง 

นายไกวัล วรเทพนิตินันท์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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44  - รายงานประจ�าปี 2557

นายเจนจัด พลไพรินทร์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  

สายงานกำากับและควบคุม 

 นายสัณฐาน อยู่ศิริ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นางสาวเรณู กิจเกษม 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานวางแผนและพัฒนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวประดา เสมรบุญย์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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45ธนาคารออมสิน -

ร้อยโท ปรัชญา ไทยกล้า

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 

กล ุม่ลูกค้าบุคคล 

นายชุมพล พิมเสน 

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

นายมงคล เปียเมือง 

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 

ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

สายงานตรวจสอบภายใน
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46  - รายงานประจ�าปี 2557

โครงสร้างองค์กร 

  สายงานเลขาธิการธนาคาร
 	ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
 	ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 	ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร

ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

	สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

 ฝ่ายบริหารงานสาขา
	ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ

 สายงานกิจการสาขา 1
 ธนาคารออมสินภาค	1
	ธนาคารออมสินภาค	2
	ธนาคารออมสินภาค	3

 สายงานกิจการสาขา 2
	ธนาคารออมสินภาค	4
	ธนาคารออมสินภาค	5
	ธนาคารออมสินภาค	6

 สายงานกิจการสาขา 3
	ธนาคารออมสินภาค	7
	ธนาคารออมสินภาค	8
	ธนาคารออมสินภาค	9

 สายงานกิจการสาขา 4
	ธนาคารออมสินภาค	10
	ธนาคารออมสินภาค	11
	ธนาคารออมสินภาค	12

 สายงานกิจการสาขา 5
	ธนาคารออมสินภาค	13
	ธนาคารออมสินภาค	14
	ธนาคารออมสินภาค	15

 สายงานกิจการสาขา 6
	ธนาคารออมสินภาค	16
	ธนาคารออมสินภาค	17
	ธนาคารออมสินภาค	18

กลุ่มลูกค้าบุคคล

 สายงานบริหารธุรกิจ 
 ลูกค้าบุคคล
 ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล
 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ	
	 การตลาดเงินฝาก
 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ	
	 การตลาดสินเชื่อลูกค้า	
	 บุคคล
 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	
	 บัตรอิเล็กทรอนิกส์
 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ	
	 บริการและอิเล็กทรอนิกส์

 สายงานบริหารการขาย
 ฝ่ายบริหารการขายธุรกิจ	
	 ลูกค้าบุคคล
 ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วน	
	 บุคคล
 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 สายงานปฏิบัติการลูกค้า 
  บุคคล
 ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้า	
	 บุคคล
 ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
 ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการ	
	 และอิเล็กทรอนิกส์
 ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ
 ฝ่ายบริหารการป้องกัน	
	 การทุจริต

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

 สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
 ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจ	
	 และภาครัฐ
  ฝ่ายธุรกิจลูกค้า	SMEs		
	 กรุงเทพฯ	และปริมณฑล
  ฝ่ายธุรกิจลูกค้า	SMEs	
	 ส่วนภูมิภาค
  ศูนย์ธุรกิจลูกค้า	SMEs	1-6

 สายงานลูกค้าธุรกิจ
 ขนาดใหญ่และภาครัฐ
  ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่
  ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและ	
	 สถาบัน
  ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และ	
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สายงานปฏิบัติการลูกค้า 
 ธุรกิจและภาครัฐ
  ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
  ฝ่ายประเมินราคา
	 หลักทรัพย์
  ฝ่ายการค้าและปฏิบัติการ
	 ธุรกิจต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าฐานรากและ
สนับสนุนนโยบายรัฐ

 สายงานลูกค้าฐานราก
  ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานราก
  ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ	
	 สินเชื่อฐานราก
  ฝ่ายบริหารการขายธุรกิจ	
	 ลูกค้าฐานราก
  ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน
  ฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าฐานราก

กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน

 สายงานบริหารการเงิน
  ฝ่ายบริหารเงิน
  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และ	
	 หนี้สิน
  ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
  ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน

 สายงานการลงทุน
  ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
  ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
  ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน

 สายงานการเงิน
  ฝ่ายการบัญชี
  ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
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47ธนาคารออมสิน -

 สายงานตรวจสอบภายใน
 	ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
 	ฝ่ายตรวจสอบภายในสำานักงานใหญ่
 	ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 	ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ
 	ส่วนสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน

 สายงานกำากับและควบคุม
 	ฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
 	ฝ่ายกำากับธุรกิจ
 	ฝ่ายกำากับดูแลกิจการที่ดี
 	ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มตรวจสอบและก�ากับ คณะกรรมการก�ากับดูแล
การบริหารกิจการท่ีดี

 สายงานบริหารหนี้และ 
 กฎหมาย
  ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล
  ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ
  ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน	
	 รอการขาย
  ฝ่ายนิติการ 
  ฝ่ายคดี
  ฝ่ายบริหารคดี

 สายงานบริหารงานกลาง
 ฝ่ายการพัสดุ
  ฝ่ายบริการกลาง
  ฝ่ายบริหารงานออกแบบ	
	 และก่อสร้าง

 สายงานนโยบายและ 
 กลยุทธ์
  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  ฝ่ายบริหารแผนงานและ
	 งบประมาณ
  ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ	
	 และเศรษฐกิจฐานราก
 ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า

 สายงานบริหารความเสี่ยง
  ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
  ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	
	 เครดิต
  ส่วนสนับสนุนงานบริหาร	
	 ความเสี่ยง

 สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 สินเชื่อ
  ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง
	 สินเชื่อลูกค้า		SMEs	1
  ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง
	 สินเชื่อลูกค้า		SMEs	2
  ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง
	 สินเชื่อขนาดใหญ่และ
	 การลงทุน
  ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า		
	 SMEs	1-6

กลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศ

 สายงานบริหารทรัพยากร 
 บุคคล
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร	
	 บุคคล
  ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริม	
	 คุณภาพชีวิต

 สายงานพัฒนาทรัพยากร 
 บุคคล
  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร	
	 บุคคล
  ฝ่ายพัฒนาองค์กร

  ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัย	
	 สารสนเทศ

 สายงานวางแผนและ 
 พัฒนาเทคโนโลยี  
 สารสนเทศ
  ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี	
	 สารสนเทศ
  ฝ่ายพัฒนาระบบงาน	
	 บริการลูกค้า
  ฝ่ายพัฒนาระบบงาน	
	 สารสนเทศเพื่อการบริหาร
  ส่วนสถาปัตยกรรมพัฒนา	
	 ระบบงาน

 สายงานปฏิบัติการ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์		
	 สารสนเทศ
  ฝ่ายบริการเทคโนโลยี	
	 สารสนเทศ

	ณ	วันที่	23	กุมภาพันธ์	2558
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- รายงานประจ�าปี 255748  

ธนาคารออมสิน มุ่งมั่นด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออมโดยตลอดทั้งปี 2557 ธนาคาร    
น�าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากและสลากออมสินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความหลากหลายทั้งในส่วนของระยะเวลา 
การฝาก รปูแบบของอตัราดอกเบีย้ รางวัล และกจิกรรมชงิโชคต่างๆ เพือ่แสดงความขอบคณุในความไว้วางใจทีล่กูค้าคนส�าคญัมอบให้
แก่ธนาคารออมสิน ธนาคารของคนไทยทุกคนเสมอมา นอกจากนี้ ธนาคารยังอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเงินฝากเฉพาะกิจที่มี
ก�าหนดระยะเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงเพื่อเป็นทางเลือกที่มีผลตอบแทนสูงสุดอันหนึ่งของการออมเงินให้แก่ลูกค้า 
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการออมเงินอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งของลูกค้าและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ส�าหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน เพื่อบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปี

ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต�่า 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 
3.06 ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี โดยเปิดรับฝากถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อมาขยายระยะเวลาเปิดรับฝากถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2557 และกลับมาเปิดรับฝากอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 ซึ่งต่อมาขยายระยะ
เวลารับฝากถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.10 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 2.47 ต่อปี ส่งท้ายปลายปี 
2557 อีกครั้งกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557 ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
เป็นร้อยละ 2.20 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 2.588 ต่อปี

ฉลองครบรอบ 101 ปี ธนาคารออมสิน ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ป ีระยะเวลาการฝาก 11 เดือน เปิดรับ
ฝากระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 5 เมษายน 2557 ส�าหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต�่า 
10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 3.53 ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ต่อมามีการ
ขยายระยะเวลารบัฝากตามค�าเรยีกร้องของลกูค้าและประชาชนทัว่ไปทีม่คีวามสนใจประสงค์จะออมเงิน โดยเงินฝากเผือ่เรยีกพเิศษครบ
รอบ 101 ปี รอบที่ 2 นี้ เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 6 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2557 และได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับ
ภาวะตลาด เป็นร้อยละ 2.80 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 3.29 ต่อปี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 ส�าหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และ
นิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต�่า 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 2.529 ต่อปี 
บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี การเปิดรับฝากในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งต่อมาขยายระยะเวลารับฝากถึงวันที่ 
16 มิถุนายน 2557 และ 15 กรกฎาคม 2557 และ 15 สิงหาคม 2557 ตามล�าดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.10 ต่อปี หรือเทียบเท่า 
เงินฝากประจ�า ร้อยละ 2.47 ต่อปี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ต่อเนื่องจากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม -  
15 มิถุนายน 2557 ส�าหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต�่า 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.60 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 3.06 ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี รอบสุดท้ายปลายปี อีกครั้งกับเงินฝาก
เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557 ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 2.65 ต่อปี 
หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 3.117 ต่อปี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 ส�าหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปี 
ขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต�่า 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�าร้อยละ 
2.88 ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีซึ่งต่อมาขยายระยะเวลารับฝากถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และ 31 ตุลาคม 2557 ตามล�าดับ

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข ระยะเวลาการฝาก 21 เดือน เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2557 ส�าหรับบุคคล
ธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต�่า 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เดือนที่ 
1 - 6 ร้อยละ 1.50 เดือนที่ 7 - 12 ร้อยละ 2.25 เดือนที่ 13 - 18 ร้อยละ 3.25 เดือนที่ 19 - 21 ร้อยละ 5.50 เฉลี่ยร้อยละ 2.785 ต่อปี 
หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 3.276 ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558 ส�าหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 
7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต�่า 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินฝากโดยวงเงินต�่ากว่า 1 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 3.176 ต่อปี วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 
ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจ�า ร้อยละ 3.294 ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

การพัฒนาธุรกิจและบริการ
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ธนาคารออมสิน - 49

ผลิตภัณฑ์สลากออมสิน
เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยการเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 64 สลากรูปภาพก�าไลทอง ดอกเบี้ย 

ครบอายุเมื่อฝากครบ 3 ปี 2.75 บาท/หน่วย ผลตอบแทนผู้ฝากขั้นต�่าเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 1.833 เทียบเท่าเงินฝากประจ�าก่อนหักภาษี 
ร้อยละ 2.157 รางวัลที่ 1 หมุน 3 ครั้ง ครั้งละ 10,000,000 บาท สิทธิประโยชน์ครบครันเพื่อให้ผู้ฝากมีสภาพคล่องทางการเงินเช่นเดิม 
ไม่ว่าจะเป็น มีสิทธิถกูรางวัล 36 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก ดอกเบี้ยเงินฝากและรางวัล ยกเวน้ภาษีส�าหรบับุคคลทั่วไป ใช้เป็นหลัก
ทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้กับธนาคารออมสินได้ร้อยละ 95 ของมูลค่าสลาก ฝากครบ 1 วันมีสิทธิกู้ได้ ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวนของต�ารวจและอัยการและประกันตัวจ�าเลยในชั้นศาล ใช้เป็นหลักประกันการออกหนังสือค�้าประกัน (L/G) สามารถโอน
กรรมสิทธิ์ให้กันได้
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 65 เปิดรับฝากในเดือนเมษายน 2557 ดอกเบี้ยครบอายุ เมื่อฝากครบ 3 ปี 2.25 บาท/หน่วย  
ผลตอบแทนผู้ฝากขั้นต�่าเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 1.500 เทียบเท่าเงินฝากประจ�าก่อนหักภาษี ร้อยละ 1.765 รางวัลที่ 1 หมุน 3 ครั้ง ครั้งละ 
10,000,000 บาท โดยตั้งแต่การออกรางวัลครั้งที่ 5/2557 ประจ�าเดือนพฤษภาคม 2557 ธนาคารมีการปรับรางวัลสลากออมสินพิเศษ 
3 ปี โดยปรับรางวัลที่ 2 จากเดิมหมุน 1 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท เป็นหมุน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000,000 บาท (ก�าหนดงวดและหมวด
อักษร) และยกเลิกการหมุนรางวัลพิเศษ 1 ครั้ง ครั้งละ 1,000,000 บาท โดยมีผลกับสลากทุกงวด

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 66 เปิดรับฝากในเดือนกรกฎาคม 2557 งวดที่ 67 เปิดรับฝากในเดือนสิงหาคม 2557 งวดที่ 68 
เปิดรบัฝากในเดือนกันยายน 2557 และงวดที่ 69 เปิดรบัฝากในเดือนพฤศจิกายน 2557 ดอกเบี้ยครบอายุเมื่อฝากครบ 3 ปี 2.25 บาท/
หน่วย ผลตอบแทนผู้ฝากขั้นต�่าเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 1.500 เทียบเท่าเงินฝากประจ�าก่อนหักภาษี ร้อยละ 1.765 

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 70 และ งวดที่ 71 ชุดทองค�าล�้าเลอค่าเหนือสมัย (ปิ่นทอง) เปิดรับฝากในเดือนธันวาคม 2557 
ดอกเบี้ยครบอายุเมื่อฝากครบ 3 ปี 2.25 บาท/หน่วย ผลตอบแทนผู้ฝากขั้นต�่าเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 1.500 เทียบเท่าเงินฝากประจ�าก่อนหัก
ภาษ ีร้อยละ 1.765 พร้อมกจิกรรมชงิโชครางวลัทองค�าแท่งและทองรปูพรรณ จ�านวน 320 รางวลั รวมน�า้หนกัทอง 580 บาท รางวลัที ่1 
ทองค�าแท่งหนกั 20 บาท จบัรางวัลทัง้สิน้ 4 คร้ัง ในเดือนมกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม และพฤษภาคม 2558 ทกุ 50 บาท หรอื 1 หน่วย 
มีสิทธิ์ร่วมรับรางวัลได้ตามจ�านวนหน่วยที่ซื้อโดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB LIFE)
 ในปี 2557 ธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB LIFE) แบบใหม่ ที่เน้นการออม
และความคุ้มครองชีวิต ได้แก่ แบบออมสินคุ้มทวี ส�าหรับผู้ฝากอายุตั้งแต่ 7 - 50 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ระยะ
เวลาการส่งเงินฝาก 15 ปี ความคุ้มครองสูงสุด 300% ปีที่ 1 - 14 รับปันผล 2% ทุกปี ปีที่ 15 หยุดส่งเงินฝากพร้อมรับโบนัส 50% ของ
วงเงินสงเคราะห์ ปีที่ 16 - อายุ 69 ปี รับปันผล 10% ทุกปี และเมื่อครบอายุ 70 ปี รับเงินสงเคราะห์ 100% บวกโบนัสเพิ่มอีก 150% 
แบบออมสินเปี่ยมรัก 70 ส�าหรับผู้ฝากอายุตั้งแต่ 20 - 50 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ระยะเวลาการส่งเงินฝาก 20 ปี 
แบบออมสินเปี่ยมรัก 80 ส�าหรับผู้ฝากอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี ระยะเวลาการส่งเงินฝาก 20 ปี 
เมื่อครบอายุ 70 ปี และ 80 ปี รับเงินสงเคราะห์ 100% ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตของผลิตภัณฑ์ แบบออมสินคุ้มทวี แบบออมสินเปี่ยมรัก 70 
และแบบออมสินเปี่ยมรัก 80 สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที ่172) 
ส�าหรบัลกูค้าทีเ่น้นผลตอบแทน ได้ออกผลติภณัฑ์ 2 แบบ คอื แบบออมสนิเพ่ิมพูน 5/1 (พิเศษ) ให้อตัราผลตอบแทนร้อยละ 3.50 ซ่ึง
ปัจจุบันธนาคารได้ปิดการให้บริการรับฝากแล้ว และแบบออมสินเพิ่มพูน 5/1 รูปแบบการฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต ระยะ
ส่งเงินฝาก 1 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี ส�าหรับผู้ฝากอายุ 7 - 75 ปีบริบูรณ์ ส่งเงินฝากอัตราเดียว ไม่แยกเพศและอายุผู้ฝาก วงเงิน
สงเคราะห์ขั้นต�่า 50,000 บาท เพิ่มขึ้นหน่วยละ 10,000 บาท ไม่จ�ากัดวงเงินสูงสุด ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตรับ 105% ของวงเงิน
สงเคราะห์ กรณีมีชีวิตอยู่ ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4 รับเงินผลประโยชน์ 3.25% ของวงเงินสงเคราะห์และปีที่ 5 รับเงินผลประโยชน์ 
103.25% ของวงเงินสงเคราะห์

ส่งท้ายปลายปี กับเทศกาลลดหย่อนภาษี กับ GSB LIFE ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์   
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครวัในรปูแบบของบ�านาญแบบลดหย่อนภาษไีด้ ใหม่ 2 แบบ คอื แบบออมสนิบ�านาญ 85/55 (บ�านาญ
แบบลดหย่อนได้) และแบบออมสนิบ�านาญ 85/1 (บ�านาญแบบลดหย่อนได้) ส�าหรบัลกูค้าทีต้่องการวางแผนทางการเงนิเพือ่อนาคต
และออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า คุ้มครองชีวิต และได้รับสิทธิประโยชน์เปลี่ยนภาษีเป็นบ�านาญด้วยการน�า
ไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท หรือหากผู้ฝากใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรกแล้ว และต้องการใช้สิทธิ
ในการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม สามารถน�าผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แบบนี้มาหักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้จาก 100,000 บาทแรกที่มีอยู่แล้วอีก 
200,000 บาท โดยแบบออมสินบ�านาญ 85/55 (บ�านาญแบบลดหย่อนได้) เหมาะส�าหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 50 ปีบริบูรณ์ ส่ง
เงินฝากถึงอายุ 54 ปี วงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 100,000 บาท - 10,000,000 บาท ไม่ต้องให้ถ้อยแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้ฝากสามารถ
เลือกส่งเงินฝากได้เป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน ในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10 ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองชีวิต 105%              
ของเงินฝาก ปีกรมธรรม์ที ่11 ถงึก่อนเริม่รอบปีกรมธรรม์ทีผู่ฝ้ากอาย ุ55 ปี คุม้ครองชวีติ 150% ของเงนิฝาก และในปีทีผู่ฝ้ากอาย ุ55 ปี 
ธนาคารจะจ่ายเงินบ�านาญปีละ 25% ของวงเงินสงเคราะห์ไปจนถึงผู้ฝากอายุ 85 ปี รวมทั้งหมด 31 งวด คิดเป็นผลประโยชน์รวมสูงสุด 
775% และแบบออมสินบ�านาญ 85/1 (บ�านาญแบบลดหย่อนได้) ส�าหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 52 - 59 ปีบริบูรณ์ ส่งเงินฝากเพียง
ครั้งเดียว วงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 50,000 บาท - 1,000,000 บาท ไม่ต้องให้ถ้อยแถลงเกี่ยวกับสุขภาพโดยตั้งแต่เริ่มรอบปีกรมธรรม์ที่      
ผู้ฝากอายุ 60 ปี ถึง 85 ปี ผู้ฝากจะได้รับบ�านาญรายปี ปีละ 15% ของวงเงินสงเคราะห์ รวมทั้งหมด 26 งวด คิดเป็นผลประโยชน์รวม
สูงสุด 390% นอกจากนี้ ผู้ฝากยังได้รับความคุ้มครองชีวิต 105% ของเงินฝากในช่วงปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงก่อนเริ่มรอบปีที่ผู้ฝากอายุ 60 ปี 

58-05-117_048-074 Oomsin new12-6_A Coatedtoyo.indd   49 6/12/15   9:55 PM



- รายงานประจ�าปี 255750  

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธนาคารออมสินยังมีเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบอื่นๆ 
อีก 14 แบบ ส�าหรบัผูฝ้ากทีต้่องการสทิธปิระโยชน์ด้านภาษคีวบคูไ่ปกบัการฝากเงนิเพือ่คุม้ครองชวีติ ประกอบด้วย แบบออมสนิคูข่วญั 
(ส่งฝาก 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี) แบบออมสินสบายใจ 8,10 ปี แบบออมสินเงินได้รายเดือน แบบออมสินเงินได้เกษียณสุข       
แบบสะสมทรัพย์ 50/10 แบบออมสินบ�านาญ 90/60 (บ�านาญแบบลดหย่อนได้) แบบออมสินทรัพย์อนันต์ 99 แบบออมสินเพื่อ
บัณฑิต แบบออมสินคู่ใจ 10/10 แบบออมสินสุขใจ 12/6 แบบออมสินมรดก และแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 

นอกจากนี ้ ยังมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข การรบัฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชวีติและครอบครวัแบบทรพัย์มัน่คง ให้มี     
ความเหมาะสมและคล่องตวัมากยิง่ขึน้ ทัง้ในส่วนของจ�านวนสมาชกิของกลุม่ทีเ่ปิดบญัชเีงินฝากคร้ังต่อไป จากเดิมก�าหนดไม่น้อยกว่า     
15 คน เป็นไม่น้อยกว่า 10 คน อายุผู้ฝาก จากเดิมก�าหนด 7 - 75 ปีบริบูรณ์ เป็น 7 - 70 ปีบริบูรณ์ อัตราเงินส่งฝาก ส�าหรับผู้ฝาก
อายุ 7 - 64 ปี เดมิส่งฝากได้ไม่เกนิเดอืนละ 1,000 บาท เป็นไม่เกนิเดอืนละ 500 บาท ผูฝ้ากอายตุัง้แต่ 65 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป เดมิส่งฝาก  
ได้ไม่เกินเดือนละ 500 บาท เป็นไม่เกินเดือนละ 300 บาท

ในส่วนของช่องทางการรับฝาก ธนาคารออมสินอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยการขยายช่องทางการรับช�าระเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวงวดถัดไป ด้วยการหักจากบัตรเครดิต เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์แบบใหม่และแบบเดิมที่มีระยะเวลาส่งเงิน
ฝากตั้งแต่ 5 ปี (ยกเว้นแบบทรัพย์มั่นคง)

 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ธนาคารออมสินร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐที่ใกล้ชิด เป็นแหล่งเงินทุนเคียงข้างประชาชนในระดับฐานราก และผู้ประกอบการรายย่อย โดยเสนอมาตรการด้านสินเชื่อ
ในโครงการสินเชื่อ SMEs สุขใจ “ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ก็ไปได้สวย ด้วย สินเชื่อ SMEs สุขใจ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท 
.. อนุมัติไว ดอกเบี้ยถูก ผ่อนช�าระนาน” เน้นปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อ                            
พลกิฟ้ืนธรุกจิของผูป้ระกอบการกลุม่นีอ้ย่างเร่งด่วน บางกลุม่ลกูค้าทีม่ศีกัยภาพมาก ธนาคารจะผลกัดนัให้สามารถระดมทนุได้ด้วยตวัเอง
ผ่านตลาดทุน ส�าหรับโครงการนี้ ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการส�าหรับลูกค้า SMEs รายใหม่ทั่วประเทศ และลูกค้าเดิมของธนาคาร
ที่ประกอบธุรกิจ SMEs ลูกค้าในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ สินเชื่อส�าหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ตลอดจนวสิาหกจิชมุชน และผูป้ระกอบการตามห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท มทีัง้เงนิกูร้ะยะสัน้
และระยะยาว อัตราดอกเบีย้ส�าหรบัเงนิกูร้ะยะยาว ปีที ่1 อยูท่ี ่MLR-1% หลงัจากนัน้ ปีที ่2 เป็นต้นไป คิดอตัราดอกเบีย้ MLR ขณะที่
เงินกู้ระยะสั้น อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 อยู่ที่ MOR-1% ปีต่อไปเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

สินเชื่อ SMEs สุขใจ เป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่ธนาคารออมสิน ออกมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้า
และประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ที่ส�าคัญเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มีสภาพคล่องมากข้ึน ซ่ึงเป็นภารกิจตาม
วิสัยทัศน์ของธนาคารออมสิน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การลงนามบันทึกความร่วมมือ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างธนาคารออมสิน กับ 6 หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย กรมการพฒันาชมุชน และบรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากัด มวัีตถุประสงค์เพือ่สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ SMEs และผูป้ระกอบการ       
รายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือใช้ในการด�าเนินกิจการ ทั้งในรูปของสินเชื่อหรือเงินร่วมลงทุน รวมถึงเพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละให้ค�าปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการ SMEs และผูป้ระกอบการรายย่อยในด้านผลติภณัฑ์ เทคโนโลย ีนวตักรรม การบรหิารจดัการ 
ระบบการเงิน ระบบการขนส่ง และการตลาด โดยธนาคารออมสิน เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างครบวงจร ขณะที่หน่วยงาน
ของรฐัทีร่่วมลงนามบนัทกึความร่วมมอื จะเป็นผูค้ดักรองผูป้ระกอบการทีม่ศัีกยภาพเข้าร่วมโครงการ ในเบือ้งต้นธนาคารออมสนิเตรยีม
วงเงินไว้รองรับการด�าเนินโครงการ 10,000 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs “ฟรี ค่าธรรมเนียมค�้าประกันปีแรก” ภายใต้ความร่วมมือของสภาสถาบัน
การเงินของรัฐ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสมาคมธนาคารไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดย
ช่วยลดภาระต้นทนุการด�าเนนิธรุกจิ ด้วยมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนัสนิเชือ่ในปีแรกให้ผูป้ระกอบการ SMEs ผ่านโครงการ 
PGS 5 หรอืโครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme 5 โดยรฐัจะเป็นผูร้บัภาระช�าระค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนั
ในปีแรกแทนผู้ประกอบการ SMEs นับตั้งแต่วันที่ บสย. ออกหนังสือค�้าประกัน จนครบวงเงินค�้าประกัน 55,000 ล้านบาท หรือไม่เกิน 
31 ธันวาคม 2558 จากมาตรการนี้จะส่งผลให้มีเม็ดเงินสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าของวงเงินค�้าประกัน หรือเกือบ      
1 แสนล้านบาท และมีวงเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 500,000 ล้านบาท ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ไทย เกิดความสมบูรณ์ เติบโตได้อย่างยั่งยืน อันเป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ        
ให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ดังเช่นความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ
รายย่อยให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน ระหว่างธนาคารออมสนิกบั 6 หน่วยงานของรฐั ดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น โครงการค�้าประกนัสนิเชือ่เพือ่
ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน และโครงการค�้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) เป็นต้น

ปิดท้ายปลายปีกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน สินเชื่อเพื่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน วัตถุประสงค์การ
กู้เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน เพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค และเพื่อไถ่ถอนจ�านองจากสถาบันการเงิน (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การอปุโภคบรโิภค) จ�านวนเงนิให้กู ้แบ่งเป็น เงนิกูร้ะยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท และเงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกบั 
OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท ระยะเวลา  
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ช�าระเงินกู้ เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 15 ปี และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี คุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้
แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ช�าระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารออมสนิมุง่เน้นในเร่ืองการพฒันาระบบงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารผ่านเครือ่งอตัโนมตั ิ(Self Service) ต่างๆ ให้

สามารถตอบสนองและรองรับกับพฤติกรรมของลูกค้าผู้มาใช้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความสะดวก
สบายสงูสดุ ธนาคารจงึศึกษาและปรับปรุงรูปแบบการให้บรกิารผ่านเครือ่งรบัฝากเงินอตัโนมตั ิ(ADM) ให้สามารถท�าหน้าทีไ่ด้ทัง้การ 
เป็น ADM Pool และ ATM Pool เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กล่าวคือ ลูกค้าจะสามารถท�าธุรกรรมฝากเงิน ถอนเงิน 
โอนเงนิ ช�าระเงนิ และเตมิเงนิ ได้เบด็เสรจ็ผ่านเคร่ืองรับฝากเงินอัตโนมติั (ADM) ของธนาคารออมสนิ ซ่ึง ณ สิน้ปี 2557 ธนาคารออมสนิ
มีเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ให้บริการแล้วทั้งสิ้น 631 เครื่อง ทั่วประเทศ และเมื่อรวมกับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และ
เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (PUM) ที่ธนาคารติดตั้งการให้บริการแล้วจ�านวน 5,894 เครื่อง และ 1,009 เครื่อง ตามล�าดับ พบว่า ธนาคาร
ออมสินมีเครื่องอัตโนมัติ (Self Service) ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นจ�านวน 7,534 เครื่องเพื่อรองรับลูกค้าผู้ถือบัตร
อิเลก็ทรอนกิส์ของธนาคารออมสนิกว่า 6,700,000 บตัร และบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ของสถาบนัการเงนิอืน่ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ในส่วนของการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านเครื่อง ATM ในปี 2557 นอกจากการให้บริการถอนเงิน โอนเงิน ช�าระเงิน และ
เติมเงินแล้ว ในปัจจุบันลูกค้ายังสามารถซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านช่องทางเครื่อง ATM ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. -  23.00 น.  
(งดให้บริการในวันที่ออกรางวัลสลาก) ซื้อแล้วมีสิทธิลุ้นรางวัลตามงวดการออกรางวัลสลากได้ทันที โดยธนาคารจะจัดส่งสลากให้กับ
ผู้ใช้บริการ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 7 วันท�าการ นับถัดจากวันที่ท�ารายการซื้อสลาก

นอกจากนี้ ในปี 2557 ยังมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านเครื่องอัตโนมัติ (Self Service) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเปิดให้บริการระบบสหกรณ์ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จ�ากัด โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ากัด ในการด�าเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จ�ากัด โดยสมาชิก         
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จ�ากัด สามารถใช้บัตรกดเงินสดของสหกรณ์ ท�าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ถอนเงนิสด และสอบถามยอดเงนิ ผ่านเครือ่ง ATM ของธนาคารออมสนิ ซ่ึงในปัจจบุนัมสีหกรณ์ออมทรพัย์ ทีเ่ปิดใช้บรกิารระบบสหกรณ์ 
ATM กับธนาคารออมสิน แล้วจ�านวน 13 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุจงัหวดัน่าน สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร สหกรณ์ออมทรพัย์สรรพากร สหกรณ์
ออมทรพัย์กรมชลประทาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศลุกากร สหกรณ์ออมทรพัย์ครรู้อยเอด็ สหกรณ์ออมทรพัย์นด้ิา และมโีครงการขยาย
การให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี   

ในเดือนกรกฎาคม 2557 ธนาคารเปิดให้บริการบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ “บัตรเดบิต ที่พร้อมดูแลคุณ มอบทั้งความ
คุม้ครองชวีติ และค่ารกัษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุพเิศษกว่าด้วยเงนิชดเชยรายได้ สงูถงึวนัละ 500 บาท” ส�าหรบับคุคลธรรมดา 
อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ โดยมอบความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชงิ จากอุบัตเิหตทุั่วไป สูงสุด 100,000 บาท จากการถกูฆาตกรรม หรอืถกูท�าร้ายร่างกาย หรอือุบัตเิหตขุณะขบัขีห่รอืโดยสาร
รถจักรยานยนต์ สูงสุด 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) สูงสุด 5,000 บาท และเงินชดเชยรายได้
รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในสถานพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ วันละ 500 บาท สูงสุด 7 วันต่อปี โดยมีค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี เพียงปีละ 599 บาท

ส�าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2557 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557) กับ
กิจกรรม ดูคุ้ม อิ่มคุ้ม กับบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วย บัตร
ออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่าเดบิต อินสแตนส์ และบัตรออมสิน วีซ่า อิเลคตรอน   ซื้อ
บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex และ SF Cinema 1 ที่นั่ง ได้ในราคาเพียง 100 บาท พร้อมรับฟรีทันที ป๊อปคอร์นพร้อม
เครือ่งดืม่ 1 ชดุ กจิกรรมเติมความสขุทกุครัง้ทีเ่ดนิทางต่างประเทศกบับตัรเดบติ ธนาคารออมสนิ ส�าหรบัผูถ้อืบตัรเดบติ ธนาคาร
ออมสิน ที่ช�าระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดซื้อสินค้า (EDC) ในต่างประเทศ หรือถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ 
ช่วงเวลาตั้งแต่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2557 ได้รับสิทธิพิเศษลุ้นรับบัตรก�านัลและของสมนาคุณ 3 ต่อ ต่อที่ 1 ลุ้นรับบัตรก�านัล
มูลค่า 1,000 บาท ทุกรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 สิทธิในการลุ้นรับบัตรก�านัลมูลค่า 1,000 บาท จ�านวน 1,000 รางวัล ต่อที่ 2 
ลุ้นรับบัตรก�านัลมูลค่า 300 บาท จากเครือข่าย AIS DTAC และ TRUE เมื่อเปิดใช้บริการ DATA Roaming และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ลุ้นรับบัตรก�านัลมูลค่า 300 บาท จ�านวน 1,500 รางวัล ต่อที่ 3 รับฟรีกระเป๋า G2000 มูลค่า 590 บาท เมื่อ
ซื้อแพ็คเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หรือบริการใดๆ จากบริษัทท่องเที่ยวที่ร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 
กิจกรรม 1 ฟรี 1 กับบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน เมื่อใช้บัตรเดบิต ธนาคารออมสิน ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex 
หรือ SF Cinema จ�านวน 1 ที่นั่ง  รับฟรี 1 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558 กิจกรรมแจกของสมนาคุณ
ลูกค้าสมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557 โดยลูกค้าที่สมัครบัตรออมสินเอทีเอ็ม บัตรออมสิน 
วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ รับฟรีกระเป๋าช้อปปิ้ง 1 ใบ และลูกค้าที่สมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์
รบัฟรกีระเป๋าสะพาย 1 ใบ กจิกรรมส่วนลดร้านค้า ช่วงที ่1 “ให้คณุสขุทกุวนักบับตัรเดบติ ธนาคารออมสนิ 100 Baht HAPPY 
OFFERS EVERYDAY” ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2557 รับส่วนลดเพิ่ม 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 
2,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Central, The Mall, Emporium และ Siam Paragon รับคูปองเงินสด 50 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่าน
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- รายงานประจ�าปี 255752  

บัตรครบ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Watson ได้สิทธิลุ้นรับทุนการศึกษาเพิ่มอีก 1 สิทธิ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ Big C พร้อมรับ
คูปองเงินสด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับคูปองเงินสด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร
ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Top Market, Top Super, Top Daily และ Central Food Hall กิจกรรม ลุ้นรถ รวยทอง กับ
บัตรออมสิน เพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับลูกค้าที่สมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน และลูกค้าผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร
ออมสินที่ใช้บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 
2557 รางวัลรถยนต์ Toyota All New Yaris รวม 18 คัน และสร้อยคอทองค�า น�้าหนัก 1 บาท จ�านวน 180 รางวัล รวมมูลค่าของ
รางวลักว่า 13 ล้านบาท กจิกรรม จ่ายบลิง่าย ได้กระเป๋า เพยีงสะสมเอกสารการช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร ทัง้จากเคาน์เตอร์ธนาคาร
ออมสินสาขา เครื่องเอทีเอ็ม และเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ครบ 12 รายการ แลกรับกระเป๋าคู่ขวัญ จ�านวน 1 ชุด ระยะเวลา
จดักจิกรรม ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม - 31 ตลุาคม 2557 กจิกรรมส่วนลดร้านค้า ช่วงท่ี 2 “อร่อยสดุคุม้ทกุวนั กบับตัรเดบติ ธนาคาร 
ออมสิน 100 Baht HAPPY DINING EVERYDAY” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557 รับส่วนลดทันที 100 บาท 
เมื่อรับประทานอาหาร ครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ร้าน Black Canyon, Jeffer Steak, Hong Min และฮั่วเซ่งฮง รับส่วนลด
เพิ่ม 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Central,  The Mall, Emporium และ Siam Paragon 
กิจกรรมเติมความสุข ให้ทุกการช้อปปิ้ง กับบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ในเทศกาล Amazing Thailand Grand Sale ระหว่าง
วันที่ 17 มิถุนายน - 30 กันยายน 2557 เมื่อช�าระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดซื้อสินค้า (EDC) ด้วยบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน 
ครบทุก 500 บาท กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการในกรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา หาดใหญ่ สมุย และหัวหิน รับคูปอง 2 ใบ เพื่อลุ้น
ชิงรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวไทย  365 วัน มูลค่า 2,500,000 บาท กิจกรรมส่วนลดร้านค้า ช่วงที่ 3 “อิ่มอร่อย ช้อปสนุก พักสบาย 
กับบัตรเดบิต ธนาคารออมสิน 100 Baht DELIGHT YOUR TRIP” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557 รับส่วนลด
เพิ่ม 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Central, The Mall, Emporium และ Siam Paragon 
รับส่วนลดเพิ่มทันที 50 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป  ที่ Family Mart รับคูปองเงินสด 100 บาท เมื่อใช้
จ่ายผ่านบัตรครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Home Fresh Mart, Gourmet Market, Top Market, Top Super, Top Daily และ 
Central Food Hall รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ร้าน Pizza Hut และ Jeffer 
Steak ซื้อห้องพัก 1 คืน ฟรี 1 คืน ที่ The Small Hotel Chiang Mai, Krabi La Playa Resort และ The Small Hotel Krabi รับสิทธิ
ลุ้นจองห้องพักโรงแรม Ibis และ Centara ในราคาพิเศษ 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 5,000 บาท
ขึ้นไปในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557

ช่องทางบริการ Internet Banking และเครือข่ายพันธมิตร Banking Agent
ปี 2557 ซึ่งเป็นปีแห่งการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตและมีสมาร์ทโฟน     

ในครอบครอง และธนาคารออมสนิได้รบัรูค้วามต้องการของลกูค้าทีต้่องการใช้บรกิารทางการเงนิ หรอืตดิตามความเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วข้อง
กบับญัชธีนาคารของตนเอง ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของชวีติประจ�าวนัหรอืองค์ประกอบส�าคัญของธุรกิจเลก็ๆ ทีก่ระจายอยูท่ัว่ทกุชมุชน จงึได้มี
การพฒันาและขยายช่องทางให้ทกุคนสามารถเข้าถงึและเข้าใช้ได้เพือ่รองรบัการเปลีย่นผ่านนี ้ประกอบด้วย การให้บรกิารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่ธนาคารได้พัฒนาและเปิดให้บริการในชื่อบริการ ออมสิน Internet Banking มี URL https://ib.gsb.or.th 
ซึง่ลกูค้าจะได้รบัทราบการเคลือ่นไหวบญัชีของตนเอง สามารถท�ารายการทีเ่ก่ียวข้องกับผลติภัณฑ์ของธนาคาร ได้แก่ การรบัฝากสลาก
ออมสิน การรับช�าระสินเชื่อ และการรับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช�าระค่าสินค้าและบริการธุรกิจภายนอกที่
เปิดรับช�าระผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โอนเงิน ทั้งการโอนภายในธนาคารและการโอนระหว่างธนาคาร ซึ่งการโอนเงินระหว่างธนาคาร
ผ่านอินเตอร์เน็ต ได้เข้าร่วมเครือข่ายกับธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง  และผลการด�าเนินงานได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้า
อย่างชดัเจนจากปรมิาณการท�ารายการทีส่งูกว่าการโอนเงินเข้าบญัชภีายในธนาคารกว่า 4 เท่า และมปีรมิาณธุรกรรมรบัโอนเข้ามากกว่า
การท�าธุรกรรมโอนออกประมาณ 13 เท่า 

ส�าหรบัการขอใช้บรกิารและการเปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคญัเพือ่เข้าใช้บรกิารฯ ธนาคารได้ตระหนกัถงึความปลอดภยั จงึได้ขอให้
ลูกค้ายืนยันตัวตนที่สาขา หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้โดย ก�าหนดรหัส ด้วยตนเอง และไม่ว่าลูกค้าจะเข้าใช้ Website 
ท�ารายการท่ีใดก็ตามการ ก็เปรียบเสมือนว่านั่นคือการใช้บริการกับธนาคารออมสินแล้ว และทุกคนที่ท�าธุรกรรมส่งรายการเข้ามา
ก็เปรียบเสมือนว่าทุกคนคือลูกค้าของธนาคารเช่นกัน ธนาคารจึงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้บริการของลูกค้า โดยมี 
Contact Center รับฟังปัญหาและตรวจสอบรายการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัย Website ที่เป็นมาตรฐาน
สากลและแสดงสัญลักษณ์ Certificate ไว้บนหน้า Website ด้วย

นอกจากน้ี  ธนาคารยงัได้ขยายความสะดวกในการรบัช�าระสนิเชือ่และรบัเงนิฝากสงเคราะห์ชวีติให้แก่ลกูค้า ซ่ึงเป็นผลติภณัฑ์
หลักของธนาคาร  โดยร่วมกับ 4 พันธมิตรธุรกิจที่มีจ�านวนจุดให้บริการรวมกันกว่า 1.8 หมื่นจุดให้บริการทั่วประเทศ โดยมี Counter 
Service และ Pay@post ให้บริการรับช�าระผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทั้ง 2 ประเภท ส่วน Just Pay ให้บริการรับช�าระสินเชื่อ และ Dtac 
ให้บริการรับช�าระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 

การพัฒนาบริการของธนาคารยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและเพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตจริงของลูกค้า รวมถึงมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในมาตรฐานที่สามารถสัมผัสได้ 
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ธนาคารออมสิน - 53

รายงานการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน 

และฐานะการเงิน

1. ภาพรวมผลการด�าเนินงาน
 ภายใต้การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน การเสริมสร้าง

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานรากและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อย 

ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงินและช่องทางให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ

และขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ผลประกอบการตามงบการเงินปี 2557 ที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่     

31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 2,259,016 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของระบบธนาคารไทย และมีกำ�ไรสุทธิ 22,231 ล้�นบ�ท สูงกว่าปีก่อน  

322 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5  จากการขยายฐานลูกค้ารายย่อยต่อเนื่องจากปีก่อน การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่จูงใจ การส่งเสริม

การขาย การขยายความร่วมมือกับพันธมิตร และการขยายช่องทางการให้บริการที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการและการบริหารจัดการภายใน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขัน ท�าให้มีรายได้สุทธิจากการด�าเนินงานเพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ตาม หากรวมรายการก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายกับราคาตลาด และขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานแล้ว  จะคงเหลือก�าไรเบ็ดเสร็จรวม  21,628 ล้านบาท  สูงกว่าปีก่อน 

4,667 ล้านบาท

  1/ กรณีไม่รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 (ทยอยรับรู้ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554  ปีละ 5,346.71 ล้านบาท) และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
(ทยอยจ่าย 10 ปี ปี 2557 = 1,687.57 ล้านบาท และปี 2556 = 1,580.62 ล้านบาท)

หน่วย :  ล้านบาท 

  งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        2557         2556      
        เปล่ียนแปลง (yoy)  

                          เพ่ิม (ลด)  %

ร�ยได้ดอกเบ้ียสุทธิ  55,654             53,907 1,747 3.2

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ 4,008    3,741 267 7.1

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืน 1,319 2,636 (1,317) (50.0)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอ่ืน 34,062 33,908 154 0.5

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 4,688 4,467 221 4.9

กำ�ไรสุทธิ  22,231 21,909 322 1.5

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (603) (4,948) 4,345 (87.8)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม  21,628 16,961 4,667 27.5

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย (ROA) 1.33 1/ / 1.01 1.40 1/ / 1.07

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉล่ีย (ROE) 21.11 1/ / 16.03 21.21 1/ / 16.13
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2/ รวมรายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อแก่สถาบันการเงิน ปี 2557 = 5,482 ล้านบาท และปี 2556 = 4,293 ล้านบาท 

 ปี 2557 มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 55,654 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 จ�านวน 1,747 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 ที่ส�าคัญจาก 

รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีสูงกว่าปีก่อน ตามปริมาณการให้สินเช่ือท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียและต้นทุนดอกเบ้ียเฉล่ียลดลง ตามทิศทางอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินท่ีปรับลดลงจากปี 2556 และการปรับลด

พอร์ตสินเชื่อและเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.47 ลดลงจากร้อยละ 2.66 ในปี 2556 

1.2 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ

            หน่วย :  ล้านบาท

รายการที่ส�าคัญในงบก�าไรขาดทุน 
1.1 ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ

                                                       2557              2556            
 เปล่ียนแปลง (yoy)  

                                                                                            เพ่ิม (ลด)          %

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร 4,452 4,124 328 8.0

ค่�ใช้จ่�ยค่�ธรรมเนียมและบริก�ร 444 383 61 15.9

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ 4,008 3,741 267 7.1

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิต่อร�ยได้รวมสุทธิ  6.57% 6.21%

หน่วย :  ล้านบาท 

            2557    2556   
         เปล่ียนแปลง (yoy) 

                    เพ่ิม (ลด)  %

ร�ยได้ดอกเบ้ีย  106,955 105,620 1,335 1.3

 เงินให้สินเช่ือ 2/  95,612 94,035 1,577 1.7

 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 4,644 4,031 613 15.2

 เงินลงทุน  6,699 7,554 (855) (11.3)

ค่�ใช้จ่�ยดอกเบ้ีย  51,301 51,713 (412) (0.8)

 เงินฝ�ก  38,491 37,627 864 2.3

 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน 754 1,340 (586) (43.7)

 เงินร�งวัลสล�กออมสิน  12,056 12,746 (690) (5.4)

 ร�ยได้ดอกเบ้ียสุทธิ  55,654 53,907 1,747 3.2

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดร�ยได้ 4.97% 5.33%

ต้นทุนดอกเบ้ีย  2.50% 2.67%

ส่วนต่�งอัตร�ดอกเบ้ีย (Net Interest Spread) 2.47% 2.66%

 ปี 2557 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,008 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 จ�านวน 267 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1

ท่ีส�าคัญจากรายได้ค่าธรรมเนียมบริการเงินกู้และประเมินราคาหลักทรัพย์-ตามการขยายตัวของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและเพ่ือธุรกิจ-รายได้

ค่านายหน้าจากการรับช�าระค่าเบี้ยประกันภัย และรายได้จากธุรกิจบัตรและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากการเพิ่มเครื่อง ATM 

การออกผลิตภัณฑ์บัตรใหม่ๆ เช่น บัตร DEBIT SMART CARE โดยมียอดผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.1 การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขายและกระตุ้นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึน-รวมท้ังบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

และ Internet Banking 
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 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 1,319 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2556 จ�านวน 1,317 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.0 เนื่องจาก 

ปี 2557 มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพิ่มอีก 2,373 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556  

ที่ตั้งด้อยค่าไว้แล้ว 1,790 ล้านบาท รวมเป็นด้อยค่าทั้งจ�านวน 4,163 ล้านบาท 

1.4 ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น

                                                     2557                   2556             เปล่ียนแปลง (yoy)  

                                                                         เพ่ิม (ลด) %

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืน

 ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับพนักง�น 19,033 18,082 951 5.3

 เงินบำ�เหน็จร�งวัลกรรมก�รและพนักง�น 3,132 3,123 9 0.3

 ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับอ�ค�ร สถ�นท่ี และอุปกรณ์ 4,429 4,225 204 4.8

 ค่�ตอบแทนหน่วยง�นในก�รชำ�ระสินเช่ือ 4,014 4,179 (165) (3.9)

 ค่�ใช้จ่�ยอ่ืน  3,454 4,299 (845) (19.7)

รวมค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืน 34,062 33,908 154 0.5

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อร�ยได้รวมสุทธิ 55.98% 56.28%

 ปี 2557 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอ่ืน 34,062 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 จ�านวน 154 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 

รายการท่ีส�าคัญ ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน เพ่ิมข้ึน 951 ล้านบาท จากเงินเดือนพนักงานและค่าจ้างลูกจ้างท่ีเพ่ิมข้ึนตามการปรับข้ึนเงินเดือน

ประจ�าปี และจ�านวนพนักงานและลูกจ้างท่ีเพ่ิมข้ึน 

                                                     2557             2556             เปล่ียนแปลง (yoy)  

                                   เพ่ิม (ลด) %

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืน

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กธุรธรรมเพ่ือค้�และปริวรรต

 เงินตร�ต่�งประเทศ  147 143 4 2.8

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน (1,928) (523) (1,405) 268.6

 ร�ยได้เงินปันผล  1,950 1,981 (31) (1.6)

 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืนๆ 1,150 1,035 115 11.1

รวมร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืน 1,319 2,636 (1,317) (50.0)

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นต่อร�ยได้รวมสุทธิ 2.16% 4.37%

 ท้ังน้ี-ธนาคารได้ด�าเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังท่ีให้เช่ือมโยงบริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกัน-ต้ังแต่

18 มิถุนายน 2554 ซ่ึงได้ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�ารายการท่ีเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติร่วมกับ 3 ธนาคารเฉพาะกิจ (ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) จนถึง 31 ธันวาคม 2558 รวมท้ังยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ภายในธนาคาร ข้ามเขตส�านักหักบัญชี ผ่าน Internet Banking จนถึง 31 มีนาคม 2558 เพ่ือจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

มากข้ึน 

1.3 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอ่ืน

            หน่วย :  ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

                  
 2557                   2556

             เปล่ียนแปลง (yoy) 

                                                                        เพ่ิม (ลด)          % 

 

 

  •  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 204 ล้านบาท ตามแผนการขยายช่องทางการให้บริการ การปรับปรุง

   พ้ืนท่ี/ภูมิทัศน์ และโครงการพัฒนาระบบงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

  •  เงินบ�าเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน เพ่ิมข้ึน 9 ล้านบาท ตามฐานก�าไรจากการด�าเนินงาน 

  •  ขณะท่ีค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลง 845 ล้านบาท เน่ืองจากปี 2556 ได้มีการต้ังส�ารองชดใช้ค่าเสียหายตามภาระหนังสือค�า้ประกัน  

 (L/G) และค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�าระสินเช่ือลดลง ตามยอดคงเหลือของสินเช่ือ

1.5 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และข�ดทุนจ�กก�รปรับโครงสร้�งหน้ี

 ในปี 2557 ธนาคารมีหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี จ�านวน 4,688 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน

221 ล้านบาท ท่ีส�าคัญจากการต้ังส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญของสินเช่ือสวัสดิการ สินเช่ือธนาคารประชาชน สินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเช่ือ

ธุรกิจท่ัวไป สินเช่ือพัฒนาองค์กรชุมชน และสินเช่ือห้องแถวสูงข้ึน จากการเล่ือนช้ันหน้ีเป็นช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษและต�า่กว่ามาตรฐาน 

ประกอบกับการต้ังส�ารองหน้ีจัดช้ันปกติเพ่ิมข้ึน ตามปริมาณเงินให้สินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีการตัดหน้ีสูญลูกหน้ีท่ีธนาคารติดตามและ  

ด�าเนินการจนถึงท่ีสุดแล้ว และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีต�า่กว่าปีก่อน

 ท้ังน้ี ธนาคารมีการจัดช้ันหน้ีและต้ังส�ารองฯ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ ส้ินวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ค่าเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกว่าท่ีค�านวณตามเกณฑ์ ธปท. จ�านวน 9,347 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการส�ารองท่ีกันไว้แล้วต่อส�ารอง       

ท่ีพึงกัน ร้อยละ 134.40

2.  ฐานะการเงิน

 ณ สิ้นปี 2557 สินทรัพย์รวมของธนาคาร มีจ�านวน 2,259,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จ�านวน 82,115 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 3.8 จากการระดมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านิยม และน�าเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ทั้งในตลาดเงิน ตลาดทุน และ

การให้สินเชื่อแก่ประชาชนรายย่อย

หน่วย : ล้านบาท

    
 งบแสดงฐานะการเงิน        2557   2556

            เปล่ียนแปลง (yoy)  

                 เพ่ิม (ลด)          %

สินทรัพย์รวม  2,259,016 2,176,901 82,115 3.8

ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินสุทธิ 162,608 224,130 (61,522) (27.4)

เงินลงทุนสุทธิ  268,815 250,633 18,182 7.3

เงินให้สินเช่ือ 3/  1,802,971 1,678,309 124,662 7.4

หน้ีสินรวม  2,111,917 2,040,042 71,875 3.5

เงินฝ�ก  1,952,504 1,879,425 73,079 3.9

ส่วนของทุน  147,099 136,859 10,240 7.5

หน้ีสูญ  395 715 (320) (44.8)

หน้ีสงสัยจะสูญ  4,152 3,752 400 10.7

ข�ดทุนจ�กก�รปรับโครงสร้�งหน้ี 141 - 141 100.0

รวมหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และข�ดทุน

   จ�กก�รปรับโครงสร้�งหน้ี 4,688 4,467 221 4.9
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ธนาคารออมสิน - 57

รายการส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
 

2.1 เงินให้สินเช่ือ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมียอดเงินให้สินเช่ือจ�านวน 1,802,971 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 จ�านวน 124,662 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 7.4 โดยมีสัดส่วนสินเช่ือแก่บุคคลรายย่อยร้อยละ 73.9 สินเช่ือแก่ภาครัฐและสถาบันการเงินร้อยละ 20.4 และสินเช่ือแก่   

ภาคธุรกิจเอกชนร้อยละ 5.7 ท่ีส�าคัญ ได้แก่

 • สินเช่ือแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 67,721 ล้านบาท (ร้อยละ 22.6) ท่ีส�าคัญจากการให้กู้แก่ธนาคารเพ่ือ 

 การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลัง

 • สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย เพิ่มขึ้น 44,465 ล้านบาท (ร้อยละ 3.5) ส่วนใหญ่เป็นการให้กู้เพื่อการอุปโภคบริโภค การประกอบ

  - สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย เพ่ิมข้ึน 41,559 ล้านบาท (ร้อยละ 16.8)
 

  - สินเช่ือแก่ประชาชนฐานราก (สินเช่ือธนาคารประชาชน สินเช่ือเพ่ือสังคมและชุมชน และสินเช่ือธุรกิจห้องแถว) เพ่ิมข้ึน      

     17,416 ล้านบาท (ร้อยละ 16.7) 

  - ขณะท่ีสินเช่ือแก่บุคคลท่ัวไป ลดลง 14,510 ล้านบาท (ร้อยละ 1.5)

 • สินเช่ือแก่ภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมข้ึน 12,476 ล้านบาท (ร้อยละ 13.8)

 3/  รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ในปี 2557 จ�านวน 197,484 ล้านบาท และปี 2556 จ�านวน 138,923 ล้านบาท 

2.2 เงินฝ�ก

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีเงินฝากจ�านวน 1,952,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จ�านวน 73,079 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 3.9 จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีเง่ือนไขและอัตราผลตอบแทนท่ีจูงใจ รวมท้ังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง  

ท้ังเงินฝากประจ�า เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี เงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษ ได้แก่ เงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษ 101 ปี (11 เดือน) เงินฝาก 

เผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน (5M) และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข (21M) เป็นต้น และเงินฝาก   

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ได้แก่ แบบออมสินคุ้มทวี แบบออมสินเปี่ยมรัก แบบทรัพย์มั่นคง (ใหม่) แบบออมสินเพิ่มพูน 5/1 แบบ

ออมสินบ�านาญ 85/55 และแบบออมสินบ�านาญ 85/1 เป็นต้น 

ประชาชนฐานราก

6.8%

บุคคลทั่วไป

51.1%

ภาครัฐและสถาบันฯ

20.4%

ภาคธุรกิจเอกชน
5.7%

เพื่อที่อยู่อาศัย

16.0%

ประชาชนฐานราก

6.2%

บุคคลทั่วไป

55.8%

ภาครัฐและสถาบันฯ 

17.9%

ภาคธุรกิจเอกชน

5.4%

เพื่อที่อยู่อาศัย

14.7%

ปี 25573/ ปี 25563/

อาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต�า่-ตามนโยบาย

และพันธกิจหลักของธนาคาร รายละเอียด มีดังน้ี
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- รายงานประจ�าปี 255758  

2.3 เงินลงทุนสุทธิ

  เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวน 268,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จ�านวน 18,182 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 7.3 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในพันธบัตร ธปท. ระยะสั้น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นสามัญ ตามล�าดับ ทั้งนี้ ธนาคาร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อทดแทนการครบอายุ และบริหารสภาพคล่อง รวมทั้งหาโอกาสลงทุนต่อในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ดี และมีผลตอบแทนที่เหมาะสมตามกรอบนโยบายการลงทุนของธนาคาร

2.4 ส่วนของทุน

 ส่วนของทุนของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวน 147,099 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 จ�านวน 10,240 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 7.5 จากก�าไรสุทธิประจ�าปี จ�านวน 22,231 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย    

(Mark to Market) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ�านวน 2,624 ล้านบาท ขณะท่ีน�าเงินส่งกระทรวงการคลังในปี 2557 จ�านวน 11,388 ล้านบาท 

และขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จ�านวน 3,227 ล้านบาท

2.5 เงินกองทุนต�มกฎหม�ย

 ธนาคารได้ค�านวณเงินด�ารงกองทุนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (หลักเกณฑ์ Basel II) ที่ครอบคลุมประเภท

ความเส่ียงและสะท้อนความเส่ียงของสินทรัพย์และภาระผูกพันท้ังส้ินของธนาคาร โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินกองทุน

ท้ังส้ินจ�านวน 133,556 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของสินทรัพย์ถ่วงน�า้หนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน สูงกว่าเกณฑ์ข้ันต�า่ร้อยละ 8.5     

ท่ีก�าหนดโดย ธปท. โดยท่ีส่วนใหญ่เป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 จ�านวน 122,734 ล้านบาท (จากก�าไรสะสมท้ังหมดหลังหักเงินน�าส่งกระทรวง

การคลังในแต่ละปี) คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของสินทรัพย์ถ่วงน�า้หนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน 

 อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวยังไม่นับรวมก�าไรสุทธิประจ�าปี 2557 ซ่ึงหากรวมก�าไรสุทธิของปี 2557 ตามท่ีกระทรวงการคลัง

จัดสรรหลังส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว จะท�าให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพ่ิมข้ึนอีก 

ปี 2557 ปี 2556

อื่นๆ 5.9%

เผื่อเรียกและ

เผื่อเรียกพิเศษ

38.4%

สลากออมสิน

33.9%

 
ประจ�า 21.8%

อื่นๆ 5.2%

เผื่อเรียกและ

เผื่อเรียกพิเศษ

39.7%

สลากออมสิน

34.9%

 

ประจ�า 20.2%

ปี 2557 ปี 2556

ตราสารทุน 16.1%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 8.5%

ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 5.3%

ตราสารทุน 

17.0%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน10.4%

ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 5.3%

ตราสารอนุพันธ์

0.1%

หลักทรัพย์รัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ 

70.0%

ตราสารอนุพันธ์

0.2%

หลักทรัพย์รัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ 

67.1%

หน่วย : ล้านบาท

       
2557             2556

             เปล่ียนแปลง (yoy)  

                                                                          เพ่ิม (ลด)         %

เงินลงทุนสุทธิ  267,478 246,853 20,625 8.4

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 967 3,227 (2,260) (70.0)

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  370 553 (183) (33.1)

รวมเงินลงทุนสุทธิ  268,815 250,633 18,182 7.3
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ธนาคารออมสิน - 59

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินเช่ือด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (gross NPLs) จ�านวนท้ังส้ิน 

24,637 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.37 ของเงินให้สินเช่ือท้ังส้ิน (รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถาบันการเงินท่ีเป็นรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงิน) เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 จ�านวน 5,445 ล้านบาท (อัตรา gross NPLs ร้อยละ 1.14) ส�าหรับสินเช่ือด้อยคุณภาพสุทธิ       

หลังหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (net NPLs) มีจ�านวน 7,944 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.45 ของเงินให้สินเช่ือสุทธิ เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 

2556 จ�านวน 1,236 ล้านบาท (อัตรา net NPLs ร้อยละ 0.41)  

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวน 36,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จ�านวน 

4,160 ล้านบาท จากการเลื่อนชั้นหนี้เป็นชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและต�่ากว่ามาตรฐานของสินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อธนาคารประชาชน 

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อธุรกิจทั่วไป สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน และสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ตามล�าดับ ประกอบกับ 

การตั้งส�ารองหนี้จัดชั้นปกติ (1%) เพิ่มขึ้น ตามปริมาณเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน

สูงกว่าเงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จ�านวน 9,347 ล้านบาท 

2.7 แหล่งที่ม�และใช้ไปของเงินทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน จ�านวน 2,259,016 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม จ�านวน 

2,111,917 ล้านบาท และส่วนของทุน จ�านวน 147,099 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 14.4 เท่า 

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีส�าคัญมาจากเงินฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.3 ของสินทรัพย์รวม ส�าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุน       

ที่ส�าคัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.5 , 12.2 

และ 16.4 ตามล�าดับ

2.6 คุณภ�พเงินให้สินเช่ือ
หน่วย : ล้านบาท

                                                              
2557              2556

           เปล่ียนแปลง (yoy)  

                                     เพ่ิม (ลด) %

สินเช่ือด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (gross NPLs) 24,637 19,192 5,445 28.4

สัดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือรวม (ร้อยละ) 1.37 1.14

สินเช่ือด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (net NPLs) 7,944 6,708 1,236 18.4

สัดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือสุทธิ (ร้อยละ) 0.45 0.41

ส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามงบการเงิน 36,517 32,357 4,160 12.9

สัดส่วนต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 148.22 168.60

ส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญข้ันต�า่ตามเกณฑ์ ธปท. 27,170 23,010 4,160 18.1

ส�ารองท่ีกันไว้แล้วต่อส�ารองท่ีพึงกัน (ร้อยละ) 134.40 140.62

หน่วย : ล้านบาท

                                                              
2557             2556      

          เปล่ียนแปลง (yoy) 
การด�ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย                                 เพ่ิม (ลด) %

 (เกณฑ์ Basel II)

เงินกองทุนช้ันท่ี 1  122,734 115,474 7,260 6.3

เงินกองทุนช้ันท่ี 2  10,822 7,937 2,885 36.3

เงินกองทุนท้ังส้ิน  133,556 123,411 10,145 8.2

สินทรัพย์ถ่วงน�า้หนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน 1,201,955 1,168,307 33,648 2.9

เงินกองทุนท้ังส้ิน : สินทรัพย์ถ่วงน�า้หนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน 11.11% 10.56%

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 : สินทรัพย์ถ่วงน�า้หนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน 10.21% 9.88%
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- รายงานประจ�าปี 255760  

 ท้ังน้ี เงินฝากท่ีมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนท่ีมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นปกติ 

ของธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า พบว่า เงินรับฝากที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ส่วนใหญ่ จะมีการฝากต่อ 

อยู่กับธนาคารเกินกว่า 1 ปี ท�าให้ธนาคารสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการให้สินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาวได้

2.8 ก�รดำ�รงสินทรัพย์สภ�พคล่อง  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อ 

เงินฝาก อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก และอัตราส่วนการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ อยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงและสัญญาณเตือนระดับ 

ความเสี่ยงที่ก�าหนด 

 ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 

บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร-ซ่ึงจะมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรมธนาคารท่ีเปล่ียนแปลงไป 

และมีการก�าหนดเพดานความเส่ียงและสัญญาณเตือนระดับความเส่ียงส�าหรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก-เพ่ือให้

ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที่     

ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการด�าเนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเน่ือง 

อาทิเช่น การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง และระบบการรายงานความเส่ียง

ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

แหล่งท่ีม�ของเงินทุน

เงินฝาก ≤ 1 ปี 1,378,307 70.6 1,289,063 68.6 89,244 6.9

เงินฝาก > 1 ปี 574,197 29.4 590,362 31.4 (16,165) (2.7)

รวม  1,952,504 100.0 1,879,425 100.0 73,079 3.9

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

ระยะเวล� ≤ 1 ปี 780,878 35.4 717,920 33.7 62,958 8.8

 รายการระหว่างธนาคารและ

  ตลาดเงินสุทธิ 242,274 11.0 257,123 12.1 (14,849) (5.8)

 เงินลงทุนสุทธิ 136,614 6.2 110,131 5.2 26,483 24.0

 เงินให้สินเช่ือสุทธิ 401,990 18.2 350,666 16.4 51,324 14.6

ระยะเวล� > 1 ปี 1,424,058 64.6 1,410,755 66.3 13,303 0.9

 รายการระหว่างธนาคารและ

  ตลาดเงินสุทธิิ 118,539 5.4 106,535 5.0 12,004 11.3

 เงินลงทุนสุทธิ 131,832 6.0 139,949 6.6 (8,117) (5.8)

 เงินให้สินเช่ือสุทธิ 1,173,687 53.2 1,164,271 54.7 9,416 0.8

รวม 2,204,936 100.0 2,128,675 100.0 76,261 3.6

หน่วย : ล้านบาท

 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน         2557        สัดส่วน        2556          สัดส่วน              เปลี่ยนแปลง (yoy)

   (%)                         (%)          เพิ่ม (ลด)         %
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ด้านการเงิน

2.9 วิเคร�ะห์งบกระแสเงินสด 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 32,711 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

สิ้นปี 2556 จ�านวน 2,350 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 ประกอบด้วย 

•  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 36,170 ล้านบาท จากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน จ�านวน 41,250 ล้านบาท และหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น จ�านวน 59,950 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์

ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 65,030 ล้านบาท

•  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง จ�านวน 15,950 ล้านบาท ที่ส�าคัญจาก เงินสดจ่ายในการลงทุนในหลักทรัพย์

และบริษัทร่วม จ�านวน 211,258 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอื่นๆ รวมจ�านวน 1,914 ล้านบาท ขณะที่

มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ถาวร เงินปันผลและอื่นๆ จ�านวน 197,222 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 17,867 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินน�าส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็น 

รายได้แผ่นดิน จ�านวน 11,388 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว จ�านวน 6,479 ล้านบาท

3. เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน / โครงการ ปี 2557 ที่ส�าคัญ

 ธนาคารออมสินมีการจัดท�าแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ�าปี และแผนธุรกิจของแต่ละศูนย์ EVM 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการจัดท�าแผนได้บูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบ BSC, EVM, Risk Management 

และ SEPA โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ กลุ่ม/สายงาน/ฝ่าย/ภาค 

และมีการสื่อสารแผนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัด (KPIs) จากระดับธนาคาร ถึงระดับบุคคล

 ณ สิ้นปี 2557 ผลการด�าเนินงานของธนาคารที่ส�าคัญ มีดังนี้

  หน่วย : ล้�นบ�ท

  แผน  ผล    วิเคร�ะห์ผลต่�งจ�กแผน

 กำ�ไรสุทธิ  19,000 22,231 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้เงินปันผลที่สูงกว่าแผน รวมท้ังมีค่าใช้จ่าย 

    หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต�า่กว่าแผน

 เงินฝ�กเพิ่มสุทธิ 84,600 73,079 จากการโยกย้ายเงินฝากของลูกค้ารายใหญ่ ประเภทสถาบันกว่า 70,000 ล้านบาท

    ในช่วงตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 ภายหลังจากที่ธนาคารสามารถแก้ไข

    สถานการณ์ถอนเงินฝากของลูกค้ารายย่อยในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ให้กลับมา

    เป็นปกติได้แล้วในไตรมาส 3

 สินเชื่อเพิ่มสุทธิ  75,500 124,662 จากสินเชื่อแก่ภาครัฐและสถาบันการเงิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเช่ือเพ่ือ 

    ธุรกิจ สินเช่ือธนาคารประชาชน และสินเช่ือธุรกิจห้องแถว ตามล�าดับ

 NPLs ของสินเชื่อรวม 1.50 1.37 จากการติดตามลูกหนี้รายตัว การเจรจากับหน่วยงานหักช�าระหนี้  

 (ร้อยละ)   การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการพักช�าระหนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก 

    เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และแผ่นดินไหวในภาคเหนือ รวมท้ังปรับเกณฑ์ 

    การพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ในการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย

    ทุกประเภท และการติดตามรายงานผลความคืบหน้าในการแก้ไขหนี้

    ทุกสัปดาห์ ต่อคณะจัดการ

 NIM (ร้อยละ) 2.45 2.51 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน

58-05-117_048-074 Oomsin new12-6_A Coatedtoyo.indd   61 6/12/15   9:55 PM



- รายงานประจ�าปี 255762  

ด้านที่มิใช่การเงิน

   โครงก�ร/แผนง�นที่สำ�คัญ            ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2557

การขยายช่องทางการให้บริการ     เปิดสาขาใหม่ 25 สาขา ได้แก่ เม-ญ่า เชียงใหม่, เฉลิมพระเกียรติ, อินสแควร์, ศูนย์การค้า   

    สลากไทย, ปลายพระยา, เอราวัณ, สยามสแควร์วัน, เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, อเวนิว รัชโยธิน,  

    โรบินสันสมุทรปราการ, เดอะพาซิโอทาวน์, บ้านใหม่ไชยพจน์, ดอนมดแดง, โพธิ์ศรีสุวรรณ,

     บ้านลาด, โรบินสัน ปราจีนบุรี, บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์, บิ๊กซี ล�าลูกกา 1, โรบินสัน

    ร้อยเอ็ด, กาดล�าพูนจตุจักร, ถนนเศรษฐกิจ 1, ถนนพระยาสัจจา, นาอาน, ถนนวิทยะธ�ารงค์,

    โนนผึ้ง

     ให้บริการเครื่อง ATM เพิ่ม 993 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 5,894 เครื่อง (ไม่รวมเครื่องทดสอบ)

     ให้บริการเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติเพิ่ม 36 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 1,009 เครื่อง (ไม่รวมเครื่อง 

    ทดสอบ)

    ให้บริการเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 631 เครื่อง (ไม่รวมเครื่องทดสอบ)

    ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่ม 33 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,052 แห่ง

    ให้บริการโอนเงินต่างประเทศเพิ่ม 32 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,044 แห่ง

    ให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเพิ่ม 21 แห่ง รวม 1,047 แห่ง

การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์   เงินฝากออมสินประเภทใหม่ ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน (รุ่น 1-2), 11 เดือน  

    (ครบรอบ 101 ปี) (รุ่น 1-2),  11 เดือน (รุ่น 1-2),  4 เดือน (รุ่น 1-2), 7 เดือน, 9 เดือน,  

    เพิ่มสุข (21 เดือน), สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 64-71 

    เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรูปแบบใหม่ ได้แก่ ออมสินคุ้มทวี, ออมสินเป่ียมรัก, ออมสินเพ่ิมพูน 5/1

     และ 5/1 (พิเศษ), ออมสินบ�านาญ 85/1 (บ�านาญแบบลดหย่อนได้), ออมสินบ�านาญ 85/55  

    (บ�านาญแบบลดหย่อนได้)

โครงการธนาคารออมสิน  โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาส

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ที่มีอายุระหว่าง 16 -25 ปี ร่วมสร้างสรรค์

    ไอเดียธุรกิจ และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท

    โครงการสานฝันโรงเรียน ตชด. เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษา และ 

    โครงการตามพระราชด�าริ 

    โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

    โครงการ CSR เพื่อชุมชนของสายงานกิจการสาขา

    มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR

    - ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 55 แห่ง

    - ด้านการออมและการศึกษา 10 แห่ง

    - ด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 23 แห่ง

โครงการพัฒนากลุ่มองค์กร  จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ 9,356 คน (ผู้น�า 4,347 คน, ผู้ประสานงาน 5,009 คน)

การเงินชุมชน  

โครงการธนาคารโรงเรียน  เปิดธนาคารโรงเรียนเพิ่ม 120 แห่ง รวมเปิดด�าเนินการแล้ว 973 แห่ง

    โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน มีโรงเรียนเข้าร่วม 685 แห่ง และนักเรียนเข้าร่วม 15,094 คน

    โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน ประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน (Symphonic band, 

    ขับร้องประสานเสียง, ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ลูกกรุง) มีโรงเรียนเข้าร่วม 122 แห่ง และ 

    นักเรียนเข้าร่วม 1,232 คน

    โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนท่ีมีศักยภาพทางด้านวิชาการ มีโรงเรียนเข้าร่วม 2,719 แห่ง

     และนักเรียนเข้าร่วม 142,377 คน
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พันธกิจ

1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

2.  สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนา

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและ  

 ขนาดย่อม

4. ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

 ประชาชน

5. รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ทิศทางและนโยบายการด�าเนินงาน

วิสัยทัศน์

 เป็นผู้น�าในการส่งเสริมการออม

เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและ

เสริมสร้างความสุขของประชาชน

ทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานในปี 2558-2562
 ในปี 2557 ธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ

ของธนาคาร และเป็นไปตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ซึ่งเป็นแนวทางที่ภาครัฐมีต่อธนาคาร

ออมสิน คือ “มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการ

บริหารจัดการ ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้ธนาคารได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจส�าหรับแผนวิสาหกิจ  

ปี 2558 - 2562 ไว้ดังนี้

 พร้อมค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อถ่ายทอดสู่ 

ขั้นตอนการน�าไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

  รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

  อุทิศตนเพื่อองค์กร (Allegiance)

  ยืนหยัดในความถูกต้อง (Virtue)

  สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน (Excellence)

 ส�าหรับกรอบทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2558-2562 มุ่งเน้นการให้สินเชื่อในกลุ่มรายย่อย และฐานราก 

พร้อมรักษาสัดส่วนการให้สินเชื่อรายย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินเชื่อทั้งหมด ภายใต้การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

กลุ่มฐานราก กลุ่มบุคคล กลุ่มหน่วยงานของรัฐ และกลุ่มองค์กรเอกชนและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมต้ังเป้าหมาย

สินเชื่อและเงินฝากเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานในปี 2558 ดังนี้

S
EV

SAVE
A

S
A

V
E

58-05-117_048-074 Oomsin new12-6_A Coatedtoyo.indd   63 6/12/15   9:55 PM



- รายงานประจ�าปี 255764  

 1. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

 โดยส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินแก่กลุ่มเยาวชน ประชาชน และชุมชน ด้วยการขยายการเปิดธนาคารโรงเรียน

ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา-สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน-พร้อมส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียน

และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ อาทิ โครงการกีฬาและดนตรีธนาคารโรงเรียน การสนับสนุนด้านวิชาการ        

แก่เยาวชนที่มีศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมศักยภาพด้านธุรกิจ การบริหารเงิน การลงทุน การตลาด และความคิดสร้างสรรค์ให้กับ

เยาวชนเพื่อสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการตามกิจกรรมออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน-นอกจากนี้ธนาคารยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินเพื่อส่งเสริมการออมส�าหรับลูกค้าแต่ละช่วงวัย

 2. การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โดยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนมีความสุข มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตแก่ประชาชนและชุมชนระดับฐานราก-ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชน-พร้อมกับพัฒนาทักษะ/ฝึกอบรมเพื่อการ

ประกอบอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการเงินชุมชน องค์กรชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์-(OTOP)-พร้อมกับส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน-จัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเก้ือกูลการด�ารงอยู่ของ      

สิ่งแวดล้อมในสังคมและชุมชน-ร่วมกับการปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนและชุมชน-สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม-วัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงามของไทย 

 3. การขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 โดยรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้ารายย่อยรายใหม่ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับ ทุกอาชีพ โดยเฉพาะใน

กลุ่มวัยรุ่นและวัยท�างาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ลูกค้ากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

และมีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยการยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตและ Life Style

ท่ีเปล่ียนแปลงไป ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาช่องทางการบริการให้ครอบคลุม มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย และทันสมัย  

และพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน-(IMC)-โดยเฉพาะสื่อการตลาดรูปแบบใหม่ๆ-ที่มีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต

ในสังคมปัจจุบันให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ ความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นของลูกค้า

 4. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

 โดยเพิ่มเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถรองรับการขยายธุรกิจและภารกิจหลักของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน-บริหารพอร์ตสินเชื่อและเงินลงทุนให้มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม-รวมถึงเพิ่มสัดส่วนรายได้    

ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวมให้สูงขึ้น บริหารคุณภาพสินเชื่อพร้อมไปกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้ค้างช�าระ

 5. การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน

 โดยยกระดับคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพ่ิมความสะดวกสบาย 

(Convenience)-ให้กับลูกค้า-รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้ทันสมัยด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

ทั้งข้อมูลลูกค้า-องค์ความรู้-และข้อมูลเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้

บริการ ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริหารจัดการบุคลากรให้มีความรู้  

ความสามารถ ท้ังในด้านธุรกิจและการให้บริการ พร้อมไปกับการจัดให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และระบบการบริหารความเส่ียง 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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ธนาคารออมสิน - 65

แผนงาน/โครงการที่ส�าคัญในปี 2558
 ส�าหรับเป้าหมายธุรกิจปี 2558 ธนาคารก�าหนดให้เงินฝากและสินเชื่อ เติบโต 1.5 เท่าของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(GDP) โดยในปี 2558 มีแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญดังนี้

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

 • โครงการธนาคารโรงเรียน

 •  แผนงานส่งเสริมการออมและวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียง

 •  โครงการพัฒนากลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชน

 •  แผนงาน CSR ธนาคารออมสิน

 •  แผนงานส่งเสริมศักยภาพลูกค้าฐานราก

 ยุทธศาสตร์การขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 •  โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์

 •  โครงการขยายช่องทางการให้บริการ 

 •  แผนงานส่งเสริมการตลาดสินเชื่อ เงินฝาก รายได้ค่าธรรมเนียม       

 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

 •  แผนความเพียงพอของเงินกองทุน

 •  แผนงานบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพหนี้

 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน

 •  โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 

 •  แผนงานการบริหารความเสี่ยง

 •  แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

 •  แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและ Infrastructure

 •  แผนงานพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 อาจมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย       

ท่ีธนาคารก�าหนดไว้ ท้ังจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของไทย เช่น หน้ีสินครัวเรือน อัตราดอกเบ้ียนโยบาย และเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลง

ทางสังคม ประชากร และพฤติกรรมของลูกค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบที่ออกบังคับใช้ 

รวมไปถึงการแข่งขันของสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการจัดการ โดยการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว พร้อมกับการก�าหนดแนวทางและทบทวน

กลยุทธ์ของธนาคารและกลยุทธ์ธุรกิจให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ-เพื่อให้มีผลด�าเนินการของธนาคารบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

58-05-117_048-074 Oomsin new12-6_A Coatedtoyo.indd   65 6/12/15   9:55 PM



- รายงานประจ�าปี 255766  

1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน
ปี 2557 นบัเป็นปีทีท้่าทายความสามารถด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งของธนาคารออมสนิ ในฐานะสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ

ของรัฐ จึงมีภารกิจสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของประเทศ แต่จากความขัดแย้ง

ทางการเมืองในประเทศที่ต่อเนื่องยาวนาน มีผลให้การด�าเนินงานของธนาคารถูกเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมือง ท�าให้เกิดกรณี

ลกูค้ามาถอนเงินฝากออกจากธนาคารจ�านวนมาก แต่จากการทีธ่นาคารให้ความส�าคญักบัการพฒันาการบรหิารความเสีย่งมาอย่างต่อเนือ่ง 

จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกลับมาด�าเนินงานได้ตามปกติ      

อย่างรวดเร็ว จึงนับเป็นบททดสอบความเข้มแข็งและมั่นคงที่มีมายาวนานกว่า 100 ปีของธนาคาร และเป็นบทเรียนส�าคัญที่ธนาคาร

จะต้องน�ามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ธนาคารออมสนิยดึถอืหลกัการบรหิารความเสีย่งเชงิบรูณาการทีค่รอบคลมุการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร โดยคณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน ก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นและ    

ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร  ด�าเนนิการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงมั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน  

การด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยงและ

ประเมินระดบัความเสีย่ง และก�าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) รวมถงึตดิตามผลและการ

รายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่ากรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ความเสีย่งขึน้ จะสามารถจดัการความเสีย่งได้ทนัท่วงท ี ทัง้นี ้ สายงานบรหิารความเสีย่ง

เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในการด�าเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

และรายงานสถานะความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ 

คณะกรรมการได้รับทราบสถานะความเสีย่งขององค์กร และมกีารรายงานการด�าเนนิงานบรหิารความเสีย่งแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2557 ธนาคารมีพัฒนาการด้านการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการทีท่�าหน้าทีก่�ากับดูแลระดับกลยทุธ์และนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนตดิตาม

ผลการน�าไปปฏบิตัขิองฝ่ายจดัการ เพือ่ให้การบรหิารจดัการความเสีย่งประสานสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ (Governance) 

และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) และเป็นกลไกส�าคัญ

ที่ผลักดันให้การด�าเนินงานสัมฤทธิผล คณะกรรมการหลักที่ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการให้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของธนาคาร 

รวมถงึมีการพิจารณาถงึประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผูบ้รหิารสามารถน�าวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธ์ทีก่�าหนดข้ึน

ไปปฎิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการก�าหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง      
แผนแม่บทบรหิารความเสีย่ง รวมถงึให้ความเหน็ชอบกลยทุธ์และแผนการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ เพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

และธุรกรรมของธนาคารออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรายงาน

สถานะความเสี่ยงธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

3) คณะกรรมการก�ากับดแูลการบรหิารกิจการทีด่ ีมบีทบาทในการก�ากับดูแลให้ธนาคารด�าเนนิงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 
และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามหลกัมาตรฐานสากล และให้ความส�าคญักบัการบรูณาการกระบวนการท�างานเกีย่วกบัการก�ากบัดแูล

กิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และหลกัเกณฑ์ (Compliance) เพ่ือให้บรรลถุงึผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิจากการมส่ีวนร่วมของทกุหน่วยงาน (Integrity-Driven 

Performance)

การบริหารความเสี่ยง
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4) คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 

การก�ากบัดแูลทีด่ ีกระบวนการบริหารความเสีย่ง การปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั วธีิปฏิบตังิาน มตคิณะรฐัมนตร ีประกาศ 

หรือค�าสั่งของธนาคาร พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่

อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร

5) คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ มบีทบาทในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิของ

ธนาคาร ก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ สภาพคล่อง อตัราแลกเปลีย่น และด้านอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องให้สอดคล้อง

กบันโยบายบรหิารความเสีย่ง  บรหิารโครงสร้างทางการเงนิและโครงสร้างอตัราดอกเบีย้ให้สอดคล้องกบันโยบายของธนาคาร ก�าหนด

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากและอัตราดอกเบีย้เงนิกูใ้ห้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ก�าหนดนโยบายและแนวทางการก�าหนดราคาโอนผลติภณัฑ์ 

รวมถึงการอนุมัติแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง

6) คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินธุรกิจ และแผนการควบคุม

ติดตาม การบริหารงาน รวมถึงพิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของ

ธนาคารออมสินให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ รวมถึงพิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ

ด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจหลัก อาทิ คณะกรรมการ

สนิเชือ่ คณะกรรมการลงทนุ คณะกรรมการบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกิจ คณะกรรมการป้องกันความเสีย่งด้านการทุจรติของธนาคาร

ออมสิน เป็นต้น 

3. การจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
แผนทีค่วามเสีย่ง (Risk Map) เป็นเครือ่งมอืของกระบวนการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม  โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ให้ความเห็นชอบและคณะกรรมการธนาคารอนุมัติใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี Risk Map จะแสดงถึงปัจจัยเสี่ยง      

ท่ีส�าคัญท่ีมาจากการทบทวนความเสี่ยงประจ�าปีของหน่วยงานศูนย์ EVM และศูนย์สนับสนุน หรือหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง 

(Risk Owner) ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง และร่วมบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร

ให้บรรลุเป้าหมาย และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือไม่เกินช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเส่่ียงที่ยอมรับได้ 

(Risk Tolerance)  และในปี 2557 จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ลูกค้ามาถอนเงินจ�านวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

กันทบทวนเพิ่มปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง ”สภาพคล่อง” “การชุมนุมทางการเมือง” และ “ชื่อเสียงภาพลักษณ์” และทบทวน 

Portfolio view of risk เพื่อพิจารณาผลกระทบความเสี่ยงในภาพรวมที่อาจเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะ

มีระดับเงินกองทุน (BIS Ratio) เพียงพอที่จะรับความเสี่ยง รวมถึงร่วมกันก�าหนดแนวทางมาตรการในการลดความเสี่ยง ในปี 2557 

ธนาคารมีปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิิน ปี 2557

SG1 สภาพเศรษฐกิจ 

SG2 ภาวะการแข่งขัน

   SG3 ความต้องการลูกค้า

NPLs 

สิินเชื่อเพิ่มสุทธิ

Financial Risk Compliance Risk Image &
Reputation Risk

OP1 กระบวนการแก้ไขหนี้ค้างชำาระ

OP2 กระบวนการสนับสนุน

การสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม

OP3 การชุมนุมทางการเมือง

Credit

CR1 คุณภาพหนี้

Liquidity

LI 1 สภาพคล่อง

CO1 การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

ภายนอก

  IR1 ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์

ปัจจัยเสี่ยงท่ี่ทบทวนเพิ่ม
ระหว่างปี

4. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนดแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติงานประจ�าปี และการน�าไปปฏิบัติ 

ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจยัภายในซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานใน

แผนปฏิบัติงานประจ�าปี ตลอดจนแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยธุรกิจของธนาคาร 
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- รายงานประจ�าปี 255768  

ธนาคารออมสินจัดท�านโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management Policy) โดยมีการ

ทบทวนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างสม�า่เสมอ  และตดิตามความเสีย่งด้านกลยทุธ์รายงานแก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(Risk Management Committee) เป็นรายเดือน เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ไม่ให้เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 

Appetite) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานของธนาคารจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปี 2557 ธนาคารยังมี

การจัดท�าแผนฉุกเฉนิ (Strategic Contingency Plan) เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการจดัการต่อความเสีย่ง ปัญหา หรอืสถานการณ์

ที่อยู่นอกเหนือสมมติฐานและความคาดหมายที่แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยประเมินสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมจัดวางแผนการด�าเนินงานฉุกเฉินไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่ผลการด�าเนินงานอาจต�่ากว่าที่มุ ่งหวัง

หรือคาดการณ์ไว้ 

 ในปี 2557 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคารยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและชะลอ

ลงค่อนข้างมาก จากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก หลังจากการเข้าควบคุมอ�านาจของ      

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท�าให้สถานการณ์ทางการเมืองสงบลง แต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังเผชิญความยุ่งยากซับซ้อน

และล่าช้า ประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้และความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าลดลง ระดับ NPLs 

ของธนาคาร จึงเพิ่มมากในช่วงครึ่งปีแรก ธนาคารจึงได้ก�าหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา NPLs อาทิ มาตรการบรรเทาความ

เดอืดร้อนให้กับลกูค้าทีไ่ด้รับผลกระทบทางการเมอืง สภาพเศรษฐกจิ และภยัธรรมชาต ิแต่งตัง้คณะท�างานก�าหนดแนวทางหรอืวธิกีาร

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPLs) ของสนิเชือ่รายย่อย เพือ่ด�าเนนิการแก้ไขในภาพรวมอย่างเป็นระบบ เพิม่ความถี่

ในการออกเยี่ยมลูกหนี้รายตัว การหารือแนวทางแก้ไขหนี้ร่วมกับหน่วยงานที่ธนาคารมีการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือด้านสินเชื่อแก่

พนกังานของหน่วยงาน การแก้ไขระเบยีบค�าสัง่เกีย่วกบัการตดิตามหนี ้ การแก้ไขหนี ้ และการปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้ การปรบัโครงสร้าง 

หน่วยงานเพือ่สนบัสนนุการแก้ไขและติดตามหนีใ้นส่วนภูมภิาคต่าง ๆ  เป็นต้น พร้อมกนันีธ้นาคารกใ็ห้ความส�าคญักบัการขยายสนิเชือ่

อย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดโอกาสเกิดหนี้ค้างช�าระ  นอกจากนี้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจธนาคารมีค่อนข้างสูง ธนาคารจึงเพิ่ม

ความระมัดระวังในการวางกลยุทธ์การแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาไม่ให้กระทบต่ออัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์

สุทธิ (NIM) ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคาร

จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อรักษาและเพิ่มระดับความพึงพอใจลูกค้า

5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ และการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทนุทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงนิกองทนุของ

ธนาคาร 

ในปี 2557 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยผันผวนค่อนข้างมาก โดยเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ   

และภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ สภาพเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลง      

การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรัสเซีย ราคาน�้ามันที่ชะลอตัวลง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายในตะวันออกกลาง เป็นต้น 

ท�าให้เกิดความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยในช่วง ปี 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงสูงสุดประมาณร้อยละ 61 และปรับตัวลดลงสูงสุด 74 จุด เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 โดยในช่วงเดือน

ธันวาคม 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากโดยในระหว่างวันปรับตัวลดลงกว่า 100 จุด แต่ในช่วงปี 2557 ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์เคยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปิดที่ระดับ 1,600.16 จุด เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 ประมาณร้อยละ 23 ในขณะที่ปริมาณ

การซือ้ขายตราสารหนีเ้ฉลีย่ ในตลาดรอง (Outright Trading) ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 192 และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรบัลดอตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ลดลงจากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.00 และ

คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.00 ตลอดปี 2557 จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวธนาคารจึงด�าเนินการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวัง

ตามนโยบายการลงทุน และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

ธนาคารมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาดโดยมุ่งเน้นบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบในทางลบของ

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร โดยสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและอยู่ภายใต้สัญญาณ

เตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งมีการทบทวน

อย่างสม�่าเสมอ นอกจากคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ

หนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงิน

กู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามสถานะพอร์ตและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารในปี 2557 สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

1
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1. การทบทวนนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารความเสีย่งด้านตลาด ได้แก่ นโยบายการบรหิารความเสีย่งด้านตลาด (Market 

Risk Management Policy) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk  

Management in Banking Book Policy) 

2. การพัฒนาเครื่องมือในการวัด / ประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

 การประเมินความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือ

อายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)  

 การวดัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงปัจจัยเสีย่งต่างๆ อาท ิการวัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราผลตอบแทน ในตลาด

ตราสารหนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี้ (Present Value of 1 basis point : PV01) การวัดความผันผวนของพอร์ตตราสารทุนเมื่อเทียบกับ

ตลาด โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์เบต้า  (Beta Coefficient) และการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Mark  to Market) อย่างสม�่าเสมอ

 การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจ�าลอง Value at Risk 

(VaR) ซึ่งเป็นการวัดความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ภายใต้ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) และ

ระยะเวลาถือครอง (Holding Period) ที่ก�าหนด โดยธนาคารได้มีการทดสอบความแม่นย�า (Back Testing) ของเครื่องมือในการวัด

ความเสี่ยงในรูปแบบจ�าลอง VaR อย่างสม�่าเสมอ

 การทบทวนเกณฑ์เพดานความเสีย่งด้านตลาดของพอร์ตเงินลงทนุรวม เพือ่ใช้ในการควบคุมความเสีย่งด้านตลาดในภาพรวม         

ของธนาคาร เป็นการเพ่ิมเติมจากการมีเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง ส�าหรับการควบคุมการลงทุนใน

แต่ละพอร์ตของธนาคาร

 การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ส�าหรับธุรกรรมทั้งในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร มีการทบทวน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่าเสมอ เช่น การก�าหนด PV01 Limit, VaR Limit, Stop Loss Limit และ NII       

Sensitivity Limit เป็นต้น

 การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ส�าหรับความเสี่ยงด้านตลาด ตามสถานการณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด       

และสถานการณ์จ�าลองทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลงอย่างรนุแรงของปัจจยัเสีย่งด้านตลาด ในภาวะวกิฤตต่างๆ เช่น วกิฤตหนีย้โุรป 

วิกฤตซับไพร์ม มาตรการสกัดการเก็งก�าไรค่าเงินบาท ฯลฯ ที่อาจส่งผลในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่าธนาคารสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตและมีระดับความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 การประเมินประสิทธิผลของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกัน 

ความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง 

3 การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

 การจัดท�ารายงานสถานะการลงทุนและความเสี่ยงด้านตลาด โดยมีการติดตามเป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส  เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ

 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถ           

แจ้งเตอืนล่วงหน้า (Early Warning) ก่อนทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ความเสยีหายหรอืความเสีย่งเกินระดับทีย่อมรบัได้ และระงบัการท�าธรุกรรม

ก่อนการด�าเนินธุรกรรมที่เกินกว่าเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่ก�าหนดไว้ ท�าให้การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�าระหนี้สินและภาระผูกพัน เมื่อถึง

ก�าหนด เนือ่งจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสดได้ หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทนุได้เพยีงพอ หรอืสามารถจดัหาเงนิทนุได้ แต่ด้วย

ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ ท�าให้ 

ต้องขายสินทรัพย์ในราคาต�่ากว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต�่า หรือเกิดภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง

 ในปี 2557 ภาพรวมสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณชิย์ไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อน จากการขยายตวัของสนิเชือ่ทีช่ะลอตวั

ลงค่อนข้างมาก โดยมีการเติบโตจากสิ้นปีก่อน3 เพียงร้อยละ 4.30 ซึ่งลดลงจากในปี 2556 ที่มีการเติบโตถึงร้อยละ 9.44 อันเป็นผล   

มาจากความต้องการสินเช่ือที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมือง และจากเศรษฐกิจ       

ในประเทศส�าคญัๆ ทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ที ่ประกอบกับหนีส้นิภาคครวัเรอืนทีเ่พิม่สงูขึน้ ท�าให้ธนาคารพาณชิย์เพิม่ความระมดัระวงัในการ 

ปล่อยสินเชื่อ ในขณะที่เงินฝากมีการขยายตัวที่มากกว่า โดยมีการเติบโตจากสิ้นปีก่อนร้อยละ 7.46 จากการแข่งขันระดมเงินฝาก 

ด้วยการออกเงินฝากพิเศษระยะเวลาต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนดึงดูดใจและตอบสนองความต้องการออมของผู้ฝากอย่างต่อเนื่อง 

3
 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก รวมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
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- รายงานประจ�าปี 255770  

อย่างไรก็ตาม การเตบิโตของเงนิฝากยงัชะลอตวัลงจากในปี 2556 ทีม่กีารเตบิโตถงึร้อยละ 9.36 ส่วนหนึง่มาจากการบรหิารจดัการสภาพคล่อง   

ของธนาคารพาณิชย์ให้สอดคล้องกับการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การระดมเงินฝากยังได้รับผลกระทบจากการระดมเงินทุนทางตรงของ

ภาครัฐบาลและเอกชนผ่านการออกหุ้นกู้ และตราสารหนี้ภาครัฐ การแข่งขันจากกองทุนรวม และประกันชีวิต เป็นต้น

ส�าหรับธนาคารออมสินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เกิดเหตุการณ์ที่มีลูกค้ามาถอนเงินฝากจ�านวนมาก จากการที่ธนาคารมี

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan)  ซี่งมีการก�าหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Sign) 

เป็นตัวบ่งชี้ระดับความผิดปกติด้านสภาพคล่อง และติดตามอย่างสม�่าเสมอโดยคณะท�างานด้านบริหารสภาพคล่อง ท�าให้สามารถ

ทราบถึงปัญหาได้ทนัเวลาและมคีวามพร้อมในการบรหิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  และจากการทีค่ณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์

และหนี้สินได้ประกาศใช้แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) และก�าหนดแนวทางเสริมสภาพคล่อง

เพ่ือรองรับสภาวการณ์ไม่ปกติทั้งด้านการจัดหาเงินทุน การรักษาลูกค้ารายใหญ่ การเสริมสภาพคล่องให้สาขา การประชาสัมพันธ์ 

รวมถึงท�าการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test) ด้านสภาพคล่อง โดยประเมินสถานการณ์เป็นรายวันทั้งกรณี ที่เป็น Most likely case 

และ Worst case scenario เพื่อประเมินผลกระทบต่อฐานะสภาพคล่องในระดับต่างๆ ท�าให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการวิกฤติให้

จ�ากดัและกลบัมาเป็นปกตไิด้ในระยะอนัสัน้ และได้มกีารเสนอผลติภณัฑ์เงนิฝากใหม่ๆ โดยมกีารกระจายตวัในแต่ละอายคุรบก�าหนด 

และก�าหนดอัตราผลตอบแทนจูงใจผู้ฝากอย่างต่อเนื่อง เช่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี           

(11 เดือน) เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข (21 เดือน) เป็นต้น การจัดกิจกรรมชิงโชครางวัลทองค�ากับ

สลากออมสินพิเศษ รวมถึงการระดมเงินฝากจากผู้ฝากรายใหญ่ ท�าให้ธนาคารสามารถจัดหาสภาพคล่องได้เพียงพอท่ีจะรองรับการ

ขยายตัวของสินเชื่อ 

 ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที่ก�าหนด

กลยุทธ์การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง และควบคมุดูแลสภาพคล่องโดยรวม เพือ่ให้มัน่ใจว่าธนาคารมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอต่อ

การด�าเนนิงาน สามารถรองรบัการเตบิโตทางธรุกจิในสภาวะแวดล้อมปกต ิและมแีหล่งเงินทนุหรือสนิทรัพย์ทีพ่ร้อมจะเปลีย่นเป็นเงนิสด

ได้เพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤติ  โดยสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(Risk Appetite) ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร  อยูภ่ายใต้สญัญาณเตอืนระดบัความเสีย่ง (Trigger) เพดานความเสีย่ง (Risk 

Limit) ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีคณะท�างานด้านบริหารสภาพคล่องซึ่ง

ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนดแนวทางการระดมเงินฝาก การลงทุน และการให้สินเชื่อ ให้

สอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการ

เงินได้ ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ในปี 2557 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้   

 1. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์

และสภาพแวดล้อมการด�าเนินงานของธนาคาร รวมถึงเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแล

2. การพัฒนาเครื่องมือในการวัด/ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

 การจัดท�ารายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report) โดยจัดท�าทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับ

พฤติกรรม  

 การวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วน

สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นต้น

 การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) ด้านสภาพคล่อง รวมถึงมีการ

ก�าหนดระดับหรือปริมาณสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับ

การด�าเนินธุรกิจของธนาคารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ   

 การทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test) ด้านสภาพคล่อง โดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลองตาม

แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis)                   

(2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market-wide crisis) และ (3) กรณีที่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและ

วิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination of both) ซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะก�าหนดสมมติฐาน เช่น การไหลออกของเงินฝาก

ท่ีมากกว่าปกติในสัดส่วนที่ต่างกัน การก�าหนดอัตราส่วนลดที่จะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น           

โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งผลการทดสอบภาวะวิกฤติในปี 2557 พบว่า ธนาคารมีสภาพคล่องที่

เพียงพอในการรองรับภาวะวิกฤติ

 การทบทวนแนวทางและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) ซึ่งก�าหนดสัญญาณเตือน

ล่วงหน้า (Early Warning Sign) เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ผิดปกติสภาพคล่อง และก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการด�าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการตอบสนองปัญหาและภาวะวิกฤติด้าน

สภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

 การจดัท�ารายงานในการตดิตามความเสีย่งด้านสภาพคล่อง เป็นรายสปัดาห์ รายเดอืน และรายไตรมาส และมกีารประมาณการ

อัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่ส�าคัญ เพื่อน�าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 การปรับปรุงระบบงานรายงานอตัราส่วนด้านสภาพคล่อง ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของระบบงานข้อมลูสารสนเทศเพือ่การบรหิาร (EIS) 

เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดบัสงูทราบถงึสถานะและความเสีย่งด้านสภาพคล่องของธนาคารได้อย่างรวดเรว็  และสามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบ

การตัดสินใจในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

7. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคาร ไม่สามารถจ่ายช�าระหนี้คืน หรือ

ไม่ปฏบัิตติามสญัญาทีต่กลงไว้กบัธนาคาร หรอืโอกาสทีคู่ค้่าจะถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน

และฐานะเงินกองทุนของธนาคาร

 ธนาคารในฐานะสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พนัธกจิส�าคญัประการหนึง่ คอื เป็นสถาบนัเพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก นอกจาก

จะให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs และเอกชนรายใหญ่ที่ด�าเนินโครงการเพื่อ

กระตุน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศแล้ว สดัส่วนการให้สนิเชือ่ของธนาคารเกนิกว่าร้อยละ 80 เป็นการสนบัสนนุสนิเชือ่แก่

บุคคล รายย่อย และประชาชนระดับฐานราก แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งค่อยๆ ฟื้นตัว และมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาค รวมถึง

จากสถานการณ์ทางการเมอืง ภายในประเทศ  ผลกระทบจากราคาสนิค้าเกษตรตกต�า่ ท�าให้เศรษฐกจิไทยมกีารชะลอตวั ประกอบกบั

ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อโดยเฉพาะลูกหนี้สินเชื่อ

รายย่อย ซึ่งเป็นพอร์ตสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคาร อาทิ สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อบุคคล 

 ทั้งนี้ ธนาคารได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้ติดตามดูแลคุณภาพ

หนี้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้มีความเหมาะสม เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมุง่เน้นพฒันากระบวนการบริหารความเสีย่งด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏบิตังิานทีด่ ีปรบัปรงุ

กระบวนการอ�านวยสินเชื่อ และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่าง

มีคุณภาพ รวมทั้งติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

1) พัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร 

2) ทบทวนนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและการบริการด้านสินเชื่อของธนาคาร 

เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการด�าเนินงานด้านสินเชื่อ 

3) ทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอ�านวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การอ�านวยสินเชื่อ 

มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance) ที่สอดคล้องกับหลัก

การบริหารความเสี่ยงที่ดี

4) ก�าหนดวงเงนิให้กูร้วมสงูสดุต่อรายส�าหรับการให้สนิเชือ่แก่บคุคลรายย่อยเพือ่ลดความเสีย่งให้อยู่ในระดับทีธ่นาคารยอมรบัได้ 

และก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย หรือ DTI Ratio เพื่อให้ผู้กู้มีเงินได้

คงเหลือเพียงพอต่อการด�ารงชีพ และลดโอกาสการเกิด NPLs ในอนาคต

5) มเีกณฑ์การจัดชัน้หนีต้ามเกณฑ์คณุภาพ เพื่อให้ธนาคารมีการกนัเงนิส�ารองอย่างเพียงพอและสามารถรองรบัความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้น 

6) พฒันาและปรบัปรงุแบบจ�าลองวดัระดบัความเสีย่งด้านเครดติ ประกอบด้วย Credit Scoring Model, Credit Risk Rating 

Model และ Credit Risk Rating for Small Business Model เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7 ) พัฒนาระบบงานเพือ่สนบัสนนุกระบวนการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการ

บริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

   ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึ่งประกอบด้วย ระบบ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ (Collateral Management System 

: CMS)

   ระบบเพือ่การวเิคราะห์ข้อมลูลกูค้าธุรกิจและความเสีย่งสนิเชือ่ ซ่ึงประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพือ่การวเิคราะห์

ฐานข้อมูลนิติบุคคล (Decision Support System : DSS) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) และระบบค�านวณคะแนน 

สินเชื่อ (Blaze Advisor) 
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- รายงานประจ�าปี 255772  

  ระบบฐานข้อมลูเพือ่การบรหิารความเสีย่ง (Risk Data Mart) เพือ่สนบัสนนุการค�านวณเงนิกองทนุต่อสินทรพัย์เสีย่ง 

(BIS Ratio) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ตด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)

8) ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ 

  ก�าหนดอัตราส่วนการก�ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคารให้      

สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกันใน 

โครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกันมากเกินไป 

  ก�าหนดและทบทวนเพดานเงนิให้สนิเชือ่รายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพือ่เป็นการกระจายความเสีย่ง มใิห้มกีาร   

กระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป  

  มีการสอบทานเงนิให้สนิเช่ือ เพือ่ตดิตามการปฏิบตังิานด้านสนิเชือ่ให้เป็นไปตามทีธ่นาคารก�าหนด และสอดคล้อง

กับแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแล

9 ) มกีระบวนการบรหิารจัดการหนี ้(Debt Management Process) เพื่อปอ้งกันและแก้ไขหนีค้า้งช�าระ รวมทั้งมีรายงานข้อมลู

ลูกหนี้ค้างช�าระ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10)-จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต พร้อมสนับสนุน   

การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

8. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเส่ียงด้านปฏบิตักิาร หมายถงึ ความเสีย่งจากการขาดการก�ากับดูแลกิจการทีดี่หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรทีเ่กีย่วข้อง

กับกระบวนการปฏบิตังิานภายใน บคุลากร ระบบงาน หรอืเหตกุารณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุของธนาคาร 

รวมถงึ  ความเสีย่งด้านกฎหมาย ซึง่ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารจะมผีลกระทบต่อความเสีย่งด้านอืน่  โดยเฉพาะความเสีย่งด้านกลยทุธ์  

และด้านชื่อเสียง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ในปี 2557 ธนาคารยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่     

การชุมนุมประท้วงทางการเมือง การโจรกรรม ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดพายุลมแรง น�้าท่วมฉับพลัน 

เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของธนาคาร ดังนั้น 

ธนาคารออมสนิจงึให้ความส�าคญัต่อการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธิภาพ และครอบคลมุการด�าเนนิงานทัว่ทัง้ธนาคาร

อย่างเพียงพอ  และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันกาล  

อีกทั้งปี 2557 ธนาคารมีการประกาศภาวะวิกฤตและให้ใช้แผน BCP เนื่องจากผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง มีการ   

ปิดล้อมสถานท่ีปฏิบัติงานและตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณธนาคารออมสินส�านักงานใหญ่ทั้งหมด และมีเหตุวิกฤตกรณีลูกค้าแห่ถอนเงิน

ท�าให้เกดิปัญหาเงนิสดไม่เพยีงพอต่อความต้องการถอนเงินทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก ธนาคารมกีารใช้แผนความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (BCP) และ

จัดการภาวะวิกฤตโดยคณะจัดการบริหารวิกฤตการณ์ (Crisis Management Team) ซึ่งดูแลสั่งการอย่างทันท่วงที รวมถึงการร่วมมือ

ร่วมใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจากทกุหน่วยงาน ซึง่ทีผ่่านมาธนาคารด�าเนนิการตามกระบวนการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (BCM) 

อย่างสม�่าเสมอ ตามแนวทางการก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (ISO22301) มีการทบทวน

และทดสอบแผนเป็นประจ�าทุกปีเพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของแผน BCP ที่มีการจัดท�าขึ้น ท�าให้สามารถให้บริการได้อย่าง        

ต่อเนือ่ง ลกูค้าของธนาคารทัง้ประเทศไม่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว นอกจากนี ้เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการเตรยีม

พร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และน�าไปสู่การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล ในปี 2556 - 2557 ธนาคารได้

จดัจ้างบรษิทัท่ีปรกึษาวิเคราะห์เปรยีบเทยีบกระบวนการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิของธนาคารในปัจจบุนักบัมาตรฐาน ISO 22301 

และมีแผนงานที่จะพัฒนากระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22301 ต่อไป

ในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการให้บริการในปัจจุบัน ธนาคารได้การรับรอง 

Certification ISO/IEC 27001:2013 อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี (2557-2560) ส�าหรับการให้บริการระบบงานหลักของธนาคารคือ

ระบบ CBS (Core Banking Systems) ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของธนาคาร ถึงความปลอดภัยในการให้บริการ

ทางการเงินของธนาคารออมสิน

นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ธนาคารได้มีการจัดท�านโยบายการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงาน 

และแนวทางในการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารของธนาคาร โดยมุง่เน้นการสร้างและการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร

ที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขัน 

ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
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ท่ีดี และมีหลักในการค�านวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารภายใต้

กรอบการก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง และการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย  นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการแล้ว ธนาคารมีการจัดท�านโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร  

เพิม่ศกัยภาพเชิงการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเพิม่รายได้และขยายฐานลกูค้าของธนาคาร  การก�าหนดกระบวนการพจิารณาการออก

ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน จะเป็นกระบวนการส�าคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจของธนาคารได้ 

 นโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy: BCM Policy) เพื่อใช้ในการก�าหนด

นโยบาย มาตรฐานและกระบวนการท�างานของทั้งธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่า ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ท�าให้การปฏิบัติงานตามปกติต้อง

หยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่ส�าคัญ จะสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาด�าเนินการในเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งประกอบด้วย 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การก�าหนด     

เป้าหมายส�าหรบัการเรยีกคนืการด�าเนนิงาน การจดัท�าแผนความต่อเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจดัท�า

แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP)

 นโยบายการท�าประกนัภยั เป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่ให้ทรพัย์สนิและหนีส้นิ หรอืความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ของธนาคารทัง้หมด 

มีการท�าประกนัภยัทีเ่หมาะสมและครอบคลมุความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยมศีนูย์กลางในการบรหิารจดัการ การประกนัภยัในภาพรวม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล รวมทั้งมีแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่        

มั่นคง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ถ่ายโอนความเสี่ยงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ท้ังนี ้ทกุนโยบายจะจดัให้มกีารทบทวนนโยบายทกุปี เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง อาท ิการด�าเนนิธรุกจิของ

ธนาคาร  การปรับโครงสร้างองค์กร  รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานก�ากับดูแล คณะกรรมการธนาคาร  และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการและมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการระบุ  การประเมิน  การติดตามและควบคุมความเสี่ยง 

และรายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ 

และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือที่ส�าคัญ เพื่อใช้ในการติดตามและควบคุม      

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ดังนี้

1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA ) ธนาคารได้ก�าหนดให้หน่วยงาน 

มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินงานของธนาคาร และให้หน่วยงานติดตามและรายงานความเสี่ยงรายไตรมาสผ่านระบบงานการประเมินความเสี่ยง 

ด้วยตนเองและควบคุมภายใน

2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection) ธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูล

ความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) ผ่านระบบงาน Loss Data เพื่อให้สามารถจัดท�ารายงานได้สะดวกรวดเร็ว 

และมีการจัดเก็บฐานข้อมูลความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานความเสียหายทันทีที่ตรวจพบ จากนั้นจะมีการรวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์ความ

เสยีหายทีเ่กดิข้ึนเป็นรายเดอืน และสรุปภาพรวมประจ�าปี น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขป้องกัน  

3) การท�าประกันภัย ธนาคารตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติต่างๆ        

การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทั้งจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร

ของธนาคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินการของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงได้จัดท�าประกันภัยทรัพย์สินและหนี้สินหรือ

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงและลดความเสียหายของธนาคาร

4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ธนาคารได้ทบทวนนโยบายการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Policy) ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) และเกณฑ์การวิเคราะห์ 

ผลกระทบทางธรุกจิ  (Business Impact Analysis : BIA) รวมทัง้ทบทวนผลการประเมนิความเสีย่ง (RA) ผลการวเิคราะห์ผลกระทบทาง

ธุรกิจ (BIA) และทบทวนช่วงเวลานานที่สุดที่ยอมรับได้ หากธนาคารจ�าเป็นต้องหยุดด�าเนินธุรกรรมงานที่ส�าคัญ (Maximum Allow-

able Outage : MAO) เพื่อวิเคราะห์และก�าหนดล�าดับของธุรกรรมงานที่ส�าคัญ  นอกจากนี้  ธนาคารได้จัดท�าและปรับปรุงแผนความ    

ต่อเนือ่งทางธุรกจิ (Business Continuity Plan : BCP) ของธรุกรรมงานทีส่�าคญัและธนาคารออมสนิสาขา รวมทัง้ด�าเนนิการทดสอบแผน

ความต่อเนื่องทางธุรกิจของธุรกรรมที่ส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี  และทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wide BCP 
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- รายงานประจ�าปี 255774  

Testing Exercise) ทุก 3 ปี รวมทั้งมีการทดสอบแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) ส�าหรับระบบงานหลัก 

(Core Banking System)

5) ธนาคารได้ประเมินความเสี่ยง (RA) ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งมีการดูแล

มาตรฐานสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยส�าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้ เช่น  

มีระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และความชื้น ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้าลัดวงจร ระบบป้องกันการถูกโจรกรรมและ

วินาศกรรม เป็นต้น

6) ธนาคารให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต มีคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านการ

ทุจริตของธนาคารออมสิน ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งก�าหนด

มาตรการและแนวทางป้องกนัการทจุรติ และเป็นศูนย์กลางในการรบัรายงานหรอืการแจ้งเบาะแสการทจุรติ ตลอดจนการกระท�าความผดิ

ที่อาจน�าไปสู่การทุจริต เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปีพ.ศ. 2557 ธนาคารได้จ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด (PWC) เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนามาตรการ        

ต่อต้านการทจุรติของธนาคารออมสนิ และปรบัปรงุ แก้ไขมาตรการต่อต้านการทจุรติของธนาคารให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) หลักเกณฑ์จากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่นของ IOD และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใสของส�านักงาน ปปช. ตลอดจนธนาคารได้เข้าร่วม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส�านักงาน ปปช. อย่างสมัครใจ

ทัง้นี ้ธนาคารได้จดักจิกรรม “รวมพลงัประกาศนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่” ภายใต้โครงการออมสนิสขีาว โดยนโยบายฯ  

ฉบับดังกล่าว  ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ  และหลักเกณฑ์ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รปัชัน่ของ IOD และก�าหนดแนวทางการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมทีดี่ในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชัน่  

โดยขอความร่วมมือจากพนักงานในการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารธนาคารออมสินในเทศกาลปีใหม่ เพื่อความโปร่งใสใน 

การปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการส่งเสริมการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายของธนาคารอย่างเป็นรปูธรรม 

 7) ธนาคารออมสินได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management        

System : ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อเนือ่งจากมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2005 ทีธ่นาคาร

ได้รบัการรบัรองเม่ือปี พ.ศ. 2554 (2554-2557) โดยธนาคารได้รบั International ISMS Certificate จากการตรวจของ บรษิทั บโูรเวอรทิสั 

เซอทิฟิเคชั่น จ�ากัด ซึ่งตรวจรับรองโดยผู้ให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ที่เป็น

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เวอร์ช่ันใหม่ และเป็นธนาคารเดียวในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานต่อเนือ่งจากเวอร์ชัน่เดมิ 

ถึงเวอร์ชั่นใหม่ อันเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยของระบบงานให้บริการหลักของธนาคาร ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุม  

ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องส�าหรับการให้บริการระบบ CBS (Core Banking Systems)  

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง

9. ความเพียงพอของเงินกองทุน 
ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เงินกองทุนอาจไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ การรองรับ 

ความสญูเสยีหรอืผลขาดทนุทีไ่ม่ได้คาดหมาย และการรองรบักฎระเบยีบของทางการและสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยที่

ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)  เพื่อรองรับ 

การด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ธนาคารมีการจัดท�าประมาณการด�ารงเงินกองทุน  (Capital Planning) เพื่อให้สามารถ

รองรบัการขยายตวัทางธรุกจิของธนาคารในระยะสัน้ (แผนประจ�าปี) และในระยะยาว (แผนวสิาหกิจ) พร้อมทัง้จดัท�าแผนความเพยีงพอ 

เงนิกองทนุ ปี 2558 - 2562 เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการเงนิกองทนุของธนาคาร ให้เป็นไปตามประมาณการในแผนวสิาหกจิของธนาคาร 

ในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ธนาคารยังก�าหนดระดับ Early Warning และ Limit เพื่อแจ้งเตือนก่อนที่ระดับเงินกองทุนจะต้องลดต�่า

กว่าระดบักองทนุขัน้ต�า่ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย มกีารตดิตามฐานะเงินกองทนุของธนาคารและทดสอบผลกระทบจากปัจจยั

เสี่ยงและสถานการณ์ส�าคัญต่างๆ ที่มีต่อ BIS Ratio ในลักษณะ Portfolio View of Risk เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ภายใต้สถานการณ์จ�าลอง

ต่างๆ ธนาคารยงัมเีงนิกองทนุเพยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รายงานต่อผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และ

คณะกรรมการธนาคารออมสินอย่างสม�่าเสมอ  

ณ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ Basel II ที่ร้อยละ 11.11 และอัตราส่วนเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 10.21 สูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ ธปท. ก�าหนดไว้ ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.5 และ

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.25  
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสยีโดยรวม	มีความสจุรติโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด�าเนนิธุรกจิ		มกีารด�าเนนิงานทีม่คีณุภาพประสทิธภิาพ		
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นร่วมตัดสินใจและ/หรือร่วมมือกันในการด�าเนินการ		
ซึ่งสอดคล้องกับ	 “หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	 ปี	 2552”	 ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
กระทรวงการคลัง		

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ธนาคารมีการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร	ทีเ่ชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร	

ผูบ้รหิาร	พนกังาน	โดยมวัีตถปุระสงค์ส�าคัญในการสร้างประโยชน์ทีเ่หมาะสม	ค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยรวม	ซ่ึงการจดัโครงสร้าง
และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว	ต้องสะท้อนถึงหลักการส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

1. Accountability 		 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามหน้าที่
2. Responsibility  	 ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment  	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน	เช่น		

	 การจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน	หากมีการร้องเรียน	ต้องมี	
	 ค�าอธิบายได้	

4. Transparency			 ความโปร่งใส		ต้องมีความโปร่งใสใน	2	ลักษณะ	ดังนี้
							 	 	 4.1		ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้			
							 	 	 4.2		มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส		(Transparency	of	Information	Disclosure)	แก่ผู้ที่	

	 	 	 	 เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation 	 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่า
	 	 	 	 ใดๆ	นัน้	จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics		 	 การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ	
7. Participation 		 การมส่ีวนร่วม	เป็นการส่งเสรมิให้เกดิการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มส่ีวนร่วมในการแสดง
	 	 	 	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการใดๆ		ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย		

	 	 	 	 คณุภาพชวีติ	และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
  
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

1.	คณะกรรมการธนาคาร	ผู้บริหาร	พนักงาน	ทุกคนมุ่งมั่นที่จะน�าเอาหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตามมาตรฐาน
สากล	ทั้ง	7	ประการ	คือ	Accountability,	Responsibility,	Equitable	Treatment,	Transparency,	Value	Creation,	Ethics	และ	
Participation	 มาใช้ในการด�าเนินงาน	 มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารอย่าง
เป็นรูปธรรม

2.	 คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ	 มีความเป็นอิสระ	 และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการธนาคารและผู้อ�านวยการธนาคารออกจากกันอย่างชัดเจน

3.	คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	นโยบาย	และแผนงาน	ที่ส�าคัญของธนาคาร	โดย
จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม	 รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี	
รายงานทางการเงิน		และการสอบบัญชี		มีความน่าเชื่อถือ

4.	คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม	เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร	และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์		และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5.	 คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม	 เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
ความส�าคัญอย่างรอบคอบ

6.	 คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคาร

7.		คณะกรรมการธนาคารเป็นผูพิ้จารณาก�าหนดจรรยาบรรณของธนาคาร	เพือ่ให้คณะกรรมการธนาคาร	ผูบ้รหิารและพนกังาน
ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร

- รายงานประจ�าปี 255775  ธนาคารออมสิน - 75
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- รายงานประจ�าปี 255776  

8.	มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของธนาคาร	ทัง้ในเรือ่งทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่เรือ่งทางการเงนิอย่างเพยีงพอ	เชือ่ถอืได้		และ
ทันเวลา	เพ่ือให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีของธนาคาร	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั	รวมทัง้มหีน่วยงานรบัผดิชอบเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ของธนาคารให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

9.	มีระบบการคดัสรรบคุลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งบรหิารทีส่�าคัญทกุระดับอย่างเหมาะสมและมกีระบวนการสรรหา
ที่โปร่งใสเป็นธรรม

แผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ธนาคารได้น�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยมีแผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี 

ปี	พ.ศ.	2557	-	2561	เป็นกรอบในการด�าเนินงาน	ซึ่งได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน	4	ด้าน	ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1		 การพัฒนาผู้น�าองค์กร
เป้าประสงค์			 เพ่ือให้ธนาคารสามารถพัฒนาผู้น�าองค์กรให้มีความรู ้	ความสามารถ	สามารถน�าพาองค์กรให้บรรลุ 

	 วัตถุประสงค์	และด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2			การพัฒนาคนดีและมีความสามารถ
เป้าประสงค	์			 เพื่อให้พนักงานของธนาคารมีความตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จริยธรรมและ 

	 จรรยาบรรณ	และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส
ยุทธศาสตร์ที่ 3 		การพัฒนาระบบงาน
เป้าประสงค์		 เพ่ือให้ธนาคารมีกระบวนการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน 

	 การก�ากับการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	และการตรวจสอบภายในที่รัดกุม	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4			การพัฒนาระบบการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เป้าประสงค์			 เพื่อให้ธนาคารมีระบบการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมกฎระเบียบ	 

	 การน�าไปปฏิบัติ	การอบรมและสื่อสาร	การติดตามและการรายงาน

การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของ สคร.

1. การด�าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ	 (Statement	of	Directions	 :	 SOD)	 เป็นความคาดหวังของภาครัฐที่มีต่อธนาคารภายใต้กรอบ

ยุทธศาสตร์ของประเทศ	 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง	 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	 ภารกิจและบทบาทของธนาคารในปัจจุบัน	 เพ่ือให้
ธนาคารมีความชัดเจนในทิศทางการด�าเนินงาน

กระทรวงการคลงัได้ก�าหนดแนวนโยบายผูถ้อืหุน้ภาครฐัส�าหรบัธนาคารออมสนิไว้	ดังนี	้“มุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ชมุชน	
และเศรษฐกิจฐานราก	และส่งเสริมการออมของประชาชน	โดยมีการบริหารจัดการ	ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ”

ธนาคารมีหลักการและแนวทางการด�าเนินงานตามแนวนโยบายการถือหุ้นภาครัฐ	ดังนี้
แผนระยะสั้น
1.	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน	 โดยส่งเสริมการพัฒนาพนักงานและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ
2.	ผลักดันให้การก�ากับดูแลธนาคารออมสินให้อยู่ในระดับเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
3.	ควรให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ
4.	 ร่วมจัดท�าระบบฐานข้อมูลลูกค้าฐานรากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 เพื่อสนับสนุนการก�าหนดนโยบายในการช่วยเหลือ

ประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
แผนระยะยาว
1.			มาตรฐานการจัดการ	การให้บริการ	และประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
2.		มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังก�ากับดูแลกิจการธนาคารตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	 โดยควบคุมธนาคารผ่านการแต่งตั้งคณะ

กรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตน	 และมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของธนาคาร	 คณะกรรมการธนาคาร
ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของภาครัฐ	และไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของภาครัฐ	
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ตั้งแต่วันที่		21		กรกฎาคม	-		31		ธันวาคม		2557		คณะกรรมการธนาคารออมสิน		มีองค์ประกอบ	ดังนี้

3.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1  โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ังประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคารอื่นในคณะกรรมการธนาคาร	 ระหว่างวันที่										

1	มกราคม	-		20	กรกฎาคม	2557	คณะกรรมการธนาคารออมสิน	มีองค์ประกอบ	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ    ต�าแหน่ง

	 1.	 นางชูจิรา		กองแก้ว	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.	 นายสุธรรม		ศิริทิพย์สาคร	 	 	 	 	 กรรมการ

	 3.	 นายวัชรา		ตันตริยานนท์	 	 	 	 	 กรรมการ

	 4.	 นายอ�านวย		ปรีมนวงศ์	 	 	 	 	 กรรมการ

	 5.	 นางสาวจุฬารัตน์		สุธีธร	 	 	 	 	 กรรมการ

	 6.	 นางสาวนงลักษณ์		พินัยนิติศาสตร์	 	 	 	 กรรมการ

	 7.	 นายวุฒิพงศ์		วิบูลย์วงศ์	 	 	 	 	 กรรมการ

	 8.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	วิิศิษฎ์		วิศิษฎ์สรอรรถ	 	 	 กรรมการ

	 9.	 นายสุเมธ		ด�ารงชัยธรรม	 	 	 	 	 กรรมการ

	 10.	 นายประเสรฺิฐ		หลุยเจริญ	 	 	 	 	 กรรมการ

	 11.	 นายขวัญชัย		วงศ์นิติกร	 	 	 	 	 กรรมการ

	 12.	 นายประภาศ		คงเอียด	 	 	 	 	 กรรมการ

	 13.	 นายชัยธวัช		เสาวพนธ์	 	 	 	 	 กรรมการ

	 14.	 นายสุรชัย		โฆษิตเสรีวงค์	 	 	 	 	 กรรมการ

	 15.	 นายวรวิทย์		ชัยลิมปมนตรี	(ถึงวันที่	20	มีนาคม	2557)	 	 กรรมการ	และเลขานุการ

ทั้งนี้	นายธัชพล	กาญจนกูล	รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส	กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน	ด�ารงต�าแหน่ง	รักษาการแทน
ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	ตั้งแต่วันที่	21	มีนาคม	-	31	ธันวาคม	2557  

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ    ต�าแหน่ง 

	 1.	 นายสมชัย		สัจจพงษ์	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.	 นายประสิทธิ์		สืบชนะ	 	 	 	 	 กรรมการ

	 3.	 นายสาธิต		รังคสิริ		 	 	 	 	 กรรมการ

	 4.	 นายวัชรา		ตันตริยานนท์	 	 	 	 	 กรรมการ	

	 5.	 พลเอก	อักษรา		เกิดผล		(ตั้งแต่วันที่	21	สิงหาคม	2557)		 กรรมการ	

	 6.	 นายเอ็นนู		ซื่อสุวรรณ		(ถึงวันที่	9	ตุลาคม		2557)	 	 กรรมการ

	 7.	 นายพิษณุ		วิชิตชลชัย	 	 	 	 	 กรรมการ

	 8.	 นายประภาศ		คงเอียด	 	 	 	 	 กรรมการ

	 9.	 นายวัฒนา		โอภานนท์อมตะ	 	 	 	 กรรมการ

	 10.	 นางธนิษฐา		วงศ์รวมลาภ		(ตั้งแต่วันที่	9	ธันวาคม	2557)	 กรรมการ

 11.	 อยู่ระหว่างสรรหาผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	 	 	 กรรมการและเลขานุการ
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- รายงานประจ�าปี 255778  

อ�านาจหน้าที่
พระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ	พ.ศ.	2489	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ก�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่นการควบคมุ	ก�ากบัและจดัการธนาคาร

ไว้	ดังนี้	
“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ�านาจและหน้าที่ก�ากับโดยทั่วไป	ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน		
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	“คณะกรรมการธนาคารออมสิน”	ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน	และกรรมการ

อื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน	ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง		และให้ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ		
ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป	 ซึ่งกิจการของธนาคารออมสินรวมถึงก�าหนดขอบเขต

ทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่างๆ		
ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอ�านาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

กฎ	ข้อบังคับและระเบียบ	และข้อก�าหนดของธนาคารออมสิน	และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	และให้มีอ�านาจหน้าที่ในการบรรจุ	
แต่งต้ังหรอืเลือ่นต�าแหน่งหรอืเงนิเดอืน	ลงโทษทางวนัิย	หรือถอดถอนจากต�าแหน่งพนกังานตามหลกัเกณฑ์	และเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด	และก�าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงาน	ทั้งนี้	โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย	
ระเบียบ	หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการ”

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร  
กรรมการธนาคาร	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	 ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	เช่น	เศรษฐศาสตร์	การบัญชี	บริหารธุรกิจ	นิติศาสตร์		และ

วิทยาศาสตร์	 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์ที่หลากหลาย	 โดยกรรมการทุกคนอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ	สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร		ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน		เป็นไปตามนิยามของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หมายถึง		“กรรมการ

จากภายนอกท่ีไม่ได้มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ	 ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันรัฐวิสาหกิจและ
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยสามารถท�าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน	และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน”

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 โดยประธาน

กรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ไม่เกิน	2	วาระติดกัน
3.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร	
ณ		วันที่	31	ธันวาคม		2557	มีคณะกรรมการชุดย่อย	5	คณะ	ซึ่งมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ	ดังนี้	

1.  คณะกรรมการบริหาร

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ    ต�าแหน่ง 

1.	 นายสุธรรม		ศิริทิพย์สาคร		(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557)	 ประธานกรรมการ

	 นายสาธิต		รังคสิริ		(ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557)	 	

2.	 นายอ�านวย		ปรีมนวงศ์		(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557)  กรรมการ

3.	 นายวัชรา		ตันตริยานนท์		(ตั้งแต่วันที่	21	สิงหาคม	2557)	 กรรมการ

4.	 นายประภาศ		คงเอียด		(ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557)	 	 กรรมการ

5.	 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน     กรรมการและเลขานุการ

•	 พิจารณาเสนอแนะนโยบาย	 กลยุทธ์	 แผนการด�าเนินธุรกิจ	 และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

•	 พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน	 การให้สินเชื่อ	 และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสินให	้								
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

•	พิจารณาอนมุตักิารลงทนุ	การให้สนิเชือ่	และการประกอบธุรกจิอืน่ของธนาคารออมสนิ	ตามทีค่ณะกรรมการธนาคารออมสนิ
มอบหมาย

•	ควบคุม	ติดตามการลงทุน	การให้สินเชื่อ	และการประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคารออมสิน
•	พิจารณากลัน่กรองหรืออนมุตักิารปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ัว่ไปและหนีท้ีม่ปัีญหา	การประเมนิมลูค่าหลกัประกนั	การตดัหนีส้ญู	

และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

58-05-117_075-103 Oomsin new12-6_A Coated.indd   78 6/12/15   9:39 PM



ธนาคารออมสิน - 79

•	พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นการลงทุน	การให้สินเชื่อ	และการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

•	พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ	และข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปีของธนาคารออมสิน
•	ติดตามผล	ให้ความเห็น	และข้อเสนอแนะ	ตามแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของธนาคารออมสิน
•	พิจารณากลัน่กรองหรอือนมุตักิารโอนงบประมาณ	และ/หรอืเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ	ซ่ึงได้รบัการจดัสรรงบประมาณ

แล้วตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
•	พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ด้านบุคลากร

ค่าตอบแทน	และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน	เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ	
•	 ก�ากับ	 ดูแล	 และให้ค�าปรึกษาแนะน�าการด�าเนินงานของธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร	 บุคลากร

ค่าตอบแทน		และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง	รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน
•	 พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตราก�าลังคน	 และวิธีการสรรหาบุคลากร	 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสินต่อ

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
•	ก�ากับ	ดูแล	และให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ	ให้มีความพร้อมในทุกด้าน	เพื่อให้บุคลากรมี

วิสัยทัศน์	มีความรอบรู้	รวมทั้งมีบุคลิกภาพ	และมีจิตส�านึกที่ดี
•	ก�ากับ	ดูแล	และให้ค�าปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา	บริษัทที่ปรึกษาภายนอก	หรือที่ปรึกษา	เพื่อพัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินให้เหมาะสม
•	 ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	 (Governance)	 การบริหารความเสี่ยง	

(Risk	Management)	และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	และหลักเกณฑ์	(Compliance)	เพื่อ
ให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

•	สอบทานรายงานทางการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปี	เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงนินัน้	ได้จดัท�าอย่างครบถ้วนถกูต้อง	
และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ครบถ้วนและเชื่อถือได้

•	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	 กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี	 กระบวนการบริหาร	
ความเสีย่ง		

•	สอบทานการด�าเนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	 มติคณะรัฐมนตรี		
ประกาศ	หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของธนาคารออมสิน	

•	สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	และพิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน	
•	สอบทานและอนมุตักิฎบตัรสายงานตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบเชงิกลยทุธ์	แผนการตรวจสอบประจ�าปี	แผนปฏบิตังิาน		

และงบประมาณ	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร	ข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงาน	และคู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบ
ภายใน

•	จดัท�ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผดิชอบในการด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิ	โดยต้อง
ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสนิ	และมกีารสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

•	ประสานงานกบัฝ่ายจดัการ	ผูส้อบบญัชี	และองค์กรก�ากับดูแลอ่ืน	เพือ่ให้การด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิบรรลวุตัถปุระสงค์
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	

•	ประสานงานเกีย่วกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัช	ีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น		
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน		

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ    ต�าแหน่ง

1.  นายประเสริฐ		หลุยเจริญ	(ถึงวันที่		20	กรกฎาคม	2557)		 ประธานกรรมการ

	 	 นายเอ็นนู		ซื่อสุวรรณ		(วันที่	1	สิงหาคม	-	9	ตุลาคม	2557)	  

	 	 นายพิษณุ		วิชิตชลชัย		(ตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2557)			   

2.		 นายสุเมธ		ด�ารงชัยธรรม	(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557)	 	 กรรมการ	

	 	 นายพิษณุ		วิชิตชลชัย	(วันที่	1	สิงหาคม	-	15	ธันวาคม	2557)	  

	 	 นางธนิษฐา		วงศ์รวมลาภ		(ตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2557)	  

3.  นายสุรชัย		โฆษิตเสรีวงศ์	(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557)		 กรรมการ	

	 	 นายวัฒนา		โอภานนท์อมตะ	(ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557)	  

4.		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	สายงานตรวจสอบภายใน	 เลขานุการ
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- รายงานประจ�าปี 255780  

ล�ำดับ	 รำยชื่อกรรมกำร	 	 	 	 ต�ำแหน่ง 

1.		 นางสาวนงลกัษณ์		พนิยันติศิาสตร์	(ถงึวนัที	่20	กรกฎาคม		2557)	 ประธานกรรมการ

	 	 นายวัชรา		ตันตริยานนท์	(ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557)		

2.		 นางสาวจุฬารัตน์		สุธีธร	(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม		2557)		 กรรมการ

3.		 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน		 	 	 	 กรรมการ

4.		 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส		 	 	 กรรมการ

	 	 กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน	(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม		2557)

5.		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	สายงานบริหารความเสี่ยง	 เลขานุการ

•	ก�ากบัดูแลการพัฒนาบคุลากรสายงานตรวจสอบภายใน	รวมทัง้พจิารณาความเพยีงพอของจ�านวนและทกัษะของผูต้รวจสอบ
ภายในตามสภาพแวดล้อมที่ธนาคารออมสินด�าเนินอยู่	 คุณสมบัติที่ส�าคัญ	 รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ	 คอมพิวเตอร	์
ธุรกิจ	และทักษะทางด้านอื่นๆ	ตามความเหมาะสม

•	 เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลื่อนขั้น	 เลื่อนต�าแหน่ง	 และประเมิน
ผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน	 โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาด้วย

•	 พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมโีอกาสเกิดการทจุรติทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน

•	 ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	 (Governance)	 การบริหารความเสี่ยง	
(Risk	Management)	และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	และหลักเกณฑ์		(Compliance)	เพื่อ
ให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ล�ำดับ	 รำยชื่อกรรมกำร	 	 	 	 ต�ำแหน่ง

1.  นายวุฒิพงศ์		วิบูลย์วงศ์	(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557)	 	 ประธานกรรมการ

	 	 พลเอก	อักษรา		เกิดผล	(ตั้งแต่	วันที่	21	ตุลาคม	2557)	

2.		 นางสาวจุฬารัตน์		สุธีธร	(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557)	 	 กรรมการ 

3.		 นายประภาศ		คงเอียด	(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม		2557)	 	 กรรมการ

4.  ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	(ตั้งแต่วันที่	21	ตุลาคม	2557)	 กรรมการ

•	ก�าหนด	ทบทวน	และให้ความเหน็ชอบ	นโยบายการบรหิารความเสีย่ง	แผนแม่บทบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึให้ความเหน็ชอบ 
กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ	 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 และธุรกรรมของธนาคารออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป	
เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่ออนุมัติ

•	ประเมิน	ติดตาม	และดูแลระดับความเสี่ยงของธนาคารออมสินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
•	อนุมัติระบบในการวัด	ติดตาม	และควบคุมความเสี่ยง
•	ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงด�าเนินไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ
•	ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง	เช่น	บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง	ระบบงานใน

การรองรับการบริหารความเสี่ยง
•	พจิารณาระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ในการท�าธรุกรรมหรอืการออกผลติภัณฑ์ใหม่	(Product	Program)	ของธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์

ที่ส่งผลกระทบต่อความเสีย่ง	ก่อนทีจ่ะน�าเสนอเพือ่พจิารณาอนมุตักิารท�าธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคารออมสนิหรอืคณะกรรมการ
ทีธ่นาคารมอบหมายต่อไป

•	ติดตามและรายงานสถานะความเสีย่งของธนาคารออมสนิ	เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสนิและคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit	Committee)	

•	ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	(Governance)	 การบริหาร 
ความเสี่ยง	(Risk	Management)	 และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	 
(Compliance)	เพื่อให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี
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•	ก�าหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 และแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม	
สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		

•	ก�าหนดแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการธนาคารออมสนิตามหลกัการก�ากบัดแูลการบรหิารกจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

•	ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี	 และสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 
ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	ชุมชน	ลูกค้า	และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมก�ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี		

•	ให้ความเห็นชอบแผนการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแผนการก�ากับการควบคุมภายในประจ�าปี	 ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ

•	ควบคุมและติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี	 ด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	
และการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบถึงการด�าเนินงานที่ผิดปกติหรือไม ่
ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว	 ตลอดจนจัดท�ารายงาน	 ผลการด�าเนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อทราบอย่างน้อยเป็น 
รายไตรมาส	 รวมถงึจัดท�ารายงานด้านการก�ากบัดูแลการบรหิารกจิการทีดี่	 ด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 และการควบคุม
ภายในประจ�าปีด้วย

•	เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีจ่�าเป็นเพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิ	ด้านการก�ากบัดแูลการบรหิารกจิการทีด่ ี
ด้านการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	และการควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธิภาพ	ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสนิ	คณะกรรมการ
ภายใน	และผู้บริหารของธนาคารออมสิน

•	เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎบัตรข้างต้น	 อาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ	 ที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสนิชดุปัจจบุนัได้แต่งตัง้มาร่วมให้ความเหน็หรอืพจิารณาในประเด็นทีเ่กีย่วข้อง	และมอี�านาจออกหนงัสอืสอบถามหรอืเรยีกบคุคล
ใดๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนนิงานตามทีก่�าหนดในกฎบตัรมาให้ถ้อยค�า	ส่งค�าชีแ้จงเป็นหนงัสอื	หรือส่งบญัช	ีเอกสาร	หรอืหลกัฐานใดๆ	
เพ่ือมาตรวจสอบหรอืเพือ่ประกอบการพจิารณาได้	ตามที่เห็นสมควร

•	ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	 (Governance)	 การบริหารความเสี่ยง	
(Risk	Management)	และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	และหลักเกณฑ์	(Compliance)	เพื่อ
ให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน		(Integrity-Driven	Performance)

5.  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ล�ำดับ	 รำยชื่อกรรมกำร	 	 	 	 ต�ำแหน่ง 

1.	 นายขวัญชัย		วงศ์นิติกร	(ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557)	 	 ประธานกรรมการ

	 นายประสิทธิ์		สืบชนะ	(ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557)	   

2.	 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง	จ�านวน	9	คน		    กรรมการ

3.	 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง	จ�านวน	9	คน		    กรรมการ

4.	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	สายงานทรัพยากรบุคคล		 เลขานุการ

5.	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ส่วนวินัยและกิจการสัมพันธ์

•	พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของธนาคารออมสิน	 ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์		

•	หาทางปรองดอง	และระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน		
•	พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้างและธนาคารออมสิน			
•	ปรึกษาหารือ	เพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้าง	หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน	รวมถึงการร้องทุกข์

เกี่ยวกับการ	ลงโทษทางวินัย	
•	ปรึกษาหารือ	เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง	
•	แต่งตั้งคณะท�างานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ล�ำดับ	 รำยชื่อกรรมกำร	 	 	 	 ต�ำแหน่ง 

5.		 รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิอาวุโส	(ต้ังแต่วันที	่21	ตุลาคม	2557)	 กรรมการ 

6.		 รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ	ทกุท่าน	(ตัง้แต่วนัที	่21	ตลุาคม	2557)		 กรรมการ  

7.		 ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล	 	 เลขานุการ
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- รายงานประจ�าปี 255782  

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
• บูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์  (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการ
ด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

3.3  การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
    การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
   คณะกรรมการตระหนักถึงความส�าคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบการได้รับข้อมูลที่ส�าคัญ 

อย่างถูกต้อง ทันกาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ มีผลต่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีการก�าหนดการประชุมไว้ล ่วงหน้าตลอดปี ก�าหนดประชุมเดือนละหนึ่งคร้ัง และอาจจัดให้มีประชุมวาระพิเศษ 
ตามความเหมาะสม ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ จ�านวน 21 ครั้ง เป็นวาระปกติ จ�านวน 18 ครั้ง 
ประชมุโดยไม่มผีูบ้รหิาร รวม 1 ครัง้ ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่ก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิม และ
ก�าหนดกรอบทศิทางการด�าเนนิงานปี 2558 - 2562  รวม 2 ครัง้ โดยจดัส่งเอกสารการประชมุให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็น
เวลา 7 วนั คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชมุได้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด และในการประชมุกรรมการทีอ่าจจะมี
ความเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้เสยี ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสยีง งดให้ความเหน็ในวาระการประชมุนัน้ หรอืออกจากห้องประชุม

    ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ และ

โบนสักรรมการ 
  1.  ค่าตอบแทนรายเดอืน (ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2556 โดยให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 1 สงิหาคม 

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
  กรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอ่ืน ที่แต่งตั้งโดย

บทบัญญตัแิห่งกฎหมาย มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืคณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ ให้ได้รับเบีย้ประชมุเป็นรายคร้ังในอตัราเท่ากบัเบีย้ประชุม
กรรมการธนาคาร เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการธนาคารได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/
คณะท�างานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน   1 ครั้งต่อเดือน 

	 	 3.		โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ	โดยมีฐานในการค�านวณโบนัส	ดังนี้
    • ร้อยละ 3 ของก�าไรสุทธิที่น�ามาค�านวณโบนัส แต่ไม่เกินคนละ  60,000 บาท
    • ถ้ามีก�าไรสุทธิสูงกว่า 100 - 11,000 ล้านบาท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000-60,000 บาท ต่อปี 

ตามระดับของ ผลก�าไร และถ้าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มคนละ 10,000  บาท
    • ประธานกรรมการให้ได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25

3.4  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าใช้จ่ายประจ�าปี 2555 ค่าใช้จ่ายประจ�าปี 2556 ค่าใช้จ่ายประจ�าปี 2557 
   ประเภทเงินได้ ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ
   ธนาคาร ธนาคาร  ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร 
   ออมสิน ออมสินอาวุโส ออมสิน ออมสินอาวุโส ออมสิน ออมสินอาวุโส

เงินเดือน 5,533,870.97 2,053,692.00 7,800,000.00 2,231,352.00 1,891,290.33 2,478,456.00

ค่าตอบแทน 3,826,573.43 - 3,513,594.47 - - -

เบี้ยประชุม 2,80,000.00 - 331,000.00 - 446,600.00 329,548.40

โบนัส 222,231.17 714,236.39 17,876.34 1,188,034.00 350,000.00 1,092,369.36

       รวม	 9,862,675.57	 2,767,928.39	 11,662,470.81	 3,419,386.00	 2,687,890.33	 3,900,373.76

3.5  การพัฒนากรรมการ
 การพัฒนาตนเองของกรรมการ

 ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
ของการเป็นกรรมการ ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งข้ึน รวม
ถึงการเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
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ธนาคารออมสิน - 83

	 คณะกรรมการทุกท่าน	ได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในปี	2557	
ธนาคารไดส่้งเสรมิให้กรรมการเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรต่างๆ	 เพิม่เตมิ	 ได้แก่	 หลกัสตูร	 Director	 Certification	 Program	 Update	
(DCPU),	หลกัสตูร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE),	สัมมนา	Chairman	Forum	2104	หัวข้อ	“Business	
:	What	is	the	Chairman	Role?”	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการ ปี 2557 (ชุดเดิม)

(หน่วย:คร้ัง)

	 คณะกรรมการ

	 	 	 	 		คณะกรรมการ 	 	คณะกรรมการ	 	คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	

	 	 	 	 ธนาคาร	 บริหาร	 ตรวจสอบ	 บริหาร	 ยุทธศาสตร์	และ	 กำากับดูแล	 กิจการ	 บริหารโครงสร้าง	 ประเมินผลการ	 ความรับผิดชอบ	 จำาแนกตำาแหน่ง 

															คณะกรรมการธนาคาร	 	 	 	 ความเส่ียง	 งบประมาณ	 การบริหาร	 สัมพันธ์	 องค์กร	บุคลากร	 ปฏิบัติงานและ	 ต่อสังคม	 บรรจุ	แต่งต้ัง	ย้าย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กิจการท่ีดี 	 	 ค่าตอบแทน	และ	 พิจารณาค่า	 และ	 และสับเปล่ียน		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สวัสดิการ	 ตอบแทนของ	 ส่ิงแวดล้อม	 เล่ือนตำาแหน่ง	และ 

	 ท่ี	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 พนักงาน	 ผู้อำานวยการ	 	 อัตราเงินเดือนผู้บริหาร	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ธนาคารออมสิน	 	 ระดับสูง	(กจส.)

(หน่วย:คร้ัง)

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการ ปี 2557 (ชุดใหม่)

คณะกรรมการ

	 	 	 	 						คณะกรรมการ 	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	

	 	 	 	 					ธนาคาร	 บริหาร	 ตรวจสอบ	 บริหาร	 กำากับดูแล	 กิจการสัมพันธ์	 สรรหาผู้อำานวยการ	 พิจารณาผลตอบแทน	

	 ท่ี	 		คณะกรรมการธนาคาร	 	 	 	 ความเส่ียง	 การบริหาร	 	 ธนาคารออมสิน	 ผู้อำานวยการ 

	 	 	 	 	 	 	 	 กิจการท่ีดี	 	 	 ธนาคารออมสิน	

	 1	 นายสมชัย		สัจจพงษ์	(ปธ)	 8/8

	 2	 นายประสิทธ์ิ		สืบชนะ	 7/8	 	 	 	 	 5/5*	 2/2	1/	 1/1*

	 3	 นายสาธิต		รังคสิริ	 8/8	 8/8*	 	 	 	 	 4/4*

 	 4	 นายวัชรา		ตันตริยานนท์	 6/8	 6/8	 	 5/5*	 	 	 	 0/1

	 5	 นายเอ็นนู		ซ่ือสุวรรณ	
2/
	 4/4	 	 3/3	 	 	 	 2/2

	 	 นางธนิษฐา		วงศ์รวมลาภ	
3/
	 1/1

 	 6	 นายพิษณุ		วิชิตชลชัย	 8/8	 	 3/3*	 	 	 	 4/4

 	 7	 นายประภาศ		คงเอียด	 7/8	 8/8	 	 	 	 	 4/4

	 8	 นายวัฒนา		โอภานนท์อมตะ	 7/8	 	 3/3	 	 	 	 4/4

	  9	 พลเอก	อักษรา	เกิดผล	
4/
	 2/6	 	 	 	 1/1*

	  10	 นายธัชพล	กาญจนกูล	
5/	

6/8	 6/8	 	 3/5	 1/1	 1/5

	 	 รักษาการแทน	อธส.	

 *		 ประธานกรรมการแต่ละคณะ

 
1/	

	 มีผลต้ังแต่	วันท่ี	10	ตุลาคม	2557	

 
2/
		 ดำารงตำาแหน่งถึง	วันท่ี	9	ตุลาคม	2557

 
3/	

	 มีผลต้ังแต่	วันท่ี	9		ธันวาคม	2557
	 4/

	 มีผลต้ังแต่	วันท่ี	21	สิงหาคม	2557

 
5/
	 มีผลต้ังแต่	วันท่ี	21	มีนาคม	2557

	 1	 นางชูจิรา		กองแก้ว	(ปธ)	 12/13

	  2		 นายอำานวย		ปรีมนวงศ์	 12/13	 4/8	 	 	 	 	 	 3/3*	 1/2

	  3		 นายสุธรรม		ศิริทิพย์สาคร	 12/13	 8/8*	 	 	 	 	 	 	 	 5/5*

	 4	 นายวัชรา				ตันตริยานนท์	 10/13	 8/8	 	 	 6/6*

	 5	 นายประภาศ	คงเอียด	 8/13	 7/8	 	 	 	 3/4

	 6	 นางสาวจุฬารัตน์	สุธีธร	 7/13	 	 	 5/5	 	 3/4

	 7	 นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	 11/13	 	 	 5/5*	 6/6

	  8	 นายประเสริฐ	หลุยเจริญ	 8/13	 	 6/6*

	 9	 นายวุฒิพงศ์	วิบูลย์วงศ์	 8/13	 	 	 	 	 3/4*

	 10	 ศ.พิเศษ	วิศิษฏ์	วิศิษฏ์สรอรรถ	 9/13	 	 	 	 	 	 	 	 2/2	 	 1/1*

	 11	 นายสุเมธ	ดำารงชัยธรรม	 12/13	 	 6/6

	 12	 นายขวัญชัย	วงศ์นิติกร	 9/13	 	 	 	 	 	 6/7*	 3/3

	 13	 นายชัยธวัช	เสาวพนธ์	 12/13	 	 	 	 6/6	 	 	 	 2/2*	 5/5	 1/1

	 14	 นายสุรชัย	โฆษิตเสรีวงค์	 11/13	 	 6/6

	 15	 นายวรวิทย์	ชัยลิมปมนตรี	1/	 2/6	 2/2	 	 1/1	 1/2	 	 1/2	 1/1	 	 1/2

	 	 นายธัชพล	กาญจนกูล	2/	 7/7	 5/6	 	 4/4	 4/4	 	 1/5	 2/2	 	 3/3	 1/1

 	 	 รักษาการแทน	อธส.	

	 *		 ประธานกรรมการแต่ละคณะ

	 1/		 ดำารงตำาแหน่งถึง	วันท่ี	20	มีนาคม	2557

	 2/		 มีผลต้ังแต่วันท่ี	21	มีนาคม	2557
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3.6  การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
 การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร

 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมนิตนเอง	เพือ่ช่วยให้คณะกรรมการได้มโีอกาสทบทวนบทบาทหน้าทีแ่ละการปฏบิตังิาน 
ที่ผ่านมา	 รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ	 ในระหว่างปี	 ซ่ึงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ในปี	2557	 คณะกรรมการ 
มีการประเมินตนเอง	จ�านวน	1	ครั้ง	ประกอบด้วย
 การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน	 จ�านวน	6	 ส่วน	 ได้แก่	 การมี 
ส่วนร่วมในการประชุม	ความเป็นอิสระ	ความพร้อมในการปฏบิตัภิารกิจ	ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	การปฏบิตัหิน้าที่
ในคณะกรรมการ	และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ	ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดี
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน	 จ�านวน	6	 ส่วน	 ได้แก ่
การประชุมคณะกรรมการ	การสื่อสาร	ขั้นตอนการท�างาน	ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ	ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

	 คณะกรรมการได้พิจารณาการประเมินตนเอง	ปี	2557	ร่วมกัน	และได้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	พร้อมทั้งก�าหนดแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	เพื่อน�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3.7  รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ
    ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่ส�าคัญของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร	การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือ 
หน่วยงานอื่น ในระหว่างปีบัญชี 2557

													คณะกรรมการธนาคารออมสนิ																					รฐัวสิาหกจิและบรษิัททีก่รรมการด�ารงต�าแหนง่ในฐานะกรรมการ																														

								รายชือ่																ต�าแหนง่		 											รฐัวสิาหกจิ/หนว่ยงาน	 	ต�าแหนง่

1.	นางชูจิรา		กองแก้ว	 ประธานกรรมการ	 1.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 •	กรรมการ

	 	 	 2.	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	กรรมการ

	 	 	 3.	บริษัท	วายแอลจี	บลูเลี่ยนแอนด์ฟิวเจอร์	จ�ากัด	 •	กรรมการอิสระและ

	 	 	 		 		กรรมการตรวจสอบ

	 	 	 4.	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		 •	อนุกรรมการด้านการสร้าง

	 	 	 		 		ประสิทธิภาพการพัฒนา

	 	 	 		 		ทรัพยากรบุคคล

	 	 	 5.	กระทรวงยุติธรรม	 •	อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน

	 	 	 6.	กองทุนยุติธรรม	 •	กรรมการ	

	 	 	 7.	คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ	 •	ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 8.	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	CAT	 •	ที่ปรึกษา

2.	นายสุธรรม		ศิริทิพย์สาคร	 กรรมการ	 1.	บริษัท	สถาปนิกสุธรรม	จ�ากัด			 •	กรรมการผู้จัดการ

	 	 	 2.	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		 •	กรรมการ	

	 	 	 3.	ผังเมือง	 •	กรรมการ

	 	 	 4.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	 •	กรรมการ

3.	นายวัชรา		ตันตริยานนท์	 กรรมการ	 1.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		•	กรรมการและประธานตรวจสอบ

	 	 	 2.	บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด			 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 3.	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด		 •	กรรมการและกรรมการบรหิารความเสีย่ง

	 	 	 4.	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง		 •	ที่ปรึกษา

	 	 	 5.	ชมรมนักบริหารงานประเมินราคาสมาคมธนาคารไทย		 •	ที่ปรึกษา

	 	 	 6.	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 7.	บริษัท	อีสเทิรน์โพลีเมอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)		 •	ประธานกรรมการ

	 	 	 8.	หนังสือ	Voyage	 •	ประธานคณะที่ปรึกษา

	 	 	 9.	บริษัท	เอช	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)		 •	ที่ปรึกษา
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													คณะกรรมการธนาคารออมสนิ											รฐัวสิาหกจิและบรษิัททีก่รรมการด�ารงต�าแหนง่ในฐานะกรรมการ																														

								รายชือ่																ต�าแหนง่		 									รฐัวสิาหกจิ/หนว่ยงาน	 	ต�าแหนง่

4.	นายอ�านวย	ปรีมนวงศ์	 กรรมการ	 1.	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	แอสเสท	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	กรรมการ

	 	 	 2.	การรถไฟแห่งประเทศไทย	 •	กรรมการ
    

5.	นางสาวจุฬารัตน์		สุธีธร	 กรรมการ	 1.	โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง	 •	กรรมการอ�านวยการและประธาน	

	 	 	 					 		อนุกรรมการงบประมาณ

	 	 	 2.	บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด		 •	กรรมการ	กรรมการบริหาร	

	 	 	 			กระทรวงหมาดไทย	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.	นางสาวนงลักษณ์		 กรรมการ	 1.	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	 •	ประธานกรรมการ	

			พินัยนิติศาสตร์	 	 2.	บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 	 	 				 		ด้านธุรกิจการค้า

	 	 	 3.	บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)		 •	กรรมการตรวจสอบ

7.	นายประภาศ		คงเอียด	 กรรมการ	 1.	โรงแรมเอราวัณ	 •	ประธานกรรมการ

	 	 	 2.	บริษัท	กรุงไทยกฎหมาย	จ�ากัด	 •	กรรมการ

8.	นายประเสริฐ	หลุยเจริญ	 กรรมการ	 -	 	 	 -

9.	นายวุฒิพงศ์		วิบูลย์วงศ์	 กรรมการ	 1.	ส�านักงานอัยการสูงสุด	 •	กรรมการ

	 	 	 2.	การประปานครหลวง	 •	กรรมการ

	 	 	 3.	คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ	 •	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 4.	ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการ	 •	อนุกรรมการด้านผังรายการและ

	 	 	 			โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 	 เนื้อหารายการ

	 	 	 5.	คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม	วุฒิสภา	 •	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

	 	 	 6.	ส�านักงานผู้แทนการค้าไทยท�าเนียบรัฐบาล		 •	ที่ปรึกษา

10.	ศ.พิเศษ	วิศิษฏ์	 กรรมการ	 1.	กฤษฎีกา	 •	กรรมการ

				วิศิษฏ์สรอรรถ	 	 2.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 •	กรรมการ

	 	 	 3.	บรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทนุ	เอม็เอฟซ	ีจ�ากัด	(มหาชน)	•	กรรมการ

	 	 	 4.	กองทุนประกันวินาศภัย	 •	กรรมการบริหาร

	 	 	 5.	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	(กพศ.)	 •	กรรมการพนักงานสอบสวน

	 	 	 6.	ส�านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		 •	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านนิติศาสตร์

	 	 	 7.	สมาคมกฎหมายอาเซียน	ประจ�าประเทศไทย	 •	กรรมการแห่งชาติ

11.	นายขวัญชัย		วงศ์นิติกร	 กรรมการ	 1.	องค์การตลาด	 •	กรรมการ	 	

	 	 	 2.	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 •	กรรมการ

					 	 			และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(กวทช.)

	 	 	 3.	การไฟฟ้านครหลวง			 •	กรรมการ

12.	นายชัยธวัช		เสาวพนธ์	 กรรมการ	 1.	การไฟฟ้านครหลวง				 •	กรรมการ

	 	 	 2.	คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	•	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 3.	สถาบันอนุญาโตตุลาการ				 •	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 4.	บริษัท	วินโคสท์	อินดัสเทรียล	พาร์ค	จ�ากัด	(มหาชน)				•	กรรมการ

13.	นายสุรชัย		โฆษิตเสรีวงค์	 กรรมการ	 1.	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)		 •	กรรมการ

	 	 	 2.	บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด		 •	กรรมการ

	 	 	 3.	บริษัท	บางจากกรีนเนท	จ�ากัด		 •	กรรมการ
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 ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูในรฐัวสิาหกจิ บรษิทั หรอืหน่วยงานอืน่ 
ในระหว่างปีบัญชี 2557

1.	นายสมชัย		สัจจพงษ์	 ประธานกรรมการ	 ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 •	ประธานกรรมการ

2.	นายประสิทธิ์		สืบชนะ	 กรรมการ	 1.	ส�านักงานศาลปกครอง	 •	ที่ปรึกษาพิเศษ

	 	 	 2.	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	 •	รองประธานกรรมการ

	 	 	 3.	ศาลยุติธรรม	 •	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 4.	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 •	กรรมการวินัยทางงบประมาณ

	 	 	 		 		และการคลัง

	 	 	 5.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 •	กรรมการ

	 	 	 6.	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	กรรมการ

3.	นายสาธิต		รังคสิริ	 กรรมการ	 1.	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด	 •	กรรมการ

	 	 	 2.	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด		(มหาชน)	 •	กรรมการ

4.	นายวัชรา		ตันตริยานนท์	 กรรมการ	 1.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด		 •	กรรมการและประธานตรวจสอบ

	 	 	 			(มหาชน)		

	 	 	 2.	บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด			 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 3.	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด		 •	กรรมการและกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

	 	 	 4.	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง		 •	ที่ปรึกษา

	 	 	 5.	ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา	สมาคมธนาคารไทย		 •	ที่ปรึกษา

	 	 	 6.	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 7.	บริษัท	อีสเทิรน์โพลีเมอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)		 •	ประธานกรรมการ

	 	 	 8.	หนังสือ	Voyage	 •	ประธานคณะที่ปรึกษา

	 	 	 9.	บริษัท	เอช	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	ที่ปรึกษา	

													คณะกรรมการธนาคารออมสนิ											รฐัวสิาหกจิและบรษิัททีก่รรมการด�ารงต�าแหนง่ในฐานะกรรมการ																														

								รายชือ่																ต�าแหนง่		 									รฐัวสิาหกจิ/หนว่ยงาน	 	ต�าแหนง่

													คณะกรรมการธนาคารออมสนิ											รฐัวสิาหกจิและบรษิัททีก่รรมการด�ารงต�าแหนง่ในฐานะกรรมการ																														

								รายชือ่																ต�าแหนง่		 								รฐัวสิาหกจิ/หนว่ยงาน	 	ต�าแหนง่

	 	 	 4.	บริษัท	บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี	จ�ากัด		 •	กรรมการ

	 	 	 5.	สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 •	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.	นายสุเมธ		ด�ารงชัยธรรม		กรรมการ	 คณะกรรมาธิการการเงิน	การคลัง		 •	ที่ปรึกษา

	 	 	 การธนาคาร	และสถาบันการเงิน	สภาผู้แทนราษฎร

15.	นายวรวิทย์	ชัยลิมปมนตรี		ผู้อ�านวยการ	 1.	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	กรรมการ	

	 	 ธนาคาร	 2.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 •	กรรมการและกรรมการบริหาร		

	 	 ออมสิน	 			เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 		

	 	 กรรมการและ	 3.	คณะกรรมาธิการการเงิน	การคลัง				 •	ผู้ช�านาญการ

	 	 เลขานุการ		 		การธนาคาร	และสถาบันการเงิน	วุฒิสภา

ล�าดับที่		1		 	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน	ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557
ล�าดับที่		2,	4,	5,	6,	8-14		 	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2557
ล�าดับท่ี		15	 	 ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ	กรรมการและเลขานกุาร	ถงึวนัที	่20	มนีาคม	2557 
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ธนาคารออมสิน - 91

													คณะกรรมการธนาคารออมสนิ											รฐัวสิาหกจิและบรษิัททีก่รรมการด�ารงต�าแหนง่ในฐานะกรรมการ																														

	 รายชือ่	 ต�าแหนง่		 รายชือ่	 ต�าแหนง่

													คณะกรรมการธนาคารออมสนิ											รฐัวสิาหกจิและบรษิัททีก่รรมการด�ารงต�าแหนง่ในฐานะกรรมการ																														

	 รายชือ่	 ต�าแหนง่		 	รฐัวสิาหกจิ/หนว่ยงาน	 ต�าแหนง่

5.	พลเอก	อักษรา		เกิดผล	 กรรมการ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 •	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

6.	นายพิษณุ		วิชิตชลชัย	 กรรมการ	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	กรรมการ

7.	นายวัฒนา	โอภานนท์อมตะ	กรรมการ	 1.	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย		 •	รองประธานในคณะกรรมการสาขา	
	 	 				 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)	 	 วิศวกรรมเคมี	 	
	 	 	 2.	 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(TBCSD)	 •	กรรมการในคณะกรรมการนกัธรุกจิเพือ่	
	 	 	 	 	 	 สิ่งแวดล้อมไทย
	 	 	 3.	 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	(TEI)	 •	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
	 	 	 	 	 	 โครงการสลากเขียว
	 	 	 4.	 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	(TEI)	 •	กรรมการในคณะกรรมการรับรองการ
	 	 	 	 	 	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	 	 	 	 	 		ส�าหรับอาคาร
	 	 	 5	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย		 •	ประธานในคณะกรรมการ	CSR	CLUB	
	 	 	 6	 ASEAN	CSR	Network		 •	Member	of	Board	of	Trustee	
	 	 	 7.		สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	(CSRI)		 •	ที่ปรึกษา	 	 					
	 			 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		 	 	 	
	 	 	 8.	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ	 •	อนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้
	 				 	 	 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 		ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงภาคธรุกจิ
	 	 	 		 	 	 เอกชน
	 	 	 9.	 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 •	กรรมการการรับรองการใช้หรือ
	 	 	 	 (TBCSD)	และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย		 	 ผลิตพลังงานหมุนเวียน
	 			 	 10.	คณะกรรมการติดตามและขยายผลการด�าเนินโครงการ	 •	กรรมการ	 	
	 	 	 	 ลดความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได้หอการค้าไทย
	 	 	 11.	คณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคมมูลนิธิปิดทองหลังพระ	 •	อนุกรรมการ
	 	 	 	 สืบสานแนวพระราชด�าริ	สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
	 	 	 	 กิจกรรมปิดทองหลังพระ	
	 	 	 12.	ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมคณะกรรมการบริหาร	วตท.18		 •	ประธาน
						 	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
	 	 	 13.	ฝ่ายหารายได้	หลักสูตรการบริหารจัดการด้าน	 •	คณะกรรมการ
	 	 	 	 ความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	3	(สวปอ.	มส.3)	
	 	 	 	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

8.	นายประภาศ		คงเอียด	 กรรมการ	 1.	 โรงแรมเอราวัณ	 •	ประธานกรรมการ
	 	 	 2.	 บริษัท	กรุงไทยกฎหมาย	จ�ากัด	 •	กรรมการ
	 	 	 3.	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	กรรมการ

9.	นางธนิษฐา		วงศ์รวมลาภ	 กรรมการ	 -	 	 -

10.	นายชาติชาย		พยุหนาวีชัย	กรรมการและ
			ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	เลขานุการ	 -	 	 -	

ล�าดับที่		1	 	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน	ตั้งแต่วันที่	21	กรกฎาคม	2557

ล�าดับที่		2,	3,	6,	7		 	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	ตั้งแต่วันที่	21	กรกฎาคม	2557	

ล�าดับที่		5	 	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	ตั้งแต่วันที่	21	สิงหาคม	2557

ล�าดับที่		9	 	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	ตั้งแต่วันที่	9	ธันวาคม	2557

ล�าดับที่		4	และ	8	 	 ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารกลับเข้ามาอีกคร้ังหนึ่ง	 ต้ังแต่วันที่	21	 กรกฎาคม	

2557

ล�าดับที่		10	 	 ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	กรรมการและเลขานุการ	ตั้งแต่วันที่	5	มกราคม	2558

58-05-117_075-103 Oomsin new12-6_A Coated.indd   91 6/12/15   9:39 PM



- รายงานประจ�าปี 255792  

  ต�าแหน่ง	 จ�านวน	(กรอบ)	 	 ต�าแหน่ง		 จ�านวน	(กรอบ)

รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส	 1	 ผู้จัดการสาขา	 	 1,006

รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	 6	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย	 810

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	 24	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการภาค	 140

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	 8	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขต	 358

ผู้อ�านวยการฝ่าย	 65	 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	 1,895

ผู้อ�านวยการภาค	 18	 พนักงานปฏิบัติการ	2	-	7			 10,696

รองผู้อ�านวยการฝ่าย	 243	 พนังานบริการ	1	-	3		 140

ผู้อ�านวยการเขต	 106	 ลูกจ้างปฏิิบัติการ	 3,643

รองผู้อ�านวยการภาค	 5	 ลูกจ้างลูกค้าสัมพันธ์	 21

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส	 12	 ลูกจ้างเหมาจ่าย		 68

ผู้เชี่ยวชาญ	 	 26	 ลูกจ้างโครงการ		 56

ผู้ช�านาญการ		 3	 ลูกจ้างวิชาชีพ	 	 13

ผู้ช�านาญการอาวุโส	 50	 ลูกจ้างงานเฉพาะ	 31

ผู้จัดการสาขาอาวุโส	 21	 ลูกจ้างขับรถยนต์	 1,452

รวม	 	 	    20,917

*	หมายเหตุ	:	ขอ้มลู	ณ	วนัที่	28	กมุภาพนัธ์	2558

โครงสร้างอัตราก�าลัง

3.8  แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

  ธนาคารมีระบบการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารรองรับการทดแทน
ต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	 ทันเหตุการณ์	 โดยมีการคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เป็นระบบ	
พร้อมท้ังเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต�าแหน่งผ่านกระบวนการพัฒนาทั้งด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์	 ภาวะผู้น�า	 การแก้ไขปัญหา	 
การตัดสินใจ	 และสหสาขาการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน	 เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 ธนาคารได้ก�าหนดแผนการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน	
3	ระดับต�าแหน่ง	ได้แก่

  1. ต�าแหน่งผูช่้วยผูอ้�านวยการธนาคาร/เทยีบเท่า รองรบัต�าแหน่ง รองผูอ้�านวยการธนาคาร	มกีารพฒันาประเดน็ปัจจบุนั
ท่ีส�าคัญทางธรุกจิ	ทศิทาง	และนวัตกรรมเพือ่การบรหิารจดัการธรุกจิธนาคาร	พร้อมทัง้ส่งผูบ้รหิารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรทางการบรหิาร
ระดบัสงูกบัสถาบนัชัน้น�าภายนอก

  2. ต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่าย/ผู้อ�านวยการภาค/เทียบเท่า รองรับต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคาร	มีการพัฒนาโดย
มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่	 กลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด	 การบริหารการเปลี่ยนแปลง	 และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
รวมทั้งการศึกษาดูงานสถาบันภายนอก

  3.  ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการฝ่าย/ผู้อ�านวยการเขต/เทียบเท่า รองรับต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่าย/ผู้อ�านวยการภาค  
มกีารพัฒนาโดย			มุง่เน้นด้านเสริมสร้างภาวะผูน้�า	การบรหิารจดัการทรพัยากร	การวางแผนธรุกจิ	จดัการการเปลีย่นแปลง	และจรยิธรรม
ทางธรุกจิ	รวมท้ังการศึกษาดงูานสถาบันภายนอก

	 	 นอกจากนั้น	 ธนาคารได้ก�าหนดแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล	ปี	 2558	 -	 2562	ที่มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 พัฒนา 
ผู้บริหาร	พนักงาน	และพนักงานรุ่นใหม่แบบคู่ขนาน	วางแผนทุนมนุษย์เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตและทดแทนอัตราก�าลังแบบคู่ขนาน	
ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก�าลังเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ	พัฒนาระบบงาน	กระบวนการท�างานและโครงสร้างองค์กร	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน	ปรับปรุงความสามารถด้าน	 ICT	 ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขัน	พัฒนา
ระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบสรรหาเชิงรุกเพื่อให้ได้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
มาร่วมงาน	ตลอดจนสร้างความผูกพันพนักงานเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งหวังและทุ่มเทร่วมมือต่อองค์กร	

3.9  อัตราก�าลัง
3.9.1	 บคุลากร	ธนาคารมจี�านวนพนกังานและพนกังานตามสญัญา	และลกูจา้ง	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2557	แบง่ตามต�าเหนง่	ดงันี้	
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ธนาคารออมสิน - 93

																																		ค่าใช้จ่ายประจ�าปี	2555	 ค่าใช้จ่ายประจ�าปี	2556	 			ค่าใช้จ่ายประจ�าปี	2557

 ประเภทเงินได้	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ลูกจ้าง
เงินเดือน	 5,923,853,913.24	 474,033,108.61	 6,389,098,749.65	 512,820,475.96	 6,884,168,391.93	 803,616,903.52	
โบนัส	 	 2,571,191,715.06	 -	 3,069,797,695.95	 -	 3,105,672,481.70	 -
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
 (รวมลูกจ้าง)	 																			833,341,078.98	 	 																						874,917,456.81	 	 																					691,333,258.10	

	 รวม		 9,328,386,707.28	 474,033,108.61	 10,333,813,902.41	 512,820,475.96	 10,681,174,131.73	 803,616,903.52

3.9.2	 ผลตอบแทนพนกังาน	ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน	จ�าแนกเป็นเงนิเดอืน	โบนสั	และค่าใช้จ่ายสวสัดกิาร	ย้อน
หลัง	3	ปี	ตั้งแต่ปี	2555	-	2557	ตามตารางดังนี้

4.  บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอก	ธนาคารจึงได้ก�าหนด

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

หลักการ 
  คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายก�าหนด	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแล

จากธนาคารตามสทิธทิีมี่ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	โดยคณะกรรมการสนบัสนนุให้มกีารร่วมมอืระหว่างธนาคารกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีใน
การสร้างความม่ันคง	สร้างงาน	และสร้างกจิการให้มฐีานะการเงินทีม่ัน่คงอย่างยัง่ยนื	คณะกรรมการควรตระหนกัและให้ความมัน่ใจว่า 
สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี		

แนวทางปฏิบัติที่ดี
  (1)		คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน	และก�าหนดล�าดับความส�าคัญให้เป็น

ข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาดหรือท�าให้การด�าเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่ส�าเร็จในที่สุด
	 	 (2)		คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการสร้างเสรมิผลการด�าเนนิงานของธนาคาร	

เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ	 และควรเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับทราบ 
อย่างเพียงพอ	เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 (3)	คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายในการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างชดัเจน	และก�าหนดให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ 
ของประชาชนในกรณทีีธ่นาคารมกีารด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม	สขุภาพอนามยั	คณุภาพชีวติ 
หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น

5. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
  การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการด�าเนินการตัวหนึ่ง	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นแก่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการด�าเนินงาน	 และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด�าเนินการ	 ธนาคารจึง
ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	 แม่นย�า	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา	

	 	 ธนาคารจดัให้ม	ีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสนิ	เพือ่เป็นศนูย์กลางในการรวบรวมข้อมลูข่าวสารจากทกุหน่วยงาน 
เปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ	 โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช ่
ทางการเงินส�าหรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ		มีดังนี้

	 	 1.	การเปิดเผยข้อมลูภายนอกองค์กร	เช่น	เว็บไซต์ของธนาคาร	www.gsb.or.th	จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์		E-mail	Address 
:	news@gsb.or.th	หน้าจอตู้	ATM	ศูนย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์	(Call	Center)	สือ่โฆษณาต่างๆ	อาท	ิโทรทศัน์	วทิย	ุหนงัสอืพมิพ์	สิง่พมิพ์ 
และนิตยสารต่างๆ	รวมถึงจอ	LCD	ประจ�าทุกสาขา	เป็นต้น

	 	 2.	การเปิดเผยข้อมลูภายในองค์กร	เช่น	ระบบสือ่สารภายในองค์กร	(Intranet)	บอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กร	จลุสาร
ออมสนิ	(รายปักษ์)	ป้ายไฟวิ่ง	ระบบเสียงตามสาย	เป็นต้น

	 	 ในฐานะทีธ่นาคารเป็นรัฐวิสาหกจิในสงักดักระทรวงการคลงั	และเป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของ
ราชการ	พ.ศ.2540	ได้ด�าเนนิการเกีย่วกบัข้อมลูข่าวสารของธนาคารสูส่าธารณะ	เพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร	ดังนี้

	 	 1.	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	 	 ธนาคารได้เผยแพร่เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างไว้บนระบบอนิเทอร์เนต็	ซึง่ประกอบด้วยประกาศจดัซือ้จดัจ้าง	ประกาศร่าง	TOR	 

ประกาศผลการประกวดราคา	 ประกาศขาย	 ประกาศขายทอดตลาด	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร

	 	 2.	การเปิดเผยข้อมลูของธนาคารและข้อมลูของลกูค้าแก่หน่วยงานและบคุคลภายนอกทีร้่องขอ	
	 	 ธนาคารได้ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่อี�านาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมลูหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐาน	หรอื

ขอให้พนกังานธนาคารไปให้ปากค�าในฐานะพยานบคุคล	ได้แก่	ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลงั	 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ 
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- รายงานประจ�าปี 255794  

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ศำล กรมบังคับคดี กรมสรรพำกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น โดยธนำคำรจะให้ข้อมูลภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำยและหลักกำรพิจำรณำของธนำคำร  

การจัดการเรื่องร้องเรียน
ธนำคำรบรหิำรและจดักำรเรือ่งร้องเรยีนผ่ำนระบบกำรจดักำรเรือ่งร้องเรยีน (Complain Tracking Application of GSB) และ

มีกำรจ�ำแนกข้อร้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. เรื่องทั่วไป หมำยถึง ข้อร้องเรียนด้ำนข้อมูลผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรลูกค้ำ ก�ำหนดให้แก้ไขปัญหำภำยใน 15 วัน 
2. เรื่องที่มีควำมส�ำคัญ/เรื่องเร่งด่วน หมำยถึง เรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับควำมเสียหำยด้ำนทรัพย์สิน 

ชีวิตและภำพลักษณ์ธนำคำร ก�ำหนดให้แก้ไขปัญหำภำยใน 3 วัน

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต
ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตซึ่งเป็นนโยบำยเร่งด่วนและส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง

ในระดับชำติ โดยลูกค้ำและประชำชนทั่วไปสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรทุจริตหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อธนำคำรได้ 
โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

• ฝ่ำยก�ำกับกำรปฏิบัติงำนและธรรมำภิบำล ธนำคำรออมสิน
     470  ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพ 10400
• ธนำคำรออมสิน ส�ำนักงำนใหญ่ ธนำคำรออมสินสำขำหรือหน่วยให้บริกำร  
• จดหมำย
• สำยด่วน GSB  1115
• www.gsb.or.th
• E-mail Address : news@gsb.or.th, unit.frpm@gsb.or.th
ส�ำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงธนำคำร สำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรทุจริตหรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร

ธนำคำรและผู้บริหำร ทำง E-mail ในระบบอินทรำเน็ตของธนำคำรและต่อคณะกรรมกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตของ 
ธนำคำรออมสินได้โดยตรง

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ผู้รำยงำน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตสำมำรถที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้นจะท�ำให้เกิด 

ควำมไม่ปลอดภัย หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ แต่หำกมีกำรเปิดเผยตนเองก็จะท�ำให้สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ ชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้ทรำบ หรือบรรเทำควำมเสียหำยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ และจะเปิดเผยเท่ำที่จ�ำเป็นโดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้ร้องเรียน  
แหล่งที่มำของข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กรณีกำรร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพื่อกำรกลั่นแกล้ง ใส่ร้ำยถือเป็นควำมผิดทำงวินัย 

6.  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ปีระมวลจริยธรรมธนำคำรออมสนิ จรรยำบรรณธนำคำรออมสนิ ทีก่�ำหนดแนวทำงปฏิบตัทิีดี่ เพือ่ใหก้รรมกำร 

ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนยดึถอืปฏบิตัอิยำ่งเครง่ครดั ดงันี้

6.1  ประมวลจริยธรรมธนาคารออมสิน 
 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค�ำสั่ง แบบแผน
และวิธีปฏิบัติของธนำคำร เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ�ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำม
หลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 9 ประกำร ดังนี้

 1. กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 2. กำรมีจิตส�ำนึกที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
 3. กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติและธนำคำรเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 

เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
 4. กำรยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย
 5. กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
 6. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 7. กำรมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 8. กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 9. กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพของธนำคำร
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ธนาคารออมสิน - 95

 มาตรฐานทางจริยธรรมกรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงาน
	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่ง	 

แบบแผนและวิธีปฏิบัติของธนาคาร	 เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม	 รวมทั้งอ�านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม 
หลักธรรมาภิบาล	โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม	9	ประการ	ดังนี้

	 1.	 ให้ความร่วมมือ	และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
	 2.	 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	ประกาศ	ค�าสัง่	แบบแผนและวิธีปฏบิติัของธนาคารอย่างเคร่งครดั	ตลอดจน 

ร่วมมือดูแลให้พนักงานอื่นปฏิบัติตามด้วย
	 3.	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	และยึดมั่นในคุณธรรม
	 4.	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	ทุ่มเทสติปัญญา	ความรู้ความสามารถ	ให้บรรลุผลส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและประเทศชาติ
	 5.	 รกัษาความลบัของลกูค้า	คู่ค้า	และธนาคารอย่างเคร่งครดั	การเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นความลบัจะกระท�าได้ต่อเมือ่มอี�านาจ

หน้าที่และได้รับอนุญาต	หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
	 6.	 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานใน

ต�าแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น	 และไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร

	 7.	 ร่วมมอืช่วยเหลอืกนัเกีย่วกบักจิการของธนาคาร	รกัษาความสามคัคใีนบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานของธนาคาร	และไม่กระท�าการใดๆ	 
อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีหรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของธนาคาร	 เคารพและ 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	ละเว้นการกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน	ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ	ไม่รายงานเท็จ 
หรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา	 สุภาพเรียบร้อย	 เชื่อฟัง	 และไม่แสดงความกระด้างกระเด่ืองต่อผู้บังคับบัญชา	 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของธนาคารโดยชอบในการปฏิบัติกิจการของธนาคาร	 
ไม่กระท�าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน	เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	สั่งให้กระท�าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว

	 8.	 ร่วมพัฒนาสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 9.	 ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		และจรรยาบรรณของธนาคาร
	 ทั้งนี้	ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมเพิ่มอีก	2	ประการ	ดังนี้
	 1.	 พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	 และทักษะในการท�างาน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ธนาคารอยู่เสมอ	โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์
	 2.	 ให้บริการด้วยความสุภาพ	 เรียบร้อย	มีมนุษยสัมพันธ์	 รวดเร็ว	 ให้ความสะดวกในการติดต่อ	ตลอดจนปรับปรุงการให้

บริการอย่างสม�่าเสมอ	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

6.2  จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
  ธนาคารออมสนิได้ก�าหนดจรรยาบรรณต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	เพือ่เป็นหลกัปฏบิตัสิ�าหรบับคุลากรของธนาคารออมสนิ	 

โดยแบ่งเป็น	3	ระดับ		คือ
  1.  จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน
  2.  จรรยาบรรณของผู้บริหารธนาคารออมสิน
  3.  จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
	 	 จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน	ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติ 

ผูบ้รหิาร	นอกจากจะต้องปฏบิตัติามจรรยาบรรณของผูบ้รหิารแล้วยงัจะต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ตีามจรรยาบรรณของพนกังานด้วย		 
พนักงานธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด	 พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ	 หรือ 
ผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนั้นด้วย	 จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย

1. จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน

1.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
  1.	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	เที่ยงธรรม	มานะอดทน	
	 	 2.	 มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความรู้ความสามารถของตน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ธนาคาร	 ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น	 ตลอดจนไม่กระท�าการใดๆ	 ที่จะท�าให้
ธนาคารสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

	 	 3.	 มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร	รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร	โดยด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
ของธนาคาร					ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ธนาคาร	ชี้แจงและท�าความเข้าใจกับบุคคลภายนอก		
เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

	 	 4.	 ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีราคาหรือมูลค่า 
ในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
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- รายงานประจ�าปี 255796  

	 	 5.	 รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารทีย่งัไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลบั	และไม่ให้ข้อมลูหรอืข่าวสารใดๆ	ทีผู่ม้อี�านาจ
ยังไม่อนุญาต

	 	 6.	 ตระหนกัถงึความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรกัษาความปลอดภยัของระบบข้อมลูสารสนเทศของธนาคาร 
	 	 7.	 ใช้และรักษาทรัพย์สนิของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธิภาพ	และไม่น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	 
รวมทั้งช่วยกันดูแลทรัพย์สิน	สถานที่ท�างานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ

	 	 8.		เอาใจใส่อย่างจริงจงัและเคร่งครัดต่อกจิกรรมทัง้ปวงทีจ่ะเสรมิสร้างคณุภาพ	ประสทิธิภาพและการพฒันาธนาคารไป
สู่ความเป็นเลิศ

	 	 9.		ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร

1.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร
  1.		ให้ความเคารพ	สุภาพ	อ่อนน้อม	มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา	ปฏิบัติตามค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติ

งานตามล�าดับบังคับบัญชา	ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
	 	 2.		ไม่รายงานเทจ็หรอืเสนอความเหน็ทีไ่ม่สจุรติต่อผูบ้งัคบับญัชา	ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผูบ้รหิารโดยปราศจากมลูความจรงิ 

1.3  จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน
  1.		รกัษาและเสรมิสร้างความสามคัค	ีรวมทัง้ควรเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	ทีจ่ดัขึน้	เพือ่ประสานสมัพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน
	 	 2.		ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานแก่ผู้ร่วมงาน	หรือให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้ร่วมงาน	
	 	 3.		รบัฟังความคิดเหน็	ข้อเสนอแนะของผูร่้วมงาน	ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	และพจิารณาน�าไปใช้ในทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่องาน

ของธนาคาร
	 	 4.		ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะพึงกระท�าได้	
	 	 5.		ไม่น�าเร่ืองส่วนตัวหรือข้อมูลของผูร่้วมงานไปวพิากษ์วจิารณ์ในทางทีเ่สือ่มเสยีแก่ผูร่้วมงาน	หรอืภาพพจน์โดยส่วนรวม

ของธนาคาร
	 	 6.		ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ	ให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

1.4  จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
  1.		พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
	 	 2.		ยดึมัน่ในหลกักฎหมาย	คุณธรรม	ความถกูต้อง	และไม่แสวงหาต�าแหน่ง	หรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูบ้งัคบับญัชา	หรอื

จากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
	 	 3.		มทีศันคตทิีด่	ี	มคีวามภาคภมูใิจในการเป็นพนกังานธนาคารออมสนิ	และรักษาชือ่เสยีงของตนและเกียรตขิองพนกังาน

ธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย
	 	 4.		ตรงต่อเวลา	 และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่	 ไม่มาสายกลับก่อน	 หรือเอาเวลางานของ

ธนาคารไปท�าธุระ	ส่วนตัว	โดยปราศจากความจ�าเป็นอย่างแท้จริง

1.5  จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน
  1.		มีความจริงใจ	ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ	ใช้วาจาสุภาพ	อ่อนโยน	
	 	 2.		ให้บริการด้วยความเป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	
	 	 3.		รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า	และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	และรักษาค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า	หากมีการขัดกัน

ของผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้าให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด		และด�าเนินการด้วยความโปร่งใสทันที
	 	 4.		รักษาข้อมลูส่วนตวัของลกูค้าไว้เป็นความลบั	ไม่เปิดเผยให้ผูอ้ืน่ทราบ	เว้นแต่ได้รบัความยนิยอมจากลกูค้า	และไม่น�า 

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
	 	 5.	 รับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี	 และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน	 

หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้	 หรือไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ	 ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�าให้ติดต่อยัง 
หน่วยงานหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งนัน้ๆ	ต่อไป

	 	 6.	 ต้องแนะน�าหรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน	 เพื่อให้ลูกค้า 
เกิดประโยชน์และความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ

1.6  จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง
 	 1.	 ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง	ภายใต้กฎหมาย	กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
	 	 2.	 ส่งเสรมิการกระท�า	หรอืกจิกรรมใดๆ	อนัน�ามาซึง่ความเข้าใจอนัดรีะหว่างกนั	และช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในโอกาสทีเ่หมาะสม 

	 	 3.	 มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

1.7  จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
 	 1.	 พงึอทุศิตนเพือ่ประโยชน์ของสาธารณชนหรือสงัคมโดยส่วนรวม	เช่น	การเสยีสละก�าลงักาย	ก�าลงัความคิด	ก�าลงัทรพัย์	 

และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร	ทั้งนี้	 การอุทิศตนดังกล่าวพึงกระท�าในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิด
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ความเสียหายต่องานของธนาคาร
	 	 2.	ไม่กระท�าการใดๆ	ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. จรรยาบรรณของผู้บริหารธนาคารออมสิน

2.1  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ
	 	 1.		ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติและตดัสนิใจด�าเนนิการใดๆ	ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครฐั	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของ

ภาครฐัโดยรวม
	 	 2.		บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
	 	 3.		ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มก�าลังความสามารถในทุกกรณี
	 	 4.	 รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม�่าเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง	
	 	 5.	 แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารทั้งในด้านบวกและด้านลบ	 ซ่ึงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ 

ความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
	 	 6.	 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของธนาคาร	ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
	 	 7.	 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
	 	 8.	 ไม่ด�าเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร

2.2 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร
 	 1.		ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 	 และไม่ด�าเนินการใดๆ	 ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อธนาคาร
	 	 2.		ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบริหารจดัการอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถด้วยความระมดัระวงัและไตร่ตรอง	ภายใต้หลกัเกณฑ์

การก�ากับดูแลที่ดี	เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
	 	 3.	 รักษาความลับของธนาคาร	 	 ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยใช้ข้อมูลใดๆ	 ของ

ธนาคารซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

 2.3 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน
  1.	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
	 	 2.	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
	 	 3.		การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท�าด้วยความสุจริตใจ	 และตั้งอยู่บน 

พื้นฐานของความรู้ความสามารถ	และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
	 	 4.		ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน	และสนบัสนนุให้มคีวามก้าวหน้าตามความรูค้วามสามารถ

อย่างท่ัวถงึ
	 	 5.		รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และข้อร้องเรียนของพนักงาน	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
	 	 6.		ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
	 	 7.		บรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ	ทีไ่ม่เป็นธรรมซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน
	 	 8.		ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
	 	 9.		ส่งเสริมให้พนกังานเข้าใจในเรือ่งจรรยาบรรณและบทบาทซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบตัไิด้	เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรม

ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
		 	 10.	 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท�าความผิดกฎหมายของธนาคารได้
		 	 11.	 ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ	สวัสดิการในการท�างาน
		 	 12.	 ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.4 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
 	 1.		ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้	
	 	 2.		เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	
	 	 3.		การน�าเสนอการบริการจะต้องไม่ท�าให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	 ราคา	 ปริมาณหรือ

เงื่อนไขใดๆ	ของการบริการนั้นๆ	
	 	 4.		จัดระบบเพ่ือให้ลกูค้าและประชาชนสามารถร้องเรยีนเก่ียวกับการบรกิาร	และด�าเนนิการอย่างดีทีส่ดุเพือ่ให้ลกูค้าและ

ประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	
	 	 5.		รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง	 และสม�่าเสมอ	 รวมถึงไม่น�ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ 

ผูท่ี้เกีย่วข้องโดยมชิอบ
	 	 6.		ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด	
	 	 7.		กรณทีีอ่าจไม่สามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขข้อใดได้ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าและประชาชนทราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกนัพจิารณา

หาแนวทางแก้ไขปัญหา
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	 	 8.		ไม่ค้าก�าไรเกินควร	เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ	และไม่ก�าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและ
ประชาชน

	 	 9.	 ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่	เช่น	การบริการใหม่ๆ	เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

2.5 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า  
  1.	 ไม่เรียกร้องหรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า	
	 	 2.	 ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก	หรือการรับ	 	หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อ 

คู่ค้า	และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

2.6 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง
  1.	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
	 	 2.	 ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งด้วยวธีิการทีไ่ม่สจุรติ	หรอืไม่เหมาะสม	เช่น	การจ่ายสนิจ้างให้แก่พนกังาน

คู่แข่ง		เป็นต้น
	 	 3.	 ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

2.7 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม
  1.	 ไม่กระท�าการใดๆ	ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
	 	 2.	 คืนผลก�าไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่าเสมอ
	 	 3.	 ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม	ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
	 	 4.	 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน

ก�ากับดูแล	
	 	 5.	 ไม่กระท�าการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ

ระเบียบต่างๆ
	 	 6.	 ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานก�ากบัดูแลและรายงานข้อมลูทีเ่ก่ียวกับการฝ่าฝืน	หรอืการไม่ปฏิบตัติามกฎหมายหรอืกฎ

ระเบยีบต่างๆ	ต่อหน่วยงานนั้น
	 	 7.	 ไม่น�าเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

3.1  จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร
   1.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	และไม่ด�าเนินการใดๆ	ในลักษณะที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
	 	 2.	น�าความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ	และบริหารงานธนาคารด้วยความระมัดระวัง
	 	 3.	รักษาเกียรติยศ	ชื่อเสียง	และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
	 	 4.	ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
	 	 5.	 ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ�านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหา 

ผลประโยชน์โดยมชิอบ

3.2  จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน
  1.		ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	หลีกเลี่ยงการด�าเนินการใดๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของพนักงาน
	 	 2.		ก�าหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ	ค่าตอบแทน	และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
	 	 3.		ส่งเสริมการพัฒนาความรู้	ความสามารถของพนักงาน
	 	 4.		ติดตามให้ธนาคารด�าเนินการในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้	 เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่

อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร

3.3  จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
  1.		ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
	 	 2.		สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
	 	 3.		ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่	เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
	 	 4.		เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
	 	 5.		ก�ากับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ	 และให้ลูกค้าและประชาชน 

ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
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3.4 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม
  1.		สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
	 	 2.		ปฏบิตัแิละควบคมุให้ธนาคารมกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงาน

ก�ากับดแูล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของธนาคาร	 

จึงก�าหนดให้กรรมการผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสในการเป็น
กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	จึงก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ดังนี้

	 	 1.	 ให้กรรมการธนาคารและผูบ้รหิารระดับสงู	ตัง้แต่ระดับผูช่้วยผูอ้�านวยการธนาคารหรอืเทยีบเท่าขึน้ไปจดัท�าแบบแสดง
ข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	และบุคคล	ที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ของทางการและธนาคาร	
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลในเรื่องที่เป็นหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นประจ�าทุกปี	

	 	 2.	 กรณีข้อมูลที่ได้แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งธนาคารโดยทันที	
	 	 3.	 ให้พนักงานทุกคนจัดท�าแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี	 

โดยก�าหนดให้พนักงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงานในกรณีต่างๆ	ดังนี้
	 	 	 1)		จัดท�าแบบรายงานฯ	เพื่อทบทวนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
	 	 	 2)		เมื่อได้รับค�าสั่งแต่งตั้ง	หรือโยกย้ายต�าแหน่งงานใหม่
	 	 	 3)		เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร	
		 	 	 4)		เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผย	หรือรายงานมาก่อน
	 	 4.	ให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	หลีกเลี่ยงรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 5.	ในกรณทีีจ่�าเป็นต้องท�ารายการทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์		โดยจะต้องไม่มเีงือ่นไขหรอืข้อก�าหนดพเิศษ

ผิดไปจากปกติ
	 	 6.	ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับสินเชื่อ	หรือลงทุน	ก่อภาระผูกพัน	 เข้าร่วมในการ

พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ	ลงทุน	
ธนาคารถอืว่านโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายทีส่�าคญั	โดยก�าหนดไว้ในระเบยีบการธนาคารออมสนิ	ฉบบัที	่476	 

ว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมทัง้ได้ก�าหนดแนวทาง	การปฏิบตังิานไว้ในค�าสัง่ธนาคารออมสนิที	่71/2556	เรือ่ง	ความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

	 ทั้งนี้		ธนาคารจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสและรายปี
	 ในปี	2557	ผลการสอบทานไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หมายถงึ	การท�ารายการหรอืธุรกรรมระหว่างธนาคารออมสนิกับบรษิทัจดทะเบยีน	หรอืองค์กรภาค

รฐั	และเอกชนทีธ่นาคารออมสนิถอืหุน้เกนิร้อยละ	10	หรอืกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	ได้แก่	กรรมการธนาคาร	ผูบ้รหิาร	และ	ผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
ของบคุคลดงักล่าว	รวมทัง้บริษทัหรือนติิบคุคลทีบ่คุคลดงักล่าวถอืหุน้	หรอืเป็นผูม้อี�านาจควบคมุการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั 
	 	 ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน	 ฉบับที่	 476	 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข 
การให้สนิเชือ่หรอืลงทนุในกจิการทีธ่นาคาร	กรรมการธนาคาร	หรือผูบ้ริหารมผีลประโยชน์เก่ียวข้อง	เพือ่ให้มกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ	
โปร่งใส	เป็นเหตุเป็นผล	มีความเป็นอิสระ	ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี

	 	 ในการพจิารณารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	หรือรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	หรือ	รายการระหว่างกนั	ธนาคาร
ได้ก�าหนดให้มีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 1.	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน	ว่าด้วยนโยบายสินเชื่อ	(Credit	Policy)	
	 	 2.		การท�าธรุกรรมกบักจิการทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องดงักล่าวข้างต้นต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคารออมสนิด้วย

มตเิป็นเอกฉนัท์
	 	 ส�าหรับปี	 2557	 ธนาคารออมสินไม่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร	 

หรือกรรมการธนาคาร	หรือผู้บริหาร	มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
 ในปี	 2557	 เป็นปีที่ธนาคารออมสินต้องเผชิญกับสภาวะการขาดความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่เกิดจากผลกระทบ
ของปัญหาความไม่สงบทางการเมืองการปกครอง	 และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภายนอก	 คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ	 ได้ออกประกาศและค�าสั่งจ�านวนมากที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	 และเกิดการปฏิรูปประเทศในหลายประการ	 ทั้ง
การออกกฎหมายใหม่	โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	รวมทั้งการมุ่งเน้นให้การต่อต้านการทุจริตเป็นนโยบายเร่งด่วนและส�าคัญ 
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ทีต้่องด�าเนนิการอย่างจริงจงั	ตลอดจนการปฏรูิปการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ	ตามแผนปฏริปูสถาบนัการเงินเฉพาะกจิของส�านกังาน
เศรษฐกิจการคลัง	(สศค.)	

		 	 ในการนี้	 ธนาคารได้ติดตามค�าสั่ง/ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างใกล้ชิด	 และติดตามความคืบหน้า 
ของกฎหมายอื่นๆ	 ที่ เกี่ยวข ้องกับธนาคารอย่างสม�่าเสมอ	 เช ่น	 พระราชบัญญัติแก ้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	 (ฉบับที่	 20)	 พ.ศ.	 2557	 (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการค�้าประกัน	 และจ�านอง)	 ที่จะมีผลใช้บังคับ 
วันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2558	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 พ.ศ.	 ...	 ร่างพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน	 (ฉบับที่...)	 พ.ศ.	 ...	 และร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	 พ.ศ.	 ...	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งศึกษา
ผลกระทบท่ีมต่ีอธนาคาร	และสือ่สารไปยงัผูบ้รหิาร	และพนกังาน	เพือ่ให้ทราบแนวทางการด�าเนนิงาน	และสามารถปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ได้อย่างถกูต้องครบถ้วน	

	 	 ในส่วนของการด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมเข้าสูแ่ผนปฏริปูสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของ	สศค.	นัน้	ธนาคารเสนอปรบัปรงุ
กฎหมายจดัตัง้ธนาคารออมสนิโดยแก้ไขบทบญัญตัทิีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงาน	และเพิม่ความคล่องตวัในการด�าเนนิงาน	เพือ่ให้สอด
รบักบัการประกอบธรุกจิของธนาคารออมสนิในปัจจบุนั	รวมถึงการเตรยีมความพร้อมในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบตังิานตามกฎเกณฑ์ 
ก�ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 7	 ด้านที่จะเกิดขึ้นด้วย	 โดยมีแผนงานที่ต้องด�าเนินการตามเกณฑ์ฯ	 
ทัง้ในด้านการออกระเบยีบใหม่	การปรบัปรงุระเบยีบ	การพฒันาระบบงาน	การจ้างทีป่รกึษา	การปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรและอตัราก�าลงั	 
รวมทั้งโครงการฝึกอบรมด้วย	

	 	 ในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนและส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างจริงจังในระดับชาตินั้น	
ธนาคารได้ให้ความส�าคัญโดยการจัดท�านโยบายป้องกนัและปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชัน่	และแผนแม่บทด้านการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารออมสิน	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 -	 2562	 
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าธนาคารมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น 
ที่อาจเกิดขึ้น

	 	 ธนาคารยงัได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการก�ากบัให้มกีารปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีบ่งัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั	เพ่ือมใิห้ 
ธนาคารตกอยู่ในความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย	อาทิเช่น	งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	ธนาคารได้ปรับปรุงระเบียบ	
ค�าสัง่วธิปีฏบัิติของธนาคารให้สอดคล้องกบักฎหมาย	รวมทัง้พฒันาระบบงานป้องกนัการฟอกเงนิ	(Anti	Money	Laundering	System	 
:	 AMLS)	 ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้ในการบันทึกรายงานธุรกรรมทางการเงินเพื่อน�าส่งไปยังส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
(ส�านักงาน	 ปปง.)	 ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 ฯลฯ	 โดยระบบงาน	 AMLS	 ดังกล่าว	 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
นอกจากนี้	 ธนาคารยังได้ด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ	ของธนาคาร	

	 	 ในส่วนของการปฏบิตัติามกฎหมาย	Foreign	Account	Tax	Compliance	Act	(FATCA)	ของสหรฐัอเมรกิานัน้	ธนาคาร
ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ของ	FATCA	และปัจจุบันมีการจัดท�าฐานข้อมูล	Manual	และ	Monitor	
ข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกันรายตัวทั้งลูกค้าเก่า/ใหม่	 ข้อมูลลูกค้านิติบุคคลสัญชาติอเมริกันและข้อมูลนิติบุคคลบาง
ประเภทที่	 FATCA	 ก�าหนดเพื่อเตรียมรายงานข้อมูลให้กรมสรรพากรไทยหรือกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาทุกปีตามรอบระยะเวลาที่
ก�าหนดด้วย

	 	 ธนาคารยังคงด�าเนนิงานตามกระบวนการก�ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์อกีหลายประการ	โดยมกีารสุม่สอบทานการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ์	มกีารประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเรือ่งการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์อย่างใกล้ชดิ	การให้ค�าปรกึษาแนะน�า 
แก่หน่วยงานของธนาคาร	 และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม	 รวมถึงมีการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการธนาคาร	 
ผูบ้รหิารและพนกังาน	เพือ่ให้การก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ	และมกีารปฏบิตังิานทีถ่กูต้อง	ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนด

	 	 ท้ังนี้	 จากการที่หน่วยงานก�ากับดูแลธนาคารได้ตรวจสอบการด�าเนินงานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ธนาคาร	เป็นสิง่ยนืยนัว่า	ธนาคารมกีารด�าเนนิการส่วนใหญ่ได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนด	เช่น	กรณีทีส่มาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยได้
เข้าตรวจสอบการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าตราสารหนีข้องธนาคาร	เมือ่วันที	่25	-	29	สงิหาคม	2557	โดยได้ตรวจสอบกระบวนการควบคมุ 
การท�าธรุกรรม	กระบวนการด�าเนนิงาน	และระบบงานของธนาคาร	เพือ่ควบคุมให้มกีารซ้ือขายตราสารหนีท้ีเ่ป็นธรรมในตลาดตราสารหนี้	 
ซึ่งสมาคมไม่พบประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบ	ดงักล่าวแต่อย่างใด	ส่วนในกรณทีีห่น่วยงานก�ากบัดแูลธนาคารได้ให้ข้อเสนอแนะหรอื
ข้อสงัเกตในเรือ่งอืน่ๆ	 ทีเ่กีย่วกบัการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	 ธนาคารได้ด�าเนินการก�ากับดูแลและแก้ไขให้มีการปฏิบัติงานตาม
กฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามข้อแนะน�าแล้ว

	 	 การปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์เป็นสิ่งส�าคัญในทุกกระบวนการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับ
องค์กร	 เพราะถ้าหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 ผู้ปฏิบัติงาน	 และองค์กรอาจตกอยู่ในความเสี่ยงหรือความเสียหายทางด้าน
ชื่อเสียง	 การเงิน	 หรือถูกทางการแทรกแซงได้	 ธนาคารจึงจัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน	 
เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าธนาคารจะสามารถปฏบิตัติามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วน	ถกูต้อง	และเพือ่เป็นแนวทางในการเตรยีม 
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางกฎเกณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในปี	2558	ต่อไป
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ธนาคารออมสิน - 101

การควบคุมภายใน
  ธนาคารออมสนิให้ความส�าคัญกบัระบบการควบคมุภายใน	โดยได้ก�าหนดให้หน่วยงานย่อยตัง้แต่ระดับหน่วย	สาขา	เขต	

ส่วนส�านัก	ภาค	ฝ่าย	และสายงานประเมินระบบการควบคุมด้วยตนเอง	(Control	Self	Assessment	:	CSA)	เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ในการควบคมุภายในให้แก่พนกังานทกุคนทีเ่ป็นเจ้าของงานในระดับหน่วยงานย่อย	รวมทัง้การใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล	ลดความผดิพลาดความเสยีหาย	รายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง	เชือ่ถือได้	ทนัเวลา	มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย	
ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนนิงานจะบรรลผุลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	ซ่ึงการควบคมุภายใน 
เป็นกระบวนการทีร่วมไว้เป็นส่วนหนึง่ในการปฏบัิตงิานตามปกต	ิซ่ึงยดึแนวทางปฏิบตัติามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด	5	องค์ประกอบ	ดังนี้

  1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 	 เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ	 มีประสิทธิผล	 หรือ
ท�าให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 หรือท�าให้บุคลากรให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายในมากขึ้น	 รวมถึงเป็นการสร้าง 
ความตระหนกัและบรรยากาศของการควบคมุในหน่วยงาน	ให้บคุลากรในหน่วยงานมจีติส�านกึทีดี่ในการปฏิบติังานตามความรบัผดิชอบ	 
โดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง

  2.  การประเมินความเสี่ยง 	 เป็นกระบวนการที่ส�าคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์	รวมทั้งการค้นหาและน�าเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3.  กจิกรรมการควบคมุ	เป็นวิธกีารต่างๆ	ทีน่�ามาใช้ในการปฏบิตังิาน	ซึง่ก�าหนดหรอืออกแบบเพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ซึ่งฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสียหาย	ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	

  4.  สารสนเทศและการสือ่สาร	เป็นการน�าข้อมลูทีผ่่านการประมวลผลมาจดัอยูใ่นรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการใช้งาน	และ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้โดยมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร	 พนักงาน	 และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก	 ช่วยให้ผู้รับ
ข้อมูลสามารถน�าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลตามความต้องการ

  5.  การตดิตามประเมนิผล	 เป็นวธิกีารช่วยฝ่ายบริหารให้มคีวามมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน	 มกีารปฏบิตัติาม	 โดย
ก�าหนดให้ผูบ้รหิารมหีน้าทีค่วบคมุการปฏบิตังิานตามสายการบงัคับบญัชา	รวมทัง้มกีารประเมนิผลเป็นรายครัง้	และหากพบข้อบกพร่อง
หรอืจดุอ่อนทีม่นียัส�าคัญจะต้องมกีารตรวจสอบได้ว่า	มกีารควบคมุภายในทีด่แีล้วหรอืยงั	เพือ่ทีจ่ะสามารถด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหรอื
ข้อบกพร่องต่างๆ	ได้ทันเวลา

	 	 ธนาคารได้แต่งต้ังคณะท�างานประมวลผลในภาพรวม	เพือ่ก�าหนดแนวทางในการจดัท�ารายงานการประมวลผล	และการปรบัปรงุ 
การควบคมุภายในให้สอดคล้องกบัระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน	พ.ศ.	2544	ข้อ	
6.	พร้อมตดิตามรายงานการประเมินผล	และการปรบัปรงุการควบคมุภายในของหน่วยงานย่อยเป็นรายไตรมาส	ควบคมุหน่วยงานย่อย 
ภายในธนาคารให้ปฏบิตัติามแนวทางการจดัท�ารายงานการประเมนิผลให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลยิง่ขึน้	ประมวลผลและจดัท�า 
รายงานเสนอผู้อ�านวยการธนาคารออมสนิ	จดัท�าหนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน	เพือ่จดัส่งส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	 
พร้อมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการก�ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินทราบ	เป็นรายไตรมาสและรายปี	

	 	 ในปี	2557	ธนาคารได้เตรยีมความพร้อมเพือ่รองรับแผนการปฏบิติัตามเกณฑ์ความมัน่คงทางการเงินของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ	 
7	ด้าน	โดยว่าจ้าง	บรษิทั	เกวนิน์	คอนซลัติง้	จ�ากดั	มาท�าการประเมนิความเสีย่งและกระบวนการควบคมุกลไกธรุกจิ	จ�านวน	9	ผลติภณัฑ์	 
เริ่มตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน	2557	ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่	1	ปี	2558	ซึ่งจะท�าให้เข้าใจความเสี่ยงของกระบวนการธุรกิจ	สามารถพัฒนา
กลไกการควบคุมของกระบวนการธุรกิจ	(Internal	Control)		เชื่อมโยงระหว่าง	Internal	Control	กับ	Operation	Risk	Management	 
ในระดับของกระบวนการ	 (Process)	 	 และน�าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกลไกการควบคุมและใช้เป็นข้อมูลในการขยายผลไปยัง
เครื่องมือการจัดการอื่นๆ	

กิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   
ธนาคารออมสินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ทั้งในระดับ	คณะกรรมการธนาคาร	ผู้บริหารและ

พนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง	อาทิ
•	 เข้าร่วมการประชุม	 เพื่อรับมอบนโยบายจาก	 นายสมหมาย	 ภาษี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ในการประชุม 

มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร	 และข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง	 ทั้งเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ทั้งระยะสั้น	 กลาง	
และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว

•	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง	เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมและ
ก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนินงาน	ปี	พ.ศ.	2558-2562	และการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินสัญจร	ตลอดจน
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ค่านิยม	 และ
ก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนินงาน	

•	 จัดให้มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบนโยบายและทิศทางการ
ด�าเนินงาน	ปี	พ.ศ.	2558	-	2562	
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- รายงานประจ�าปี 2557102  

•	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(Memorandum	of	Understanding	:	MOU)	 เรื่อง	การขับเคลื่อนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระหว่างส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ปปช.)	 ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	&	Transparency	Assessment	:	ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	กับ
ส�านกังาน	ปปช.	อย่างสมคัรใจ	เพือ่แสดงถงึความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	และใช้เป็นแนวทางส่งเสรมิให้เกดิการบรหิารงาน 
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม	ตลอดจนท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้ธนาคาร	โดยได้ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้	

1)		ส่งรายชื่อพนักงานของธนาคารซึ่งครอบคลุมทุกระดับต�าแหน่ง		จ�านวน		300	รายชื่อ	ให้ส�านักงาน	ปปช.	
เพื่อการประเมินจากมุมมองภายในองค์กร	(Internal	Integrity	&	Transparency	Assessment	:	IIT)										

2)	 	 ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจของธนาคาร	จ�านวน	50	 รายชื่อ	 ให้ส�านักงาน	ปปช.	 เพื่อ 
การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร		(External	Integrity	&	Transparency	Assessment	:	EIT)									

3)		ตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์		(Evidence	Base	Integrity	&	Transparency	Assessment	:	EBIT)		
ตามผลการปฏิบัติงานของธนาคารในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	พร้อมส่งแบบประเมินและเอกสารหลักฐานประกอบ
ให้ส�านักงาน	ปปช.	

•	 จัดให้มกีจิกรรม	“วนัรวมพลงัประกาศนโยบายต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่”	ภายใต้โครงการ	“ออมสนิสขีาว”	ธนาคารได้ประกาศ
นโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปช่ัน	โดยคณะกรรมการธนาคารออมสนิ	ผูบ้รหิาร	พนกังานและลกูจ้าง		ตลอดจนลกูค้า	ประชาชน		
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนร่วมแสดงพลงัต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างพร้อมเพรียง	โดยประธานกรรมการธนาคารออมสนิ
ได้ลงนามในระเบียบธนาคารออมสิน	ฉบับที่	547	ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	พร้อมมอบ
นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่	 ผู้อ�านวยการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างธนาคารออมสิน	 และกล่าว
ถึงประเด็นส�าคัญที่ธนาคารออมสินต้องการเน้นย�้าในการด�าเนิน	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และปฏิเสธการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	 โดยมีศาสตราจารย์	(พิเศษ)	 วิชา	 มหาคุณ	 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 
ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษหัวข้อ	 “การปลุกจิตส�านึกความมีคุณธรรมและจริยธรรม	 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”	 
ในโอกาสนี้ด้วย	 รวมถึงการฝึกอบรมเรือ่ง	 “กระบวนการ/มาตรการเก่ียวกับการป้องและปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชัน่”	 
โดยวทิยากรจาก	บรษิทั	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด		

•	 เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น	 “HAND	IN	HAND...	 ปฏิรูปการต่อสู้	 เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”	
ประธานกรรมการธนาคารออมสนิ	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังานธนาคารออมสนิ	ร่วมกจิกรรมเดินรณรงค์รวมพลงั
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน	“HAND	IN	HAND...	ปฏริปูการต่อสู	้เพือ่ชยัชนะอย่างยัง่ยนื”	ซ่ึงองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่ร่วมกบัภาครฐั 
และเอกชนจัดขึ้น	เพื่อปลุกจิตส�านึกคนไทยทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	พร้อมทั้งตระหนัก 
ถึงภัยร้ายแรงและเห็นความส�าคัญในการปราบปรามต่อต้านคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน	 โดยมีนายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	หรือ	คสช.	เป็นประธานเปิดงาน

•	 จดัให้คณะกรรมการธนาคารออมสนิ	เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรด้านการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)	ใน	หลักสูตร	Director	Certification	Program	Update	(DCPU)	หลักสูตร	
Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	22/2014	(SFE)	และเข้ารับการสัมมนา	Chairman	Forum	2104	หัวข้อ	
“Business	:	What	is	the	Chairman	Role?	”	

•	 จัดอบรมหลักสูตรด้านการก�ากับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน	เช่น	หัวข้อ	“ความรู้ความเข้าใจต่อการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการค�้าประกันและการจ�านอง”	“การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์	บริการและช่องทางบริการ
ของธนาคาร	เพื่อรองรับกฎหมาย		ฟอกเงิน”	“การบูรณาการระหว่าง	Corporate	Governance,	Risk	Management	 
and	Compliance	(GRC)	ในกระบวนการปฏบิตังิานหลกัของธนาคาร”	“การประเมนิความเสีย่งส�าหรบัธรุกรรมทีม่นียัส�าคญั 
ของธนาคารตามแนวทาง	Significant	Activities	 (SA)”	 “การจัดชั้นหนี้และการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน”	 
“การด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมของธนาคาร	โครงการเตรียมความพร้อมในการด�าเนนิการตาม	FATCA”	“บทบาทของธนาคาร
ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของผู้ค้ายาเสพติด”	“การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเคหะ”	รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายฟอกเงินแก่สาขาในสายกิจการสาขาและธนาคารออมสินภาค

•	 จัดอบรมหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	หัวข้อ	“การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
แผนแม่บทการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและแผนปฏบิตักิารการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัผูอ้�านวยการฝ่ายข้ึนไป 
และคณะท�างานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้มคีวามรู	้ความเข้าใจการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนทศิทางเดยีวกนั	สามารถถ่ายทอดและน�า
ไปใช้ในการก�ากบัดแูลและวางแผนการปฏบิตังิานในส่วนงานทีร่บัผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	และเกิดประสทิธผิลสงูสดุ
ต่อธนาคาร	ตลอดจนสร้างความมัน่ใจในการบรหิารองค์กรว่าทกุกจิกรรมขององค์กรเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
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โดยมทีมีงานศูนย์วจิยัและให้ค�าปรกึษา	สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และทมีงานจาก
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	(PwC)	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

•	 จัดอบรมหลักสูตร	 “ใต้ร่มพระบารมี”	 ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน	 	 หัวข้อการอบรม	 อาทิเช่น	 “Gen	 Y	 กับ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกจิ	 (SEPA)	 ของธนาคาร”	 “จรยิธรรมจรรยาบรรณของพนกังาน”	 “กรรมฐานบรหิารจติ”	 
“บคุคลต้นแบบด้านจรยิธรรม	จรรยาบรรณ”	และ	“ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน”	

   
•	 จัดให้มีหลักสูตร	 E-learning	 วิชาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่รีวมถงึนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่	ธนาคารออมสนิ	และหลกัสตูรความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบั 
กฎหมายฟอกเงนิและการก่อการร้าย	เพือ่ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนตระหนกัถึงความส�าคัญการปฏิบตงิานให้สอดคล้อง
กับกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย

•	 จัดให้มีโครงการอบรมกรรมฐานบริหารจิตเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานโดยไม่ถือเป็นวันลาให้กับผู้บริหาร	 พนักงานและ
ลูกจ้าง	ตั้งแต่ปี		2551	จนถึงปัจจุบัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างาน
และด�าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง	ดีงาม	ส�าหรับปี	พ.ศ.	2557	จัดอบรม	11	หลักสูตร	13	รุ่น

•	 จัดให้มีการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น	ธนาคารออมสินเป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550		จนถึงปัจจุบัน	
เพื่อพิจารณาคัดเลอืกผูบ้รหิาร	 พนกังาน	 และลกูจ้างทีม่จีติส�านกึและทศันคตทิีด่	ี มคีณุธรรม	 จรยิธรรม	 และจรรยาบรรณ 
ในการปฏบิตังิาน	มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	ต่องาน	และต่อสังคม	เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน			

•	 จดักจิกรรมวันก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีสญัจร	ครัง้ที	่2	เมือ่วนัพธุที	่28	พฤษภาคม	2557	เพือ่ให้ผูบ้รหิารมกีารสร้างบรรยากาศใน
การส่งเสริมและมีแนวทางการด�าเนนิงานการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่อย่างเป็นระบบ	โดยมผีูบ้รหิารระดับผูจ้ดัการสาขาขึน้ไป 
ในสายงานกจิการสาขา	4	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วม	ณ	โรงแรม	Centara		Hotel	&	Convention	Centre	จงัหวดัขอนแก่น	 
กิจกรรมประกอบด้วยประธานกรรมการธนาคารออมสิน	เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
การบรรยายของผู้บริหารระดับสูง	 การรายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน	 ลูกค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
เกี่ยวกับการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา	 
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั		และกิจกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิาร	(กิจกรรม	Workshop)	
ในการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน

•	 จัดให้มีกิจกรรม	“วันออมสินธรรมาภิบาล”	อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2553	ถึงปัจจุบัน	ซึ่งการจัดงาน
ในวันที่	 26	พฤศจิกายน	2557	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร	ผู้บริหาร	พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารออมสิน	 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการออมและ
สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของลกูค้าและประชาชน	 เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน	 ตามวิสัยทัศน์
ของธนาคาร	 คือ	 “การเป็นผู้น�าในการส่งเสริมการออม	 เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 และเสริมสร้างความสุขของ
ประชาชน”	 กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนธนาคารโรงเรียน	 การเสวนา	 หัวข้อ	 “ออมสินเพ่ือประชาชน” 
โดยลูกค้าของธนาคารออมสิน	 ได้แก่	 ลูกค้าเงินฝากและสลากออมสิน	 สินเชื่อธนาคารประชาชน	 สินเชื่อ	 SMEs	 ผู้แทน
จากสถาบันการเงินชุมชน	 ธนาคารโรงเรียน	 รวมถึงผู้ชนะการประกวดโครงการ	 “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน”	 ร่วมให ้
ความคิดเห็น	รวมถึงการออกร้านของลูกค้าธนาคาร

•	 จัดตั้งชมรมจริยธรรม	 เมื่อวันที่	 19	 มีนาคม	 2550	 โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
ในการปฏิบัติงาน	 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกและทัศนคติที่ดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม 
อย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี	เช่น		การประชมุใหญ่สมาชกิชมรมจริยธรรม	กิจกรรม	“เพือ่นชวนเพือ่น	ท�าดีมจีริยธรรม”	กจิกรรม
ไหว้พระ	9	วัด	การบรรยายธรรมเนือ่งในวนัวสิาขบชูา	กจิกรรมอบรมปฏบิตัธิรรม	เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา	ที่ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสากล	 ไร่เชิญตะวัน	 กิจกรรม	 “ออมสินร้อยใจ	 ปั้นห้องสมุดดินเปื้อนยิ้มเพื่อน้อง	 ถวายแด่พ่อหลวง”	 
ณ	โรงเรียนวัดลิ้นช้าง	อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	จังหวัดเพชรบุรี	กิจกรรม	“เดิน	-	วิ่งเพื่อสุขภาพ	กับครอบครัวออมสิน”		
กิจกรรมการท�าบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากไร้และคนชรา	 ตลอดจนบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนให้แก่
โรงเรียนวัดลิ้นช้าง

•	 พัฒนาเว็บเพจฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล	 เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้	 หรือข้อมูลส�าคัญแก ่
ทกุหน่วยงานในการปฏบิติังาน	รวมถงึเป็นการเพิม่ช่องทางและอ�านวยความสะดวกแก่หน่วยงานอืน่ๆ	ในการตดิต่อสือ่สาร
กับฝ่ายก�ากับฯ	ได้โดยตรง	โดยพัฒนารูปแบบของเว็บเพจให้มีความทันสมัยและเป็นสากล	

•	 การเผยแพร่วารสารธรรมาภิบาล	โดยจัดส่งให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงาน
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กิจกรรมเพื่อสังคม 

กีฬาธนาคารโรงเรียน
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน ประจ�าปี 2557 ซึ่งจัดข้ึนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  
ภายใต้แนวคิด “ออมดี มีสุขภาวะ รู้รักสามัคคี” ณ อาคาร
พลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรมเด่น

รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
ม.ล.ปนดัดา ดิศกุล รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีให้เกยีรติ
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“ศรัทธาชาติ รู้คุณสถาบัน”ในโอกาสเป็น
ประธานในพธีิมอบรางวลัโรงเรยีนและนกัเรยีนดีเด่นด้านคณุธรรม
และจริยธรรม ประจ�าปี 2557

รวมพลคนอินทรีย์ 
นายสมชยั สจัจพงษ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสนิ เปิดงาน 
“รวมพลคนอินทรีย์ หัวใจดวงนี้เป็นสีชมพู” และ“ปั่นด้วยรัก 
หวัใจภกัดิแ์ด่พ่อหลวง” ซึง่จดัขึน้เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัด
เชียงราย

มอบเงินมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  
นางสาวชนิดา ทิพย์พิลา ผู ้อ�านวยการธนาคารออมสินภาค 
14 มอบเงินจ�านวน 300,000 บาท แก่นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
องคมนตรี รองประธานกรรมการมลูนธิิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเดจ็ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ 
ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2
มอบเงินรางวัลชนะเลิศสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงิน
ล้าน” จ�านวน 1 ล้านบาท แก่นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เจ้าของผลงาน 
Kaeng Thai Dip ด้วยแนวคดิทีส่ร้างสรรค์ โดดเด่น มศีกัยภาพในการน�าออกสูต่ลาด 
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง และมีความเป็นไปได้ด้านเงินทุนและผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่เหมาะสม 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยน�้าป่าไหลหลาก และ 
ดินโคลนถล่ม ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ต�าบลตาดควัน อ�าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย

58-05-117_104-107 Oomsin new12-6_A Coatedtoyo.indd   104 6/12/15   7:51 PM



ธนาคารออมสิน - 105

กิจกรรมพิเศษ
ถวายการรับฝาก
ถวายการรับฝากเงิน พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ที่ได้ด�าเนินกิจการมาครบ 101 ปี 

ถวายราชสักการะ 
คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินพร้อมใจร่วมถวายพานพุ่มเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และพิธีบวงสรวง

ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่

วันเด็กแห่งชาติ
จดักจิกรรมวันเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2557 ภายใต้แนวคดิ 

“เดก็ไทยรกัการออม” พร้อมเปิดรับฝากเงนิเพือ่เด็กตัง้แต่ 50 บาท
ขึน้ไป ทัง้ทีส่�านกังานใหญ่และสาขาทัว่ประเทศ รบักระปกุออมสนิ
อาชามั่งมีเป็นที่ระลึก

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี
ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างธนาคารออมสนิ กล่าวถวาย

สตัย์ปฏญิาณ เพือ่เป็นพนกังานรฐัวสิาหกจิทีด่แีละพลงัของแผ่นดิน
ต่อหน้าพระบรมสาทสิลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่ 

เยี่ยมลูกค้า
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 

ลงพื้นที่พบปะลูกค้า ภายใต้กิจกรรมคืนความสุขแก่ลูกค้า ณ 
ตลาดบัวขาว พร้อมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรี

58-05-117_104-107 Oomsin new12-6_A Coatedtoyo.indd   105 6/12/15   7:51 PM



- รายงานประจ�าปี 2557106  

ผลิตภัณฑ์และบริการ
สลากได้ลุ้นทอง
แถลงข่าวเปิดตวัแคมเปญ “เงนิได้ฝาก สลากได้ลุน้ทอง” 

กับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อตอบแทนและขอบคุณ
ลกูค้าผูฝ้ากสลากออมสนิพเิศษ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 
- วันที่ 30 เมษายน 2558 

วันออมสินธรรมาภิบาล
นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน 

เป็นประธานเปิดงานวันออมสินธรรมาภิบาล 2557 ที่จัดขึ้นเพื่อ
สร้างจิตส�านึกและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ตั้งมั่นใน
การท�าความดี มคีวามโปร่งใสในการท�างาน รบัผดิชอบต่อสงัคม
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอยูเ่สมอ เพือ่การเป็นองค์กรทีม่กีารก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

คืนความสุขให้คนไทย
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวง 

การคลงั ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงาน “คนืความสขุ 
ให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสรมิความเข้าใจ และความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
กระทรวงการคลังกับภาคประชาชน รวมทั้งสร้าง
ความสุขให้ประชาชน ณ จังหวัดลพบุรี

ร่วมต่อต้านการทุจริต
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น 

“HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”  
ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ันร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น 
เพื่อปลุกจิตส�านึกคนไทยทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ แอท เซน็ทรลัเวลิด์ 
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บัตรออมสิน
แถลงข่าวแคมเปญ “ลุ้นรถ รวยทอง กับบัตรออมสิน” 

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ธนาคารออมสินจัดขึ้น เพื่อ
ตอบแทนและสมนาคุณให้กับลูกค้าที่สมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารออมสนิและลกูค้าทีใ่ช้บริการทีตู้่เอทเีอ็มธนาคารออมสนิ 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557 

ขยายเครือข่ายสาขา
พิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง 

จ.อุบลราชธานี ซึ่ง ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารออมสินมีสาขารวม
ทั้งสิ้น 1,025 สาขา

เทศกาลลดหย่อนภาษี
เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว  

2 แบบใหม่คอื “ออมสนิบ�านาญ 85/55 และออมสนิบ�านาญ 85/1” 
ส�าหรบัลกูค้าทีต้่องการออมเงนิไว้ใช้ยามเกษยีณ โดยมผีลตอบแทน 
ทีคุ่ม้ค่า และได้รบัสทิธิประโยชน์เปลีย่นภาษเีป็นบ�านาญด้วยการ 
น�าไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

คืนความสุข SMEs
ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

(บสย.) และ 18 สถาบันการเงิน ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืภายใต้โครงการค�า้ประกันสนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการ 
OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในงานโครงการ “คืนความสุข 
SMEs รายย่อย OTOP และวิสาหกิจชุมชน” ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น 
กรุงเทพฯ

ส่งเสริมศักยภาพ SMEs
ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมศักยภาพ         

ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโต     
อย่างยั่งยืน” ร่วมกับ 6 หน่วยงานของรัฐ โดยมี นายรังสรรค์     
ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
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- รายงานประจ�าปี 2557108  

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร 
ของธนำคำรออมสิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็เฉพำะธนำคำร งบ
แสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสยีและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะธนำคำร  
และงบกระแสเงนิสดทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบกระแสเงินสดเฉพำะธนำคำร ส�ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน รวมถงึหมำยเหตุ

สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ และหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของส�ำนกังำน       

กำรตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำง 
สมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล              
ในงบกำรเงนิ วธิกีำรตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงนิ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด ในกำรประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำว ผูส้อบบญัชพีจิำรณำ 
กำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมทีค่วรของกิจกำร เพือ่ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบทีเ่หมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธิผลของกำรควบคมุภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถงึ
กำรประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงกำรบญัชทีีจ่ดัท�ำขึน้โดยผูบ้ริหำร  
รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีส่�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รบัเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใช้ 

เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น
ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่ำ งบกำรเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตำมวิธีส่วนได้เสยีและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรข้ำงต้นนีแ้สดง

ฐำนะกำรเงินของธนำคำรออมสนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และผลกำรด�ำเนนิงำน และกระแสเงนิสดส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

  (นำงยุพิน  ชลำนนท์นิวัฒน์) 

  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1

  (นำงสำวรัชนี  ชลนำกิจกุล)

  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินที่ 2

 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 10 มีนำคม 2558
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ธนาคารออมสิน - 111

 ธนำคำรออมสิน  

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวำคม  2557                                    

  งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุ

	 	 ตามวธิส่ีวนได้เสยี	 																			งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

                                            หมำยเหต ุ 2557 2556 2557 2556

หน่วย : พันบำท

 (นำยสมชยั  สจัจพงษ์) (นำยชำตชิำย  พยหุนำวชียั)
 ประธำนกรรมกำรธนำคำรออมสนิ ผูอ้�ำนวยกำรธนำคำรออมสนิ

รำยได้ดอกเบีย้ 5.26 106,954,820  105,620,167  106,954,820  105,620,167 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 5.27 51,301,143  51,712,881  51,301,143  51,712,881 
  รำยได้ดอกเบีย้สทุธ ิ  55,653,677  53,907,286  55,653,677  53,907,286 
รำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบรกิำร  4,451,834  4,124,212  4,451,834  4,124,212 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนยีมและบรกิำร  443,983  383,071  443,983  383,071 
  รำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบรกิำรสทุธ ิ 5.28 4,007,851  3,741,141  4,007,851  3,741,141 
ก�ำไรสทุธจิำกธรุกรรมเพือ่ค้ำ
 และปรวิรรตเงนิตรำต่ำงประเทศ 5.29 146,814  143,017  146,814  143,017 
ก�ำไร (ขำดทนุ) สทุธจิำกเงนิลงทนุ 5.30 445,451  1,204,982  (1,927,638) (522,624)
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุ
 ตำมวธิส่ีวนได้เสยี  191,497  (4,467,689)                -                  - 
รำยได้เงนิปันผล  1,785,676  1,894,895  1,949,926  1,981,125 
รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนอืน่ ๆ  1,149,908  1,034,349  1,149,908  1,034,349 
  รวมรำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำน  63,380,874  57,457,981  60,980,538  60,284,294 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนนิงำนอืน่ ๆ
 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัพนกังำน  19,033,238  18,081,980  19,033,238  18,081,980 
 เงนิบ�ำเหนจ็รำงวลักรรมกำร  4,738  5,258  4,738  5,258 
 เงนิบ�ำเหนจ็รำงวลัพนกังำน  3,127,145  3,118,168  3,127,145  3,118,168 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร  5,450  4,913  5,450  4,913 
 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัอำคำรสถำนทีแ่ละอปุกรณ์  4,429,327  4,225,206  4,429,327  4,225,206 
 ค่ำตอบแทนหน่วยงำนในกำรช�ำระสนิเชือ่  4,014,084  4,178,579 4,014,084  4,178,579 
 อืน่ ๆ  3,447,658  4,293,926  3,447,658  4,293,926 
    รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนนิงำนอืน่ ๆ  34,061,640  33,908,030  34,061,640  33,908,030 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ  5.31 4,687,543  4,467,233  4,687,543  4,467,233 
ก�ำไรสทุธ ิ  24,631,691  19,082,718 22,231,355  21,909,031 
ก�ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่
 ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทนุเผือ่ขำย  5.18 2,623,861  (4,656,966) 2,623,861  (4,656,966)
 ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
  คณติศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรบัโครงกำร
  ผลประโยชน์ของพนกังำน 5.16 (3,226,793) (290,726) (3,226,793) (290,726)
 ส่วนแบ่งก�ำไรเบด็เสรจ็อืน่ในบรษิทัร่วม 5.18 15,028                -                   -                  - 
 รวมขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่สทุธ ิ  (587,904) (4,947,692) (602,932) (4,947,692)
ก�ำไรเบด็เสรจ็รวม  24,043,787  14,135,026  21,628,423	 16,961,339	

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงนิน้ี
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- รายงานประจ�าปี 2557114  

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงนิน้ี

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 
 ก�ำไรสทุธ ิ 24,631,691 19,082,718 22,231,355 21,909,031
 รำยกำรปรบักระทบก�ำไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จ่ำย) 
  จำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน 
                ค่ำเสือ่มรำคำและรำยจ่ำยตดับญัช ี 1,658,522 1,419,559 1,658,522 1,419,559
   หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 4,554,106 4,482,193 4,554,106 4,482,193
   ขำดทนุจำกกำรปรบัโครงสร้ำงหนี ้ 140,602 33 140,602 33
   ส่วนปรบัมลูค่ำเงนิลงทนุตดับญัช ี (1,036,073) (511,718) (1,036,073) (511,718)
   ส่วนขำดทนุทีเ่กดิจำกกำรโอนเปลีย่นประเภท
     หลกัทรพัย์ตดับญัช ี 5,964 5,032 5,964  5,032       
   ก�ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ - เพือ่ค้ำ (32,541) (5,184) (32,541) (5,184)
   (กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเงนิลงทนุ (92,318) (21,687) 2,280,771 1,705,919
   ขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิ 3,650 352 3,650 352
   ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิรอกำรขำย (165,092) (155,277) (165,092) (155,277)
   ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ (353,132) (1,183,295) (353,132) (1,183,295)
   ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ - เพือ่ค้ำ (79,750) (84,449) (79,750) (84,449)
   ขำดทนุ (ก�ำไร) จำกกำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 224,603 (860,834) 224,603 (860,834)
      (ก�ำไร) ขำดทนุจำกสญัญำล่วงหน้ำ (195,514) 910,889 (195,514) 910,889
      ก�ำไรจำกสญัญำล่วงหน้ำ - เพือ่ค้ำ (23,690) (53,012) (23,690) (53,012)
    ก�ำไรจำกกำรท�ำสญัญำ IRS (3,579) (4,791) (3,579) (4,791)
   (กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรลดรำคำ
      ของทรพัย์สนิรอกำรขำย  (14,056) - (14,056) -
      ขำดทนุจำกกำรลดรำคำของทรพัย์สนิรอกำรขำย - 46,084 - 46,084
   ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำทรพัย์สนิ - 132,911 - 132,911
   ประมำณกำรหนีส้นิเพิม่ขึน้ 7,010,405 7,893,038 7,010,405 7,893,038
   รำยได้ค้ำงรบัอืน่ลดลง 1 2,100 1 2,100
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอืน่เพิม่ขึน้ (ลดลง) 126,320 (232,094) 126,320 (232,094)
   รำยได้จำกกำรรบับรจิำค (21,564) (5,214) (21,564) (5,214)
     รำยได้เบด็เตลด็ (1,081) (37,648) (1,081) (37,648)
   ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขำดทนุจำกเงนิลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสยี (191,497) 4,467,689 - -
    36,145,977 35,287,395 36,310,227 35,373,625
   รำยได้ดอกเบีย้สทุธ ิ (55,653,677) (53,907,286) (55,653,677) (53,907,286)
   รำยได้เงนิปันผล (1,785,676) (1,894,895) (1,949,926) (1,981,125)
    เงนิสดรบัดอกเบีย้ 107,752,534 104,626,467 107,752,534 104,626,467
      เงนิสดจ่ำยดอกเบีย้ (47,010,639) (40,749,811) (47,010,639) (40,749,811)
       เงนิสดรบัเงนิปันผล 1,802,071 1,878,494 1,802,071 1,878,494
   ก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง
    ในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�ำเนนิงำน 41,250,590 45,240,364 41,250,590 45,240,364

 ธนำคำรออมสิน  

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวำคม  2557                                    

หน่วย : พันบำท

  งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุ
	 	 ตามวธิส่ีวนได้เสยี	 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

  2557 2556 2557 2556
   (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรับปรงุใหม่)
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ธนาคารออมสิน - 115

 (นำยสมชยั  สจัจพงษ์) (นำยชำตชิำย  พยหุนำวชียั)
 ประธำนกรรมกำรธนำคำรออมสนิ ผูอ้�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

 ธนำคำรออมสิน  

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวำคม  2557                                    

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงนิน้ี

หน่วย : พันบำท

  งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุ
	 	 ตามวธิส่ีวนได้เสยี	 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

  2557 2556    2557 2556
   (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน	(ต่อ) 
            สนิทรพัย์ด�ำเนนิงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง 
       รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ 2,898,704 (167,656,251) 2,898,704 (167,656,251) 
      เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้ำ (1,556,385) (2,056,411) (1,556,385) (2,056,411)
  เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี ้ (66,719,480) (48,767,355) (66,719,480) (48,767,355)
  ทรพัย์สนิรอกำรขำย 226,936 (34,950) 226,936 (34,950)
  สนิทรพัย์อืน่ 119,450 (391,531) 119,450 (391,531) 
    หนีส้นิด�ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)  
               เงนิรบัฝำก 73,078,279 199,661,662 73,078,279 199,661,662
  รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ (11,600,619) (7,052,253) (11,600,619) (7,052,253)
  หนีส้นิจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม (322,533) (614,624) (322,533) (614,624)
      หนีส้นิอืน่ (1,204,964) 795,231 (1,204,964) 795,231
 เงนิสดสทุธไิด้มำจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน 36,169,978 19,123,882 36,169,978 19,123,882

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
  เงนิสดจ่ำยในกำรซือ้ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ (1,824,532) (2,791,933) (1,824,532) (2,791,933)   
  เงนิสดรบัจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ 2,712 3,045 2,712 3,045
      เงนิสดจ่ำยในกำรซือ้เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ (211,145,655) (143,246,046) (211,145,655) (143,246,046)
  เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ 197,214,710 140,131,715 197,050,460 140,045,485
      เงนิสดจ่ำยในกำรซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (112,185) (593,361) (112,185) (593,361)
  เงนิสดรบัจำกเงนิปันผลทีไ่ด้รบัจำกบรษิทัร่วม - - 164,250 86,230
  เงนิสดจ่ำยในกำรซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (86,465) (26,994) (86,465) (26,994)
  เงนิสดจ่ำยสทิธกิำรเช่ำ (3,472) (3,368) (3,472) (3,368)
  เงนิสดรบัสทิธกิำรเช่ำ 4,760 - 4,760 -
  เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (15,950,127) (6,526,942) (15,950,127) (6,526,942)

		กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
               เงนิกูย้มืระหว่ำงสถำบนักำรเงนิระยะยำว (6,478,535) 350,764 (6,478,535) 350,764
  เงนิน�ำส่งกระทรวงกำรคลงั (11,388,000) (13,819,000) (11,388,000) (13,819,000  )
   เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (17,866,535) (13,468,236) (17,866,535) (13,468,236)
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่น
 ทีม่ต่ีอเงนิสด (3,685) 3,960 (3,685) 3,960
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 2,349,631 (867,336) 2,349,631 (867,336)
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม 30,361,708 31,229,044 30,361,708 31,229,044
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 32,711,339 30,361,708 32,711,339 30,361,708
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- รายงานประจ�าปี 2557116  

1. ข้อมูลทั่วไป
ธนำคำรออมสินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติธนำคำรออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีส�ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 470       

ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้ กำรรับฝำกเงิน ซื้อหรือขำยพันธบัตรรัฐบำล 
ลงทุนเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญำต และกิจกำรอันพึงเป็นงำนธนำคำร โดยมีสำขำอยู่ทั่วประเทศ 

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
2.1		 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557      

ได้แสดงรำยกำรตำมข้อก�ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส.11/2553 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2553 เรื่อง กำรจัดท�ำ
และกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน โดยก�ำหนดรูปแบบกำร          
น�ำเสนองบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน รวมทั้งวิธีกำรปฏิบัติ นโยบำยและ       
กำรแสดงรำยกำรตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ข้ำงต้น 

 ธนำคำรจัดท�ำบัญชีเป็นเงินบำทและจัดท�ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทย ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีของ
ประเทศไทยและวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 โดยรวมบัญชีของ
สำขำต่ำงๆ ของธนำคำรทั้งประเทศ และได้ตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกันแล้ว 

 งบกำรเงินได้รวมรำยกำรบัญชีของส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค ซึ่งเป็นหน่วยงำนหนึ่งของธนำคำรและ     
ได้ตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกันแล้ว 

 งบกำรเงนินีไ้ด้จดัท�ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเว้นตำมทีไ่ด้เปิดเผย
ในนโยบำยกำรบัญชี

 ข้อมูลเปรียบเทียบ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อ      
ให้สอดคล้องกบักำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 โดยธนำคำรได้จดัประเภทดอกเบีย้รบัล่วงหน้ำ
ของเงินให้สินเชื่อ ซึ่งเดิมแสดงรำยกำรในหนี้สินอื่นเป็นแสดงรำยกำรในรำยได้รอตัดบัญชีและถือเป็นรำยกำรหักจำกเงินให้สินเชื่อ           
ดังนี้

ธนาคารออมสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

2.2  มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
 ธนำคำรได้น�ำมำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ตำมประกำศของสภำวชิำชพีบญัช ีซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำ
บัญชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2557 รวมทัง้กรอบแนวคดิส�ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) ทีม่ผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วันที่ 15 ตุลำคม 2557 มำถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ำยบริหำรของธนำคำรพิจำรณำแล้วว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อนโยบำย 
กำรบัญชีและงบกำรเงินของธนำคำร

2.3  มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
 สภำวิชำชพีบญัชีได้ออกประกำศเกีย่วกบัมำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตคีวำมมำตรฐำน

กำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2557 เฉพำะที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำร ดังนี้

   หน่วย : ล้ำนบำท
   ยอดยกมำ
  31 ธันวำคม 2556 1 มกรำคม 2556

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิลดลง 292.27 262.37
หนี้สินอื่นลดลง 292.27 262.37
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ธนาคารออมสิน - 117

	 	 มาตรฐานการบัญชี	 	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1   (ปรับปรุง 2557) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 7   (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 8   (ปรับปรุง 2557) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร  1 มกรำคม 2558
  ทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2557) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 16  (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2557) สัญญำเช่ำ  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 18  (ปรับปรุง 2557) รำยได้  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 19  (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงำน  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 20  (ปรับปรุง 2557) กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำร  1 มกรำคม 2558
  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ  1 มกรำคม 2558
  อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำร  1 มกรำคม 2558
  ที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินระหว่ำงกำล  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2557) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 37  (ปรับปรุง 2557) ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น  1 มกรำคม 2558
  และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  1 มกรำคม 2558
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 4   (ปรับปรุง 2557) สัญญำประกันภัย  1 มกรำคม 2559
ฉบับที่ 5   (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ  1 มกรำคม 2558
  กำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8   (ปรับปรุง 2557) ส่วนงำนด�ำเนินงำน      1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 12 กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 13    กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  1 มกรำคม 2558
  การตีความมาตรฐานการบัญชี	 	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 15  (ปรับปรุง 2557) สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2557) กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบ  1 มกรำคม 2558
  กฎหมำย
ฉบับที่ 32  (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์  1 มกรำคม 2558
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1   (ปรับปรุง 2557) กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน  1 มกรำคม 2558
  กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 4   (ปรับปรุง 2557) กำรประเมินว่ำ ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ  1 มกรำคม 2558
ฉบับที่ 14 ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์  1 มกรำคม 2558
  ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
  รำยกำรเหล่ำนี้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี
  ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
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- รายงานประจ�าปี 2557118  

กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกรำคม 2558 เป็นต้นไป ส�ำหรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญำประกันภัย ก�ำหนดให้ถือ
ปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งธนำคำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน  
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

2.4	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 2.4.1  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ 
 2.4.2  กำรรับรู้รำยได้
 ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ โดยใช้เกณฑ์คงค้ำงและหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้สินเชื่อที่ค้ำง

ช�ำระดอกเบี้ยเกิน 3 เดือน โดยจะบันทึกบัญชียกเลิกรำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับที่รับรู้เป็นรำยได้ไว้แล้วทั้งหมด เมื่อได้รับช�ำระจึงถือเป็น
รำยได้ ยกเว้นลูกหนี้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้จะรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์เงินสดตลอดอำยุสัญญำ

 รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 
 สนิเชือ่ประเภทบคุคลทีม่กีรมธรรม์เงนิฝำกสงเครำะห์ชวีติและครอบครวัค�ำ้ประกนัจะบนัทกึรบัดอกเบีย้ล่วงหน้ำ ณ วนัที่       

จ่ำยเงินให้กู้ และทยอยรับรู้เป็นรำยได้ในแต่ละเดือนตลอดอำยุสัญญำ 
 รำยได้เงินปันผลจะรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 รำยได้นอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้นจะรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 
 2.4.3  กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
 ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเงินฝำก ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทุกประเภท และค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมเกณฑ์คงค้ำง 
 2.4.4  ตรำสำรอนุพันธ์
 ธนำคำรบันทึกรำยกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) โดยมีวิธีกำรรับรู้รำยกำรตรำสำร

อนุพันธ์ทำงกำรเงิน ดังนี้
 ตรำสำรอนพัุนธ์ทำงกำรเงนิเพ่ือค้ำบนัทกึด้วยมลูค่ำยตุธิรรม ก�ำไรขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำรบัรูเ้ป็นรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำย

ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงรวมในก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
 ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของรำยกำร บันทึกมูลค่ำตรำสำรอนุพันธ์ด้วยวิธีเดียวกับวิธีที่ใช้     

วัดมูลค่ำของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง และรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในลักษณะเดียวกับรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
  2.4.5  เงินลงทุน 

   เงนิลงทนุของธนำคำรประกอบด้วย ตรำสำรหนี ้และตรำสำรทนุ โดยจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเพือ่ค้ำ เงินลงทนุเผือ่ขำย 
ตรำสำรหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�ำหนด และเงนิลงทนุทัว่ไป ส�ำหรบัเงินลงทนุทีธ่นำคำรถือครองเกินกว่ำร้อยละ 20 จะแสดงเป็นเงนิลงทนุใน
บรษิทัร่วม

	 เงินลงทุนเพื่อค้า	
 ตรำสำรหนีห้รอืตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำด ทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ถือไว้ในระยะสัน้และจะจ�ำหน่ำยเพือ่หำก�ำไร

จำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ แสดงด้วยมลูค่ำยตุธิรรม ก�ำไรหรอืขำดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยตุธิรรม
ในระหว่ำงปีแสดงอยู่ในก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

	 เงินลงทุนเผื่อขาย	
 ตรำสำรหนีซ้ึง่ไม่ถอืเป็นหลกัทรัพย์เพือ่ค้ำ และในขณะเดียวกนัไม่ถอืเป็นตรำสำรหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�ำหนด ตรำสำรทนุ

ในควำมต้องกำรของตลำด ทั้งที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และไม่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก�ำไร
หรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปีแสดงอยู่ในก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในงบก�ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็และแสดงผลสะสมในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้ำของ เมือ่หลกัทรัพย์เกิดกำรด้อยค่ำหรือมกีำรจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ธนำคำร
จะกลบัรำยกำรก�ำไรหรอืขำดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยตุธิรรมก่อนกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำและผลก�ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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ธนาคารออมสิน - 119

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	
 ตรำสำรหนีซ้ึง่ธนำคำรมีควำมต้ังใจแน่วแน่และมคีวำมสำมำรถทีจ่ะถอืไว้จนครบก�ำหนดไถ่ถอน จดัประเภทเป็นตรำสำรหนี้

ที่จะถือจนครบก�ำหนด และแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
	 เงินลงทุนทั่วไป	
 ตรำสำรทนุทีไ่ม่อยูใ่นควำมต้องกำรของตลำด ถอืเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยรำคำทนุสทุธจิำกค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ (ถ้ำม)ี
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	
 งบกำรเงนิเฉพำะธนำคำรได้บนัทึกบญัชเีงินลงทนุในบรษิทัร่วมตำมวธีิรำคำทนุ และรบัรูเ้งินปันผลทีไ่ด้รบัจำกบรษิทัร่วม

เป็นรำยได้เงินปันผล งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียจะบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสีย
 ธนำคำรบันทึกรำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) รำคำทุนของหลักทรัพย์ที่

จ�ำหน่ำยระหว่ำงปี ค�ำนวณตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนเพื่อค้ำแสดงอยู่ในก�ำไร 
(ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ ส�ำหรับเงินลงทุนประเภทอื่นจะแสดงอยู่ในก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ
จำกเงินลงทุน

 ธนำคำรค�ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของตรำสำรหนีโ้ดยอ้ำงองิอตัรำผลตอบแทนของสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย และมลูค่ำ
ยตุธิรรมของตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำด ธนำคำรใช้รำคำเสนอซือ้ครัง้ล่ำสดุจำกตลำดในประเทศทีม่หีน่วยงำนของรฐัก�ำกบั
ดูแลและหลักทรัพย์ดังกล่ำวมีกำรซื้อขำยกันอยู่เป็นมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุน ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำบัญชี 

 รำยได้ดอกเบีย้จำกเงนิลงทนุรบัรูต้ำมสดัส่วนของเวลำ โดยรำยได้ดอกเบีย้ของตรำสำรหนีป้ระเภทเงินลงทนุเพือ่ค้ำแสดง
ในรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ ส�ำหรับรำยได้ดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ที่ถือเป็นเงินลงทุนเผื่อขำยและตรำสำรหนี้ที่
จะถือจนครบก�ำหนดแสดงในรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 

 รำยได้เงินปันผลจำกเงินลงทุนรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล แสดงรำยกำรเป็นรำยได้เงินปันผลในงบก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

 2.4.6  เงินให้สินเชื่อ
 ธนำคำรแสดงจ�ำนวนเงินให้สินเชื่อตำมจ�ำนวนเงินต้นคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยค้ำงรับของเงินให้สินเช่ือไว้เป็น

รำยกำรแยกต่ำงหำก ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี 
 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อแสดงด้วยจ�ำนวนหนี้ตำมสัญญำซึ่งแสดงสุทธิจำกค่ำนำยหน้ำและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกิดขึ้น

เมื่อเริ่มแรกจำกกำรให้เช่ำซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรำยได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรำยกำรหักจำกเงินให้สินเชื่อ
 ส่วนลดจำกตั๋วเงินรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ ดอกเบี้ยรับล่วงหน้ำของเงินให้สินเชื่อ และรำยได้ทำงกำรเงินรอตัดบัญชี 

แสดงรวมอยู่ในรำยได้รอตัดบัญชีเป็นรำยกำรหักจำกเงินให้สินเชื่อ 
 2.4.7  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรกันเงินส�ำรองตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ที่ สนส.31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส�ำรองของสถำบันกำรเงิน
 ธนำคำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูขัน้ต�ำ่ตำมอตัรำร้อยละทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยค�ำนวณจำกอตัรำร้อยละ

ของยอดคงค้ำงของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนี้หลังหักมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกลูกหนี้ หรือมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยหลักประกัน ซ่ึงมูลค่ำหลักประกันที่ใช้               
ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและวันที่มีกำรประเมินรำคำล่ำสุด ยกเว้น ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อค�ำนวณจำกยอดสุทธิหลังหัก      
รำยได้รอตัดบัญชี ดังนี้

         ประเภทกำรจัดชั้น อัตรำ

 จัดชั้นปกติ  (ค้ำงช�ำระ 0 - 1 เดือน) 1%
 จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ (ค้ำงเกิน 1 - 3 เดือน) 2%
 จัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน (ค้ำงเกิน 3 - 6 เดือน)  100%
 จัดชั้นสงสัย (ค้ำงเกิน 6 - 12 เดือน) 100%

 จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้ำงเกิน 12 เดือนขึ้นไป) 100%

 ส�ำหรับลกูหนีอ่ื้นหำกคำดว่ำจะเกบ็เงนิไม่ได้จะตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้เตม็จ�ำนวน หนีส้งสยัจะสญูถอืเป็นค่ำใช้จ่ำย

ในงวดกำรบัญชีที่รับรู้และจะกลับรำยกำรเมื่อได้รับช�ำระหนี้ 
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- รายงานประจ�าปี 2557120  

 กำรตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญระหว่ำงปีน�ำมำหักจำกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ และหนีส้ญูรับคืนรับรู้เป็นรำยได้อ่ืนๆ ในงบก�ำไร 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 2.4.8  กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
 1. ขำดทนุจำกกำรปรบัโครงสร้ำงหนีท้ีม่ปัีญหำซ่ึงเกิดจำกกำรลดเงินต้นและดอกเบีย้ค้ำงรับของหนีท้ีไ่ม่ช�ำระตำมก�ำหนด

และกำรใช้รปูแบบกำรปรบัโครงสร้ำงหนีต่้ำงๆ เช่น กำรโอนสนิทรพัย์ กำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขกำรช�ำระหนี ้และกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้
ในหลำยลักษณะ เป็นต้น รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ�ำนวน 

 2. กำรยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่มีกำรลดต้นเงินและดอกเบี้ยที่ค้ำงช�ำระก่อนกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ ธนำคำรค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับคืน โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยตำมเงื่อนไขในสัญญำปรับ
โครงสร้ำงหนี้ใหม่เป็นอัตรำคิดลด ในกรณีที่อัตรำดอกเบี้ยตำมเง่ือนไขในสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ต�่ำกว่ำอัตรำต้นทุนทำงกำรเงิน 
ธนำคำรจะใช้อัตรำต้นทุนทำงกำรเงินเป็นอัตรำคิดลดแทน และเมื่อมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ค�ำนวณได้ดังกล่ำวต�่ำกว่ำรำคำ
ตำมบญัช ี(เงนิต้นรวมดอกเบีย้ค้ำงรบัทีบ่นัทกึในบญัชขีองลกูหนี)้ ธนำคำรจะบนัทกึเงนิส�ำรองส�ำหรบัส่วนสญูเสยีจำกกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้    
ทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวดนั้น 

 องค์ประกอบของต้นทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ ต้นทุนของเงินรับฝำก 
 3. กำรรับช�ำระหนีโ้ดยกำรรับโอนสนิทรพัย์ ตรำสำรกำรเงินหรอืรบัทนุของลกูหนีท้ีเ่กิดจำกกำรแปลงหนีเ้ป็นทนุ ธนำคำร

จะตัดจ�ำหน่ำยยอดลูกหนี้ให้หมดไปและบันทึกบัญชีส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จทันทีที่มีกำรรับโอน โดยให้ค�ำนึง
ถึงค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนำคำรจะบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม และจ�ำนวนที่ไม่สูงกว่ำ
รำคำตำมบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้ำงรับที่ธนำคำรมีสิทธิได้รับตำมกฎหมำย 

 กรณีรับช�ำระหนี้บำงส่วนโดยกำรรับโอนสินทรัพย์ ตรำสำรกำรเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจำกกำรแปลงหนี้เป็นทุน
เพื่อช�ำระหนี้ตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้นั้น ธนำคำรจะปฏิบัติตำมข้อ 3 ก่อน ส�ำหรับหนี้ส่วนที่เหลือหำกมีกำรผ่อนปรนเงื่อนไข
กำรช�ำระหนี้จะปฏิบัติตำมข้อ 2 

 2.4.9  ทรัพย์สินรอกำรขำย
 ทรพัย์สนิรอกำรขำย ประกอบด้วย อสงัหำรมิทรพัย์ทีต่กเป็นของธนำคำร เนือ่งจำกกำรช�ำระหนีแ้ละจำกกำรทีธ่นำคำร

ได้ซือ้ทรพัย์สนิท่ีจ�ำนองไว้กบัธนำคำรจำกกำรขำยทอดตลำดโดยค�ำสัง่ศำล และธนำคำรมคีวำมประสงค์จะขำยทรพัย์สนิดงักล่ำวในภำยหลงั 
ซึ่งบันทึกตำมมูลค่ำยุติธรรม หรือมูลหนี้คงค้ำงและดอกเบี้ยค้ำงรับซึ่งรวมดอกเบี้ยที่เจ้ำหนี้มีสิทธิได้รับในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมำ   
แล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ และบันทึกเป็นกำรรับช�ำระบำงส่วน ธนำคำรจะท�ำกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน และกันเงินส�ำรองส�ำหรับ        
ผลต่ำงของรำคำตำมบญัชทีีส่งูกว่ำรำคำมลูค่ำของทรพัย์สนินัน้ในอตัรำร้อยละ100 โดยรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยหรอืรำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนอืน่ๆ  
ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ธนำคำรจะไม่ค�ำนวณหักค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินรอกำรขำย

 ก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิรอกำรขำย รบัรูเ้ป็นรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนนิงำนอืน่ๆ ในงบก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 2.4.10  ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
 ที่ดิน อำคำร (ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไม่ถือกรรมสิทธิ์) และครุภัณฑ์แสดงด้วยรำคำทุนหลังจำกหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
 ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์            

โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 
  อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงอื่น   14 - 86 ปี
  อำคำรที่สร้ำงบนที่ดินเช่ำ    20 - 69 ปี หรือตำมอำยุสัญญำเช่ำ
  ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ   5 ปี
  ครุภัณฑ์     5 - 8 ปี
 ธนำคำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือ และอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภำพกำรใช้งำนจริง      

ในปัจจุบันและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บญัช ีธนำคำรรบัรูผ้ลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวด้วยวธีิเปลีย่นทนัทเีป็นต้นไป ส�ำหรบัสนิทรพัย์ทีไ่ด้ตดัค่ำเสือ่มรำคำหมดแล้ว      
แต่ยังคงใช้งำนอยู่ ธนำคำรจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรกับสินทรัพย์ดังกล่ำว
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 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทีเ่กดิกำรด้อยค่ำ จะรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนนิงำนอืน่ๆ ใน
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่นๆ เมื่อมีกำรจ�ำหน่ำย
ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 2.4.11  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในรำคำทุนหลังหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ    

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณอยู่ระหว่ำง 1 - 21 ปี ตัดจ�ำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ

กำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ธนำคำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือ และอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภำพ           

กำรใช้งำนจรงิในปัจจบุนัและประโยชน์เชงิเศรษฐกิจทีค่ำดว่ำจะได้รับในอนำคตให้เหมำะสมยิง่ขึน้ โดยถือเป็นกำรเปลีย่นแปลงประมำณ
กำรทำงบัญชี ธนำคำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ตัด   
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ธนำคำรจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่นๆ            
ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 2.4.12  สิทธิกำรเช่ำ
 สิทธิตำมสัญญำเช่ำแสดงด้วยรำคำทุนหลังตัดจ�ำหน่ำยบัญชีตำมอำยุสัญญำเช่ำแล้ว กำรตัดจ�ำหน่ำยบัญชีสิทธิตำม

สัญญำเช่ำ ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ 
 กรณีที่สัญญำเช่ำมีข้อก�ำหนดให้ต่ออำยุกำรเช่ำได้ต่อๆ ไป จะตัดเป็นค่ำใช้จ่ำยได้ในอัตรำร้อยละ 10 ต่อปี 
 2.4.13  สินทรัพย์ที่ได้รับจำกกำรบริจำค
 แสดงตำมรำคำที่ได้รับบริจำคและบันทึกบัญชีคู่กับรำยได้จำกเงินบริจำครอกำรรับรู้แล้วทยอยรับรู้เป็นรำยได้จำก       

กำรรับบริจำคตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์นั้น 
 2.4.14  เงินฝำกสงเครำะห์ชีวิตและครอบครัว
 เงินฝำกสงเครำะห์ชีวิตและครอบครัว เป็นกำรฝำกเงินเพื่อประกันชีวิต และสะสมทรัพย์เพื่อประกันรำยได้และเพื่อ     

กำรศึกษำ ซึ่งธนำคำรต้องจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมเงื่อนไขกำรรับฝำก 
 ธนำคำรแสดงเงินฝำกสงเครำะห์ชีวิตและครอบครัวเป็นเงินรับฝำกทั้งจ�ำนวน ส่วนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรหำและติดตำม

เก็บเงินจำกผู้ฝำกน�ำไปลดเงินฝำกคงเหลือ 
 กำรส�ำรองค่ำใช้จ่ำยตำมเงือ่นไขกำรรบัฝำก ธนำคำรได้ค�ำนวณตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยัและตัง้ส�ำรองเพิม่จำก

เงินฝำกคงเหลือเพื่อให้เพียงพอส�ำหรับภำระที่ต้องจ่ำยตำมเงื่อนไขกำรรับฝำก 
 ค่ำแพทย์ตรวจสขุภำพของผูฝ้ำกสงเครำะห์ชวีติฯ และส�ำรองทีต่ัง้เพิม่จำกเงินฝำกคงเหลอื รบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 2.4.15  กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
 รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงงวด ธนำคำรได้บนัทกึบญัชเีป็นสกลุเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น 

ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิในสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศซ่ึงคงเหลอือยู ่ณ วนัสิน้งวด จะแปลงเป็นสกลุเงนิบำท
ด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศถือเป็นก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรต     
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 2.4.16  ผลประโยชน์ของพนักงำน
 ธนำคำรจัดโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำนหลำยโครงกำร ดังต่อไปนี้
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังำน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินโบนสั รวมทัง้ผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่ๆ ตำมข้อ

ตกลงของกำรจ้ำงงำนและภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนในปัจจุบันที่จะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรที่
พนักงำนท�ำงำนให้ในอดีต และภำระผูกพันนี้สำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผล ธนำคำรรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมเกณฑ์คงค้ำง
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- รายงานประจ�าปี 2557122  

 โครงกำรสมทบเงิน
 โครงกำรสมทบเงินเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ซึ่งธนำคำรได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ    

ตำมพระรำชบญัญติักองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และได้รบัอนมุตัจิำกกระทรวงกำรคลงัให้เข้ำเป็นกองทนุจดทะเบยีน เมือ่วนัที่           
29 มิถุนำยน 2548 กำรบริหำรจัดกำรกองทุน บริหำรจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก ธนำคำรมีภำระผูกพัน
จ�ำกัดเพียงจ�ำนวนเงินที่ธนำคำรจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนฯ ในอัตรำร้อยละ 9 - 12 ตำมอำยุงำนของพนักงำน และพนักงำนที่เป็นสมำชิก
กองทุนฯ จะเลือกจ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ 3 - 12 ของเงินเดือน  โดยพนักงำนจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่ำวเมื่อพ้นสภำพกำรเป็น
พนักงำนตำมระเบียบกองทุนฯ 

 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงกำรสมทบเงิน จ�ำนวนเงินที่ธนำคำรจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
 โครงกำรผลประโยชน์ทีก่�ำหนดไว้เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน นอกเหนอืจำกโครงกำรสมทบเงนิ ประกอบด้วย

บ�ำเหน็จ/บ�ำนำญ ของที่ระลึกให้กับพนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ เงินตอบแทนควำมชอบในกำรท�ำงำน บ�ำเหน็จด�ำรงชีพและบ�ำเหน็จ
พิเศษ โดยภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้นี้จะถูกค�ำนวณแยกต่ำงหำกเป็นแต่ละโครงกำรจำกกำรประมำณจ�ำนวน         
ผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรท�ำงำนในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ และคิดลดโดยใช้อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรที่มี
ระยะเวลำใกล้เคยีงกบัระยะเวลำของหนีส้นิจำกภำระผกูพนัค�ำนวณโดยใช้เทคนคิประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยัด้วยวธิี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิจำกต้นทุนบริกำรในอดีตที่
ยังไม่รับรู้ ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน และต้นทุนดอกเบี้ย รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) ประเภทผลประโยชน์หลังออกจำกงำน รับรู้เป็นก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
 ธนำคำรมีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นให้กับพนักงำนที่เข้ำเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำหนด เพื่อเป็นกำรตอบแทนแก่

พนักงำนจำกกำรท�ำงำนในปัจจุบันและในงวดก่อนที่พนักงำนจะเกษียณอำยุ เช่น ของที่ระลึกให้พนักงำนที่ปฏิบัติงำนมำนำน ธนำคำร
รับรู้ประมำณกำรหนี้สินประเภทโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ค�ำนวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับโครงกำร       
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ส�ำหรับก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) 
และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 2.4.17  ประมำณกำรหนี้สิน
 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและภำระผูกพันที่เป็นรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ธนำคำรรับรู้เป็นประมำณกำรหนี้สินใน   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ดังนี้ 
 1. ภำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงนิของลกูหนีท้ีถ่กูจดัชัน้ต�ำ่กว่ำมำตรฐำน สงสยั สงสยัจะสญู และสญู 

โดยกันเงินส�ำรองส�ำหรับภำระผูกพันเพื่อรองรับควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
 2. หนีส้นิทีอ่ำจเกดิขึน้และภำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ธนำคำรรบัรูเ้ป็นประมำณกำรหนีส้นิใน

งบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้
   2.1  ธนำคำรมภีำระผกูพนัในปัจจบุนัซ่ึงเป็นผลจำกเหตกุำรณ์ในอดีต ไม่ว่ำภำระผกูพนันัน้จะเป็นภำระผกูพนัตำม

กฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำน
  2.2  มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีธ่นำคำรจะสญูเสยีทรพัยำกรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิต่อธนำคำรเพือ่จ่ำยช�ำระ

ภำระผูกพันดังกล่ำว และ
  2.3  สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
 ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่นๆ ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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 2.4.18  สัญญำเช่ำระยะยำว
 สญัญำเช่ำทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนำคำรในฐำนะผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำ

กำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ด้วยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำหรอืมลูค่ำปัจจบุนัของจ�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยตำม
สญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ สนิทรพัย์ทีไ่ด้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรใช้งำนของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำ 
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนค่ำเช่ำที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
และส่วนที่จะหักจำกหนี้สินตำมสัญญำ เพื่อท�ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่ำใช้จ่ำยทำง 
กำรเงินจะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 สญัญำเช่ำระยะยำวเพือ่เช่ำทรพัย์สนิโดยทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ยงัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำ
ถอืเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำน รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็โดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ เงินทีจ่่ำยล่วงหน้ำตำม
สญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนจะบนัทกึเป็นสทิธกิำรเช่ำ และตดัเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็โดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

3. การบริหารความเสี่ยง
3.1	 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร
 กำรด�ำเนนิธรุกจิของธนำคำรย่อมก่อให้เกดิควำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำย ธนำคำรจงึได้พฒันำระบบกำรจดักำร

ควำมเสีย่งโดยมุง่เน้นบรหิำรจดักำรเพือ่ลดผลกระทบในทำงลบของเหตกุำรณ์ทีค่ำดกำรณ์ไม่ได้ในตลำดกำรเงนิ ทีม่ต่ีอผลกำรด�ำเนนิงำน
ของธนำคำร ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมกำรธนำคำร และก�ำหนดสญัญำณเตอืนระดบัควำมเสีย่ง 
(Trigger) และเพดำนควำมเสี่ยง (Risk Limit) ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งจะมีกำรทบทวนทุกปี รวมถึงมี
สำยงำนบรหิำรควำมเสีย่งท�ำหน้ำทีใ่นกำรติดตำมและรำยงำนควำมเสีย่งน�ำเสนอผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรทีเ่กีย่วข้องอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
รวมถึงมีกำรทดสอบภำวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อให้มั่นใจว่ำธนำคำรจะสำมำรถรองรับควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในภำวะวิกฤติ 
ทั้งนี้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนำคำร ประกอบด้วย

 3.1.1  ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
 ควำมเสีย่งด้ำนเครดติ หมำยถงึ ควำมเสีย่งทีเ่กิดจำกกำรทีล่กูค้ำหรอืคู่สญัญำของธนำคำร ไม่สำมำรถจ่ำยช�ำระหนีค้นื

หรือไม่ปฏิบัติตำมสัญญำที่ตกลงไว้กับธนำคำร หรือโอกำสที่คู ่ค้ำจะถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะเงินกองทุนของธนำคำร

 เนื่องจำกธนำคำรในฐำนะธนำคำรเฉพำะกิจของรัฐ พันธกิจส�ำคัญประกำรหนึ่ง คือ เป็นสถำบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐำนรำก นอกจำกจะให้กำรสนับสนุนเงินกู้แก่หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบกำร SMEs และเอกชนรำยใหญ่ที่ 
ด�ำเนนิโครงกำรเพือ่กระตุน้กำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกิจของประเทศแล้ว สดัส่วนกำรให้สนิเชือ่ของธนำคำรเกินกว่ำร้อยละ 80 เป็นกำร
สนับสนุนเงินกู้ให้แก่บุคคลรำยย่อย และประชำชนระดับฐำนรำก ซึ่งในไตรมำสนี้เศรษฐกิจไทยมีกำรฟื้นตัวต่อเนื่องแม้จะขยำยตัวใน
อัตรำต�่ำ จำกกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นตำมกำรจำ้งงำนและรำยได้นอกภำคกำรเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ก�ำลังซ้ือที่เพ่ิมข้ึน  
จำกรำคำน�้ำมันที่ลดลง แต่จำกข้อจ�ำกัดจำกหนี้ภำคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงผลกระทบจำกรำคำสินค้ำเกษตรที่ตกต�่ำ            
ซึ่งมำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐยังไม่สำมำรถชดเชยรำยได้ที่ลดลงของครัวเรือนในภำคกำรเกษตรได้ทั้งหมดจึงอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีข้องลกูหนีส้นิเชือ่รำยย่อย อำท ิสนิเชือ่เพือ่พฒันำกลุม่อำชพี สนิเชือ่บคุคล ซึง่เป็นพอร์ตสนิเช่ือส่วนใหญ่ของ
ธนำคำร อย่ำงไรกต็ำม ธนำคำรได้ตระหนกัถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวจงึได้ออกมำตรกำรในกำรควบคมุควำมเสีย่งทัง้กำรปรบัหลกัเกณฑ์กำรให้
สินเชื่อ โดยพัฒนำระบบพิจำรณำสินเชื่อที่มีประสิทธิภำพเพื่อคัดกรองลูกค้ำ และเพิ่มเงื่อนไขกำรพิจำรณำรำยได้ของผู้ขอสินเชื่อต่อ
ภำระหนีส้นิ กำรก�ำหนดวงเงนิให้กูร้วมสงูสดุต่อรำยส�ำหรบัสนิเชือ่แก่บคุคลรำยย่อย และมมีำตรกำรตดิตำมดูแลคณุภำพหนีโ้ดยเฉพำะ 
Pre-NPLs อย่ำงใกล้ชิด เพื่อลดปัญหำ NPLs ในอนำคต 

 ทั้งนี้ ธนำคำรได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของธนำคำร โดยก�ำหนดให้มีกระบวนกำรที่มีกำรตรวจสอบระหว่ำงกัน (Check and Balance) ในกำรพิจำรณำสินเชื่อ มีกำรก�ำหนด
นโยบำยสนิเชือ่ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มำตรฐำนและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตังิำนด้ำนสนิเชือ่ มโีปรแกรมผลติภัณฑ์สนิเชือ่ (Credit Product
Program : CPP) เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์และแนวทำงเบือ้งต้นในกำรวเิครำะห์ควำมเหมำะสมของสนิเชือ่ทีธ่นำคำรจะสนบัสนนุ และได้พฒันำ
ระบบงำนสนบัสนนุสนิเชือ่ (Loan Origination and Process Systems : LOPs) เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพของกระบวนกำรให้สินเช่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และลดควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อแก่ธนำคำร พร้อมทั้งมีกำรน�ำแบบจ�ำลองวัดระดับควำมเสี่ยงส�ำหรับ   
สินเชื่อรำยย่อย (Credit Scoring Models) และแบบจ�ำลองวัดระดับควำมเสี่ยงส�ำหรับสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Models) 
มำใช้ในกำรประเมินควำมเสีย่งและคัดกรองลกูค้ำ มกีำรก�ำหนดเพดำนควำมเสีย่งเพือ่ใช้ในกำรควบคมุควำมเสีย่ง เช่น อตัรำส่วนเงนิให้สนิเชือ่ 
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 3.1.3  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา             

ต่างประเทศ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เงินตราต่างประเทศ ซึง่อาจก่อให้เกดิฐานะเกนิดลุหรือขาดดุลในเงนิตราต่างประเทศสกลุใดสกลุหนึง่ เมือ่อตัราแลกเปลีย่นเปลีย่นแปลง จงึอาจ

เงินลงทุน และภาระผูกพันสูงสุด (Single Lending Limit) เพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) ตลอดจนมีการติดตาม
และรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 3.1.2  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบในทางลบ 

ต่อรายได้และ/หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ความเสี่ยง 
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่การธนาคาร เกิดขึน้จากการจดัโครงสร้างและลกัษณะของรายการในสนิทรพัย์
และหนีส้นิ ซึง่ท�าให้เกดิระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนัในการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ระหว่างรายการทางด้านสนิทรพัย์และหนีส้นิ ธนาคาร
จึงได้มกีารบรหิารโครงสร้างสนิทรพัย์และหนีส้นิให้สอดคล้องกับทศิทางอตัราดอกเบีย้เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า รายได้ดอกเบีย้สทุธขิองธนาคาร
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์และจัดท�ารายงานการประเมินความเสี่ยง 
ด้านอัตราดอกเบีย้ (Repricing Gap) เพือ่ประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ทีม่ต่ีอรายได้ดอกเบีย้สทุธใินอกี 1 ปี 
ข้างหน้าของธนาคาร (NII Sensitivity) รวมถงึก�าหนดเพดานความเสีย่งของผลกระทบดังกล่าวเป็นร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้
สุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้าของธนาคาร (ก�าหนดสมมติฐานให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557  
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ทีมี่ต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธใินอกี 1 ปีข้างหน้าของธนาคาร (NII Sensitivity) เท่ากบัร้อยละ 13.63 
ซึ่งอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด 

 ส�าหรบัความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่การค้า ธนาคารมกีารลงทนุในตราสารหนีใ้นพอร์ตหลกัทรพัย์เพ่ือการค้า 
โดยส่วนใหญ่เป็นตราสารหนีรั้ฐบาลและรัฐวิสาหกจิ ขนาดพอร์ตโดยรวม ณ สิน้ไตรมาส 4/2557 เท่ากับประมาณร้อยละ 2.90 ของพอร์ต
การลงทนุรวมของธนาคาร ซึง่มีระดบัค่อนข้างต�า่ และธนาคารมกีารควบคมุความเสีย่งโดยก�าหนดเพดานความเสีย่งและสญัญาณเตอืน
ระดับความเสี่ยง เช่น เพดานความเสี่ยงส�าหรับมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะปกติ โดยก�าหนดระยะเวลาถือครอง 
1 วนั และความเช่ือม่ัน 99% (VaR Limit) เป็นต้น โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในภาวะปกต ิก�าหนดระยะเวลาถอืครอง  
1 วัน และความเชื่อมั่น 99% (VaR 1 วัน) เท่ากับ 0.42 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงส�าหรับมูลค่า ความเสียหายสูงสุดที่
อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะปกติที่ก�าหนด    

 ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ยและจ�านวนดอกเบี้ยส�าหรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของธนาคารส�าหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

  2557 2556

    อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย

  ยอดคงเหลือ  จ�านวน  เฉลี่ย ยอดคงเหลือ จ�านวน เฉลี่ย

  เฉลี่ย ดอกเบี้ย (ร้อยละ)  เฉลี่ย ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 383,940.39 10,125.41 2.64 270,907.90 8,323.99 3.07

 เงินลงทุน  218,044.03 6,663.91 3.06 223,091.82 7,541.55 3.38

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,566,780.10 90,130.44 5.75 1,516,414.75 89,742.07 5.92

 รวม  2,168,764.52 106,919.76 4.93 2,010,414.47 105,607.61 5.25

หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย 

 เงินรับฝาก  1,993,071.48 50,547.30 2.54 1,853,628.88 50,372.70 2.72

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 66,541.49 753.84 1.13 85,076.37 1,340.18 1.58

 รวม  2,059,612.97 51,301.14 2.49 1,938,705.25 51,712.88 2.67
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ธนาคารออมสิน - 125

กระทบต่อผลก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ณ สิ้นไตรมาส 4/2557 มีประมาณ
ร้อยละ 0.05 ของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งมีระดับค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ก�าหนดให้ไม่เกิน  
ร้อยละ 20 ของเงนิกองทนุ และธนาคารได้มกีารควบคมุความเสีย่งโดยก�าหนดเพดานความเสีย่ง เช่น เพดานความเสีย่งของฐานะเงนิตรา 
ต่างประเทศ (Position Limit) เป็นต้น 

 นอกจากนั้น ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน      
โดยการท�าสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงมวีตัถุประสงค์หลกัเพือ่การบรหิารจดัการความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น
อันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน การบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางด้านการเงินนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่คณะกรรมการธนาคารอนุมัติและมีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยฝ่ายงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
ธนาคาร รวมถงึธนาคารมกีารประเมนิประสทิธผิลของอนพุนัธ์ทางการเงนิทีใ่ช้ป้องกนัความเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าอนพุนัธ์ทางการเงนิ
ทีใ่ช้ป้องกนัความเสีย่งมีประสทิธผิลในการป้องกนัความเสีย่ง และใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจปรบักลยทุธ์กรณทีีป่ระสทิธผิลของ
อนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิผลฯ ประจ�าปี 2557 พบว่า อนุพันธ์
ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทุกรายการมีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 3.1.4  ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนที่มี         

ผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงนิกองทนุของธนาคาร ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุของธนาคารแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ความเสีย่ง
ด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร และความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า

 ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุในบญัชเีพือ่การธนาคาร เกดิขึน้จากการทีธ่นาคารมกีารลงทนุในหุน้สามญัและกองทนุ
ในพอร์ตเผือ่ขาย ความผนัผวนของภาวะตลาดหลกัทรพัย์จงึมผีลกระทบต่อมลูค่าพอร์ตของธนาคารโดย ณ สิน้ไตรมาส 4/2557 พอร์ต
เผือ่ขายหุ้นสามญัและพอร์ตเผือ่ขายกองทนุมขีนาดเท่ากบัประมาณร้อยละ 6.77 และร้อยละ 8.76 ของพอร์ตการลงทนุรวมของธนาคาร 
ซึ่งธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงโดยก�าหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง เช่น เพดานความเสี่ยงส�าหรับ
ร้อยละของมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะปกติต่อมูลค่าพอร์ตเผื่อขาย-หุ้นสามัญ โดยก�าหนดระยะเวลาถือครอง 1 
เดอืน และความเชือ่มัน่ 99% (VaR Limit) ซึง่อยูภ่ายใต้เพดานความเสีย่งส�าหรบัมลูค่าความเสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในภาวะปกติ
ที่ก�าหนด

 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารมีการลงทุนในหุ้นสามัญในพอร์ตหลักทรัพย์เพื่อการค้า          
โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นสามัญใน SET50 และขนาดพอร์ตโดยรวม ณ สิ้นไตรมาส 4/2557 เท่ากับประมาณร้อยละ 0.004 ของพอร์ตการ
ลงทุนรวมของธนาคาร ซึง่มรีะดบัค่อนข้างต�า่และธนาคารมกีารควบคมุความเสีย่งโดยก�าหนดเพดานความเสีย่งและสญัญาณเตอืนฯ เช่น 
เพดานความเสีย่งส�าหรับมูลค่าความเสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในภาวะปกต ิโดยก�าหนดระยะเวลาถอืครอง 1 วนั และความเช่ือมัน่ 99%    
(VaR Limit) เป็นต้น โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในภาวะปกต ิก�าหนดระยะเวลาถอืครอง 1 วนั และความเช่ือมัน่ 99% 
(VaR 1 วนั) เท่ากบั 0.24 ล้านบาท ซึง่อยูภ่ายใต้เพดานความเสีย่งส�าหรบัมลูค่าความเสยีหายสงูสดุทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในภาวะปกตทิีก่�าหนด

 นอกจากนั้น ธนาคารยังมีการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ด้านตลาด เป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยพิจารณา
ผลกระทบในภาพรวมของความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาตราสารทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารจะสามารถ
รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ ตามสถานการณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยสถานการณ์จ�าลองสามารถ
สะท้อนผลกระทบของเหตกุารณ์ทัง้ทีม่ลีกัษณะ Linear และ Non-Linear Price Characteristics และได้ก�าหนดสถานการณ์เพิม่เตมิจาก
เหตุการณ์วิกฤติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น สถานการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชียช่วงปี 2551 สถานการณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศมาตรการสกดัการเกง็ก�าไรค่าเงนิบาท เป็นต้น ซ่ึงจากการทดสอบภาวะวกิฤตใินปี 2557 พบว่าอยูภ่ายใต้เพดานความเสีย่งที่
ก�าหนด

 3.1.5  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�าระหนี้สินและ

ภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบ
ความเสีย่งท่ีมอียูจ่ากสนิทรพัย์ทีถ่อือยูไ่ด้ ท�าให้ต้องขายสนิทรพัย์ในราคาต�า่กว่าต้นทนุทีซ่ือ้มา เนือ่งจากสนิทรพัย์ทีถ่อือยูม่สีภาพคล่องต�า่
หรือเกิดภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk) 
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- รายงานประจ�าปี 2557126  

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
 เงินสด  32,711.34  32,711.34  30,361.71  30,361.71 
 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 360,813.13  360,813.13  363,657.52 363,657.52
   ตรำสำรอนุพันธ์ 369.89   369.89  552.55  552.55
   เงินลงทุนสุทธิ  268,626.66   270,683.37  247,846.24  251,679.88 
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 1,575,677.72  1,575,677.72  1,514,644.92  1,514,644.92 
   รวม  2,238,198.74    2,240,255.45   2,157,062.94  2,160,896.58 
หนี้สินทำงกำรเงิน
   เงินรับฝำก    1,952,503.73    1,952,503.73    1,879,425.45    1,879,425.45 
   รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ  50,883.65  50,883.65  68,962.80  68,962.80 
   หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  726.89  726.89  1,049.42  1,049.42 
   ตรำสำรอนุพันธ์  681.48  681.48  1,080.49  1,080.49 
   ดอกเบี้ยเงินฝำกและพันธบัตรค้ำงจ่ำย  55,277.81  55,277.81  50,874.61  50,874.61 
   รวม    2,060,073.56   2,060,073.56  2,001,392.77  2,001,392.77 

หน่วย : ล้ำนบำท

                             งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

                                                           2557                                                2556   
 ประเภทตรำสำรกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชี   มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม

  คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่ได้รับจำกกำรอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบน
ของระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) คณะท�ำงำนด้ำนบริหำรสภำพคล่อง ท�ำหน้ำที่พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรระดม
เงนิฝำก กำรลงทนุ และกำรให้สนิเช่ือ ให้สอดคล้องกบัแผนกำรด�ำเนนิธุรกจิเพือ่ให้สภำพคล่องของธนำคำรอยูใ่นระดับทีเ่หมำะสม และ
สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันทำงกำรเงินได้

  ธนำคำรวัดและประเมินควำมเสี่ยงโดยกำรใช้อัตรำส่วนทำงกำรเงิน รำยงำนฐำนะสภำพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap 
Report) ซึ่งจัดท�ำทั้งแบบอำยุคงเหลือตำมสัญญำและแบบปรับพฤติกรรม รวมถึงทดสอบภำวะวิกฤติ (Stress Testing) ส�ำหรับ      
ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่องเป็นประจ�ำทกุไตรมำส โดยก�ำหนดสถำนกำรณ์จ�ำลองเป็น 3 กรณ ีได้แก่ (1) กรณวีกิฤตเิฉพำะรำยสถำบนักำรเงนิ 
(Institution-specific crisis) (2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถำบันกำรเงิน (Market-wide crisis) และ (3) กรณีที่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพำะ
รำยสถำบันกำรเงินและวิกฤติทั้งระบบสถำบันกำรเงิน (Combination of both) ซึ่งในแต่ละสถำนกำรณ์จะก�ำหนดสมมติฐำน เช่น
กำรไหลออกของเงนิฝำกทีม่ำกกว่ำปกติในสดัส่วนทีต่่ำงกัน กำรก�ำหนดอตัรำส่วนลดทีจ่ะใช้ปรบัลดมลูค่ำหลกัทรพัย์ลงจำกรำคำตลำด     
(Hair Cut) เป็นต้น โดยผลกำรทดสอบภำวะวิกฤต ิณ พฤศจกิำยน 2557 พบว่ำ ธนำคำรมสีภำพคล่องทีเ่พยีงพอในกำรรองรบัภำวะวกิฤติ
ทั้ง 3 กรณี

  ส�ำหรับกำรควบคุมควำมเสี่ยง มีกำรก�ำหนดเพดำนควำมเสี่ยงและสัญญำณเตือนระดับควำมเสี่ยง เช่น อัตรำส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝำก อัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องต่อเงินฝำก เป็นต้น นอกจำกนี้ มีกำรจัดท�ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้ำนสภำพคล่อง 
(Liquidity Contingency Plan) ซึง่ก�ำหนดสญัญำณเตอืนล่วงหน้ำ (Early Warning Sign) เป็นตวับ่งชีส้ถำนกำรณ์ผดิปกตด้ิำนสภำพคล่อง 
และก�ำหนดบทบำทหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของผูบ้ริหำรและหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ เพือ่ให้ธนำคำร
มีควำมพร้อมในกำรตอบสนองปัญหำและภำวะวิกฤติด้ำนสภำพคล่องอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงมีกำรก�ำหนดระดับ
หรอืปรมิำณสนิทรพัย์ทีม่คีณุภำพและมสีภำพคล่องสงู (Liquidity Cushion) เพือ่ให้ธนำคำรมสีภำพคล่องเพยีงพอรองรบักำรด�ำเนนิธรุกจิ
ของธนำคำรทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤติ โดยอัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องต่อเงินฝำกของธนำคำร ณ ไตรมำส 4/2557 (ปักษ์
วันที่ 24 ธันวำคม 2557 - 6 มกรำคม 2558) เท่ำกับร้อยละ 17.16 ลดลงจำก ณ สิ้นไตรมำส 4/2556 (ปักษ์วันที่ 25 ธันวำคม 2556-   
7 มกรำคม 2557) ที่เท่ำกับร้อยละ 18.43 แต่ยังสูงกว่ำเพดำนควำมเสี่ยงและสัญญำณเตือนระดับควำมเสี่ยงที่ก�ำหนด

3.2	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นกำรสรุปยอดคงเหลือตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงิน และกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์

ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 
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3.3	 การด�ารงเงินกองทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรได้ค�ำนวณเงินด�ำรงกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel II ตำมแนวทำงของ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย
 เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel II มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

                    งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
                                                       2557                                                2556   
 ประเภทตรำสำรกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
 เงินสด  32,711.34  32,711.34  30,361.71  30,361.71 
 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ    360,813.13  360,813.13  363,657.52  363,657.52 
 ตรำสำรอนุพันธ์ 369.89  369.89  552.55  552.55 
 เงินลงทุนสุทธิ   268,445.47  270,683.37  250,080.42  251,679.88 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ  1,575,677.72  1,575,677.72  1,514,644.92  1,514,644.92 
 รวม   2,238,017.55    2,240,255.45     2,159,297.12   2,160,896.58 
หนี้สินทำงกำรเงิน
 เงินรับฝำก  1,952,503.73    1,952,503.73  1,879,425.45  1,879,425.45 
 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ  50,883.65  50,883.65  68,962.80  68,962.80 
 หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  726.89  726.89  1,049.42  1,049.42 
 ตรำสำรอนุพันธ์ 681.48 681.48 1,080.49 1,080.49 
   ดอกเบี้ยเงินฝำกและพันธบัตรค้ำงจ่ำย  55,277.81 55,277.81  50,874.61  50,874.61 
   รวม   2,060,073.56  2,060,073.56  2,001,392.77   2,001,392.77

 ตำมข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศด�ำรงเงินกองทุนเป็น
อัตรำส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 8.50 โดยมีเงื่อนไขว่ำเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตรำส่วนไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 4.25 
ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรด�ำรงเงินกองทุนเป็นอัตรำส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง ตำมหลักเกณฑ์      
Basel II  ดังนี้

            อัตรำร้อยละ

   2557  2556
เงินกองทุนทั้งสิ้น  11.11  10.56
เงินกองทุนชั้นที่ 1  10.21  9.88 

     หน่วย : ล้ำนบำท

   2557  2556
เงินกองทุนชั้นที่ 1
 เงินทุนที่ได้รับพระรำชทำน            0.10             0.10 
 ก�ำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว    19,920.27      17,729.36 
 ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร  106,500.70      99,805.57 
 หัก เงินลงทุนในตรำสำรที่นับเป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินอื่น         169.59        2,061.34 
 หัก ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยฯ      3,517.52                  -   
     รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1  122,733.96    115,473.69 
เงินกองทุนชั้นที่ 2
 เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ      9,347.44        9,347.44 
 บวก ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จำกกำรตีรำคำเงินลงทุน
       ในตรำสำรทุนประเภทเผื่อขำย      1,643.90         650.89 
 หัก เงินลงทุนในตรำสำรที่นับเป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินอื่น         169.59        2,061.34 
     รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2    10,821.75        7,936.99 
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น  133,555.71    123,410.68 
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- รายงานประจ�าปี 2557128  

ส่วนเกิน (ต่�ำกว่ำ) ทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
  มูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย    2,623.86  (4,656.97)  2,623.86  (4,656.97)
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่ได้มำจำกกำรโอนทรัพย์
 ช�ำระหนี้       116.84   2.91      116.84          2.91 
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 15.03  - - -

หน่วย : ล้ำนบำท

                 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย             งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
    2557  2556 2557  2556

5.3	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)

หน่วย : ล้ำนบำท

  2557   2556
 เมื่อทวงถำม มีระยะเวลำ รวม เมื่อทวงถำม มีระยะเวลำ รวม

(1) ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
     กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ  2.12   116,682.00    116,684.12     1,404.35    166,700.00   168,104.35 
ธนำคำรพำณิชย์  48.81  45,345.12  45,393.93  71.90      52,930.71     53,002.61 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ   0.80  174,385.80 174,386.60   12.43  122,308.53  122,320.96 
สถำบันกำรเงินอื่น   -   23,639.30  23,639.30   -   19,569.72   19,569.72 
     รวม  51.73  360,052.22  360,103.95  1,488.68  361,508.96 362,997.64 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ    -   1,192.12  1,192.12  0.01  1,109.28  1,109.29 
หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -    484.35  484.35  -  449.79  449.79 
     รวมในประเทศ  51.73   360,759.99   360,811.72   1,488.69  362,168.45  363,657.14 

เงินสด     31,389.02   28,017.38 
เงินตรำต่ำงประเทศ          43.11           51.29 
เงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ
 เช็ครอเรียกเก็บ          21.08          34.36 
 ATM POOL     1,263.75     2,360.96 
 ADM POOL        (45.25)      (190.50) 
 VISA PLUS          14.90          29.22 
 UNION PAY           2.24            2.95 
 EASY BUY           6.50          13.16
 VISA Money Transfer 0.04             -   
 CO-OP Thai  7.19          18.25 
 ก�ำไรขำดทุนดุล           8.76     1,279.21    24.64     2,293.04 
รวมเงินสด    32,711.34     30,361.71

หน่วย : ล้ำนบำท

    2557        2556

5.2	 เงินสด

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผู้บรหิำรต้องใชก้ำรประมำณ 
และตัง้ข้อสมมตฐิำนหลำยประกำร ซึง่มีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีเ่ก่ียวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สนิทรพัย์และหนีส้นิ และกำรเปิดเผยข้อมลู
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณไว้
 ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้จะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกใน
งวดบัญชีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและในอนำคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประมำณควำมไม่แน่นอนและข้อสมมติฐำนที่ส�ำคัญ
ในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในงวดบัญชีที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
 รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส�ำคัญ มีดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ ได้รวมเงินให้สินเชื่อโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือตำม
นโยบำยรัฐ ดังนี้

1. โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบกิจกำรใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยธนำคำรด�ำเนินกำรแทน  
ธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรสนบัสนนุวงเงนิสนิเชือ่ผ่ำนธนำคำรพำณชิย์และสถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิ ในวงเงนิ 25,000.00 ล้ำนบำท 
ธนำคำรเริ่มด�ำเนินโครงกำรเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2553 ระยะเวลำโครงกำรสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ต่อมำคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ให้ขยำยระยะเวลำโครงกำรอีก 1 ปี ไปสิ้นสุดโครงกำรในวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และให้ขยำยระยะเวลำโครงกำรต่อไปอีก 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560  โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งรัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยโดยค�ำนวณ
จำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำ 12 เดือนส�ำหรับผู้ฝำกทั่วไปสูงสุดของธนำคำรออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตรำผลตอบแทน
จำกกำรให้สถำบันกำรเงินกู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ำกับอัตรำร้อยละ 3.72 ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมำส ธนำคำรรับรู้
รำยได้ทั้งส่วนของดอกเบี้ยจำกธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ และเงินชดเชยดอกเบี้ยจำกรัฐบำลทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2557 มียอดเบิกใช้จ�ำนวน 4 รำย จ�ำนวนเงิน 5,505.96 ล้ำนบำท และธนำคำรรับรู้รำยได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจำกรัฐบำล
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวนเงิน 555.21 ล้ำนบำท 

2. โครงกำรสินเช่ือดอกเบี้ยต�่ำแก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย ธนำคำร
ร่วมให้สินเชื่อกับธนำคำรพำณิชย์ ในสัดส่วน 50:50 โดยธนำคำรจะฝำกเงินกับธนำคำรพำณิชย์ วงเงิน 20,000.00 ล้ำนบำท ซึ่งเริ่ม            
น�ำฝำกภำยใน 1 ปีนบัแต่วันทีไ่ด้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2554 สิน้สดุกำรน�ำฝำกวนัที ่1 พฤศจกิำยน 
2555 ต่อมำคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำกำรน�ำฝำกถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2555 มีก�ำหนดระยะเวลำกำรฝำก 3 ปี 
ได้รบัดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี และให้ธนำคำรพำณิชย์คิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้กับลูกค้ำผู้ประสบอุทกภัยในอัตรำร้อยละ 3.00         
ต่อปี เป็นระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งรัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยโดยค�ำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำ 12 เดือนส�ำหรับผู้ฝำกทั่วไปสูงสุดของ
ธนำคำรออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตรำผลตอบแทนเงินฝำกจำกธนำคำรพำณิชย์ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ำกับอัตรำ
ร้อยละ 3.72 ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมำส ธนำคำรรับรู้รำยได้ทั้งส่วนของดอกเบี้ยจำกธนำคำรพำณิชย์และเงินชดเชยดอกเบี้ยจำก
รัฐบำลทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมโครงกำรคงเหลือจ�ำนวน 11 รำย จ�ำนวนเงิน 15,485.88 
ล้ำนบำท และธนำคำรรับรู้รำยได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจำกรัฐบำลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวนเงิน 643.46 ล้ำนบำท 

5.4	 ตราสารอนุพันธ์
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
 - สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจ�ำนวน 369.89 ล้ำนบำท และ 552.55 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
 - หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจ�ำนวน 681.48 ล้ำนบำท และ 1,080.49 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
 5.4.1  ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อค้ำ
 มลูค่ำยตุธิรรมและจ�ำนวนเงนิตำมสญัญำแบ่งตำมประเภทควำมเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย     

* มูลค่ำยุติธรรม  คือ  ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำให้เป็นไปตำมมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน่วย : ล้ำนบำท

  2557   2556
       จ�ำนวนเงินตำมสัญญำ                       จ�ำนวนเงินตำมสัญญำ
     มูลค่ำยุติธรรม*  (Notional Amount  มูลค่ำยุติธรรม*   (Notional Amount 
                 (Fair Value)   หรือ Effective               (Fair Value)             หรือ Effective 

   ประเภทควำมเส่ียง                               สินทรัพย์   หน้ีสิน        Notional Amount)         สินทรัพย์         หน้ีสิน      Notional Amount) 

    อัตรำแลกเปล่ียน   222.88     -      3,019.05   287.04   87.85  5,053.92 

          รวม   222.88       -      3,019.05   287.04   87.85  5,053.92 

(2) ต่ำงประเทศ
เงินดอลลำร์สหรัฐ   0.84  -   0.84   0.12   -    0.12 
เงินเยน  0.07  -   0.07  0.00   -   0.00 
เงินยูโร  0.11  -  0.11   0.10   -   0.10 
เงินสกุลอื่น    0.39  -    0.39  0.16  -  0.16 
     รวมต่ำงประเทศ  1.41  -  1.41   0.38  -   0.38 
รวมในประเทศและต่ำงประเทศ  53.14  360,759.99    360,813.13    1,489.07   362,168.45   363,657.52

หน่วย : ล้ำนบำท

  2557   2556
 เมื่อทวงถำม มีระยะเวลำ รวม เมื่อทวงถำม มีระยะเวลำ รวม
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- รายงานประจ�าปี 2557130  

* มูลค่ำยุติธรรม  คือ  ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำให้เป็นไปตำมมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ระยะเวลำทีค่ำดว่ำกระแสเงนิสดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedged Items) จะเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อ
ก�ำไรขำดทุน

* มูลค่ำยุติธรรม  คือ  ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำให้เป็นไปตำมมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ตำรำง 2  กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด

 5.4.2  ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง
 มลูค่ำยตุธิรรมและจ�ำนวนเงนิตำมสญัญำแบ่งตำมประเภทกำรป้องกนัควำมเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 และ 2556 

ประกอบด้วย
 ตำรำง 1 กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรม

5.5	 เงินลงทุนสุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

    2557 2556
    มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม

5.5.1	เงินลงทุนเพื่อค้า
  หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ        7,799.50  5,263.26 
  ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ   11.16 0.54 
         รวม        7,810.66         5,263.80

    3 เดือน มำกกว่ำ มำกกว่ำ 1 ปี 3 เดือน          มำกกว่ำ        มำกกว่ำ 1 ปี  
 กระแสเงินสด หรือน้อยกว่ำ 3 เดือนถึง 1 ปี ถึง 5 ปี หรือน้อยกว่ำ 3 เดือนถึง 1 ปี ถึง 5 ปี
 กระแสเงินสดรับ - - -  36.53   35.94  -   
 กระแสเงินสดจ่ำย - - -  33.29    32.75  -
 กระแสเงินสดสุทธิ - - - 3.24     3.19  -   

หน่วย : ล้ำนบำท

  2557   2556

สัดส่วนกำรท�ำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำโดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนเงินตำมสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2557 และ 2556

    2557 2556
 คู่สัญญำ สัดส่วน (%) สัดส่วน (%)
 บุคคลภำยนอก   100.00 100.00
   รวม 100.00 100.00 

* มูลค่ำยุติธรรม  คือ  ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำให้เป็นไปตำมมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ตำรำง 2 กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด

หน่วย : ล้ำนบำท

  2557   2556

      จ�ำนวนเงินตำมสัญญำ                       จ�ำนวนเงินตำมสัญญำ
                มูลค่ำยุติธรรม*  (Notional Amount              มูลค่ำยุติธรรม*         (Notional Amount 
                 (Fair Value)   หรือ Effective                  (Fair Value)            หรือ Effective 

   ประเภทควำมเส่ียง                           สินทรัพย์   หน้ีสิน     
 Notional Amount)

        สินทรัพย์         หน้ีสิน     
 Notional Amount)

 
    อัตรำดอกเบ้ีย  - - - 12.15    9.30     2,000.00
              รวม   - - - 12.15    9.30   2,000.00 

หน่วย : ล้ำนบำท

  2557   2556
      จ�ำนวนเงินตำมสัญญำ                       จ�ำนวนเงินตำมสัญญำ
               มูลค่ำยุติธรรม*  (Notional Amount              มูลค่ำยุติธรรม*         (Notional Amount 
                (Fair Value)   หรือ Effective                 (Fair Value)             หรือ Effective 

   ประเภทควำมเส่ียง                           สินทรัพย์   หน้ีสิน     
  Notional Amount) 

       สินทรัพย์ หน้ีสิน     
 Notional Amount) 

    อัตรำแลกเปล่ียน   147.01   681.48      16,871.24  253.36   983.34   18,003.39 
          รวม   147.01   681.48   16,871.24     253.36   983.34   18,003.39 
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ธนาคารออมสิน - 131

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรได้รับรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน ดังนี้
-   เงินลงทุนเผื่อขำยที่เป็นตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ มูลค่ำยุติธรรมจ�ำนวน 25,843.24 ล้ำนบำท และ 

23,548.08 ล้ำนบำท ได้รวมรำยกำรที่ธนำคำรรับรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจ�ำนวน 603.00 ล้ำนบำท และ 603.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
-   เงินลงทุนเผื่อขำยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จัดประเภทเป็นเงินลงทุนอื่น ๆ มูลค่ำยุติธรรมจ�ำนวน 16,168.11 

ล้ำนบำท และ 15,676.27 ล้ำนบำท ได้รวมรำยกำรที่ธนำคำรรับรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจ�ำนวน 77.88  ล้ำนบำท และ 170.19 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ

-   ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดที่เป็นตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ มูลค่ำเงินลงทุนรำคำทุนจ�ำนวน 14,971.72 ล้ำนบำท และ 
14,136.71 ล้ำนบำท ธนำคำรได้รับรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจ�ำนวน 952.65 ล้ำนบำท และ 952.65 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งได้รับผลกระทบ
มำจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินในสหรัฐอเมริกำ ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ลงทุน

-   เงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย 
 -   ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ มีรำคำทุนจ�ำนวน 395.73 ล้ำนบำท และ 298.56 ล้ำนบำท 

ธนำคำรได้รับรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจ�ำนวน 92.40 ล้ำนบำท และ 92.40 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
 -   อื่น ๆ จ�ำนวน 0.00 ล้ำนบำท เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ มีรำคำทุนจ�ำนวน 3,918.00 บำท 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรได้กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนเป็นรำยได้จ�ำนวน 

92.42 ล้ำนบำท และ 21.69 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
นอกจำกนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีเงินลงทุนซึ่งธนำคำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของทุนที่ช�ำระแล้ว 

และไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม ซึ่งจ�ำแนกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

    2557 2556
    มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม

5.5.2	เงินลงทุนเผื่อขาย
  หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ    167,040.91 121,030.42 
  ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน           986.35 1,390.50
  ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ    25,843.24       23,548.08 
  อื่น ๆ      16,168.11       15,676.27 
              รวม    210,038.61 161,645.27

หน่วย : ล้ำนบำท

    2557 2556
    รำคำทุน/ รำคำทุน/
    รำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย รำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย

5.5.3	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด
  หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ    15,007.25     45,617.81 
  ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน    20,299.94     20,935.80 
  ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ    14,971.72     14,136.71 
    รวม    50,278.91     80,690.32 
  หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ         952.65      952.65 
      รวม    49,326.26     79,737.67 

หน่วย : ล้ำนบำท

    2557 2556
    รำคำทุน รำคำทุน

5.5.4	เงินลงทุนทั่วไป
  ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ   395.73           298.56 
  อื่น ๆ   0.00   0.00 
    รวม          395.73           298.56 
  หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ           92.40 92.40 
    รวม          303.33 206.16 
  รวมเงินลงทุนสุทธิ   267,478.86     246,852.90 
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 5.5.5 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึง่ในเงนิลงทนุเผือ่ขำยประเภทอืน่ ๆ 
       - แสดงตำมมลูค่ำยตุธิรรมแยกแสดงตำมรำยผู้จัดกำรกองทุน ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

                     2557 (มลูค่ำยติุธรรม)
   บลจ.สยำมไนท์  
   ฟันด์แมเนจเม้นท์ บลจ.กรงุไทย บลจ.เอม็เอฟซ ี บลจ.วรรณ บลจ.แอสเซสพลัส บลจ.ยโูอบ ี รวม
เงนิฝำกธนำคำร
 กระแสรำยวนั      44.31 - - - - - 44.31 
 เงนิฝำกออมทรพัย์  - 0.52 0.10 9.46 0.64 30.20 40.92 
  เงนิฝำกประจ�ำ - - - 0.53 - - 0.53 
               44.31 0.52 0.10 9.99 0.64 30.20 85.76  
บตัรเงนิฝำก (NCD) - - 15.24 - - - 15.24
   - - 15.24 - - - 15.24
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์อ่ืน
 - พนัธบตัรและตัว๋เงนิคลงั
  พนัธบตัรรฐับำล - - - 31.94  - - 31.94 
   - - - 31.94  - - 31.94 
 - หุน้กู้
  หุน้กูท้ีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิ - - 140.00 - - - 140.00 
   หุน้กูเ้อกชน (ต่ำงประเทศ) -  304.48 - - 314.30 285.46 904.24
   - 304.48 140.00 - 314.30 285.46 1,044.24 
 - ตรำสำรทนุ
  หุน้สำมญั        370.68 - - 150.31 - 208.83 729.82 
  กองทนุ - - - - 29.48  - 29.48 
            370.68  - - 150.31 29.48 208.83 759.30 
 - Equities Linked Notes - - -  519.28  - - 519.28
    - - - 519.28 - -    519.28 
 - ธรุกรรมซือ้ขำย
  เงนิตรำต่ำงประเทศ - - - (25.37)  - (17.18) (42.55)
   - - - (25.37)  - (17.18) (42.55)
ลกูหนีอ้ืน่   0.02 - 0.14 0.52 3.26 2.91 6.85 
    0.02 - 0.14 0.52 3.26 2.91 6.85 
เจ้ำหนีอ้ืน่ 0.36 14.78  5.38 0.43 17.87 0.17 38.99 
    0.36 14.78  5.38 0.43 17.87 0.17 38.99 
    414.65 290.22 150.10 686.24 329.81 510.05 2,381.07

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 ธนำคำรมมีลูค่ำเงนิลงทนุรำคำทนุจ�ำนวน 1,944.10 ล้ำนบำท และมมีลูค่ำยตุธิรรมจ�ำนวน 2,381.07 
ล้ำนบำท ซึง่ธนำคำรได้รบัผลตอบแทนจำกเงนิลงทนุในกองทนุส่วนบคุคลเป็นเงนิจ�ำนวน 539.62 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำ
เงินลงทุนจ�ำนวน 436.97 ล้ำนบำท 

หน่วย : ล้ำนบำท

   ประเภทธุรกิจ 2557 2556
 อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์   1,226.40   999.60 
 กองทุนและกลุ่มธุรกิจกำรเงิน  12,877.37  13,174.13 
 อื่น ๆ    12.58    12.58 
       รวม    14,116.35   14,186.31
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หน่วย : ล้ำนบำท

                     2556 (มลูค่ำยติุธรรม)
   บลจ.สยำมไนท์  
   ฟันด์แมเนจเม้นท์ บลจ.กรงุไทย บลจ.เอม็เอฟซ ี บลจ.วรรณ บลจ.แอสเซสพลัส บลจ.ยโูอบ ี รวม
เงนิฝำกธนำคำร
  กระแสรำยวัน      42.78            0.91 0.81 - - - 44.50 
  เงนิฝำกออมทรัพย์    - - 0.42 22.96 0.44 26.95 50.77 
       42.78 0.91 1.23 22.96 0.44 26.95 95.27 
บตัรเงนิฝำก (NCD) - - - - - 32.52 32.52 
   - - - - - 32.52 32.52 
เงนิลงทนุในหลักทรัพย์อ่ืน
 -  ตรำสำรหนี้
    ตัว๋สญัญำใช้เงนิทีไ่ม่ใช่
   สถำบนักำรเงนิ - - -  - - 50.00 50.00 
   - - -   - - 50.00 50.00 
  -  พนัธบตัรและตัว๋เงนิคลงั
    พนัธบตัรรฐับำล - - 294.45 364.52 - - 658.97 
   - - 294.45 364.52 - - 658.97   
 - หุน้กู้
  หุน้กูท้ีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงนิ  - - 140.00  - - - 140.00 
    หุน้กูเ้อกชน (ต่ำงประเทศ) -  310.54 - -  321.80 291.89 924.23 
   - 310.54 140.00 - 321.80 291.89 1,064.23 
  - ตรำสำรทนุ
    หุน้สำมญั 384.26 - - 143.83 - 167.61 695.70 
    กองทนุ  - - - - 22.34 - 22.34 
     384.26 - - 143.83 22.34 167.61 718.04 
  -  Equities Linked Notes  - - - 531.54  - - 531.54 
    - - - 531.54  - - 531.54 
  -  ธรุกรรมซือ้ขำย
    เงนิตรำต่ำงประเทศ  - (25.93) - (35.32) - (26.27)  (87.52)
   - (25.93) - (35.32) - (26.27)  (87.52)
ลกูหนีอ้ืน่ 4.67 - 0.14 22.47 3.19 2.70 33.17 
     4.67 -  0.14 22.47 3.19 2.70 33.17 

เจ้ำหนีอ้ืน่      14.71  0.28 5.48 1.00 29.93 0.17 51.57 
      14.71  0.28 5.48 1.00 29.93 0.17 51.57 
     417.00 285.24 430.34 1,049.00 317.84 545.23 3,044.65

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ธนำคำรมมีลูค่ำเงนิลงทนุรำคำทนุจ�ำนวน 2,496.20 ล้ำนบำท และมมีลูค่ำยตุธิรรมจ�ำนวน 3,044.65 
ล้ำนบำท ซึง่ธนำคำรได้รบัผลตอบแทนจำกเงนิลงทนุในกองทนุส่วนบคุคลเป็นเงนิจ�ำนวน 435.24 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำ
เงินลงทุนจ�ำนวน 548.45 ล้ำนบำท

 - แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

                   2557
   บลจ.สยำมไนท์  
   ฟันด์แมเนจเม้นท์ บลจ.กรงุไทย บลจ.เอม็เอฟซ ี บลจ.วรรณ บลจ.แอสเซสพลัส บลจ.ยโูอบ ี รวม
ยอดต้นงวด (รำคำทุน)       335.22      247.12    446.21    804.35        292.29    500.26   2,625.45 
ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์  - - - - - 32.50   32.50 
ยอดขำย/โอนหลักทรัพย์       (23.75)     (11.47) (290.24) (240.84) (6.61) (100.35) (673.26)
รวม (รำคำทุน)       311.47      235.65    155.97    563.51        285.68    432.41   1,984.69 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ              - - (38.45) (2.14) - - (40.59)
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น       103.18       54.57     32.58    124.87         44.13     77.64     436.97
ยอดปลำยงวด (มลูค่ำยตุธิรรม)       414.65 290.22 150.10 686.24  329.81 510.05  2,381.07
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5.6	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรำยกำรเคลื่อนไหว ดังนี้

	 5.6.1		งบการเงินเฉพาะธนาคาร
       เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

           ประเภท 
                                          ประเภท  หลกัทรพัย์         ร้อยละของหลกัทรพัย์ทีล่งทนุ        เงนิลงทนุ (วธิรีำคำทนุ)
   ชือ่บรษิทั                                 ธรุกจิ  ทีล่งทนุ   2557 2556 2557 2556
บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำร
  กองทุนธนชำต จ�ำกดั  ธรุกจิกำรเงนิ หุน้สำมญั 25.00 25.00 25.00 25.00 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำร
  กองทุนเอ็มเอฟซ ีจ�ำกดั (มหำชน)  ธรุกจิกำรเงนิ หุน้สำมญั 24.50 24.50  318.84 318.84 
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  ธรุกจิธนำคำร หุน้สำมญั 39.81 39.81   4,163.13  4,163.13 
บรษิทัทิพยประกันชวีติ จ�ำกดั (มหำชน)     ธรุกจิประกนัชวีติ หุน้สำมญั 21.00 20.29 622.77 510.59 
          รวม        5,129.74 5,017.56 
หัก ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ        4,163.13  1,790.04 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสทุธ ิ      966.61   3,227.52

 5.6.2  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
     เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

                    2556
   บลจ.สยำมไนท์  
   ฟันด์แมเนจเม้นท์ บลจ.กรุงไทย บลจ.เอ็มเอฟซี บลจ.วรรณ บลจ.แอสเซสพลัส บลจ.ยูโอบี รวม
ยอดต้นงวด (รำคำทุน) 357.12 259.31 446.21 843.52 1,403.63 1,138.12 4,447.91 
ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์ 295.17  - - - - 226.65         521.82 
ยอดขำย/โอนหลักทรัพย์  (317.07) (12.19) - (39.17)  (1,111.34) (864.51) (2,344.28)
รวม (รำคำทุน) 335.22 247.12 446.21 804.35 292.29 500.26 2,625.45 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - (110.00) (19.25) - - (129.25)
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น 81.78 38.12 94.13 263.90 25.55 44.97 548.45 
ยอดปลำยงวด (มลูค่ำยตุธิรรม) 417.00 285.24 430.34 1,049.00 317.84 545.23 3,044.65 

หน่วย : ล้ำนบำท

                    งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย          งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
   2557 2556 2557 2556
ยอดต้นงวด         993.34       4,730.05        5,017.56   4,137.91 
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
  ตำมวิธีส่วนได้เสีย         206.53 (4,467.69)  - -
บวก  ซื้อ/โอน         112.18          879.65 112.18 879.65 
หัก  เงินปันผลรับ        164.25     86.23 - -
หัก  กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  - 62.44  -  - 
        รวม       1,147.80 993.34 5,129.74 5,017.56 
หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - - 4,163.13 1,790.04 
  ยอดปลำยงวด 1,147.80 993.34 966.61 3,227.52
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บริษัทหลักทรัพย์
 จัดกำรกองทุน ธุรกิจ
 ธนชำต จ�ำกัด กำรเงิน หุ้นสำมัญ 25.00 25.00 25.00 25.00 85.00 103.45 
บริษัทหลักทรัพย์
 จัดกำรกองทุน
 เอ็มเอฟซี ธุรกิจ
 จ�ำกัด (มหำชน) กำรเงิน หุ้นสำมัญ 24.50 24.50 318.84 318.84 340.43 341.50 
ธนำคำรอิสลำม ธุรกิจ
 แห่งประเทศไทย ธนำคำร หุ้นสำมัญ 39.81 39.81 4,163.13 4,163.13 - -
บริษัททิพย ธุรกิจ
 ประกันชีวิต ประกัน
 จ�ำกัด (มหำชน) ชีวิต หุ้นสำมัญ 21.00 20.29 622.77 510.59 722.37 548.39 
     รวม       5,129.74 5,017.56 1,147.80 993.34 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ       4,163.13 1,790.04 - -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ        966.61 3,227.52 1,147.80 993.34 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้ตำมวิธีส่วนได้เสียโดยรับรู้จำกงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปี           
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี ส่วนธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทยรับรู้
จำกงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีแล้ว อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้บริหำรของธนำคำรเชื่อว่ำจะไม่มีรำยกำรปรับปรุงที่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทนุในธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย มยีอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 4,091.53 ล้ำนหุ้น เป็นจ�ำนวนเงนิ 
4,163.13 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไปแล้ว จ�ำนวนเงิน 1,790.04 ล้ำนบำท และในงวดนี้ธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อ       
กำรด้อยค่ำเพิ่มขึ้นจ�ำนวนเงิน 2,373.09 ล้ำนบำท รวมเป็นค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทั้งสิ้น จ�ำนวนเงิน 4,163.13 ล้ำนบำท 

เงินลงทุนในบริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 2.9972 ล้ำนหุ้น เป็น
จ�ำนวนเงิน 510.59 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.29 ของหุ้นสำมัญที่ออกและช�ำระแล้ว ธนำคำรได้ลงทุนเพิ่มอีกในเดือนเมษำยน 
2557 จ�ำนวน 0.6599 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 170.00 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 112.18 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจ�ำนวน 3.6571 
ล้ำนหุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 622.77 ล้ำนบำท และท�ำให้สัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.00

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียจ�ำนวนเงิน 206.53 ล้ำนบำท ยังไม่ได้   
รบัรูส่้วนแบ่งขำดทนุสทุธส่ิวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำเงนิลงทนุของธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 1,120.11 ล้ำนบำท ซึง่ธนำคำรไม่ม ี
ภำระหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับผลขำดทุนนี้ 

 5.6.3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทร่วม
     ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนโดยสรุปจำกงบกำรเงินของบริษัทร่วม ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

    งบแสดงฐำนะกำรเงิน
   2557  2556
   “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ตรวจสอบแล้ว”
 ชื่อบริษัท                                  สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของเจ้ำของ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของเจ้ำของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
 กองทุนธนชำต จ�ำกัด 472.99 142.48 330.51 534.77 131.52 403.25 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
 กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน)        1,623.96 240.24 1,383.72 1,638.57 286.09 1,352.48 
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย *     121,984.98 124,354.72 (2,369.74) 117,478.24 116,139.84 1,338.40 
บริษัททิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 8,479.16 5,649.18 2,829.98  5,646.41 3,686.12 1,960.29 
         รวม 132,561.09 130,386.62 2,174.47 125,297.99 120,243.57 5,054.42

* ฐำนะกำรเงินของธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนจำกผู้สอบบัญชีแล้ว 

หน่วย : ล้ำนบำท

    ประเภท ร้อยละของหลักทรัพย์ เงินลงทุน เงินลงทุน 

   ประเภท หลักทรัพย์ ที่ลงทุน (วิธีรำคำทุน) (วิธีส่วนได้เสีย)

ชื่อบริษัท ธุรกิจ ที่ลงทุน 2557 2556 2557 2556 2557 2556
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- รายงานประจ�าปี 2557136  

5.7		 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
      5.7.1  จ�ำแนกตำมประเภทสินเชื่อ

* ผลกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ส�ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557 ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนจำกผู้สอบบัญชีแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ธนำคำรมีเงินให้สินเชื่อซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมนโยบำยรัฐ ดังนี้
1. โครงกำรพกัหนีเ้กษตรกรรำยย่อยและประชำชนผูม้รีำยได้น้อยทีม่หีนีค้งค้ำงต�ำ่กว่ำ 500,000.00 บำท และลกูหนีม้สีถำนะหนี้

เป็น NPLs ในวงเงิน 5,205.82 ล้ำนบำท โดยลูกหนี้ที่เข้ำเงื่อนไขจะได้รับกำรพักช�ำระหนี้เงินต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2554 ถึงวันที่   
30 กันยำยน 2557 และไม่ต้องช�ำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงกำรพักเงินต้น ซ่ึงรัฐบำลจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
เบิกชดเชยทุกสิน้ไตรมำส ธนำคำรรบัรูร้ำยได้เงนิชดเชยดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน โดยโครงกำรได้สิน้สดุแล้วเมือ่วนัที ่30 กนัยำยน 2557 และ
ธนำคำรรับรู้รำยได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจำกรัฐบำลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวนเงิน 0.14 ล้ำนบำท 

2. โครงกำรพักหนี้เกษตรกรรำยย่อยและประชำชนผู้มีรำยได้น้อยที่มีหนี้คงค้ำงต�่ำกว่ำ 500,000.00 บำท และลูกหนี้มีสถำนะ
ปกต ิโดยลกูหนีท้ีเ่ข้ำเงือ่นไขสำมำรถเลอืกรบักำรพกัเงนิต้นและลดอตัรำดอกเบีย้ของสนิเชือ่ทีม่อียูเ่ดมิ ในอตัรำร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี หรือลดอัตรำดอกเบี้ยของสินเชื่อที่มีอยู่เดิมในอัตรำร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยไม่พักเงินต้น เป็นระยะเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กันยำยน 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2558 ซึ่งรัฐบำลจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.50 ต่อปี เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมำส 
ธนำคำรรับรู้รำยได้เงินชดเชยดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีลูกหนี้เข้ำร่วมโครงกำรคงเหลือจ�ำนวน 14,389 รำย 
จ�ำนวนเงิน 1,312.89 ล้ำนบำท และธนำคำรรบัรูร้ำยได้เงนิชดเชยดอกเบีย้จำกรฐับำลส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวนเงนิ 
29.29 ล้ำนบำท 

3. โครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนำคำรออมสิน ให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสำหกรรม จ�ำนวน 6 แห่ง 
ประกอบด้วย บำงปะอิน บำงกะดี โรจนะ ไฮเทค นวนคร และสหรัตนนคร วงเงิน 15,000.00 ล้ำนบำท คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 
0.01 ต่อปี ระยะเวลำโครงกำร 15 ปี ธนำคำรเริ่มทยอยปล่อยเงินกู้ตำมโครงกำรในเดือนกรกฎำคม 2556 โดยให้จ่ำยเฉพำะดอกเบี้ย
และไม่ต้องจ่ำยคืนเงินต้นใน 5 ปีแรก ซึ่งรัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยโดยค�ำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำ 12 เดือนส�ำหรับผู้ฝำก

หน่วย : ล้ำนบำท

   งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
                    2557                                    2556 
                      “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”                       “ตรวจสอบแล้ว”
 ชื่อบริษัท รำยได้รวม  ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ รำยได้รวม  ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
    กองทุนธนชำต จ�ำกัด  831.10 290.27 797.00  285.43 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
    กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหำชน) 944.66 238.76 1,179.05 340.83 
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย * 1,444.33 (3,714.44) 6,727.03 2,645.41 
บริษัททิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 4,444.65 399.73 4,017.44 94.90 
         รวม  7,664.74 (2,785.68) 12,720.52 3,366.57 

หน่วย : ล้ำนบำท

     2557 2556
เงินเบิกเกินบัญชี      23,526.04    21,416.78 
เงินให้กู้ยืม    1,491,130.28   1,436,266.98 
ตั๋วเงิน        90,595.11       81,427.68 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ             235.53            273.84 
หัก รำยได้รอตัดบัญชี             384.53          350.37 
    รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชี   1,605,102.43   1,539,034.91 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ           6,821.09       7,740.24 
     รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ    1,611,923.52   1,546,775.15 
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตำมเกณฑ์ ธปท.     26,884.44       22,766.59 
  2. เงินส�ำรองส่วนเกิน           9,347.44        9,347.44 
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้                13.92              16.20 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ     1,575,677.72   1,514,644.92
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หน่วย : ล้ำนบำท

   2557  2556
     ค่ำเผื่อหนี้   ค่ำเผื่อหนี้ 
    เงินให้กู้ยืม สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมสุทธิ เงินให้กู้ยืม สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมสุทธิ
สินเชื่อเพื่อพัฒนำกลุ่มอำชีพ     610,640.88 10,475.75 600,165.13 628,884.94 9,946.76 618,938.18 
สินเชื่อเคหะ     288,678.24 5,771.35 282,906.89 247,119.32 5,657.99 241,461.33 
สินเชื่อสวัสดิกำร     186,380.48 7,470.26 178,910.22 197,919.00 5,907.29 192,011.71 
สินเชื่อภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ       69,858.89 79.10 69,779.79 70,162.41 97.25 70,065.16 
สินเชื่อโครงกำรธนำคำรประชำชน       67,896.85 3,570.66 64,326.19 61,146.25 2,453.50 58,692.75 
สินเชื่อธุรกิจทั่วไป       65,081.34 1,993.00 63,088.34 58,077.91 1,573.43 56,504.48 
สินเชื่อไทรทอง       64,140.37 1,260.49 62,879.88 54,069.75 1,172.22 52,897.53 
สินเชื่อชีวิตสุขสันต์       37,082.48 106.39        36,976.09 34,021.21 102.55 33,918.66 
สินเชื่อธุรกิจรำยใหญ่ 30,869.92 1,984.99 28,884.93 26,130.07 2,104.68 24,025.39 
อื่น ๆ       70,500.83 1,961.16 68,539.67 58,736.12 1,468.34 57,267.78 
     รวม   1,491,130.28 34,673.15 1,456,457.13 1,436,266.98 30,484.01 1,405,782.97

นอกจำกนี้ ธนำคำรมีเงินให้สินเชื่อส่วนหนึ่งที่เป็นโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2554 ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งธนำคำรให้กู้ตำมโครงกำรดังกล่ำวแล้ว วงเงิน 59,652.01 ล้ำนบำท โดยให้กู้
ส�ำหรับบุคคลธรรมดำไม่เกิน 3.00 ล้ำนบำท และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไม่เกิน 30.00 ล้ำนบำท คิดดอกเบี้ย
ในอัตรำร้อยละ 3.00 ต่อปี นับตั้งแต่ธนำคำรอนุมัติและท�ำนิติกรรมสัญญำไม่เกิน 5 ปี และไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม 2561 หลังจำกนั้น
อัตรำดอกเบีย้เงนิกูเ้ป็นไปตำมประกำศธนำคำร ธนำคำรได้รบัผลตอบแทนอตัรำดอกเบีย้จำกเงินให้กู้ยมืหกัดอกเบีย้จ่ำยตัว๋สญัญำใช้เงนิ
ที่ออกเพื่อกู้ยืมเงินจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งเท่ำกับอัตรำร้อยละ 2.99 ต่อปี) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2557 มีลูกหนี้เข้ำร่วมโครงกำรคงเหลือจ�ำนวน 58,903 รำย จ�ำนวนเงิน 38,884.31 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินของธนำคำรจ�ำนวน 
11,689.26 ล้ำนบำท และเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ธนำคำรกู้ยืมจ�ำนวน 27,195.05 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 5.15) 

 5.7.2  จ�ำแนกตำมประเภทเงินให้กู้ยืม

ทั่วไปสูงสุดของธนำคำรออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตรำผลตอบแทนจำกกำรให้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ำกับอัตรำ
ร้อยละ 3.72 ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมำส ธนำคำรรับรู้รำยได้ทั้งส่วนของดอกเบี้ยจำกกำรให้กู้และเงินชดเชยดอกเบี้ยจำกรัฐบำล
ทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มียอดเบิกจ่ำยตำมโครงกำรแล้ว จ�ำนวนเงิน 1,740.82 ล้ำนบำท และธนำคำรรับรู้รำยได้           
เงินชดเชยดอกเบี้ยจำกรัฐบำลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวนเงิน 65.28 ล้ำนบำท 

4. โครงกำรสนิเชือ่เพือ่ก่อสร้ำงระบบป้องกันอทุกภยัในนคิมอตุสำหกรรมทีก่ำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทยด�ำเนนิกำรเอง 
วงเงิน 3,546.24 ล้ำนบำท คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลำโครงกำร 15 ปี ธนำคำรเริ่มปล่อยเงินกู้ตำมโครงกำร       
เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2556 โดยให้จ่ำยเฉพำะดอกเบี้ยและไม่ต้องจ่ำยคืนเงินต้นใน 5 ปีแรก ซึ่งรัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยโดยค�ำนวณ
จำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำ 12 เดือนส�ำหรับผู้ฝำกทั่วไปสูงสุดของธนำคำรออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตรำผลตอบแทน
จำกกำรให้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ำกับอัตรำร้อยละ 3.72 ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมำส ธนำคำรรับรู้รำยได้ทั้งส่วน
ของดอกเบี้ยจำกกำรให้กู้และเงินชดเชยดอกเบี้ยจำกรัฐบำลทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มียอดเบิกจ่ำยตำมโครงกำรแล้ว 
จ�ำนวนเงิน 901.79 ล้ำนบำท และธนำคำรรับรู้รำยได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจำกรัฐบำลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวนเงิน 
15.56 ล้ำนบำท 

5. โครงกำรสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพอิสระรำยย่อยที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยและวำตภัยในปี 2553 วงเงิน 
2,000.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ในกำรประกอบอำชีพหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงินกู้ต่อรำยไม่เกิน 50,000.00 
บำท สิน้สดุวนัรบัค�ำขอกูว้นัที ่31 มกรำคม 2554 ระยะเวลำกู้ยมืสงูสดุไม่เกิน 5 ปี คิดดอกเบีย้จำกผูกู้้ในอตัรำคงทีร้่อยละ 0.50 ต่อเดอืน 
ตลอดอำยุสัญญำกู ้ มีลูกหนี้เข้ำร่วมโครงกำรคงเหลือจ�ำนวน 753 รำย จ�ำนวนเงิน 8.79 ล้ำนบำท และธนำคำรรับรู ้รำยได้
เงินชดเชยจำกรัฐบำลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวนเงิน 10.71 ล้ำนบำท

สินเชื่อเพ่ือพัฒนำกลุ่มอำชีพ เป็นกำรให้สินเชื่อเพื่อพัฒนำชีวิตครู ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
ข้ำรำชกำรทหำร 

สินเชื่อสวัสดิกำร เป็นกำรให้สินเชื่อสวัสดิกำรส�ำหรับข้ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนหน่วยงำนเอกชน และ
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ 
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	 5.7.4		จ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจและกำรจัดชั้น

หน่วย	:	ล้ำนบำท

                                                                                   2557
	 	 	 	 	 กล่ำวถึง	 ต�่ำกว่ำ	
	 	 	 	 ปกติ	 เป็นพิเศษ	 มำตรฐำน	 สงสัย	 สงสัยจะสูญ	 รวม
กำรเกษตรและเหมืองแร่	 1,642.15									162.21	 30.60	 2.18	 	408.41	 2,245.55	
อุตสำหกรรมกำรผลิต
			และกำรพำณิชย์	 23,524.18									566.25	 85.58	 63.31	 	599.29	 24,838.61
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
			และกำรก่อสร้ำง	 20,246.84										814.12								 498.54	 576.48	 1,780.56	 23,916.54	
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร	 192,504.22							 1,035.13								 547.54	 430.55	 2,247.94	 196,765.38	
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย	 277,329.97							 7,262.07	 1,114.04	 828.88	 2,457.99	 288,992.95	
อื่น	ๆ					 1,012,798.76					 42,579.80	 3,680.85	 3,623.16	 5,660.83	 1,068,343.40	
รวม						 1,528,046.12	 52,419.58	 5,957.15	 5,524.56	 13,155.02	 1,605,102.43	

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจอื่น	ๆ	จ�ำนวน	1,067,334.20	ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนำกลุ่ม
อำชีพ	จ�ำนวน	628,884.94	ล้ำนบำท	และสินเชื่อสวัสดิกำร	197,919.00	ล้ำนบำท 

หน่วย	:	ล้ำนบำท

	 	 	 																																																																																	2556
	 	 	 	 	 กล่ำวถึง	 ต�่ำกว่ำ	
	 	 	 	 ปกติ	 เป็นพิเศษ	 มำตรฐำน	 สงสัย	 สงสัยจะสูญ	 รวม
กำรเกษตรและเหมืองแร่									 1,081.07	 160.27	 23.18	 1.32	 407.74	 1,673.58	
อุตสำหกรรมกำรผลิต
			และกำรพำณิชย์								 17,120.15	 661.06	 55.80	 	76.03	 552.62	 18,465.66	
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
			และกำรก่อสร้ำง								 21,867.47	 1,264.40	 775.52	 61.78	 1,133.30		 25,102.47	
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร						 174,994.88	 857.67	 284.15	 849.83	 2,056.59	 179,043.12	
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย					 238,044.64	 5,323.62	 903.26	 736.41	 2,407.95	 247,415.88	
อื่น	ๆ				 1,026,733.89	 31,734.19	 3,198.63	 2,768.97	 2,898.52		 1,067,334.20	
รวม			 	 1,479,842.10	 40,001.21	 5,240.54	 	4,494.34	 9,456.72	 1,539,034.91	

	 หน่วย	:	ล้ำนบำท

	 	 	 2557	 	 2556
	 	 	 	 ในประเทศ	 ต่ำงประเทศ											รวม								ในประเทศ	 ต่ำงประเทศ	 รวม
เงินบำท			 1,594,973.11	 10,129.32	 1,605,102.43	 1,531,718.57	 7,316.34	 1,539,034.91	
รวม			 	 1,594,973.11	 10,129.32	 1,605,102.43	 1,531,718.57	 7,316.34	 1,539,034.91

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจอื่น	ๆ	จ�ำนวน	1,068,343.40	ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนำกลุ่ม
อำชีพ	จ�ำนวน	610,640.88	ล้ำนบำท	และสินเชื่อสวัสดิกำร	186,380.48	ล้ำนบำท

สินเชื่อโครงกำรธนำคำรประชำชน	เป็นกำรให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบอำชีพ	หรือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีพ	 หรือช�ำระหนี้สินอื่นๆ	 ส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยย่อย	 ผู้มีรำยได้ประจ�ำ	 หรือผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบ 
อำชีพใดๆ	ที่มีควำมตั้งใจจะประกอบอำชีพอิสระรำยย่อย	

สินเชื่อไทรทอง	เป็นกำรให้สินเชื่อเพื่อกำรศึกษำ	เพื่อกำรท่องเที่ยว	กลุ่มวิชำชีพทำงกำรแพทย์	เพื่อกำรอุปโภคบริโภค	เพื่อไป
ท�ำงำนต่ำงประเทศ	และอเนกประสงค์	

ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	2557	 และ	2556	 เงินให้กู้ยืมสินเชื่อภำครัฐและรัฐวิสำหกิจได้รวมเงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นสำมัญเป็น											
หลกัประกัน	จ�ำนวน	3,014.26	ล้ำนบำท	และ	3,014.26	ล้ำนบำท	และเงนิให้กูย้มือืน่ๆ	ได้รวมเงนิให้สนิเชือ่ทีส่�ำนกังำนกองทนุพฒันำเมอืงใน
ภูมิภำคให้กู้ยืมแก่เทศบำล	จ�ำนวน	483.76	ล้ำนบำท	และ	502.31	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

	 5.7.3		จ�ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
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หน่วย : ล้ำนบำท

    2557
      อัตรำที่ใช้ในกำรตั้ง 
    เงินให้สินเชื่อและ ยอดสุทธิที่ใช้ในกำรตั้ง*  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
    ดอกเบี้ยค้ำงรับ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินส�ำรองขั้นต�่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
  จัดชั้นปกติ     1,528,046.12 940,568.74 1 9,405.69 
  จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ         52,419.58  39,323.30  2 786.46 
  จัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน            5,957.15 4,263.91  100 4,263.91 
  จัดชั้นสงสัย            5,524.56 3,922.19 100 3,922.19 
  จัดชั้นสงสัยจะสูญ          13,155.02 8,506.19  100 8,506.19 
    รวม     1,605,102.43 996,584.33  26,884.44 
  บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ 6,821.09           
   รวม 1,611,923.52 
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน          9,347.44 
   รวม    36,231.88

 5.7.5  จ�ำแนกตำมประเภทกำรจัดชั้น

หน่วย : ล้ำนบำท

      2557 2556

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    24,636.73 19,191.60 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น            1.37 1.14 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      7,944.44 6,708.07 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ    0.45 0.41

* ยอดสทุธทิีใ่ช้ในกำรตัง้ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค�ำนวณจำกยอดคงค้ำงของต้นเงินทีไ่ม่รวมดอกเบีย้ค้ำงรบัหลงัหกัหลกัประกนัหรอืมูลหนีห้ลงัหกัมูลค่ำปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะได้
รับจำกลูกหนี้ หรือมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยหลักประกัน ยกเว้น ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อเป็นยอดสุทธิหลังหักรำยได้รอตัดบัญชีออกแล้ว

 5.7.6  สินเชื่อด้อยคุณภำพ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน สงสัย

และสงสัยจะสูญ โดยเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อที่เป็นรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

    2556

      อัตรำที่ใช้ในกำรตั้ง 
    เงินให้สินเชื่อและ ยอดสุทธิที่ใช้ในกำรตั้ง*  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
    ดอกเบี้ยค้ำงรับ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1.  เงินส�ำรองขั้นต�่ำตำมเกณฑ์ ธปท.
  จัดชั้นปกติ      1,479,842.10 969,764.94  1 9,697.65 
  จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ         40,001.21 29,270.44  2 585.41 
  จัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน            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  
    รวม      1,539,034.91 1,011,518.91  22,766.59 
  บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ 7,740.24            
   รวม 1,546,775.15  
2. เงินส�ำรองส่วนเกิน          9,347.44 
   รวม    32,114.03
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรได้บันทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้และรำยได้
ดอกเบี้ยรับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

   2557 2556

ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้         140.60            0.03 
รำยได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้           2.98        5.49 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมียอดคงค้ำงของลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้ทั้งสิ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

   2557 2556

ยอดคงค้ำงของลูกหนี้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 802.65 802.65

 5.7.8  ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หน่วย : ล้ำนบำท

                                                       2557
                                                                       จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ่ำยตำมสัญญำ

   ไม่เกิน 1 ปี มำกกว่ำ 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตำมสัญญำเช่ำ       54.05 162.61 18.87 235.53 
หัก รำยได้ทำงกำรเงินรอกำรรับรู้    49.54 
มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ลูกหนี้
    ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ    185.99 
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2.57 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ    183.42

 5.7.7  กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
     ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมีสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับลูกหนี้แยกตำมวิธีกำรปรับ

โครงสร้ำงหนี้ได้ ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

    2556

                                                       จ�ำนวนหนี้ตำมบัญชี                           สินทรัพย์ที่รับโอน
    จ�ำนวน ก่อนปรับ หลังปรับ ชนิดของ มูลค่ำ
 วิธีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ รำย โครงสร้ำงหนี้ โครงสร้ำงหนี้ สินทรัพย์ ยุติธรรม

กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้ 1 0.40 0.37  - 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในหลำยลักษณะ   - - -   -     

  รวม 1 0.40 0.37  -

หน่วย : ล้ำนบำท

    2557

                                  จ�ำนวนหนี้ตำมบัญชี                           สินทรัพย์ที่รับโอน
    จ�ำนวน ก่อนปรับ หลังปรับ ชนิดของ มูลค่ำ
 วิธีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ รำย โครงสร้ำงหนี้ โครงสร้ำงหนี้ สินทรัพย์ ยุติธรรม

กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้ - - -  - 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในหลำยลักษณะ   1          217.61 - เงินสดและหุ้นสำมัญ 77.01 

     รวม 1 217.61 -  77.01

58-05-117_108-153 Oomsin_Y Coatedtoyo.indd   140 6/12/15   8:14 PM



ธนาคารออมสิน - 141

หน่วย : ล้ำนบำท

                                                       2556
                                                                       จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ่ำยตำมสัญญำ
   ไม่เกิน 1 ปี มำกกว่ำ 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตำมสัญญำเช่ำ      78.66 194.03 1.15 273.84
หัก  รำยได้ทำงกำรเงินรอกำรรับรู้    58.10
มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ลูกหนี้
    ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ    215.74 
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    5.54 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ    210.20

หน่วย : ล้ำนบำท

                                                                                         2557
     กล่ำวถึง ต�่ำกว่ำ            สงสัย            ส�ำรอง 
    ปกติ เป็นพิเศษ มำตรฐำน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม
ยอดต้นงวด    9,697.65 585.41 3,988.62 3,402.77 5,092.14 9,347.44 32,114.03
หนี้สงสัยจะสูญ      (291.96) 201.05 275.29 519.42 3,808.58 - 4,512.38 
หนี้สูญตัดบัญชี              - - - - (394.53) - (394.53)
ยอดปลำยงวด    9,405.69 786.46 4,263.91 3,922.19 8,506.19 9,347.44 36,231.88

5.9			 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

     2557 2556
ยอดต้นงวด            16.20 21.00 
ตัดจ�ำหน่ำย              2.28 4.80 
ยอดปลำยงวด            13.92 16.20

5.8	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้ำนบำท

                                                                                     2556
     กล่ำวถึง ต�่ำกว่ำ  สงสัย ส�ำรอง 
    ปกติ เป็นพิเศษ มำตรฐำน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม
ยอดต้นงวด  9,683.85   364.04   2,927.95   1,757.66 4,411.79 9,347.44 28,492.73
หนี้สงสัยจะสูญ       13.80   221.37   1,060.67 1,645.11 1,395.32 - 4,336.27 
หนี้สูญตัดบัญชี  - -  - - (714.97) - (714.97)
ยอดปลำยงวด  9,697.65   585.41   3,988.62   3,402.77 5,092.14 9,347.44 32,114.03 

 5.7.8  ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อ (ต่อ)

5.10	 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
หน่วย : ล้ำนบำท

                                                                                        2557

   ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น จ�ำหน่ำย/โอน ยอดปลำยงวด

อสังหำริมทรัพย์     2,062.66 524.49 469.50 2,117.65 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ          65.88 (8.53) 5.53 51.82 
รวมทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ     1,996.78 533.02 463.97 2,065.83 

หน่วย : ล้ำนบำท

                                                                                        2556

   ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น จ�ำหน่ำย/โอน ยอดปลำยงวด

อสังหำริมทรัพย์     1,869.52 609.79 416.65 2,062.66 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ          19.80     51.81 5.73  65.88 
รวมทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ     1,849.72    557.98 410.92 1,996.78 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมอีสงัหำรมิทรพัย์ทีไ่ด้จำกกำรช�ำระหนี ้จ�ำนวน 2,117.65 ล้ำนบำท และ 2,062.66 
ล้ำนบำท ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ�ำนวน 1,150.40 ล้ำนบำท และ 926.32 ล้ำนบำท และ
ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน จ�ำนวน 967.25 ล้ำนบำท และ 1,136.34 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมกี�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิรอกำรขำย จ�ำนวน 165.09 ล้ำนบำท 
และ 155.28 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
 5.11		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมีอำคำรและอุปกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทั้งจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่ซึ่งมี
รำคำทุน จ�ำนวน 4,042.45 ล้ำนบำท และ 3,862.55 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

หน่วย : ล้ำนบำท

        2556

    รำคำทนุ                                ค่ำเสือ่มรำคำสะสม    ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  ทีด่นิ อำคำร 

                  ยอด  จ�ำหน่ำย/ ยอด ยอด ค่ำเสือ่ม จ�ำหน่ำย/ ยอด ยอด เพ่ิมข้ึน/ ยอด และ

  ต้นงวด เพิม่ขึน้ โอน ปลำยงวด ต้นงวด รำคำ โอน ปลำยงวด ต้นงวด (ลดลง) ปลำยงวด อปุกรณ์สุทธิ

ทีด่นิ   1,734.69       33.13 (19.44) 1,748.38  - - - -  75.00 11.17 86.17 1,662.21 

อำคำร  5,013.68      764.38 (23.90) 5,754.16 2,938.17 191.11 (22.26) 3,107.02    36.72  121.74  158.46 2,488.68  

อปุกรณ์   8,221.74     1,135.45 (660.05) 8,697.14 5,424.92 1,049.98  (655.28) 5,819.62 - - - 2,877.52  

สนิทรพัย์

 ระหว่ำง

   ด�ำเนนิกำร  697.61 2,396.01 (1,782.75) 1,310.87 - - - - - - - 1,310.87 

    รวม  15,667.72 4,328.97 (2,486.14) 17,510.55 8,363.09 1,241.09 (677.54) 8,926.64 111.72 132.91 244.63 8,339.28 

 หน่วย : ล้ำนบำท

     2557 2556

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี    1,406.25 1,241.09 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ   - 132.91

หน่วย : ล้ำนบำท

          2557

    รำคำทนุ                                ค่ำเสือ่มรำคำสะสม    ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  ทีด่นิ อำคำร 

                  ยอด  จ�ำหน่ำย/ ยอด ยอด ค่ำเสือ่ม จ�ำหน่ำย/ ยอด ยอด เพ่ิมข้ึน/ ยอด และ

  ต้นงวด เพิม่ขึน้ โอน ปลำยงวด ต้นงวด รำคำ โอน ปลำยงวด ต้นงวด (ลดลง) ปลำยงวด อปุกรณ์สุทธิ

ทีด่นิ  1,748.38  68.64 (23.41) 1,793.61 - -  - -  86.17 - 86.17 1,707.44 

อำคำร  5,754.16 465.00 (18.66) 6,200.50 3,107.02 232.36  (16.79) 3,322.59 158.46 - 158.46  2,719.45 

อปุกรณ์  8,697.14 1,198.86 (616.47) 9,279.53 5,819.62 1,173.89 (614.48) 6,379.03 - - -  2,900.50 

สนิทรพัย์

 ระหว่ำง

   ด�ำเนนิกำร 1,310.87      1,406.99 (1,827.76) 890.10 - - - - - - -  890.10 

 รวม 17,510.55 3,139.49 (2,486.30) 18,163.74  8,926.64 1,406.25 (631.27) 9,701.62 244.63 - 244.63 8,217.49 
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ในปี 2557 ธนำคำรมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมำยเหตุข้อ 2.4.11) มีผลท�ำให้ค่ำตัด
จ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1.49 ล้ำนบำท และก�ำไรลดลงด้วยจ�ำนวนเดียวกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยทั้งจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ซึ่งมีรำคำทุน จ�ำนวน 426.01 ล้ำนบำท และ 452.69 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

5.13	 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

5.12	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

   หน่วย : ล้ำนบำท

                                                                  2557    2556

รำยได้ค้ำงรับ       1,747.21 1,727.29 
สิทธิกำรเช่ำ           28.66 34.80 
ลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุน       1,816.32 2,660.77 
พัก - ซื้อทรัพย์ขำยทอดตลำด          850.25  927.78 
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด   1,041.82 1,090.77 
รอกำรปรับปรุง - สินเชื่อ            6.56 6.69 
     รวม       5,490.82     6,448.10 

 หน่วย : ล้ำนบำท

     2557 2556

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี   246.34 172.52

หน่วย : ล้ำนบำท

                        2556

                รำคำทุน                         ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม   สินทรัพย์ 
    ยอด จ�ำหน่ำย/ ยอด ยอด ค่ำตัด จ�ำหน่ำย/ ยอด ไม่มีตัวตนอื่น
   ต้นงวด เพิ่มขึ้น โอน ปลำยงวด ต้นงวด จ�ำหน่ำย โอน ปลำยงวด สุทธิ
โปรแกรม
 คอมพิวเตอร์ 1,563.91 292.24 (5.57)  1,850.58 864.28 172.52 (5.57) 1,031.23   819.35 

 รวม      1,563.91 292.24 (5.57)  1,850.58 864.28 172.52  (5.57) 1,031.23   819.35 

หน่วย : ล้ำนบำท

                        2557

                รำคำทุน                         ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม             สินทรัพย์ 
   ยอด  จ�ำหน่ำย/ ยอด ยอด ค่ำตัด จ�ำหน่ำย/ ยอด ไม่มีตัวตนอื่น
   ต้นงวด เพิ่มขึ้น โอน ปลำยงวด ต้นงวด จ�ำหน่ำย โอน ปลำยงวด สุทธิ
โปรแกรม
 คอมพิวเตอร์ 1,850.58 611.26 (51.57) 2,410.27 1,031.23 246.34 (51.56) 1,226.01 1,184.26 
 รวม    1,850.58    611.26   (51.57)   2,410.27    1,031.23     246.34   (51.56)   1,226.01   1,184.26 
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 หน่วย : ล้ำนบำท

   2557  2556
      ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม

 เงินบำท      1,949,879.87 2,623.86 1,952,503.73 1,877,223.04 2,202.41 1,879,425.45 
 รวม      1,949,879.87 2,623.86 1,952,503.73 1,877,223.04 2,202.41 1,879,425.45 

ลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุนจ�ำนวน 1,816.32 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรที่ตกลงขำยเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้ Settlement ซึ่งจะมี
ระยะเวลำประมำณ 1 - 5 วันท�ำกำร

พัก - ซือ้ทรพัย์ขำยทอดตลำดจ�ำนวน 850.25 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรพกัยอดหนีข้องลกูหนีส้นิเชือ่ ซ่ึงจะปรบัปรงุจดัสรรช�ำระหนี้
เมื่อได้รับบัญชีแสดงกำรรับ - จ่ำยเงินจำกกรมบังคับคดีหรือส�ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด

ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจ�ำนวน 1,041.82 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
 -  ลูกหนี้ค่ำบริหำรจัดกำรของส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำคจ�ำนวน 24.09 ล้ำนบำท 
 -  รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขำดบัญชีจ�ำนวน 0.37 ล้ำนบำท ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริต จ�ำนวน 316.68 

ล้ำนบำท หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน และลูกหนี้เงินขำดบัญชีจ�ำนวน 2.75 ล้ำนบำท หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 2.38 
ล้ำนบำท คงเหลือจ�ำนวน 0.37 ล้ำนบำท

 -  รอโอนลูกหนี้ - อื่น ๆ จ�ำนวน 194.34 ล้ำนบำท
 -  และอื่น ๆ อีกจ�ำนวน 823.02 ล้ำนบำท
รอกำรปรบัปรุง - สนิเช่ือจ�ำนวน 6.56 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรปรบัปรงุยอดคงเหลอืสนิเชือ่ในระบบงำน ERP-FIS ให้ถกูต้องตรงกบั

ยอดคงเหลือในบัญชีคุมยอดของสำขำ ซึ่งจะบันทึกรำยกำรแก้ไขในระบบงำน ERP-FIS ในเดือนถัดไป
5.14	 เงินรับฝาก
 5.14.1  จ�ำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก
 

เงินฝำกออมทรัพย์จ�ำนวน 749,034.43 ล้ำนบำท ได้รวมเงนิประกนัตวัของพนกังำน (ทช.1) จ�ำนวน 154.85 ล้ำนบำท ทีพ่นกังำน
จะไม่สำมำรถถอนได้จนกว่ำจะพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน

เงินรับฝำกอื่น ๆ จ�ำนวน 2,320.48 ล้ำนบำท ได้รวมเงินที่ผู้ฝำกทอดทิ้งจ�ำนวน 2,296.60 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นบัญชีที่ผู้ฝำกไม่มำ
ติดต่อกับธนำคำรตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด ส�ำหรับบัญชีที่มียอดไม่เกิน 500.00 บำท ธนำคำรจะหักไว้เป็นรำยได้ค่ำรักษำบัญชีในอัตรำ
ที่ธนำคำรประกำศตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติธนำคำรออมสิน พ.ศ. 2489 ว่ำด้วยกำร
รับฝำกเงินออมสิน

 5.14.2  จ�ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ผู้ฝำก

 
หน่วย : ล้ำนบำท

                ประเภทเงินรับฝำก 2557 2556

จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม          3,467.00            2,756.67 
ออมทรัพย์       749,034.43  745,417.14 
จ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำ
 - ประจ�ำ  425,599.32   380,501.00 
 - สลำกออมสินและพันธบัตร  662,934.07  655,761.21 
 - เงินสงเครำะห์ชีวิตและครอบครัว 109,148.43 1,197,681.82 92,558.77   1,128,820.98 
เงินรับฝำกอื่น ๆ          2,320.48  2,430.66 
 รวม    1,952,503.73  1,879,425.45 
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5.15		รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(หนี้สิน)
 หน่วย : ล้ำนบำท

         2557   2556
        เมื่อทวงถำม มีระยะเวลำ รวม เมื่อทวงถำม มีระยะเวลำ รวม
ในประเทศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
     กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ      8.59  27,195.05 27,203.64 2.03 33,673.58 33,675.61 
ธนำคำรพำณิชย์       0.01 20,880.00 20,880.01 - 34,080.00 34,080.00 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ   - 2,800.00 2,800.00 7.19 1,000.00 1,007.19 
สถำบันกำรเงินอื่น   - - - - 200.00 200.00 
     รวมในประเทศ   8.60  50,875.05 50,883.65 9.22 68,953.58 68,962.80 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ จ�ำนวน 50,883.65 ล้ำนบำท ได้รวมตั๋วสัญญำใช้เงินที่ธนำคำรเป็นผู้ออกตั๋วสัญญำ
ใช้เงินเพื่อกู้ยืมเงินจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 27,195.05 ล้ำนบำท เพื่อน�ำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย 
ตำมพระรำชก�ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2555 
และตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 12/2555 เรื่อง กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำก
อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2555 วงเงินตำมโครงกำรทั้งสิ้น 300,000.00 ล้ำนบำท เป็นเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ให้สถำบันกำรเงินกู้ยืมไม่เกิน 210,000.00 ล้ำนบำท และเป็นเงินของสถำบันกำรเงินไม่ต�่ำกว่ำ 90,000.00 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 5.7) 
ซึง่เบกิใช้วงเงนิทีจ่ดัสรรได้จนกว่ำจะเตม็จ�ำนวนหรอืจนถึงวนัที ่31 ธันวำคม 2556 โดยตัว๋สญัญำใช้เงินมอีำยไุม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัทีอ่อก
และไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรแห่งประเทศไทยเรียกเก็บดอกเบี้ยจำกสถำบันกำรเงิน ในอัตรำร้อยละ 0.01 ต่อปี และ
ธนำคำรเรียกเก็บจำกผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัยไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี เมื่อธนำคำรได้รับช�ำระหนี้ทั้งหมดหรือบำงส่วนก่อน
วนัท่ีตัว๋สัญญำใช้เงนิถงึก�ำหนด ธนำคำรต้องช�ำระหนีใ้ห้ธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมสดัส่วนทีไ่ด้รบัช�ำระรวมดอกเบีย้ ธนำคำรจะรบัรู้
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกยอดคงเหลือของตั๋วสัญญำใช้เงินทุกวันสิ้นเดือน และช�ำระดอกเบี้ยส�ำหรับยอดตั๋วสัญญำใช้เงินคงค้ำงปีละ 2 งวด คือ
สิ้นเดือนมิถุนำยน และสิ้นเดือนธันวำคม ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บในวันท�ำกำรแรกของเดือนถัดไป

5.16		ประมาณการหนี้สิน
หน่วย : ล้ำนบำท

         2557  2556
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
 บ�ำเหน็จ/บ�ำนำญ          31,888.04  23,451.78 
 บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ           1,691.67  1,276.12 
 บ�ำเหน็จพิเศษ            1,570.16  985.55 
 เงินชดเชย            2,702.80 2,076.19 
 ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอำยุ               87.99 69.37 
 ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงำนมำนำน             284.02 135.25
 รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำน        38,224.68 27,994.26 
ภำระผูกพันอื่น                                   (หมำยเหตุข้อ 5.21.1)  1,081.69 1,081.69 
ภำระผูกพันที่อำจเกิดจำกธนำคำรถูกฟ้องร้องคดี             (หมำยเหตุข้อ 5.21.2)  8.06 1.28 
  รวมประมำณกำรหนี้สิน         39,314.43 29,077.23

โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
จำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน ท�ำให้ธนำคำรมีต้นทุน

บริกำรในอดีตซึ่งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปี สิ้นสุดปี 2558 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 26,733.54 ล้ำนบำท โดยได้
รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยปี 2554 - 2556 จ�ำนวน 16,040.13 ล้ำนบำท ธนำคำรรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในปี 2557 จ�ำนวน 5,346.71 ล้ำนบำท และ
รับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเพิ่มขึ้นจำกเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงำนบ�ำนำญจ�ำนวน 20.63 ล้ำนบำท รวมต้นทุนบริกำรในอดีตที่รับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2557 ทั้งสิ้นจ�ำนวน 5,367.34 ล้ำนบำท 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ  2556 
สำมำรถกระทบยอดได้ ดังนี้
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หน่วย : ล้ำนบำท

         2557  2556
โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
ยอดคงเหลือต้นงวด          27,994.26  20,891.94 
ต้นทุนบริกำรในอดีต           5,367.34         5,346.71 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน           1,226.51         1,129.86 
ต้นทุนดอกเบี้ย            1,817.58        1,765.33 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
 -  ประเภทผลประโยชน์หลังออกจำกงำน          3,226.79    290.72 
 -  ประเภทผลประโยชน์ระยะยำวอื่น              92.34              9.49 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงงวด         (1,500.14)      (1,439.79)
ยอดคงเหลือปลำยงวด         38,224.68       27,994.26 

ข้อสมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญ ซึ่งใช้ในกำรค�ำนวณหำภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำน มีดังนี้

ในงวดนีธ้นำคำรได้ประเมนิมลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน ซ่ึงจำกกำรค�ำนวณธนำคำร
มีผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 รำยละเอียดดังนี้

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยัประเภทผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน จ�ำนวน 3,226.79 ล้ำนบำท 
ส่วนใหญ่เกิดจำกผลประโยชน์ของพนักงำนที่คำดว่ำจะจ่ำยต�่ำกว่ำที่เกิดขึ้นจริง จ�ำนวน 3,510.29 ล้ำนบำท ประกอบด้วย อัตรำ
กำรขึน้เงนิเดอืน จ�ำนวนเงนิทีจ่่ำยผลประโยชน์ของพนกังำน และอืน่ ๆ  ธนำคำรรบัรูร้ำยกำรในก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ผ่ำนก�ำไรสะสม 

ส�ำหรับขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์ระยะยำวอื่นจ�ำนวน 92.34 ล้ำนบำท 
ธนำคำรรับรู้รำยกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้ำนบำท

         ผลประโยชน์ ผลประโยชน์
ขำดทุน(ก�ำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย   หลังออกจำกงำน ระยะยำวอื่น

กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน      (445.04) 85.80

กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนประชำกรศำสตร์    161.54 (4.99)

ผลประโยชน์ของพนักงำนที่คำดว่ำจะจ่ำยต�่ำกว่ำที่เกิดขึ้นจริง       3,510.29 11.53 

 รวม           3,226.79 92.34

         2557  2556
อัตรำคิดลดเฉลี่ย      4.50% 4.50 - 5.00%
อัตรำขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงำน     4.00% - 12.00% 5.50%
อัตรำขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจ้ำง     3.50% 3.50%
อัตรำกำรลำออกเฉลี่ยพนักงำน     0% - 1.00% 0% - 1.69%
อัตรำกำรลำออกเฉลี่ยลูกจ้ำง     0% - 7.00% 0% - 30.00%
เกษียณอำยุก่อนก�ำหนด      55 ปี - น้อยกว่ำ 60 ปี               -   
เกษียณอำยุปกติ      60 ปี 60 ปี

5.17	 หนี้สินอื่น
หน่วย : ล้ำนบำท

         2557  2556
เช็ครอเข้ำบัญชีผู้ฝำก       1,829.98   2,943.59 
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อเงินลงทุน     828.37  689.64 
เจ้ำหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ด         1,038.68  1,160.51 
     รวม          3,697.03  4,793.74 

เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อเงินลงทุนจ�ำนวน 828.37 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรที่ตกลงซื้อเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้ Settlement ซึ่งจะมีระยะ
เวลำประมำณ 1 - 5 วันท�ำกำร
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หน่วย : ล้ำนบำท

                         งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

    2557   2556

    กำรเปลี่ยนแปลง   กำรเปลี่ยนแปลง 
   ยอดต้นงวด ในระหว่ำงงวด ยอดปลำยงวด ยอดต้นงวด ในระหว่ำงงวด ยอดปลำยงวด

ส่วนเกิน (ต�่ำกว่ำ) ทุนจำกกำร
 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน   2,423.39 2,623.86 5,047.25 7,080.36 (4,656.97) 2,423.39 
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น

 ในบริษัทร่วม             - 15.03 15.03 - - -   

         รวม 2,423.39    2,638.89 5,062.28 7,080.36 (4,656.97) 2,423.39

หน่วย : ล้ำนบำท

       ก�ำไรปี 2556 ก�ำไรปี 2555

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี        21,909.03     21,027.34 
ส�ำรองเพื่อกำรขยำยงำน          2,190.90 2,102.73 
โบนัสกรรมกำร                 5.31 5.19 
โบนัสพนักงำน          3,105.67 3,069.80 
น�ำส่งรำยได้แผ่นดิน        13,023.00 12,746.00 

5.19	 การจัดสรรก�าไรสุทธิ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ มีมติเห็นชอบผลกำรประเมินประจ�ำปี 2556 และ 2555 โดยให้จัดสรร

ก�ำไรสุทธิ ปี 2556 และ 2555 ดังนี้

ในกำรจดัสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปี 2556 ธนำคำรได้น�ำส่งรำยได้แผ่นดินระหว่ำงกำลไปเมือ่วนัที ่22 ตลุำคม 2556 จ�ำนวน 4,718.00 
ล้ำนบำท คงเหลือที่ต้องน�ำส่งในปี 2557 จ�ำนวน 8,305.00 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้น�ำส่งรำยได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2557 
รวมน�ำส่งรำยได้แผ่นดินจำกกำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 13,023.00 ล้ำนบำท และน�ำส่งรำยได้แผ่นดินระหว่ำงกำล
ประจ�ำปี 2557 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2557 จ�ำนวน 3,083.00 ล้ำนบำท 

ในกำรจัดสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปี 2555 ธนำคำรได้น�ำส่งรำยได้แผ่นดินระหว่ำงกำลไปเมือ่วนัที ่22 ตลุำคม 2555 จ�ำนวน 4,228.00 
ล้ำนบำท คงเหลือที่ต้องน�ำส่งในปี 2556 จ�ำนวน 8,518.00 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้น�ำส่งรำยได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2556 
รวมน�ำส่งรำยได้แผ่นดินจำกกำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2555 จ�ำนวน 12,746.00 ล้ำนบำท ธนำคำรได้น�ำส่งรำยได้แผ่นดินจำกกำร
จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2554 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2556 จ�ำนวน 583.00 ล้ำนบำท 

5.20	 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ากัด
หน่วย : ล้ำนบำท

       2557  2556

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
 -  หลักประกันกำรท�ำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน  15,805.18 29,449.83 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 401.29 426.78 
  รวม  16,206.47 29,876.61 

5.18	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้ำนบำท

                          งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร

    2557   2556

    กำรเปลี่ยนแปลง   กำรเปลี่ยนแปลง 
   ยอดต้นงวด ในระหว่ำงงวด ยอดปลำยงวด ยอดต้นงวด ในระหว่ำงงวด ยอดปลำยงวด

ส่วนเกิน (ต�่ำกว่ำ) ทุนจำกกำร

 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน   2,423.39 2,623.86 5,047.25 7,080.36 (4,656.97) 2,423.39 

  รวม 2,423.39    2,623.86 5,047.25 7,080.36 (4,656.97) 2,423.39

58-05-117_108-153 Oomsin_Y Coatedtoyo.indd   147 6/12/15   8:14 PM



- รายงานประจ�าปี 2557148  

5.21	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 5.21.1  ภำระผูกพัน มีดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ธนำคำรมีภำระผูกพันจำกกำรค�้ำประกันอื่น จ�ำนวนเงิน 5,477.22 ล้ำนบำท ในจ�ำนวนนี้มี
ภำระผูกพันจำกกำรค�้ำประกันซึ่งธนำคำรได้กันเงินส�ำรองเพื่อรองรับควำมเสียหำย โดยรับรู้เป็นประมำณกำรหนี้สิน จ�ำนวน 1,081.69 
ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 5.16)

 5.21.2  หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องคดี
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ธนำคำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรถูกบุคคลภำยนอกฟ้องคดีต่อศำลเรียกให้ชดใช้      

ค่ำเสยีหำยโดยไม่สำมำรถก�ำหนดค่ำเสยีหำยทีจ่ะต้องชดใช้เป็นจ�ำนวนทีแ่น่นอนได้จ�ำนวน 61 คดี เป็นทนุทรพัย์รวมจ�ำนวนเงนิ 148.99 
ล้ำนบำท ในจ�ำนวนนีไ้ด้รวมคดทีีอ่ยูใ่นระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลฎกีำ ซ่ึงธนำคำรได้ประเมนิผลเสยีหำยโดยบนัทกึไว้ในประมำณกำร
หนี้สินจ�ำนวน 8.06 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 5.16)

5.22	 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.23	 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
 ธนำคำรไม่มีกำรจ่ำยผลประโยชน์อื่นแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของธนำคำร นอกเหนือจำกผลประโยชน์ที่พึงจ่ำยตำม

ปกติ ซึ่งได้แก่ ค่ำเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส ค่ำพำหนะและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบธนำคำร

หน่วย : ล้ำนบำท

       2557  2556

กำรรับอำวัลตั๋วเงิน           2.05 67.20 
ภำระผูกพันอื่น
 - วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน   19,431.68    15,532.51 
 - กำรค�้ำประกันอื่น  5,477.22      5,376.35 
     รวม  24,910.95 20,976.06

หน่วย : ล้ำนบำท

      2557   2556

                                                    เงินให้กู้ยืม  เงินรับฝำก            เงินให้กู้ยืม  เงินรับฝำก

     ค่ำเผื่อหนี้   ค่ำเผื่อหนี้
    ยอดคงค้ำง สงสัยจะสูญ  ยอดคงค้ำง สงสัยจะสูญ

1. บรษิทัร่วมหรอืบริษัททีธ่นำคำรมีอ�ำนำจควบคมุร่วม 412.66 4.13 146.67 - - 187.21 
     รวม   412.66 4.13 146.67 - - 187.21 

2. ธนำคำรมรีำยกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบักจิกำรทีเ่กีย่วข้อง

  กิจกำรที่ผู้บริหำรส�ำคัญและบุคคลใกล้ชิด

  มีอ�ำนำจควบคุมหรือมีอ�ำนำจควบคุมร่วม หรือ

  เป็นผู้บริหำรส�ำคัญ  - - -  89,154.48 41.30 0.49 

     รวม  - - -  89,154.48 41.30 0.49 

3. ธนำคำรมีรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 ผู้บริหำรส�ำคัญและบุคคลใกล้ชิด  458.42 2.81 1,108.28 445.79 3.85 648.20 

     รวม  458.42 2.81 1,108.28 445.79 3.85 648.20 

 รวมทั้งสิ้น   871.08 6.94 1,254.95 89,600.27 45.15 835.90
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	5.24	 สัญญาเช่าระยะยาว
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำที่ดินและ/หรืออำคำร และค่ำเช่ำรถยนต์ 

โดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตำมระยะเวลำนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ธนำคำรมีสัญญำเช่ำระยะยำวที่มีอำยุสัญญำ 1- 28 ปี โดยมีระยะเวลำในสัญญำตั้งแต่     
ปี 2549 - 2582 ประกอบด้วยสัญญำประเภทเช่ำที่ดิน และ/หรืออำคำรจ�ำนวน 605 สัญญำ และสัญญำเช่ำรถยนต์จ�ำนวน 20 สัญญำ 
ซึ่งมีภำระที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตประมำณ 1,147.97 ล้ำนบำท

  

หน่วย : ล้ำนบำท

       2557

       จ�ำนวนเงินที่จะต้องจ่ำยตำมระยะเวลำ

       เกิน 1 ปี 

    ระยะเวลำคงเหลือ  ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

สัญญำเช่ำที่ดินและ/หรืออำคำร 1 ม.ค. 2558 - 17 ธ.ค. 2582    273.26 244.94 5.79  523.99 

สัญญำเช่ำรถยนต์ 1 ม.ค. 2558 - 30 ธ.ค. 2562    241.42 382.56 -  623.98 

     รวม      514.68  627.50  5.79  1,147.97

หน่วย : ล้ำนบำท

                         2556

            จ�ำนวนเงินที่จะต้องจ่ำยตำมระยะเวลำ

       เกิน 1 ปี 

    ระยะเวลำคงเหลือ  ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

สัญญำเช่ำที่ดินและ/หรืออำคำร 1 ม.ค. 2557 - 17 ธ.ค. 2582     250.33 200.40  9.43 460.16 

สัญญำเช่ำรถยนต์ 1 ม.ค. 2557 - 25 ธ.ค. 2561    234.72 423.34 - 658.06 

  รวม    485.05 623.74 9.43 1,118.22

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรส�ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี       
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

       2557  2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น       305.75 302.35 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน       626.99 2,420.31
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น     0.20 6.53
      รวม      932.94 2,729.19
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หน่วย : ล้ำนบำท

                                     งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
     2557    2556 
    ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม 
    ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม  2,259,016.08 - 2,259,016.08 2,176,900.63 - 2,176,900.63 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
   ตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 360,813.13  - 360,813.13 363,657.52 - 363,657.52 
เงินลงทุนสุทธิ  268,445.47  - 268,445.47 250,080.42 - 250,080.42 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
   ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,575,677.72 - 1,575,677.72 1,514,644.92 - 1,514,644.92 
เงินรับฝำก  1,952,503.73 - 1,952,503.73 1,879,425.45 - 1,879,425.45 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
   ตลำดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 50,883.65 - 50,883.65 68,962.80 - 68,962.80 

 5.25.2 ผลกำรด�ำเนินงำนจ�ำแนกตำมธุรกรรม
หน่วย : ล้ำนบำท

                                               งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
      2557    2556 
    ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม 
    ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม

รำยได้ดอกเบี้ย  106,954.82 - 106,954.82 105,620.17 - 105,620.17 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 51,301.14 - 51,301.14 51,712.88 - 51,712.88 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 55,653.68 - 55,653.68 53,907.29 - 53,907.29 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ
  บริกำรสุทธิ  4,007.85 - 4,007.85 3,741.14 - 3,741.14 
รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ 3,719.35 - 3,719.35 (190.45) - (190.45)
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ 38,749.19  - 38,749.19 38,375.26 - 38,375.26 
ก�ำไรสุทธิ      24,631.69  - 24,631.69 19,082.72 - 19,082.72 

5.25	 ฐานะและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญจ�าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ  
 5.25.1  ฐำนะจ�ำแนกตำมธุรกรรม

หน่วย : ล้ำนบำท

                                     งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
     2557    2556 
    ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม 
    ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม

สินทรัพย์รวม  2,259,197.27 - 2,259,197.27 2,174,666.46 - 2,174,666.46 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ 
 ตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 360,813.13 - 360,813.13 363,657.52 - 363,657.52 
เงินลงทุนสุทธิ  268,626.66 - 268,626.66 247,846.24 - 247,846.24 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
 ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,575,677.72 - 1,575,677.72 1,514,644.92 - 1,514,644.92 
เงินรับฝำก  1,952,503.73 - 1,952,503.73 1,879,425.45 - 1,879,425.45 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
 ตลำดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 50,883.65 - 50,883.65 68,962.80 - 68,962.80
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5.26		รายได้ดอกเบี้ย
หน่วย : ล้ำนบำท

       2557 2556

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน        10,125.41 8,323.99 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ              35.06 12.56 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้         6,663.91 7,541.55 
เงินให้สินเชื่อ         90,121.54 89,725.57 
กำรให้เช่ำซื้อ                8.90 16.50 
  รวมรำยได้ดอกเบี้ย      106,954.82 105,620.17 

5.27		ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
หน่วย : ล้ำนบำท

       2557 2556

เงินรับฝำก       38,491.00 37,626.85 
เงินรำงวัล       12,056.30 12,745.85 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน          753.84 1,340.18 
     รวมค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย      51,301.14 51,712.88 

5.28		รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้ำนบำท

       2557 2556

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
 กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค�้ำประกัน     64.28 57.96 
   ค่ำธรรมเนียม ATM         955.98 1,045.00 
   ค่ำธรรมเนียมเงินกู้          821.06 642.52 
   รำยได้ค่ำนำยหน้ำ           993.00 917.08 
   อื่น ๆ         1,617.51 1,461.65 
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร        4,451.83 4,124.21 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร           443.98  383.07 
  รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ        4,007.85 3,741.14 

หน่วย : ล้ำนบำท

                                   งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
     2557    2556 
    ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม 
    ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม

รำยได้ดอกเบี้ย  106,954.82 - 106,954.82 105,620.17 - 105,620.17 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 51,301.14 - 51,301.14 51,712.88 - 51,712.88 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 55,653.68 - 55,653.68 53,907.29 - 53,907.29 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ

   บริกำรสุทธิ  4,007.85 - 4,007.85 3,741.14 - 3,741.14 

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ      1,319.01 - 1,319.01 2,635.86 - 2,635.86 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ 38,749.19 - 38,749.19 38,375.26 - 38,375.26 

ก�ำไรสุทธิ      22,231.35 - 22,231.35 21,909.03 - 21,909.03 
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5.32		โครงการสมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
 ธนำคำรได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนธนำคำรออมสินตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 เม่ือวนัที ่29 มถินุำยน 2548 โดยพนกังำนทีเ่ป็นสมำชกิจะเลอืกจ่ำยเงนิสะสมเข้ำกองทนุได้ ในอตัรำร้อยละ 3 - 12 ของเงนิเดอืน 
และธนำคำรจะจ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ 9 - 12 ของเงินเดือนสมำชิก

 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงกำรสมทบเงิน จ�ำนวนเงินที่ธนำคำรจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จะรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ธนำคำรมีค่ำใช้จ่ำยสมทบ
เข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจ�ำนวน 390.02 ล้ำนบำท และ 351.88 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ธนำคำรมีกำรจ่ำยเงินประเดิมเพื่อสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน
จ�ำนวน 1,687.57 ล้ำนบำท ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเงินประเดิมจ�ำนวน 1,453.71 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์เงินประเดิม
จ�ำนวน 233.86 ล้ำนบำท 

5.30		ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน
หน่วย : ล้ำนบำท

                                     ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ             
       2557 2556
1) ก�ำไรจำกกำรขำย
    เงินลงทุนเผื่อขำย          353.13 1,183.29 
    รวม           353.13 1,183.29 
2) กลับรำยกำร (ขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำ
    ตรำสำรทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำย        92.32 21.69 
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม     (2,373.09) (1,727.60)
    รวม      (2,280.77) (1,705.91)
รวมทั้งสิ้น      (1,927.64) (522.62)

5.31		หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วย : ล้ำนบำท

       2557  2556

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน    34.56 130.77 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้     4,512.38 4,336.27 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้ำงหนี้         140.60 0.19 
     รวม     4,687.54 4,467.23 

	 	 5.29		ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
หน่วย : ล้ำนบำท

                   ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ            
       2557  2556

1) ก�ำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ
    เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน   (164.57)     959.48 
    ตรำสำรหนี้     113.16      107.38 
    ตรำสำรทุน     (0.87)    (17.74)
    รวม      (52.28)  1,049.12 
2) ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง       199.09 (906.10)
รวมทั้งสิ้น     146.81 143.02 
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5.33		การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
 ธนำคำรมีธุรกรรมกำรให้บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักศำสนำอิสลำม ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรที่ปรำศจำกดอกเบี้ย โดยมี

ประเภทบัญชีที่ให้บริกำร ได้แก่ เงินฝำกวำดิอ๊ะฮ์ ฮัจย์และอุมเรำะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และกำรลงทุนหำผลประโยชน์ คือ กำรให้เช่ำซื้อ 
กำรขำยสินค้ำผ่อนส่ง กำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆ และกำรร่วมทุน ธนำคำรเปิดให้บริกำรครั้งแรกเมื่อเดือนธันวำคม 2541 ปัจจุบัน
มีสำขำที่เปิดให้บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักศำสนำอิสลำม ระบบ ONLINE (เปิดบัญชีเงินฝำกใหม่) จ�ำนวน 343 สำขำ ในจ�ำนวนนี้มี
สำขำที่เปิดให้บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักศำสนำอิสลำมเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีที่ให้บริกำรและกำรลงทุนหำผลประโยชน์) จ�ำนวน 
243 สำขำ

5.34		ส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
 ธนำคำรออมสินได้บริหำรจัดกำรกองทุนเพื่อกำรลงทุนทำงสังคมและกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำคมำจนครบก�ำหนด

กรอบระยะเวลำสิน้สดุโครงกำรตำมโครงกำรลงทนุเพือ่สงัคมของกระทรวงกำรคลงั ซ่ึงกระทรวงกำรคลงัเหน็ชอบให้ธนำคำรออมสนิยตุิ
กำรบรหิำรจัดกำรกองทนุเพือ่กำรลงทนุทำงสงัคม และให้ธนำคำรออมสนิบรหิำรจดักำรกองทนุพฒันำเมอืงในภมูภิำคต่อไป โดยจดัตัง้
ส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำคเพื่อด�ำเนินงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำคแทนส�ำนักงำนกองทุนเพื่อสังคม มีลักษณะเป็น
หน่วยงำนอิสระภำยใต้กำรก�ำกบัของธนำคำรออมสนิ โดยให้มกีำรบรหิำรจดักำรในรปูของคณะกรรมกำรตำมรปูแบบเดมิ และอนญุำต
ให้ธนำคำรออมสินให้กู้ร่วมกับกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ Syndication Loan ส�ำหรับ
โครงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้ำนบำท ตำมระเบียบธนำคำรออมสินฉบับที่ 408 
ว่ำด้วยส�ำนกังำนกองทนุพฒันำเมอืงในภมูภิำค โดยได้รบัค่ำบรหิำรจดักำรในอตัรำร้อยละ 12 ของยอดเงนิกูท้ีเ่บกิจ่ำยตำมสญัญำเงนิกู้ 
โดยค�ำนวณ ณ วันที่ท�ำกำรเบิกจ่ำยตำมสัญญำกู้เงิน ตำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรเป็นผู้จัดกำรและบริหำรกองทุนพัฒนำเมืองใน
ภูมิภำค ระหว่ำงกระทรวงกำรคลังกับธนำคำรออมสิน เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2557 ธนำคำรให้ส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำคกู้ยืมเงินจ�ำนวน 572.15 ล้ำนบำท

 ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2548 งบกำรเงินของธนำคำรที่เสนอ ได้รวมรำยกำรบัญชีของส�ำนักงำนกองทุน
พัฒนำเมืองในภูมิภำค ซึ่งเป็นหน่วยงำนหนึ่งของธนำคำร โดยได้ตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกันออกแล้ว

 งบกำรเงินของส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำคที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
(หลังหักรำยกำรระหว่ำงกันแล้ว) ประกอบด้วย

     
                                                           หน่วย : ล้ำนบำท 

 สิินทรัพย์ 514.28
 หนี้สิน 0.69
 ส่วนของทุน 149.84
 รำยได้ 29.07
 ค่ำใช้จ่ำย 12.86

5.35	 การอนุมัติงบการเงิน
 ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2558
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ท�ำเนียบสำยงำน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
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โทร. : 02 299 8104
E-mail : MANUSP@GSB.OR.TH
นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
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E-mail : ROSARINS@GSB.OR.TH
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โทร. : 02 299 8737
E-mail : KITTIPONGB@GSB.OR.TH
นายระวี อุ่นภัทร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
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นายนำาพร ยมนา
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มทรัพย�กรบุคคล
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นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�บุคคล 
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นายวิทัย รัตนากร
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร. : 02 299 8030
E-mail : VITAIR@GSB.OR.TH

นายประกิจ ชีพภักดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�รลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร. : 02 299 8122
E-mail : PRAKITS1@GSB.OR.TH
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน
โทร. : 02 299 8598
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH
นางอารยา ยมนา
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นก�รลงทุน
โทร. : 02 299 8708
E-mail : ARAYAY@GSB.OR.TH
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นก�รเงิน
โทร. : 02 299 8401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH
นายโชคชัย คุณาวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รหนี้และกฎหม�ย
โทร. : 02 299 8054 
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH
นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รง�นกล�ง
โทร. : 02 299 8091
E-mail : CHUDDAPORNT@GSB.OR.TH
นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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โทร. : 02 299 8103
E-mail : BENJAMASK@GSB.OR.TH
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
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โทร. : 02 299 8119
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ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล
โทร. : 02 299 8360
E-mail : KAIWANW@GSB.OR.TH
นายสัณฐาน อยู่ศิริ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
โทร. : 02 299 8090
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH
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ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นว�งแผนและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ
โทร. : 02 299 9130
E-mail : RENUK@GSB.OR.TH
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นางสาวประดา เสมรบุณย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
โทร. : 02 299 9127
E-mail : PRADAS@GSB.OR.TH
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นตรวจสอบภ�ยใน
โทร. : 02 299 8220
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH
นายเจนจัด พลไพรินทร์ 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกำ�กับและควบคุม
โทร. : 02 299 9896
E-mail : CHANCHATP@GSB.OR.TH

ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน

ร้อยโท ปรัญญา ไทยกล้า
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�บุคคล
โทร. : 02 299 8041
E-mail : PRATYAT@GSB.OR.TH
นายมงคล เปียเมือง
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
โทร. : 02 299 8992
E-mail : MONGKOLP@GSB.OR.TH
นายชุมพล พิมเสน
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�ฐ�นร�กและสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
โทร. : 02 299 8630
E-mail : CHUMPOLP@GSB.OR.TH
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริห�รก�รเงิน
โทร. : 02 299 8087
E-mail : ARPORNR@GSB.OR.TH

ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส

นางลดาวัลย์ ศรีโสภิต
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 1
E-mail : LADAVANS@GSB.OR.TH
นายสุรศักดิ์ นิพัทธ์โยธิน
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 5
E-mail : SURASAKDIN@GSB.OR.TH
นางกรรณิการ์ เฉลิมช่วง
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นปฏิบัติก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : KANNIKAC1@GSB.OR.TH
นายคณิต เต็มผลทรัพย์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นปฏิบัติก�รลูกค้�บุคคล
E-mail : KANITT@GSB.OR.TH

นางวัชรา ภาระสิงห์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นลูกค้�ฐ�นร�ก
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH
นายพรลภัส กองธนาศิริกุล
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นลูกค้�ธุรกิจขน�ดใหญ่และภ�ครัฐ
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH
นายวิศิษฏ์ คงคุณากุล
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นปฏิบัติก�รลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH
นายสุริยน ตั้งทวี
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล
E-mail : SURIYONT@GSB.OR.TH
นางณัชชา รัตนเพชร์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล
E-mail : NACHAR@GSB.OR.TH
ทันตแพทย์หญิง ศศิธร ธีระเกษม
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล
E-mail : SASITHORNT@GSB.OR.TH

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย

สำยงำนเลขำธิกำรธนำคำร
นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเลข�นุก�รธน�ค�ร
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH
นางรำาไพ บุญลาภ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : RAMPAIB@GSB.OR.TH

ขึ้นตรงคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำเมืองในภูมิภำค
นายอานุภาพ แจ้งยุบล
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมือง 
ในภูมิภ�ค
E-mail : ANUPAPJ@GSB.OR.TH

กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยว�งแผนเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

สำยงำนวำงแผนและพัฒนำเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ
นายพาวิชช์  รัตนโกมล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ฝ่�ยว�งแผนเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : PARVITR@GSB.OR.TH
นายสราวุธ ณ นคร
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ระบบง�นบริก�รลูกค้�
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH

นางสาวกาญจนา วงศ์ชัยสุริยะ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ระบบง�นส�รสนเทศ 
เพื่อก�รบริห�ร
E-mail : KANCHANAW@GSB.OR.TH

สำยงำนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รศูนย์ส�รสนเทศ
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH
นายสัจจะ  ชุมอักษร
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : SAJJAC@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรธุรกิจลูกค้ำบุคคล
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ 
และก�รตล�ดเงินฝ�ก
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH
นางสาวประภาพร ยศไทย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์
และก�รตล�ดสินเชื่อลูกค้�บุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH
 
สำยงำนบริหำรกำรขำย
นางอรทัย พลชัย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจก�รเงินส่วนบุคคล
E-mail : ORRATHAIP@GSB.OR.TH
นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยลูกค้�สัมพันธ์
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH

สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำบุคคล
นางกิ่งแก้ว  สุทธิวานิช 
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รสินเชื่อลูกค้�บุคคล
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH
นางนุชนาฏ แตงน้อย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รธุรกิจเงินฝ�ก
E-mail : NUCHANATT@GSB.OR.TH
นายธีระ ทองประเสริฐ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รธุรกิจบริก�รและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : THIRAT@GSB.OR.TH
นางสาวกฤษณา ฟองธนกิจ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสนับสนุนบริก�รสินเชื่อ
E-mail : KRISHNAF@GSB.OR.TH
นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รก�รป้องกันก�รทุจริต
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH

สำยงำนลูกค้ำฐำนรำก
นางปรางมาศ  เธียรธนู
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รลูกค้�ฐ�นร�ก
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH
นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์และสินเชื่อฐ�นร�ก
E-mail : KHANITHAK@GSB.OR.TH
นางสุจินตนา หงษ์ทอง
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รก�รข�ยธุรกิจลูกค้�ฐ�นร�ก
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH
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นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รลูกค้�ฐ�นร�ก
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH

สำยงำนลูกค้ำธุรกิจ SMEs
นายธิติธัช นรวีร์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจลูกค้� SMEs ส่วนภูมิภ�ค
E-mail : TITITATN@GSB.OR.TH

สำยงำนลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่และภำครัฐ
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจลูกค้�ขน�ดใหญ่
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH
นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสินเชื่อภ�ครัฐและสถ�บัน
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
นายวีระพล เมืองจุ้ย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพิธีก�รสินเชื่อ
E-mail : VERAPHOLM@GSB.OR.TH
นางรักษยา  ศิริบริรักษ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยประเมินร�ค�หลักทรัพย์
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH
นางสาวดารณี ทวีสุข
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รค้�และปฏิบัติก�รธุรกิจต่�งประเทศ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรหนี้และกฎหมำย
นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�หนี้ลูกค้�บุคคล
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH
นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�หนี้ลูกค้�ธุรกิจ
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดก�รทรัพย์สินรอก�รข�ย
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH
นายสมชาย ไชยาคำา
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยนิติก�ร
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH
นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยคดี
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH

นายสุรกิจ พูลผล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รคดี
E-mail : SURAKITP@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรงำนกลำง
นางวิภาดา วัฒนสินธุ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รพัสดุ
E-mail : WIPADAW@GSB.OR.TH
นายสุรินทร์ ศิริจันทร์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริก�รกล�ง
E-mail : SURINS1@GSB.OR.TH

สำยงำนตรวจสอบภำยใน
นายโชคชัย วงศาโรจน์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในส�ยส�ข�
E-mail : CHOKCHAIV@GSB.OR.TH
นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในสำ�นักง�นใหญ่
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH
นายมนตรี บุญดี
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH
นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบพิเศษ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH

สำยงำนก�ำกับและควบคุม
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�น
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH
นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกำ�กับธุรกิจ
E-mail : VUTTHICHAIP@GSB.OR.TH
นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำานวย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH
นางสาวอลิสา ชาติเชื้อ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสอบท�นสินเชื่อ
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรกำรเงิน
นางวิดา  ภูษิตประภา
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH
นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รสินทรัพย์และหนี้สิน
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH
นางสาวภาวินี นพตระกูล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจปริวรรต
E-mail : PAWINEEN@GSB.OR.TH

นางนิรมล มงคลกิจงาม
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รบริห�รเงิน
E-mail : NIRAMOLM@GSB.OR.TH

สำยงำนกำรลงทุน
นางสาวจงลักษณ์ ปองเงิน
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจก�รลงทุน
E-mail : JONGLUKP@GSB.OR.TH
นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจตร�ส�รหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH
นางนงนาถ ศิริวัฒน์เวชกุล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รก�รลงทุน
E-mail : NONGNARTS@GSB.OR.TH

สำยงำนกำรเงิน
นางสุนันท์  แสวงศรี
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH
นางสาวสอาดศรี สุรชัย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รก�รเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH

สำยงำนนโยบำยและกลยุทธ์
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH
นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รแผนง�นและงบประม�ณ
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH
นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ  
และเศรษฐกิจฐ�นร�ก
E-mail ; CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH 
นายอมร  สุขสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รข้อมูลลูกค้�
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง
นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH
นายสมชาย ตันสุวรรณ
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

สำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อ
นายพรชัย ชาดระวี
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อลูกค้� SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH
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นายพินิจ แดนมณี
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อลูกค้� 
SMEs 2
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคล
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH
นางสาวนุชจรินทร์  ศิริจันทร์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH
นายลิขิต  กลิ่นถนอม
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสวัสดิก�รและส่งเสริมคุณภ�พ
ชีวิต
E-mail : LIKITK@GSB.OR.TH
นายไพศักดิ์ แก้วกำาเหนิดพงษ์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�องค์กร
E-mail : PAISAKK@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 1
นางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 1
E-mail : PIMJAIC@GSB.OR.TH
นางสาวเพชรี สหายฟ้า
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 2
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH
นางมัณฑนา รวดเร็ว
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 3
E-mail : MUNTANAR@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 2
นายเชิดชัย สงวนสินธุ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 4
E-mail : CHERDCHAIS@GSB.OR.TH
นายพินิจ ผิวผ่อง
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 5
E-mail : PINITP@GSB.OR.TH
นางนิตยา มัชฌิมา
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 6
E-mail : NITTAYAM@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 3
นายสมิต จางพานิชย์
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 7       
E-mail : SMITC@GSB.OR.TH

นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 8
E-mail : KITTIPHUMP@GSB.OR.TH
นางอนงค์ สุริยะโชติ
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 9
E-mail : ANONGS@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 4
นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 10
E-mail : SURIYAK@GSB.OR.TH
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 11
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH
นางอนามัย ประเปรียว
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 12
E-mail : ANAMAIP@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 5
นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 13
E-mail : KEDSIRIS@GSB.OR.TH
นางสาวชนิดา ทิพย์พิลา
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 14
E-mail : CHANIDAT@GSB.OR.TH
นางวชิรา การะเกด
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 15
E-mail : VACHIRAK@GSB.OR.TH
 
สำยงำนกิจกำรสำขำ 6
นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 16
E-mail : JANTIRAK@GSB.OR.TH
นางวรณัน ตันสกุล
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 17
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH
นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ธน�ค�รออมสินภ�ค 18
E-mail : CHUMCHOKJ@GSB.OR.TH
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ธนำคำรออมสนิภำค 1
อ�ค�ร 6 ช้ัน 2 (โรงอ�ห�ร) ธน�ค�รออมสินสำ�นักง�นใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8475, 0-22A99-8472-3, 0-2299-8183, 0-2299-8184
โทรส�ร 0-2299-8473, 0-2299-8187 
E- mail: rm1@gsb.or.th

ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝำก
470 อ�ค�ร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056
โทรส�ร 0-2279-9567  E- mail: bm9602@gsb.or.th

ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนกำรตลำดสินเชื่อ
470 อ�ค�ร 2 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115, 020111, 
020110, 020109, 020108, 020106
โทรส�ร 0-2299-8710, 0-2279-9368     
E- mail: market.phahol@gsb.or.th

ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ
470 อ�ค�ร 2 ช้ัน 1 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 0-2270-1562
โทรส�ร 0-2270-1562, 0-2299-8205
E- mail: csd.phahol@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตห้วยขวำง
2000/2 ถนนประช�สงเคร�ะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรส�ร 0-2277-9435  E- mail: loan8201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ห้วยขวำง
2000/2 ถนนประช�สงเคร�ะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500, 0-2692-6923
โทรส�ร 0-2692-6923        E- mail: bm0029@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ยุติธรรม (ถนนรัชดำภิเษก)
บริเวณอ�ค�รท่ีจอดรถศ�ลอ�ญ� ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762 
โทรส�ร 0-2541-2762 ต่อ 17  E- mail: bm0005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชัยสมรภูมิ
417/14 ถนนร�ชวิถี แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-9345, 0-2644-9865, 0-2644-9866, 0-2644-8800
โทรส�ร 0-2354-9345, 0-2644-9865, 0-2644-9866, ต่อ 21
E- mail: bm0027@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดินแดง
53/32 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242, 08-6011-6625, 08-6011-7480, 08-7803-
5738, 08-7803-5925            
โทรส�ร 0-2643-3796 ต่อ 20  E- mail: bm0028@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำดพร้ำว
593/5-6 ถนนล�ดพร้�ว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558, 08-6011-8522, 
09-2757-9266
โทรส�ร 0-2513-3661   E- mail: bm0031@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อีสท์วอเตอร์
1 อ�ค�ร East Water ถ.วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528, 0-2272-0542, 08-6013-4127, 08-4537-9883
โทรส�ร 0-2272-0528`  E- mail: bm0152@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กระทรวงกำรคลัง 
ภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน  
บริเวณกระทรวงก�รคลัง  
ถนนพระร�ม 6 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444 
โทรส�ร 0-2298-5898 ต่อ 18  E-mail: bm0044@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เอสพละนำด รัชดำภิเษก
ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�เอสพล�น�ด รัชด�ภิเษก 
เลขท่ี 99 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-3161-3
โทรส�ร 0-2642-3163       E- mail: bm0144@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พญำไท
ห้องเลขท่ี A201-202 ช้ัน 2 อ�ค�ร A อ�ค�ร ซี.พี.ท�วเวอร์ 3 
(พญ�ไท) เลขท่ี 34 ถนนพญ�ไท แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรส�ร 0-2354-5060       E- mail: bm0159@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซำ แกรนด์ พระรำม 9
ห้องเลขท่ี 518B ช้ัน 5 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� แกรนด์ 
พระร�ม 9 เลขท่ี 9/9 ถนนพระร�ม 9 แขวงห้วยขว�ง  
เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2160-2463-4
โทรส�ร 0-2160-2463       E- mail: bm0171@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี ลำดพร้ำว 2
ห้องเลขท่ี 2CR134 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ส�ข�
ล�ดพร้�ว 2 )
เลขท่ี 669 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-5905, 08-6013-6469
โทรส�ร 0-2512-1936-7 ต่อ 108 E- mail: bm0173@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตบำงเขน  
1712-14 ช้ัน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-2513-2117
โทรส�ร 0-2513-2096       E- mail: loan8202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงเขน   
1712-14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778
โทรส�ร 0-2513-2778 ต่อ 16   E- mail: bm0033@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
50 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงล�ดย�ว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556 
โทรส�ร 0-2562-0716       E- mail: bm0034@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เตำปูน
416/8-9 ถนนประช�ร�ษฎร์ ส�ย 2 แขวงบ�งซ่ือ เขตบ�งซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรส�ร 0-2910-3905 ต่อ 20  E- mail: bm0036@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จตุจักร   
ภ�ยในกองอำ�นวยก�รตล�ดนัดจตุจักร ถนนกำ�แพงเพชร 2 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรส�ร 0-2618-3052 ต่อ 23  E- mail: bm0047@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พงษ์เพชร
205/84-85 ถนนง�มวงศ์ว�น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960
โทรส�ร 0-2954-1039   E- mail: bm0129@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประชำชื่น
ป�กท�งเข้�หมู่บ้�นซิเมนต์ไทย ถนนประช�ช่ืน แขวงล�ดย�ว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรส�ร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อ 17
E- mail: bm0101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ อ�ค�ร B ถ.วิภ�วดี-รังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรส�ร 0-2537-0369-71   E- mail: bm0150@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี วงศ์สว่ำง
ห้องเลขท่ี A203-4 ช้ัน 2 อ�ค�ร A ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี วงศ์สว่�ง 
โครงก�รวงศ์สว่�งท�วน์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 888 ถนนวงศ์สว่�ง แขวง
วงศ์สว่�ง เขตบ�งซ่ือ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214
โทรส�ร 0-2586-721  E- mail: bm0158@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว
ห้องเลขท่ี 230 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว 
เลขท่ี 1691 ถ.พหลโยธิน แขวงล�ดย�ว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรส�ร 0-2541-150  E- mail: bm0160@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขนส่งหมอชิต 2
เลขท่ี 999 สถ�นีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรส�ร 0-2537-8097-99 ต่อ 200 E- mail: bm0174@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประชำนิเวศน์ 1
99/196-197 ถ.เทศบ�ลสงเคร�ะห์ แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรส�ร 0-2580-9383-4 ต่อ 108 E- mail: bm0194@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กรีนพลำซ่ำ (วังหิน)
525 ถ.ล�ดพร้�ววังหิน แขวงล�ดพร้�ว เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรส�ร 0-2578-6038 ต่อ 111 E- mail: bm0196@gsb.or.th

ธนำคำรออมสิน สำขำอินสแควร์
ห้องเลขท่ี 106/1, 107, 107/1 โครงก�รอินสแควร์ เลขท่ี 511
ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2108-5577-78
โทรส�ร 0-2108-5577 Ext.16   E- mail: bm0058@gsb.or.th

ธนำคำรออมสิน สำขำอเวนิว รัชโยธิน
ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี C205A โครงก�ร Suzuki Avenue รัชโยธิน เลขท่ี 
234 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรส�ร 0-2513-6279-80 ต่อ 111  E- mail: bm0060@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสนิเขตสะพำนใหม่                  
363/6-9 หมู่ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-9
โทรส�ร 0-2521-2909    E- mail: loan8203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สะพำนใหม่                  
363/6-9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรส�ร 0-2970-4985 ต่อ 114  E- mail: bm0103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดวงศกร
48/50-51 หมู่ท่ี 1 ถนนส�ยไหม แขวงส�ยไหม เขตส�ยไหม 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรส�ร 0-2563-5213 -15 ต่อ 13  E- mail: bm0050@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอนเมือง 
326 ถนนเชิดวุฒ�ก�ศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606, 0-2928-1900
โทรส�ร 0-2566-2606 ต่อ 20  E- mail: bm0102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ
22/53 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวงส�ยไหม เขตส�ยไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรส�ร 0-2531-6144-6 ต่อ 18  E- mail: bm0141@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนสรงประภำ
310/91-92 ถ.สรงประภ� แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรส�ร 0-2566-3357       E- mail: bm0161@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดยิ่งเจริญ
651 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 0-2521-6394-5
โทรส�ร 0-2521-6396  E- mail: bm0151@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินเขตวชัรพล                  
12/8-9 ซ.ร�มอินทร� 55/8 ถ.ร�มอินทร� แขวงท่�แร้ง 
เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0766
โทรส�ร. 0-2347-0765  E- mail: loan8300@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วัชรพล
12/8-9 ซ.ร�มอินทร� 55/8 ถ.ร�มอินทร� แขวงท่�แร้ง 
เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707
โทรส�ร 0-2347-0706  E- mail: bm0172@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ       
(อำคำำร B)
126-128 ชัน้ BC1 อ�ค�ร B ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง   
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60  
โทรส�ร 0-2143-8959-60 ต่อ 19 E- mail: bm0043@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ 
(อำคำร A)
AM-1-010 ชัน้ 1 อ�ค�ร A ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรส�ร 0-2143-8779-80 ต่อ 17 E- mail: bm0149@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ไอที สแควร์  
ห้องเลขท่ี A18-20 ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�ไอที สแควร์ หลักส่ี 
เลขท่ี 333/100 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตล�ดบ�งเขน 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรส�ร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17   
E- mail: bm0052@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กรมกำรกงสุล   
123 ช้ัน 2 อ�ค�รกรมก�รกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรส�ร 0-2574-5745 ต่อ 15      E- mail: bm0056@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�บ๊ิกซีแจ้งวัฒนะ 
เลขท่ี 96 ม.1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรส�ร 0-2575-0351 ต่อ 19  E- mail: bm0140@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตรำชวตัร
316,318,320 ช้ัน 2 ถนนอำ�นวยสงคร�ม แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5 
โทรส�ร 0-2241-7526     E- mail: loan8204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำชวัตร
981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-4511, 08-6009-8898, 08-6009-8347, 08-4540-
3172, 08-5675-1278
โทรส�ร 0-2241-4511 ต่อ 16  E- mail: bm0010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีย่ำน   
785-787 ถนนส�มเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903 , 08-5662-9303
โทรส�ร 0-2243-0295  E- mail: bm0009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำงเลิ้ง
159 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร.  0-2282-8505
โทรส�ร 0-2282-850  E- mail: bm0023@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำนำค
292/13-14 ถนนลูกหลวง แขวงส่ีแยกมห�น�ค เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรส�ร 0-2628-2785   E- mail: bm0024@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท�ำเนียบรัฐบำล
1 ทำ�เนียบรัฐบ�ล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลด� เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537, 08-6010-1411, 08-6010-2099
โทรส�ร 0-2281-8537 ต่อ 13  E- mail: bm0025@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สะพำนแดง
1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรส�ร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E- mail: bm0035@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สวนจิตรลดำ
อ�ค�รธน�ค�รออมสินเฉลิมพระเกียรติ สวนจิตรลด� พระร�ชวัง
ดุสิต แขวงสวนจิตรลด� เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรส�ร 0-2668-3459  E- mail: bm0049@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนประดิพัทธ์
96/5 อ�ค�รบ�งกอกลิฟว่ิง ถนนประดิพัทธ์ แขวงส�มเสนใน 
เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-7
โทรส�ร 0-2278-435  E- mail: bm0137@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุพรีม คอมเพล็กซ์ สำมเสน
ห้องเลขท่ี L1-13 ช้ัน L1 ศูนย์ก�รค้�สุพรีม คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 1024 
ถ.ส�มเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 08-6010-4209
โทรส�ร 0-2241-925  E- mail: bm0165@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แยกพิชัย
316, 318,320 ถ.อำ�นวยสงคร�ม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9, 08-6010-4461, 09-2757-9288
โทรส�ร 0-2241-0919  E- mail: bm0175@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 2
659 ป�กซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน�  กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7725 ถึง 9, 0-2258-8690 ถึง 2
โทรส�ร 0-2662-7724, 0-2662-7481 E- mail: rm2@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตบำงรกั  
1231 ช้ัน 3 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรส�ร 0-2630-6181-2,0-2630-9420 ต่อ 20
E- mail: loan8205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงรัก  
1231 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรส�ร 0-2630-9808 ต่อ 20  E- mail: bm0018@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หัวล�ำโพง  
405 ถนนพระร�ม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรส�ร 0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20
E- mail: bm0012@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำทร  
1657/1-2 ป�กซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงย�นน�ว� 
เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-7889, 0-2212-5444
โทรส�ร 0-2212-5444, 0-2675-7889 ต่อ 20
E- mail: bm0017@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำทรเหนือ
122 อ�ค�ร Double A Book Tower ช้ัน 1 ซอยส�ทร 12 ถนน
ส�ทรเหนือ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2637-9635-6
โทรส�ร 0-2637-9636  E- mail: bm0147@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนจันทน์  
226,228 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-3009, 0-2676-3010
โทรส�ร 0-2286-5852  E- mail: bm0046@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สีลม  
144,144/1,144/5 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977, 0-2634-4978, 0-2634-4979
โทรส�ร 0-2634-4979 ต่อ 20  E- mail: bm0051@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เยำวรำช
452 ถนนเย�วร�ช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรส�ร 0-2622-8385   E- mail: bm0138@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำธรซิตี้ทำวเวอร์
ช้ัน G อ�ค�รส�ธรซิต้ี ท�วเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนส�ทรใต้ 
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรส�ร 0-2648-3289  E- mail: bm0157@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตถนนเพชรบรุี 
1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรส�ร 0-2254-4453 ต่อ 19  E- mail: loan8206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนเพชรบุรี  
1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2651-6300, 0-2253-2939
โทรส�ร 0-2253-2939  E- mail: bm0037@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เจริญผล  
1210-1212 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209
โทรส�ร 0-2612-5203 ต่อ 106 E- mail: bm0011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จักรวรรดิ
327-335 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรส�ร 0-2224-5307  E- mail: bm0021@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วรจักร
90-92 ถนนวรจักร แขวงบ้�นบ�ตร เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376, 0-2621-2198
โทรส�ร 0-2621-2198, 0-2223-2376 E- mail: bm0022@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อุรุพงษ์  
133 ซอย 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรส�ร 0-2612-0070  E- mail: bm0026@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ป้อมปรำบ   
1/1-2 ถนนเสือป่� แขวงป้อมปร�บ เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903, 0-2222-3860
โทรส�ร 0-2222-3860  E- mail: bm0039@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สยำมสแควร์ วัน
โครงก�รสย�มสแควร์ วัน ช้ัน 6 ห้องเลขท่ี SS6033-SS6034 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.  0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรส�ร  0-2115-1301 ต่อ 14, 0-2115-1302 ต่อ 14
E- mail:  bm0059@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตพร้อมพงษ์  
659 ป�กซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2261-2394-6
โทรส�ร 0-2261-2394-6 ต่อ 25 E- mail: loan8207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พร้อมพงษ์  
659 ป�กซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรส�ร 0-2662-7274  E- mail: bm0038@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  สำมย่ำน  
1529,1531 ถนนพระร�ม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรส�ร 0-2216-8230        E- mail: bm0013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองเตย
1210 ถนนพระร�ม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรส�ร 0-2249-7951 ต่อ 204     E- mail: bm0014@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำชประสงค์  
492/1 ถนนพระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรส�ร 0-2252-7319 ต่อ 20      E- mail: bm0042@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จำมจุรีสแควร์  
อ�ค�รจตุรัสจ�มจุรี ช้ัน G 319 ห้องท่ี124-125 ถนนพญ�ไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรส�ร 0-2160-5113       E- mail: bm0055@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทองหล่อ  
159/7-8 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581-2 
โทรส�ร 0-2392-5583       E- mail: bm0145@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเลขท่ี B401/NN ช้ัน 4 โซน B ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 4,4/1-4/2,4/4 ถนนร�ชดำ�ริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรส�ร 0-2251-0010  E- mail: bm0155@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กรุงเทพ ทำวเวอร์
ห้องเลขท่ี G04 ช้ัน G อ�ค�รกรุงเทพ ท�วเวอร์ เลขท่ี 2170 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรส�ร 0-2308-0088-9 ต่อ 12 E- mail: bm0188@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ออล ซีซั่นส์ เพลส
ห้องเลขท่ี 215A ช้ัน 2 อ�ค�รซีอ�ร์ซี ท�วเวอร์ เลขท่ี87 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทร. 0-2654-0499
โทรส�ร 0-2654-0599  E- mail: bm0191@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกตเวย์ เอกมัย
ห้องเลขท่ี M115A ช้ัน M ศูนย์ก�รค้�เกตเวย์ เอกมัย เลขท่ี 982/22 
ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรส�ร 0-2108-2691-2 ต่อ 15 E- mail: bm0190@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คอลัมน์ ทำวเวอร์
ภ�ยในอ�ค�รคอลัมน์ ท�วเวอร์ บริเวณช้ัน G เลขท่ี 199  
ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
โทร. 0-2259-3397-8 
โทรส�ร 0-2259-3397-8 ต่อ 17 E- mail: bm0195@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดคลองเตย
ภ�ยในอ�ค�รตล�ดคลองเตย หลังท่ี 4 บริเวณช้ัน 2  
ถนนสุนทรโกษ� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2249-9983-7 
โทรส�ร 0-2249-9983-7  E- mail: bm0199@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพระโขนง 
1176 ช้ัน 3 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรส�ร 0-2391-6034-7 ต่อ 16 E- mail: loan8208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พระโขนง  
1176 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรส�ร 0-2712-4115   E- mail: bm0040@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำมค�ำแหง  
ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ถนนร�มคำ�แหง  
แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2319-1020, 0-2318-0897
โทรส�ร 0-2718-5929 ต่อ 20  E- mail: bm0109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำมค�ำแหง 2   
ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 2 ถนนบ�งน�-ตร�ด กม.8 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2752-7057, 0-2397-6106
โทรส�ร 0-2752-7057        E- mail: bm0125@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองตัน  
219-221 ถนนพัฒน�ก�ร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรส�ร 0-2719-8465        E- mail: bm0122@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงนำ  
3040-42 ถนนสุขุมวิท แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรส�ร 0-2393-7331 ต่อ 20       E- mail: bm0124@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสินสำขำ  หัวหมำก   
2225-7 ตรงข้�มมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240   
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรส�ร 0-2319-9139 ต่อ 19       E- mail: bm0134@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พำรำไดซ์ พำร์ค  
ศูนย์ก�รค้�พ�ร�ไดซ์ พ�ร์ค ช้ัน 2 61 ถ.ศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2787-2036-7
โทรส�ร 0-2787-2037        E- mail: bm0132@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ซีคอนสแควร์   
ห้องเลขท่ี 3056D ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�ซีคอนสแควร์ 
เลขท่ี 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรส�ร 0-2138-5730  E- mail: bm0167@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ต้นซุง แอฟเวนิว
ห้องเลขท่ี BK103 ช้ัน 1 บริเวณโซน A โครงก�รต้นซุง แอฟเวนิว 
เลขท่ี 226/3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรส�ร 0-2148-1043  E- mail: bm0169@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ธัญญำพำร์ค ศรีนครินทร์
ศูนย์ก�รค้�ธัญญะช็อปป้ิง พ�ร์ค อ�ค�ร B ห้องเลขท่ี B2 33-B2 34 
ช้ัน 2 เลขท่ี 735,735/1-8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรส�ร 0-2108-6129-30 ต่อ 15 E- mail: bm0185@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปตท.ประเวศ
953/4 สถ�นีบริก�รนำ�้มัน ปตท. บริษัท เอสซีจี ประเวศ จำ�กัด 
เลขท่ี 953 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
10250
โทร. 0-2727-8251
โทรส�ร 0-2727-856  E- mail: bm0186@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซเลเบรท  บดินทรเดชำ
บริเวณช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�เซเลเบรท  บดินทรเดช� 
เลขท่ี 361/1 ถนนอินทร�ภรณ์ แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง  
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2538-2523, 0-2538-7740
โทรส�ร 0-2538-2523  E- mail: bm0197@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ บำงนำ
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล พล�ซ� บ�งน�  บริเวณช้ัน 4 
ห้องเลขท่ี 426 เลขท่ี 587, 589 ถนนบ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� 
เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2399-4542-3
โทรส�ร 0-2399-4543  E- mail: bm0057@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตคลองจัน่  
152 ช้ัน 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-23740-0370, 0-2374-0371
โทรส�ร 0-2733-1556 ต่อ 18 E- mail: loan8209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองจ่ัน  
152 ช้ัน 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343, 0-2377-4828, 0-2377-4858
โทรส�ร 0-2374-1343 ต่อ 202     E- mail: bm0108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โชคชัย 4 
1748-1750 ถนนล�ดพร้�ว แขวงวังทองหล�ง เขตวังทองหล�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789
โทรส�ร 0-2933-7700       E- mail: bm0030@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดอะมอลล์ บำงกะปิ    
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ บ�งกะปิ ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 3S-R5
เลขท่ี 3522 ถนนล�ดพร้�ว แขวงคลองจ่ัน เขตบ�งกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรส�ร 0-2363-3318  E- mail:  bm0053@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซ่ำ รำมอินทรำ
ห้องเลขท่ี 307 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� ร�มอินทร� 
เลขท่ี 109/10 ถ.ร�มอินทร� แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรส�ร 0-2521-8215  E- mail: bm0136@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เพียวเพลส รำมค�ำแหง
ห้องเลขท่ี B207 ช้ัน 2 โซนสถ�บัน ศูนย์ก�รค้�เพียวเพลส 
ร�มคำ�แหง เลขท่ี 86/1 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงสะพ�นสูง 
เขตสะพ�นสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรส�ร 0-2372-3559       E- mail: bm0143@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำมอินทรำ กม.7  
168,170 ถนนร�มอินทร� แขวงร�มอินทร� เขตคันน�ย�ว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2519-3584, 0-2944-4444, 0-2949-5277
โทรส�ร 0-2510-9716       E- mail: bm0127@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดอะพำซิโอ ทำวน์
ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี F-204 ศูนย์ก�รค้�เดอะพ�ซิโอ ท�วน์ เลขท่ี 7/2-7 
ถนนร�มคำ�แหง แขวงสะพ�นสูง เขตสะพ�นสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173
โทรส�ร 0-2111-3174       E- mail: bm0162@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อิมพีเรียล เวิลด์ ลำดพร้ำว
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�อิมพีเรียล เวิลด์ ล�ดพร้�ว ห้องเลขท่ี AF-10,11 
ช้ัน 1 เลขท่ี 2539 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงคลองเจ้�คุณสิงห์ 
เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรส�ร 0-29349001-2 ต่อ 15     E- mail: bm0183@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำดพร้ำว 101
ศูนย์ก�รค้�แฮปป้ีอเวนิว ล�ดพร้�ว 101 อ�ค�รท�วเวอร์ นอร์ท 
ห้องบี 5 ช้ัน 1 เลขท่ี 787/101 ซ.ล�ดพร้�ว 101 (วัดบึงทองหล�ง) 
ถ.ล�ดพร้�ว แขวงคลองเจ้�คุณสิงห์ เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 
10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรส�ร 0-2187-0236-7 ต่อ 18  E- mail: bm0184@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตมนีบรุี 
212 (ช้ัน 2) ถนนสีหบุร�นุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร.  0-2540-2168-70
โทรส�ร  0-2540-2168-70 กด 18  E- mail: loan8296@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มีนบุรี 
212 ถนนสีหบุร�นุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรส�ร 0-2517-1241  E- mail: bm0105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองจอก  
30 ถนนเช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มร�ย เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185  
โทรส�ร 0-2543-1185 ต่อ 17  E- mail: bm0104@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำดกระบัง  
1793 ถนนล�ดกระบัง แขวงล�ดกระบัง เขตล�ดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรส�ร 0-2326-9955 ต่อ 17  E- mail: bm0106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แฟชั่น ไอส์แลนด์  
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�แฟช่ันไอแลนด์ (ห้องเลขท่ี 2073 ช้ัน 2)
เลขท่ี 587, 589, 589/7-9  ถนนร�มอินทร� แขวงคันน�ย�ว 
เขตคันน�ย�ว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรส�ร 0-2947-5949       E- mail: bm0130@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี  เคหะร่มเกล้ำ
ห้องเลขท่ี F1/4-5 ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�บ๊ิกซี เคหะร่มเกล้� เลขท่ี 8/2 
ถ.เคหะร่มเกล้� แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตล�ดกระบัง กรุงเทพฯ 
10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรส�ร 0-2329-9393     E- mail: bm0131@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี หทัยรำษฎร์
458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบ�งชัน เขตคลองส�มว� กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรส�ร 0-2183-0183    E- mail: bm0148@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แฟชั่นไอส์แลนด์ 2
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�แฟช่ันไอส์แลนด์ (ห้องเลขท่ี B004 ช้ัน B)
เลขท่ี 587, 589, 589/7-9 ถนนร�มอินทร� แขวงคันน�ย�ว 
เขตคันน�ย�ว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรส�ร 0-2508-3840-2 ต่อ 18 E- mail: bm0182@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ไอเพลส นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�ไอเพลส นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง   
ห้องเลขท่ี B3-B4 ช้ัน 2เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 31  
ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปล�ทิว เขตล�ดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2360-5211-12
โทรส�ร 0-2360-5211-12   E- mail: bm0198@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิภำค 3
40 ชั้น 2 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2225-4825-7
โทรส�ร 0-2225-4825-7 ต่อ 2027 E-mail: rm3@gsb.or.th

ส�ำนักรำชด�ำเนิน-งำนธุรกิจเงินฝำก
40 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรส�ร 0-2224-1893   E-mail: bm9801@gsb.or.th

ส�ำนักรำชด�ำเนิน-งำนธุรกิจสินเชื่อ
40 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง 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 
โทรส�ร 0-2224-0299, 0-2224-1892 ต่อ 23
E-mail: bm9801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตมหำดไทย
ภ�ยในกระทรวงมห�ดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดร�ชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5865, 0-2225-5867
โทรส�ร 0-2225-5865   E-mail: loan8210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หน้ำพระลำน   
25-27 ถ.หน้�พระล�น แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-2876, 0-2224-8060-1
โทรส�ร 0-2221-2876        E-mail: bm0004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำดไทย
ภ�ยในกระทรวงมห�ดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดร�ชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2622-0288, 0-2223-8287
โทรส�ร 0-2223-8287  E- mail: bm0006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงล�ำภูบน
23-26 ถ.สิบส�มห้�ง แขวงตล�ดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรส�ร 0-2281-9687       E- mail: bm0007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เทเวศร์
250/7-9 ถ.ส�มเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2628-7400, 0-2282-6365
โทรส�ร 0-2282-6366       E- mail: bm0008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกคลองตลำด
239 ถ.อัษฎ�งค์ แขวงวังบูรพ� เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377 
โทรส�ร 0-2223-2377       E- mail: bm0019@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตศริริำช
87 ถ.พร�นนก แขวงศิริร�ช เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-0737 ต่อ 16-24, 0-2411-2803
โทรส�ร 0-2848-9189 ต่อ 14      E- mail: loan8211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศิริรำช
87 ถ.พร�นนก แขวงศิริร�ช เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935 
โทรส�ร 0-2411-2085       E- mail: bm0118@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดพลู        
852-854 ถ.เทอดไท แขวงตล�ดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรส�ร 0-2466-4177       E- mail: bm0111@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำพระ 
31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่�พระ เขตบ�งกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรส�ร 0-2467-3866 ต่อ 17      E- mail: bm0115@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จรัญสนิทวงศ์                       
180/13-15 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้�นช่�งหล่อ เขตบ�งกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2412-8781, 0-2411-2115, 0-2866-6878
โทรส�ร 0-2412-8781       E- mail: bm0116@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เจริญพำศน์                  
379/20 ถ.อิสรภ�พ แขวงวัดอรุณ เขตบ�งกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรส�ร 0-2466-1815  E- mail: bm0117@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดอะมอลล์ ท่ำพระ
ห้องเลขท่ี BS-C5A ช้ัน B ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ ท่�พระ 
เลขท่ี 99 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรส�ร 0-2477-7146         E- mail: bm0142@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซำ ปิ่นเกล้ำ
ห้องเลขท่ี 420/1 ช้ัน 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ป่ินเกล้�  
เลขท่ี 7/459 ถ.บรมร�ชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบ�งกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9754-5
โทรส�ร 0-2433-9754       E- mail: bm0154@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตบำงแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรส�ร 0-2804-6903 ต่อ 25      E- mail: loan8212@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรส�ร 0-2413-1108 ต่อ 17       E- mail: bm0110@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดอะมอลล์ บำงแค
ห้องเลขที่ 1 F-F4A ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ บ�งแค  
เลขที่ 275 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งแคเหนือ เขตบ�งแค 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรส�ร 0-2454-7001        E- mail: bm0135@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลิ่งชัน  
170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตล่ิงชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2434-4113, 0-2881-4170
โทรส�ร 0-2434-6242       E- mail: bm0120@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงพลัด                                   
3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ�งพลัด เขตบ�งพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรส�ร 0-2435-6353     E- mail: bm0121@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 
1797 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรส�ร 0-2444-0501 ต่อ 11   E- mail: bm0133@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ขนส่งสำยใต้
24/6 หมู่ท่ี 8 ถ.บรมร�ชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4 
โทรส�ร 0-2894-6052 ต่อ 17  E- mail: bm0054@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ส่ีแยกทศกัณฐ์
612/5 ถ.พุทธมณฑลส�ย 2 แขวงบ�งไผ่ เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 
10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรส�ร 0-2410-1491 ต่อ 18  E- mail: bm0164@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สวนผัก
105/2 หมู่ท่ี 11 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรส�ร 0-2435-3059        E- mail: bm0166@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เนติบัณฑิตยสภำ
32/2-8 ถ.ก�ญจน�ภิเษก แขวงบ�งระม�ด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2422-3963-4
โทรส�ร 0-2422-3964      E- mail: bm0168@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองแขม
16/12-13 หมู่บ้�นชวนช่ืน เพชรเกษม 81 ถ.ม�เจริญ (เพชรเกษม 81) 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรส�ร 0-2431-2618-9 ต่อ 4 E- mail: bm0179@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ซีคอน บำงแค
333 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�ซีคอน บ�งแค 
เลขท่ี 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรส�ร 0-2458-2476        E- mail: bm0193@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตรำษฏร์บูรณะ                
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบ�งปะกอก  
เขตร�ษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2428-2733-5 
โทรส�ร 0-2428-2733-5 ต่อ 22  E- mail: loan8213@gsb.
or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำษฎร์บูรณะ                
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบ�งปะกอก  
เขตร�ษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรส�ร 0-2428-1679       E- mail: bm0107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วงเวียนใหญ่
12 ถ.ในวงเวียน แขวงบ�งยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776 
โทรส�ร 0-2465-3231, 0-2465-1776 ต่อ 201 
E- mail: bm0112@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สมเด็จเจ้ำพระยำ                
291-293 ถ.สมเด็จเจ้�พระย� แขวงคลองส�น เขตคลองส�น 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรส�ร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 23
E- mail: bm0114@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  วัดไทร 
8/45 หมู่ท่ี 10 ถ.เอกชัย แขวงบ�งขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379 
โทรส�ร 0-2415-1379 ต่อ 20  E- mail: bm0123@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เจริญนคร
1411 ถ.เจริญนคร แขวงบ�งลำ�ภูล่�ง เขตคลองส�น กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรส�ร 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201 ต่อ 6
E- mail: bm0126@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พระรำม 2 ซอย 64
324, 326, 328 ถ.พระร�ม 2 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4431, 0-2451-4597-8
โทรส�ร 0-2451-4597-8 ต่อ 111 E- mail: bm0156@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งครุ 
52 ถ.ประช�อุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรส�ร 0-2426-0416     E- mail: bm0163@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล
569, 571 หมู่บ้�นเพชรช�ยทะเล ถ.บ�งขุนเทียน-ช�ยทะเล 
แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610-1
โทรส�ร 0-2464-5611       E- mail: bm0170@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี พระรำม 2
ห้องเลขท่ี GCR117 ช้ัน 1 ห้�งบ๊ิกซี พระร�ม 2  
เลขท่ี 127 ถ.พระร�มท่ี 2 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรส�ร 0-2415-7357      E- mail: bm0177@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี บำงปะกอก
ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี F3/14A ห้�งบ๊ิกซี บ�งปะกอก 
เลขท่ี 278 หมู่ท่ี 1 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบ�งปะกอก 
เขตร�ษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรส�ร 0-2427-7951-2 ต่อ 106  E- mail: bm0178@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงบอน (ตลำดปิ่นทอง)
315 ถ.เอกชัย แขวงบ�งบอน เขตบ�งบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690-1
โทรส�ร 0-2415-9690 ต่อ 17      E- mail: bm0180@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2
ห้องเลขท่ี 326 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� พระร�ม 2
แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2902-3
โทรส�ร 0-2416-2903        E- mail: bm0187@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์
16/4 หมู่ 8 เทสโก้ โลตัส (ส�ข�กัลปพฤกษ์) ถนนกัลปพฤกษ์ 
แขวงบ�งขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2405-1223-4
โทรส�ร 0-2405-1223-4 ต่อ 16     E- mail: bm0192@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตบำงคอแหลม   
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรส�ร 0-2291-4182       E- mail: loan8214@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงคอแหลม   
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125, 0-2688-2159
โทรส�ร 0-2292-0125        E- mail: bm0016@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทุ่งมหำเมฆ  
572/1-2 ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรส�ร 0-2286-7297       E- mail: bm0015@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำธุประดิษฐ์ 
604/128,134 ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรส�ร 0-2284-0486       E- mail: bm0045@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงโพงพำง   
747/131-132 ซอยประดู่ 1 ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงบ�งโพงพ�ง 
เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรส�ร 0-2294-8701       E- mail: bm0048@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดำวคะนอง                      
1060 ถ.สมเด็จพระเจ้�ต�กสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824 
โทรส�ร 0-2876-1824 ต่อ 12      E- mail: bm0128@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ฟิวเจอร์มำร์ท พระรำม 3                     
ห้องเลขท่ี TR 5/1-2 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�ฟิวเจอร์ม�ร์ท พระร�ม 3
เลขท่ี 295 แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4480, 0-2291-4482
โทรส�ร 0-2291-4880        E- mail: bm0139@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3
ห้องเลขท่ี 201 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� พระร�ม 3 เลขท่ี 79 
ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2164-0057-9
โทรส�ร 0-2164-0059        E- mail: bm0146@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศูนย์กำรค้ำกรีนเพลส พลำซำ
ห้องเลขท่ี 106 ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�กรีนเพลส พล�ซ� เลขท่ี 88/8 
ซ.จันทร์ 43 แขวงบ�งโคล่ เขตบ�งคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรส�ร 0-2212-5237       E- mail: bm0176@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)
458, 460 ซ.เจริญกรุง 107 แขวงบ�งโคล่ เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรส�ร 0-2291-3662       E- mail: bm0181@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อินท์-อินเตอร์เซค
A11, A12 ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�อินท์-อินเตอร์เซค เลขท่ี 982 
ถนนพระร�มท่ี 3 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 
10120
โทร. 0-2293-4823
โทรส�ร 0-2293-4823       E- mail: bm0189@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 4
927/16 ช้ัน 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-3144-7 
โทรส�ร 0-3441-3144-7 ต่อ 2012, 2015
E-mail: rm4@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตเพชรบรุี
204 ช้ัน 3 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-1409 
โทรส�ร 0-3240-1409 ต่อ 21    E-mail: loan8215@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เพชรบุรี
204 ช้ัน 2 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรส�ร 0-3242-5159 ต่อ 15       E-mail: bm1101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำยำง
233/1 หมู่ท่ี 1 ถ.ใหญ่ ต.ท่�ย�ง อ.ท่�ย�ง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรส�ร 0-3246-1555         E-mail: bm1102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนแหลม
386/2 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรบุรี-บ้�นแหลม ต.บ้�นแหลม อ.บ้�นแหลม 
จ.เพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรส�ร 0-3248-1096       E-mail: bm1103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชะอ�ำ
499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรส�ร 0-3247-1135        E-mail: bm1104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เขำย้อย
120 หมู่ท่ี 5 ถ.เพชรเกษม ต.เข�ย้อย อ.เข�ย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรส�ร 0-3256-2234        E-mail: bm1105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สะพำนจอมเกล้ำ
1 ถ.พงษ์สุริย� ต.ท่�ร�บ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรส�ร 0-3241-8222        E-mail: bm1106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองหญ้ำปล้อง 
319 หมู่ท่ี 8 ถ.หนองควง-หนองหญ้�ปล้อง ต.ท่�ตะกร้อ 
อ.หนองหญ้�ปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3240-7214
โทรส�ร 0-3240-7214       E-mail: bm1107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แก่งกระจำน
444/5 หมู่ท่ี 1 ต.แก่งกระจ�น อ.แก่งกระจ�น จ.เพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรส�ร 0-3278-8499 ต่อ 14      E-mail: bm1108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส ท่ำยำง
ช้ัน G ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ท่�ย�ง 
เลขท่ี 777 หมู่ท่ี  1 ต.ท่�ย�ง อ.ท่�ย�ง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรส�ร 0-3246-3844        E-mail: bm1109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เวเนเซีย
1899 ถ.เพชรเกษม ต. ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120 
โทร. 0-3265-2770
โทรส�ร 0-3265-2771       E-mail: bm1110@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนลำด
42/29 หมู่ท่ี 6 ต. บ้�นล�ด อ.บ้�นล�ด จ.เพชรบุรี 76150 
โทร. 0-3249-2051
โทรส�ร 0-3249-2052       E-mail: bm1111@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสนิเขตประจวบครีขีนัธ์
5 ช้ัน 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรส�ร 0-3261-1810, 0-3260-3439 E-mail: loan8216@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประจวบคีรีขันธ์ 
5 ช้ัน 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรส�ร 0-3261-1015, 0-3261-1550 E-mail: bm1201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หัวหิน
21/2 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรส�ร 0-3251-1041, 0-3253-2155 E-mail: bm1202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทับสะแก
174  หมู่ท่ี 11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรส�ร 0-3267-1024, 0-3267-1996 E-mail: bm1203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ค่ำยธนะรัชต์
125 หมู่ท่ี 3 ศูนย์ก�รทห�รร�บค่�ยธนะรัชต์ ต. เข�น้อย 
อ.ปร�ณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรส�ร 0-3262-1695         E-mail: bm1204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงสะพำน
167/10 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม-ช�ยทะเล ต.กำ�เนิดนพคุณ 
อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรส�ร 0-3269-1234         E-mail: bm1205@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  ปรำณบุรี
26/2 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.เข�น้อย อ.ปร�ณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรส�ร 0-3262-1441        E-mail: bm1206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กุยบุรี
603 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 0-3268-1221, 0-3268-1710
โทรส�ร 0-3268-1221        E-mail: bm1207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมร้อยยอด
28 หมู่ท่ี 2 ต.ไร่ใหม่ อ.ส�มร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรส�ร 0-3257-3276        E-mail: bm1208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดฉัตรไชย (หัวหิน)
13/12-24 ถ.สระสรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6  
โทรส�ร 0-3251-6326       E-mail: bm1209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกน�้ำปรำณ
507 หมู่ท่ี 2 ต.ป�กนำ�้ปร�ณ อ.ปร�ณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรส�ร 0-3263-1457       E-mail: bm1210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงสะพำนน้อย
54/2 หมู่ท่ี 4 ต.บ�งสะพ�น อ.บ�งสะพ�นน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรส�ร 0-3269-9588       E-mail: bm1211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตรำชบรุี
209-215 ถ.วรเดช ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรส�ร 0-3232-6321, 0-3232-6320 ต่อ 17
E-mail: loan8217@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำชบุรี
207 ถ.วรเดช ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3231-2788, 0-3233-7045
โทรส�ร 0-3233-7045, 0-3231-2788 ต่อ 202
E-mail: bm0901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนโป่ง
169 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นโป่ง อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรส�ร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 17
E-mail: bm0902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพธำรำม
105 ถ.โพธ�ร�ม ต.โพธ�ร�ม อ.โพธ�ร�ม จ.ร�ชบุรี 70120
โทร. 0-3223-1076, 0-3223-3394
โทรส�ร 0-3223-1076, 0-3223-3394 ต่อ 18
E-mail: bm0903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ด�ำเนินสะดวก
259 หมู่ท่ี 8 ถ.สมุทรสงคร�ม-บ�งแพ ต.ดำ�เนินสะดวก 
อ.ดำ�เนินสะดวก จ.ร�ชบุรี 70130
โทร. 0-3224-1001, 0-3234-6235
โทรส�ร 0-3224-1001       E-mail: bm0904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกท่อ  
462/1 หมู่ท่ี 1 ถ.ร�ษฎร์เกษม ต.ป�กท่อ อ.ป�กท่อ 
จ.ร�ชบุรี 70140
โทร. 0-3228-1472
โทรส�ร 0-3228-1150  E-mail: bm0905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จอมบึง  
225 หมู่ท่ี 3 ถ.ร�ชบุรี-จอมบึง อ.จอมบึง จ.ร�ชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241, 0-3226-1416
โทรส�ร 0-3226-1241        E-mail: bm0906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงแพ
314/6 หมู่ท่ี 5 ถ.สมุทรสงคร�ม-บ�งแพ ต.บ�งแพ อ.บ�งแพ 
จ.ร�ชบุรี 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรส�ร 0-3238-1005        E-mail: bm0907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สวนผึ้ง
314/20-21 หมู่ที่ 1 ถ.ร�ชบุรี-สวนผึ้ง ต.ป่�หว�ย อ.สวนผึ้ง 
จ.ร�ชบุรี 70180
โทร. 0-3273-1832
โทรส�ร 0-3273-1859  E-mail: bm0908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีสุริยวงศ์
143/15-16 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรส�ร 0-3232-5474       E-mail: bm0909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รอยัลพำร์ค
ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�รอยัลพ�ร์ค 
เลขที่ 11 ถ.คฑ�ธร ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3232-7994
โทรส�ร 0-3232-7995       E-mail: bm0910@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซีบ้ำนโป่ง
ห้องเลขที่ GCR 102-103 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส�ข�บ้�นโป่ง เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ 
อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรส�ร 0-3222-1629     E-mail: bm0911@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วัดเพลง
129/14 หมู่ท่ี 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ร�ชบุรี 70170 
โทร. 0-3239-8072
โทรส�ร 0-3239-8073    E-mail: bm0912@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสนิเขตสมทุรสำคร
927/16 ช้ัน 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรส�ร 0-3441-3149      E-mail: loan8218@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สมุทรสำคร
927/16 ช้ัน 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
โทรส�ร 0-3441-1111  E-mail: bm0701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กระทุ่มแบน
1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตล�ดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรส�คร 74110
โทร. 0-3447-1555, 0-3484-4497
โทรส�ร 0-3447-1555 ต่อ 16  E-mail: bm0702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนแพ้ว
332/47-49 หมู่ท่ี 1 ต.หลักส�ม อ.บ้�นแพ้ว จ.สมุทรส�คร  74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรส�ร 0-3448-1333  E-mail: bm0703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำชัย
822 ถ.สุคนธวิท ต.มห�ชัย อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-1112, 0-3441-1121
โทรส�ร 0-3441-1112  E-mail: bm0704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพธิ์แจ้
19/47-48 หมู่ท่ี 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3449-4648
โทรส�ร 0-3449-4649  E-mail: bm0905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พันท้ำยนรสิงห์
189/131-133 หมู่ท่ี 5 ต.พันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรส�ร 0-3445-8079  E-mail: bm0906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สมุทรสงครำม
330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคร�ม 75000
โทร. 0-3471-1234, 0-3471-6118 
โทรส�ร 0-3471-1234 ต่อ 108 E-mail: bm0601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อัมพวำ 
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพว� อ.อัมพว� จ.สมุทรสงคร�ม 75110
โทร. 0-3475-1195 , 0-3475-2019
โทรส�ร 0-3475-1195         E-mail: bm0602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงคนที 
44/2 หมู่ท่ี 6 ต.กระดังง� อ.บ�งคนที จ.สมุทรสงคร�ม 75120
โทร. 0-3476-1533, 0-3476-2019
โทรส�ร 0-3476-1533         E-mail: bm0603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เพชรสมุทร
592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคร�ม 75000
โทร. 0-3472-0804, 0-3472-0806
โทรส�ร 0-3472-0806   E-mail: bm0604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนเศรษฐกิจ 1
144/801-802 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรส�คร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรส�ร 0-3447-4803     E-mail: bm0707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 5
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรส�ร 0-2951-1572  E- mail: rm5@gsb.or.th,  
rm5a@gsb.or.th  

ธนำคำรออมสนิเขตนครปฐม 1
24, 26, 28 ช้ัน 3 ถ.ทห�รบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรส�ร 0-3427-2551  E- mail: loan8219@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครปฐม
24, 26, 28 ช้ัน 2 ถ.ทห�รบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรส�ร 0-3425-4636   E- mail: bm0801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงเลน
45/3 หมู่ท่ี 8 ถ.พลดำ�ริห์ ต.บ�งเลน อ.บ�งเลน จ.นครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรส�ร 0-3439-1047        E- mail: bm0803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ก�ำแพงแสน
182 หมู่ท่ี 1 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรส�ร 0-3435-1379      E- mail: bm0806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สนำมจันทร์
243/33 ถ.ร�ชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรส�ร 0-3425-3979 ต่อ 19  E- mail: bm0807@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอนตูม
33/1 หมู่ท่ี 5 ต.ส�มง่�ม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรส�ร 0-3438-1392    E- mail: bm0809@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โฮมโปร นครปฐม
ห้องเลขท่ี RT-3 ช้ัน 1 อ�ค�ร A ศูนย์ก�รค้�โฮมโปร นครปฐม 
ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรส�ร 0-3421-2196        E- mail: bm0811@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนครปฐม 2
41 หมู่ท่ี 7 ถ.เข้�ท่ีว่�ก�รอำ�เภอส�มพร�น ต.ส�มพร�น 
อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3432-3900
โทรส�ร 0-3432-3900 ต่อ 13  E- mail: loan8298@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำมพรำน 
41 หมู่ท่ี 7 ถ.เข้�ท่ีว่�ก�รอำ�เภอส�มพร�น ต.ส�มพร�น 
อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรส�ร 0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อ 16
E- mail: bm0802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อ้อมใหญ่
11/4  หมู่ท่ี 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.ส�มพร�น 
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรส�ร 0-2420-3655  ต่อ 0  E- mail: bm0804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครชัยศรี
136/13-15 หมู่ท่ี 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรส�ร 0-3433-1564 ต่อ 202  E- mail: bm0805@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  ศำลำยำ
26/24, 26/25 หมู่ท่ี 5 ถ.ศ�ล�ย�-นครชัยศรี ต.ศ�ล�ย� 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรส�ร 0-2441-0987 ต่อ 16   E- mail: bm0808@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี อ้อมใหญ่
17/17 หมู่ท่ี 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรส�ร 0-2431-1366        E- mail: bm0810@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พุทธมณฑลสำย 4
169/142-143 หมู่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2497-3882-4
โทรส�ร 0-2497-3882-7 ต่อ 103  E- mail: bm0812@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนหวำย
71/9-10 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรส�ร 0-3431-8685-7 ต่อ 108 E- mail: bm0813@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ ศำลำยำ
ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 334 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ศ�ล�ย� 
เลขท่ี 99/19, 99/20 หมู่ท่ี 2 ต.บ�งเตย อ.ส�มพร�น 
จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรส�ร 0-2429-6935 ต่อ 102   E-mail: bm0814@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตกำญจนบรุี
210 ช้ัน 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรส�ร 0-3451-7038         E- mail: loan8220@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กำญจนบุรี
210 ช้ัน 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรส�ร 0-3451-1582        E- mail: bm1301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำม่วง
241/1 หมู่ท่ี 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่�ม่วง อ.ท่�ม่วง จ.ก�ญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรส�ร 0-3461-1001        E- mail: bm1302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำเรือ (กำญจนบุรี)
281 ถ.แสงชูโต ต.ท่�เรือ อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019 
โทรส�ร 0-3456-1194 ต่อ 16       E- mail: bm1303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำมะกำ
1/22-23 ม. 2 ถ.แสงชูโต อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรส�ร 0-3454-3235         E- mail: bm1304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พนมทวน  
248 หมู่ท่ี 3 ถ.อู่ทอง-ก�ญจนบุรี ต.พนมทวน อ.พนมทวน 
จ.ก�ญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรส�ร 0-3463-0443        E- mail: bm1305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลูกแก
82 หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรส�ร 0-3456-6446        E- mail: bm1306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทองผำภูมิ
301 หมู่ท่ี 1 ต.ท่�ขนุน อ.ทองผ�ภูมิ จ.ก�ญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรส�ร 0-3459-9312 ต่อ 20      E- mail: bm1307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำดหญ้ำ
343/2 หมู่ท่ี 1 ต.ล�ดหญ้� อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8020
โทรส�ร 0-3458-8019        E- mail: bm1308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ่อพลอย
256/2 หมู่ท่ี 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.ก�ญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรส�ร 0-3458-1199        E- mail: bm1309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดผำสุก
160/179-180 ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรส�ร 0-3451-8880         E- mail: bm1310@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้วยกระเจำ
54 หมู่ 6 ต.ห้วยกระเจ� อ.ห้วยกระเจ� จ.ก�ญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328 
โทรส�ร 0-3467-7327         E- mail: bm1311@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ด่ำนมะขำมเตี้ย
5/3 หมู่ท่ี 1 ต.ด่�นมะข�มเต้ีย อ.ด่�นมะข�มเต้ีย 
จ.ก�ญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรส�ร 0-3467-2583         E- mail: bm1312@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เอรำวัณ
46 หมู่  4 ต.ท่�กระด�น อ.ศรีสวัสด์ิ จ.ก�ญจนบุรี 71250
โทร. 0-3457-4128
โทรส�ร 0-3457-4129     E- mail: bm1313@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนนทบรุ ี1
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9774, 0-2589-9884
โทรส�ร 0-2589-9884 ต่อ 15, 16 E- mail: loan8297@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ติวำนนท์
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491, 0-2951-3492, 0-2951-3493
โทรส�ร 0-2951-3494  E- mail: bm0209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นนทบุรี
22/31 หมู่ท่ี 4 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207 
โทรส�ร 0-2525-0216, 0-2526-6518,0-2967-3207 ต่อ 15
E- mail: bm0201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกเกร็ด                      
100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ป�กเกร็ด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรส�ร 0-2583-3376  E- mail: bm0206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แครำย                       
115/30-32 ถ.ติว�นนท์ ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-1122, 0-2951-0572
โทรส�ร 0-2588-4779 ต่อ 24  E- mail: bm0207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน
ห้องเลขท่ี 3A-L7 ช้ัน3 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ ง�มวงศ์ว�น 
เลขท่ี 30/39-50 ถ.ง�มวงศ์ว�น ต.บ�งเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2550-1160, 0-2550-1147
โทรส�ร 0-2550-0418    E- mail: bm0211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ
ห้องเลขท่ี 417 ช้ัน 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� แจ้งวัฒนะ 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ�งตล�ด อ.ป�กเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรส�ร 0-2193-8214   E- mail: bm0213@gsb.or.th

ธนำคำรออมสิน สำขำเซ็นทรัลพลำซำ รัตนำธิเบศร์
ห้องเลขท่ี A-15,16 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� รัตน�ธิเบศร์ 
เลขท่ี 562, 566 หมู่ท่ี 8 ถ.รัตน�ธิเบศร์ ต.บ�งกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรส�ร 0-2527-8716 ต่อ 17  E- mail: bm0214@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำน�้ำนนทบุรี
137 หมู่ท่ี 4 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรส�ร 0-2967-2016          E- mail: bm0217@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เมืองทองธำนี
55/622-623 ต.บ�งพูด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรส�ร 0-2503-3822         E- mail: bm0208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดรวมใจ (เมืองทองธำนี)
101-101/1 ถนนป๊อปปูล่� ต.บ้�นใหม่ อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรส�ร 0-2980-7003        E- mail: bm0219@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพียวเพลส รำชพฤกษ์
ภ�ยในโครงก�รเพียวเพลส ร�ชพฤกษ์ 
เลขท่ี 62/32 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรส�ร 0-2924-4680        E- mail: bm0221@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศูนย์กำรค้ำสลำกไทย
ต้ังอยู่ช้ัน 2 (ร้�นท่ี 6) โครงก�รศูนย์ก�รค้�สล�กไทย เลขท่ี 347 
ถนนสน�มบินนำ�้ ต.ท่�ทร�ย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-6227-8 
โทรส�ร 0-2580-6229         E- mail: bm0222@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนนทบรุ ี2
92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขว�ง อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1490, 087-8056279, 086-0288511, 086-0288540, 
087-8056234
โทรส�ร 0-2597-149  E- mail: loan8221@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงบัวทอง                     
26/1 หมู่ท่ี 2 ถ.บ�งกรวย - ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บ�งบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรส�ร 0-2571-7970 ต่อ 13       E- mail: bm0203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงกรวย                      
99/99 หมู่ท่ี 3 ต.วัดชลอ อ.บ�งกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรส�ร 0-2883-7837 ต่อ 17  E- mail: bm0204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงใหญ่ 
107 หมู่ท่ี 2 ต.บ�งม่วง อ.บ�งใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรส�ร 0-2595-1625 ต่อ 23       E- mail: bm0205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ไทรใหญ่ 
101 หมู่ท่ี 2 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670, 086-0275388, 085-6641145
โทรส�ร 0-2598-9112        E- mail: bm0210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะสแควร์ บำงใหญ่
ห้องเลขท่ี 211 ช้ัน 2 อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เดอะสแควร์ 
เลขท่ี 99 ม.12 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.บ�งรักพัฒน� 
อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2195-0022-3
โทรส�ร 0-2195-0021       E- mail: bm0212@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อินเด็กซ์ บำงใหญ่
ห้องเลขท่ี R-3 ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ บ�งใหญ่ 
เลขท่ี 87 หมู่ 6 ถ.ตล่ิงชัน ต.เส�ธงหิน อ.บ�งใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2
โทรส�ร 0-2595-0300         E- mail: bm0215@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตบำงกรวย
6/6-7 หมู่ท่ี 1 ถ.บ�งกรวย-ไทรน้อย ต.บ�งกรวย อ.บ�งกรวย 
จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรส�ร 0-2446-6336   E- mail: bm0216@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บัวทองสแควร์ 
ห้องเลขท่ี 5/62-63 ช้ัน 1 และห้องเลขท่ี 5/76 ช้ัน 2 หมู่ท่ี 1 
โครงก�รบัวทองสแควร์ ถ.บ�งกรวย-ไทรน้อย ต.บ�งบัวทอง 
อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรส�ร 0-2925-8900        E- mail: bm0218@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ไทรน้อย
92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขว�ง อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรส�ร 0-2597-1493        E- mail: bm0220@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินเขตสพุรรณบรุี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่�พ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรส�ร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 26
E- mail: loan8222@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่�พ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรส�ร 0-3552-3020 ต่อ 24  E- mail: bm1001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สองพี่น้อง                   
61 ถ.บ�งล่ี-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง 
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรส�ร 0-3553-1014        E- mail: bm1002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำมชุก                     
890 หมู่ท่ี 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.ส�มชุก อ.ส�มชุก 
จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรส�ร 0-3557-1233  E- mail: bm1003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีประจันต์                     
552-553 หมู่ท่ี 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยน�ท ต.ศรีประจันต์ 
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรส�ร 0-3558-1481    E- mail: bm1004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดิมบำงนำงบวช                       
350 หมู่ท่ี 5 ต.เข�พระ อ.เดิมบ�งน�งบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรส�ร 0-3557-8410       E- mail: bm1005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงปลำม้ำ                    
263 หมู่ท่ี 5 ต.โคกคร�ม อ.บ�งปล�ม้� จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรส�ร 0-3558-7363         E- mail: bm1006@gsb.or.t

ธนำคำรออมสินสำขำ  อู่ทอง                    
158 หมู่ท่ี 6 ถ.ท้�วอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรส�ร 0-3555-1083 ต่อ 24      E- mail: bm1007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ด่ำนช้ำง                     
470 หมู่ท่ี 1 ถ.ส�มชุก-ด่�นช้�ง ต.ด่�นช้�ง อ.ด่�นช้�ง 
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรส�ร 0-3559-5495       E- mail: bm1008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอนเจดีย์
1649 หมู่ท่ี 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรส�ร 0-3559-1658 ต่อ 13  E- mail: bm1009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองหญ้ำไซ
570/4 หมู่ท่ี 5 ต.หนองหญ้�ไซ อ.หนองหญ้�ไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรส�ร 0-3557-7136        E- mail: bm1010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนนำงพิม
170/9 ถ.น�งพิม ต.ท่�พ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรส�ร 0-3552-5782         E- mail: bm1011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โรบินสัน สุพรรณบุรี
ห้องเลขท่ี 206 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สุพรรณบุรี 
เลขท่ี 449 หมู่ท่ี 5 ต.ท่�ระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรส�ร 0-3545-4244       E- mail: bm1012@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทุ่งคอก
111/11-12 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรส�ร 0-3558-9413        E- mail: bm1013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 6
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กนำ�้โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419 
โทรส�ร 0-5622-2350, 0-5623-1564 E- mail: rm6@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนครสวรรค์ 1
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กนำ�้โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรส�ร 0-5622-6510        E- mail: loan8223@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สวรรค์วิถี
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กนำ�้โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436
โทรส�ร 0-5622-2436        E- mail: bm2510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครสวรรค์                   
46 ถ.เวสสุวรรณ ต.ป�กนำ�้โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรส�ร 0-5622-9104       E- mail: bm2501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พยุหะคีรี                     
170/5 หมู่ท่ี 4 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 
60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรส�ร 0-5634-1053  E- mail: bm2502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บรรพตพิสัย                     
123/1 หมู่ท่ี 2 ถ.บรรพตพิสัย-หนองสังข์ ต.ท่�ง้ิว อ.บรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรส�ร 0-5627-9103        E- mail: bm2504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำดยำว                       
765 หมู่ท่ี 6 ถ.ล�ดย�ว-นครสวรรค์ ต.ล�ดย�ว อ.ล�ดย�ว 
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรส�ร 0-5627-1008        E- mail: bm2506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โกรกพระ 
143/1 หมู่ท่ี 4 ถ. สุข�ภิบ�ล 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212, 0-5632-0320
โทรส�ร 0-5629-1212, 0-5632-0320 ต่อ 18
E- mail: bm2511@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดศรีนคร
558/68-69 หมู่ท่ี 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรส�ร 0-5688-1619        E- mail: bm2512@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองปลิง
704-705 หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรส�ร 0-5625-6027       E- mail: bm2513@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองเบน
248/4-6 หมู่ท่ี 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรส�ร 0-5629-6319       E- mail: bm2515@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชุมตำบง
139/4-5 หมู่ท่ี 5 ต.ชุมต�บง อ.ชุมต�บง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรส�ร 0-5629-3135       E- mail: bm2516@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์
ห้�งสรรสินค้�บ๊ิกซี นครสวรรค์ 1 บริษัท นิภ�พรพัฒน์ จำ�กัด 
เลขท่ี 320/11 ถนนสวรรค์วิถี ต.ป�กนำ�้โพ อ.เมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5623-3393-4
โทรส�ร 0-5623-3396       E- mail: bm2517@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนครสวรรค์ 2
371/14 หมู่ท่ี 1 ถ.ท่�ตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่�ตะโก อ.ท่�ตะโก 
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-8711
โทรส�ร 0-5624-8712       E- mail: loan8224@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตำคลี                       
300 ถ.พหลโยธิน ต.ต�คลี อ.ต�คลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรส�ร 0-5626-1541 ต่อ 23      E- mail: bm2505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำตะโก                     
371/14 หมู่ท่ี 1 ถ.ท่�ตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่�ตะโก อ.ท่�ตะโก 
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรส�ร 0-5624-9333        E- mail: bm2507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตำกฟ้ำ                        
68 ม.1 ถ.พหลโยธิน อ.ต�กฟ้� จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362 
โทรส�ร 0-5624-1362        E- mail: bm2508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองบัว                       
51 หมู่ท่ี 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง ต.หนองบัว อ.หนองบัว 
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรส�ร 0-5625-1333, 0-5632-3146
E- mail: bm2509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชุมแสง                      
19-21 ถ.แสงสันติสุข ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรส�ร 0-5628-2166, 0-5628-2697 E- mail: bm2503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ไพศำลี                      
399/1-3 หมู่ 5 ต.ไพศ�ลี อ.ไพศ�ลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรส�ร 0-5625-9554  E- mail: bm2514@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตอทุยัธำนี
220/1 ถ.ท่�ช้�ง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธ�นี 61000 
โทร. 0-5651-4577 
โทรส�ร 0-5651-4577  E- mail: loan8225@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อุทัยธำนี
220/1 ถ.ท่�ช้�ง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธ�นี 61000 
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรส�ร 0-5651-1070     E- mail: bm3301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองฉำง
276/1 หมู่ท่ี 5 ถ.หนองฉ�ง-อุทัยธ�นี อ.หนองฉ�ง จ.อุทัยธ�นี 61110 
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรส�ร 0-5653-1077    E- mail: bm3302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำนสัก
53/4 ถ.หนองฉ�ง-ล�นสัก อ.ล�นสัก จ.อุทัยธ�นี 61160 
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรส�ร 0-5653-7085   E- mail: bm3303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนไร่
45/6-8 หมู่ 1 ต.บ้�นไร่ อ.บ้�นไร่ จ.อุทัยธ�นี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรส�ร 0-5653-9264  E- mail: bm3304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชัยนำท
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยน�ท 17000 
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576 
โทรส�ร 0-5641-2576  E- mail: bm3201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มโนรมย์
45/1 หมู่ท่ี 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธ�นี ต.คุ้งสำ�เภ� อ.มโนรมย์ 
จ.ชัยน�ท 17110 
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478 
โทรส�ร 0-5649-1111  E- mail: bm3202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วัดสิงห์
51-52 ถ.ภูวสุวรรณวิถี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยน�ท 17120 
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264 
โทรส�ร 0-5646-1111  E- mail: bm3203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หันคำ
274/2 หมู่ท่ี 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันค� จ.ชัยน�ท 17130 
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรส�ร 0-5645-1009  E- mail: bm3204@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  สรรคบุรี
4/13 หมู่ท่ี 8 ถ.เจ้�ย่ีพระย� ต.แพรกศรีร�ช� อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยน�ท 17140 
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280 
โทรส�ร 0-5648-1111      E- mail: bm3205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สรรพยำ
347 หมู่ท่ี 4 ถ.ชัยน�ท-สิงห์บุรี อ.สรรพย� จ.ชัยน�ท 17150 
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238 
โทรส�ร 0-5649-9100   E- mail: bm3206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตพจิติร                   
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพ�นหิน อ.ตะพ�นหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1422                  
โทรส�ร 0-5662-1422 ต่อ 21  E- mail: loan8226@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตะพำนหิน
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพ�นหิน อ.ตะพ�นหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรส�ร 0-5662-1265       E- mail: bm3102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พิจิตร                       
602/1 ถ.บุษบ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรส�ร 0-5661-1264   E- mail: bm3101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงมูลนำก                   
41 ถ.ประเทืองถ่ิน อ.บ�งมูลน�ก จ.พิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรส�ร 0-5663-1070       E- mail: bm3103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำมง่ำม                                       
190 หมู่ท่ี 13 ถ.พิจิตร-กำ�แพงเพชร อ.ส�มง่�ม จ.พิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรส�ร 0-5669-1166      E- mail: bm3104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำชรถ 
20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรส�ร 0-5699-0899   E- mail: bm3105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำกเหล็ก                    
282/9 หมู่ท่ี 1 ถ.วังทอง-เข�ทร�ย ต.ส�กเหล็ก อ.ส�กเหล็ก 
จ.พิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรส�ร 0-5669-9232     E- mail: bm3106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพทะเล                                                                          
763 หมู่ท่ี 2 ถ.โพทะเล-บ�งมูลน�ก อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรส�ร 0-5668-1147      E- mail: bm3107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทับคล้อ 
350/2-3 ม. 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรส�ร 0-5664-1744-5       E- mail: bm3108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตลพบรุี
226/36-38 ถ.น�ร�ยณ์มห�ร�ช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
15000
โทร. 0-3642-4733, 0-3642-4800
โทรส�ร 0-3642-4733 ต่อ 4  E- mail: loan8227@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วงเวียนสระแก้ว
226/36-38 ถ.น�ร�ยณ์มห�ร�ช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
15000
โทร. 0-3641-1045, 0-3641-4256, 0-3642-0132
โทรส�ร 0-3641-1045 ต่อ 26  E- mail: bm1707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลพบุรี 
26/1 ถ.วิช�เยนทร์ ต.ท่�หิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585 
โทรส�ร 0-3641-1072 ต่อ 11  E- mail: bm1701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โคกกะเทียม 
75/1 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.เข�พระง�ม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 
โทร. 0-3648-6217 
โทรส�ร 0-3648-6561       E- mail: bm1702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โคกส�ำโรง
2  ถ.ศรีสำ�โรง ต.โคกสำ�โรง อ.โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800 
โทรส�ร 0-3644-1800      E- mail: bm1703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนหมี่
61 ถ.เทศบ�ล ต.บ้�นหม่ี อ.บ้�นหม่ี จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261 
โทรส�ร 0-3647-1074  ต่อ 20 E- mail: bm1704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พัฒนำนิคม 
140 หมู่ท่ี 6 ต.พัฒน�นิคม อ.พัฒน�นิคม จ.ลพบุรี 15140 
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500 
โทรส�ร 0-3649-1471  E- mail: bm1705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ล�ำนำรำยณ์ 
23 หมู่ท่ี 5 ถ.สุระน�ร�ยณ์ ต.ลำ�น�ร�ยณ์ อ.ชัยบ�ด�ล 
จ.ลพบุรี 15130 
โทร. 0-3646-1181, 0-3663-0258
โทรส�ร 0-3646-1181  ต่อ 18 E- mail: bm1706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำวุ้ง 
321 หมู่ท่ี 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่�วุ้ง อ.ท่�วุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรส�ร 0-3648-1188         E- mail: bm1708@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองม่วง 
535 หมู่ท่ี 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250  
โทรส�ร 0-3643-2250         E- mail: bm1710@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เทสโก้โลตัส ลพบุรี 
ชั้น 2 ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ลพบุรี เลขที่ 111 
ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 3 ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-2290, 0-3642-2293
โทรส�ร 0-3642-2293        E- mail: bm1711@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบ�ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรส�ร 0-5671-2450        E- mail: loan8228@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบ�ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรส�ร 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
E- mail: bm3001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หล่มสัก                      
356 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรส�ร 0-5670-1040, 0-5670-2401 E- mail: bm3002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองไผ่                     
194 หมู่ท่ี 16 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรส�ร 0-5678-1624, 0-5678-1881 E- mail: bm3003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ซับสมอทอด                   
128-129 หมู่ท่ี 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บึงส�มพัน 
จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรส�ร 0-5673-1221, 0-5673-1559 E- mail: bm3004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หล่มเก่ำ 
580 หมู่ท่ี 5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่� จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรส�ร 0-5670-9238, 0-5674-7185 E- mail: bm3005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วิเชียรบุรี                    
908 หมู่ท่ี 13 ถ.บุศร�คัม ต.ท่�โรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรส�ร 0-5675-4058, 0-5679-1444  E- mail: bm3006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชนแดน
1101 หมู่ท่ี 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรส�ร 0-5676-1590-1       E- mail: bm3007@gsb.or.t

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีเทพ
36/6 หมู่ท่ี 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 
จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรส�ร 0-5679-8822   E- mail: bm3008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
929 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรส�ร 0-5671-2565   E- mail: bm3009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดท่ำพล
38/1 ม.12 ต.ท่�พล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6574-5
โทรส�ร 0-5673-6574    E- mail: bm3010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี หล่มสัก
เลขท่ี 70 ถนนส�มัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-4855
โทรส�ร 0-5670-4856        E- mail: bm3011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังโป่ง
688 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรส�ร 0-5695-6650-15    E- mail: bm3012@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดพุเตย
199-199/2 ม. 3 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรส�ร 0-5679-7851      E- mail: bm3013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 7 
192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 0-5540-3667, 0-5540-3668
โทรส�ร 0-5540-3664, 0-5540-3668
E-mail: rm7@ gsb.or.th, rm7a@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพิษณุโลก 1 
902 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8984
โทรส�ร 0-5524-8984, 0-5524-3710
E-mail: loan8229@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรส�ร 0-5525-8557  E-mail:bm2701@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำมะปรำง
262/53 ถ.บรมไตรโลกน�รถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรส�ร 0-5524-1524 
E-mail: bm2708@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำนำงพญำ
902 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572, 0-5524-8772
โทรส�ร 0-5525-8572,0-5524-8772 E-mail:bm2703@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงระก�ำ
57/1 หมู่ท่ี 7 ต.บ�งระกำ� อ.บ�งระกำ� จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511 
โทรส�ร 0-5537-1039  E-mail:bm2707@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มิตรภำพ
16/113-114 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรส�ร 0-5524-8762  E-mail:bm2710@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี พิษณุโลก
ห้องเลขท่ี 2CR204/1A-1B ช้ัน 2 บ๊ิกซี พิษณุโลก
เลขท่ี 939 ถ.พิชัยสงคร�ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรส�ร. 0-5530-2282  E-mail:bm2712@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้ำแยกโคกมะตูม
132/10-11 ถ.พระองค์ดำ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-1624-5
โทรส�ร. 0-5530-1625  E-mail:bm2715@ gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำเซ็นทรัลพลำซำ พิษณุโลก
ห้องเลขท่ี 328-329 ช้ัน 3 ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลพล�ซ� พิษณุโลก
เลขท่ี 9/99 หมู่ท่ี 5 ต.พล�ยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-8454-5
โทรส�ร 0-5533-8454  E-mail:bm2716@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำเทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่ำทอง
เลขที่ 444 หมู่ 6 ต.ท่�ทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424
โทรส�ร 0-5533-0425  E-mail.bm2718@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพษิณโุลก 2 
517 หมู่ท่ี 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรส�ร 0-5531-1798-9  E-mail:loan8230@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พรหมพิรำม
271-2 หมู่ท่ี 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิร�ม อ.พรหมพิร�ม 
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรส�ร 0-5536-9063  E-mail: bm2702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังทอง
517 หมู่ท่ี 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร.0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรส�ร 0-5531-1427  E-mail: bm2705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครไทย
303/1 หมู่ท่ี 6 ถ.อุดรดำ�ริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรส�ร 0-5538-9027  E-mail: bm2706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชำติตระกำร
116 หมู่ท่ี 6 ถ.ศรีสงคร�ม ต.ป่�แดง อ.ช�ติตระก�ร 
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรส�ร 0-5538-1448  E-mail: bm2706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วัดโบสถ์
289-289/1 หมู่ท่ี 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ 
จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรส�ร 0-5536-1389  E-mail: bm2711@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงกระทุ่ม
146 หมู่ท่ี 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บ�งกระทุ่ม อ.บ�งกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรส�ร 0-5539-1122  E-mail: bm2704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทรัพย์ไพรวัลย์
231/1-3 หมู่ท่ี 7 ถ.พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ต.แก่งโสภ� อ.วังทอง 
จ.พิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรส�ร. 0-5529-3243  E-mail: bm2713@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองตม
953/3 หมู่ท่ี 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิร�ม จ.พิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรส�ร. 0-5536-6151  E-mail: bm2714@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เนินมะปรำง
643 หมู่ท่ี 4 ต.เนินมะปร�ง อ.เนินมะปร�ง จ.พิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรส�ร. 0-5539-9499  E-mail bm2714@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสโุขทยั 
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธ�นี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรส�ร 0-5561-3032 ต่อ 24  E-mail:loan8231@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธ�นี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-0487 , 0-5561-1545
โทรส�ร 0-5561-1545  E-mail: bm2602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สวรรคโลก
66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรส�ร 0-5564-1613  E-mail: bm2602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีส�ำโรง
243 หมู่ท่ี 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองต�ล อ.ศรีสำ�โรง จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรส�ร 0-5568-1636  E-mail: bm2603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีสัชนำลัย
690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชน�ลัย ต.ห�ดเสี้ยว อ.ศรีสัชน�ลัย จ.สุโขทัย 
64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรส�ร 0-5567-1479  E-mail: bm2604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทุ่งเสลี่ยม
187/3 หมู่ท่ี 8 ถ.เข้�อำ�เภอ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรส�ร 0-5565-9192  E-mail: bm2605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กงไกรลำศ
66/5 หมู่ท่ี 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้�นกร่�ง อ.กงไกรล�ศ จ.สุโขทัย 
64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรส�ร 0-5569-1232  E-mail: bm2606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คีรีมำศ
20 หมู่ 16 ถ.กำ�แพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด อ.คีรีม�ศ จ.สุโขทัย 
64160
โทร. 0-5569-3161
โทรส�ร 0-5569-3162  E-mail: bm2607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนด่ำนลำนหอย
49/3 หมู่ท่ี 1 ต.ล�นหอย อ.บ้�นด่�นล�นหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรส�ร. 0-5568-9173  E-mail: bm2608@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีนคร
81-83 หมู่ท่ี 3 ถนนศรีนคร-ปล�ยร�ง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร 
จ.สุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรส�ร. 0-5565-2387  E-mail: bm2609@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนจรดวิถีถ่อง
242-242/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธ�นี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. 0-5561-0081
โทรส�ร. 0-5561-0082  E-mail: bm2610@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตก�ำแพงเพชร 
160/12 หมู่ท่ี 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141 
โทรส�ร 0-5579-9141 ต่อ 14  E-mail:loan8232@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ก�ำแพงเพชร
30 ถ.เทศ� 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136, 0-5572-1671
โทรส�ร 0-5571-1136 ต่อ 15  E-mail:bm2901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พรำนกระต่ำย                  
5 หมู่ท่ี 4 ถ.ประเวศไพรวัน ต.พร�นกระต่�ย อ.พร�นกระต่�ย 
จ.กำ�แพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรส�ร 0-5576-1403  E-mail:bm2902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สลกบำตร                     
1012 หมู่ท่ี 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบ�ตร อ.ข�ณุวรลักษบุรี 
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรส�ร 0-5577-1400 ต่อ 16  E-mail: bm2903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองขลุง                     
61 หมู่ท่ี 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำ�แพงเพชร 62120
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437
โทรส�ร 0-5578-1437 ต่อ 3  E-mail: bm2904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำนครชุม
160/12 หมู่ท่ี 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 
62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรส�ร 0-5579-9639  E-mail: bm2905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำบิ๊กซี ก�ำแพงเพชร
ห้องเลขท่ี 2CR201 ช้ัน 2 ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี กำ�แพงเพชร
เลขท่ี 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861  โทรส�ร 0-5585-3862
E-mail: bm2906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำนกระบือ
60/1 หมู่ท่ี 6 ถ.กำ�แพงเพชร-พิษณุโลก ต.ล�นกระบือ  
อ.ล�นกระบือ จ.กำ�แพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรส�ร 0-5576-9472  E-mail: bm2907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส ขำณุวรลักษบุรี
ห้องเลขท่ี 102 ช้ัน G ภ�ยในห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส 
ข�ณุวรลักษบุรี  เลขท่ี 435 หมู่ 5 ต.สลกบ�ตร อ.ข�ณุวรลักษบุรี 
จ.กำ�แพงเพชร 62130
โทร. 0-5577-2049
โทรส�ร 0-5577-2050   E-mail: bm2908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองลำน
เลขที่ 225/4-6 ม.4 ต.คลองนำ้�ไหล อ.คลองล�น 
จ.กำ�แพงเพชร 62180
โทร.   0-5578-6306
โทรส�ร   0-5578-6307  E-mail: bm2909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตตำก 
299/4 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรส�ร 0-5553-4405  E-mail:loan8233@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่สอด
299/4 ถ.อินทร์คีรี อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร.0-553-1084, 0-5554-2547
โทรส�ร 0-5553-1084  E-mail: bm2802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตำก                         
319 ถ.ต�กสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ต�ก 63000
โทร. 0-5551-1147, 0-5554-0441
โทรส�ร 0-5551-1147  E-mail: loan2801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่ระมำด                     
205/1 ม. 4 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระม�ด อ.แม่ระม�ด 
จ.ต�ก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรส�ร 0-5558-1175  E-mail: bm2803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พบพระ 
99/5 หมู่ท่ี 15 บ้�นดอนเจดีย์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ต�ก 63160
โทร. 0-5556-7171 
โทรส�ร 0-5556-7171  E-mail: bm2804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อุ้มผำง 
495 ม.1 ต.อุ้มผ�ง อ.อุ้มผ�ง จ.ต�ก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรส�ร 0-5556-1601  E-mail: bm2805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนตำก
98 หมู่ท่ี 8 ต.ต�กตก อ.บ้�นต�ก จ.ต�ก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรส�ร. 0-5559-1522  E-mail: bm2806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ตำก
ห้องเลขท่ี GCR 112 ช้ัน 1 ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี ต�ก
เลขท่ี 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ต�ก 63000
โทร. 0-5559-2389
โทรส�ร 0-5589-2589  E-mail: bm2807@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดพำเจริญ
7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก
โทร. 0-5553-6536
โทรส�ร. 0-5553-6537  E-mail: bm2808@ gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำสองยำง
เลขท่ี127/2 หมู่ 2 ถ.ประช�ส�มัคคี ต.แม่ต้�น อ.ท่�สองย�ง 
จ.ต�ก 63150
โทร. 0-5558-9198
โทรส�ร 0-5558-9199  E-mail: bm2809@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอตุรดติถ์
192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3881
โทรส�ร 0-5540-3735  E-mail: loan8234@gsb.or.th

ธนำคำรออมสำขำ คลองโพ
192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3881
โทรส�ร 0-5540-3735  E-mail: bm3705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อุตรดิตถ์
212/9 ถ.สำ�ร�ญร่ืน ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรส�ร 0-5541-1063  E-mail: bm3701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พิชัย
190/1 หมู่ท่ี 3 ถ.มห�ธ�ตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรส�ร 0-5542-1032  E-mail: bm3725@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลับแล
180 ถ.ศรีพนมม�ศ ต.ศรีพนมม�ศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรส�ร 0-5543-1073  E-mail: bm3703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตรอน
78/12 หมู่ท่ี 2 ถ.รพช. ต.บ้�นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783 
โทรส�ร 0-5582-5781  E-mail: bm3704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  น�้ำปำด
26/3 หมู่ที่ 4 ถ.กงไกรล�ศ ต.แสนตอ อ.นำ้�ป�ด จ.อุตรดิตถ์ 
53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรส�ร 0-5548-1117  E-mail: bm3706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มุขศำลำ
9 ถ.มุขศ�ล� ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรส�ร 0-5541-7477  E-mail: bm3707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำปลำ
141/16-18 หมู่ 1 ถ.ส�ยอุตรดิตถ์-เข่ือนสิริกิต์ิ ต.ร่วมจิต อ.ท่�ปล� 
จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรส�ร 0-5540-6124-5  E-mail: bm3708@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทองแสนขัน
เลขท่ี 154, 154/1 หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 
โทร.   0-5541-8230
โทรส�ร   0-5541-8320  E-mail: bm3709@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ฟำกท่ำ
เลขท่ี 123 หมู่ 1 ต.ฟ�กท่� อ.ฟ�กท่� จ.อุตรดิตถ์ 53160
โทร.   0-5548-9423
โทรส�ร   0-5548-9425  E-mail: bm3710@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิภำค 8 
4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรส�ร 0-5311-6275  E- mail: rm8@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเชยีงใหม่ 1
67/2 ถ.ช้�งเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1524-5
โทรส�ร 0-5321-1524-5 ต่อ 22 E- mail: loan8235@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประตูช้ำงเผือก
67/2 ถ.ช้�งเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรส�ร 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E- mail: bm3408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียงใหม่                     
18-24 ถ.ท่�แพ ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรส�ร 0-5323-4068 ต่อ 24  E- mail: bm3401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำแพ                        
312 ถ.ท่�แพ ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรส�ร 0-5323-3057 ต่อ 15  E- mail: bm3414@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองหอย                     
330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรส�ร 0-5314-0144  ต่อ 17 E- mail: bm3415@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนทิพย์เนตร
96 ถ.ทิพย์เนตร ต.ห�ยย� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1, 0-5327-6883
โทรส�ร 0-5320-1500 ต่อ 12  E- mail: bm3418@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่                     
ช้ัน G และ ช้ัน 3 เลขท่ี 194/2 ถ.มหิดล ต.ห�ยย� อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. ช้ัน G 0-5327-0943, ช้ัน 3 0-5390-4129
โทรส�ร ช้ัน G 0-5327-0943, ช้ัน 3 0-5390-4129
E- mail: bm3425@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ช้ำงคลำน
164/101-102 ถ.ช้�งคล�น ต.ช้�งคล�น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรส�ร 0-5327-675-9 ต่อ15  E- mail: bm3427@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นิมมำนเหมินทร์
15-15/1 ถ.นิมม�นเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรส�ร 0-5321-4658  E- mail: bm3426@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ช้ำงม่อย
87 ถ.ช้�งม่อย ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรส�ร 0-5323-5523  E- mail: bm3429@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พรอมเมนำดำ
ศูนย์ก�รค้�พรอมเมน�ด�รีสอร์ทมอลล์ ช้ัน 2 ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรส�ร 0-5314-2636  E- mail: bm3435@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ช้ัน 3 ห้อง 347 ต.ฟ้�ฮ่�ม อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรส�ร. 0-5328-8925  E- mail: bm3438@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส ค�ำเที่ยง
เทสโก้โลตัสคำ�เท่ียง ช้ัน 1 เลขท่ี 19 ถ.ตล�ดคำ�เท่ียง ต.ป่�ตัน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166
โทรส�ร 0-5321-5167  E- mail: bm3437@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เม-ญ่ำเชียงใหม่
ห้�งเม-ญ่� ไลฟ์สไตล์ ช้อปป้ิงเซนเตอร์ ช้ัน 3 (ห้องเลขท่ี 325) 
เลขท่ี 55/5 หมู่ 5 ต.ช้�งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5208-1586
โทรส�ร 0-5208-1587  E- mail: bm3440@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตเชยีงใหม่ 2
39 หมู่ท่ี 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331
โทรส�ร 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 4
E- mail: loan8236@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอยสะเก็ด                    
39 หมู่ท่ี 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5507
โทรส�ร 0-5349-5507 ต่อ 11  E- mail: bm3411@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                     
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5321-8686, 0-5389-2642
โทรส�ร 0-5322-1807 ต่อ 15  E- mail: bm3405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บวกครกหลวง                  
4 หมู่ท่ี 5 ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรส�ร 0-5311-6276-7 ต่อ 7 E- mail: bm3413@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สันก�ำแพง
8 หมู่ท่ี 8 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.สันกำ�แพง อ.สันกำ�แพง 
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรส�ร 0-5333-1200, 0-5333-1008 ต่อ 14
E- mail: bm3403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่โจ้
9 หมู่ท่ี 9 ถ.เชียงใหม่-พร้�ว ต.หนองห�ร อ.สันทร�ย 
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394-5
โทรส�ร 0-5335-3394-5 ต่อ 16 E- mail: bm3421@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สันทรำย                                                      
307 หมู่ท่ี 4 ต.สันทร�ยหลวง อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรส�ร 0-5349-2973  E- mail: bm3409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มีโชคพลำซ่ำ
ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ช้ัน 1 โครงก�รมีโชคพล�ซ่� เลขท่ี 206 ม.6 
ถ.เชียงใหม่-พร้�ว ต.ฟ้�ฮ่�ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2
โทรส�ร 0-5323-0110  E- mail: bm3428@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ่อสร้ำง
276-276/1 หมู่ท่ี 3 ต.ต้นเป� อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรส�ร 0-5333-9292-3 ต่อ 4 E- mail: bm3431@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมแยกสันทรำย
225/5-6 หมู่ท่ี 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรส�ร. 0-5349-2289-90 ต่อ 5 E- mail: bm3432@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตเชยีงใหม่ 3
288 หมู่ท่ี 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ห�งดง อ.ห�งดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรส�ร 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22-23
E- mail: loan8237@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หำงดง
288 หมู่ท่ี 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ห�งดง อ.ห�งดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรส�ร 0-5344-2071-2 ต่อ 22 E- mail: bm3416@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สันป่ำตอง    
515 หมู่ท่ี 10 ต.ยุหว่� อ.สันป่�ตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5382-4116, 0-5331-1085
โทรส�ร 0-5331-1085 ต่อ 14  E- mail: bm3402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำรภี                     
21/1 หมู่ท่ี 3 ต.ย�งเน้ิง อ.ส�รภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรส�ร 0-5332-1251 ต่อ 21  E- mail: bm3404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จอมทอง                      
175/1 หมู่ท่ี 4 ต.บ้�นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1724, 0-5334-1148
โทรส�ร 0-5334-1148 ต่อ 16  E- mail: bm3407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ฮอด
479 หมู่ท่ี 9 ต.ห�งดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรส�ร 0-5346-1366 ต่อ 15  E- mail: bm3422@gsb.or.th

58-05-117_154-184 Oomsin_Y Coatedtoyo.indd   168 6/12/15   8:22 PM



ธนาคารออมสิน -    169

ธนำคำรออมสินสำขำ  อมก๋อย
ภ�ยในท่ีว่�ก�รอำ�เภออมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรส�ร 0-5346-7209-10 ต่อ 14 E- mail: bm3423@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอยเต่ำ
178/1 หมู่ท่ี 3 ต.ท่�เด่ือ อ.ดอยเต่� จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรส�ร 0-5346-9239, 0-5346-9023 E- mail: bm3424@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี หำงดง
ห้องเลขท่ีGCR129/1 บริเวณช้ัน 1 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�บ๊ิกซี
ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ เลขท่ี 433/4-5 หมู่ท่ี 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5344-7828-9
โทรส�ร 0-5344-7828-9 ต่อ 12 E- mail: bm3430@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่แจ่ม
9/2-3 ม.12 ต.ช่�งเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-485225
โทรส�ร 053-485226  E- mail: bm3434@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่วำง
4/10-12 ม.5 ต.บ้�นก�ด อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448
โทรส�ร 0-5348-9449  E- mail: bm3436@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเชยีงใหม่ 4
114 หมู่ท่ี 1 ถ.เชียงใหม่-ฝ�ง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-0098, 0-5329-0100
โทรส�ร 0-5329-0098, 0-5329-0100 ต่อ 21 
E- mail: loan8238@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่ริม                   
114 หมู่ท่ี 1 ถ.เชียงใหม่-ฝ�ง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรส�ร 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16
E- mail: bm3410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ฝำง        
55 หมู่ท่ี 4 ถ.โชตน� ต.เวียง อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209 
โทรส�ร 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E- mail: bm3406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่แตง               
193/1 หมู่ท่ี 2 ต.สันมห�พน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรส�ร 0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E- mail: bm3412@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียงดำว
399 หมู่ท่ี 7 ต.เชียงด�ว อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรส�ร 0-5345-5243 ต่อ 11  E- mail: bm3417@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ   ไชยปรำกำร
38/11 หมู่ท่ี 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปร�ก�ร จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040
โทรส�ร 0-5345-7040 ต่อ 14  E- mail: bm3419@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พร้ำว
303 หมู่ท่ี 4 ต.เวียง อ.พร้�ว จ.เชียงใหม่ 50190 
โทร. 0-5347-4141-2 
โทรส�ร 0-5347-4141 ต่อ 15  E- mail: bm3420@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่อำย
2 หมู่ท่ี 7 ต.แม่อ�ย อ.แม่อ�ย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.0-5345-9268-9
โทรส�ร 0-5345-9268-9 ต่อ 14 E- mail: bm3433@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เวียงแหง
123 ม.3 ถ.เมืองง�ย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรส�ร 0-5347-7123  E- mail: bm3439@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตล�ำพนู
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5356-3397-8
โทรส�ร 0-5356-3397-8 ต่อ 22 E- mail: loan8239@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ล�ำพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5351-1056
โทรส�ร 0-5351-1056 ต่อ 12  E- mail: bm3601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ป่ำซำง                                                                
367 หมู่ท่ี 1 ถ.ลำ�พูน-ล้ี อ.ป่�ซ�ง จ.ลำ�พูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552 
โทรส�ร 0-5352-0221, 0-5352-0552 ต่อ 4
E- mail: bm3602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลี้                                            
481 หมู่ท่ี 4 ถ.พหลโยธิน ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ลำ�พูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรส�ร 0-5397-9774-5 ต่อ 18 E- mail: bm3603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่สะเรียง                                                         
164 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรส�ร 0-5368-1992   E- mail: bm4101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่ฮ่องสอน                     
28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ� ต.จองคำ� อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรส�ร 0-5361-1029, 0-5361-2143 ต่อ 18
E- mail: bm4102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำย
85/3 หมู่ท่ี 1 ถ.ชัยสงคร�ม ต.เวียงใต้ อ.ป�ย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรส�ร 0-5369-9906, 0-5369-9805 ต่อ 14
E- mail: bm4103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นิคมอุตสำหกรรมล�ำพูน
107/17-18 หมูท่ี 4 ต.บ้�นกล�ง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5358-2098, 0-538-2099
โทรส�ร 0-5358-2098-9 ต่อ 17 E- mail: bm3604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนโฮ่ง
115/1 หมู่ท่ี 1 บ้�นห้วยก�น ต.บ้�นโฮ่ง อ.บ้�นโฮ่ง จ.ลำ�พูน 51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรส�ร 0-5398-0200-1 ต่อ 16 E- mail: bm3605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ลำน้อย
73/3 ม.1 ถ.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ต.แม่ล�น้อย อ.แม่ล�น้อย 
จ.แม่ฮ่องสอน 58120
โทร. 0-5368-9421
โทรส�ร 0-5368-9422  E- mail: bm4104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กำดล�ำพูนจตุจักร
381/4-381/5 อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-3813 
โทรส�ร 0-5309-3814  E- mail: bm3606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 9
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-9412-3
โทรส�ร 0-5371-9414  E- mail: rm9@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตล�ำปำง 1
 71 ถ.ประส�นไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5423-1062 , 0-5422-2056
โทรส�ร 0-5423-1062  E- mail: loan8240@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สบตุ๋ย
71 ถ.ประส�นไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรส�ร 0-5422-3125  E- mail: bm3506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ล�ำปำง 
15 ถ.บุญว�ทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรส�ร 0-5422-7009  E- mail: bm3501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แจ้ห่ม
314/4 หมู่ท่ี 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำ�ป�ง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรส�ร 0-5427-1192  E- mail: bm3507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วังเหนือ
559 หมู่ท่ี 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำ�ป�ง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรส�ร 0-5427-9099  E- mail: bm3508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซีล�ำปำง
ห้องเลขท่ี 2 CR 213 ช้ัน 2 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(ส�ข�ลำ�ป�ง) 
เลขท่ี 65 ถ.ไฮเวย์ลำ�ป�ง-ง�ว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร.0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรส�ร 0-5423-1799  E- mail: bm3510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซำ ล�ำปำง
ห้องเลขท่ี 225 ช้ัน 2 โซนธน�ค�ร ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ลำ�ป�ง
เลขท่ี 319 ถนนไฮเวย์ ลำ�ป�ง-ง�ว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-54811-849
โทรส�ร 0-54811-849  E- mail: bm3512@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ น�้ำโท้ง
267/7 ม.5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-54222-250, 0-54222-299
โทรส�ร 0-54222-250  E- mail: bm3513@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตล�ำปำง 2
441 ถ.พหลโยธิน ต.ศ�ล� อ.เก�ะค� จ.ลำ�ป�ง 52130
โทร. 0-5428-2253
โทรส�ร 0-5428-2273  E- mail: loan8241@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เกำะคำ
441 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศ�ล� อ.เก�ะค� จ.ลำ�ป�ง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรส�ร 0-5428-2017  E- mail: bm3502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  งำว
218 หมู่ท่ี 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.ง�ว จ.ลำ�ป�ง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรส�ร 0-5426-1244  E- mail: bm3503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เถิน
129 หมู่ท่ี 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำ�ป�ง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรส�ร 0-5429-1189  E- mail: bm3504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ห้ำงฉัตร 
116/1 ม.6 ถ.ห้�งฉัตร-เก�ะค� ต.ห้�งฉัตร อ.ห้�งฉัตร 
จ.ลำ�ป�ง 52190 
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรส�ร 0-5426-9120  E- mail: bm3505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่ทะ
23 หมู่ท่ี 3 ถ.แม่ทะ-ลำ�ป�ง ต.น�ครัว อ.แม่ทะ จ.ลำ�ป�ง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรส�ร 0-5433-1566  E- mail: bm3509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่เมำะ
570 หมู่ท่ี 8 ต.แม่เม�ะ อ.แม่เม�ะ จ.ลำ�ป�ง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรส�ร 0-5426-6100  E- mail: bm3511@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตแพร่
492 หมู่ท่ี 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463 ,0-5454-4163
โทรส�ร 0-5454-3463  E- mail: loan8242@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สูงเม่น
492 หมู่ท่ี 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร.0-5463-1637,0-5454-1496
โทรส�ร.0-5454-1496  E- mail: bm3805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แพร่
76 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรส�ร 0-5462-7343  E- mail: bm3801@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  เด่นชัย
672 หมู่ท่ี 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร.0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรส�ร.0-5461-3020  E- mail: bm3802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สอง
4 หมู่ท่ี 6 ถ.บริพันธ์สงเคร�ะห์ ต.บ้�นกล�ง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรส�ร 0-5459-1626  E- mail: bm3803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ร้องกวำง
53/1 หมู่ท่ี 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกว�ง อ.ร้องกว�ง จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรส�ร 0-5459-7295  E- mail: bm3804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี แพร่
ช้ัน G OUT ส่วนบ�ร์ซ�ร์ บริเวณด้�นหน้�ของห้�งฯบ๊ิกซี จ.แพร่ 
เลขท่ี 600 ม.9 ต.น�จักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรส�ร 0-5453-2831  E- mail: bm3806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลอง
205-205/1 ม. 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทร. 0-5458-3228
โทรส�ร 0-5458-3227  E- mail: bm3807@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งโฮ้ง
307/6 ม.2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรส�ร 0-5452-4278  E- mail: bm3808@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังชิ้น
267 ม.1 ต.วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร่ 54160
โทร. 0-5458-9088
โทรส�ร 0-5458-9089  E- mail: bm3809@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตน่ำน
478 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่�น 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรส�ร 0-5477-5484  E- mail: loan8243@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ น่ำน
478 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่�น 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรส�ร 0-5471-0252  E- mail: bm3901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เวียงสำ
464 หมู่ท่ี 4 ถ.เจ้�ฟ้� ต.กล�งเวียง อ.เวียงส� จ.น่�น 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรส�ร 0-5478-1175  E- mail: bm3902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปัว
165 หมู่ท่ี 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่�น 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรส�ร 0-5479-1241  E- mail: bm3903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำน้อย
316 หมู่ท่ี 1 ถ.เจ้�ฟ้� ต.น�น้อย อ.น�น้อย จ.น่�น 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรส�ร 0-5478-9127  E- mail: bm3904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำวังผำ
651 หมู่ท่ี 7 ถ.วรนคร อ.ท่�วังผ� จ.น่�น 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรส�ร 0-5479-9110  E- mail: bm3905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่จริม 
243 หมู่ท่ี 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่�น 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรส�ร 0-5476-9077  E- mail: bm3906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ห้ำงนรำไฮเปอร์มำร์ท
ห้�งนร�ไฮเปอร์ม�ร์ท เลขท่ี 155 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง อ.เมือง 
จ.น่�น 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรส�ร 0-5477-1627  E- mail: bm3907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงกลำง
73-73/1 หมู่ท่ี 11 ต.เชียงกล�ง อ.เชียงกล�ง จ.น่�น 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรส�ร 0-5479 -7534-5 ต่อ 11 E- mail: bm3908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งช้ำง
105-105/1 ม. 1 ต.ทุ่งช้�ง อ.ทุ่งช้�ง จ.น่�น 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรส�ร 0-5479-5444  E- mail: bm3909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สองแคว
130/1-3 ม. 5 ต.น�ไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่�น 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรส�ร 0-5477-7077  E- mail: bm3910@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เฉลิมพระเกียรติ
298,298/1 ม. 1 ต.ห้วนโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น 55130
โทร. 0-5469-3526
โทรส�ร 0-5469-3526  E- mail: bm3911@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตพะเยำ
106 หมู่ท่ี 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเย� 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรส�ร 0-5449-1843  E- mail: loan8244@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พะเยำ                              
20 ถ.ท่�กว๊�น ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเย� 56000
โทร. 0-5443-1043 
โทรส�ร 0-5448-1390  E- mail: bm4201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียงค�ำ
457 หมู่ท่ี 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเย� 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรส�ร 0-5445-1976  E- mail: bm4202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จุน
92 หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยข้�วก่ำ� อ.จุน จ.พะเย� 56150
โทร. 0-5442-0387 
โทรส�ร 0-5445-9229  E- mail: bm4203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปง
200 หมู่ท่ี 1 ต.น�ปรัง อ.ปง จ.พะเย� 56140
โทร. 0-5442-9497 
โทรส�ร 0-5449-7230  E- mail: bm4204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอกค�ำใต้
106 หมู่ท่ี 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเย� 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรส�ร 0-5441-8276  E- mail: bm4205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
211-211/1 หมู่ท่ี 16 ต.แม่ก� อ.เมืองพะเย� จ.พะเย� 56000
โทร. 0-5387-0167
โทรส�ร 0-5387-0168  E- mail: bm4206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตเชยีงรำย
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-1430, 0-5374-4384
โทรส�ร 0-5371-1430, 0-5374-4384 ต่อ 22
E- mail: loan8245@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กลำงเวียง           
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรส�ร 0-5371-5080  E- mail: bm4009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียงรำย
513 ถ.ธน�ลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710 
โทรส�ร 0-5371-1774 ต่อ 12  E- mail: bm4001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พำน                                                
2097 หมู่ท่ี 1 ต.เมืองพ�น อ.พ�น จ.เชียงร�ย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524 
โทรส�ร 0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524
E- mail: bm4002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่จัน                         
6 หมู่ท่ี 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงร�ย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรส�ร 0-5377-1456 ต่อ 15  E- mail: bm4003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แม่สำย             
80 หมู่ท่ี 1 ต.เวียงพ�งคำ� อ.แม่ส�ย จ.เชียงร�ย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781 
โทรส�ร 0-5373-1695 ต่อ 15  E- mail: bm4004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียงของ           
142 หมู่ท่ี 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงร�ย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรส�ร 0-5379-1153  E- mail: bm4005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เวียงป่ำเป้ำ
17 หมู่ท่ี 2 ต.เวียง อ.เวียงป่�เป้� จ.เชียงร�ย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรส�ร 0-5378-1494  E- mail: bm4006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เทิง
38/2 หมู่ท่ี 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงร�ย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527 
โทรส�ร 0-5379-5503 ต่อ 12  E- mail: bm4007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียงแสน
718 หมู่ท่ี 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงร�ย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรส�ร 0-5365-0812  E- mail: bm4008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่�สุด อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรส�ร 0-5391-2443  E- mail: bm4010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ เชียงรำย
ห้องเลขท่ี 230 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� เชียงร�ย 
99/9 หมู่ท่ี 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5317-9853
โทรส�ร 0-5317-9854  E- mail: bm4011@gsb.or.t

ธนำคำรออมสินสำขำ เวียงเชียงรุ้ง
236 หมู่ท่ี 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงร�ย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรส�ร 0-5395-3168  E- mail: bm4012@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่สรวย
18 ม.7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงร�ย 57180
โทร. 0-5378-6241
โทรส�ร 0-5378-6242  E- mail: bm4013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนดู่
213/1-2 ต.บ้�นดู่ อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรส�ร 0-5315-1616  E- mail: bm4014@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขุนตำล
81 ม. 2 ต.ต้� อ.ขุนต�ล จ.เชียงร�ย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรส�ร 0-5379-7123  E- mail: bm4015@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ขะจำน
137/3 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่�เป้� จ.เชียงร�ย 57260
โทร. 0-5378-79262
โทรส�ร 0-5378-79263  E- mail: bm4016@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสินภำค 10 
39 หมู่ท่ี 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดรธ�นี-หนองค�ย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6277, 0-4232-6622 ต่อ 2015 
โทรส�ร 0-4232-6276-7  E- mail: rm10@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตอดุรธำน ี1
39 หมู่ท่ี 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดร-หนองค�ย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16
โทรส�ร 0-4232-6274 ต่อ 11  E- mail: loan8246@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  อุดรธำนี                   
108 ถ.หม�กแข้ง ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรส�ร 0-4224-9778  E- mail: bm5801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนผือ                                       
190 หมู่ท่ี 10 ถ.ชนบทบำ�รุง ต.บ้�นผือ อ.บ้�นผือ จ.อุดรธ�นี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234 
โทรส�ร 0-4228-1234 ต่อ 11  E- mail: bm5805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  น�้ำโสม                                                         
5 หมู่ท่ี 1 ถ.อนุส�วรีย์เมืองนำ�้โสม ต.ศรีสำ�ร�ญ อ.นำ�้โสม 
จ.อุดรธ�นี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรส�ร 0-4228-9289  E- mail: bm5808@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพศรี                            
559/25-27 ถ.โพศรี ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรส�ร 0-4222-1888  E- mail: bm5810@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประชำรักษำ                
85/2  ถ.ประช�รักษ� ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรส�ร 0-4224-3545  E- mail: bm5814@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บงค�ำ
39 หมู่ท่ี 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดร-หนองค�ย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรส�ร 0-4292-0141  E- mail: bm5816@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส นำดี อุดรธำนี
118 หมู่ท่ี 2 ถ.อุดร-หนองบัวลำ�ภู ต.น�ดี อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรส�ร 0-4213-0606  E- mail: bm5817@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดอุดรเมืองทองเจริญศรี
214 /1 หมู่ 14  ถ.นิตโย ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000 
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรส�ร 0-4220-4914  E- mail: bm5818@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กุดจับ
323 หมู่ท่ี 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธ�นี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรส�ร 0-4229-3316  E- mail: bm5819@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ อุดรธำนี
ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลพล�ซ� อุดรธ�นี ชั้น 3 เลขที่ 320  
ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรส�ร 0-4292-1254  E- mail: bm5820@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอดุรธำน ี2
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ร�ญ อ.หนองห�น จ.อุดรธ�นี 41130
โทร. 0-4226-1555 
โทรส�ร 0-4226-1512, 0-4226-1555 ต่อ 12 
E- mail: loan8247@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองหำน                  
98 หมู่ท่ี 10 ถ.อภัยสำ�ร�ญ อ.หนองห�น จ.อุดรธ�นี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรส�ร 0- 4226-1153  E- mail: bm5803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กุมภวำปี                    
93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภว�ปี อ.กุมภว�ปี จ.อุดรธ�นี 
41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรส�ร 0-4233-4691  E- mail: bm5802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เพ็ญ                       
230 หมู่ท่ี 8 ถ.อุดรธ�นี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธ�นี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรส�ร 0-4227-9262  E- mail: bm5806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนดุง                                        
261 หมู่ท่ี 10 ถ.บริบ�ลดำ�ริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้�นดุง จ.อุดรธ�นี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรส�ร 0-4227-1321  E- mail: bm5807@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โนนสะอำด                        
347 หมู่ท่ี 2 ถ.มิตรภ�พ-ขอนแก่น ต.โนนสะอ�ด อ.โนนสะอ�ด 
จ.อุดรธ�นี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรส�ร 0-4239-2618  E- mail: bm5813@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วังสำมหมอ                        
146 หมู่ท่ี 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังส�มหมอ อ.วังส�มหมอ 
จ.อุดรธ�นี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรส�ร 0-4238-7525  E- mail: bm5815@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีธำตุ
207 หมู่ท่ี 8  ถ.สมศิริ ต.ศรีธ�ตุ อ.ศรีธ�ตุ จ.อุดรธ�นี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรส�ร 0-4238-2172  E- mail bm5821@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรส�ร 0-4281-4875 ต่อ 21  E- mail: loan8248@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-3006, 0-4283-0632
โทรส�ร 0-4281-3006 ต่อ 20  E- mail: bm5601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียงคำน                                               
371/1 ม.1 ถ.มลิวรรณ อ.เชียงค�น จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรส�ร 0-4282-1020  E- mail: bm5602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกชม                                                
460 หมู่ท่ี 1 ถ.ป�กชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ป�กชม อ.ป�กชม 
จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรส�ร 0-4288-1003  E- mail: bm5604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ด่ำนซ้ำย 
157 หมู่ท่ี 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่�นซ้�ย อ.ด่�นซ้�ย จ.เลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรส�ร 0-4289-1601  E- mail: bm5605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ภูกระดึง
41/5 หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรส�ร 0-4287-1465  E- mail: bm5606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ภูเรือ
508-509 หมู่ท่ี 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรส�ร 0-4289-9332 ต่อ 14  E- mail: bm5607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำลี่
233/4-5 หมู่ท่ี 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่�ล่ี อ.ท่�ล่ี จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรส�ร 0-4288-909  E- mail: bm5608@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำอำน
188/1 ม.6 ถ.มลิวรรณ ต.น�อ�น อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรส�ร 0-4284-4645  E- mail: bm5609@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วังสะพุง                  
369 หมู่ท่ี 8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรส�ร 0-4284-1376 ต่อ 20  E- mail: bm5603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตสกลนคร
1707 ช้ัน 3 ถ.ใจผ�สุก ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-6658
โทรส�ร 0-4271-6658 ต่อ 13  E- mail: loan8249@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สกลนคร                                              
1707 หมู่ท่ี 10 ถ.ใจผ�สุก ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรส�ร 0-4271-1009 ต่อ 21  E- mail: bm5401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สว่ำงแดนดิน                                    
374 หมู่ท่ี 11 ถ.นิตโย ต.สว่�งแดนดิน อ.สว่�งแดนดิน จ.สกลนคร 
47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรส�ร 0-4272-1065 ต่อ 19  E- mail: bm5402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วำนรนิวำส                                            
353 หมู่ท่ี 4 ถ.เด่ือเจริญ ต.ว�นรนิว�ส อ.ว�นรนิว�ส จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรส�ร 0-4279-1127 ต่อ 5  E- mail: bm5403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พังโคน                                        
76/12 หมู่ท่ี 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรส�ร 0-4277-1177 ต่อ 21  E- mail: bm5404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนประชำรำษฎร์
1734/1 หมู่ท่ี 10 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรส�ร 0-4271-4328 ต่อ 5  E- mail: bm5405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กุสุมำลย์
154 หมู่ท่ี 1 ต.กุสุม�ลย์ อ.กุสุม�ลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรส�ร 0-4276-9218  E- mail: bm5406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนม่วง
5 หมู่ท่ี 1 ต.ม่วง อ.บ้�นม่วง จ.สกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรส�ร 0-4279-4478  E- mail: bm5407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ค�ำตำกล้ำ
27 หมู่ท่ี 11 ถนนท�งหลวงหม�ยเลข 222 (พังโคน-บึงก�ฬ) 
ต.คำ�ต�กล้� อ.คำ�ต�กล้� จ.สกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรส�ร 0-4279-6551  E- mail: bm5408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อำกำศอ�ำนวย
171 หมู่ท่ี 1 ต.อ�ก�ศ อ.อ�ก�ศอำ�นวย จ.สกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรส�ร 0-4279-9130  E- mail: bm5409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สกลนคร
201-4 ช้ัน 2 ภ�ยในห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สกลนคร  
ถ.นิตโย  ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000
โทร. 0-4297-1718
โทรส�ร 0-4297-1719  E- mail: bm5410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนครพนม
34 ถ.เฟ่ืองนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0-4251-4767-8
โทรส�ร 0-4251-4767-8  E- mail: loan8250@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครพนม                    
34 ถ.เฟ่ืองนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรส�ร 0-4251-3006  E- mail: bm5501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ธำตุพนม                 
301 ถ.ชย�งกูร ต.ธ�ตุพนม อ.ธ�ตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280 
โทรส�ร 0-4254-1280  E- mail: bm5502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำอุเทน                    
69 หมู่ท่ี 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่�อุเทน อ.ท่�อุเทน จ.นครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรส�ร 0-4258-1259  E- mail: bm5503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำแก                    
443 หมู่ท่ี 4 ถ.จันทวงศ์ ต.น�แก อ.น�แก จ.นครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรส�ร 0-4257-1229  E- mail: bm5504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนแพง                    
16 หมู่ท่ี 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้�นแพง อ.บ้�นแพง จ.นครพนม 
48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรส�ร 0-4259-1403  E- mail: bm5505@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีสงครำม           
403 หมู่ท่ี 1 ถ.ศรีสงคร�ม อ.ศรีสงคร�ม จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรส�ร 0-4259-9253  E- mail: bm5506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เรณูนคร                            
81 หมู่ท่ี 2 ถ.ธ�ตุน้อย-น�เหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร 
จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรส�ร 0-4257-9508  E- mail: bm5507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำหว้ำ
127/2  หมู่ท่ี 4 ต.น�หว้� อ.น�หว้� จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรส�ร 0-4259-7282  E- mail: bm5508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพนสวรรค์
575 หมู่ท่ี 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399, 0-4259-5400
โทรส�ร 0-4259-5400  E- mail: bm5509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปลำปำก
151 หมู่ท่ี 2 ถ.ปล�ป�ก-โนนชมภู ต.ปล�ป�ก อ.ปล�ป�ก 
จ.นครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรส�ร 0-4258-9309  E- mail: bm5510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตหนองคำย
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรส�ร 0-4242-2979 ต่อ 11  E- mail: loan8251@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองคำย                                                               
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรส�ร 0-4241-1510  E- mail: bm5301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำบ่อ                    
382 หมู่ท่ี 3 ถ.สันติสุข ต.ท่�บ่อ อ.ท่�บ่อ จ.หนองค�ย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรส�ร 0-4243-1025  E- mail: bm5302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพนพิสัย                  
66 หมู่ท่ี 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองค�ย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรส�ร 0-4247-1243  E- mail: bm5303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีเชียงใหม่                                                                
440 หมู่ท่ี 1 ถ.ประช�อุทิศ ต.พร�นพร้�ว อ.ศรีเชียงใหม่ 
จ.หนองค�ย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรส�ร 0-4245-1025 ต่อ 12  E- mail: bm5304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สะพำนมิตรภำพหนองคำย
659/9-10 หมู่ท่ี 4 ถ.เสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรส�ร 0-4242-1428  E- mail: bm5310@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สังคม
218 หมู่ท่ี 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองค�ย 43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรส�ร 0-4244-1258  E- mail: bm5311@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตหนองบวัล�ำภู
89 หมู่ท่ี 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรส�ร 0-4231-2041  E- mail: loan8302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองบัวล�ำภู
89 หมู่ท่ี 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรส�ร 0-4231-2165  E- mail: bm7601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีบุญเรือง
164/1 หมู่ท่ี 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรส�ร 0-4235-3373 ต่อ 12  E- mail: bm7602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โนนสัง
13 หมู่ท่ี 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ�ภู 39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรส�ร 0-4237-5325  E- mail: bm7603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำกลำง
209 หมู่ท่ี 14 ถ.อุดรธ�นี-เลย ต.น�กล�ง อ.น�กล�ง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรส�ร 0-4235-9268 ต่อ 11  E- mail: bm7604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุวรรณคูหำ
155-155/1 หมู่ท่ี 6 ถ.พระไชยเชษฐ� ต.สุวรรณคูห� อ.สุวรรณคูห� 
จ.หนองบัวลำ�ภู 3927
โทร. 0-4237-2522
โทรส�ร 0-4237-2521  E- mail: bm7605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตบงึกำฬ
45 หมู่ท่ี 1 ถ.บำ�รุงร�ษฎร์ ต.บึงก�ฬ อ.เมือง จ.บึงก�ฬ 38000
โทร. 0-4248-7296 
โทรส�ร 0-4248-7296  E- mail: loan8301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บึงกำฬ                   
45 หมู่ท่ี 1 ถ.บำ�รุงร�ษฎร์ ต.บึงก�ฬ อ.เมือง จ.บึงก�ฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรส�ร 0-4249-1213  E- mail: bm7701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พรเจริญ                                       
142 หมู่ที่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ 
จ.บึงก�ฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรส�ร 0-4248-7058  E- mail: bm7702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกคำด                                     
161 หมู่ท่ี 5 ถ.หนองค�ย-บึงก�ฬ  ต.โนนศิล� อ.ป�กค�ด 
จ.บึงก�ฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรส�ร 0-4248-1107  E- mail: bm7703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซกำ                                         
264  หมู่ท่ี 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซก� อ.เซก� จ.บึงก�ฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรส�ร 0-4248-9110  E- mail: bm7704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โซ่พิสัย
509 หมู่ท่ี 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงก�ฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรส�ร 0-4248-5215  E- mail: bm7705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 11  
293/1 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรส�ร 0-4323-6629, 043-243487 E- mail: rm11@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตขอนแก่น 1
293/1 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรส�ร 0-4323-7957  E- mail: loan8252@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศูนย์รำชกำร
293 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรส�ร 0-4324-4945 ต่อ 20  E- mail: bm5011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ขอนแก่น
248 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122, 0-4322-0575, 0-4322-0765
โทรส�ร 0-4322-5190  E- mail: bm5001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนไผ่
713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้�นไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-3360, 0-4327-2683, 0-4327-3995
โทรส�ร 0-4327-2683  E- mail: bm5002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  น�้ำพอง                     
309-312 ถ.แก้วพรรณ� ต.หนองกุง อ.นำ�้พอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรส�ร 0-4343-1441  E- mail: bm5005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มะลิวัลย์                  
180/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-8400, 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรส�ร 0-4323-7892  E- mail: bm5008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กระนวน                                                
138/3 ถ.นิมิตเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรส�ร 0-4325-1252 ต่อ 11 E- mail: bm5009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีจันทร์                  
110/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรส�ร 0-4322-3044  E- mail: bm5010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซ่ำ ขอนแก่น
ห้อง 202 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� ขอนแก่น 
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรส�ร 0-4328-8435    E- mail: bm5014@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อุบลรัตน์ 
45 หมู่ท่ี 4 ถ.หน้�เข่ือนอุบลรัตน์ ต.เข่ือนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรส�ร 0-4344-6010  E- mail: bm5013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ห้องเลขท่ี 222-224 บริเวณช้ัน 2 ศูนย์อ�ห�รและบริก�ร 2 
(คอมเพล็กซ์) ภ�ยในมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรส�ร 0-4320-4218  E- mail: bm5016@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประตูน�้ำขอนแก่น
336/2-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภ�พ ต.เมืองเก่� อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรส�ร 0-4347-2274  E- mail: bm5017@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เขำสวนกวำง
245/5 หมู่ท่ี 10 ถ.มิตรภ�พ ต.คำ�ม่วง อ.เข�สวนกว�ง จ.ขอนแก่น 
40280
โทร. 0-4344-9700
โทรส�ร 0-4344-9699  E- mail: bm5019@gsb.or.th
 
ธนำคำรออมสนิเขตขอนแก่น 2
427 ถ.เกษตรวัฒน� ต.กุดเค้� อ.มัญจ�คีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9604
โทรส�ร 0-4328-9604  E- mail: loan8253@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มัญจำคีรี
427 ถ.เกษตรวัฒน� ต.กุดเค้� อ.มัญจ�คีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรส�ร 0-4328-9504  E- mail: bm5006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พล                        
9 ถ.พ�ณิชย์เจริญ ต.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรส�ร 0-4341-4875 ต่อ 6  E- mail: bm5003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชุมแพ
199/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรส�ร 0-4331-1331 ต่อ 7  E- mail: bm5004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ภูเวียง
18 หมู่ท่ี 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102, 0-4329-1507
โทรส�ร 0-4329-2102 ต่อ 5  E- mail: bm5007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ภูผำม่ำน                                        
221 หมู่ท่ี 1 ถ.หนองเขียด-วังสว�ป ต.ภูผ�ม่�น อ.ภูผ�ม่�น 
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรส�ร 0-4339-6238  E- mail: bm5012@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองสองห้อง
361 หมู่ท่ี 3 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1757, 0-4349-1767
โทรส�ร 0-4349-1767  E- mail: bm5015@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สีชมพู
202/15-16 หมู่ท่ี 10 ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005
โทรส�ร 0-4339-9023  E- mail: bm5018@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองเรือ
76 หมู่ท่ี 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 0-4329-4105
โทรส�ร 0-4329-4106  E- mail: bm5020@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชยัภมูิ
151/9 ช้ัน 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรส�ร 0-4481-6669  E- mail: loan8254@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชัยภูมิ
151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506
โทรส�ร 0-4481-1719  E- mail: bm4701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ภูเขียว                                         
20/1 หมู่ท่ี 1 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555 
โทรส�ร 0-4486-1555 ต่อ 19  E- mail: bm4702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จัตุรัส                                          
344 ถ.ชัยภูมิ-สีค้ิว ต.บ้�นกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรส�ร 0-4484-0721  E- mail: bm4703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แก้งคร้อ                    
60 หมู่ท่ี 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรส�ร 0-4483-1572  E- mail: bm4704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เกษตรสมบูรณ์                
736 หมู่ท่ี 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้�นย�ง อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104 
โทรส�ร 0-4486-9104  E- mail: bm4705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองบัวแดง                 
304/2 ถ.พ�ณิชย์จำ�รูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรส�ร 0-4487-2121  E- mail: bm4706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ห้ำแยกโนนไฮ
270/16-17 หมู่ท่ี 6 ถ.ชัยภูมิ-สีค้ิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรส�ร 0-4481-6667  E- mail: bm4707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คอนสวรรค์
44/8 หมู่ท่ี 13 ถ.ล�ดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ 
จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรส�ร 0-4486-7659  E- mail: bm4708@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองบัวระเหว
567/1-2 หมู่ท่ี 8 ถ.จัตุรัส-หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว 
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรส�ร 0-4489-7034  E- mail: bm4709@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เทพสถิต
997-998 หมู่ท่ี 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรส�ร 0-4485-5080  E- mail: bm4710@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ�ำเหน็จณรงค์
218 ม. 21 ต.บ้�นเพชร อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรส�ร 0-4485-9362  E- mail: bm4711@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนเขว้ำ
147-147/1 ถ.เทพนิมิตร ต.บ้�นเขว้� อ.บ้�นเขว้� จ.ชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรส�ร 0-4489-1301  E- mail: bm4712@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตมหำสำรคำม
924-927 ช้ัน 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรส�ร 0-4372-1268  E- mail: loan8255@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำสำรคำม
924-927 ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรส�ร 0-4372-3675  E- mail: bm5101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โกสุมพิสัย                  
136 ถ.ผดุงประช�กร ต.หัวขว�ง อ.โกสุมพิสัย  จ.มห�ส�รค�ม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรส�ร 0-4376-1830  E- mail: bm5102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บรบือ                     
16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มห�ส�รค�ม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรส�ร 0-4377-1687  E- mail: bm5103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วำปีปทุม                  
69 ถ.กฤษม�นิต ต.หนองแสง อ.ว�ปีปทุม จ.มห�ส�รค�ม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385 
โทรส�ร 0-4379-9385  E- mail: bm5104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พยัคฆภูมิพิสัย 
370 ถ.วิชิตร�ษฎร์บำ�รุง ต.ปะหล�น อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
จ.มห�ส�รค�ม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรส�ร 0-4379-0098 ต่อ 6  E- mail: bm5105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียงยืน                   
511 หมู่ท่ี 5 ถ.เชียงยืนพัฒน� ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 
จ.มห�ส�รค�ม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรส�ร 0-4378-1091  E- mail: bm5106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำขอนยำง
337/1-2 หมู่ท่ี 1 ต.ท่�ขอนย�ง อ.กันทรวิชัย จ.มห�ส�รค�ม 44150
โทร. 0-4399-5648-9
โทรส�ร 0-4399-5648  E- mail: bm5107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำเชือก
65/18 ต.น�เชือก อ.น�เชือก จ.มห�ส�รค�ม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรส�ร 0-4377-9459  E- mail: bm5108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ห้�งเสริมไทย ช้ัน 1 เลขท่ี 76/1-7 ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง 
จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรส�ร 0-4397-0504  E- mail: bm5109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตร้อยเอด็
125 ช้ัน 3 ถ.สุริยะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรส�ร 0-4351-4098  E- mail: loan8256@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ร้อยเอ็ด
125 ถ.สุริยะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรส�ร 0-4352-0342 ต่อ 5  E- mail: bm5201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุวรรณภูมิ                   
328 ถ.ออมสินสงเคร�ะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4353-2612
โทรส�ร 0-4358-1401  E- mail: bm5202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพนทอง                    
78 ถ.นิคมดำ�ริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194
โทรส�ร 0-4357-1194  E- mail: bm5203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เกษตวิสัย                  
447 ถ.ปัทม�นนท์ ต.เมือง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรส�ร 0-4358-9376  E- mail: bm5204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เสลภูมิ                     
222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4355-1401, 0-4353-3469
โทรส�ร 0-4353-3469  E- mail: bm5205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จตุรพักตรพิมำน                                           
203 ถ.ปัทม�นนท์ ต.หัวช้�ง อ.จตุรพักตรพิม�น จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1147,0-4356-1116 
โทรส�ร 0-4356-1147  E- mail: bm5206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พนมไพร                    
43/2 ถ.พนมไพรพิทักษ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091 
โทรส�ร 0-4359-1091  E- mail: bm5207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อำจสำมำรถ              
7 หมู่ท่ี 7 ถ.รณชัยช�ญยุทธ ต.อ�จส�ม�รถ อ.อ�จส�ม�รถ 
จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301
โทรส�ร 0-4359-9075  E- mail: bm5208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เทวำภิบำล
82-82/1 ถ.เทว�ภิบ�ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรส�ร 0-4351-6753  E- mail: bm5209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปทุมรัตต์
31 หมู่ท่ี 12 ถ.สุข�ภิบ�ล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โทร. 0-4358-7617
โทรส�ร 0-4358-761  E- mail: bm5210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพธิ์ชัย
258 หมู่ท่ี 2 ต.ข�มเป้ีย อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรส�ร 0-4356-7097  E- mail: bm5211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองพอก
56 หมู่ท่ี 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรส�ร 0-4357-9261  E- mail: bm5212@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ส่ีแยกโรงพยำบำลร้อยเอ็ด
166-166/1-2 ถ.สุริยเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-4159
โทรส�ร 0-4351-4163  E- mail: bm5213@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โรบินสัน ร้อยเอ็ด
ห้อง 216/1 โซนสถ�บันก�รเงิน ช้ัน 2 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน
ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรส�ร -  E- mail:  bm5214@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตกำฬสนิธุ์                                          
190 ถ.ภิรมย์ ต.ก�ฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธ์ุ 46000
โทร. 0-4381-1119, 0-4381-5800
โทรส�ร 0-4381-5800  E- mail: loan8257@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กำฬสินธุ์                                          
190 ถ.ภิรมย์ ต.ก�ฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธ์ุ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรส�ร 0-4382-1216  E- mail: bm5701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สมเด็จ                  
165 ถ.ถีน�นนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.ก�ฬสินธ์ุ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรส�ร 0-4386-1508  E- mail: bm5703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กมลำไสย
25 หมู่ท่ี 1 ถ.สัญจรร�ชกิจ ต.กมล�ไสย อ.กมล�ไสย 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรส�ร 0-4383-1338  E- mail: bm5704@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  ถีนำนนท์
20/47 ถ.ถีน�นนท์ ต.ก�ฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธ์ุ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรส�ร 0-4382-1154  E- mail: bm5705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ยำงตลำด
237 หมู่ท่ี 20 ถ.ถีน�นนท์ ต.ย�งตล�ด อ.ย�งตล�ด 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรส�ร 0-4389-1582  E- mail: bm5706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส กำฬสินธุ์
ห้อง 115 ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ก�ฬสินธ์ุ 
เลขท่ี 99/11 ถนนบ�ยพ�สสงเปลือย ต.ก�ฬสินธ์ุ อ.เมือง 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรส�ร 0-4381-6942  E- mail: bm5707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ค�ำม่วง
82/1-2 หมู่ท่ี 10 ถ.ร่วมมิตรพัฒน� ต.ทุ่งคลอง อ.คำ�ม่วง 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรส�ร 0-4387-9554  E- mail: bm5708@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำคันโท
158 หมู่ท่ี 1 ต.ท่�คันโท อ.ท่�คันโท จ.ก�ฬสินธ์ุ 46190
โทร.0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรส�ร 0-4387-7099  E- mail: bm5709@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองกุงศรี
201 หมู่ท่ี 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.ก�ฬสินธ์ุ 46220
โทร. 0-4388-1187
โทรส�ร 0-4388-1186  E- mail: bm5711@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สหัสขันธ์
21 หมู่ท่ี 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.ก�ฬสินธ์ุ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรส�ร 0-4387-1633  E- mail: bm5712@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กุฉินำรำยณ์                 
342 หมู่ท่ี 13 ถ.สมเด็จ-มุกด�ห�ร ต.บัวข�ว อ.กุฉิน�ร�ยณ์ 
จ.ก�ฬสินธ์ุ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรส�ร 0-4385-1499  E- mail: bm5702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เขำวง
292 หมู่ท่ี 18 ถ.เข�วง-น�คู ต.คุ้มเก่� อ.เข�วง จ.ก�ฬสินธ์ุ 46160
โทร. 0-4385-9711
โทรส�ร 0-4385-9811  E- mail: bm5710@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตมกุดำหำร                                    
122 ช้ัน 2 ถ.พิทักษ์สันติร�ษฎร์ อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4261-2566
โทรส�ร  0-4261-2576  E- mail: loan8303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มุกดำหำร                        
122 ถ.พิทักษ์สันติร�ษฎร์ อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรส�ร 0-4261-1069 ต่อ 23  E- mail: bm7301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอนตำล 
สำ�นักง�นพัฒน�ชุมชน หมู่ท่ี 7 ถ.เหม�ล� ต.ดอนต�ล อ.ดอนต�ล 
จ.มุกด�ห�ร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรส�ร 0-4268-9315  E- mail: bm7302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ค�ำชะอี
2 หมู่ท่ี 6 ต.นำ�้เท่ียง อ.คำ�ชะอี จ.มุกด�ห�ร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรส�ร 0-4269-1497  E- mail: bm7303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดพรเพชร
70/32-33 ถ.มุกด�ห�ร-ดอนต�ล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง 
จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรส�ร 0-4261-1241  E- mail: bm7304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี มุกดำหำร
ห้�งบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ส�ข�มุกด�ห�ร) เลขที่ 77/11 
ถ.ชย�งกูร ต.มุกด�ห�ร อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรส�ร 0-4266-1962  E- mail: bm7306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นิคมค�ำสร้อย
1 หมู่ท่ี 5 ต.นิคมคำ�สร้อย อ.นิคมคำ�สร้อย จ.มุกด�ห�ร 49130
โทร. 0-4268-1193
โทรส�ร 0-4268-1194  E- mail: bm7305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 12
เลขที่ 343 ชั้น 3 หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ้ง อ.ว�รินชำ�ร�บ 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262, 0-4542-4267
โทรส�ร 0-4542-4274, 0-4542-4278
E- mail: rm12@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตอบุลรำชธำน ี1
101 ช้ัน 3 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4525-4545, 0-4525-5346
โทรส�ร 0-4525-4545  E- mail: loan8258@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อุบลรำชธำนี
1 ช้ัน 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรส�ร 0-4524-3795 ต่อ 19  E- mail: bm4401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เขมรำฐ
50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมร�ฐ อ.เขมร�ฐ จ.อุบลร�ชธ�นี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรส�ร 0-4549-1212  E- mail: bm4407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนชยำงกูร
779/7-8 ถ.ชย�งกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี   34000
โทร. 0-4547-5931
โทรส�ร 0-4547-5932  E- mail: bm4410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตระกำรพืชผล
366/5-6 หมู่ท่ี 4 ต.ขุหลุ อ.ตระก�รพืชผล จ.อุบลร�ชธ�นี 34130
โทร. 0-4548-1976
โทรส�ร 0-4548-1977  E- mail: bm4411@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนยุทธภัณฑ์
101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรส�ร 0-4524-0992  E- mail: bm4412@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพธิ์ไทร 
อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติก�ญจน�ภิเษก อ.โพธ์ิไทร 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรส�ร 0-4549-6147  E- mail: bm4409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีเมืองใหม่
133 ม.2 ต.น�คำ� อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลร�ชธ�นี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรส�ร 0-4539-9655  E- mail: bm4413@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ม่วงสำมสิบ
246/5, 246/7, 474 หมู่ท่ี 5 ถ.ชย�งกูร ต.ม่วงส�มสิบ 
อ.ม่วงส�มสิบ จ.อุบลร�ชธ�นี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรส�ร 0-4548-9465  E- mail: bm4415@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ซิตี้มอลล์ อุบลรำชธำนี
อ�ค�รสุนีย์ท�วเวอร์ ห้องท่ี 105 ช้ัน 1 เลขท่ี 512/8 ถ.ชย�งกูร 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรส�ร 0-4531-7833  E- mail: bm4417@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนแจ้งสนิท
319/4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรส�ร 0-4531-6983  E- mail: bm4418@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี
ห้องเลขท่ี 334 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� อุบลร�ชธ�นี   
ต.แจระแม อ.เมือง  จ.อุบลร�ชธ�นี  34000
โทร. 0-4542-2368
โทรส�ร  0-4542-2369  E- mail: bm4420@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนมดแดง
ณ ท่ีว่�ก�รอำ�เภอดอนมดแดง หมู่ท่ี 12 ถนนคำ�ไฮใหญ่- ท่�ศิล� 
ต.เหล่�แดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรส�ร  0-4530-8222  E- mail: bm4421@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตอบุลรำชธำน ี2
140 ช้ัน 3 ถ.สถิตย์นิม�นก�ล ต.ว�รินชำ�ร�บ อ.ว�รินชำ�ร�บ 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรส�ร 0-4532-3441  E- mail: loan8259@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วำรินช�ำรำบ
140 ถ.สถิตย์นิม�นก�ล ต.ว�รินชำ�ร�บ อ.ว�รินชำ�ร�บ 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรส�ร 0-4532-1760  E- mail: bm4404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พิบูลมังสำหำร
5/5 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังส�ห�ร จ.อุบลร�ชธ�นี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรส�ร 0-4544-1586  E- mail: bm4403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดชอุดม
49 หมู่ท่ี 24 ถ.ประช� ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34160
โทร. 0-4536-1944 
โทรส�ร 0-4536-1130  E- mail: bm4405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เขื่องใน
661 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรส�ร 0-4539-1031  E- mail: bm4406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำจะหลวย 
1/1 หมู่ท่ี 11 ต.น�จะหลวย อ.น�จะหลวย จ.อุบลร�ชธ�นี 34280
โทร. 0-4537-9250 
โทรส�ร 0-4537-9250  E- mail: bm4408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  น�้ำยืน
49/1 ม.10 ต.ศรีวิเชียร อ.นำ�้ยืน จ.อุบลร�ชธ�นี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรส�ร 0-4537-1428  E- mail: bm4414@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนสถลมำร์ค
270 หมู่ท่ี 4 ต.แสนสุข อ.ว�รินชำ�ร�บ จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรส�ร 0-4542-5111  E- mail: bm4416@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โขงเจียม
711/11-3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลร�ชธ�นี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรส�ร 0-4535-1338  E- mail: bm4419@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โนนผึ้ง
343 ม.9 ต.โนนผ้ึง อ.ว�รินชำ�ร�บ จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรส�ร 0-4542-4281  E- mail: bm4422@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตยโสธร                    
208 ช้ัน 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรส�ร 0-4571-1079  E- mail: loan8260@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ยโสธร                    
208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรส�ร 0-4571-2463 ต่อ 16  E- mail: bm4501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เลิงนกทำ                  
24 หมู่ท่ี 1 ถ.ชย�งกูร ต.ส�มแยก อ.เลิงนกท� จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรส�ร 0-4578-1008  E- mail: bm4502@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  กุดชุม                     
409 ถ.ว�รีร�ชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรส�ร 0-4578-9456  E- mail: bm4503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ค�ำเขื่อนแก้ว   
110/1 หมู่ท่ี 2 ถ.เหล่ียมประดิษฐ์ ต.ลุมพุก อ.คำ�เข่ือนแก้ว 
จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรส�ร 0-4579-1300  E- mail: bm4504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำชนะชัย
260 หมู่ท่ี 8 ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้�หย�ด อ.มห�ชนะชัย 
จ.ยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรส�ร 0-4579-9274  E- mail: bm4505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อ�ำนำจเจริญ
640 หมู่ท่ี 19 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำ�น�จเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรส�ร 0-4551-1036  E- mail: bm7501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปทุมรำชวงศำ
103/7 หมู่ท่ี 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.น�หว้� อ.ปทุมร�ชวงศ� 
จ.อำ�น�จเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรส�ร 0-4546-5386  E- mail: bm7502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลืออ�ำนำจ
107 หมู่ท่ี 2 ต.อำ�น�จ อ.ลืออำ�น�จ จ.อำ�น�จเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรส�ร 0-4554-7243  E- mail: bm7503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนวิทยะธ�ำรงค์
453/5, 453/6, 453/7 ถ.วิทยะธำ�รงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรส�ร 0-4571-4200  E- mail: bm4506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตศรสีะเกษ
1042/9 ช้ัน 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรส�ร 0-4561-4000, 0-4564-3436 E- mail: loan8261@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095 
โทรส�ร 0-4561-2659  E- mail: bm4801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กันทรลักษ์
59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.นำ้�อ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรส�ร 0-4566-1822  E- mail: bm4802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รำษีไศล
39 หมู่ที่ 14 ถ.รัฐประช� ต.เมืองคง อ.ร�ษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรส�ร 0-4568-1050  E- mail: bm4803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กันทรำรมย์
85/7 หมู่ท่ี 14 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทร�รมย์ 
จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรส�ร 0-4565-1216  E- mail: bm4804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ขุนหำญ
52/2 หมู่ท่ี 6 ถ.ขุนห�ญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนห�ญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615 
โทรส�ร 0-4567-9046  E- mail: bm4805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ขุขันธ์
766 หมู่ท่ี 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรส�ร 0-4563-0505  E- mail: bm4806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อุทุมพรพิสัย
845 หมู่ท่ี 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำ�แพง อ.อุทุมพรพิสัย 
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273 
โทรส�ร 0-4563-8296  E- mail: bm4807@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนเทพำ
444/2 ถ.เทพ� ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรส�ร 0-4561-3555  E- mail: bm4808@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพธิ์ศรีสุวรรณ
เลขท่ี 80 ม. 13 ถ.ท�งหลวงชนบทหม�ยเลข 2349 ต.โดด 
อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรส�ร 0-4560-4065  E- mail: bm4809@gsb.or.th  

ธนำคำรออมสนิเขตสรุนิทร์
328/1-3 ช้ัน 3 ถ.เทศบ�ล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรส�ร 0-4451-5917  E- mail: loan8262@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุรินทร์
353/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรส�ร 0-4451-1010  E- mail: bm4601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปรำสำท
1 หมู่ท่ี 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปร�ส�ท จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรส�ร 0-4455-1738  E- mail: bm4605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศีขรภูมิ
52 หมู่ท่ี 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรส�ร 0-4456-1286  E- mail: bm4602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำตูม
237 หมู่ท่ี 7 ถ.ปัทม�นนท์ ต.ท่�ตูม อ.ท่�ตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรส�ร 0-4459-1499  E- mail: bm4603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รัตนบุรี
138 หมู่ท่ี 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรส�ร 0-4459-9095  E- mail: bm4604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สังขะ
213/1 หมู่ท่ี 1 ถ.อภิส�ร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรส�ร 0-4457-1395  E- mail: bm4606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แยกหนองบัว
328/1-3 ถ.เทศบ�ล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรส�ร 0-4451-8823  E- mail: bm4607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชุมพลบุรี
334/2-3 หมู่ท่ี 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรส�ร 0-4459-6400  E- mail: bm4608@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สุรินทร์
ห้องเลขท่ี  212/2 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�โรบินสัน สุรินทร์    
ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรส�ร 0-4404-2772  E- mail: bm4609@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตบรุรีมัย์
21 ช้ัน 3 ถ.ธ�นี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรส�ร 0-4461-6806  E- mail: loan8263@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บุรีรัมย์
21 ถ.ธ�นี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรส�ร 0-4461-1600  E- mail: bm4901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำงรอง
371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.น�งรอง อ.น�งรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรส�ร 0-4463-1998  E- mail: bm4902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ล�ำปลำยมำศ
742 หมู่ท่ี 9 ถ.ร�ษฎร์ดำ�ริ ต.ลำ�ปล�ยม�ศ อ.ลำ�ปล�ยม�ศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรส�ร 0-4466-1439  E- mail: bm4903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประโคนชัย
297 หมู่ท่ี 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรส�ร 0-4467-1245  E- mail: bm4904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สตึก
49 หมู่ท่ี 16 ถ.ท่�ช้�ง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรส�ร 0-4468-1075  E- mail: bm4905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พุทไธสง
388 หมู่ท่ี 1 ถ.อภัยร�ษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรส�ร 0-4465-5022  E- mail: bm4906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กระสัง
192 หมู่ท่ี 9 ถ.สุข�ภิบ�ล 1 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรส�ร 0-4469-1009  E- mail: bm4907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองกี่
83 หมู่ท่ี 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองก่ี อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรส�ร 0-4464-1478  E- mail: bm4908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทวีกิจ
274 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-น�งรอง ต.อิส�ณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรส�ร 0-4460-1841  E- mail: bm4909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนกรวด
304-303/1 ม. 4 ต.ปร�ส�ท อ.บ้�นกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรส�ร 0-4467-9415  E- mail: bm4910@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ละหำนทรำย
182 ม.1 ต.ละห�นทร�ย อ.ละห�นทร�ย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรส�ร 0-4464-9498  E- mail: bm4911@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนใหม่ไชยพจน์
183 หมู่ท่ี 1 ต.หนองแวง อ.บ้�นใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรส�ร 0-4461-0968  E- mail: bm4912@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 13
19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4426-3445-52 
โทรส�ร 0-4423-0154, 0-4424-1325 E- mail: rm13@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนครรำชสมีำ 1
19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรส�ร 0-4424-3817  E- mail: loan8264@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุรนำรี
19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4420-5364
โทรส�ร 0-4424-1326  E- mail: bm4311@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โชคชัย
149/11 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครร�ชสีม� 30190
โทร. 0-4449-1477
โทรส�ร 0-4449-1292  E- mail: bm4308@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  มุขมนตรี
1/36 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4426-2911
โทรส�ร 0-4425-7498  E- mail: bm4310@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ครบุรี
833 หมู่ท่ี 4 ถ.ร�ษฎร์พัฒน� ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครร�ชสีม� 30250
โทร. 0-4444-4441
โทรส�ร 0-4444-4021  E- mail: bm4319@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดอะมอลล์ นครรำชสีมำ
ช้ัน B ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ นครร�ชสีม� 
เลขท่ี 1242 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4439-3582-3
โทรส�ร 0-4439-3584  E- mail: bm4321@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โคกกรวด
42 หมู่ท่ี 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30280
โทร. 0-4430-5200, 0-4430-5201
โทรส�ร 0-4430-5202  E- mail: bm4323@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หมื่นไวย
517/137 ถ.มิตรภ�พ-หนองค�ย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรส�ร 0-4492-3131  E- mail: bm4325@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เสิงสำง
274-274/1 หมู่ท่ี 11 ถ.เสิงส�ง-โนนสมบูรณ์ ต.เสิงส�ง อ.เสิงส�ง 
จ.นครร�ชสีม� 30330
โทร. 0-4444-7016
โทรส�ร 0-4444-7015  E- mail: bm4328@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองบุญมำก
245 หมู่ท่ี 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญม�ก จ.นครร�ชสีม� 30410
โทร. 0-4449-0050
โทรส�ร 0-4449-0049  E- mail: bm4329@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดเซฟวัน
2/27-28 ซ.มิตรภ�พ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4422-2041
โทรส�ร 0-4422-2042  E- mail: bm4331@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครรำชสมีำ 2
525 ช้ัน 2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรส�ร 0-4425-6767 ต่อ 14  E- mail: loan8265@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครรำชสีมำ
428/1 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239
โทรส�ร 0-4424-2003  E- mail: bm4301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนจอมพล
525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรส�ร 0-4425-7147  E- mail: bm4317@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประตูชุมพล
8 ถ.มห�ดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรส�ร 0-4426-0234  E- mail: bm4318@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โนนสูง
76 ถ.ศรีธ�นี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครร�ชสีม� 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรส�ร 0-4437-9379  E- mail: bm4309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โนนไทย
768 หมู่ท่ี 1 ถ.สุรน�ร�ยณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
จ.นครร�ชสีม� 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรส�ร 0-4438-1180, 0-4438-1434 E- mail: bm4314@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จักรำช
299 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรม�ตุคล� ต.จักร�ช อ.จักร�ช 
จ.นครร�ชสีม� 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรส�ร 0-4439-9067, 0-4439-9247 E- mail: bm4320@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หัวทะเล
1108/5 หมู่ท่ี 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรส�ร 0-4492-5021  E- mail: bm4330@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนครรำชสมีำ 3
292/1 หมู่ท่ี 2 ถ.บูช�ยันต์ ต.ในเมือง อ.พิม�ย จ.นครร�ชสีม� 30110
โทร. 0-4448-1888, 0-4448-1919
โทรส�ร 0-4448-1888  E- mail: loan8266@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พิมำย
292/1 หมู่ท่ี 2 ถ.บูช�ยันต์ ต.ในเมือง อ.พิม�ย จ.นครร�ชสีม� 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093
โทรส�ร 0-4447-1821 ต่อ 6, 0-4428-5093
E- mail: bm4305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บัวใหญ่
153 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครร�ชสีม� 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรส�ร 0-4446-1642 ต่อ 6  E- mail: bm4302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คง
112 หมู่ท่ี 8 ถ.สุข�ภิบ�ล 1 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครร�ชสีม� 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรส�ร 0-4445-9166  E- mail: bm4312@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชุมพวง
79 หมู่ท่ี 1 ถ.ชุมพวง-ท�งพ�ด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง 
จ.นครร�ชสีม� 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรส�ร 0-4447-7010  E- mail: bm4315@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประทำย
84 หมู่ท่ี 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประท�ย อ.ประท�ย จ.นครร�ชสีม� 
30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรส�ร 0-4447-9084  E- mail: bm4316@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แก้งสนำมนำง
52 หมู่ท่ี 9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสน�มน�ง อ.แก้งสน�มน�ง 
จ.นครร�ชสีม� 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรส�ร 0-4433-9019  E- mail: bm4324@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ห้วยแถลง
58/3 หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครร�ชสีม� 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรส�ร 0-4439-1302  E- mail: bm4326@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บัวลำย
121/9-10 หมู่ 9 ต.บัวล�ย อ.บัวล�ย จ.นครร�ชสีม� 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรส�ร 0-4449-5051  E- mail: bm4334@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนครรำชสมีำ 4
12/3 หมู่ท่ี 2 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครร�ชสีม� 30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรส�ร 0-4441-3200   E- mail: loan8267@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สีคิ้ว
12/3 หมู่ท่ี 2 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.นครร�ชสีม� 30140
โทร. 0-4441-1486
โทรส�ร 0-4441-1080  E- mail: bm4307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกช่อง
558 ถ.มิตรภ�พ ต.ป�กช่อง อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� 30130
โทร. 0-4431-4799
โทรส�ร 0-4431-1561  E- mail: bm4303@gsb.or.th

ธนำคำรออมำสินสำขำ  ปักธงชัย
320/8-9 หมู่ท่ี 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 
จ.นครร�ชสีม� 30150
โทร. 0-4444-1047,  0-4428-4390
โทรส�ร 0-4444-1041  E- mail: bm4304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สูงเนิน
867 หมู่ท่ี 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครร�ชสีม� 30170
โทร. 0-4441-9982
โทรส�ร 0-4441-9214  E- mail: bm4306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ด่ำนขุนทด
9/1 หมู่ท่ี 14 ถ.สีค้ิว-ชัยภูมิ ต.ด่�นขุนทด อ.ด่�นขุดทด 
จ.นครร�ชสีม� 30210
โทร. 0-4420-4033
โทรส�ร 0-4438-9089  E- mail: bm4313@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำลิโอ เขำใหญ่
146/1 หมู่ท่ี 4 กม.ท่ี 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ป�กช่อง 
จ.นครร�ชสีม� 30130
โทร. 0-4436-5884-5
โทรส�ร 0-4436-5886  E- mail: bm4322@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โฮมโปร เขำใหญ่
ช้ัน 1 ห้�งโฮมโปร เข�ใหญ่ 288 หมู่ท่ี 11 ต.หนองนำ�้แดง 
อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� 30130
โทร. 0-4436-5198
โทรส�ร 0-4436-5198  E- mail: bm4327@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กลำงดง
461/3-4 หมู่ท่ี 12 ถ.มิตรภ�พ ต.กล�งดง อ.ป�กช่อง 
จ.นครร�ชสีม� 30320
โทร. 0-4436-2247 
โทรส�ร 0-4436-2248  E- mail: bm4332@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังน�้ำเขียว
111 ม.6 สถ�นีบริก�รนำ้�มัน ปตท. บ.มุ่งปั้นดี จก. 
ถ.ท�งหลวงแผ่นดิน 304 ต.ไทยส�มัคคี อ.วังนำ้�เขียว  
จ.นครร�ชสีม� 30370 
โทร. 0-4422-8097
โทรส�ร 0-4422-8098  E- mail: bm4333@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตปรำจนีบรุี
96 ถ.เทศบ�ลดำ�ริ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรส�ร 0-3721-6082 ต่อ 116 E- mail: loan8268@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปรำจีนบุรี                       
96 ถ.เทศบ�ลดำ�ริ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรส�ร 0-3721-1077 ต่อ 21  E- mail: bm1901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประจันตคำม                     
376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้�พระย�บดินทร์ ต.ประจันตค�ม 
อ.ประจันตค�ม จ.ปร�จีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386 
โทรส�ร 0-3729-1386  E- mail: bm1903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีมหำโพธิ             
5 หมู่ท่ี 3 ต.ศรีมห�โพธิ อ.ศรีมห�โพธิ จ.ปร�จีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241
โทรส�ร 0-3727-9241 ต่อ 11  E- mail: bm1905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นิคมอุตสำหกรรม 304
335-336 หมู่ 10 ต.ท่�ตูม อ.ศรีมห�โพธิ จ.ปร�จีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรส�ร 0-3727-4325  E- mail: bm1906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครนำยก                   
ข1-380 ถ.ศรีเมือง ต.นครน�ยก อ.เมือง จ.นครน�ยก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรส�ร 0-3731-1295  E- mail: bm2001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนนำ                     
24 หมู่ท่ี 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้�นน� อ.บ้�นน� จ.นครน�ยก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรส�ร 0-3738-1573  E- mail: bm2002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  องครักษ์
148-150 หมู่ท่ี 2 ถ.ส�ยองครักษ์-บ�งนำ�้เปร้ียว อ.องครักษ์ 
จ.นครน�ยก 26120 
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818 
โทรส�ร 0-3739-1833  E- mail: bm2003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กบินทร์บุรี
431 ถ.เจ้�สำ�อ�งค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรส�ร 0-3728-3194 ต่อ 17  E- mail: bm1902@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  สี่แยกกบินทร์บุรี
566 หมู่ท่ี 17 ถ.ส�ยกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทร� ต.เมืองเก่� 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรส�ร 0-3728-2146  E- mail: bm1904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โคกอุดม
379/264-266 ม. 10 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25110
โทร. 0-3744-5236-37
โทรส�ร 0-3745-5239  E- mail: bm1907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โรบินสัน  ปรำจีนบุรี
ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 215 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ปร�จีนบุรี เลขท่ี 72 
หมู่ท่ี 3 ต.บ�งบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร. 0-3745-4771
โทรส�ร 0-3745-4772  E- mail: bm1908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสระแก้ว
566 หมู่ท่ี 17 ถ.ส�ยกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทร� ต.เมืองเก่� 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2013-14
โทรส�ร 0-3728-2658 ต่อ 25  E- mail: loan8304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สระแก้ว                                             
268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-2978
โทรส�ร 0-3724-1013 ต่อ 21  E- mail: bm7401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อรัญประเทศ                                          
56 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
27120
โทร. 0-3723-2416
โทรส�ร 0-3723-1023 ต่อ 19  E- mail: bm7402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วังน�้ำเย็น                                            
802 หมู่ท่ี 1 ต.วังนำ�้เย็น อ.วังนำ�้เย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรส�ร 0-3725-1063  E- mail: bm7403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วัฒนำนคร                                            
1046-1047 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒน�นคร อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้ว 
27160
โทร. 0-3726-1310
โทรส�ร 0-3726-1310  E- mail: bm7404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดโรงเกลือ
478-479 ถ.กม.5 ฝ่ังซ้�ย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรส�ร 0-3723-0958  E- mail: bm7405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วังสมบูรณ์
92/1 หมู่ท่ี 11 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรส�ร 0-3744-9200  E- mail: bm7406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิภำค 14
129 หมู่ท่ี 3 (ข้�งศูนย์ร�ชก�รพระนครศรีอยุธย�) ต.คลองสวนพลู 
อ.พระนครศรีอยุธย� จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596  
โทรส�ร 0-3533-6595, 0-3533-6597 E- mail: rm14@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตปทมุธำน ี1
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บ�งปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564,0-2978-0412
โทรส�ร 0-2978-0412 ต่อ 26  E- mail: loan8269@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปทุมธำนี                         
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บ�งปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120, 0-2581-3507, 0-2593-3532
โทรส�ร 0-2581-6120 ต่อ 25  E- mail: bm0501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รังสิต                        
265/42-43 ถ.รังสิต-ปทุมธ�นี ม.2 ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072 
โทรส�ร 0-2531-3072 ต่อ 11  E- mail: bm0503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำดหลุมแก้ว                                  
23 หมู่ท่ี 4 ถ.ปทุมธ�นี-บ�งเลน ต.ระแหง อ.ล�ดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธ�นี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2976-3067
โทรส�ร 0-2599-1616  E- mail: bm0505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นวนคร
100 หมู่ท่ี 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 
12110
โทร. 0-2520-3789, 0-2909-7105
โทรส�ร 0-2520-3789  E- mail: bm0508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หมู่บ้ำนเมืองเอก
51/085-2-3 หมู่บ้�นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2997-1500-2
โทรส�ร 0-2997-1501  E- mail: bm0513@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทียูโดม รังสิต
ทียูโดม พล�ซ่� ห้องเลขท่ี B1-20 และ B1-21 พ้ืนท่ีโซน B ช้ัน 
1 เลขท่ี 98/16 หมู่ท่ี 18 ถ.เชียงร�ก ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 12120
โทร. 0-2516-1949 
โทรส�ร 0-2516-1948  E- mail: bm0516@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดพูนทรัพย์
ตล�ดพูนทรัพย์ พื้นที่โซน A เลขที่ 136/8-3 หมู่ที่ 2  
ต.บ้�นกล�ง อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรส�ร 0-2581-1608  E- mail: bm0518@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำมโคก
111/241-243 หมู่ท่ี 2 โครงก�ร ภัทรไพรเวท 2 ต.ส�มโคก 
อ.ส�มโคก จ.ปทุมธ�นี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรส�ร 0-2192-2357  E- mail: bm0519@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี รังสิต 2
ห้องเลขท่ี F1/4 ช้ัน 1 ห้�งบ๊ิกซี ส�ข�รังสิต 2 เลขท่ี 70/1 ม. 15
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรส�ร 0-2531-6927  E- mail: bm0520@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตปทมุธำน ี2
45 หมู่ท่ี 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกก� ต.ลำ�ลูกก� อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรส�ร 0-2987-0384 ต่อ 20  E- mail: loan8299@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ล�ำลูกกำ                                     
45 หมู่ท่ี 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกก� ต.ลำ�ลูกก� อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรส�ร 0-2569-1308 ต่อ 20  E- mail: bm0502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองหลวง                                   
91/1-2 ถ.คลองหลวง หมู่ท่ี 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147, 0-2516-5552
โทรส�ร 0-2516-5552 ต่อ 22  E- mail: bm0504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลอง 10 ธัญบุรี 
42/2 หมู่ท่ี 4 ถ.รังสิต-นครน�ยก ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12110 
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178 
โทรส�ร 0-2546-1432 ต่อ 18  E- mail: bm0507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เมเจอร์รังสิต
439 หมู่ท่ี 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรส�ร 0-2567-5009  E- mail: bm0509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เพียวเพลส
819/1-3 ศูนย์ก�รค้�เพียวเพลส ช้ัน 1 ถ.รังสิต-นครน�ยก 
ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352 
โทรส�ร 0-2549-8032  E- mail: bm0510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต
ห้อง PLZ.2.SHP022B ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต 
เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 
12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรส�ร 0-2958-5499  E- mail: bm0511@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ล�ำไทร
146/1-2 (ตรงข้�มตล�ดคลอง 12) ต.ลำ�ไทร อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรส�ร 0-2563-1526  E- mail: bm0512@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ล�ำลูกกำคลอง 2 
ห้องเลขท่ี 112 ช้ัน 1 โครงก�รเอ็ม.ที.อ�รีน่� สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์
สไตล์ มอลล์ เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 3 ถ.ลำ�ลูกก� ต.คูคต อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร.  0-2987-2701-2
โทรส�ร 0-2987-2701-2  E- mail: bm0514@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7
ช้ัน 1 ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ส�ข�รังสิตคลอง 7 
เลขท่ี 41/2 หมู่ท่ี 2 ถ.รังสิต-นครน�ยก ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12110
โทร.  0-2957-2017
โทรส�ร 0-2957-2018  E- mail: bm0515@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี ล�ำลูกกำ 2
ห้�งบ๊ิกซี เอ๊กซ์ตร้� ส�ข�ลำ�ลูกก� 2 ช้ัน 1 เลขท่ี 3/83 หมู่ท่ี 7 
ต.ล�ดสว�ย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2563-3103 
โทรส�ร 0-2563-3102  E- mail: bm0517@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี ล�ำลูกกำ 1
ช้ัน 1 ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส�ข�ลำ�ลูกก� 1
เลขท่ี 10 หมู่ท่ี 12 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2152-7767 
โทรส�ร 0-2152-7767 ต่อ 18  E- mail: bm0521@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตพระนครศรอียธุยำ 1
129 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3534-6122, 0-3533-6014
โทรส�ร 0-3534-6122 ต่อ 5  E- mail: loan8270@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองสวนพลู
129 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 
โทรส�ร 0-3534-6121 ต่อ 26  E- mail: bm0416@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำเรือ (อยุธยำ)                        
52 ถ.ท่�เรือ-พระพุทธบ�ท ต.ท่�เรือ อ.ท่�เรือ 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13130
โทร. 0-3522-3078, 0-3534-1123 
โทรส�ร 0-3534-1123  E- mail: bm0403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ภำชี        
154 หมู่ท่ี 5 ต.ภ�ชี อ.ภ�ชี จ.พระนครศรีอยุธย� 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรส�ร 0-3531-1123 ต่อ 19  E- mail: bm0404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อุทัย                    
1/1 หมู่ท่ี 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธย� 13210
โทร. 0-3535-6123, 0-3535-6222
โทรส�ร 0-3535-6123 ต่อ 16  E- mail: bm0408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงปะอิน            
58 หมู่ท่ี 6 ถ.ปร�ส�ททอง ต.บ้�นเลน อ.บ�งปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรส�ร 0-3526-1023 ต่อ 14, 0-3526-1440 ต่อ 14
E- mail: bm0409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครหลวง                
126/3 หมู่ท่ี 1 ถ.นครหลวง-ภ�ชี ต.นครหลวง อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรส�ร 0-3535-9500   E- mail: bm0411@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  วังน้อย
231-233 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรส�ร 0-3527-1630 ต่อ 20  E- mail: bm0413@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ประตูน�้ำพระอินทร์                         
139/1-2 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงร�กน้อย อ.บ�งปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13180
โทร. 0-3521-9565, 0-3574-6044
โทรส�ร 0-3521-9565 ต่อ 108 E- mail: bm0414@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อยุธยำพำร์ค
ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�อยุธย�พ�ร์ค 126 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู 
อ.พระนครศรีอยุธย� จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรส�ร 0-3580-1252  E- mail: bm0417@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน
80/21 หมู่ท่ี 2 ต.คลองจิก อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
โทร. 0-3527-4300-1 
โทรส�ร 0-3527-4300  E- mail: bm0419@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพระนครศรอียธุยำ 2
9/51 ช้ัน 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3532-3745 ต่อ 11-25, 0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรส�ร 0-3532-3745 ต่อ 26, 0-3532-3205 ต่อ 26 
E- mail: loan8271@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เจ้ำพรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรส�ร 0-3524-4784  E- mail: bm0415@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พระนครศรีอยุธยำ
84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรส�ร 0-3525-1131 ต่อ 24  E- mail: bm0401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เสนำ
402 ถ.วิไลเสน� ต.เสน� อ.เสน� จ.พระนครศรีอยุธย� 13110
โทร. 0-3520-1234, 0-3521-7121
โทรส�ร 0-3520-1234 ต่อ 17  E- mail: bm0402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ผักไห่
112/12 หมู่ท่ี 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธย� 13120
โทร. 0-3539-1323, 0-3523-9320
โทรส�ร 0-3539-1323  E- mail: bm0405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนแพรก
59 หมู่ท่ี 2 ถ.บ้�นแพรก-อ่�งทอง ต.สำ�พะเนียง อ.บ้�นแพรก 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรส�ร 0-3538-6088 ต่อ 14  E- mail: bm0406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มหำรำช
3/1 หมู่ท่ี 4 ถ.ช�ญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มห�ร�ช 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรส�ร 0-3538-9123  E- mail: bm0407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงปะหัน
4/6 ม.5 ถ.อยุธย�-บ�งปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บ�งปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059 , 084-448-4797, 084-448-3586
โทรส�ร 0-3538-1333  E- mail: bm0410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำดบัวหลวง
196/1 หมู่ท่ี 3 ต.ล�ดบัวหลวง อ.ล�ดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรส�ร 0-3537-9123  E- mail: bm0412@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ              
304 หมู่ท่ี 2 (หน้�สวนอุตส�หกรรมโรจนะ) ต.ส�มเรือน 
อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรส�ร 0-3533-2080  E- mail: bm0418@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตอ่ำงทอง
50/2 ถ.เทศบ�ล 2 ต.ตล�ดหลวง อ.เมือง จ.อ่�งทอง 14000
โทร. 0-3561-4499, 0-3561-4500
โทรส�ร 0-3561-4500 ต่อ 23  E- mail: loan8272@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อ่ำงทอง
50/2 ถ.เทศบ�ล2 ต.ตล�ดหลวง อ.เมือง จ.อ่�งทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรส�ร 0-3561-1242 ต่อ 19  E- mail: bm1401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วิเศษชัยชำญ                          
202/1 หมู่ท่ี 7 ถ.แม่นำ�้น้อย ต.ศ�ลเจ้�โรงทอง อ.วิเศษชัยช�ญ 
จ.อ่�งทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรส�ร 0-3563-1190 ต่อ 3  E- mail: bm1402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพธิ์ทอง         
483 หมู่ท่ี 5 ถ.โพธ์ิทอง-แสวงห� ต.อ่�งแก้ว อ.โพธ์ิทอง 
จ.อ่�งทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรส�ร 0-3569-1230   E- mail: bm1403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ป่ำโมก                        
554/ข หมู่ท่ี 2 ต.ป่�โมก อ.ป่�โมก จ.อ่�งทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149 
โทรส�ร 0-3566-1335   E- mail: bm1404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เมืองอินทร์
25/1 หมู่ท่ี 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1030 
โทรส�ร 0-3658-1031  E- mail: bm1805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สิงห์บุรี
891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บ�งพุทร� อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223 
โทรส�ร 0-3652-1489 ต่อ 2   E- mail: bm1801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อินทร์บุรี
533/11 หมู่ท่ี 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1049
โทรส�ร 0-3658-1515   E- mail: bm1802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงระจัน
126/1 หมู่ท่ี 4 ต.สิงห์ อ.บ�งระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0-3653-4721, 0-3659-1481
โทรส�ร 0-3659-1481 ต่อ 4   E- mail: bm1803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำช้ำง
2/1 ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ท่�ช้�ง จ.สิงห์บุรี 16140
โทร. 0-3659-5209
โทรส�ร 0-3659-5209   E- mail: bm1804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตสระบรุี
108 หมู่ท่ี 5 ต.เส�ไห้ อ.เส�ไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3633-3784, 0-3633-2925
โทรส�ร 0-3633-3784 ต่อ18  E- mail: loan8273@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เสำไห้
108 หมู่ท่ี 5 ต.เส�ไห้ อ.เส�ไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3639-1109 
โทรส�ร0-3639-1109  E- mail: bm1608@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สระบุรี
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคร�ม ต.ป�กเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรส�ร 0-3621-1029 ต่อ 18  E- mail: bm1601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พระุทธบำท
23 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธ�รเกษม อ.พระพุทธบ�ท จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรส�ร 0-3626-6733 ต่อ 11  E- mail: bm1602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แก่งคอย
236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-4663, 0-3624-5163
โทรส�ร 0-3624-5163  E- mail: bm1603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองแค
167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรส�ร 0-3637-1234  E- mail: bm1604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนหมอ
2 หมู่ท่ี 5 ถ.บ้�นหมอ-พระพุทธบ�ท ต.บ้�นหมอ อ.บ้�นหมอ 
จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177, 0-3630-0079
โทรส�ร 0-3620-1177  E- mail: bm1605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มวกเหล็ก
438 หมู่ท่ี 9 ต.มิตรภ�พ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรส�ร 0-3634-1054 ต่อ 17  E- mail: bm1606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วิหำรแดง
383 หมู่ท่ี 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิห�รแดง 
จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3636-5202, 0-3637-7065
โทรส�ร 0-3637-7065 ต่อ 7  E- mail: bm1607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุขอนันต์ปำร์ค
179/5 ถ.สุดบรรทัด ต.ป�กเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรส�ร 0-3671-1882  E- mail: bm1609@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วังม่วง
93 หมู่ 7 ต.คำ�พร�น อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรส�ร 0-3635-9163  E- mail: bm1610@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หินกอง
203 หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยทร�ย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0-3663-9169
โทรส�ร 0-3663-9170  E- mail: bm1611@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สระบุรี
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สระบุรี
99 หมู่ 7 ต.ตล่ิงชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3635-1500
โทรส�ร 0-3635-1501  E- mail: bm1612@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 15
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรส�ร 0-3838-7025-6  E- mail: rm15@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตชลบรุ ี1
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรส�ร 0-3838-6181 ต่อ 20  E- mail: loan8274@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชลบุรี                      
164 ถ.วชิรปร�ก�ร ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรส�ร 0-3828-2384 ต่อ 24  E- mail: bm2101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีรำชำ                             
111 ถ.สุรศักด์ิ 1 ต.ศรีร�ช� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001 
โทรส�ร 0-3831-1001 ต่อ 25  E- mail: 2102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หนองมน
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรส�ร 0-3838-2830 ต่อ 17  E- mail: bm2106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนสุขประยูร
726/25-26 ถ.สุขประยูร ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-3816, 0-3828-3410
โทรส�ร 0-3827-3816 ต่อ 19  E- mail: bm2111@gsb.or.th

58-05-117_154-184 Oomsin_Y Coatedtoyo.indd   178 6/12/15   8:22 PM



ธนาคารออมสิน -    179

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศูนย์กำรค้ำแปซิฟิค พำร์ค ศรีรำชำ
ช้ัน 4 ห้อง F408 ศูนย์ก�รค้�แปซิฟิค พ�ร์ค ศรีร�ช� 
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีร�ช� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรส�ร 0-3832-5483  E- mail: bm2114@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลพลำซำ ชลบุรี
171 ช้ัน 1 อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ชลบุรี 
เลขท่ี 55/88-89 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรส�ร 0-3805-3802  E- mail: bm2119@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  วิคทอรี่ เซ็นเตอร์
ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี 1122-1125 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�วิคทอร่ี เซ็นเตอร์ 
เลขท่ี 742-5ก-5ข ถนนโพธ์ิทอง ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรส�ร 0-3807-9714  E- mail: bm2126@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงทรำย
134 หมู่ท่ี 3 ต.บ�งทร�ย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรส�ร 0-3828-8375  E- mail: bm2131@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อ่ำวอุดม
143/16-17 หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่งสุขล� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรส�ร 0-3835-1818  E- mail: bm2132@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนพระยำสัจจำ
เลขท่ี 178/17 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรส�ร 0-3845-5314  E- mail: bm2135@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร EXIM BANK แหลมฉบัง
53/71-74 หมู่ท่ี 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขล� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-0308
โทรส�ร 0-3849-0309  E- mail: bm2102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชลบรุ ี2
285/203-204 หมู่ท่ี 5 ซ.น�เกลือ16 ถ. พัทย�-น�เกลือ ต.น�เกลือ 
อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรส�ร 0-3822-5630-1 ต่อ 13 E- mail: loan8275@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงละมุง  
460 หมู่ท่ี 4 ถ.พัทย�-น�เกลือ ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรส�ร 0-3822-2012  E- mail: bm2105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เมืองพัทยำ                   
8/46-48 หมู่ท่ี 6 ถ.พัทย�เหนือ ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643 
โทรส�ร 0-3842-3643 ต่อ 17  E- mail: bm2110@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พัทยำใต้
205/23-24 หมู่ท่ี 10 ถ.พัทย�ใต้2 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20260
โทร. 0-3842-8749,0-3842-5509
โทรส�ร 0-3842-8749  E- mail: bm2117@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โพธิสัมพันธ์
285/203-204 หมู่ท่ี 5 ซ.น�เกลือ 16 ถ.พัทย�-น�เกลือ ต.น�เกลือ 
อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรส�ร 03822-5933  E- mail: bm2118@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำบีช
ห้องเลขท่ี 419 ช้ัน 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย�บีช 
เลขท่ี 333/99-100 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรส�ร 0-3804-3569  E- mail: bm2120@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พัทยำกลำง
245/130-131 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรส�ร 0-3841-2361  E- mail: bm2123@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซี พัทยำใต้
ช้ัน 1 ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี พัทย�ใต้ 
565/41 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218-9
โทรส�ร 0-3837-3218-9  E- mail: bm2124@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนทัพพระยำ
316/26 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรส�ร 0-3829-1590  E- mail: bm2125@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตชลบรุ ี3
700/37 หมู่ท่ี 1 ต. คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7665, 0-3845-7667
โทรส�ร 0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
E- mail: loan8276@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พนัสนิคม                             
22 ถ.เมืองเก่� ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3841-6777, 0-3846-2960
โทรส�ร 0-3846-2960 ต่อ 18  E- mail: bm2104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนบึง                              
24 ถ.วิฑูรย์ดำ�ริ ต.บ้�นบึง อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรส�ร 0-3844-3980 ต่อ 20  E- mail: bm2107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พำนทอง                         
85/10 หมู่ท่ี 4 ถ.พ�นทอง-หัวไผ่ อ.พ�นทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1976
โทรส�ร 0-3845-1115  E- mail: bm2108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หัวกุญแจ                             
204/7 หมู่ท่ี 1 ต.คลองก่ิว อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3874-2539
โทรส�ร 0-3820-1153  E- mail: bm2109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอนหัวฬ่อ
68/7 หมู่ท่ี 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3844-0440, 0-3844-0234
โทรส�ร 0-3844-0440  E- mail: bm2113@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อมตะนคร
69/18-19 หมู่ท่ี 6 ถ.สุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-3097
โทรส�ร 0-3845-3098  E- mail: bm2129@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร
700/37 ม. 1 ต. คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรส�ร 0-3845-7663  E- mail: bm2133@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะโพธิ์
280 หมู่ท่ี 4 ต.ท่�บุญมี อ.เก�ะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรส�ร 0-3820-9130-1  E- mail: bm2134@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตชลบรุ ี4
99/6-7 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรส�ร 0-3806-8911-4 ต่อ 22 E- mail: loan8305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สัตหีบ                      
359 หมู่ท่ี 1 ถ.สุข�ภิบ�ล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรส�ร 0-3843-7437 ต่อ 202 E- mail: bm2103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สวนอุตสำหกรรมศรีรำชำ
664/25-27 หมู่ท่ี 11 ถ.สุข�ภิบ�ล 8 ต.หนองข�ม อ.ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรส�ร 0-3848-1542  E- mail: bm2112@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เนินพลับหวำน
13/234 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรส�ร 0-3804-1339  E- mail: bm2115@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บุญสัมพันธ์ 
99/6-7 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรส�ร 0-3806-8938  E- mail: bm2116@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดบ้ำนอ�ำเภอ
164/3 ถ.สุขุมวิท ต.น�จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรส�ร 0-3823-5678  E- mail: bm2121@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุขุมวิท-สัตหีบ
4/57-58 หมู่ท่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรส�ร 0-3843-8078  E- mail: bm2122@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สยำมคันทรีคลับ
19/97 หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรส�ร 0-3840-5064  E- mail: bm2127@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พัทยำ - สุขุมวิท
249 หมู่ท่ี 6 อ�ค�รซีซีโชคชัยโฮมเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท-พัทย�  
ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรส�ร 0-3841-4981  E- mail: bm2128@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ่อวิน
310/6-7 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทร� ต.บ่อวิน อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรส�ร 0-3833-7369  E- mail: bm2130@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตระยอง
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939 
โทรส�ร 0-3862-2939 ต่อ 11  E- mail: loan8277@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ระยอง                      
3 ถ.ต�กสินมห�ร�ช ต.ท่�ประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรส�ร 0-3861-1005 ต่อ 11  E- mail: bm2201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แกลง        
16 ถ.สุนทรโวห�ร ต.ท�งเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรส�ร 0-3867-1171 ต่อ 11  E- mail: bm2202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนค่ำย                     
113 หมู่ท่ี 2 ถ.อ�ทิตย์ประดิษฐ�น ต.บ้�นค่�ย อ.บ้�นค่�ย 
จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1767
โทรส�ร 0-3864-1009  E- mail: bm2203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนฉำง                        
48/31 ถ.สุขุมวิท ต.บ้�นฉ�ง อ.บ้�นฉ�ง จ.ระยอง 21130 
โทร. 0-3860-1043
โทรส�ร 0-3888-0415  E- mail: bm2204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เพ                         
232/1 หมู่ท่ี 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรส�ร 0-3865-1765  E- mail: bm2205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  มำบตำพุด                       
85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.ม�บต�พุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรส�ร 0-3868-1024 ต่อ 22  E- mail: bm2206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เนินพระ
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042-4
โทรส�ร 0-3861-9042-4 ต่อ 17 E- mail: bm2207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เดอะสตำร์ ระยอง
ห้อง 1101A ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�คอมพิวเตอร์สต�ร์ ระยอง 
115 ถ.สุขุมวิท ต.ท่�ประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรส�ร 0-3861-0454  E- mail: bm2208@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  ปลวกแดง
625/68-69 หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร.0-3802-5900-1
โทรส�ร 0-3802-5900  E- mail: bm2209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  แหลมทองพลำซำ ระยอง
ช้ัน 2  ศูนย์ก�รค้�แหลมทองช็อปป้ิงพล�ซ� ระยอง 
เลขท่ี 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรส�ร 0-3802-3423-4  E- mail: bm2210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นิคมพัฒนำ ระยอง
4/9 ม. 2 ต.นิคมพัฒน� อ.นิคมพัฒน� จ.ระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรส�ร 0-3863-7864  E- mail: bm2211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตจนัทบรุี                         
25/1 ถ.ท่�หลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรส�ร 0-3932-2300 ต่อ 15  E- mail: loan8278@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จันทบุรี                         
25/1 ถ.ท่�หลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรส�ร 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 13
E- mail: bm2301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำใหม่                                           
53 ถ.ร�ชกิจ ต.ท่�ใหม่ อ.ท่�ใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066  
โทรส�ร 0-3943-1789 ต่อ 13  E- mail: bm2302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ขลุง                           
29/1 ถ.เทศบ�ลส�ย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065, 0-3944-1122
โทรส�ร 0-3944-1122 ต่อ 11  E- mail: bm2303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนท่ำแฉลบ
573-575 ถ.ท่�แฉลบ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรส�ร 0-3932-8015 ต่อ 15  E- mail: bm2304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สอยดำว 
177 หมู่ท่ี 1 ต.ปะตง อ.สอยด�ว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3936-4452
โทรส�ร 0-3938-1010  E- mail: bm2305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ห้วยสะท้อน
249 หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งเบญจ� อ.ท่�ใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรส�ร 0-3939-5318  E- mail: bm2306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดเทศบำล 2
20 ถ.ประช�นิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรส�ร 0-3932-2127  E- mail: bm2307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำคิชฌกูฏ
4/105 หมู่ท่ี 10 ต.พลวง อ.เข�คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194 
โทรส�ร 0-3930-9193  E- mail: bm2308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เรนโบว์ พลำซำ จันทบุรี
อ�ค�รเรนโบว์ พล�ซ� ห้องเลขที่ A2 เลขที่ 22/54-56 
หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000
โทร. 0-3932-8997
โทรส�ร 0-3932-8998  E- mail: bm2309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตรำด                      
81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บ�งพระ อ.เมือง จ.ตร�ด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรส�ร 0-3953-2040 ต่อ 15  E- mail: bm2401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เขำสมิง 
183/2-3 หมู่ท่ี 1 ถ.สุขุมวิท ต.เข�สมิง อ.เข�สมิง จ.ตร�ด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรส�ร 0-3959-9155  E- mail: bm2402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เกำะช้ำง
23/10 หมู่ท่ี 4 บ้�นคลองพร้�ว ต.เก�ะช้�ง อ.เก�ะช้�ง 
จ.ตร�ด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรส�ร 0-3955-7398  E- mail: bm2403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองใหญ่
170/5 หมู่ท่ี 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตร�ด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรส�ร 0-3958-2183  E- mail: bm2404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชัยมงคล-ตรำด
72 ถ.ชัยมงคล ต.บ�งพระ อ.เมือง จ.ตร�ด 23000
โทร. 0-3951-2433
โทรส�ร 0-3951-2434  E- mail: bm2405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตสมทุรปรำกำร 1  
369 ถ.สุขุมวิท ต.ป�กนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรส�ร 0-2389-3346-7  E- mail: loan8279@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สมุทรปรำกำร   
154 ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรส�ร 0-2395-0613 ต่อ 11  E- mail: bm0301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงพลี   
29 หมู่ท่ี 8 ถ.สุข�ภิบ�ล อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรส�ร 0-2337-3523 ต่อ 17  E- mail: bm0302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงบ่อ  
334 หมู่ท่ี 1 ถ.รัตนร�ช อ.บ�งบ่อ จ.สมุทรปร�ก�ร 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรส�ร 0-2708-4581 ต่อ 15  E- mail: bm0303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองด่ำน   
71 หมู่ท่ี 11 ถ.สุขุมวิท อ.บ�งบ่อ จ.สมุทรปร�ก�ร 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรส�ร 0-2330-1112 ต่อ 14  E- mail: bm0304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
99 หมู่ท่ี 10 ต.ร�ช�เทวะ อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร. 0-2134-4280-3
โทรส�ร 0-2134-4284  E- mail: bm0310@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เมืองสมุทร
369 ถ.สุขุมวิท ต.ป�กนำ�้ อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรส�ร 0-2389-3350  E- mail: bm0312@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สถำนีรถโดยสำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ 
อ�ค�รผู้โดยส�ร เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 1 ต.หนองปรือ อ.บ�งพลี 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรส�ร 0-2134-4479  E- mail: bm0313@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู
989, 989/1, 989/2 และ 989/3 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษ� อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรส�ร 0-2324-3343  E- mail: bm0315@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เมกำบำงนำ
39 หมู่ที่ 6 ถ.บ�งน�-ตร�ด ต.บ�งแก้ว อ.บ�งพล 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร. 0-2186-8760-1
โทรส�ร 0-2186-8761  E- mail: bm0316@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ศรีนครินทร์
425 หมู่ที่ 5 ชั้น 1 ห้อง GCR 103 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรส�ร 0-2758-8744  E- mail: bm0320@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี
200/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.เทพ�รักษ์ ต.บ�งเส�ธง อ.บ�งเส�ธง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540 
โทร. 0-2181-7948-9
โทรส�ร 0-2181-7948-9  E- mail: bm0318@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สมุทรำปรำกำร
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สมุทรปร�ก�ร 
เลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้�ยบ้�นใหม่ อ.เมือง
สมุทรปร�ก�ร 10280
โทร. 0-2174-2767
โทรส�ร 0-2174-2766  E- mail: bm0321@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตสมทุรปรำกำร 2 
9/7 หมู่ท่ี 3 ต.ป�กคลองบ�งปล�กด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรส�ร 0-2425-1096  E- mail: loan8280@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ส�ำโรง   
407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพ�นสำ�โรง) อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรส�ร 0-2394-3670 ต่อ 20  E- mail: bm0305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปู่เจ้ำสมิงพรำย   
14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้�สมิงพร�ย ต.สำ�โรงกล�ง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร 10130  
โทร. 0-2183-2040-2
โทรส�ร 0-2183-2041-2 ต่อ 16 E- mail: bm0307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พระประแดง  
48 ถ.ศรีเข่ือนขันธ์ ต.ตล�ด อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรส�ร 0-2463-8764 ต่อ 15  E- mail: bm0308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุขสวัสด์ิ  
119/25-26 หมู่ท่ี 14 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บ�งพ่ึง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรส�ร 0-2463-5029 ต่อ 14  E- mail: bm0309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง  
ศูนย์ก�รค้�อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง ช้ัน 2 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรส�ร 0-2394-4007  E- mail: bm0311@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พระสมุทรเจดีย์
9/7 หมู่ท่ี 3 ต.ป�กคลองบ�งปล�กด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10290
โทร. 0-2425-1093
โทรส�ร 0-2425-1092  E- mail: bm0314@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ส�ำโรง 2
ห้องเลขท่ี 2CR214 ช้ัน 2 ห้�งบ๊ิกซี สำ�โรง 2 เลขท่ี 1293 ม. 4 
ถ.สุขุมวิท ต.เทพ�รักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรส�ร 0-2380-0446  E- mail: bm0317@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี สุขสวัสด์ิ
ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR104/2 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บ�งพ่ึง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรส�ร 0-2464-4272  E- mail: bm0319@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตฉะเชงิเทรำ
106/3 ถ.มห�จักรพรรด์ิ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร. 0-3851-7075-6
โทรส�ร 0-3851-7075 ต่อ 24  E- mail: loan8281@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ฉะเชิงเทรำ                    
115 ถ.สันติร�ษฎร์ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร. 0-3881-1716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรส�ร 0-3851-1076 ต่อ 24  E- mail: bm1501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงคล้ำ                      
94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บ�งคล้� อ.บ�งคล้� จ.ฉะเชิงเทร� 24110
โทร. 0-3854-1076
โทรส�ร 0-3854-1899  E- mail: bm1502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงปะกง                      
239 หมู่ท่ี 10 ถ.สุขุมวิท ต.บ�งปะกง อ.บ�งปะกง จ.ฉะเชิงเทร� 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016 
โทรส�ร 0-3853-1016 ต่อ 7  E- mail: bm1503@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  พนมสำรคำม
685/5 หมู่ท่ี 1 ถ.พนมพัฒน� ต.พนมส�รค�ม อ.พนมส�รค�ม 
จ.ฉะเชิงเทร� 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรส�ร 0-3855-1555 ต่อ 22  E- mail: bm1504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนมหำจักรพรรดิ์
106/3 ถ.มห�จักรพรรด์ิ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร. 0-3881-2432 
โทรส�ร 0-3881-2589  E- mail: bm1505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บิ๊กซีฉะเชิงเทรำ
อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทร� เลขท่ี 9/2 
ถ.ฉะเชิงเทร�-บ�งปะกง ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรส�ร 0-3851-8954  E- mail: bm1506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงน�้ำเปรี้ยว
247/1-2 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอ�ก�ศ อ.บ�งนำ้�เปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทร� 
24150
โทร. 0-3858-1394-5
โทรส�ร 0-3858-1395  E- mail: bm1507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สนำมชัยเขต
7/5-7/6 หมู่ท่ี 4 ต.คู้ย�ยหมี อ.สน�มชัยเขต จ.ฉะเชิงเทร� 24160
โทร. 0-3859-7804-5
โทรส�ร 0-3859-7806  E- mail: bm1508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิภำค 16
20 ช้ัน 2 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรส�ร 0-7727-2589  E- mail: rm16@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชมุพร 1
101/10 ช้ัน 3 ถ.ศ�ล�แดง ต.ท่�ตะเภ� อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรส�ร 0-7750-6444 ต่อ 13  E- mail: loan8282@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชุมพร
101/10 ช้ัน 2 ถ.ศ�ล�แดง ต.ท่�ตะเภ� อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรส�ร 0-7751-1150  E- mail: bm6101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำแซะ                    
244 หมู่ท่ี 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่�แซะ อ.ท่�แซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0-7758-4225 
โทรส�ร 0-7759-9252  E- mail: bm6104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกน�้ำชุมพร                                                  
106/3 หมู่ท่ี 2 ต.ป�กนำ�้ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรส�ร 0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13
E- mail: bm6105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปะทิว                                       
51/6 หมู่ท่ี 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บ�งสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094 
โทรส�ร 0-7759-1111  E- mail: bm6106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ระนอง                                    
256/4 ถ.ท่�เมือง ต.เข�นิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000   
โทร. 0-7781-2923
โทรส�ร 0-7781-1542  E- mail: bm6201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กระบุรี                                       
151 หมู่ท่ี 2 ถ.สถ�พร ต.นำ�้จืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรส�ร 0-7789-1235  E- mail: bm6202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนเรืองรำษฎร์
337 ถ.เรืองร�ษฎร์ ต.เข�นิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรส�ร 0-7782-5756  E- mail: bm6203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มำบอ�ำมฤต
65 หมู่ท่ี 13 ต.ดอนย�ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรส�ร 0-7765-6342  E- mail: bm6110@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุขส�ำรำญ
13 หมู่ท่ี 3 ถ.เพชรเกษม ต.กำ�พวน อ.สุขสำ�ร�ญ จ.ระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรส�ร 0-7789-3168  E- mail: bm6204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตชมุพร 2
77/32 หมู่ท่ี 6 ถ.ชุมพร-เข�ทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก 
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรส�ร 0-7753-6830  E- mail: loan8306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สวี
404 หมู่ท่ี 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.น�โพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
โทร. 0-7753-1205 
โทรส�ร 0-7753-1255  E- mail: bm6102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หลังสวน                      
16-18 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรส�ร 0-7754-1151  E- mail: bm6103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปฐมพร
229 หมู่ท่ี 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1 
โทรส�ร 0-7757-65310  E- mail: bm6107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทุ่งตะโก
77/32 หมู่ท่ี 6 ถ.ชุมพร-เข�ทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก 
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรส�ร 0-7753-6760  E- mail: bm6108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ละแม
197/6 หมู่ท่ี 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรส�ร 0-7755-9463  E- mail: bm6109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พะโต๊ะ
261/2 หมู่ท่ี 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรส�ร 0-7753-9207  E- mail: bm6111@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตสรุำษฎร์ธำน ี1
20 ช้ัน 3 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรส�ร 0-7727-5794  E- mail: loan8283@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุรำษฎร์ธำนี                 
490-494 ถ.หน้�เมือง ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-9387 
โทรส�ร 0-7727-2019  E- mail: bm5901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 237 โครงก�รศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 
เลขท่ี 209, 209/1, 209/2 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรส�ร 0-7741-0537  E- mail: bm5916@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนนำสำร                  
45 ถ.วิเวก ต.น�ส�ร อ.บ้�นน�ส�ร จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192 
โทรส�ร 0-7734-1373  E- mail: bm5903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เกำะสมุย                   
12/1 หมู่ท่ี 3 ถ.ทวีร�ษฎร์ภักดี ต.อ่�งทอง อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรส�ร 0-7742-1119 ต่อ 3  E- mail: bm5905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กำญจนดิษฐ์                  
102/2 หมู่ท่ี 1 ถ.หน้�อำ�เภอ ต.กะแดะ อ.ก�ญจนดิษฐ์ 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883 
โทรส�ร 0-7737-9019  E- mail: bm5907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เวียงสระ                      
209 หมู่ท่ี 4 ต.บ้�นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192 
โทรส�ร 0-7736-1192  E- mail: bm5909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ดอนสัก                        
3 หมู่ท่ี 5 ถ.ชลคร�ม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรส�ร 0-7737-1280  E- mail: bm5911@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนรำษฎร์อุทิศ
20 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรส�ร 0-7728-4977  E- mail: bm5913@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ่อผุด
119/41 หมู่ที่ 1 ถ.รอบเก�ะ ต.บ่อผุด อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรส�ร 0-7742-5131  E- mail: bm5915@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะพะงัน
50/10-11 หมู่ท่ี 1 ต.เก�ะพะงัน อ.เก�ะพะงัน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84320
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรส�ร 0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E- mail: bm5917@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขุนทะเล
83/12-13 ถ.สุร�ษฎร์-น�ส�ร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7735-5112-3
โทรส�ร 0-7735-5112-3  E- mail: bm5919@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนนำเดิม
92/17-18 ม.2 ต.บ้�นน� อ.บ้�นน�เดิม จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84240
โทร. 0-7735-9752, 0-7735-9753
โทรส�ร 0-7735-9752 ต่อ 5  E- mail: bm5920@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ละไม
108/10 หมู่ 6 ต.มะเร็ต อ.เก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรส�ร 0-77458192-3 ต่อ 106 E- mail: bm5921@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ สุรำษฎร์ธำนี
88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร.0-7748-9749
โทรส�ร 0-7748-9750  E- mail: bm5922@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตสรุำษฎร์ธำน ี2
103 ช้ัน 3 ถ.ธร�ธิบดี ต.ท่�ข้�ม อ.พุนพิน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรส�ร 0-7731-1262  E- mail: loan8284@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ไชยำ                         
465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตล�ดไชย� อ.ไชย� จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84110
โทร. 0-7743-1031                   
โทรส�ร 0-7743-1031  E- mail: bm5902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พุนพิน                         
103 ถ.ธร�ธิบดี ต.ท่�ข้�ม อ.พุนพิน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรส�ร 0-7731-1314  E- mail: bm5904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พระแสง                       
21/1 หมู่ท่ี 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0295 
โทรส�ร 0-7736-9116  E- mail: bm5906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำฉำง                        
88/1 หมู่ท่ี 6 ถ.พุนพิน-ไชย� ต.เข�ถ่�น อ.ท่�ฉ�ง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 
84150
โทร. 0-7738-9113
โทรส�ร 0-7738-9113  E- mail: bm5908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำชนะ                                                       
393 หมู่ท่ี 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่�ชนะ จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242 
โทรส�ร 0-7738-1242  E- mail: bm5910@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คีรีรัฐนิคม                    
176 หมู่ท่ี 1 ถ.หลังสถ�นีรถไฟ ต.ท่�ขนอน อ.คีรีรัฐนิคม 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรส�ร 0-7739-1116  E- mail: bm5912@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  พนม 
326 หมู่ท่ี 1 ถ.สุร�ษฎร์-ตะก่ัวป่� ต.พนม อ.พนม 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84250
โทร. 0-7739-9336 
โทรส�ร 0-7739-9303  E- mail: bm5914@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เคียนซำ
76/3 หมู่ท่ี 2 ต.เคียนซ� อ.เคียนซ� จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84260
โทร. 0-7729-7429-30 
โทรส�ร 0-7729-7429-30  E- mail: bm5918@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงสวรรค์
134 /1-2 ม. 4 ต.บ�งสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรส�ร 0-7736-5326  E- mail: bm5923@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วิภำวดี
40/34 ม. 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภ�วดี จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรส�ร 0-7729-2160  E- mail: bm5924@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชัยบุรี
7/22-23 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84350
โทร. 0-7736-7111
โทรส�ร 0-7736-7111  E- mail: bm5925@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนตำขุน
34/3-4 ม.4 ต.เข�วง อ.บ้�นต�ขุน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84230 
โทร.  077-397464
โทรส�ร 077-397464 ต่อ 106  E- mail: bm5926@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตภูเกต็
125 ช้ัน 3 ถ.พังง� ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรส�ร 0-7621-9018  E- mail: loan8285@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ภูเก็ต
125 ช้ัน 2 ถ.พังง� ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรส�ร 0-7621-1113  E- mail: bm6401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ป่ำตอง                                      
132-138 ถ.พระบ�รมี ต.ป่�ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรส�ร 0-7634-6668  E- mail: bm6402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถลำง                                  
169/10 หมู่ท่ี 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถล�ง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502 
โทรส�ร 0-7631-1990   E- mail: bm6403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โฮมโปร ห้ำแยกฉลอง                                  
ห้อง RTD 201 ช้ัน 2 ห้�งโฮมโปรวิลเลจ ภูเก็ต 
เลขท่ี 61/10 หมู่ท่ี 10 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรส�ร 0-7638-4359 -60  E- mail: bm6404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชิงทะเล
141, 143 หมู่ท่ี 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถล�ง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรส�ร 0-7632-5297  E- mail: bm6405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ห้องเลขท่ี TC018-TC020 ช้ัน 2 ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล เฟสติวัล 
ภูเก็ต เลขท่ี 74-75 หมู่ท่ี 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ต.วิชิต อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรส�ร 0-7630-7118  E- mail: bm6407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำมกอง
371/51-54 ถ.เย�วร�ช ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรส�ร 0-7621-5612  E- mail: bm6406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ป่ำตองโอทอป
237/18 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่�ตอง อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-9704
โทรส�ร 0-7634-9703  E- mail: bm6408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนเทพกระษัตรี
5/21-22 หมู่ท่ี 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎ� อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3305
โทรส�ร 0-7621-3306  E- mail: bm6409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กมลำ
66/4 หมู่ท่ี 3 ต.กมล� อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7638-5764
โทรส�ร 0-7638-5763  E- mail: bm6410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนพูนผล
32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตล�ดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3475
โทรส�ร 0-7621-3476  E- mail: bm6411@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ส่ีแยกท่ำเรือ
114/49 ม. 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถล�ง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรส�ร 0-7635-0169  E- mail: bm6412@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กะรน
279 - 281 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100  
โทร. 0-7639-6608
โทรส�ร 0-7639-6607  E- mail: bm6413@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตพงังำ                                       
203 ช้ัน 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้�ยช้�ง อ.เมือง จ.พังง� 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรส�ร 0-7641-3248  E- mail: loan8286@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พังงำ                                       
203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้�ยช้�ง อ.เมือง จ.พังง� 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรส�ร 0-7643-0322  E- mail: bm6301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เกำะยำว 
37/6 หมู่ท่ี 2 ต.เก�ะย�วน้อย อ.เก�ะย�ว จ.พังง� 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรส�ร 0-7659-7373  E- mail: bm6307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตะกั่วป่ำ                                     
1 ถ.ร�ษฎร์บำ�รุง ต.ตะก่ัวป่� อ.ตะก่ัวป่� จ.พังง� 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรส�ร 0-7642-5112  E- mail: bm6302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โคกกลอย                                    
67 หมู่ท่ี 2 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังง� 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรส�ร 0-7658-1763  E- mail: bm6303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท้ำยเหมือง                  
72 หมู่ท่ี 4 ต.ท้�ยเหมือง อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194 
โทรส�ร 0-7657-1194   E- mail: bm6304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คุระบุรี 
419 หมู่ท่ี 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังง� 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009 
โทรส�ร 0-7649-1009  E- mail: bm6305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทับปุด
55/14 หมู่ท่ี 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังง� 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรส�ร 0-7659-9224  E- mail: bm6306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ย่ำนยำว
2/21-23 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต.บ�งน�ยสี อ.ตะก่ัวป่� 
จ.พังง� 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรส�ร 0-7647-1305  E- mail: bm6308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำหลัก
56/116-117 หมู่ท่ี 5 ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่� จ.พังง� 82190
โทร. 0-7648-6758
โทรส�ร 0-7648-6759  E- mail: bm6309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 17
15/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรส�ร 0-7534-6972  E- mail: rm17@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสนิเขตนครศรธีรรมรำช 1
1807 ถ.ยมร�ช ต.ท่�วัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรส�ร 0-7535-6840  E- mail: loan8287@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตลำดหัวอิฐ
15/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรส�ร 0-7534-5672  E- mail: bm6012@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นครศรีธรรมรำช 
1807 ถ.ยมร�ช ต.ท่�วัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรส�ร 0-7534-5670 ต่อ 20  E- mail: bm6001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกพนัง                     
108 ถ.ช�ยนำ�้ อ.ป�กพนัง จ.นครศรีธรรมร�ช 80140
โทร. 0-7551-7212 
โทรส�ร 0-7551-7212  E- mail: bm6003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สิชล                                                      
274 หมู่ท่ี 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมร�ช ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรส�ร 0-7553-6635  E- mail: bm6006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำศำลำ                                                   
263/2 ถ.นครศรีธรรมร�ช-สุร�ษฎร์ธ�นี ต.ท่�ศ�ล� อ.ท่�ศ�ล� 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรส�ร 0-7552-1129  E- mail: bm6007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เชียรใหญ่                   
4 ม.3 ถ.เกียรติดำ�รง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมร�ช 
80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรส�ร 0-7538-6050  E- mail: bm6009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หัวไทร                        
68/10-11 หมู่ท่ี 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมร�ช ต.หัวไทร อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรส�ร 0-7538-9638  E- mail: bm6010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ขนอม                      
109 ม.3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมร�ช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044 
โทรส�ร 0-7552-8044  E- mail: bm6011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ช้ัน 1 อ�ค�รไทยบุรี ภ�ยในมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ 
เลขท่ี 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่�ศ�ล� จ.นครศรีธรรมร�ช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรส�ร 0-7538-4151  E- mail: bm6015@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำนสกำ
17 หมู่ท่ี 1 ถ.กะโรม ต.เข�แก้ว อ.ล�นสก�
จ.นครศรีธรรมร�ช 80230
โทร. 0-7537-4416
โทรส�ร 0-7537-4417 ต่อ 16  E- mail: bm6016@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน นครศรีธรรมรำช
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน นครศรีธรรมร�ช ช้ัน 2  
ห้องเลขท่ี 207-208 ถ.พัฒน�ก�รคูขว�ง ต.คลัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-0336-7
โทรส�ร 0-7534-0337 ต่อ 18  E- mail: bm6018@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พรหมคีรี
11 หมู่ท่ี 1 ถ.พรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80230
โทร. 0-7539-6157-8
โทรส�ร 0-7539-6158 ต่อ 16  E- mail: bm6019@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตนครศรธีรรมรำช 2
19 ถ.รถไฟ ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช 80110 
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรส�ร 0-7541-2931 ต่อ 21  E- mail: loan8288@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  ทุ่งสง                      
19 ถ.รถไฟ ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช 80110 
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรส�ร 0-7542-1318  E- mail: bm6002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ร่อนพิบูลย์                   
 7/1 หมู่ท่ี 12 ถ.ตล�ดนอก อ.ร่อนพิบูลย์ 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80130
โทร. 0-7533-6092
โทรส�ร 0-7533-6092  E- mail: bm6004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ฉวำง                       
156 หมู่ท่ี 2 ถ.ภักดีร�ษฎร์ อ.ฉว�ง จ.นครศรีธรรมร�ช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรส�ร 0-7548-1511  E- mail: bm6005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จันดี                       
73 หมู่ท่ี 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉว�ง 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรส�ร 0-7548-6485  E- mail: bm6013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ทุ่งใหญ่
9 หมู่ท่ี 2 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ท่�ย�ง อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรส�ร 0-7548-9097  E- mail: bm6014@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ชะอวด                       
31 หมู่ท่ี 1 ถ.ประช�บำ�รุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรส�ร 0-7538-1290  E- mail: bm6008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศูนย์กำรค้ำไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�ไทยสมบูรณ์ทุ่งสง เลขท่ี 303/2 ถ.ทุ่งสง-สุร�ษฎร์ 
ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรส�ร 0-7541-1884  E- mail: bm6017@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พิปูน
182/1 ม. 1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมร�ช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรส�ร 0-7549-9156  E- mail: bm6020@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถ�้ำพรรณรำ
289/1 ม.3 ถ.ถำ�้พรรณร� - ท�นพอ ต.ถำ�้พรรณร� อ.ถำ�้พรรณร� 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรส�ร 0-7530-6304  E- mail: bm6021@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงขัน
99/9 ม.14 ต.บ้�นลำ�น�ว อ.บ�งขัน จ.นครศรีธรรมร�ช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรส�ร 0-7548-7879  E- mail: bm6022@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ช้ำงกลำง
141 ต.ช้�งกล�ง อ.ช้�งกล�ง จ.นครศรีธรรมร�ช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรส�ร 0-7575-5711  E- mail: bm6023@gsb.or.th
 
ธนำคำรออมสินเขตตรงั
121 ถ.พระร�ม 6 ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรส�ร 0-7521-6042 ต่อ 14  E-mail: loan8289@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำตรัง
121 ถ.พระร�ม 6 ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรส�ร 0-7521-8063   E-mail: bm6601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำย่ำนตำขำว
1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่�นต�ข�ว อ.ย่�นต�ข�ว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430,0-7528-1432
โทรส�ร 0-7528-1432 ต่อ 16  E-mail: bm6602@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำกันตัง
130 ถ.สถลสถ�นพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรส�ร 0-7525-2929  E-mail: bm6603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำห้วยยอด
454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244, 0-7527-1026
โทรส�ร 0-7527-1026 ต่อ 14  E-mail: bm6604@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำโรบินสัน ตรัง
ห้องเลขท่ี 213  ช้ัน 2 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ตรัง
138 ถ.พัทลุง ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรส�ร 0-7582-0484  E-mail: bm6605@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำทุ่งยำว
24 - 25 ถ.ปะเหลียน - ทุ่งหว้�  ต.ทุ่งย�ว อ.ปะเหลียน  
จ.ตรัง 92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรส�ร 0-7520-8051 ต่อ 16  E-mail:bm6606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำรัษฎำ
59 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองป�ง อ.รัษฎ� จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรส�ร 0-7528-6310  E-mail: bm6607@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำสตูล
13 ถ.บุรีว�นิช ต.พิม�น อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080,0-7473-0923,0-7471-1058
โทรส�ร 0-7471-1058 ต่อ 11  E-mail: bm6801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำละงู
384 หมู่ท่ี 4 ถ.ละงู - ป�กบ�ร� ต.กำ�แพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรส�ร 0-7478-2700 ต่อ 14  E-mail: bm6802@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำท่ำแพ (สตูล) 
306 - 306/1 ถ.ฉลุง - ละงู ต.ท่�แพ อ.ท่�แพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรส�ร 0-7478-7338  E-mail: bm6803@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตกระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ป�กนำ�้ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรส�ร 0-7562-2419 ต่อ 21  E- mail: loan8290@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  กระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ป�กนำ�้ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรส�ร 0-7561-1251 ต่อ 15  E- mail: bm7201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อ่ำวนำง
420/2-3 หมู่ท่ี 2 ต.อ่�วน�ง อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร. 0-7569-5641
โทรส�ร 0-7569-5641 ต่อ 26  E- mail: bm7206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดเก่ำ
36-36/1 ถ.ศรีพังง� ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร.  0-7566-4440
โทรส�ร 0-7566-4441  E- mail: bm7207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองท่อม
28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรส�ร 0-7569-9207  E- mail: bm7202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  อ่ำวลึก
3/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่�วลึกเหนือ อ.อ่�วลึก จ.กระบ่ี 81110
โทร. 0-7563-4264
โทรส�ร 0-7561-0836  E- mail: bm7203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เหนือคลอง
1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรส�ร 0-7569-1509  E- mail: bm7204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เกำะลันตำ
305/8-9 หมู่ท่ี 3 ต.ศ�ล�ด่�น อ.เก�ะลันต� จ.กระบ่ี 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรส�ร 0-7568-4313  E- mail: bm7205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำทับ 
231 ม.10 ต.ลำ�ทับ อ.ลำ�ทับ จ.กระบ่ี 81120
โทร. 0-7570-2192 
โทรส�ร 0-7570-2193  E- mail: bm7208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี กระบี่
ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี GCR 102/2 ศูนย์ก�รค้�บ๊ิกซี กระบ่ี เลขท่ี 349 ม.
11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรส�ร 0-7570-115  E- mail: bm7209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปลำยพระยำ
121/54 ถ.อ่�วลึก-พระแสง ต.ปล�ยพระย� อ.ปล�ยพระย� 
จ.กระบ่ี 81160
โทร. 0-7568-7272, 0-7568-7273
โทรส�ร 0-7567-7272 ต่อ 18  E- mail: bm7210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตพทัลงุ
17/3 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5954
โทรส�ร 0-7469-5954 ต่อ 23  E- mail: loan8291@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตะโหมด
17/3 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรส�ร 0-7469-5008 ต่อ 12  E- mail: bm6705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พัทลุง
9-11 ถ.นิว�ส ต.คูห�สวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรส�ร 0-7461-3126 ต่อ 1  E- mail: bm6701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำกพะยูน
795 ถ.ป�กพะยูน-ห�รเท� อ.ป�กพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรส�ร 0-7469-9121  E- mail: bm6702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เขำชัยสน
598 ถ.เข�ชัยสน-จงเก อ.เข�ชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรส�ร 0-7469-1161 ต่อ 14  E- mail: bm6703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ควนขนุน
228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
โทร. 0-7468-1078
โทรส�ร 0-7468-1206   E- mail: bm6704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ป่ำพะยอม
419 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้�นพร้�ว อ.ป่�พะยอม จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7484-1299
โทรส�ร 0-7484-1300  E- mail: bm6706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ป่ำบอน
137/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่�บอน อ.ป่�บอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรส�ร 0-7484-1633  E- mail: bm6707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 18
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 
(อ�ค�รช่ัวคร�ว)
11 ถ.ส�ยบุรี ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 (อ�ค�รเก่�)
โทร. 0-7431-1222
โทรส�ร 0-7431-1222  E- mail: rm18@gsb.or.th

ธนำคำรออมสนิเขตสงขลำ 1
11 ถ.ส�ยบุรี ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 (อ�ค�รเก่�)
280/23 หมู่ท่ี 5 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขล� 90280 
(ส�ข�สิงหนคร สำ�นักง�นช่ัวคร�ว)
โทร. 0-7433-1377
โทรส�ร 0-7433-1377 ต่อ 24  E- mail: loan8292@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สงขลำ
11 ถ.ส�ยบุรี ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 (อ�ค�รเก่�)
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 
(อ�ค�รช่ัวคร�ว)
โทร. 0-7431-1018
โทรส�ร 0-7431-1018 ต่อ 21  E- mail: bm6501@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ  ระโนด
1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขล� 90140
โทร. 0-7439-3338,0-7439-1095
โทรส�ร 0-7439-1095  E- mail: bm6503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สทิงพระ
13 ม.3 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด ต.จะท้ิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขล� 
90190
โทร. 0-7439-7031
โทรส�ร 0-7439-7196  E- mail: bm6506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  จะนะ
1 หมู่ท่ี 2 ถ.ดำ�รงพัฒน� ต.บ้�นน� อ.จะนะ จ.สงขล� 90130
โทร. 0-7420-6465
โทรส�ร 0-7420-7117  E- mail: bm6508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เทพำ
33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพ� อ.เทพ� จ.สงขล� 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรส�ร 0-7437-6288  E- mail: bm6509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นำทวี
4 ถ.แปลงประดิษฐ์ อ.น�ทวี จ.สงขล�  90160 (อ�ค�รเก่�)
217,219 ถ.น�ทวี-จะนะ ต.น�ทวี อ.น�ทวี จ.สงขล� 90160 
(อ�ค�รช่ัวคร�ว)
โทร. 0-7437-1021
โทรส�ร 0-7437-1998  E- mail: bm6510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สะบ้ำย้อย
29 ถ.ร�ษฎร์บำ�รุง อ.สะบ้�ย้อย จ.สงขล� 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรส�ร 0-7437-7173  E- mail: bm6512@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สิงหนคร
280/23 หมู่ท่ี 5 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขล� 90280
โทร. 0-7433-1958
โทรส�ร 0-7433-1720  E- mail: bm6515@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนกำญจนวณิช (สงขลำ)
90/177-178 ม.10 ถ.ก�ญจนวณิช ต.เข�รูปช้�ง อ.เมือง 
จ.สงขล� 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรส�ร 0-7455-8037  E- mail: bm6517@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วชิรำสงขลำ
119 ถ.ร�ชดำ�เนินนอก ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรส�ร 0-7432-3177  E- mail: bm6523@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส สงขลำ
ห้อง 110  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้� สงขล� 
64  ม.2  ถ.ก�ญจนวนิชย์  ต.เข�รูปช้�ง  อ.เมือง  
จ.สงขล�  90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรส�ร. 0-74307995-6 ต่อ 106 E- mail: bm6526@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสงขลำ 2
156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรส�ร 0-7426-1969 ต่อ 23  E- mail: loan8293@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หำดใหญ่
156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรส�ร 0-7424-3031  E- mail: bm6502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สะเดำ
101 ถ.ก�ญจนวณิชย์  ต.สะเด� อ.สะเด� จ.สงขล� 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรส�ร 0-7441-2445  E- mail: bm6504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รัตภูมิ 
254 หมู่ท่ี 1 ถ.ยนตรก�รกำ�ธร ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ 
จ.สงขล� 90180 (อ�ค�รเก่�) 208/1  หมู่ท่ี 1 ถ.ยนตรก�รกำ�ธร 
ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขล� 90180 (อ�ค�รช่ัวคร�ว)
โทร. 0-7438-8014
โทรส�ร 0-7438-9114  E- mail: bm6505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองแงะ
474/51-52 ถ.คลองแงะ-น�ทวี หมู่ท่ี 5 ต.พังล� อ.สะเด� 
จ.สงขล� 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรส�ร 0-7454-1031  E- mail: bm6507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ศรีภูวนำรถ
54-54/1 ถ.ศรีภูวน�รถ ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 
90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรส�ร 0-7423-2624  E- mail: bm6511@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปำดังเบซำร์
139 ถ.ศิริมงคล ต.ป�ดังเบซ�ร์ อ.สะเด� จ.สงขล� 90240 
โทร. 0-7444-4125 ,0-7452-1618
โทรส�ร 0-7452-1618  ต่อ 17 E- mail: bm6513@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  หำดใหญ่ใน
1064 ถ.เพชรเกษม ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7425-3930
โทรส�ร 0-7425-2889 ต่อ 201 E- mail: bm6514@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ควนเนียง
93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขล� 90220
โทร. 0-7443-2338
โทรส�ร 0-7438-6602  E- mail: bm6516@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บ้ำนไทย-จังโหลน
999/9,11 ถ.ก�ญจนวนิช หมู่ที่ 7 ต.สำ�นักข�ม อ.สะเด� 
จ.สงขล� 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรส�ร 0-7455-7379  E- mail: bm6518@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนลพบุรีรำเมศวร์
333/75-76 ม.4 ถ.ลพบุรีร�เมศวร์ ต.คลองแห อ.ห�ดใหญ่ 
จ.สงขล� 90110
โทร.  0-7421-4420-1
โทรส�ร 0-7421-4422  E- mail: bm6519@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำษฎร์อุทิศ หำดใหญ่
62/5 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรส�ร 0-7425-7445 ต่อ 14  E- mail: bm6520@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สยำมนครินทร์ 
บล็อกเลขที่ 2-04 และ 2-05 ชั้น 2 โครงก�รสย�มนครินทร์
คอมเพล็กซ์ เลขที่ 489 ถ.เพชรเกษม ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ 
จ.สงขล� 90110
โทร.0-7423-2955, 0-7423-2956
โทรส�ร 0-7423-2957  E- mail: bm6521@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนพรุ
432/5-6 ถ.ก�ญจนวนิช ต.บ้�นพรุ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรส�ร 0-7438-4997  E- mail: bm6522@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเฟสติวัล หำดใหญ่
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 333 โครงก�รเซ็นทรัลเฟสติวัล ห�ดใหญ่
1518 ถ.ก�ญจนวนิช ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล�
โทร. 0-7433-9910-11
โทรส�ร 0-7433-9910  ต่อ 106 E- mail: bm6524@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตปัตตำนี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อ�เน�ะรู อ.เมือง จ.ปัตต�นี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรส�ร 0-7333-6975  E- mail: loan8294@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ปัตตำนี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อ�เน�ะรู อ.เมือง จ.ปัตต�นี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรส�ร 0-7333-5107  E- mail: bm6901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สำยบุรี
4/1 ถ.สุริยะ ต.ตะลุบัน อ.ส�ยบุรี จ.ปัตต�นี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรส�ร 0-7341-1018  E- mail: bm6902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  โคกโพธิ์
120 ถ.เพชรเกษม อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตต�นี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรส�ร 0-7343-1048  E- mail: bm6903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ยะลำ
435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะล� 95000
โทร. 0-7324-4077
โทรส�ร 0-7321-2390  E- mail: bm7001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เบตง
24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะล� 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรส�ร 0-7323-1413  E- mail: bm7002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บันนังสตำ
85/7 ถ.สุขย�งค์ อ.บันนังสต� จ.ยะล� 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรส�ร 0-7328-9462  E- mail: bm7003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ยะหำ
90 ถ.สันติร�ษฎร์ ต.ยะห�  อ.ยะห� จ.ยะล� 95120
โทร. 0-7329-1259
โทรส�ร 0-7329-123  E- mail: bm7004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถนนหนองจิก ปัตตำนี
300/22 -23 ม. 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตต�นี 
94000
โทร. 0-7333-3206
โทรส�ร 0-7333-3207  E- mail: bm6904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนรำธิวำส
368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บ�งน�ค อ.เมือง จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7351-2762, 0-7351-2763
โทรส�ร 0-7351-2762 ต่อ 102 E- mail: loan8295@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  นรำธิวำส
368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บ�งน�ค อ.เมือง จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรส�ร 0-7351-1068 ต่อ 103 E- mail: bm7101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุไหงโก-ลก
11 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นร�ธิว�ส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรส�ร 0-7361-1047  E- mail: bm7102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตำกใบ
19 ถ.ป้องนรภัย ต.เจ๊ะเห อ.ต�กใบ จ.นร�ธิว�ส 96110
โทร. 0-7358-1498 , 0-7358-1211
โทรส�ร 0-7358-1211  E- mail: bm7103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  รือเสำะ
2/1-2 ถ.รือเส�ะ-สนองกิจ ต.รือเส�ะออก อ.รือเส�ะ 
จ.นร�ธิว�ส  96150
โทร. 0-7357-1678
โทรส�ร 0-7357-1008  E- mail: bm7104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ตันหยงมัส
8 ถ.เทศบ�ล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นร�ธิว�ส 96130
โทร. 0-7367-1771 , 0-7367-1042
โทรส�ร 0-7367-1042 ต่อ 106 E- mail: bm7105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุไหงปำดี
258 ถ.จ�รุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงป�ดี จ.นร�ธิว�ส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรส�ร 0-7365-1707  E- mail: bm7106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุคิริน 
อ�ค�รภ�ยในบริเวณที่ว่�ก�รอำ�เภอสุคิริน  
หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นร�ธิว�ส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรส�ร 0-7365-6366   E- mail: bm7107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  สุริยะประดิษฐ์
153/4-5 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บ�งน�ค อ.เมือง 
จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรส�ร 0-7353-2450  E- mail: bm7108@gsb.or.th
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