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ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ

อันดับ

สินทรัพย 

ลานลานบาท

ดวยบัญชี

เงินฝาก

กวา

ลานบัญชี

ถือเปนอันดับ ดานเงินฝาก

กิจการออมสินของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6
ที่ทรงตองการใหราษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินอยางปลอดภัยและมีการออมเงินอยางถูกวิธี 

คลังออมสิน จึงถือกำเนิดขึ้น โดยแรกเริ่มสังกัดอยูในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หรือกระทรวงการคลัง

ดำเนินการภายใตพระราชบัญญัติคลังออมสินซึ่งประกาศใชในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456
ตอมาในป พ.ศ. 2489 รัฐบาลไดประกาศใช พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน
มีฐานะเปนนิติบุคคล 

เปนรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเปนประกัน อยูภายใตการกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง 

ปจจุบัน ธนาคารออมสิน มีพนักงานจำนวน 15,653 คน มีสาขา 1,043 แหงทั่วประเทศ 
และสำนักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
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เราตองเปน

สถาบันการเงิน

เพ�อการออมที่ดีที ่สุด

เปนแกนหลักในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

ที่ยั ่งยืนของประเทศไทย

สงเสริมความเปนอยูที ่ดี

ของประชาชน

ตั้งแตระดับฐานราก

และสรางการเติบโต

ของธุรกิจรายยอย

ดวยบริการที่ครบวงจร

และมีคุณภาพระดับสากล

ดาวนโหลด application
Layar

สแกนหนาน้ี คนพบประสบการณใหม
ในรูปแบบ Interacitve
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CEO Thailand Awards 2015

รางวัลผูบริหารแหงป 2558

MONEY EXPO 2015

รางวัล “บูธสวยงามยอดเยี่ยม”

รางวัลเชิดชูเกียรติ 

“กนกนาคราช”

องคกรดีเดนที่บำเพ็ญประโยชนตอสังคม

และประเทศชาติประจำป 2558

Thailand’s Most Admired Brand 2015 - 2016

แบรนดอันดับหนึ่งธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ นิตยสาร Brandage

รางวัลแหงความภาคภูมิ ใจ
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Bank of The Year 2015

นิตยสารดอกเบี้ย

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน

ประเภทการบริหารจัดการองคกรดีเดน

Quality Persons of The Year

บุคคลตัวอยางภาคธุรกิจแหงป 2015
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ออมสินยุคใหม กาวสูความล้ำสมัย พรอมตอบรับดิจิทัลไลฟสไตล

และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สมบูรณแบบ

ตอบโจทย
ธุรกรรมออนไลน

หลากหลายแพลตฟอรม
ครอบคลุมเขาถึงดิจิทัลไลฟสไตลครอบคลุมเขาถึงดิจิทัลไลฟสไตล
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สูมิติ ใหมของบริการที่เปนเลิศ ครอบคลุม ครบถวน ครบวงจร

มุงเนนความพึงพอใจของผู ใชบริการ

ตอบสนองทุกความตองการของทุกเจเนอเรชั่น อยางแทจริง

ยึดถือลูกคาเปนศูนยกลาง
สรางทุกบริการ
ประทับใจ
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กาวไปอีกขั ้นดวยภาพลักษณ ใหม ทันสมัย สดใส เขาถึงงาย

บนรากฐานการของธนาคารรัฐอันดับหนึ่ง ซึ ่งเปนที่เช�อถือและมั ่นใจของประชาชนกวาศตวรรษ

ขับเคลื่อน
อัตลักษณ

ดวยการออมที่เหนือกวา
พรอมเดินหนา

สรางสรรคทุกบริการ

บนรากฐานการของธนาคารรัฐอันดับหนึ่ง ซึ ่งเปนที่เช�อถือและมั ่นใจของประชาชนกวาศตวรรษบนรากฐานการของธนาคารรัฐอันดับหนึ่ง ซึ ่งเปนที่เช�อถือและมั ่นใจของประชาชนกวาศตวรรษ
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สูเสนทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตเปาหมายการเปนผูนำธนาคารประชาชนใน AEC

ที่ยังคงมุงมั ่นตอบสนองนโยบายรัฐ และพันธกิจ “ออมสินเพ�อสังคม”

ธนาคารเพื่อสังคม
เนนการ “ตอบแทน”
มากกวาผลกำไร
เพื่อความสุข

ที่ยั่งยืน
ของคนไทย
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ธนาคารออมสินมุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมผลกระทบทั้ง  
3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคดิ เตบิโต ยั่งยนื ตอบแทนคนืสูส่งัคม “ออมสนิสร้างโลก
สีชมพู” มุ่งหมายให้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคารออมสินทุกคน ได้น�าแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคาร
เพื่อสังคม มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากนโยบายดังกล่าว ธนาคารออมสินได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน ควบคู ่
ไปกับการส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ แก่ชมุชน ทั้งโครงการธนาคารโรงเรยีน กจิกรรมที่ส่งเสรมิด้านการศกึษา/วชิาการ ด้านกฬีาและ 
ศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการ บวร รอบรั้วออมสิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่ดีในทุกๆ 
ด้าน น�าไปสู่การก้าวเดินด้วยกันอย่างยั่งยืนอย่างมั่นคงในทุกระดับของสังคม ต่อไป

ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 

โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสนิได้ริเร่ิมโครงการธนาคารโรงเรยีน โดยมรีปูแบบจ�าลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบนัการศกึษา เพื่อเปิดโอกาส
ให้นกัเรียน นกัศึกษา เป็นผูด้�าเนนิการด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสนิสาขาที่ท�าหน้าทีพ่ี่เลี้ยง และสนบัสนนุการพฒันา
ต่อยอดให้เยาวชนมีนสิยัรักการออมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีม่ฐีานการออมมั่นคงต่อไป ธนาคารโรงเรยีน ธนาคารออมสนิ เริ่มด�าเนนิการ 
มาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน (สิ้นปี 2558) ธนาคารโรงเรียนมีจ�านวน 1,086 แห่ง นักเรียน 2,143,259 คน 2,194,257 บัญชีเงินออม
สะสมทั้งหมด 945,434,769.31 ล้านบาท

การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ด้วยการให้ความรู้ 

และสนับสนุนเงินทุน

ธนาคารภูมิปัญญา

มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมมือในการ
พฒันาชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม การเสรมิสร้างศกัยภาพทางการเงนิ การเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย วัตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมพัฒนา

ตนเองและอาชีพ อนัจะส่งผลให้สงัคมในระดบัฐานรากมคีวามเข้มแข็ง และมคีณุภาพชีวติที่ดีขึ้นอย่างยั่งยนื สอดคล้องกบันโยบายรฐับาล
ในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน 
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

ธนาคารออมสินได้สนับสนุนในเรื่องของการรวบรวม และเป็นตัวกลางเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานต่อภูมิปัญญาให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุน
กลุม่ชุมชน และประชาชนทั่วไปให้เกดิการพฒันาภูมปัิญญา รวมถึงแนวความคิด เพื่อการต่อยอดภูมปัิญญา สูก่ารสร้างอาชพี สร้างงาน 
สร้างรายได้ และการด�ารงชีวิต อย่างยั่งยืนของกลุ่มชุมชนหรือประชาชนฐานราก เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เหล่านี้ไม่สูญหายไปตามกาล
เวลา โดยธนาคารภูมิปัญญา ได้ด�าเนินการลงพื้นที่สอบถามข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และจัดท�าในรูปแบบแผ่นข้อมูล CD แล้วจ�านวน  
6 แห่ง 6 องค์ความรู้ ได้แก่

1. การผลิตบาตรพระ 2. การผลิตเตาซูเปอร์อั้งโล่ 3. การผลิตรองเท้ากะลาเพื่อสุขภาพ 
4. การผลิตไม้จิ้มฟันสมุนไพรตะไคร้  5. การผลิตผ้าหมักโคลน 6. การผลิตหัวโขน 

ออมเศรษฐกิจ

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่ลูกค้าฐานรากและประชาชนทั่วไป

ด้วยนโยบายของธนาคารออมสนิ ในการเป็นสถาบนัการเงินของรฐัเพื่อการพฒันา
สังคมสู่ความยั่งยืนในการออมเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs 
การให้ความรู้และสนับสนุนเงนิทุน การเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน การส่งเสริม 
ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชุมชน
และสังคมในระดบัฐานราก อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานราก มีความเข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ซึง่สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนของรัฐบาล      

โดยธนาคารออมสนิได้จัดตลาดนดัออมสนิ สนิค้าชุมชน ในกจิกรรม “ออมสนิ สร้างสขุ สูป่ระชาชน” จ�านวน 12 แห่ง ทั่วทกุภมูภิาค 
ซ่ึงเป็นงานสนบัสนนุที่ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผูป้ระกอบการที่เป็นลกูค้าของธนาคาร จดัหาพื้นที่
จ�าหน่ายสนิค้าโดยไม่จ�ากัดค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าให้กับกลุม่ลกูค้ารายย่อย หรอืกลุม่ออมทรพัย์  กลุม่วสิาหกจิชมุชน  
ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อย หน่วยงานสาธารณกุศลและพันธมิตร และจากการเก็บข้อมูลตลาดนัดออมสินช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ประหยัดต้นทุน ค่าเช่าที่ ค่าไฟฟ้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าได้มากขึน้ รวมทั้งส่งเสริมการลด 
ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่ย่อยสลายยาก 

ผลการด�าเนินงานตลอดปี 2558
มีลูกค้าของธนาคารร่วมออกร้านขายสินค้าทั้งหมด 1,339 ร้านค้า มียอดจ�าหน่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน รวมทั้งหมด  

4,092,653 บาท สร้างการหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามวิสัยทัศน์ธนาคาร

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย

จากโครงการ “ออมสนิ จากร้อยสูเ่งินล้าน” ที่จดัใน 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2558 ได้ต่อยอดมาเป็น โครงการประกวด “ออมสนิ สดุยอด 
แนวคิดธุรกิจวิถีไทย” มุ่งเน้นแนวคิดธุรกิจวิถีไทย ที่มีความสร้างสรรค์โดดเด่น และแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ 
รายใหม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้คน 
รุ่นใหม่ที่มีอายุ 16 - 25 ปี ส่งแนวคิด ธุรกิจลงกรอบ Spider Model พร้อมคลิปวิดีโอความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที 
โดยมีผูส้นใจทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,468 ทมี จ�านวน 3,379 คน คัดเลอืกผลงานให้เหลอื 100 ทมี และจาก 100 
ทีม คัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีม เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เงินทุนตั้งตัวจากธนาคารออมสินจ�านวน 1,000,000 บาท 

โดยทีมที่ชนะเลิศในปีนี้คือทีม ฟาร์มอินทร์แปลง ชื่อผลงาน In Milk Herb+  
ผลงานนมพาสเจอไรซ์ผสมสมุนไพรตะไคร้ และใบเตยหอม มีสรรพคุณทางยา เช่น 
บ�ารุงหวัใจ บ�ารุงเลอืดลม แก้ปัญหาเร่ืองการนอนหลบัยาก ทั้งนี้ผลติภัณฑ์นมยงัสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับได้ผ่านทาง QR Code อยู่ข้างขวด ท�าให้ผู้บริโภคได้ทราบ
ถึงการตรวจสอบคุณภาพ แหล่งผลิต แหล่งปลูกสมุนไพรที่น�ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
กระบวนการแปรรปูผลติภัณฑ์ เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม ก๊าซชีวภาพจากมลูโคเป็นพลงังาน
ในกระบวนการพาสเจอไรซ์ทั้งหมด ของเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มจะถูกส่งต่อให้คนในชุมชน
น�าไปเป็นปุ๋ยปลูกพืชผักขายให้ฟาร์ม สร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม Ezy Jam ชื่อผลงาน แยมมะเม่าชนิดแผ่น เป็น
ผลิตภัณฑ์แยมในรูปแบบแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นรูปด้วยคาร์ราจีแนนและโลคัสบีนกัม มา
พร้อมคุณค่าทางสารอาหาร ด้วยวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอย่างผลมะเม่า มะเม่านั้น
เป็นผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ ซึ่งมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เหมาะสมในการมาท�าแยม และ
ยังเป็นผลไม้ ที่มีงานวิจัยรองรับมากมายเกี่ยวกับสรรพคุณต่างๆ และใช้หญ้าหวานเป็น
สารให้ความหวานแทนการใช้น�้าตาล ได้ทุนตั้งตัวจากธนาคารออมสิน 500,000 บาท

59-03-070_014-021 NEW15-06 Omsin-4C_P Uncoated -edit.indd   15 6/15/16   7:57 PM



16

รองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีม ธัญญะ ชื่อผลงาน สครับต�าหรับไทย คัดสรรไว้
ตามใจคุณ ธัญญะเป็นสครับสมุนไพรพร้อมใช้ที่เพียงเปิดขวดก็ใช้ได้ทันที นอกจากนั้น
ลูกค้ายังสามารถ Customize สครับที่ใช้ตามความต้องการ ได้อีกด้วย และเห็นผล 
อย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยนวัตกรรมที่ธัญญะพัฒนาเบสสครับ เพื่อให้คุณค่าของสมุนไพร
สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้มากขึ้น ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการขัดผิว ธัญญะตั้งใจจะ
เป็นแบรนด์ที่ช่วยสืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาไทย โดยการน�าข้าวที่ผูกพันกับชาวไทย
มาช้านานและสมุนไพรจากคนในท้องถิ่นมาผสมผสานกัน ได้ทุนตั้งตัว 200,000 บาท

และรางวัลชมเชยอีก 7 ทีม ได้รับทุนตั้งตัวรางวัลละ 50,000 บาท รวมเงินรางวัล

โครงการ “เงินออมเพื่อน้อง”

ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนเล็งเห็น
ถงึความส�าคญัในการให้โอกาสทางการศึกษา จึงจัดท�าโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ภายใต้ช่ือ “โครงการเงนิออมเพื่อน้อง” โดยให้ลกูค้าของธนาคารได้มส่ีวนร่วมในการดูแล
สังคม จากการสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ประเภทใดก็ตามทุกๆ 1 บัตร ธนาคาร
จะมอบเงินสะสม 10 บาท เงินสะสมครบ 1,000 บาท เป็น 1 ทุนการศึกษา  มอบให้กับ
เยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รบัโอกาสในการศึกษาตามหลกัสตูรการ
ศึกษาภาคบังคับ และช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินบางส่วนของครอบครัว

ส�าหรับปี 2558 มีลกูค้าสมัครบตัรออมสนิ วีซ่า เดบติ กว่า 1.79 ล้านใบ ซึ่งสามารถ

พััฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี

เชื่อมโยงกิจกรรม CSR เข้ากับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับธนาคารในการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

น�าไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 17,910 ทุน

ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน โครงการสานฝันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

(ด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ)

โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 

เพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ให้
เยาวชนมีสขุภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นความมีน�้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี อันเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�า
ไปใช้ ในการด�าเนินชวีิตและเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลทีท่รงคุณค่าต่อสังคม อีกทัง้ 
ยังเพิม่ทักษะและประสบการณ์การท�างานเป็นทีม ตลอดจนเป็นบันไดไปสู่โครงการ 
ช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ จนเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไป ในปี 2558 จัดแข่ง 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน  
18 ปี และวอลเลย์บอล (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จัดการแข่งขันใน 12 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค  มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 35,070 คน

ทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ส�าหรับ 10 ผลงานสุดท้าย นอกจากจะได้เงินรางวัลแล้ว ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตอีกด้วย 

ออมสังคม
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โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 

เพื่อให้เยาวชนที่เป็นสมาชิกจากโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ได้มี
โอกาสและมีเวทขีองการแสดงความสามารถด้านดนตร ีตลอดจนมุง่พฒันาความสามารถ
เด็กไทยให้ก้าวไกลทดัเทยีมนานาประเทศ ธนาคารออมสนิจงึได้จดัประกวดดนตรสี�าหรบั
สมาชิกธนาคารโรงเรียนขึ้น ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 7 แล้ว

ส�าหรับปี 2558 ได้จัดการประกวดดนตรีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Symphonic 
Band มีนักเรียนเข้าร่วม 1,490 คน และวงโยธวาทิต มีนักเรียนเข้าร่วม 9,620 คน 

โครงการการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 

(Thailand Educational Development Evaluating Test (TEDET)

ธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) จดัประเมนิความสามารถทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีน ภายใต้ 
การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand 
Educational Development Evaluating Test (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ซึง่โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างศักยภาพเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนครู และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  
ในการศึกษาค้นคว้าในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยระบบ TEDET ซึง่เป็นคลังเนื้อหาและโจทย์ปัญหาจากสาธารณรัฐเกาหลี
โดยทั่วถึงกัน ทั้งนักเรียนชนบทและในเมือง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือใหญ่ เพื่อน�าผลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการยกระดับ 
ผลการประเมินของ PISA ของประเทศให้สูงขึ้น

โดยในปี 2558 มีนักเรียนที่สมัครสอบทั้งสองวิชา จ�านวน 154,321 คน และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองวิชา จ�านวน 
1,283 โรงเรียน 

สนับสนุนการจัดสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่ 12 

โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน มูลนิธิร่มฉัตร และ
ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบ 
ความสามารถทางภาษาไทย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 และผูไ้ด้ล�าดับที่ 1 - 10 ของแต่ละระดับจะได้รบัคัดเลอืกให้เข้าสูร่อบการแข่งขัน 

เพชรยอดมงกุฎ ซึ่งถือเป็นรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นจ�านวนเงิน 1,500,000 บาท ในปี 2558 นี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน 
จ�านวน 3,524 คน มีผู้ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม 100 คน
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ส่งเสริมการท�าความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ธนาคารออมสินร่วมกับส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ด�าเนินโครงการ
ปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อให้ประชาชนได้มโีอกาสรวมใจถวายของขวญัแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่างปี 2558 - 2560 โดยการตั้งปณิธาน
ความดีซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทางอ้อม ธนาคารออมสินจัดท�ากระปุก
เขียนปณิธานความดี เพื่อน�าไปแขวนที่ต้นไทรทอง (ต้นปณิธานความดี) เพื่อรวบรวม

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 

โครงการค่ายพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมคุมประพฤต ิ
กระทรวงยติุธรรม เป็นโครงการที่ธนาคารออมสนิ ร่วมมอืกับ กรมคมุประพฤต ิกระทรวง
ยุติธรรม ด�าเนินการจัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่
เคยกระท�าผดิพลาด ให้ได้รับการปลกูฝังทศันคติที่ดีต่อตนเองและผูอ้ื่น อนัจะส่งผลให้เด็ก

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 ปีมหามงคล 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พสกนิกรไทย
ร่วมใจกันเพื่อเทิดพระเกียรติ และสนองแนวพระราชด�าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย 
น�าเรือ่ง“คุณธรรม”ซึง่เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของโรงเรียน และนักเรียนที่เข้าประกวดในโครงการนี้ 

 ในปี 2558 โครงการดังกล่าวมีสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจ�านวน 

สังกัด

สพฐ.

สอศ.*

โรงเรียน / สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล (แห่ง)

342

30

นักเรียน / นักศึกษาที่ได้รับรางวัล (คน)

720

150

หมายเหตุ *สอศ. เข้าร่วมโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2554

ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในปี 2558  
มีประชาชนจากทั่วประเทศร่วมเขียนปณิธานฯ กับธนาคารออมสินกว่า 10,000 ความดี 

319 แห่ง มีโรงเรียนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล จ�านวน 44 แห่ง ได้เงินสนับสนุนโรงเรียนละ 100,000 บาท
นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจ�านวน 540 คน มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จ�านวน 110 คน ได้เงินสนับสนุนคนละ 

40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โดยหวังให้สังคมไทยร่วมยกย่อง เชิดชู และต่อยอดให้ก�าลังใจแก่ โรงเรียน สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบที่ดีที่มุ่งเน้นการเรียน

การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง ปลูกจิตส�านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการออม อันจะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม และยึดเป็นหลักในการด�ารงชีพต่อไป

ผลการด�าเนินงานรวมทั้ง 9 ปี (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2558)

และเยาวชนไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงในการกระท�าความผิดซ�้าลดลง จัดกิจกรรมครั้งละ 5 วัน 4 คืน ในรูปแบบค่ายลูกเสือ  
เพือ่เรยีนรู้ระเบียบวนิัย และการอยู่ร่วมกนั จ�านวน 4 วัน และเรียนรู้เรือ่งการออม เศรษฐกิจพอเพียง และการตระหนักรู้คุณค่า 
ในตนเอง โดยวิทยากรจากธนาคารออมสิน จ�านวน 1 วัน
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 ส�าหรับในปี 2558 ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 จัดเข้าค่ายฯ จ�านวน 10 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สุราษฎร์ธานี 
สุโขทัย อุบลราชธานี ชลบุรี จันทบุร ี เชียงใหม่ ก�าแพงเพชร สงขลา และสกลนคร มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ทัง้สิ้น 514 คน  
รวมเยาวชนที่เข้าร่วมทั้ง 3 ปี เป็นจ�านวน 1,440 คน

พัฒนาชุมชนรอบรั้วออมสิน (บ้าน วัด โรงเรียน : บวร)

โครงการ “บวร และ GSB NEW ERA 2015” (CSR &  ENGAGEMENT)

 “บวร” เป็นพยญัชนะต้น ของค�าว่า “บ้าน”“วดั”“โรงเรยีน” มาหลอมรวมกนั ทั้ง 
3 สถาบันเป็นรากฐานของการสร้างจิตส�านึกแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารออมสิน
ก�าหนดให้สายงานกิจการสาขาของธนาคารทั่วประเทศจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
ภายใต้แนวทาง “บวร” มุ่งพัฒนา บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นให้แก่เยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 13 ครั้ง 
ทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้

1

2

3

4

6

กิจกรรมจิตอาสา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ชุมชนตลาดน�้าคลองลัดมะยม
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ชุมชนตลาดน�้าคลองลัดมะยม
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โครงการ “ออมสิน สานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน” ณ วัดลิ้นช้าง โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 
และหมู่บ้านลิ้นช้าง ต.ยางน�้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมตั้งโรงทาน งานพิธียกเสาเอกก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระยูไล 
ณ ศาลเจ้าพ่อนาคราชจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า 60 พรรษาสร้างบ้านปลาถวาย ณ อ่าวคั่นกระได ต.อ่าวน้อย 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ “ออมสนิปันน�า้ใจ สูผู่ป้ระสบอคัคีภัย” ณ บ้านในสอย ต.ปางหม ูอ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการ “ออมสินจริงใจ ใกล้ชิดชุมชน” ณ อ�าเภอเมือง จ.ก�าแพงเพชร

โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน

โครงการฝึกอาชีพ “นวดแผนไทย สร้างโอกาส สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

โครงการ “ออมสินรวมใจ ส่งความสุข ความห่วงใย ให้สังคม”ณ วัดบ้านทม
และโรงเรียนบ้านทม ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

โครงการจัดฝึกอบอรมอาชีพ “การท�าขนมไทย” ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองแดน 
ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

19 กันยายน 2558

30 กันยายน 2558

28 มีนาคม 2558

28 มิถุนายน 2558

29 กรกฎาคม 2558

18 พฤศจิกายน 2558

10 เมษายน 2558

13-14 ตุลาคม 2558

9 กันยายน 2558

27-31 ตุลาคม 2558

12 ธันวาคม 2558

7 สิงหาคม 2558

10 กันยายน 2558
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การบรรยาย ให้ความรูก้บัผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างในสงักดัสายงานกจิการ
สาขา 1-6 ในโครงการสมัมนาเชงิปฏิบตัธิรรม “GSB NEW ERA”เพื่อสนบัสนนุให้ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และลูกจ้างของธนาคารได้ท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมให้บุคลากร
ของธนาคารมีจิตสาธารณะ และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีก่อเกิดเป็น 
ความรัก ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี
การจัดกิจกรรม แบ่งเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้

• โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม GSB NEW ERA 2015 (CSR &  
ENGAGEMENT)” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจ้า จ.กาญจนบุรี

• กิจกรรม CSR โครงการ “บวร และ GSB NEW ERA 2015” ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่ และวัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร จ.ล�าพูน

• โครงการ GSB NEW ERA 2015 (CSR & ENGAGEMENT) ณ วัดภูทองเทพนิมิต และที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลทับกุง 
ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

• โครงการ “GSB NEW ERA 2015 (CSR & ENGAGEMENT)”

ด�าเนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

โครงการสานฝันโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)  

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้วยกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนการสอนทางไกล ปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีวัสดุอปุกรณ์และสื่อการเรยีนการสอนที่ทนัสมยั 
และจัดห้องสมุดให้เป็นที่ส�าหรับการศึกษาค้นคว้า ซึง่เป็นโครงการตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดารตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 2558 จ�านวน 9 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,600,000 บาท

รวมถึงได้สนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน โดยในปี 2558 ยังคงมีนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง จ�านวน 20 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 200,000 บาท

ออมสินห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ

“โครงการ ออมสินห่วงใย ช่วยผู ้ประสบภัยธรรมชาติ” ตามประเภทของ 
ภัยธรรมชาติ ดังนี้

ภัยหนาว
ธนาคารออมสินร่วมแบ่งปันความอบอุ่นให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่ได้

รบัความเดอืดร้อนจากภยัหนาว โดยมอบผ้าห่มกันหนาวจ�านวน 13,800 ผืน ในพืน้ที ่
ภาคเหนือ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ รวมงบประมาณสนับสนุนกว่า 3,400,000 บาท

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าบุบ�ารุงพระพุทธศาสนา อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยการจัดซื้อเทียนพรรษา ถวายให้กับ
วัด 77 จังหวัดๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 616,000 บาท
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ส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

“ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”

เป็นกิจกรรมส่งเสริมต่อยอดจากโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้
สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน และครูที่ปรึกษา 
ที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน ธนาคารออมสินจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

ส�าหรับแนวทางการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ประจ�าปี 2558 เนื ่องในโอกาสที ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา ประกอบกบัพนัธกจิธนาคารในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ธนาคารออมสนิได้ตระหนกัในการอนรุกัษ์
และความส�าคญัในเรื่องการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศ พร้อมทั้งเล็งเห็นว่า การปลูกต้นไม้ประจ�าจังหวัด หรือต้นไม้อื่นที่
จงัหวัดเหน็พ้องควรปลกูเพื่อความสวยงามของจงัหวดั นอกจากประโยชน์ทีจ่ะได้รบัดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยงัจะเป็นการเพิม่มลูค่าทางการ 
ท่องเทีย่วให้แก่จังหวัดได้ในอนาคต ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชน ปลูกจิตส�านึกให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเพิม่ 
พื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดต่อไป 

โดยกิจกรรมทีจ่ัดทั้ง 18 ภาค นี้มีจ�านวนนกัเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 6,967 คน รวมต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มทั้งหมด 6,599 ตน้ (ต้นโกงกาง, 
ต้นสักทอง, ต้นพยอม, ต้นประดู่, ต้นชมพูพันธ์ทิพย์, ต้นคูน, ต้นยางนา, ต้นหว้า, ต้นมะขาม, ต้นหูกระจง, ต้นตะเคียน, ต้นพยูง,  
ต้นมะฮอกกานี, ต้นกระฐินเทพา, ต้นอินทนิล, ต้นสะเดา, ต้นศรียะลา, ต้นตะเคียนทอง, ต้นตะเคียนชันตาแมว)

แผ่นดินไหว
ธนาคารออมสินได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลในนามหน่วยงานในสังกัดหรือในก�ากับ
ของกระทรวงการคลังเป็นเงิน 5,000,000 บาท และส่งมอบผ่านโครงการ “ออมน�า้ใจ  
ช่วยภัยเนปาล” ของรัฐบาลไทย จ�านวน 3,913,125 บาท รวมถึงธนาคารออมสินได้
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

น�้าท่วม
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยมอบถุง

ยังชีพจ�านวน 600 ถุง รวมงบประมาณสนับสนุน 320,000 บาท

ผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และรายการเรื่องเล่าเช้านี้ จ�านวน 1,000,000 บาท และชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินได้มอบเงิน
บริจาคซึ่งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และลูกค้าธนาคารออมสินได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ดังกล่าว 409,850 บาท  
ให้กับสภากาชาดไทย

ออมสิ่งแวดล้อม
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จุดเด่นในรอบ 5 ปี
หน่วย : ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง

(% YoY)
2554 2555 2556 2557 2558

งบก�ำไรขำดทุน

  รายได้ดอกเบี้ย

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

  รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น

	 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน

 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าและปรับโครงสร้างหนี้

	 ก�ำไรสุทธิ	1/

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ

	 ก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม

งบดุล

 สินทรัพย์รวม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

 เงินให้สินเชื่อ 2/

 หนี้สินรวม

 เงินฝาก 2/

 ส่วนของทุน

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ	(ร้อยละ)

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย  (ROA) 1/

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย  (ROE) 1/

 อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (NIM) 

 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ (Cost / Income) 1/

 เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D)

 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CAR) 3/

 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงชั้นที่ 1(Tier I Ratio) 3/

 อัตราส่วนสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (gross NPLs) 2/

 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ (LLR / NPLs)

พนักงาน 

สาขา

หน่วยให้บริการ 4/

เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service)

ธนาคารโรงเรียน

80,108

38,780

41,328

2,251

5,046

28,291

20,334

2,714

17,620

(7,506)

10,114

1,772,111

197,800

1,351,990

1,655,423

1,525,756

116,688

1.12

14.25

2.66

57.45

88.61

11.38

10.57

0.94

206.56

12,737

867

140

4,757

613

105,620

51,713

53,907

3,741

2,636

33,908

26,376

4,467

21,909

(4,948)

16,961

2,176,901

250,633

1,678,309

2,040,042

1,879,425

136,859

1.07

16.13

2.62

56.28

89.30

10.56

9.88

1.14

168.60

14,666

1,001

156

6,505

853

103,815

45,749

58,066

4,590

3,070

34,985

30,741

8,042

22,699

(1,437)

21,262

2,404,416 

246,126 

1,923,607 

2,252,661 

2,082,706 

151,755 

1.00 

15.37 

2.56 

53.35 

92.36 

10.78 

10.22 

1.61 

142.84 

15,653

1,043

163

7,764

1,086

99,226

50,083

49,143

2,705

3,106

31,258

23,696

2,402

21,294

4,494

25,788

1,962,550

249,177

1,585,145

1,828,834

1,679,764

133,716

1.16

17.21

2.69

56.93

94.37

10.63

9.75

1.06

171.21

13,787

932

160

6,341

733

106,955

51,301

55,654

4,008

1,319

34,062

26,919

4,688

22,231

(603)

21,628

2,259,016 

268,815

1,802,971 

2,111,917 

1,952,504 

147,099

1.01 

16.03 

2.51 

55.98 

92.34 

11.11

10.21 

1.37 

148.22 

15,366

1,025

152

7,534

973

(2.9)

(10.8)

4.3 

14.5 

132.8 

2.7 

14.2 

71.5 

2.1 

138.3

(1.7)

6.4 

(8.4)

6.7 

6.7 

6.7 

3.2 

1/ ตัง้แต่ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท และเงินประเดิม 

 เข้าโครงการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพทยอยจ่าย 10 ปี
2/ เงินให้สินเชือ่และเงินฝากได้รวมธุรกรรมที่ท�ากับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี ้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ซึง่บันทึกในรายการระหว่างธนาคาร 

 และตลาดเงิน ทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สินด้วย
3/ ค�านวณตามเกณฑ์ Basel II ตั้งแต่ปี 2554
4/ ประกอบด้วย หน่วยให้บริการบนอ�าเภอ  EXIM Bank รถ และเรือเคลื่อนที่

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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1/ ตั้งแต่ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท และเงินประเดิม 

 เข้าโครงการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพทยอยจ่าย 10 ปี
2/ เงินให้สินเช่ือและเงินฝากได้รวมธุรกรรมท่ีท�ากับสถาบนัการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมืของสถาบนัการเงิน ซ่ึงบนัทกึในรายการระหว่างธนาคาร 

 และตลาดเงิน ทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สินด้วย
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ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
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20
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15

15,000

5
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2554
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2554

2554

2554 2554

88.61

1.12

1.52

1.16

206.56

0.94
1.06 1.14

1.37
1.61

171.21 168.60

148.22 142.84
44.67

57.45 56.93 56.28 55.98
53.35

44.48 44.78 44.39 42.57

1.53

1.07

1.40

1.01

1.33

1.00

1.31

14.25

19.34
22.73 21.21 21.11 20.17

17.21 16.13 16.03 15.37

94.37
89.30

92.34 92.36

2555

2555

2555

2555

ROA

NPLS Cost / Income
LLR

ROE
ROA ไม่รวม คชจ. ผลประโยชน์พนักงานในอดีต

Cost / Income (ไม่รวม คชจ. ผลประโยชน์พนักงานในอดีต)

ROE ไม่รวม คชจ. ผลประโยชน์พนักงานในอดีต

2555 2555
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2556

2556

2556

2556 2556

2557

2557

2557

2557

2557 2557

2558

2558

2558

2558

2558 2558

ก�าไรสุทธิ 
1/

ROE 
1/

เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก 
2/

ROA 
1/

คุณภาพสินทรัพย์ 
2/

Cost / Income 
1/

17
,6
20 21
,2
94

21
,9
09

22
,2
31

22
,6
99

59-03-070_022-023 NEW15-06 Omsin-4c_P Uncoated .indd   23 6/15/16   7:59 PM



24

สารจากประธานกรรมการธนาคารออมสิน

24
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ในปี 2558 ธนาคารออมสินได้เป็นฟันเฟืองส�าคัญยิ่งต่อการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในสภาพแวดล้อม 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  รวมถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�า่ทั่วโลก    
โดยธนาคารออมสินนับเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ช่วยเหลือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นเดินหน้าต่อไปได้อย่าง
ต่อเนือ่ง ด้วยการด�าเนนิแนวทางตามนโยบายรฐับาลช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้า และขจดัความยากจน โดยได้สนบัสนนุ
มาตรการการให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วงเงิน 30,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) 
แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยการให้วงเงินระยะแรก 100,000 ล้านบาท 
และเพิ่มเติมวงเงินระยะ 2 อีก 50,000 ล้านบาท และมาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน วงเงิน 2,000 ล้านบาท

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี มีการเติบโตในทุกด้าน ทั้งสินทรัพย์ เงินฝาก และสินเชื่อ   
ในขณะเดียวกันธนาคารได้บรรลภุารกจิเพื่อมุง่สูก่ารเป็นธนาคารออมสนิยคุใหม่ (GSB New Era) ได้อย่างสวยงาม สามารถ
ตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกช่วงวัยด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น MyMo บัตรเดบิต และ
บัตรเครดิต จึงส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2558  รางวัลแห่งเกียรติยศประเภทการบริหาร
จัดการองค์กรดีเด่น” จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และรางวัล ธนาคารแห่งปี 2558 
หรือ“Bank Of The Year 2015” จากกองบรรณาธิการนิตยสารดอกเบี้ย

โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุก
ภารกิจของธนาคาร ที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนบัสนนุด้วยดีเสมอมา ตลอดจนขอขอบคณุผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้าง
ทุกคนที่มุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ิทธิ์ 
ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเดชะพระบารมี 
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงปกปักรักษาและคุ้มครองทุกท่านให้มี 
ความสุข ความเจริญก้าวหน้า สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตต่อไป

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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ในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น “ธนาคารออมสินยุคใหม่ หรือ GSB New Era” อันเป็นการเริม่ต้นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและจับต้องได้ทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ภายใต้แนวคิดธนาคารออมสินสร้างสุขสู่ประชาชน ซึง่ประกอบด้วยการ 
เปลีย่นแปลงหลกัๆ ใน 7 ด้านด้วยกัน คือ 1) Customer Centric คือการปรับโครงสร้างธนาคารออมสนิสูก่ารเป็นองค์กรทีย่ดึลกูค้าเป็นศูนย์กลาง   
2) Branding & Marketing  ที่ยังคงไว้ซึ่งการท�าหน้าที่ธนาคารเพื่อการออม และเติมเต็มด้วยบริการครบวงจรที่สร้างความสุข โดยมี Product 
ที่รองรับความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงอายุ เป็นธนาคารที่มีอายุ ๑๐๒ ปี ที่ยังทันสมัยตลอดเวลา 3) Product/Sales & Service โดยเรา
ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการให้มีความแปลกใหม่และทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของธนาคารได้สะดวกรวดเร็ว  
ทุกที่ ทุกเวลา  4) พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล 5) พัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายด�าเนิน
การพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ด้วยหลกัสตูร
การอบรมที่สร้างทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองใหม่  6) พัฒนา IT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน และ  
7) พัฒนาเครื่องมือการก�ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยง ให้ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส สู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล  

และจากการเป็น GSB New Era ในปีที่ผ่านมาธนาคารได้มีผลด�าเนินงานอันโดดเด่นได้แก่ การเปิดสาขาธนาคารครบทุกอ�าเภอ
ทั่วประเทศ  เปิดให้บริการ Mobile Banking หรือแอพพลิเคชั่น “MyMo : My Money My Mobile” เปิดตัวหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์  
ชือ่ “ออม - โม่” และ หุ่นยนต์เอทีเอ็ม ชือ่ “ออม - บอท” ออกบัตรเดบิตภาพลิขสิทธิเ์กมออนไลน์คุกกีร้ัน บัตรเดบิตลายดอกไม ้
ประจ�าจังหวดั  บัตรเดบติไทยไฟล์ท และบตัรเครดิตแนวคิด “สขุแบบไทยใช้แบบพอเพยีง” พร้อมกันนี้เรายงัสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ของธนาคารออมสิน  
ในการท�าหน้าที่ GSB Brand Ambassador และ GSB Smart MC เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการ
ให้บริการทางการเงินในอีกหลายรูปแบบที่มีความทันสมัย ก้าวทันกับสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งขึ้น  

ซึง่นอกจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นธนาคารออมสินยุคใหม่แล้ว ในขณะเดียวกันบทบาทการท�าหน้าที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ ธนาคารออมสินได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสนับสนุนโครงการนโยบายรัฐบาลใน 3 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการ 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านโดยให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวงเงิน 30,000 ล้านบาท ใน 4 ภูมิภาค โครงการสินเชื่อดอกเบี้ย
ต�่า (Soft Loan) แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยการให้วงเงินระยะแรก 100,000 ล้านบาท 
และเพิ่มเติมวงเงินระยะ 2 อีก 50,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุน SMEs โดยการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Capital Fund)  
เพื่อส่งเสริม SMEs ที่มีศักยภาพสูงอีก 2,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้ร่วมกับส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
แห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เกิดการ
พึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังมอบหมายให้เดินหน้าได้เป็นอย่างดีในทุกนโยบาย 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของธนาคารในปีที่ผ่านมา แม้จะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกจิชะลอตวั แต่ธนาคารยังคงรกัษาผลการด�าเนินงานได้
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีการเติบโตด้านสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.43 เงินฝากเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.67 สินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 6.69  และรายได้ดอกเบี้ยจากค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.80 โดยมีอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ร้อยละ 
1.62 ของสินเชื่อรวม

และจากความร่วมมือร่วมใจกันผลักดันโครงการ และกิจกรรมต่างๆ จนเป็นผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานภายนอก น�ามาซึ่ง
ความน่าภาคภูมิใจส�าหรับรางวัลต่างๆ ที่ธนาคารได้รับในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2558 ประเภทการบริหาร
จัดการองค์กรดีเด่น” จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รางวัล “Bank Of The Year 2015” หรือ “ธนาคาร
แห่งปี 2558” จากกองบรรณาธิการนิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2016” จาก
นิตยสาร BrandAge ในฐานะแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในกลุ่มธนาคารรัฐ และรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ประเภท 
Customer Focus Award หรือองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับลูกค้าอย่างโดดเด่น และยังมีความภูมิใจอีกประการหนึ่ง คือการได้รับเกียรติจาก 
World Savings Banks Institute (WSBI)  แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของสถาบันธนาคารออมสินโลก ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 110 ธนาคาร 
ใน 80 ประเทศ เปรียบเสมือนการท�าหน้าที่เจ้าบ้านตัวแทนธนาคารออมสินประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสในการสร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ
สู่สายตาประชาคมโลกได้ต่อไป

สารจากผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
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 สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ธนาคารด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านส�าหรับความร่วมมือทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท�างานอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลให้ธนาคารออมสินประสบความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�าหนดไว้ และธนาคารขอให้ค�ามัน่ว่าจะสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง 
การเงินที่จะน�าความพึงพอใจมาสู่ผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด เป็นธนาคารที่พร้อมตอบทุกโจทย์ด้านการเงินของคนทุกเพศวัย รวมถึงเป็นธนาคารที่
พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนคืนสูส่งัคมในทกุด้าน พร้อมให้การสนบัสนนุภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
สูก่ารเป็นสงัคมแห่งความสขุอย่างยั่งยนื โดยจะน�าพาธนาคารออมสนิก้าวสูค่วามส�าเร็จแห่งการเป็นผูน้�าของธนาคารประชาชนในภูมิภาคอาเซียน  
และเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยอย่างแท้จริง ก้าวสู่ปีแห่งความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ “GSB Collaboration for Excellence” 

(นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

Customer Centric

คือการปรับโครงสร้าง

ธนาคารออมสินสู่การ

เป็นองค์กรที่ยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง
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คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จ�านวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน 
หลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2558 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
1. ตามค�าสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่  2-44/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  สั่ง ณ  วันที่  7  สิงหาคม  2557 

และค�าสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ 2-6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม 
2558 ได้แก่ 

 นายพิษณุ วิชิตชลชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
 นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ กรรมการตรวจสอบ
 นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ยกเว้น นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 

2557 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558
2. ตามค�าสั่งธนาคารออมสนิ เฉพาะที่ 2-22/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้แก่        
 นายพิษณุ วิชิตชลชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
 นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ
 นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถึงปัจจุบัน   
โดยมีผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี (ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน) ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง รวม 13 ครั้ง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good  
Corporate Governance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปสาระส�าคัญ
ได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และการสอบทาน 
งบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจ�าปี ร่วมกับสายงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมถึง 
พิจารณาการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญเพียงพอ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไป
ตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี 

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการควบคุมภายในธนาคารออมสินตามระเบียบ คตง.ข้อ 6 รายไตรมาสและ

ประจ�าปี  การรายงานผลการตรวจสอบโครงการ Mobile Banking (MyMo)  การพิจารณากระบวนการในการปฎิบัติงานด้านสินเชื่อ 
กระบวนการทางวนิยัพนกังานของธนาคารออมสนิ เพื่อป้องกันการกระท�าการทจุริตของพนกังาน และการสร้างระบบการควบคมุภายใน
ให้รัดกุม สอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายไตรมาสและรายเดือน เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เหมาะสม  มีประสทิธภิาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อธนาคาร พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกดิระบบการควบคุมที่รดักมุ ป้องกนั
ความเสี่ยง ความเสียหาย และการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารออมสิน ประจ�าปี 2558
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การสอบทานการด�าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และหน่วยงานที่ก�ากับดูแลธนาคาร  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามการด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการสอบทานและติดตามการปฎิบัติตามกฎหมายประกันชีวิต และ
ประกันวินาศภัย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค�าสั่งที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคารออมสิน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสร้างระบบการควบคุมภายในให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่

และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้อนุมัติการปรับ 
แผนการตรวจสอบ ประจ�าปี 2558  การปรับแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร สายงานตรวจสอบภายใน ปี 2558 - 2562 การปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2558  แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สายงานตรวจสอบภายใน ปี 2559 - 2563 แผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร สายงานตรวจสอบภายใน ปี 2559-2563  แผนการตรวจสอบและงบประมาณ ประจ�าปี 2559 โดยครอบคลุม
ทุกเรือ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู ้
ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต และแนวทางในการสอบบัญชี ข้อตรวจพบ และ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อมิให้มีการปฏิบัติการตรวจสอบที่ซ�้าซ้อน ท�าให้เกิดการประสานงานที่ดี ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการด�าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

การหารือกับผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับกลุ่มงาน

ได้หารือกับผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับกลุ่มงาน เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ  
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของธนาคารออมสิน/กลุ่มงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและเสนอแนะการแก้ไข มิให้เกิด
ผลกระทบต่อธนาคาร

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้มีการประเมินตนเองตามแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559 น�าเสนอ 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน  
3,000,000.00 บาท     

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย�า้ให้ธนาคารออมสนิมกีารสร้างจติส�านกึที่ดีให้กับพนกังานทกุระดับชั้นในองค์กร 
ให้มีความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน และมีความเสียสละ เพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน

(นายพิษณุ วิชิตชลชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค�าปรึกษาอย่าง 
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กร โดย

การตรวจสอบภายในจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง  
การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลภายในองค์กร ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานการ 
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 

ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความส�าคัญและส่งเสริม 
ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน ในการวางแผนและลงมอืปฎบิตังิานตรวจสอบ โดยมเีป้าหมายร่วมกนั คอื การประเมนิประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

ในปี 2558  สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต�า่กว่าปริญญาตรี และสายงาน 

ตรวจสอบภายในส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย  
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตนเอง  
อย่างต่อเนื่อง และส่งผูต้รวจสอบภายในเข้ารบัการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  ปัจจบุนัมผีูต้รวจสอบภายในได้รบัวฒุบิตัรวชิาชพี 
รวมท้ังสิ้น 3 วุฒบิตัร ได้แก่ วฒุบิตัรผูต้รวจสอบภายในระบบสารสนเทศรบัอนุญาต (Certified Information System Auditor : CISA) จ�านวน  
7 คน ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จ�านวน 3 คน และประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน 
ของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จ�านวน 10 คน

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในสามารถปฎบิตังิานได้อย่างเป็นอสิระ มกีารรายงานการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ รวมทั้งได้จดัท�ากฎบตัรสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งก�าหนดบทบาท
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้พนักงานในธนาคารออมสินทุกคนรับทราบ  นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร สายงานตรวจสอบภายในมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และมีการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข การควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
โดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

หน้าที ่ความรับผดิชอบของสายงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วนและ 
ความเช่ือถือได้ของข้อมลูทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ นโยบาย ค�าสั่งต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ระบบงานที่มผีลกระทบส�าคญัต่อ 
การด�าเนินงานและการรายงานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ ้มค่า สายงานตรวจสอบภายในให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO  
โดยในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้งจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม   
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ การควบคุมภายใน  
เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

การปฏิบัติงานและการรายงาน สายงานตรวจสอบภายในจัดท�าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจ�าปี และ
แผนการตรวจสอบในรายละเอียด  พิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจท�าให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและธนาคารไม่บรรลุผลตามที่ก�าหนด
ไว้ มีการน�าปัจจัยเสี่ยงของสายงานบริหารความเสี่ยงมาใช้ทุกปัจจัย ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่สายงานตรวจสอบภายในก�าหนดขึ้น เพื่อจัด
ล�าดับความเสี่ยงในการก�าหนดแผนการตรวจสอบ ให้มคีวามสอดคล้องกบัทรพัยากรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กร เมื่อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง จะมีการติดตามผลให้หน่วย 
รับตรวจด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในทกุเดือน และจดัท�ารายงานสรปุผลการตดิตามการปรบัปรงุแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี น�าเสนอผู้อ�านวยการธนาคารออมสินและคณะกรรมการตรวจสอบ 

การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร โดยน�าผลการประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคัญและตระหนกัถึงภาระหน้าทีใ่นฐานะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิของธนาคาร 
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี จึงก�ากับดูแลให้การจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง  
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง อีกทั้งได้ให้มีการรายงานผล
การด�าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด�ารงไว้ซึง่ระบบการบริหาร 
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการก�ากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล 
ทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระท�าทุจริต  
หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสอบทาน 
ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ รวมทั้งระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพ  
จึงมัน่ใจได้ว่างบการเงนิของธนาคารดงักล่าวเชือ่ถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่วกับเรือ่งดงักล่าว  
ปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

(นายกุลิศ สมบัติศิริ) 
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน  

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน

นายกุลิศ สมบัติศิริ

• ประธานกรรมการ

 อายุ 52 ป

การศึกษา 

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A.

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน  อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2557 - 2558  ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

• พ.ศ. 2554 - 2557    ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2553 - 2554    ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                  

• พ.ศ. 2551 - 2553   รองผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2550 - 2551   ผูอำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2548 - 2549   รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สำนักงาน กสทช.

การอบรม

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 10

• หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนที่ 40 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.

• หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 54 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• กรรมการ สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล กระทรวงการคลัง

3232

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สำนักงาน กสทช.รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สำนักงาน กสทช.

 หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 54 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สำนักงาน กสทช.

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
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นายประภาศ คงเอียด

• กรรมการ

• ประธานกรรมการบริหาร

• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ

 อายุ 53 ป 

การศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

• ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

• International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) , Harvard Law School , Harvard University, Massachusetts, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน  รองปลัดกระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2558   ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2555 - 2558  ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2555  ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา

• พ.ศ. 2546 - 2555 ผูพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

• พ.ศ. 2544 - 2546 ผูพิพากษาประจำกระทรวง ชวยงานในตำแหนงผูพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม

• หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 56 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประจำปการศึกษา 2555-2556

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 6

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 21

• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุนที่ 9/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุนที่ 2/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 22/2014 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุนที่ 2/2014 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 172/2013 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุนที่ 20/2013 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน ที่ 6/2013 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 16/2013 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 44/2013 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 32/2013 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

• Executive Development Program on International Business Transaction and Taxation, Duke Center for International Development, Duke University, U.S.A.

• 60th International Congress of the International Fiscal Association, International Fiscal Association, Amsterdam, the Netherlands 

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
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นายสุทธิชัย สังขมณี 

• กรรมการ

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ประธานกรรมการวินิจฉัยปญหาเกี่ยว -กับการพัสดุ

• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

• กรรมการบรรจุ แตงตั้ง ยายและสับเปลี่ยน เลื่อนตำแหนงและอัตราเงินเดือนผูบริหารระดับสูง

 อายุ 59 ป

การศึกษา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน  ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2556 - 2557 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2556  ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2555 - 2556 รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2551 - 2555 สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.)  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.

• หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 6 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

• กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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นายพิพัฒน ขันทอง

• กรรมการ

• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทนของผูอำนวยการธนาคารออมสิน

 อายุ 58 ป

การศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน   ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2550 - 2557 สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2546 - 2550 สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุนที่ 2 สถาบันพระปกเกลา

• หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 48 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุนที่ 3 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

• กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จำกัด     

 หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 48 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

 หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุนที่ 3 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

 รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

 กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จำกัด     

อายุ 58 ป

การศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน   ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2550 - 2557 สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

• พ.ศ. 2546 - 2550 สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุนที่ 2 สถาบันพระปกเกลา

 หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 48 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ• หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 48 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุนที่ 3 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

• กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จำกัด     
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นายพิษณุ วิชิตชลชัย

• กรรมการ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

 อายุ 61 ป 

การศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร West Virginia, U.S.A.

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร Central Missouri State, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน)                   

• พ.ศ. 2555 - 2557  กรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

• พ.ศ. 2553 - 2555  ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด

• พ.ศ. 2545 - 2553  กรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด 

• พ.ศ. 2544 - 2548  ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

• พ.ศ. 2534 - 2543  ผูชวยกรรมการและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ดอยช มอรแกน เกรนฟวล (ประเทศไทย) จำกัด

• พ.ศ. 2531 - 2534   ผูจัดการฝายสถาบันและตางประเทศ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน)

การอบรม  

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 20/2015 สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 22/2004 สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
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นางวรรณิภา ภักดีบุตร

• กรรมการ

• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทนของผูอำนวยการธนาคารออมสิน

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

 อายุ 52 ป

การศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  San Diego State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

• พ.ศ. 2542 - 2546 กรรมการอำนวยการฝาย บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• กรรมการ องคการสวนสัตว

• กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (กวท.)

• กรรมการ องคการสวนสัตว

• กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (กวท.)

 ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทนของผูอำนวยการธนาคารออมสิน

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ป

การศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  San Diego State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

• พ.ศ. 2542 - 2546 

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

 กรรมการ องคการสวนสัตว•
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นายเจษฎา พรหมจาต   

• กรรมการ

• กรรมการตรวจสอบ

 อายุ 54 ป

การศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน   กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2557       รองประธานกรรมการ บริษัท ซี๊ด เอ็มคอท จำกัด   

• พ.ศ. 2556 - 2557      รองกรรมการผูอำนวยการใหญ และปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) 

  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2554 - 2555      กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2552 - 2556      หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2552 - 2552      ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท โรงพยาบาลปยะเวช จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2551 - 2557      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2551 - 2558      กรรมการ บริษัท ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด

การอบรม      

• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนที่ 12 สถาบันพระปกเกลา

• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 1 สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

• หลักสูตร TCLA Executive Development Program (EDP) รุนที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 7/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 45/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Telecommunication Management คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• กรรมการกำกับดูแลสัญญารวมดำเนินกิจการโทรทัศนสี ระหวาง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• กรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ

• กรรมการบริหารการกอสรางสวนตอขยาย โรงพยาบาลจุฬาภรณ และ สถาบันการแพทยจุฬาภรณ

• กรรมการกำกับดูแลสัญญาใหสิทธิใชประโยชนศูนยการคาบริเวณสามเหลี่ยมยานพหลโยธิน ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย และ บริษัท เซ็นทรัล อินเตอรพัฒนา จำกัด

• กรรมการ บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จำกัด

• กรรมการ บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จำกัด

• กรรมการ บริษัท เดอะเครนระยอง จำกัด

• กรรมการ บริษัท เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท จำกัด
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นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล

• กรรมการ

• ประธานกรรมการบรรจุ แตงตั้ง ยายและสับเปลี่ยน เลื่อนตำแหนงและอัตราเงินเดือนผูบริหารระดับสูง

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

 อายุ 62 ป

การศึกษา

• ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2554 - 2556  รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2553 - 2554  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2552 - 2553 รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสายงานธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2552 - 2558 กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จำกัด

• พ.ศ. 2552 - 2557 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด

• พ.ศ. 2546 - 2556 กรรมการ บริษัท ไทยนามพลาสติกส จำกัด (มหาชน)

การอบรม

• หลักสูตร โครงการอบรมผูบริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน ป 2552 รุนที่ 5  (Ex - PSM 5)  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

• หลักสูตร โครงการสัมนาผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุนที่ 13/2004 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
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นางปรารถนา มงคลกุล

• กรรมการ

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 อายุ 51 ป

การศึกษา 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด

• พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิกมูลนิธิ ดร. กำจัด - ปราณี มงคลกุล 

• พ.ศ. 2555 - 2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุป จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2541 - 2554  ประธานเจาหนาที่การเงินบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

  และบริษัท ไมเนอรคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2535 - 2541  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การอบรม

• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน

 รุน 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ

• หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุนที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผูลงทุนไทย

• หลักสูตร Advanced Management Program 180 Harvard Business School 

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง รุนที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุนที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

• Director Diploma Examination The Australian Institute of Directors Association

• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท รุนที่ 37/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• กรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย 

• กรรมการบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด

• กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอาทเลท จำกัด 

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

• กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

• สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ และวิทยากร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายชูศักดิ์ สาลี

• กรรมการ

• กรรมการตรวจสอบ

 อายุ 62 ป

การศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University Texas, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การอบรม

• หลักสูตร เพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

• ผูอำนวยการธนาคารออมสิน

• กรรมการและเลขานุการ

 อายุ 56 ป

การศึกษา

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ผูอำนวยการธนาคารออมสิน

• พ.ศ. 2526 - 2557  รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

การอบรม     

• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกลา

• หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 116 (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผูบริหารทางการแพทย รุนที่ 2 (ปธพ.)

 สถาบันพระปกเกลา และแพทยสภา

• หลักสูตรพิเศษ สำหรับผูนำระดับสูงดานการเมืองการปกครอง

 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 รุนที่ 1 (สมพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผนดิน (ประเทศไทย) 

• หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผนดินผูนำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 รุนที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผนดิน (ประเทศไทย)

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน

• กรรมการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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ดร.ธัชพล กาญจนกูล

รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุมยุทธศาสตร                   
อายุ 55 ป

การศึกษา
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ดานการวิจัยการเงิน Ph.D (Fin. Research) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
  สาขาการเงิน University of Central  
  Queensland, Australia     
• ปริญญาโท   สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
  Real Estate Development จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาการตลาด
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี   นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
• ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
• ปริญญาตรี   บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสกลุมยุทธศาสตร
• พ.ศ. 2557 - 2558  รักษาการผูอำนวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2555  ไดรับการคัดเลือกเปนเลขาธิการกองทุนการออมแหงชาติ
• พ.ศ. 2554 - 2557 รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส 
   กลุมลงทุนและบริหารเงิน
• พ.ศ. 2553  รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมลงทุนและบริหารเงิน
• พ.ศ. 2541 - 2543 ผูอำนวยการฝายอาวุโส และหัวหนาสายสินเชื่อรายใหญ
   และแกไขหนี้ ธนาคารสแตนดารด ชารเตอร นครธน 
• พ.ศ. 2540 -2541 รองกรรมการผูจัดการและรักษาการกรรมการผูจัดการ 
   บริษัทเงินทุนธีรชัย ทรัสต      
• พ.ศ. 2537 - 2539     ผูชวยกรรมการผูจัดการดานสินเชื่อ และดานหลักทรัพย 
   บริษัท เงินทุนหลักทรัพย การทุนไทย จำกัด (มหาชน) 

การอบรม
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 57 
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 17 สถาบันพระปกเกลา
• Executive Program - Management & Leadership University 
 of Southern California, USA.
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 2
• หลักสูตรผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน 
 (Financial Executive Development Program - FINEX) 
 รุนที่ 14 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) 
 สมาคมบริษัทหลักทรัพย
• Certificate from Philadelphia National Bank
• Certificate from University of Western Sydney, Australia

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จำกัด 
• กรรมการ กองทุน MFC Energy Fund /กองทุนสึนามิ    
• กรรมการอำนวยการ คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และกองทุน สภาผูแทนราษฎร  

44

นายบุญสน เจนชัยมหกุล 

รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ 53 ป

การศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและ
  การจัดการอุตสาหกรรม) 
  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 
  (Asian Institute of Technology)
• ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการทำงาน 
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส 
   กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
• พ.ศ. 2553 - 2558  รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
• พ.ศ. 2552 - 2553 ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   สายงานวางแผนและ
   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• พ.ศ. 2550 - 2552 ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรม 
• Director Certificate Program (DCP) รุน 149/2011 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานการคา และการพาณิชย (TEPCoT) 
 รุนที่ 6 สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LPS) รุนที่ 1 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) 
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุนที่ 6 
 สำนักงานศาลปกครอง

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผูอำนวยการธนาคารออมสิน

อายุ 56 ป

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ผูอำนวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2526 - 2557 รองกรรมการผูจัดการ
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

การอบรม     
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
 รุนที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 116 (DCP)
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
 สำหรับผูบริหารทางการแพทย รุนที่ 2 (ปธพ.) 
 สถาบันพระปกเกลา และแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษ สำหรับผูนำระดับสูงดานการเมืองการปกครอง 
 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (สมพ.)
 รุนที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผนดิน (ประเทศไทย) 
• หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผนดินผูนำระดับสูง
 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 รุนที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผนดิน (ประเทศไทย)

ตำแหนงงานอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 

คณะผูบริหาร
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นางสาวนงเยาว พาชีรัตน

รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส 

กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

อายุ 60 ป

การศึกษา    
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (นโยบายและแผน) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต 
   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี  นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส 
   กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
• พ.ศ. 2558  รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
• พ.ศ. 2553  รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   กลุมสินเชื่อรายยอย
• พ.ศ. 2551  ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   สายงานกิจกรรมชุมชน
• พ.ศ. 2550  ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   สายกิจการสาขา 2
• พ.ศ. 2548  ผูตรวจการธนาคารออมสิน 
   สายสนับสนุนทั่วไป

การอบรม 
• GSB Team Spirit
• 7 อุปนิสัยของผูมีประสิทธิผลสูง 
 (The 7 Habits of Highly Effective People)
• ศึกษาดูงานดาน Corporate Social Responsibility ณ ประเทศญี่ปุน
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 92/2011 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ศึกษาดูงานดานแรงงานสัมพันธและดานการบริหารงานบุคคล 
 ณ ประเทศญี่ปุน                             
 ประเด็นของสถาบันการเงินที่นาสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
 ตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายกอการราย
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวทางระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
 (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน                       
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

นายนเรนทร ปญญาปฏิภาณ

รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมกำกับและธรรมาภิบาล

อายุ 57 ป

การศึกษา
• ปริญญาโท  สถิติประยุกต (การวิจัยดำเนินงาน) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   กลุมกำกับและธรรมาภิบาล
• พ.ศ. 2558 - 2558 รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   กลุมปฏิบัติการ
• พ.ศ. 2553 - 2558    รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
   กลุมยุทธศาสตรและทรัพยากรบุคคล 
• พ.ศ. 2551 - 2553    ผูตรวจการธนาคารออมสิน 
   สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• พ.ศ. 2547 - 2551    ผูอำนวยการฝาย ฝายระบบงานสารสนเทศ 
   สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน 

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 151 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและ
 ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 3 
 สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 สัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. 
• SOE Executive Program 2006 : State Enterprise 
 Policy Office and Fiscal Policy Research Institute

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการบริษัท ไทยสมารทคารด จำกัด

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา

รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส

กลุมลงทุนและบริหารการเงิน

อายุ 55 ป

การศึกษา     
• ปริญญาโท Management & Human Relation, 
   Abilene Christian University, Texas, U.S.A.
• ปริญญาตรี   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส 
    กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
• พ.ศ. 2553 - 2558 รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
    กลุมการตลาด
• พ.ศ. 2547 - 2548  กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย 
    ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด    
• พ.ศ. 2542 - 2547  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
    บมจ. ซีไอเอ็มบี ไทย 
• พ.ศ. 2532 - 2538  ผูอำนวยการฝายบริหารเงินและ
    ผูจัดการวิเทศธนกิจ 
    ธนาคารเครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช
• พ.ศ. 2530 - 2532  ผูจัดการคาเงินตราตางประเทศ  
    J.P. Morgan Chase

การอบรม
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (Thai Institute of Directors)
 - Director Certification Program รุนที่ 200/2015 (DCP)
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
  รุนที่ 1/2014 (CGI)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 46/2005
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุนที่ 2
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 17 (วตท.)
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 3 (วปส.) 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเพื่อสังคม รุนที่ 2 (นมธ.) 
• หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ
 ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่11 (PDI 11)
• หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia 2015 
 รุนที่ 4 (SIBA) 
• ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 7 (วพน.) 
• หลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย สำหรับผูบริหารระดับสูง 
 รุนที่ 4 (ปธพ.) 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน                          
• กรรมการ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
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นางวิภาภรณ ชัยรัตน   

รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมบริหารความเสี่ยง

อายุ 53 ป

การศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี   สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน    
• พ.ศ.2558 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน  
    กลุมบริหารความเสี่ยง
• พ.ศ. 2553- 2558  ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
    สายงานบริหารเงินและตางประเทศ 
• พ.ศ. 2551 - 2553 ผูตรวจการธนาคารออมสิน     
    สายงานบริหารเงินและตางประเทศ
• พ.ศ. 2550 - 2551 ผูตรวจการธนาคารออมสิน 
    สายงานการลงทุน
• พ.ศ. 2548 - 2550 ผูอำนวยการฝาย 
    ฝายธุรกิจตราสารหนี้และสินเชื่อภาครัฐ  
    สายการลงทุน
• พ.ศ. 2530 - 2548 พนักงานธนาคารออมสิน 
• พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรม   
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
 กฎหมายมหาชน รุนที่ 15 (ปรม.15) สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 199/2015
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร “นักบริหารการคลัง (นบค.) รุนที่ 1 
 (Fiscal Management Program)”   
 สถาบันวิทยาการและเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร “นักการคลังมืออาชีพ (นคอ.)” รุนที่ 3 
 สถาบันวิทยาการและเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตร “GSB Leadership Program for Senior Management”   
 ณ ประเทศสิงคโปร ความรูดานการเงินและความเสี่ยงในตราสารหนี้ 
 Merill Lynch’s 2007 Asian Reverse Roadshows 
 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “GSB Advance executive Program”  
 ณ กรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “GSB Middle Management Leadership Program” 
 ณ ประเทศสิงคโปร 
• หลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาวิเคราะห/วินิจฉัย รุนที่ 1
• หลักสูตรที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัทไทยสมารทการด 
• คณะกรรมการ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจพระจอมเกลาลาดกระบัง

นายนำพร ยมนา

รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมทรัพยากรบุคคล

อายุ 56 ป

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน 
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน  
    กลุมทรัพยากรบุคคล
• พ.ศ. 2553 - 2558 ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน
    สายงานทรัพยากรบุคคล 
• พ.ศ. 2551-2553 ผูตรวจการธนาคารออมสิน 
    สายงานเงินฝาก
    ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส 
• พ.ศ. 2547-2551 ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
    ธนาคารออมสิน
    ผูอำนวยการฝายการสลากออมสิน
    และเงินฝาก ธนาคารออมสิน
    ผูอำนวยการสำนักผูอำนวยการ 
    ธนาคารออมสิน

การอบรม
• หลักสูตร เทคนิคการแกไขปญหาและการตัดสินใจ 
 (Problem Solving & Decision Making)
• หลักสูตร Senior Management Leadership Development 
 Nanyang Business School and 
 Government Savings Bank and HayGroup สิงคโปร
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคการภาครัฐ (IRDP)

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
 และการเงินไทย

นางสาวกรประณม วงษมงคล 

รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมปฏิบัติการ

อายุ 57 ป

การศึกษา
• ปริญญาโท  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
   (Master of Business Administration) 
   หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ปริญญาโท  สาขาการบริหารจัดการการศึกษา 
   (Master of Arts in education)
   Southeast Missouri State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• Certificates of Credit Risk Analysis : ABN AMRO Academy, 
 Singapore.
• Certificates of Credit Lending Program : Moody’s Institution.

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน  รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
    กลุมปฏิบัติการ
• พ.ศ. 2555 - 2558  รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
    กลุมปฏิบัติการ
• พ.ศ. 2551 - 2555  ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
    สายงานบริหารความเสี่ยง
• พ.ศ. 2554 - 2557 กรรมการ องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
• พ.ศ. 2550 - 2552 กรรมการ บมจ.จี สตีล
• พ.ศ. 2549 - 2550 รักษาการ กรรมการผูจัดการใหญ : 
    บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) 
• พ.ศ. 2546 - 2549 ผูอำนวยการฝายบรรษัทธนกิจ 
    (Corporate Banking) : ธนาคาร UOB
• พ.ศ. 2544 - 2545 ผูอำนวยการกลุมสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ : 
    DBS Bank (DTDB) 

การอบรม
• หลักสูตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ 
 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 3  
• หลักสูตรของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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)

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บมจ.ทิพยประกันชีวิต 
• กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด
• กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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นายอิสระ วงศรุง

รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมลูกคาบุคคล

อายุ : 49 ป

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจทั่วไปและการเงิน) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไปและการตลาด) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)

ประวัติการทำงาน 
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมลูกคาบุคคล
• พ.ศ. 2557 - 2558 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
  คาตอบแทน บมจ. เอแคป แอดไวเซอรี่
• พ.ศ. 2558 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1991)
• พ.ศ. 2555 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  (รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย)
• พ.ศ. 2551 - 2557 กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
• พ.ศ. 2548 - 2554 กรรมการผูจัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  (ผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย)
• พ.ศ. 2543 2548 กรรมการบริหารฝายขายและการตลาด
  บจก. เมอรเซเดส-เบนซ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
• พ.ศ. 2540 - 2542 ผูอำนวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
  บจก. การเดียนประกันภัย (ประเทศไทย) ในกลุมธนาคารทิสโก
• พ.ศ. 2538 - 2539 ผูอำนวยการฝายสำนักงานอำนวยสินเชื่อ ธนาคารทิสโก

การอบรม
• หลักสูตรสำหรับผูบริหารระดับสูง Corporate Governance for Executives (CGE) รุน 5/2015 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนที่ 2 กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 15 (ปปร.15) สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ภูมิพลังแผนดิน รุนที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 5 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” (นมธ.) รุนที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท Director Accreditation Program (DAP) รุน 114/2015
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน
• เลขานุการคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• ที่ปรึกษา สถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลฯ 
 ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• กรรมการสภาวัฒนธรรมไทย-จีน ดานยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
• รองเลขาธิการ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุนที่ 2 กรมบัญชีกลาง
• รองประธาน หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” (นมธ.) รุนที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประธานกลุมสีเขียว หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” (นมธ.) รุนที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประธานชมรมกอลฟ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” (นมธ.) รุนที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• รองประธานรุน หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 5 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• ประธานกลุมกุญชรศึก หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 5 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

นายวิทัย รัตนากร

รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ

อายุ: 46 ป 

การศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท กฏหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน  รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน 
  กลุมลูกคาธุรกิจและภาครัฐ
• พ.ศ. 2554 - 2557 ประธานเจาหนาที่สายการเงิน 
  บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - 2554 รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
• พ.ศ. 2546 - 2553 ผูอำนวยการอาวุโส สำนักลงทุนทางเลือก 
  (ฝายลงทุนพิเศษ) 
   กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
• พ.ศ. 2550 - 2553 กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด

การอบรม
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุน 17 ศาลยุติธรรม
• Financial Executive Development Program (FINEX) รุน 17 
 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) 
 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
• Director Certificate Program (DCP) รุน 74 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุนที่ 5

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน
-

044-047-NEW15-06 Omsin-4c_p Uncoated.pdf   4   6/15/16   7:21 PM



48

นายมนัส พิรณฤทธิ์

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 1

นายพินิจ ผิวผอง

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 2

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 3

นางพัชลีพร วรวิบูลยสวัสดิ์

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 4
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นายอมรฤทธิ์ จันทรประสิทธิ์

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 5

นางรสริน โศจิพันธุ

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการสาขา 6

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล

นายโชคชัย คุณาวัฒน

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
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นางสาวเรณู กิจเกษม

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวประดา เสมรบุณย

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานปฏิบัติการลูกคาบุคคล

นายระวี อุนภัทร

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานลูกคาธุรกิจ SMEs
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นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานลูกคาธุรกิจขนาดใหญและภาครัฐ

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานกำกับและควบคุม

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานตรวจสอบภายใน

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารการเงิน
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นางอารยา ยมนา

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานการลงทุน

นางนงนุช ภูพิพัฒนผล

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานการเงิน

นายประกิจ ชีพภักดี

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจและภาครัฐ

นายสัณฐาน อยูศิริ

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานนโยบายและกลยุทธ

นายวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารความเสี่ยง

นายไกวัล วรเทพนิตินันท

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารงานกลาง

นางพิชญสินี ตั้งตรงจิตต

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานเลขาธิการธนาคาร
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นางรจเรข สีมาปวะพันธ

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารการขาย

นายกิตติพงศ บุญยิ่ง

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานลูกคาฐานราก

นายอนุรักษ เสงี่ยมจิตร

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานวิเคราะหความเสี่ยงสินเช�อ

นางจีรนันท เขตสกุล

ผูชวยผูอำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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นายมงคล เปยเมือง

ผูตรวจการธนาคารออมสิน

ขึ้นตรงผูอำนวยการธนาคารออมสิน

รอยโทปรัชญา ไทยกลา

ผูตรวจการธนาคารออมสิน

กลุมลูกคาบุคคล

นายชุมพล พิมเสน

ผูตรวจการธนาคารออมสิน

กลุมลูกคาฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นายเจนจัด พลไพรินทร

ผูตรวจการธนาคารออมสิน

กลุมลงทุนและบริหารการเงิน
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โครงสรางองคกรโครงสรางองคกร

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ผูอำนวยการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

สายงานตรวจสอบภายใน 
• ฝายตรวจสอบภายในสายสาขา
• ฝายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ
• ฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝายตรวจสอบพิเศษ
• สวนสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน

• สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

• ฝายบริหารงานสาขา

• ฝายบริหารสัดสวนธุรกิจ

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

กลุมลูกคาบุคคล

สายงานบริหารธุรกิจ
ลูกคาบุคคล
• ฝายบริหารลูกคาบุคคล
• ฝายบริหารผลิตภัณฑและ
 การตลาดเงินฝาก 
• ฝายบริหารผลิตภัณฑและ
 การตลาดสินเชื่อลูกคาบุคคล
• ฝายบริหารผลิตภัณฑบัตร
 อิเล็กทรอนิกส
• ฝายบริหารผลิตภัณฑ
 ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส 

สายงานบริหารการขาย
• ฝายบริหารการขายธุรกิจ
 ลูกคาบุคคล
• ฝายธุรกิจการเงินสวนบุคคล 
• ฝายลูกคาสัมพันธ  

สายงานปฏิบัติการลูกคาบุคคล
• ฝายปฏิบัติการสินเชื่อ
 ลูกคาบุคคล
• ฝายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
• ฝายปฏิบัติการธุรกิจบริการ 
 และอิเล็กทรอนิกส
• ฝายสนับสนุนบริการสินเชื่อ
• ฝายบริหารการปองกัน
 การทุจริต 

กลุมลูกคาฐานราก

และสนับสนุนนโยบายรัฐ

สายงานลูกคาฐานราก
• ฝายบริหารลูกคาฐานราก
• ฝายบริหารผลิตภัณฑ
 และสินเชื่อฐานราก
• ฝายบริหารการขายธุรกิจ
 ลูกคาฐานราก
• ฝายพัฒนาสังคมและชุมชน
• ฝายปฏิบัติการลูกคาฐานราก

กลุมลูกคาธุรกิจ

และภาครัฐ

สายงานลูกคาธุรกิจ SMEs 
• ฝายบริหารลูกคาธุรกิจ
 และภาครัฐ
• ฝายธุรกิจลูกคา SMEs 
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
• ฝายธุรกิจลูกคา SMEs 
 สวนภูมิภาค
• ฝายบริหารศูนยธุรกิจลูกคา 
 SMEs 

สายงานลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญและภาครัฐ
• ฝายธุรกิจลูกคาขนาดใหญ
• ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 
• ฝายสินเชื่อสหกรณและ
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สายงานปฏิบัติการลูกคาธุรกิจ
และภาครัฐ
• ฝายพิธีการสินเชื่อ 
• ฝายประเมินราคาหลักทรัพย
• ฝายการคาและปฏิบัติการ
 ธุรกิจตางประเทศ

กลุมลงทุน

และบริหารการเงิน

สายงานบริหารการเงิน
• ฝายบริหารเงิน
• ฝายบริหารสินทรัพยแ ละหนี้สิน
• ฝายธุรกิจปริวรรต 
• ฝายปฏิบัติการบริหารเงิน

สายงานการลงทุน
• ฝายธุรกิจการลงทุน
• ฝายธุรกิจตราสารหนี้ 
• ฝายปฏิบัติการการลงทุน

สายงานการเงิน
• ฝายการบัญชี
• ฝายปฏิบัติการการเงิน
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คณะกรรมการ

กำกับดูแลการบริหารกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุมกำกับและธรรมาภิบาล

สายงานเลขาธิการธนาคาร
• ฝายเลขานุการธนาคาร
• ฝายสื่อสารองคกร
• ฝายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สายงานกำกับและควบคุม 
• ฝายกำกับการปฏิบัติงาน
• ฝายกำกับธุรกิจ
• ฝายกำกับดูแลกิจการที่ดี
• ฝายสอบทานสินเชื่อ

กลุมปฏิบัติการ

สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย
• ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล
• ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาธุรกิจ
• ฝายจัดการทรัพยสิน
 รอการขาย
• ฝายนิติการ
• ฝายคดี
• ฝายบริหารคดี

สายงานบริหารงานกลาง
• ฝายการพัสดุ
• ฝายบริการกลาง
• ฝายบริหารงานออกแบบ
 และกอสราง

กลุมยุทธศาสตร

สายงานนโยบายและกลยุทธ 
• ฝายกลยุทธองคกร 
• ฝายบริหารแผนงาน
 และงบประมาณ
• ฝายวิจัยเศรษฐกิจ 
 ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก
• ฝายบริหารขอมูลลูกคา

กลุมทรัพยากรบุคคล

สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
• ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
• ฝายสวัสดิการและสงเสริม
 คุณภาพชีวิต

สายงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
• ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• ฝายพัฒนาองคกร

กลุมบริหารความเสี่ยง

สายงานบริหารความเสี่ยง 
• ฝายบริหารความเสี่ยง
• ฝายบริหารความเสี่ยง
 เครดิต
• สวนสนับสนุนงาน
 บริหารความเสี่ยง

สายงานวิเคราะห
ความเสี่ยงสินเชื่อ 
• ฝายวิเคราะหความเสี่ยง
 สินเชื่อ ลูกคา SMEs 1
• ฝายวิเคราะหความเสี่ยง
 สินเชื่อ ลูกคา SMEs 2
• ฝายวิเคราะหความเสี่ยง
 สินเชื่อขนาดใหญ
 และการลงทุน
• สวนวิเคราะหสินเชื่อ
 บัตรเครดิต
 และบัตรสินเชื่อบุคคล

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ฝายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สายงานวางแผนและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ฝายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ฝายพัฒนาระบบงานบริการลูกคา
• ฝายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ   
 เพื่อการบริหาร
• สวนสถาปตยกรรมพัฒนาระบบงาน

สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ฝายปฏิบัติการศูนยสารสนเทศ
• ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภายใต้กรอบแนวคิดที่จะน�าเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้า ด้วยคุณภาพบริการที่เป็นเลิศและสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

(Customer Centric) ทั้งนี้ ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารคือกลุ่มลูกค้าบุคคลซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 59.5 ของจ�านวนมูลค่าทั้งหมด 

โดยมีปริมาณเงินฝากรวม 1.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.7 ปริมาณสินเชื่อคงเหลือรวม 5.9 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.8 

และมีจ�านวนผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์รวม 2.19 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 45.9 ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้ด�าเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ส�าคัญในแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี้

กลุ่มลูกค้านักเรียน/นักศึกษา 

ธนาคารออมสินให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้า

นักเรียน/นักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในอนาคต โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที ่

เจาะกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาโดยเฉพาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก Youth Savings ซึง่เป็นเงินฝากเผื่อเรียกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึง่

จูงใจให้นักเรียน/นักศึกษาออมเงินมากขึน้รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการปลูกฝังวินัยในการออมผ่านช่องทางการรับฝาก 

นอกสถานที่ ทั้งนี้ ในปี 2558 มีจ�านวนบัญชีเงินฝาก Youth Savings รวมทั้งสิ้น 247,311 บัญชี คิดเป็นจ�านวนเงิน 1,253 ล้านบาท  

นอกจากนี้ ยงัพฒันาผลติภัณฑ์ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�าธรุกรรมทางการเงินซ่ึงสอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ ของกลุม่นกัเรยีน/นกัศกึษา 

รุ่นใหม่ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ GSB GEN CARD ซึ่งมุ่งเน้นภาพลักษณ์ของบัตรที่น่าสนใจตรงกับความต้องการของ

ลูกค้า โดยออกแบบลายหน้าบัตร ร่ม และสมุดเงินฝากเผื่อเรียกด้วยลายลิขสิทธิ์จาก Cookie Run พร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษให้กับ 

ผู้ถือบัตรด้วยส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งนี้ในปี 2558 มียอดการใช้บัตร GSB GEN CARD เพิ่มขึ้น

จ�านวนทั้งสิ้น 60,716 บัตร

การพัฒนาธุรกิจบริการ
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นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังส่งเสริมกิจกรรมส�าหรับกลุ่มลูกค้านักเรียน/นักศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางและโครงการที่

ส�าคัญ เช่น www.gsbgen.com ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่รวบรวมกิจกรรม/เนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่วงวัย ได้แก่ Kid Club 

(เจาะกลุ่มวัยประถมศึกษา) Teen Club (เจาะกลุ่มวัยมัธยมศึกษา) และ Youth Club (เจาะกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย) โดยในปี 

2558 มีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิ้น 26,000 ราย  โครงการธนาคารโรงเรยีน มุง่เน้นการส่งเสรมิการออมเงินและสร้างวนิยัฝึกฝนการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นและฝึกฝนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนที่ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียน  

ซึ่งในปี 2558 ธนาคารออมสินมีนักเรียนในธนาคารโรงเรียนเพิ่มขึ้น 155,207 คน และสามารถเปิดธนาคารโรงเรียนเพิ่มขึ้น 120 แห่ง  

อีกทั้งธนาคารออมสนิยงัส่งเสริมให้เด็กนกัศึกษามคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ผ่านโครงการออมสนิจากร้อยสูล้่าน ซ่ึงเป็นโครงการที่ด�าเนนิ

การและสนบัสนนุแผนธุรกิจที่สร้างคุณค่าและก่อให้เกดิความยั่งยนืต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม พฒันาผูท้ี่ก�าลงัศกึษาในระดับ

อุดมศึกษารวมทั้งสร้างโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในอนาคตกบัโครงการประกวด “ออมสนิ สดุยอดแนวคดิ ธรุกจิวถิไีทย” 

ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปี 2558 มีจ�านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,501 ทีม 

กลุ่มลูกค้าวัยเริ่มต้นท�างาน

ธนาคารมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าวัยเริ่มต้นท�างาน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย ตอบสนอง

ความต้องการ พฤติกรรม และไลฟ์สไตล์จากการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารออมสินยุคใหม่ GSB New 

Era  อาทิ ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต Thai Fight ที่พัฒนาลายหน้าบัตร เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ ชื่นชอบกีฬามวย พร้อมมอบสิทธิ

ประโยชน์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการพัฒนาช่องทางการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล อาทิ บริการ 

Mobile Banking (MyMo) ซ่ึงเป็นช่องทางการให้บรกิารทางการเงินรปูแบบใหม่บนโทรศัพท์มอืถอืและแทบ็เลต็ สร้างประสบการณ์ใหม่

ของการท�าธุรกรรมทางการเงินที่ให้ธนาคารอยู่กับลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยบริการที่เหนือกว่า ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

ครบวงจร โดยสามารถเช็คยอดเงินได้ทุกบัญชี ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝาก สลากออมสินพิเศษ และสินเชื่อ โอนเงินระหว่างบัญชี

ภายในธนาคาร และโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT) สะดวกด้วยการโอนเงนิผ่านหมายเลขโทรศพัท์  รบัช�าระ

ค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ  ด้วยบาร์โค้ด เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังสามารถเรียกดู Statement 

ย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี พร้อมมีระบบการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่าน Application 

Push Notification เมื่อมีการท�าธุรกรรมทางการเงินในทุกบัญชี เพื่อสร้างความมั่นใจและ 

ความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการท�าธุรกรรมการเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการ  

MyMo ได้ในต่างประเทศทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3G 4G และ WIFI ซึ่งสร้าง 

ความโดดเด่นเหนือคู่แข่งให้แก่ช่องทาง MyMo โดย ณ ธันวาคม 2558 มีผู้ใช้บริการ 

สงูถงึกว่า 3.5 แสนราย และได้รบัรางวลัอนัทรงเกยีรต ิได้แก่ รางวลั Financial Insights  

Innovation Awards (FIIA) 2016 ด้าน Digital Banking จาก IDC  

Financial Insights และรางวลั Highly Commended : Excellence in Mobile  

Banking - Customization จาก Retail Banker International
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การประชาสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าวัยเริ่มต้นท�างาน ธนาคารได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ Branding & Committee ท�าหน้าที่

ก�าหนดกลยุทธ์การสร้าง Brand ก�าหนดการสื่อสารแบบบูรณาการ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายทันสมัย โดยเน้นรูปแบบการ

สื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านการจัดงาน Event ตามสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารยังเน้นการสื่อสารผ่าน 

สื่อออนไลน์ อาทิ Line Facebook Youtube เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวัยเริ่มต้นท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มรายได้ปานกลาง

ในปี 2558 ธนาคารมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่  โดยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อ  

ให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มรายได้ปานกลางมากขึ้น ส�าหรับผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก ได้มีการน�าเสนอ 

ผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบมีระยะเวลา และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตหลายประเภท ได้แก่ ออมสินออมทรัพย์ 10/1 ออมสิน

ออมสุข 70/20 พลัส เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกวางแผนทางการเงินได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น นอกจากนี ้ เพือ่รองรับที่

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ธนาคารได้น�าเสนอเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต คือ ผลิตภัณฑ์ออมสินบ�านาญ 90/60 และออมสินบ�านาญ 

85/55 เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มรายได้ปานกลางได้เตรียมความพร้อมส�าหรับการเกษียณในอนาคต โดยการสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคง 

ในระยะยาว ส�าหรับด้านสินเชื่อได้น�าเสนอสินเชื่อเคหะที่ให้ดอกเบี้ยพิเศษ รวมทั้ง สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด  

(GSB Plus) และสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ที่ใช้สลากค�้าประกัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคและบริโภค ช่วยสานฝันของลูกค้าให้เป็น

จริงด้วยเงือ่นไขที่ไม่ยุ่งยาก พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการด้านสินเชือ่ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถแข่งขัน

กับคู่แข่งได้ 

กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการรักษาความสมัพนัธ์กลุม่ลกูค้าสนิทรพัย์สงูที่เป็นลกูค้าเดิมของธนาคาร และมุง่เน้นการขยายฐาน

ลกูค้าในเขตภูมิภาค ซ่ึงลกูค้ากลุม่นี้มีจ�านวนมากในเขตภูมภิาค เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขนัในตลาด และสร้างความแตกต่าง

จากคู่แข่ง โดยในปี 2558 ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นแบบ Customer Centric กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง เป็นกลุ่มลูกค้า

หนึง่ที่ธนาคารให้ความส�าคัญและมุ่งยกระดับการดูแล โดยพฒันาผลติภัณฑ์และการบรกิารที่ตอบสนองลกูค้าที่มคีวามต้องการออมเงนิ

ในรูปแบบต่างๆ ที่มคีวามเสี่ยงต�่า แต่ได้รับผลตอบแทนสงู และต้องการสทิธิประโยชน์ที่พเิศษกว่าบคุคลทั่วไปจากธนาคารเพื่อตอกย�า้

ความเป็นลูกค้าคนพิเศษ ซึ่งธนาคารใช้สลากออมสินพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์หลักในการน�าเสนอลูกค้าและใช้ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์และ

บริการอื่น แต่อย่างไรก็ดีธนาคารยังเร่งรัดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว และสร้าง

รายได้ค่าธรรมเนียม โดยพัฒนาบริการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และการพัฒนาบุคลากรสาขาให้มีความรู้ความช�านาญด้านหน่วย

ลงทุน ให้ความส�าคัญกับการมี Single License ของพนักงาน และเพิ่มจ�านวน บลจ. ในการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้ครอบคลุม

มากขึ้น พัฒนาระบบ IT ให้สามารถออกหลักฐานการรับเงินให้ลูกค้าได้ มุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้า โดยพัฒนาทักษะ

บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลลูกค้าให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม ความต้องการไลฟ์สไตล์เพื่อเป็นฐานข้อมลูให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลกูค้าธนาคาร 

โดยเฉพาะลูกค้าในเขตภูมิภาคที่มีความต้องการต่างจากลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าให้มากขึ้น 
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กลุ่มลูกค้าข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลูกค้ากลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารให้ความส�าคัญและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ  

มาเป็นระยะเวลานาน จากการที่ธนาคารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอีกทั้งมีฐานลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน

ข้อตกลงจ�านวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยในปี 2558 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการกระตุ้นการใช้บริการของหน่วยงานข้อตกลงเดิม 

และการเพิ่มจ�านวนหน่วยงานข้อตกลงเพื่อเป็นสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้า ผ่านการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเงื่อนไข

พิเศษตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการด้านค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร และต้องการออมแบบ

ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก แต่มีความเสีย่งต�่า อาทิ สินเชือ่เคหะและสินเชือ่สวัสดกิาร ส�าหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

ที่หน่วยงานท�าข้อตกลงกับธนาคาร โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าบุคคลทั่วไป เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เช่น ออมสิน

คู่ขวัญ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตทั้งพ่อหรือแม่และบุตร เพื่อเป็นหลักประกันส�าหรับการศึกษา และเป็นของขวัญส�าหรับบุตร ออมสิน

ทรัพย์ทวี 5/1 และออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส ที่มีระยะเวลาการออมสั้นและให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากเผื่อเรียกทั่วไป เพื่อเป็นทาง

เลือกในการออมได้มากขึ้น

กลุ่มเกษียณอายุ

กลุ่มลูกค้าเกษียณอายุ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในจ�านวนกลุ่มลูกค้าบุคคลทั้งหมด ซึง่สอดคล้องกับโครงสร้าง

ประชากรไทยที่ก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Ageing Society) ในปี 2568 ทั้งนี้ ในปี 2558 ธนาคารได้ด�าเนินกลยุทธ์รักษา

ฐานลูกค้าเดิม โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ที่ให้รางวัลและผลตอบแทนสูง รวมทั้งปรับปรุง

เง่ือนไขผลติภณัฑ์เงินฝากให้สอดรบักบัความต้องการของลกูค้ากลุม่นี้มากข้ึน ด้วยการน�าเสนอผลติภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชวีติประเภท        

ออมสินทรัพย์ทวี 5/1 และออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส ที่มีระยะเวลาการออมสั้นและให้ผลตอบแทนสูงกว่า เงินฝากเผื่อเรียกทั่วไป เพื่อ

เป็นทางเลือกในการออม ส�าหรับด้านสินเชื่อมีการน�าเสนอ สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบ�านาญโดยใช้บ�าเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน 

และสินเชือ่ชีวิตสุขสันต์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสินเชือ่ให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ซึง่เข้าถึงบริการสินเชือ่ได้ค่อนข้าง

ล�าบากกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นเนื่องจากข้อจ�ากัดด้านอายุและรายได้

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้พฒันา/ปรบัปรงุบรกิารของพนกังานสาขาให้รองรบักบัพฤตกิรรม

ของลกูค้าวัยเกษยีณที่ต้องการการดูแล และให้ค�าปรกึษาด้านการเงนิในลกัษณะที่เข้าใจง่าย พร้อม

กับสร้างความสมัพันธ์อันดี เพ่ือรักษาฐานลกูค้า และขยายฐานลกูค้าไปยงับคุคลในครอบครวัต่อไป
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ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ไตรมาสที่ 1 - 3 จีดีพีขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.0, 2.8 และ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน โดยปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักมำจำกกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องของภำคกำรท่องเที่ยว กำรลงทุนภำครัฐ รวม

ถึงมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกของไทยยังคงหดตัวอย่างต่อเนือ่ง จำกควำมผนัผวนของ

เศรษฐกิจโลกและกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้ำส�ำคญั (จนี อำเซียน) ส่งผลให้กำรผลติภำคอตุสำหกรรมและกำรลงทนุภำค

เอกชนอยู่ในระดับต�่ำ อีกทั้งปัจจัยภายในประเทศต่างๆ ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรตกต�่า ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่อยู่

ในระดับสงู ยงัส่งผลให้ก�าลงัซ้ือภายในประเทศอ่อนแอ ซ่ึงปัจจยัต่างๆเหล่านีล้้วนส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม

ของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่า 

จดีีพขีองประเทศจะขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 3.5 เนื่องจากจะได้รับแรงหนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  โดยภาคการท่องเที่ยว 

จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกจิที่ส�าคัญ ส่วนในภาคการส่งออกของไทยนั้นคาดว่าจะมแีนวโน้มฟ้ืนตวัจากในปีที่ผ่านมา โดยมปัีจจยับวก

ทีจ่ะช่วยให้ภาคการส่งออกของไทยขยายตวัได้อยา่งต่อเนือ่งคอื ตลาดส่งออกไปยงัสหรฐัฯและกลุม่ประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว พม่า 

และเวียดนาม) อย่างไรก็ตามสถานการณ์การฟื้นตัวของภาคการส่งออกไทยในปี 2559 นั้นยังคงเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจ�ากัด โดยมี

ตัวแปรส�าคัญ ได้แก่ 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลให้อุปสงค์ต่อสินค้าไทยลดลง 2) ระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ยังคงมี

ความผนัผวน และ 3) ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ต้องพึง่พาการส่งออกไปยงัประเทศจนี ซ่ึงกลุม่ประเทศอาเซียนเป็นกลุม่คูค้่าทีส่�าคญั

ของประเทศไทย (สดัส่วนการส่งออกสนิค้าไทยไปยงักลุม่ประเทศอาเซียน อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25.72) จงึยากที่จะหลกีเลี่ยงผลกระทบ 

จากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวได้  

ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไทย

ภำวะอุตสำหกรรมไทยในปี 2558 ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกปัจจัยหลักๆคือ ภำวะกำรส่งออกที่หดตัวต่อเนื่องมำตลอดเกือบ

ทั้งปี โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 197,275.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.51 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากแรงกดดันของเศรษฐกิจโลกและของประเทศคู่ค้าหลัก รวมถึงก�าลังซื้อภายในประเทศของภาคครัวเรือน

ที่ซบเซาลง ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยไม่ค่อยสดใส 

ในปี 2559 คาดว่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากปัจจัยบวกหลายประการที่ช่วยผลักดัน 

โดยเฉพาะการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ และโอกาสทางธุรกิจต่างๆหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัว 

โดยปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยกระตุน้ให้ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโน้มในปี 2559 ขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ 1) การขยายตวัของภาค

การท่องเท่ียว (Tourism) 2) การลงทนุสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครฐั (Infrastructure Spending) 3) เศรษฐกจิดิจทิลั (Digital Economy) 

4) การขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) 5) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และ 6) นโยบายภาครัฐ (Government 

Policy) นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยภำครัฐอื่นๆที่เป็นปัจจัยเสริมท�ำให้ธุรกิจบำงประเภทหรือในบำงพื้นที่มีโอกำสเติบโตได้ แต่อำจยังไม่

เห็นผลชัดเจนในทันที โดยมีมาตรการที่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มี

ประสทิธิภาพ เช่น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิเพื่ออนาคต เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (SEZs) และนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) เป็นต้น 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
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แม้ว่าทิศทางอุตสาหกรรมไทยในปี 2559 จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นทั้งในด้านการลงทุนและการส่งออก แต่ยังคงมีปัจจัยที่ต้อง

ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถานการณ์ภัยแล้งจากปริมาณน�้าฝนที่น้อยกว่าปกติ ภาวะหนี้ครัวเรือนสูงสะสม ราคาน�้ามันใน

ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับต�่า ปัญหาการถกูตดัสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรป การประกาศปรับระดบัการค้าจากปัญหาในเรือ่งการ

ใช้แรงงานผิดกฎหมาย (Tier 3) จากสหรัฐอเมริกา การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบท�าให้ 

แนวโน้มสภาวะธุรกิจ/อุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากปัจจัย
หลักทางเศรษฐกิจและสังคม

การขยายตัวของ
ภาคการท่องเที่ยว

การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐ

เศรษฐกิจดิจิทัล

การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง

การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ

นโยบายภาครัฐ

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

ธุรกิจอาหารและโรงแรม, 
ธุรกิจน�าเที่ยว, ธุรกิจซื้อขาย

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง, 
ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, 
ธุรกิจสื่อสารและ

บริการโทรคมนาคม

ธุรกิจค้าปลีก, 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์)

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน, 
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์, 

ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, 
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม, 

ธุรกิจพลังงานทดแทน

ธุรกิจที่อาจเติบโตได้จากการ
ส่งเสริมของรัฐบาล

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่,
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ,

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ,

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, 
การแปรรูปอาหาร, หุ่นยนต์,

การบินและโลจิสติกส์, เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ, ดิจิทัล, การแพทย์ครบวงจร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ธุรกิจนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม,
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์, ธุรกิจท่องเที่ยว,

ธุรกิจการค้าชายแดน,
ธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูป

นโยบายคลัสเตอร์

Super Cluster :
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน,
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์โทรคมนาคม, ดิจิทัล,
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, 
Food Innopolid (โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร), 

Medical Hub คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ : 
เกษตรแปรรูป, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบั่นทอน

ธุรกิจเกษตร

ธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, 
ธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์

ธุรกิจผลิตรถยนต์
เพื่อการส่งออก

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป

ธุรกิจกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องจักรกล, 

ธุรกิจกลุ่มพลาสติกและยาง

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ

สถานการณ์ภัยแล้ง

ภาวะหนี้
ครัวเรือน
สูงสะสม

ราคาน�้ามัน
ที่ยังคงอยู่

ในระดับต�่า

ปัญหาการ
ถูกตัดสิทธิ GSP 

จากสหภาพยุโรป

การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน

กระแส
โลกาภิวัฒน์
ที่นิยมใช้สื่อ

ออนไลน์

แนวโน้มภาวะธุรกิจ / อุตสาหกรรม ปี 2559
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รายงานการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

1. ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ภายใต้ทศิทางการด�าเนนิงานปี 2558 ที่มุ่งสูก่ารเป็นธนาคารออมสนิยคุใหม่ หรอื GSB New ERA โดยมกีารปรบัเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรและการบริหารด้านลูกค้าและตลาดเป็นแบบ Customer Centric เน้นการท�า Branding and Marketing และพัฒนา Product 
/ Sales & Service ที่เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการก�ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
สากล ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิทีฟ่ื้นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศยัการกระตุ้นจากภาครัฐ ผลประกอบการตามงบการเงิน 
ปี 2558 ที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน  
2,404,416 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของระบบธนาคารไทย และมีก�าไรสุทธิ 22,699 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 468 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 2.1 อย่างไรก็ตาม หากรวมรายการขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุเผื่อขายกบัราคาตลาดแล้ว จะคงเหลอืก�าไรเบด็เสรจ็
รวม 21,262 ล้านบาท ต�่ากว่าปีก่อน 366 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท 

1/ กรณีไม่รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 (ทยอยรับรู้ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554  ปี 2558 = 5,346.71 ล้านบาท และปี 2557 = 
5,367.34 ล้านบาท) และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทนุส�ารองเลี้ยงชีพ (ทยอยจ่าย 10 ปี ปี 2558 = 1,727.39 ล้านบาท และ ปี 2557 = 1,687.57 ล้านบาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2558 2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ก�าไรสุทธิ

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)

58,066

4,590

3,070

34,985

8,042

22,699

(1,437)

21,262

1.31 1// 1.00

20.17 1// 15.37

55,654

4,008

1,319

34,062

4,688

22,231

(603)

21,628

1.33 1/ / 1.01

21.11 1// 16.03

2,412

582

1,751

923 

3,354

468

(834)

(366)

4.3

14.5

132.8

2.7

71.5

2.1

138.3

(1.7)

รายงานการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

59-03-070 064-075 4C_Aomsin New15-06_Y uncoated.indd   64 6/15/16   7:44 PM



65

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่ส�าคัญในงบก�าไรขาดทุน 

1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ปี 2558 มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 58,066 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จ�านวน 2,412 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 ที่ส�าคัญจากการบริหาร
พอร์ตสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดและสภาพคล่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัล 
ต�่ากว่าปีก่อนมากกว่าสัดส่วนการลดลงของรายได้ดอกเบี้ย แม้ว่าปีนี้ธนาคารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการเริ่มน�าส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
พัฒนาระบบ SFIs ร้อยละ 0.18 ของเงินที่ได้รับจากประชาชน ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 เป็นจ�านวนเงิน 1,688  
ล้านบาท โดยยังมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Spread) และอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (NIM) สูงกว่าปีก่อน

1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ

2558 2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

รายได้ดอกเบี้ย

   เงินให้สินเชื่อ

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

   เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

   เงินฝาก

   เงินรางวัลสลากออมสิน

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

   เงินน�าส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

ต้นทุนดอกเบี้ย

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Net Interest Spread)

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (NIM) 

103,815

88,816

9,647

5,352

45,749

32,429

10,755

877

1,688

58,066

4.69%

2.14%

2.55%

2.56%

106,955

90,130

10,126

6,699

51,301

38,491

12,056

754

-

55,654

4.97%

2.50%

2.47%

2.51%

(3,140)

(1,314)

(479)

(1,347)

(5,552)

(6,062)

(1,301)

123

1,688

2,412

(2.9)

(1.5)

(4.7)

(20.1)

(10.8)

(15.7)

(10.8)

16.3

-

4.3

2558 2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้รวมสุทธิ

5,022

432

4,590

6.98%

4,452

444

4,008

6.57%

570

(12)

582

12.8 

(2.7)

14.5
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ปี 2558 มีรายได้จากการด�าเนินงานอื่น 3,070 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จ�านวน 1,751 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า เนื่องจาก
ปี 2557 มีการบันทึกค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไว้ครบทั้งจ�านวน ขณะที่รายได้จากการ
ด�าเนินงานอื่น โดยเฉพาะธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีรายได้เงินปันผลจากหน่วยลงทุนและหุ้นสามัญและก�าไรจากเงินลงทุน
เพื่อค้าต�่ากว่าปีก่อน 

2558 2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

   ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

   ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

   รายได้เงินปันผล

   รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น

รายได้จากการด�าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

104

515

1,497

954

3,070

4.67%

147

(1,928)

1,950

1,150

1,319

2.16%

(43)

2,443

(453)

(196)

1,751

(29.3)

(126.7)

(23.2)

(17.0)

132.8

ปี 2558 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,590 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จ�านวน 582 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 ที่
ส�าคัญจากรายได้จากธุรกิจบัตรและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากการเพิ่มเครื่อง ATM การออกผลิตภัณฑ์บัตรใหม่ ๆ เช่น บัตร 
GSB GEN CARD และบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกระตุ้นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่ม
ขึ้น รวมทั้งบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ ORFT / Internet Banking ORFT  บริการรับช�าระค่าเบี้ยประกันภัย 
และบริการด้านสินเชื่อ 

ทั้งนี้ ธนาคารได้ด�าเนินตามนโยบายกระทรวงการคลังที่ให้เชือ่มโยงบริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ตั้งแต่ 18 
มิถุนายน 2554 ซึ่งได้ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการท�ารายการที่เครื่องถอนเงินอตัโนมตัร่ิวมกบั 3 ธนาคารเฉพาะกจิ (ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ต่อไปจนถึง 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียม
การให้บริการ Mobile Banking อาทิ บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (ส�าหรับผู้สมัครใช้บริการก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เป็นระยะ
เวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) บริการโอนเงินในเขตส�านักหักบัญชี และบริการช�าระสินเชื่อ 
เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาสมัครและใช้บริการมากขึ้น

1.3 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

หน่วย : ล้านบาท 
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ปี 2558 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น 34,985 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 จ�านวน 923 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.7รายการที่ส�าคัญ ได้แก่

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 645 ล้านบาท ตามฐานเงินเดือนพนักงานและค่าจ้างลูกจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้น 
 เงินเดือนประจ�าปี และจ�านวนพนักงานและลูกจ้างที่เพิ่มขึ้น 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 297 ล้านบาท ตามแผนการขยายช่องทางการให้บริการ การปรับปรุง 
 พื้นที่/ภูมิทัศน์ และโครงการพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 

• ค่าใช้จ่ายอ่ืน เพิ่มข้ึน 104 ล้านบาท จากการจดัฝึกอบรม สมัมนา และโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธุรกจิและโครงการตามนโยบาย 
 รัฐผ่านสื่อต่าง ๆ ตามแผนการด�าเนินงานของธนาคาร

• เงินบ�าเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท ตามฐานก�าไรและผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ
• ขณะที่ ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�าระสินเชื่อลดลง ตามเงินให้สินเชื่อข้อตกลงกับหน่วยงานที่มียอดคงเหลือลดลง

1.5 หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2558 ธนาคารมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 8,042 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 3,354 ล้านบาท ที่ส�าคัญจากการตั้ง
ส�ารองหนีส้งสยัจะสญูของสนิเช่ือเพือ่พฒันากลุม่อาชีพ สนิเช่ือธนาคารประชาชน สนิเชือ่ระหว่างสถาบนัการเงิน สนิเชือ่สวสัดิการ และ
สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน จากการเลื่อนชั้นหนี้เป็นชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและต�่ากว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น ประกอบกับ มีการตั้งส�ารอง
ส�าหรับสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพที่จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษเพิ่มเติม

2558

2558

2557

2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด)

เพิ่ม (ลด)

%

%

หนี้สูญ

หนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

และการปรับโครงสร้างหนี้

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

   เงินบ�าเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

   ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�าระสินเชื่อ

   ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

569 

7,473

-

8,042

19,678

3,219

4,726

3,804

3,558

34,985

53.35%

395 

4,152

141

4,688

19,033

3,132

4,429

4,014

3,454

34,062

55.98%

174 

3,321

(141)

3,354

645

87

297

(210)

104

923

44.1 

80.0

0.0

71.5

3.4 

2.8

6.7

(5.2)

3.0

2.7

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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2. ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2558 สินทรัพย์รวมของธนาคารมีจ�านวน 2,404,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จ�านวน 145,400 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 6.4 จากการระดมเงนิฝากด้วยผลติภณัฑ์ทีลู่กค้านยิมและน�าเงนิไปให้สนิเชือ่ตามพนัธกิจและโครงการตามนโยบายภาครฐั 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รายการส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

2.1 เงินให้สินเชื่อ

ณ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมียอดเงนิให้สนิเชื่อจ�านวน 1,923,607 ล้านบาท (รวมเงินให้สนิเช่ือแก่สถาบนัการเงินและสหกรณ์) 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จ�านวน 120,636 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 โดยมีสัดส่วนสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อยร้อยละ 69.9 สินเชื่อแก่ภาค
รัฐและสถาบันการเงินร้อยละ 24.4 และสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชนร้อยละ 5.7 ที่ส�าคัญ ได้แก่

• สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น102,387 ล้านบาท (ร้อยละ 27.8) ที่ส�าคัญจากการให้กู้ตามโครงการ  
 Soft-Loan เพื่อเป็นเงินทนุหมุนเวียนให้กับผูป้ระกอบการ SMEs เงนิกูแ้ก่กระทรวงการคลงั และองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 (ขสมก.)

• สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย เพิ่มขึ้น 12,001 ล้านบาท (ร้อยละ 0.9) ส่วนใหญ่เป็นการให้กู้เพื่อการอุปโภคบริโภค การประกอบ 
 อาชีพ และเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนรายย่อยและชุมชนให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 ดอกเบี้ยต�่าตามนโยบายและพันธกิจหลักของธนาคารรายละเอียด มีดังนี้

 - สินเชื่อแก่ประชาชนฐานราก (สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว และสินเชื่อธนาคารประชาชน) เพิ่มขึ้น  
  36,300 ล้านบาท (ร้อยละ 29.8)โดยเฉพาะมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดับหมูบ้่าน และโครงการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์  
  คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 19,620 ล้านบาท (ร้อยละ 6.8)
 - ขณะที่สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ ลดลง 32,667 ล้านบาท (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และสินเชื่อแก่บุคคลทั่วไป 

  ลดลง 11,252 ล้านบาท (สวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

2558 2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

สินทรัพย์รวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อ 3/

หนี้สินรวม

เงินฝาก 4/

ส่วนของทุน

2,404,416

220,084

246,126

1,923,607

2,252,661

2,082,706

151,755

2,259,016

162,608

268,815

1,802,971

2,111,917

1,952,504

147,099

145,400

57,476

22,689)

120,636

140,744

130,202

4,656

6.4 

35.3

8.4)

6.7

6.7

6.7

3.2

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท 
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 • สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น 6,248 ล้านบาท (ร้อยละ 6.1)

3/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2558 จ�านวน 264,079 ล้านบาท และใน
ปี 2557 จ�านวน 197,484 ล้านบาท
4/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2558 จ�านวน 24,567 ล้านบาท

2.2 เงินฝาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินฝากจ�านวน 2,082,706 ล้านบาท (รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2557 จ�านวน 120,636 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีเงื่อนไขและอัตราผลตอบแทนที่จูงใจ รวม
ทั้ง มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากประจ�า เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เพื่อรองรับเงินฝากที่ทยอยครบก�าหนด และเตรียมสภาพคล่องส�าหรับปล่อยสินเชื่อ ตามพันธกิจ และ
นโยบายรัฐ

2.3 เงินลงทุนสุทธิ

  เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 246,126 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จ�านวน 22,689 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 8.4 โดยเฉพาะเงินลงทุนในพันธบัตร ธปท. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ พันธบัตรต่างประเทศ และตราสารทุนตามล�าดับ จาก
ยอดครบก�าหนดรวมกว่า 130,000 ล้านบาท และการขายเพื่อท�าก�าไร ทั้งนี้ ธนาคารเน้นลงทุนต่อในตราสารหนี้ภาครัฐที่ปราศจาก
ภาระผูกพันเพื่อการบริหารสภาพคล่อง โดยพิจารณาเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มดี และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามกรอบ
นโยบายการลงทุนของธนาคาร

2558 2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

รวมเงินลงทุนสุทธิ

245,031

967

128

246,126

267,478 

967

370

268,815

(22,447)

-

(242)

(22,689)

(8.4)

0.0

(65.4)

(8.4)

ภาคธุรกิจเอกชน
5.7 %ภาคธุรกิจเอกชน

5.7 %

เพื่อที่อยู่อาศัย
16.0 %

เพื่อที่อยู่อาศัย
16.0 %

ภาครัฐ
และสถาบัน
20.4 %

ภาครัฐและ
สถาบัน
24.4 %

บุคคลทั่วไป
51.1 %

บุคคลทั่วไป
45.7 %

สงเคราะห์ชีวิต 
5.7 %

สงเคราะห์ชีวิต 
5.6 %

เผื่อเรียก
และเผื่อเรียกพิเศษ

40.1 %

เผื่อเรียก
และเผื่อเรียกพิเศษ

38.4 %

อื่นๆ
0.3 %

อื่นๆ
0.3 %

สลากออมสิน
34.4 %

สลากออมสิน
34 %

ประจ�า
19.5 %

ประจ�า
21.8 %

ประชาชนฐานราก
6.8 %

ประชาชนฐานราก
8.2 %

หน่วย : ล้านบาท 
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2.4 ส่วนของทุน

ส่วนของทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีจ�านวน 151,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จ�านวน 4,656 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 3.2 จากก�าไรสุทธิประจ�าปี จ�านวน 22,699 ล้านบาท ขณะที่น�าเงินส่งกระทรวงการคลังในปี 2558 จ�านวน 3 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้น 16,607 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (Mark to Market) ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 
1,436 ล้านบาท

2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย

ธนาคารได้ค�านวณเงินด�ารงกองทุนตามแนวทาง Basel II ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ครอบคลุมประเภทความ
เสี่ยงและสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์และภาระผูกพันทั้งสิ้นของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้ง
สิ้นจ�านวน 135,836 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้นสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าร้อยละ 8.5 ที่
ก�าหนดโดย ธปท. โดยที่ส่วนใหญ่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�านวน 128,836 ล้านบาท (จากก�าไรสะสมทั้งหมดหลังหักเงินน�าส่งกระทรวง
การคลังในแต่ละปี) คิดเป็นร้อยละ 10.24 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวยังไม่นับรวมก�าไรสุทธิประจ�าปี 2558 ซึ่งหากรวมก�าไรสุทธิของปี 2558 ตามที่กระทรวงการคลัง
จัดสรรหลังส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว จะท�าให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก

ตราสารทุน
17.2 %

ตราสารทุน
16.1 %

ตราสาร
ภาคเอกชน

7.7 %

ตราสาร
ภาคเอกชน

8.5 %
ตราสารหนี้
ต่างประเทศ

5.0 %

ตราสารหนี้
ต่างประเทศ

5.2 %

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
70.0 %

ตราสารหนี้
ภาครัฐ
70.1 %

ตราสารอนุพันธ์ 
0.1 %

ตราสารอนุพันธ์ 
0.1 %

2558 2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

เงินกองทุนทั้งสิ้น

สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

128,836

7,000

135,836

1,257,651

10.80%

10.24%

122,734

10,822

133,556

1,201,955

11.11%

10.21%

6,102

3,822)

2,280

55,696

5.0

35.3)

1.7

4.6

หน่วย : ล้านบาท 
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2.6 คุณภาพเงินให้สินเชื่อ

2558 2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (ร้อยละ)

สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเชื่อสุทธิ (ร้อยละ)

ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน

สัดส่วนต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)

ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

ส�ารองที่กันไว้แล้วต่อส�ารองที่พึงกัน (ร้อยละ)

30,872

1.61

9,444

0.50

44,097

142.84

37,893

116.37

24,637

1.37

7,944

0.45

36,517

148.22

27,170

134.40

6,235 

1,500

7,580

10,723

25.3 

18.9

20.8

39.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs)จ�านวนทั้งสิ้น 
30,872 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.61 ของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่เป็นรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน) เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จ�านวน 6,235 ล้านบาท ที่มีอัตรา gross NPLs ร้อยละ 1.37ส�าหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิหลัง
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ สิ้นปี 2558 มีจ�านวน 9,444 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินให้สินเชื่อสุทธิเพิ่ม
ขึ้นจากสิ้นปี 2557 จ�านวน 1,500 ล้านบาท ที่มีอัตราnet NPLs ร้อยละ 0.45

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 44,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จ�านวน 
7,580 ล้านบาท โดยเฉพาะค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของสนิเชื่อเพื่อพฒันากลุม่อาชพีสนิเชื่อแก่สถาบนัการเงนิสนิเชื่อเพื่อสงัคมและชมุชน
สนิเช่ือธนาคารประชาชน สนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ และสนิเช่ือเคหะ ตามล�าดับ โดยมกีารทยอยตั้งส�ารองส�าหรบัเงินให้สนิเชื่อเพื่อพฒันา
กลุ่มอาชีพที่จัดชัน้ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกว่าเงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย จ�านวน 6,204 ล้านบาท 

2.7 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน จ�านวน 2,404,416 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจ�านวน 2,252,661 
ล้านบาท และส่วนของทุน จ�านวน 151,755 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 14.8 เท่า 

แหล่งที่มาของเงินทุนที่ส�าคัญมาจากเงินฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.6 ของสินทรัพย์รวม ส�าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่
ส�าคัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อสุทธิเงินลงทุนสุทธิและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.0 , 10.4 และ 
20.6 ตามล�าดับ

ทั้งนี้เงินฝากที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นปกติ
ของธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม เงินฝากที่มีระยะเวลาของธนาคารโดยส่วนใหญ่ เมื่อครบก�าหนดจะมีการฝากต่อในผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ธนาคารออกมารองรับในช่วงนั้นๆ จึงมีแนวโน้มว่าเงินฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาตามสัญญา ท�าให้
ธนาคารสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการให้สินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาวได้

หน่วย : ล้านบาท 
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2558
สัดส่วน

(%)

สัดส่วน

(%)
2557

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

1,494,451

588,255

2,082,706

892,610

349,609

116,966

426,035

1,459,723

133,903

129,032

1,196,788

2,352,333

แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินฝาก ≤ 1 ปี

เงินฝาก > 1 ปี

รวม

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

ระยะเวลา ≤ 1 ปี

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 

ระยะเวลา > 1 ปี

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อสุทธิ

รวม

71.8 

28.2

100.0

38.0

14.9

5.0

18.1

62.0

5.7

5.4

50.9

100.0

1,378,307

574,197

1,952,504

780,878

242,274

136,614

401,990

1,424,058

118,539

131,832

1,173,687

2,204,936

70.6 

29.4

100.0

35.4

11.0

6.2

18.2

64.6

5.4

6.0

53.2

100.0

 

116,144 

14,058

130,202 

111,732

107,335

(19,648) 

24,045

35,665

15,364

(2,800)

23,101

147,397 

8.4 

2.4

6.7

14.3

44.3

(14.4)

6.0

2.5

13.0

(2.1)

2.0

6.7

2.8 การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อ
เงินฝาก อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก และอัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือน
ระดับความเสี่ยงที่ก�าหนด

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซ่ึงจะมกีารทบทวนทกุปีให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และธุรกรรมธนาคารที่เปลี่ยนแปลง
ไปและมีการก�าหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงส�าหรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก เพื่อให้
ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที่
ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการด�าเนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง ด้านสภาพคล่องอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและระบบการรายงาน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

หน่วย : ล้านบาท 
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2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 32,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
สิ้นปี 2557 จ�านวน 282 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.86 ประกอบด้วย 

• เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 8,697 ล้านบาท โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
 สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน จ�านวน 35,533 ล้านบาทและมีหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 140,978 ล้านบาท ขณะที่  
 สินทรัพย์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 167,814 ล้านบาท

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึน้ จ�านวน 14,103 ล้านบาท ที่ส�าคัญจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน 
 หลักทรัพย์ จ�านวน 233,253 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม จ�านวน 144 ล้านบาท และเงินสดรับ 
 จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน 38 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ 
 ถาวรและสินทรัพย์อื่น จ�านวน 219,332 ล้านบาท

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 22,521 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินน�าส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็น 
 รายได้แผ่นดิน จ�านวน 16,607 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว จ�านวน 5,914 ล้านบาท

3. เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน / โครงการ ปี 2558 ที่ส�าคัญ

ธนาคารออมสินมีการจัดท�าแผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ�าปี และแผนธุรกิจรายกลุ่มลูกค้า
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการจัดท�าแผนได้บูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบ BSC , EVM , Risk Management และ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร
ระดับ กลุ่ม/สายงาน/ฝ่าย/ภาค และมีการสื่อสารแผนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัด (KPIs) จาก
ระดับธนาคารถึงระดับบุคคล

ณ สิ้นปี 2558 ผลการด�าเนินงานของธนาคารที่ส�าคัญมีดังนี้

ด้านการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แผน ผล วิเคราะห์ผลต่างจากแผน

ก�าไรสุทธิ

เงินฝากเพิ่มสุทธิ

สินเชื่อเพิ่มสุทธิ

17,990

78,000

72,000

22,699

130,202

120,636

จากการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สินตามทิศทางอัตราดอกเบี ้ย       
ในตลาดและสภาพคล่อง ท�าให้มรีายได้ดอกเบี้ยสทุธิสงูกว่าแผนและ
การปรบัปรงุประสทิธิภาพกระบวนการธุรกจิและงานสนบัสนนุท�าให้
มีค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต�่ากว่าแผน

จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ และสลากออมสิน
พิเศษและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องทั้งปี

จากการเร่งรัดการให้สินเชือ่ตามพันธกิจ และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ Soft Loan เพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs และมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยการให้สินเชือ่เพื่อพัฒนาชนบท ส�าหรับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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หน่วย : ล้านบาท

แผน ผล วิเคราะห์ผลต่างจากแผน

NPLs ของสินเชื่อรวม 
(ร้อยละ)

NIM (ร้อยละ)

การขยายช่องทาง
การให้บริการ

1.80

2.42

1.61

2.56

จากการเร่งรัดและติดตามของฝ่ายจัดการและการลงพื้นที่ของทีม
งานบริหารหนี้และกฎหมายร่วมกับภาค/เขต/สาขา ตั้งแต่ไตรมาส 
2 รวมทัง้ การออกมาตรการบรรเทาความเดอืดร้อน  แก่ลกูค้าทัว่ไป 
โดยผ่อนปรนเงือ่นไขการช�าระหนี ้และการแก้ไขปัญหาหนีส้นิครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา

จากการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาดและสภาพคล่อง โดยสามารถลดอัตราต้นทุน
ดอกเบี้ยได้มากกว่าสดัส่วนอตัราผลตอบแทนรวมที่ลดลงตามทศิทาง
อตัราดอกเบี้ยในตลาด ขณะที่ยงัรกัษาอตัราส่วนสภาพคล่องอยูภ่าย
ใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารก�าหนด

• เปิดสาขาใหม่ 31 แห่ง (18 สาขา 13 หน่วยให้บริการ)
 - สาขา ได้แก่ แม่ใจ, กุดข้าวปุ้น, นาวัง, สยามพารากอน, ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่),  
  ผังเมือง 4, บิ๊กซีพิบูลมังสาหาร, เดอะไนน์พระราม 9,  เซ็นทรัลพลาซา ระยอง,  
  เซ็นทรัลเวสต์เกต, เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์, มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ, ฮาร์เบอร์มอลล์  
  แหลมฉบงั, แพลทนิมั ประตนู�้า, โรบนิสนั บรุรีมัย์, เดอะครสิตลั ลาดพร้าว, เซ็นทรลัเฟสตวิลั  
  อีสต์วิลล์, โรบินสัน แม่สอด
 - หน่วยให้บริการ ได้แก่วัดร่องขุ่น,แพรกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เกาะกูด, กาบัง,      
  กรงปีนัง, ธารโต, แม่ลาน, กะพ้อ, ทุ่งยางแดง, เจาะไอร้อง, แม่เปิน, เมืองจันทร์
• บริการเครื่อง ATM เพิ่ม 183 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 6,077 เครื่อง 
• บริการเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติเพิ่ม 42 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 1,051 เครื่อง
• บริการเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้น 473 เครื่อง (ไม่รวมเครื่องทดสอบ)
• บริการเครื่องฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ เพิ่ม 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 158 เครื่อง
• บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่ม 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,060 แห่ง
• บริการโอนเงินต่างประเทศเพิ่ม 26 แห่งรวมทั้งสิ้น 1,070 แห่ง
• บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเพิ่ม 27 แห่ง รวม 1,074 แห่ง

ด้านที่มิใช่การเงิน

โครงการ/แผนงานที่ส�าคัญ ผลการด�าเนินงาน ปี 2558
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การพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

โครงการธนาคารออมสิน              
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนา
กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน

โครงการให้ความรู้
ทางการเงิน
Financial Literacy

โครงการธนาคารโรงเรียน

• เงินฝากออมสินประเภทใหม่ ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน, 5 เดือน (5M) (1/58),        
 15 เดือน, 10 เดือน, เพื่อประชาขน 129 วัน, 60 วัน, 102 วัน, 8 เดือน, 5 เดือน (5M) (2/58), 
 ออมเงิน ออมธรรม, 10 เดือน, สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 71-79
• เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตรูปแบบใหม่ ได้แก่ ออมสินทรัพย์ทวี 5/1, ออมสินทรัพย์ทวี 5/1 พลัส,   
 ออมสินสุขทวี 15/10 พลัส, ออมสินออมสุข 70/20 พลัส, ทรัพย์มั่นคงพลัส, ออมสิน 
 ทรัพย์ทวี 10

• จัดกิจกรรม“บวร”รอบรั้วออมสิน 14 แห่ง
• จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 10 ครั้ง
• สนับสนุนเงินในโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ตชด. 9 แห่ง  
• สนับสนุนกิจกรรมชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 9 กิจกรรม
• ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพระพทุธศาสนา โดยมอบโปรแกรมบญัชแีละคู่มอืการใช้โปรแกรมส�าหรบั 
 วัดให้กับไวยาวัจกรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
• เงินออมเพื่อน้อง โดยจัดกิจกรรมมอบทุนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ�านวน 17,910 ทุน

• จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ 1,103 แห่ง/ 2,213 คน

• กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SMEs จ�านวน 107 ราย ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม (สสว.)
• กลุ่มลูกค้าบุคคลฐานราก จ�านวน 10,788 ราย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

• เปิดธนาคารโรงเรียนเพิ่ม 120 แห่ง รวมเปิดด�าเนินการแล้ว 1,086 แห่ง 
• จัดแข่งขันกีฬาผ่าน กิจกรรม “ออมสิน  สร้างสุข สู่ประชาชน  มหกรรมข�ากระจาย” 12 ครั้ง 
 โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 35,070 คน
• จัดการประกวดดนตรี มีนักเรียนเข้าร่วม 11,110 คน
 - ผ่านกิจกรรม “ออมสิน สร้างสุข  สู่ประชาชน  มหกรรมข�ากระจาย” 12 ครั้ง
  มีนักเรียนเข้าร่วม 9,620 คน
 - จัดประกวด Symphonic Band มีนักเรียนเข้าร่วม 1,490 คน
• สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิชาการ มีโรงเรียนเข้าร่วม 2,478 แห่ง และนักเรียนเข้าร่วม  
 157,845 คน
 - คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : โรงเรียนเข้าร่วม 1,283 แห่ง นักเรียนเข้าร่วม  
  154,321 คน
 - ภาษาไทย : โรงเรียนเข้าร่วม 1,195 แห่ง/นักเรียนเข้าร่วม 3,524 คน

โครงการ/แผนงานที่ส�าคัญ ผลการด�าเนินงาน ปี 2558
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ทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานในปี 2559

ในปี 2558 ธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของ
ธนาคาร และเป็นไปตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) และแนวนโยบายการด�าเนินงานของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (Policy Guideline for SFIs) ซึ่งเป็นแนวทางที่ภาครัฐมีต่อธนาคารออมสิน โดยธนาคารได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยม ส�าหรับแผนวิสาหกิจปี 2559 - 2563 ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�าในการส่งเสริมการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
2. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
5. เป็นธนาคารเพื่อสังคม

 พร้อมค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อถ่ายทอดสู่ 
ขั้นตอนการน�าไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

ส�าหรับกรอบทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2559-2563 ธนาคารเน้นขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารให้เป็น
ไปตามกรอบทิศทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ พร้อมกับด�าเนินงานภายใต้แนวคิด GSB New ERA : Digital  
Transformation Banking ที่มุ่งพฒันาสงัคมไทยทกุระดับ สูช่วีติดิจทิลั พร้อมยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชนในระดับฐานรากและ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยนื ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงินทนุและบรกิารทางการเงนิ การแก้ไขปัญหาหนี้สนิ การส่งเสรมิ 
การออม การสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เยาวชนและประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนินโครงการตามนโยบายรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานในปี 2559 ดังนี้

รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) อุทิศตนเพื่อองค์กร (Allegiance)

ยืนหยัดในความถูกต้อง (Virtue) สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน (Excellence)

SAVE
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มุ่งเน้นรักษาสัดส่วนการให้สินเชื่อรายย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินเชื่อทั้งหมด เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินใน
ระบบให้แก่ลูกค้าบุคคล ลูกค้าฐานราก และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก พร้อมก�าหนดเป้าหมายการเติบโตของเงินฝากและ
สินเชือ่ตามทิศทางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)  เน้นการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการด�าเนินงานที่
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยมีทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานในปี 2558 ดังนี้

1. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)

โดยเพิ่มเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถรองรับการขยายธุรกิจและภารกิจหลักของธนาคารได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน บริหารพอร์ตสินเชื่อและเงินลงทุนให้มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม บริหารคุณภาพสินเชื่อพร้อมไปกับ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้ค้างช�าระ

2. ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development)

ยกระดับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” ด้วยการด�าเนินธุรกิจในระดับสากลที่
ครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุลในประเด็นส�าคัญด้านการออมใน 3 ด้าน คือ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
รับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) โดยน�าแนวคดิการพฒันาอย่างยั่งยนืมาด�าเนนิการในทกุมติขิองการด�าเนนิธรุกจิ โดย
ผนวกความรับผิดชอบตอ่สังคมเขา้ไปในทุกกระบวนการทางธรุกิจจนพัฒนาเปน็สว่นหนึง่ของขดีความสามารถขององค์กร ภายใตก้าร
มีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (Product & Solution)

มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ลกูค้าบคุคล กลุม่ลกูค้าฐานราก และกลุม่ลกูค้าธรุกิจและภาครัฐ พร้อมพฒันานวัตกรรมด้านผลติภัณฑ์และบริการทางการเงนิ (Product 
and Solution) ที่แปลกใหม่ ทันสมัย และครบวงจร รวมถึงบริการด้านธุรกรรม (Transactional Banking) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า รวมถึงบูรณาการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อให้บริการได้หลากหลาย
รูปแบบ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ พฤติกรรม และสอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต (Life Style) 
ของแต่ละกลุ่มลูกค้า 

4. ด้านภาพลักษณ์และการตลาด (Branding & Marketing)

มุ่งเน ้นการสร ้างภาพลักษณ์ที ่มั่นคงและทันสมัย พร ้อมสื ่อสารการ
ตลาดที ่เข ้าถึงกลุ ่มลูกค้าเป้าหมาย เชือ่มโยงกับการด�าเนินธุรกิจและทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี ่ยนแปลงไป พัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
(IMC)  โดยเฉพาะสื่อการตลาดรูปแบบใหม่ๆ และเครื่องมือที่ทันสมัยหลายรูป
แบบ ที่มีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องและ 
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ ความคุ้นเคย และความเชือ่มั่นของลูกค้าต่อธนาคาร
ออมสิน อันน�าไปสู่การใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง
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5. ด้านคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

ยกระดับคุณภาพการให้บริการและช่องทางบริการให้ครอบคลุม หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
เพิ่มความสะดวกสบาย สร้างความพึงพอใจ ความผูกพันธ์ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) พร้อม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้ในทุกที่ทุกเวลาและมีความทันสมัย ควบคู่กับการพัฒนา 
ขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญ สามารถให้ค�าปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ พร้อมสร้างทัศนคต ิ
เชิงบวกในการบริการลูกค้าด้วยใจ (Service Mind) 

นอกจากทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานทั้ง 5 ด้านที่ธนาคารใช้ในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว 
ธนาคารยังได้มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Fundamental Capabilities) เพื่อยก
ระดับมาตรฐานการบริหารจดัการองค์กร และมีความสามารถในการแข่งขันที่สงูข้ึน โดยพฒันาปรบัปรงุฐานข้อมลู งานวจิยัพฤตกิรรม
และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมบริหารจัดการและ
พฒันาทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นระบบ รองรับการด�าเนนิธุรกจิที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิงานของธนาคาร รวมถงึ
จัดการการปฏิบัติการและระบบงานภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในด้านต่างๆ 
ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพของระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) และทันต่อการแข่งขัน เปลี่ยนธนาคารไปสู่ยุค Digital Transformation Banking

แผนงาน/โครงการที่ส�าคัญในปี 2559

 เป้าหมายธุรกิจปี 2559 ธนาคารได้ประมาณการอัตราเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อที่ 1.5 เท่าของอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (GDP) เพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวมให้สูงขึ้น และควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
ในปี 2559 มีแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญดังนี้

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)

• โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
• โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการลงทุน
• แผนงานบริหารและควบคุมหนี้ค้างช�าระ
• แผนงานแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development)

• โครงการธนาคารโรงเรียน
• โครงการสานฝันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
• โครงการ CSR ธนาคารออมสิน
• แผนงานเสริมสร้างศักยภาพลูกค้าฐานราก 
 กลุ่มองค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป
• แผนงานสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
 และยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

• แผนงานแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (Product & Solution)

• โครงการเปิดให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต
• แผนงานเปิดให้บริการ Corporate Internet Banking
• แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 
ด้านภาพลักษณ์และการตลาด (Branding & Marketing)

• โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
• แผนงานส่งเสริมการตลาดธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์
• แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ 

ด้านคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

• โครงการขยายช่องทางการให้บริการ
• โครงการขยายช่องทางให้บริการด้วยเครื่อง Self Service
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์
• แผนงานพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

อย่างไรกต็าม ในปี 2559 อาจมปัีจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกทีส่่งผลให้การด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ธนาคาร
ก�าหนดไว้ ทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของไทย เช่น หนี้สินครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม ประชากร และพฤติกรรมของลกูค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ นโยบายรฐับาลและกฎระเบยีบที่ออกบงัคบัใช้ รวมไปถงึ
การแข่งขันของสถาบนัการเงินและไม่ใช่สถาบนัการเงินทีป่รบัตวัสงูขึน้ และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทัง้นี ้ธนาคารได้
มีการจดัการ โดยการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปัจจยัดังกล่าว พร้อมกบัการก�าหนดแนวทางและทบทวนกลยทุธ์ของธนาคาร
และกลยุทธ์ธุรกิจให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้มีผลด�าเนินการของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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การบริหารความเสี่ยง

1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน

ปี 2558 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากปัจจัยสนับสนุนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐและการลงทุน
ของภาคเอกชน การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ราคาน�า้มันที่อยู่ในระดับต�่า รวมทั้งปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ
ราคาสนิค้าเกษตรในตลาดโลกที่ตกต�่า ท�าให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในภาพรวมยงัไม่สามารถกระจายตวัทั่วถงึ อย่างไรกต็ามธนาคาร 
ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงโดย
การก�าหนดกรอบนโยบายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็น
ในเรือ่งต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้ด�าเนินการอย่างเหมาะสม 
เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญขององค์กร
ได้อย่างครบถ้วน

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล ซึ่งการด�าเนนิงานบริหารความเสี่ยงนั้น หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการระบคุวามเสี่ยง 
และประเมินระดับความเสี่ยง และก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงติดตามผล
และการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยง
ทีส่�าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ากรณีที่เกิดเหตกุารณ์ความเสี่ยงข้ึนจะสามารถจดัการความเสี่ยงได้ทนัท่วงท ีทั้งนี้ สายงานบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นผูป้ระสานงานและสนบัสนนุหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในการด�าเนนิการตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมาย 
และรายงานสถานะความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
คณะกรรมการได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร และมกีารรายงานการด�าเนนิงานบรหิารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลระดับกลยทุธ์และนโยบายการบรหิารความเสี่ยง ตลอดจนตดิตาม
ผลการน�าไปปฏิบติัของฝ่ายจดัการ เพื่อให้การบริหารจดัการความเสี่ยงประสานสอดคล้องกับหลกัการก�ากับดูแลกิจการ (Governance) 
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) และเป็นกลไกส�าคัญที ่
ผลักดันให้การด�าเนินงานสัมฤทธิ์ผล คณะกรรมการหลักที่ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการให้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของธนาคาร 
รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผูบ้รหิารสามารถน�าวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธ์ทีก่�าหนด
ขึ้นไปปฎิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการก�าหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง      
แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง รวมถงึให้ความเหน็ชอบกลยทุธ์และแผนการบรหิารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
และธุรกรรมของธนาคารออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรายงาน
สถานะความเสี่ยงธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ กฎบัตร
คณะกรรมการ ชุดที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแล
การบริหารกิจการที่ดี มีการประชุมร่วมกันเพื่อเป็นการบูรณาการ และเสริมสร้างการท�างานร่วมกัน

3) คณะกรรมการก�ากับดูแลการบริหารกิจการที่ดี  มบีทบาทในการก�ากับดูแลให้ธนาคารด�าเนนิงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักมาตรฐานสากล  และให้ความส�าคัญกับการบูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฏหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการด�าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน 
(Integrity-Driven Performance)

4) คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการสอบทานประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการควบคมุภายใน การก�ากบั
ดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
ค�าสั่งของธนาคาร  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร

5) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธนาคาร ก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ย สภาพคล่อง อตัราแลกเปลี่ยน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับนโยบายบรหิารความเสี่ยง  บรหิารโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างอตัราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกบันโยบายของธนาคาร ก�าหนด
อตัราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ห้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ก�าหนดนโยบายและแนวทางการก�าหนดราคาโอนผลติภณัฑ์ 
รวมถึงการอนุมัติแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง

6) คณะกรรมการบรหิาร มีบทบาทในการพจิารณาเสนอแนะนโยบาย กลยทุธ์ แผนการด�าเนนิธุรกิจ และแผนการควบคมุตดิตาม 
การบริหารงาน รวมถงึพจิารณาเสนอแนะทศิทางและหลกัเกณฑ์การลงทนุ การให้สนิเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสนิ
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสนิพจิารณาเหน็ชอบ รวมถึงพจิารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรและการบรหิารจดัการ
ด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด�าเนิน
ธุรกิจหลัก อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตของ
ธนาคารออมสิน เป็นต้น 
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4. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�าเนินงาน และการน�าไปปฏิบัติ 
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจยัภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ท�าให้ไม่ประสบความส�าเรจ็ตามทศิทางที่ก�าหนดไว้ ซึง่ส่งผล 
กระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

ธนาคารน�าแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทาง COSO (ERM-Integrated Framework) ซึ่งจะระบุปัจจัยเสี่ยงส�าคัญ 
ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategy Map) และตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน (KPIs) หลกัของธนาคาร มกีารทบทวนเกณฑ์
วัดระดับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงินในระดับ Base Case และ Worse Case ก�าหนดมาตรการ/แผนจัดการ
ความเสี่ยง และตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อใช้แจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning) ก่อนที่ผลการด�าเนินงานจะ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ประมาณการทางการเงิน ธนาคารจะให้ความส�าคัญกับระดับความเพียงพอของเงินกองทุนต่อ 
สินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง

ธนาคารออมสินมีการทบทวนนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management Policy) ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนั และติดตามความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ รายงานแก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 
Committee) อย่างสม�่าเสมอ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ไม่ให้เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

3. การจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

ธนาคารออมสินก�าหนดให้กลุ่มธุรกิจ (Business Unit) และกลุ่มสนับสนุน (Support Unit) ทบทวนการวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจยัเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายของกลุม่ธุรกจิ และกลุม่สนบัสนนุเป็นประจ�าทกุปี พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการและแผนจดัการ 
ความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลจัดท�าเป็นแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน  
ปี 2559 น�าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้ธนาคารมีผลการด�าเนนิงานที่บรรลเุป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธิภาพและความเสี่ยงอยูภ่ายใต้ระดับที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) 
และไม่เกินกว่าช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

นอกจากนี้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนเพิ่มปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้ปัจจัย
เสี่ยงมีความเป็นปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันกาล พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ Portfolio View of Risk เพื่อพิจารณา
ผลกระทบของความเสี่ยงในภาพรวมหากมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะมีระดับเงินกองทุน 
(BIS ratio) เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง โดยในปี 2558 ธนาคารมีปัจจัยเสี่ยงส�าคัญ จ�านวน 11 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ภาวะการแข่งขัน Credit ชื่อเสียงภาพลักษณ์ฐานข้อมูล การปฏิบัติตาม

กฎหมายภายนอก

สภาพเศรษฐกิจ คุณภาพสินเชื่อกระบวนการสินเชื่อ

การหยุดชะงักของ

ระบบงาน

ความต้องการลูกค้า Liquidity

สภาพคล่อง

บุคลากร - ทักษะ

ความสามารถ

ความช�านาญ

Strategic Operational Financial Compliance Image & Reputation

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสินปี 2558
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ในปี 2558 ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ของธนาคารยงัคงได้รบัผลกระทบจากปัจจยัเสี่ยงด้านเศรษฐกจิที่ชะลอลงค่อนข้างมาก ภาวะ
หนีค้รวัเรอืนอยูใ่นระดบัสงู ส่งผลให้รายได้และความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูค้าลดลง การปล่อยสนิเชือ่รายย่อยชะลอลง ระดบั 
NPLs เพิ่มขึ้น ธนาคารจึงก�าหนดโครงการพักช�าระหนี้ส�าหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ โครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิครูและบคุลากรทางการศึกษา มุง่เน้นการแก้ไขปัญหาแบบเบด็เสรจ็และยั่งยนื เพื่อให้ลกูหนี้มคีวามเข้มแขง็สามารถ 
กลับมาเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพของธนาคารได้ พร้อมกับเร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการให้สนองตอบความต้องการลูกค้า มีผลตอบแทน
ที่จูงใจและมีต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความเสี่ยงต�่ากว่ารายได้จาก
การขยายสินเชื่อซึ่งกระทบต่อ BIS ratio ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการก�าหนดค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ ค่อนข้างต�่าเมื่อ
เทียบกับระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อมิให้กระทบต่อลูกค้ารายย่อยจ�านวนมากของธนาคาร พร้อมกันนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการดูแล 
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ มีการปรับปรุงเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ก�าหนดระยะเวลามาตรฐาน (SLA) ในการจัดการข้อ
ร้องเรียน มีระบบติดตามการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบในสื่อ Social Network ต่างๆ ก�าหนดระดับความเสี่ยงและติดตามผลกระทบด้าน
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงด้านตลาด  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ และการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารในตลาดเงนิและตลาดทุน ทีม่ีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคาร 

ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกค่อนข้างผันผวน รวมถึงเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
อาทิ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการปรับลดค่าเงินของจีน ความไม่ชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐ (FED) ราคาน�า้มันโลกที่ปรับตัวลดลง สภาพเศรษฐกจิของสหภาพยโุรปทีอ่ยูร่ะหว่างฟ้ืนตวั รวมถงึปัญหาการก่อการร้ายในหลาย
ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรับตัวลดลงสูงสุดประมาณร้อยละ 15.76 และปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณร้อยละ 7.89 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 ขณะที่ปริมาณการ
ซื้อขายตราสารหนี้เฉลี่ยในตลาดรอง (Outright Trading) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 และระหว่างปี 2558 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 ครั้ง โดยปรับลดลงจากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 
1.75 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 และปรับลดลงเป็นร้อยละ 1.50 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 หลังจากนั้นคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 
1.50 จนถึงสิ้นปี ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว ธนาคารได้บริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังตามนโยบายการลงทุน และสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
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ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบในทางลบของ
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงาน ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง สัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) เพดาน 
ความเสี่ยง (Risk Limit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่ได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ ธนาคารมี
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงติดตามสถานะพอร์ตและความเสี่ยงเพื่อรายงานให้คณะกรรมการและ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในปี 2558 สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Policy) และนโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk Management in Banking Book Policy) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
สภาพแวดล้อมการด�าเนินงาน รวมถึงเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแล

2) การพัฒนาเครื่องมือในการวัด/ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
• การประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือ

อายุสัญญาคงเหลือ ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อ 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคตของธนาคาร (NII Sensitivity)  

• การวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยง อาทิ การวัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาด
ตราสารหนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี้ (Present Value of 1 basis point : PV01) และการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market)

• การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจ�าลอง  Value at Risk 
(VaR) ซึ่งเป็นการวัดความเสี่ยงภายใต้ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) และระยะเวลาถือครอง (Holding Period) ที่ก�าหนด 
โดยมีการทดสอบความแม่นย�า(Back Testing) อย่างสม�่าเสมอ

• การทบทวนเกณฑ์เพดานความเสี่ยงด้านตลาดของพอร์ตเงินลงทนุ เพื่อใช้ในการควบคุมความเสีย่งจากการลงทนุในบญัชเีพื่อ
การค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยก�าหนดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การก�าหนด PV01 Limit, VaR Limit, 
Stop Loss Limit และ NII Sensitivity Limit เป็นต้น

• การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ตามสถานการณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดร่วมกับสถานการณ์วิกฤติในตลาดที่
เคยเกิดขึ้น (Historical Data) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤติได้

• การประเมนิประสทิธผิลของอนพุนัธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอนพุนัธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกนัความ
เสี่ยงมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐาน
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• การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
• การจัดท�ารายงานสถานะการลงทุนและความเสี่ยงด้านตลาด โดยติดตามเป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเสนอ

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม�่าเสมอ
• การพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่ใช้ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า 

(Early Warning) ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ และมีการระงับการท�าธุรกรรมก่อนเกินเพดาน 
ความเสี่ยง (Risk Limit) ที่ก�าหนด ท�าให้การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�าระหนี้สนิและภาระผกูพนั เมื่อถงึก�าหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่ 
สงูเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทนุของธนาคารทั้งในปัจจบุนัและอนาคต นอกจากนี้ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องยงัเกดิจากการที่ธนาคารไม่สามารถยกเลกิ หรอืหกักลบความเสี่ยงที่มอียูจ่ากสนิทรพัย์ที่ถอือยู ่ท�าให้ต้องขายสนิทรพัย์
ในราคาต�่ากว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต�่าหรือเกิดภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง

ในปี 2558 ภาพรวมสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยตึงตัวขึน้จากปีก่อน จากการขยายตัวของสินเชือ่ที่สูงกว่า
การขยายตวัของเงนิฝาก โดยสินเชือ่ได้รับปัจจัยบวกจากการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้มี 
รายได้น้อย มาตรการสนับสนุนสินเชือ่แก่ธุรกิจ SMEs และมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่เงินฝากยังคงแข่งขันระหว่าง
ธนาคารเพ่ือรกัษาฐานลกูค้าและเสรมิสภาพคล่อง นอกจากนี้ยงัมกีารแข่งขันของผลติภัณฑ์ทางการเงินอื่น อาท ิกองทนุรวม และประกนั
ชีวิต ประกอบกบัอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่าต่อเนื่อง ท�าให้ภาคธุรกิจหนัมาระดมทนุผ่านตราสารหนี้มากข้ึน ส�าหรบัธนาคารออมสนิ  
มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลหลายโครงการ อาทิ สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) ให้แก่ผู้ประกอบ
การ SMEs สินเชื่อพัฒนาชนบทส�าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน ซึ่งธนาคารได้มีการบริหาร
จัดการโดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ก�าหนดอัตราผลตอบแทนจูงใจผู้ฝากอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายตัวในแต่ละช่วงอายุ  
เพื่อให้มีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 60 วัน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 102 วัน เงินฝาก 
เผื่อเรียกพิเศษเพื่อประชาชน 129 วัน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน 
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี รวมถึงการระดมเงินฝากจากผู้ฝากรายใหญ่ ท�าให้ธนาคารสามารถจัดหาสภาพคล่องได้เพียงพอที่จะรองรับ
การขยายตัวของสินเชื่อ โดยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 ในการบริหารความเสี ่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที ่
ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี ่ยงด้านสภาพคล่อง และควบคุมดูแลสภาพคล่องโดยรวม เพื ่อให้มั ่นใจ
ว่าธนาคารมีสภาพคล่องที ่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจในสภาวะ
แวดล้อมปกติ และมีแหล่งเง ินทุนหรือสินทรัพย์ที ่พร้อมจะเปลี ่ยนเป็นเงินสดได้เพียงพอที ่จะรองรับ
ภาวะวกิฤต ิ ตามกรอบนโยบายการบรหิารความเสี ่ยงและอยู ่ภายใต้ระดบัความเสี่ยงที ่ยอมรับได้  
(Risk Appetite) ที ่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และอยู่ภายใต้สัญญาณเตือนระดับ 
ความเสี่ยง (Trigger) เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่ก�าหนดและได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง นอกจากนีย้งัมคีณะท�างานด้านบริหารสภาพคล่องซ่ึงประกอบ
ด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่พิจารณาแนวทางการระดมเงินฝาก การลงทุน
และการให้สินเชือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคาร
อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้ ทั้งนี้ มีการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในปี 2558 สรุป
สาระส�าคัญ ดังนี้   

59-03-070 080-091 4C_Aomsin New15-06_Y uncoated.indd   85 6/15/16   7:52 PM



86

1. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
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
ที่มากกว่าปกติในสัดส่วนที่ต่างกัน การก�าหนดอัตราส่วนลดที่จะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น  
โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผูบ้ริหารระดับสงูเป็นประจ�าทกุไตรมาส ซ่ึงผลการทดสอบ
ภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่องในปี 2558 พบว่าธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับภาวะวิกฤติทั้ง 3 กรณี

• การทบทวนแนวทางและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Liquidity Contingency Funding Plan) ซึง่ได้ก�าหนด
สญัญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicator) เพื่อใช้บ่งช้ีสถานการณ์ผดิปกตด้ิานสภาพคล่อง และตดิตามอย่างสม�่าเสมอ พร้อม
ทั้งก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการด�าเนินงาน ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบ
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการบรหิารจดัการกรณปีระสบภาวะวกิฤตด้ิานสภาพคล่องทีอ่าจเกดิขึ้น
ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

3. การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
• การจัดท�ารายงานในการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นรายสปัดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส และมกีารประมาณ

การอัตราส่วนด้านสภาพคล่องที่ส�าคัญ เพื่อน�าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
• การพัฒนาระบบงานรายงานอัตราส่วนด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS)
   เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงสถานะและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้เป็น 

              ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

7. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของ
ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายช�าระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือ

มีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถช�าระหนี้คืนได้ จนเป็นเหตุให้ถูกปรับ
ลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและ
รายได้ของธนาคาร
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ทัง้นี้ ธนาคารได้ตระหนกัถงึภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนั จงึได้ตดิตามและดูแลอย่างใกล้ชิด เพือ่จะได้น�ามาปรบัปรงุ
หลักเกณฑ์ของการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงธนาคารยัง 
มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ปรับปรุงกระบวนการอ�านวย
สินเชื่อ และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

1) ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทาง
มาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร รวมถงึเป็นเครื่องมอืในการสนบัสนนุยทุธศาสตร์การเพิ่มประสทิธภิาพ และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร

2) ทบทวนนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและการบริการด้านสินเชื่อของธนาคาร 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ

3) ทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอ�านวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การอ�านวยสินเชื่อ
มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance) ที่สอดคล้องกับหลัก
การบริหารความเสี่ยงที่ดี

4) ก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ ได้แก่ 
4.1) ก�าหนดวงเงินให้กู้รวมสูงสุดต่อรายส�าหรับการให้สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน และ/หรือมีบุคคล

ค�้าประกัน เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ 
4.2) ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย หรือ DTI Ratio เพื่อให้  

ผู้กู้มีเงินได้คงเหลือเพียงพอต่อการด�ารงชีพ และลดโอกาสการเกิด NPLs ในอนาคต 
4.3) ก�าหนดมาตรฐานก�าไรสทุธิของแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณความสามารถในการช�าระหนี้ของลกูค้าธนาคาร

ที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ทบทวนโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Product Program : CPP) เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อ

ธุรกิจที่ธนาคารจะสนับสนุน
6) ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อให้ธนาคารมีการกันเงินส�ารองอย่างเพียงพอและสามารถรองรับ

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7) พัฒนาและปรับปรุงแบบจ�าลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย Credit Scoring Model, Credit Risk Rating 

Model และ Credit Risk Rating for Small Business Model เพื่อให้สามารถคัดกรองและประเมนิความเสี่ยงของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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8) พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชือ่ของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

8.1) ระบบงานสนับสนนุกระบวนการสินเชื่อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึ่งประกอบด้วย ระบบพิจารณา
อนมัุติสนิเช่ือ (Loan Origination System : LOR) และระบบบรหิารหลกัประกนัสนิเชื่อ (Collateral Management System : CMS) และ
ระบบติดตามกระบวนการทางกฎหมาย (LS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและขีดความสามารถในการแข่งขัน

8.2) ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ฐาน
ข้อมูลนิติบุคคล (Decision Support System : DSS) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) และระบบค�านวณคะแนนสินเชื่อ 
(Blaze Advisor) 

8.3) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) เพื่อสนับสนุนการค�านวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS 
Ratio) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ตด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)

9) ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ 
• ก�าหนดอัตราส่วนการก�ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคารให้สินเชื่อ ลงทุน 

ก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่ง
โครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกันมากเกินไป 

• ก�าหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มิให้มีการกระจุกตัว
ในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป  

• มีการสอบทานเงินให้สนิเช่ือ เพ่ือติดตามการปฏิบตังิานด้านสนิเชื่อให้เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด และสอดคล้องกบัแนวทาง
ของหน่วยงานก�ากับดูแล

10) มีกระบวนการบริหารจดัการหนี้ (Debt Management Process) เพื่อป้องกนัและแก้ไขหนี้ค้างช�าระ รวมทั้งมรีายงานข้อมลู
ลูกหนี้ค้างช�าระ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11) จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต พร้อมสนับสนุนการ
สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

          8. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสีย่งด้านปฏิบติัการ หมายถึง ความเสี่ยงจากการขาดการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่หรอืขาดธรรมาภิบาลในองค์กรทีเ่กีย่วข้อง
กับกระบวนการปฏบิติังานภายใน บคุลากร ระบบงาน หรอืเหตกุารณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุของธนาคาร

     รวมถึง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึง่ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอื่น โดยเฉพาะ 
                 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และด้านชื่อเสียง

ภาพรวมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ในปี 2558 ธนาคารยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากปัจจัยภายนอกธนาคาร 

อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม การทุจริตบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต ที่เกิดจากมิจฉาชีพ
ท�าการคัดลอกข้อมูลบัตร และจากการติดตั้งเครื่องคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็คทรอนิคส์ (Skimmer)  
ซึง่เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารออมสนิจงึให้ความส�าคัญต่อการบรหิาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบตักิารที่มปีระสทิธิภาพ และครอบคลมุการด�าเนนิงาน

ทั่วทั้งธนาคารอย่างเพียงพอ และเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันกาล  
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ธนาคารได้มีการจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็น

เครือ่งมือในการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างและการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร อันจะเป็นการสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดี และมีหลักในการค�านวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะรองรับ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบตักิารของธนาคาร ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลของกระทรวงการคลงั และการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย 
นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการแล้ว ธนาคารมีการจัดท�านโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

• นโยบายการออกผลติภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy)  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลติภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร  
เพิ่มศักยภาพเชิงการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และขยายฐานลกูค้าของธนาคาร  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�าหรับการเรียกคืนการด�าเนินงาน การจัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจัดท�า
แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP)

• นโยบายการประกันภัย (Insurance Policy) เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทรัพย์สิน และหนี้สินหรือความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นของธนาคารทั้งหมดมีการท�าประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ 
การประกันภัยในภาพรวมได้อย่างมปีระสทิธิภาพสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล รวมทั้งมแีนวทางการพิจารณาคดัเลอืก 
บริษัทประกันภัยที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ถ่ายโอนความเสี่ยงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

• นโยบายการใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารภายนอก (Outsourcing Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้บริการจากผูใ้ห้บรกิารภายนอก
ของธนาคารโดยค�านึงถงึความส�าคญัของกลุ่มงานทีม่ีต่อธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ทีส่�าคัญ  
3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงจากการใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารภายนอก การบรหิารความต่อเนื่องในการด�าเนนิธรุกจิและการให้
บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งการดูแลคุ้มครองลูกค้า โดยเน้นให้มีระบบในการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลของลูกค้า  

ท้ังนี้ ทกุนโยบายจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายทกุปี เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาท ิการด�าเนนิธรุกจิของ
ธนาคาร  การปรับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานก�ากับดูแล คณะกรรมการธนาคาร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางการจัดการ และมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการระบุ  การประเมิน  การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และ

รายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับ ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ และ
สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือที่ส�าคัญ เพื่อใช้ในการติดตาม และควบคุม 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ดังนี้

1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA ) ธนาคารได้ก�าหนดให้หน่วยงานมี
การทบทวนการประเมินความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรอืทกุครั้งที่มกีารเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเสี่ยงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานของธนาคาร และให้หน่วยงานติดตามและรายงานความเสี่ยงรายไตรมาสผ่านระบบงานการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง
และควบคุมภายใน

2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection) ธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูล 
ความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) ผ่านระบบงาน Loss Data เพื่อให้สามารถจัดท�ารายงานได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีการจัดเก็บฐานข้อมูลความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ ซึง่จะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานความเสียหายทันทีที่ตรวจพบ จากนั้นจะมีการรวบรวม ติดตาม และวิเคราะห ์
ความเสียหายที่เกิดขึน้เป็นรายเดือน และสรุปภาพรวมประจ�าปี น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขป้องกัน  

3) การท�าประกันภัย ธนาคารตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติต่างๆ   
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการปฏิบัติงานทั้งจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหาร
ของธนาคาร ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินการของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงได้จัดท�าประกันภัยทรัพย์สิน และหนี้สินหรือ 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงและลดความเสียหายของธนาคาร

4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ธนาคารได้ทบทวนนโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Policy)  ทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) และเกณฑ์การวิเคราะห์  
ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) รวมทั้ง ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง (RA) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
ธุรกิจ (BIA) และทบทวนช่วงเวลานานที่สดุที่ยอมรับได้ หากธนาคารจ�าเป็นต้องหยดุด�าเนนิธุรกรรมงานที่ส�าคัญ (Maximum Allowable 
Outage : MAO) เพื่อวิเคราะห์และก�าหนดล�าดับของธุรกรรมงานที่ส�าคัญ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�าและปรับปรุงแผนความต่อ
เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของธุรกรรมงานที่ส�าคัญและธนาคารออมสินสาขา รวมทั้งด�าเนินการทดสอบแผน 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของธุรกรรมที่ส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี และทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง ( Bank-wide BCP 
Testing Exercise) ทุก 3 ปี รวมทั้งมีการทดสอบแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) ส�าหรับระบบงานหลัก 
(Core Banking System)

5) ธนาคารได้ประเมินความเสี่ยง (RA) ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง เป็นประจ�าทุกปี รวมทั้ง มีการ
ดูแลมาตรฐานสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยส�าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น  
มีระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และความชืน้ ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้าลัดวงจร ระบบป้องกันการถูกโจรกรรมและ
วินาศกรรม เป็นต้น

6) ธนาคารออมสินได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Sys-
tem : ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2005 ที่ธนาคาร
ได้รับการรับรองเมื่อปี พ.ศ. 2554 (2554-2557) โดยธนาคารได้รับ International ISMS Certificate จากการตรวจประเมินของบริษัท  
บโูรเวอริทสั เซอทิฟิเคช่ัน จ�ากัด ซ่ึงตรวจรับรองโดยผูใ้ห้การรบัรองมาตรฐาน (Certification Body) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
ที่เป็นมาตรฐาน สากล ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่นใหม่ และเป็นธนาคารเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่อเนื่องจาก
เวอร์ชัน่เดมิถงึเวอร์ชั่นใหม่อันเป็นการยืนยันถงึ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบงานให้บริการหลักของธนาคาร ซึง่มีขอบเขต
ครอบคลุมส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการให้บริการระบบ CBS (Core Banking Systems)  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง 

โดยในปี 2558 ผู้ให้การรับรองมาตรฐานของบริษัทบูโรเวอริทัสฯ ได้เข้าสอบทานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
ซึ่งผลการสอบทาน ธนาคารออมสินยังคงมีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากลฯ
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9. ความเพียงพอของเงินกองทุน 

ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เงินกองทุนของธนาคารอาจไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ  
ไม่เพียงพอที่จะรองรับความสูญเสียหรือผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดหมาย (Unexpected Loss) รวมถึงไม่เพียงพอต่อการรองรับกฎระเบียบ
ของทางการและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) เพื่อรองรับ
การด�าเนนิธุรกิจทั้งในปัจจบุนัและอนาคต จงึมีการจดัท�าประมาณการด�ารงเงินกองทนุ (Capital Planning) เพื่อให้สามารถรองรบัการ
ขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารในระยะสั้น (แผนประจ�าปี) และในระยะยาว (แผนวิสาหกิจ ปี 2558 - 2562) นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
การทบทวนสญัญาณเตอืนระดับความเสี่ยง (Early Warning) และเพดานความเสี่ยง (Limit) ให้สอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิงานของ
ธนาคารอย่างสม�่าเสมอ ก�าหนดวิธีปฏิบัติกรณีเกินเพดานหรือสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง BIS ratio พร้อมทั้ง มีการติดตามฐานะ
เงินกองทุนของธนาคารและทดสอบผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง และสถานการณ์ส�าคัญต่างๆ ที่มีต่อ BIS ratio ในลักษณะ Portfolio 
View of Risk เพือ่ให้มั่นใจได้ว่า ภายใต้สถานการณ์จ�าลองต่างๆ ธนาคารยังมีเงินกองทุนเพียงพอทีจ่ะรองรับความเสีย่งที่อาจเกิด
ขึ้น รายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคารออมสินอย่างสม�่าเสมอ และตามที่กระทรวงการ
คลังมอบหมายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในปี 2558 ธนาคารออมสินมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการน�าหลักเกณฑ์ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาถือปฏิบัติโดยครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558) ตามหลักเกณฑ์ Basel II ที่ร้อยละ 10.80 
และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงคิดเป็นร้อยละ 10.24 สูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงิน
กองทุนที่ ธปท. ก�าหนด ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.5 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.25  
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การก�ากับดูแลกจิการทีดี่เป็นปัจจยัที่ส�าคัญในการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธิภาพ โปร่งใสและน่าเช่ือถอื สร้างความสมดุลระหว่าง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่น�าไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม การเพิ่มมูลค่าในกิจการและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว  

 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ธนาคารมีการจดัโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภายในองค์กร เพื่อเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร  
ผู้บริหาร พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึ่งการจัด
โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการส�าคัญ ดังต่อไปนี้

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

การจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน  หากมีการร้องเรียน ต้องมีค�าอธิบายได้ 
4. Transparency ความโปร่งใส ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
 4.1 ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้   
 4.2 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  (Transparency of Information Disclosure) แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation  การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ  นั้น  

จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
7. Participation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสรมิให้เกดิการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็

เกี่ยวกับการด�าเนินการใดๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด�าเนินธุรกิจ  มีการด�าเนินงานที่มีคุณภาพ
ประสทิธิภาพ  และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีบทบาทในการมส่ีวนร่วมเสนอความคดิเหน็ร่วมตดัสนิใจและ/หรอืร่วมมอืกนัในการ
ด�าเนินการ  ซึ่งสอดคล้องกับ “หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552” ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั คณะกรรมการธนาคารก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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1. ผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนมุ่งมั่นที่จะน�าเอาหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล ทั้ง 7 ประการ คือ 
Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใช้ในการ
ด�าเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

2. คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการธนาคารและผู้อ�านวยการธนาคารออกจากกันอย่างชัดเจน

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

4. คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้ตามความเหมาะสม เพือ่ช่วยพิจารณากลัน่กรองงานทีม่ี
ความส�าคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมนิผลตนเองรายปี  เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าที่ของคณะ
กรรมการธนาคาร

7. คณะกรรมการธนาคารเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดจรรยาบรรณของธนาคาร  เพือ่ให้คณะกรรมการธนาคาร  ผูบ้รหิารและพนกังาน
ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร

8. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร ทั้งในเรื่องทางการเงนิและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงนิอย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได้  และ
ทันเวลา เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีของธนาคาร ได้รบัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั รวมทั้งมหีน่วยงานรบัผดิชอบเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ของธนาคารให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

9. มีระบบการคัดสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผดิชอบในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทกุระดับอย่างเหมาะสมและมกีระบวนการสรรหา
ที่โปร่งใสเป็นธรรม

แผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ธนาคารได้น�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที ่ดีสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที ่ดี  

ปี 2558 - 2562 เป็นกรอบในการด�าเนินงาน ซึ่งได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาผู้น�าองค์กร

เป้าประสงค์  เพื่อให้ธนาคารสามารถพัฒนาผู้น�าองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถน�าพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่	2	การพัฒนาคนดีและมีความสามารถ

เป้าประสงค์ เพื่อให้พนักงานของธนาคารมีความตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่	3	การพัฒนาระบบงาน

เป้าประสงค์  เพื่อให้ธนาคารมีกระบวนการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่	4	การพัฒนาระบบการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เป้าประสงค์ เพือ่ให้ธนาคารมีระบบการก�ากับการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์ทีค่รอบคลุมตัง้แต่การรวบรวมกฎระเบียบ การน�าไป
ปฏิบัติ การอบรมและสื่อสาร การติดตามและการรายงาน
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การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	สคร.

1.	การด�าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) เป็นความคาดหวังของภาครัฐที่มีต่อธนาคารภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ภารกิจและบทบาทของธนาคารในปัจจุบัน เพื่อให้
ธนาคารมีความชัดเจนในทิศทางการด�าเนินงาน

กระทรวงการคลงัได้ก�าหนดแนวนโยบายผูถ้อืหุน้ภาครัฐส�าหรับธนาคารออมสนิไว้  ดังนี้  “มุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน  
และเศรษฐกิจฐานราก  และส่งเสริมการออมของประชาชน  โดยมีการบริหารจัดการ  ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ”

ในปี  2558  ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายภารกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งธนาคารสามารถบรรลุภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นที่ประจักษ์ 

2.	สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น

กระทรวงการคลังก�ากบัดแูลกิจการธนาคารตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน โดยควบคุมธนาคารผ่านการแต่งตัง้ 
คณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของธนาคาร  

คณะกรรมการธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของภาครัฐ และไม่กระท�าการใดๆ  อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของภาครัฐ 

3.		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1		โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคารอื่นในคณะกรรมการธนาคาร ระหว่างวันที่   
1  มกราคม - 3  ธันวาคม 2558 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีองค์ประกอบ ดังนี้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นายสมชัย สัจจพงษ์ (ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558) 

นายประสิทธิ์ สืบชนะ 

นายสาธิต รังคสิริ (ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558) 

นายวัชรา ตันตริยานนท์   

พลเอกอักษรา เกิดผล (ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558)

นายพิษณุ วิชิตชลชัย

นายประภาศ คงเอียด

นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ

นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย  (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558)

ประธานกรรมการ

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ  

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นายกุลิศ สมบัติศิริ 

นายประภาศ คงเอียด

นายสุทธิชัย สังขมณี

นายพิพัฒน์ ขันทอง 

นายพิษณุ วิชิตชลชัย

นางวรรณิภา ภักดีบุตร 

นายเจษฎา พรหมจาต 

นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล 

นางปรารถนา มงคลกุล  

นายชูศักดิ์ สาลี 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 

ประธานกรรมการ

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ  

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีองค์ประกอบ ดังนี้

อ�านาจหน้าที่

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในการควบคุม ก�ากับและจัดการ 
ธนาคารไว้ ดังนี้ 

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

อื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  และให้ผู้อ�านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึง่กิจการของธนาคารออมสินรวมถึงก�าหนดขอบเขต

ทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่างๆ  
ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอ�านาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ข้อบังคับและระเบียบ และข้อก�าหนดของธนาคารออมสิน และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้มีอ�านาจหน้าที่ในการบรรจุ 
แต่งต้ังหรือเลื่อนต�าแหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินยั หรือถอดถอนจากต�าแหน่งพนกังานตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ก�าหนด และก�าหนดวิธีปฏิบติัเก่ียวกับการด�าเนนิงานของธนาคารและการปฏิบตังิานของพนกังาน ทั้งนี้  โดยไม่ขัดหรอืแย้งกบันโยบาย 
ระเบียบ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการ”

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร

กรรมการธนาคาร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยกรรมการทุกคน 
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจนมีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ

ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร

กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน  เป็นไปตามนิยามของ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หมายถึง “กรรมการ
จากภายนอกที่ไม่ได้มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันรัฐวิสาหกิจ และ
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถท�าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน”

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยประธาน
กรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ไม่เกิน 2 วาระติดกัน

3.2	คณะกรรมการชุดย่อย	

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร           

คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร

1 

2

3

4

นายสาธิต รังคสิริ (ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558) 
นายประสิทธิ์ สืบชนะ (วันที่ 8 กันยายน - 3 ธันวาคม 2558 )    
นายประภาศ คงเอียด (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)  

นายวัชรา ตันตริยานนท์ (ถึงวันที่ 3 ธันวาคม  2558 ) 
นางปรารถนา มงคลกุล (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)  

นายประภาศ คงเอียด (ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558) 
   นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 

ประธานกรรมการ

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการและเลขานุการ  

• พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

• พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชือ่ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสินให ้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

• พจิารณาอนมุตักิารลงทนุ การให้สนิเชือ่ และการประกอบธรุกจิอืน่ของธนาคารออมสนิตามทีค่ณะกรรมการธนาคารออมสนิ
มอบหมาย

• ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคารออมสิน
• พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปและหนี้ที่มีปัญหา การประเมินมูลค่าหลักประกัน การตัด 

หนี้สูญ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นการลงทุน การให้สินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ

ธนาคารออมสิน
• พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปีของธนาคารออมสิน
• ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ตามแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของธนาคารออมสิน
• พจิารณากลั่นกรองหรืออนมัุติการโอนงบประมาณ  และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซ่ึงได้รับการจดัสรรงบประมาณ

แล้วตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ด้านบุคลากร  

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

ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน
• พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตราก�าลังคน และวิธีการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสินต่อ 

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
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นายพิษณุ วิชิตชลชัย

นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ (ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ) 
นายเจษฎา  พรหมจาต  (ตั้งแต่วันที่  24  ธันวาคม 2558)   

นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ (ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ) 
นายชูศักดิ์ สาลี (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน 

ประธานกรรมการ

กรรมการ  

กรรมการ  

เลขานุการ  

• 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

• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงนินั้น ได้จดัท�าอย่างครบถ้วนถกูต้อง  
และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

• สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง  

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

• สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจ�าป ี 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ แผนบริหารและพฒันาทรพัยากร ข้อตกลงประเมนิผลการปฏบิตังิาน และคูม่อืการปฏิบตังิานของสายงาน 
ตรวจสอบภายใน

• จดัท�ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผดิชอบในการด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิ โดยต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสนิ และมกีารสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• ประสานงานกบัฝ่ายจดัการ ผูส้อบบญัชี และองค์กรก�ากับดูแลอ่ืน เพื่อให้การด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิบรรลวุตัถปุระสงค์
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ประสานงานเกี่ยวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี  และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดที่เหน็ว่าจ�าเป็น  
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน  

• ก�ากบัดูแลการพัฒนาบคุลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพจิารณาความเพยีงพอของจ�านวนและทกัษะของผูต้รวจสอบ
ภายในตามสภาพแวดล้อมที่ธนาคารออมสินด�าเนินอยู่ คุณสมบัติที่ส�าคัญ รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์  
ธุรกิจ และทักษะทางด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม

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

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

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

• ก�าหนด ทบทวน และให้ความเหน็ชอบ นโยบายการบรหิารความเสี่ยง แผนแม่บทบรหิารความเสี่ยง รวมถงึให้ความเหน็ชอบกล
ยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ  เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และธุรกรรมของธนาคารออมสินที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่ออนุมัติ

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

ประสิทธิภาพ
• ดูแลความเพยีงพอของทรพัยากรที่ใช้ในการบรหิารความเสี่ยง เช่น บคุลากรของสายงานบรหิารความเสี่ยง ระบบงานในการ

รองรับการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณาระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ในการท�าธุรกรรมหรอืการออกผลติภณัฑ์ใหม่ (Product Program) ของธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์

ท่ีส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง  ก่อนที่จะน�าเสนอเพื่อพจิารณาอนมุตักิารท�าธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคารออมสนิหรือคณะกรรมการ
ที่ธนาคารมอบหมายต่อไป

• ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคารออมสนิ  เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสนิและคณะกรรมการตรวจ
สอบ  (Audit Committee)

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

1 

2

3

4

5

6

7

นายวัชรา ตันตริยานนท์ (ถึงวันที่ 3 ธันวาคม  2558) 
นายสุทธิชัย สังขมณี (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)   

นายประภาศ คงเอียด (วันที่ 21 เมษายน - 3 ธันวาคม 2558) 
นางวรรณิภา ภักดีบุตร (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 )  

นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

นางปรารถนา มงคลกุล (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 

รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ  

เลขานุการ  

ผู้ช่วยเลขานุการ  

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
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• ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงาน ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   
การก�ากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสนิพจิารณา และการสอบทานสนิเชื่อของธนาคาร ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

• ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคารออมสินตามหลักการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน 

• ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม น�าเสนอ 
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

• พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจ�าปี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม น�าเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณา และให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและงบประมาณ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบวงเงินงบ 

•  ก�าหนดหลกัเกณฑ์การสนบัสนนุกิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Scoring Model) รวมถงึงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

• ส่งเสรมิและเผยแพร่วัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

• ควบคุมและติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทาน 
สินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบถึงการด�าเนินงานที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว

• จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสนิเพื่อทราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส รวมถงึจดัท�ารายงาน
การก�ากับดูแลกจิการที่ดี การก�ากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ การสอบทานสนิเชื่อและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมประจ�าปี

• เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จ�าเป็น เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานของธนาคารออมสิน ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสอบทานสินเชือ่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจ�าปีอย่างมีประสิทธิภาพ  
ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการภายในและผู้บริหารของธนาคารออมสิน

• เพือ่ประโยชน์ต่อการปฏบิัติหน้าทีต่ามทีก่�าหนดในกฎบัตรข้างต้น อาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ ทีค่ณะกรรมการธนาคาร
ออมสนิชดุปัจจบุนัได้แต่งตัง้มาร่วมให้ความเหน็หรอืพจิารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ มอี�านาจออกหนงัสอืสอบถามหรอืเรยีกบคุคล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดในกฎบัตรมาให้ถ้อยค�า ส่งค�าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
ใดๆ เพื่อมาตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

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

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1 

2

3

4

5

6

7

8

พลเอกอักษรา เกิดผล (ถึงวันที่ 11ตุลาคม 2558) 
นางวรรณิภา ภักดีบุตร (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)   

นายสุทธิชัย สังขมณี (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

นางปรารถนา มงคลกุล (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558) 

ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสินอาวุโส ทุกท่าน

รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน ทุกท่าน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน สายงานก�ากับและควบคุม

ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

ประธานกรรมการ

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

เลขานุการ  

ผู้ช่วยเลขานุการ  

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
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5.  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

• พจิารณาให้ความเหน็เก่ียวกับการปรับปรุงประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์  

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

เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
• ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
• แต่งตั้งคณะท�างานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
• บูรณาการกระบวนการท�างานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศ และหลกัเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลถุงึผลการด�าเนนิ
งานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

6.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

• เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการธนาคารออมสินให้เป็นไปตามสัญญาจ้างท�างาน
บริหารในต�าแหน่งผู้อ�านวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

• พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิต่อคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน  ภายใต้ข้อตกลงที่ท�าไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างท�างานบริหาร

• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อ�านวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบ

1 

2

3

4

5

1 

2

3

4

นายประสิทธิ์ สืบชนะ (ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558)
นายประภาศ คงเอียด (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)   

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ�านวน 9 คน

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จ�านวน 9 คน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและกิจการสัมพันธ์

นายประสิทธิ์ สืบชนะ (วันที่ 21 เมษายน - 3 ธันวาคม 2558)
นางวรรณิภา ภักดีบุตร (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)  

นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ (วันที่ 2 เมษายน - 3 ธันวาคม 2558) 
 นายพิพัฒน์ ขันทอง (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ประธานกรรมการ

กรรมการ  

กรรมการ  

เลขานุการ  

ผู้ช่วยเลขานุการ  

ประธานกรรมการ

กรรมการ  

เลขานุการ  

ผู้ช่วยเลขานุการ  

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ต�าแหน่ง

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

3.3		การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความส�าคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ การได้รับข้อมูลที่ส�าคัญอย่างถูกต้อง 
ทันกาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ มีผลต่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการก�าหนดการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี ก�าหนดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจจัดให้มีประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2558 มีการ
ประชุมคณะกรรมการ จ�านวน 15 ครั้ง เป็นวาระปกติ จ�านวน 14 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
ก�าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิม และก�าหนดกรอบทศิทางการด�าเนนิงานปี 2559 - 2563  รวม 1 ครั้ง โดยจดัส่งเอกสารการประชมุให้
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชมุตามอตัราการเข้าร่วมประชมุได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
และ ในการประชุมกรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นใน
วาระการประชุมนั้น หรือออกจากห้องประชุม

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และ
โบนัสกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556)
• ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท
• กรรมการ  เดือนละ 10,000 บาท 
2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคารออมสิน 
• ประธานกรรมการ ครั้งละ 12,500 บาท
• กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท 
ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
2.1 กรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ ให้ได้รบัเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ในอตัราเท่ากบัเบีย้ประชมุกรรมการ
ธนาคาร เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการธนาคารได้รบัเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนกุรรมการ/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   
   ตามระดับของผลก�าไร และถ้าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มคนละ 10,000 บาท
• ประธานกรรมการให้ได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25
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3.4		ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนผู้อ�านวยการธนาคาร
ออมสิน ท�าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการธนาคารออมสินเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายใต้ข้อตกลงที่ท�าไว้
กับคณะกรรมการธนาคาร และตามเง่ือนไขสญัญาจ้างท�างานบรหิารตลอดจนเสนอแนะอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผูอ้�านวยการ
ธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา 

3.5		การพัฒนากรรมการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ

ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของการ 
เป็นกรรมการ ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการ 
เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหารจดัการสถาบนัการเงิน การบรหิารธุรกิจ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อช่วยสนบัสนนุ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

คณะกรรมการทุกท่าน ได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2558 
ธนาคารได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 
(SFE) หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรผู้บริหารระดบั
สูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) การสัมมนา 2015 IIA Intenational 
Conference ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors - IIA) หัวข้อ “Audit Committee Seminar 
Get Ready for the Year End” ของสถาบันสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย       

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างองค์กร และประเด็นกฎหมายส�าคัญที่
ควรทราบส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคารออมสิน ความเป็นมาของธนาคารออมสิน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อน�าเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกครั้ง โดยในการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การชมวีดีทัศน์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยในปี 2558 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และในเบื้องต้นได้น�าส่งเอกสารที่
ส�าคัญ ได้แก่ กฎหมายธนาคารออมสนิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบตักิรรมการรฐัวสิาหกจิ หลกัการและแนวทางการก�ากบัดูแลที่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง คู่มือจรรยาบรรณของพนักงาน  
ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน คู่มือระบบการควบคุมภายในธนาคารออมสิน แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน แผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณประจ�าปี โครงสร้างธนาคารออมสิน รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน โครงสร้างคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
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3.6	 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร

การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงาน 
ที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ซึง่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 คณะกรรมการ 
มีการประเมินตนเอง จ�านวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย

การประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จ�านวน 6 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ประชุม ความเป็นอสิระ ความพร้อมในการปฏิบตัภิารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ การปฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการ 
และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จ�านวน 6 ส่วน ได้แก่ การประชุมคณะ
กรรมการ การสื่อสาร ขั้นตอนการท�างาน ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คณะกรรมการได้พิจารณาการประเมินตนเอง ปี 2558 ร่วมกัน และได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อน�าไปสู่การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3.7	 รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ

	 ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่ส�าคัญของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

	 การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ในรัฐวิสาหกิจ	บริษัท	หรือหน่วยงานอื่น	ในระหว่างปีบัญชี	2558	(ชุดเดิม)

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

รายชื่อ รายชื่อต�าแหน่ง ต�าแหน่ง

1. นายสมชัย สัจจพงษ์

2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

3. นายสาธิต รังคสิริ

ประธาน 
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษาพิเศษ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

การไฟฟ้านครหลวง

1. ส�านักงานศาลปกครอง
2. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
3. ศาลยุติธรรม
4. ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

1. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน

รายชื่อ รายชื่อต�าแหน่ง ต�าแหน่ง

4. นายวัชรา ตันตริยานนท์

5. พลเอก อักษรา เกิดผล

6. นายพิษณุ วิชิตชลชัย

7. นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ประธานคณะที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กรรมการและกรรมการบริหาร

รองประธานในคณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรมเคมี
กรรมการในคณะกรรมการ
นักธุรกิจเพื่อ สิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
โครงการสลากเขียว
กรรมการในคณะกรรมการรับรอง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส�าหรับอาคาร
ประธานในคณะกรรมการ CSR 
CLUB
Member of Board of Trustee
ที่ปรึกษา

อนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคธุรกิจเอกชน
กรรมการการรับรองการใช้หรือ
ผลิตพลังงานหมุนเวียน

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด
 (มหาชน) 
2. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  
3. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด 
4. ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
5. ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา
 สมาคมธนาคารไทย 
6. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
7. บริษัท อีสเทิรน์โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
8. หนังสือ Voyage
9. บริษัท เอช แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
10. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด มหาชน
11. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด
 (มหาชน)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด
(มหาชน)

1. วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
2. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

3. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

4. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

5. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ASEAN CSR Network 
7. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน

รายชื่อ รายชื่อต�าแหน่ง ต�าแหน่ง

8. นายประภาศ คงเอียด

9. นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ

10. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 
 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
และ
เลขานุการ

กรรมการ

อนุกรรมการ 

ประธาน

กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

10. คณะกรรมการติดตามและขยายผล
 การด�าเนินโครงการลดความเหลื่อมล�้าของ
 การกระจายรายได้หอการค้าไทย
11. คณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม
 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 
 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
 ปิดทองหลังพระ 
12. คณะกรรมการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
 คณะกรรมการบริหาร วตท.18 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
13. คณะกรรมการฝ่ายหารายได้ หลักสูตร
 การบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง
 รุ่นที่ 3 (สวปอ. มส.3)                   
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1. โรงแรมเอราวัณ
2. บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด
3. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

1. บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จ�ากัด (มหาชน)

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ

ล�าดับที่  1  ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ล�าดับที่  2,4,6,7 และ 9 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 รักษาการ กรรมการธนาคารออมสิน             
 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2558 
ล�าดับที่  3 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
ล�าดับที่  5 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2558
ล�าดับที่  8 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 รักษาการ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน   
 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2558
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน

รายชื่อ รายชื่อต�าแหน่ง ต�าแหน่ง

1. นายกุลิศ สมบัติศิริ

2. นายประภาศ คงเอียด

3. นายสุทธิชัย สังขมณี

4. นายพิพัฒน์ ขันทอง

5. นายพิษณุ วิชิตชลชัย

6. นางวรรณิภา ภักดีบุตร

7. นายเจษฎา พรหมจาต

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

1. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)

1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

1. บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

1. องค์การสวนสัตว์
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)

1. คณะกรรมการก�ากับดูแลสัญญาร่วมด�าเนิน
 กิจการโทรทัศน์สี ระหว่าง บริษัท อสมท จ�ากัด
 (มหาชน) และ บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์ 
 จ�ากัด
2. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 (มหาชน)
3. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
4. คณะกรรมการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาล
 จุฬาภรณ์ และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
5. คณะกรรมการก�ากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้
 ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่าน
 พหลโยธิน ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย
 และ บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จ�ากัด
6. บริษัท เดอะเครนเซอร์วิส จ�ากัด
7. บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จ�ากัด
8. บริษัท เดอะเครนระยอง จ�ากัด
9. บริษัท เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท์ จ�ากัด

รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ในรัฐวิสาหกิจ	บริษัท	หรือหน่วยงานอื่น	ในระหว่างปีบัญชี	2558
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน

รายชื่อ รายชื่อต�าแหน่ง ต�าแหน่ง

8. นางสาวสมพศิ เจริญเกียรตกิลุ

9. นางปรารถนา มงคลกุล

10. นายชูศักดิ์ สาลี

11. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
 ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
และ
เลขานุการ

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ผู้พิพากษาสมทบ

กรรมการ
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร

-

กรรมการ

กรรมการ

-

1. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
3. บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)
4. บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ�ากัด
5. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
6. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
 การค้าระหว่างประเทศ
7. สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
8. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการ

ล�าดับที่  1 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558
ล�าดับที่  2 ถึง 10 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558
ล�าดับที่  2 และ 5 ด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่สอง

3.8	แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
ธนาคารมีกระบวนการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารและผู้น�าในอนาคตให้

มีศักยภาพรองรับการทดแทนต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับที่จะเกษียณอายุหรือว่างลง รวมถึงกรณีที่ธุรกิจเกิดความผันผวน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยได้ด�าเนินการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารและผู้น�าในอนาคตไว้ในแผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรบุคคล  ปี 2558 - 2562 ที่มีกลยุทธ์การวางแผนทุนมนุษย์ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตและทดแทนอัตราก�าลังแบบคู่ขนาน 
มีการเตรียมความพร้อมของกลุ่มบุคลากรให้ครบทุกความสามารถหลักที่ธนาคารก�าหนดใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรใน
อนาคต โดยมีการคัดเลือกด้วยหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เป็นระบบ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้สืบทอดต�าแหน่ง 3 ระดับต�าแหน่ง ได้แก่ 

1. รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
2. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
3. ผู้อ�านวยการฝ่าย และผู้อ�านวยการภาค
นอกจากนี้ได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งรายบุคคล เพื่อใช้ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพให้ตรงตาม

ต�าแหน่งเป้าหมาย โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. การส่งผู้สืบทอดต�าแหน่งไปพัฒนา ณ สถาบันฝึกอบรมชั้นน�า เช่น สถาบันพระปกเกล้าฯ มูลนิธิ IRDP สมาคมสถาบันการ

ศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เป็นต้น
2. การพัฒนาโดยเครื่องมือ Job Shadow
3. การพัฒนาโดยการมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
4. การสอนงาน (Coaching)
5. การฝึกอบรมภายใน เช่น ภาวะผู้น�า ส่งเสริมการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Centric)
6. ติดตาม ประเมิน และวัดผลการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง
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3.9	อัตราก�าลัง	

3.9.1 โครงสร้างอัตราก�าลังผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จ�าแนกตามกลุ่มและสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตาม
ตารางดังนี้

โครงสร้างอัตราก�าลังจ�าแนกตามกลุ่มและสายงาน

จ�านวนพนักงานและลูกจ้าง	

(อัตรา)
ล�าดับ กลุ่ม สายงาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

309

3

212

39

18

3,002

2,647

2,533

2,912

3,211

2,379

16,956

5

147

152

12

244

231

505

992

17
175
192
5

151
231
85
472
8

253
123
128
512

ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

ส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ

ขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล

กลุ่มลูกค้าบุคคล

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

ส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

สายงานตรวจสอบภายใน

ขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

สายงานเลขาธิการธนาคาร

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ

สายงานกิจการสาขา 1

สายงานกิจการสาขา 2

สายงานกิจการสาขา 3

สายงานกิจการสาขา 4

สายงานกิจการสาขา 5

สายงานกิจการสาขา 6

     รวมขึ้นตรงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล

สายงานก�ากับและควบคุม

รวมกลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล

กลุ่มลูกค้าบุคคล

สายงานบริหารการขาย

สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

         รวมกลุ่มลูกค้าบุคคล

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

สายงานลูกค้าฐานราก
 รวมกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
       รวมกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
สายงานการเงิน
สายงานการลงทุน
สายงานบริหารการเงิน
       รวมกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
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ค่าใช้จ่ายประจ�าปี	2556

รายการ พนักงาน ลูกจ้าง

เงินเดือน

โบนัส

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ (รวมลูกจ้าง)

รวม

6,389,098,749.65 

3,069,797,695.95

10,333,813,902.41

512,820,475.96 

-

512,820,475.96

874,917,456.81

3.9.2 ผลตอบแทนพนกังาน  ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน จ�าแนกเป็นเงนิเดือน โบนสั และค่าใช้จ่ายสวสัดิการ ย้อน
หลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 ตามตารางดังนี้

จ�านวนพนักงานและลูกจ้าง	

(อัตรา)
ล�าดับ กลุ่ม สายงาน

10

11

12

13

14

5 

443

269

717

5

174

179

5

232

87

324

9

30

260

251

550

5

79

115

199

21,556

กลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริหารความเสี่ยง

กลุ่มปฏิบัติการ

สายงานบริหารงานกลาง

สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

              รวมกลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์

สายงานนโยบายและกลยุทธ์

             รวมกลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            รวมกลุ่มทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

         รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริหารความเสี่ยง

สายงานบริหารความเสี่ยง

สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ

           รวมกลุ่มบริหารความเสี่ยง

รวมอัตราก�าลังทั้งหมด

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ค่าใช้จ่ายประจ�าปี	2558

รายการ พนักงาน ลูกจ้าง

เงินเดือน

โบนัส

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ (รวมลูกจ้าง)

รวม

7,363,558,259.24 

3,167,709,288.35

11,203,688,293.57

884,437,712.86

- 

884,437,712.86

672,420,745.98 

ค่าใช้จ่ายประจ�าปี	2557

รายการ พนักงาน ลูกจ้าง

เงินเดือน

โบนัส

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ (รวมลูกจ้าง)

รวม

6,884,168,391.93

3,105,672,481.70

10,681,174,131.73 

803,616,903.52

-

803,616,903.52

691,333,258.10 

4.	บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร จึงได้ก�าหนดบทบาท
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หลักการ	

คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายก�าหนด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแลจาก
ธนาคารตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง โดยคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรตระหนักและให้ความมั่นใจ
ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี

(1) คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน และก�าหนดล�าดับความส�าคัญให้เป็น 
ข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาดหรือท�าให้การด�าเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่ส�าเร็จในที่สุด

(2) คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริม
ผลการด�าเนินงานของธนาคาร เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ  เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน และก�าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนในกรณีที่ธนาคารมีการด�าเนนิโครงการหรอืกิจกรรมใดที่อาจมผีลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพ
ชีวิต  หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น

5.	การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชีว้ัดความโปร่งใสในการด�าเนินการตัวหนึ่งซึง่เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการด�าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด�าเนินการ ธนาคารจึงให้ความ
ส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มช่องทางในการ 
เผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา

59-03-070 092-129 4C_Aomsin NEW15-06_Y uncoated.indd   116 6/15/16   7:49 PM



117

ธนาคารจัดให้มี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน  
เปิดเผยให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช ่
ทางการเงิน 

ส�าหรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ  มีดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address : 

news@gsb.or.th หน้าจอตู้ ATM ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สื่อโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
และนิตยสารต่างๆ รวมถึงจอ LCD ประจ�าทุกสาขา เป็นต้น

2. การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร  เช่น ระบบสื่อสารภายในองค์กร (Intranet) บอร์ด ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร จุลสาร
ออมสิน (รายปักษ์) ป้ายไฟวิ่ง ระบบเสียงตามสาย เป็นต้น

ในฐานะที่ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  ได้ด�าเนินการเกีย่วกับข้อมูลข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ดังนี้ 

1. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัการจัดซ้ือจดัจ้าง ธนาคารได้เผยแพร่เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้างไว้บนระบบอนิเทอร์เนท็ ซ่ึงประกอบ 
ด้วยประกาศจัดซือ้จัดจ้าง ประกาศร่าง TOR ประกาศผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร

2. การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ ธนาคารได้ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�าใน
ฐานะพยานบคุคล ได้แก่ ส�านกังานตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงการคลงั ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น โดยธนาคาร
จะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร

  
การจัดการเรื่องร้องเรียน

ธนาคารบริหารและจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน (Complain Tracking Application of GSB) และ
มีการจ�าแนกข้อร้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. เรื่องทั่วไป หมายถึง ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า ก�าหนดให้แก้ไขปัญหาภายใน 15 วัน 
2. เรื่องที่มีความส�าคัญ/เรื่องเร่งด่วน หมายถึง เรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายด้านทรัพย์สิน 

ชีวิตและภาพลักษณ์ธนาคาร ก�าหนดให้แก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตซึง่เป็นนโยบายเร่งด่วนและส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างจริงจังใน
ระดับชาติ โดยลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือแสดงความคิดเห็นต่อธนาคารได้โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

• ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล ธนาคารออมสิน
 470  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพ  10400
• ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่   ธนาคารออมสินสาขาหรือหน่วยให้บริการ  
• จดหมาย
• สายด่วน GSB  1115
• www.gsb.or.th
• E-mail Address :  news@gsb.or.th  , unit.frpm@gsb.or.th
ส�าหรับพนักงานและลูกจ้างธนาคาร สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

ธนาคารและผู้บริหาร  ทาง E-mail ในระบบอินทราเนท็ของธนาคารและต่อคณะกรรมการป้องกนัความเสี่ยงด้านการทจุรติของธนาคาร
ออมสินได้โดยตรง
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การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตซึง่เป็นนโยบายเร่งด่วนและส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างจริงจัง 
ในระดับชาติ โดยลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือแสดงความคิดเห็นต่อธนาคารได้โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. Call Center 1115 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2299 8000
2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : news@gsb.or.th
3. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th/contact/form.php (ช่องทางให้กรอกข้อมูล)
4. ทางสื่อ Facebook GSB Society
5. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึงผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ  หรือหัวหน้า 

หน่วยงาน/สาขาทั่วประเทศ
6. กล่องรับความคิดเห็น เสนอแนะและเรื่องร้องเรียน ณ ธนาคารออมสินส�านักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
7. รายงานหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นถึงคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต  
8. ช่องทางอื่นๆ เช่น ร้องเรียนผ่านสื่อ  Social  Network / สื่อสารมวลชน  (หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ ฯลฯ)  หน่วยงานภายนอก

ต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ี (GCC 1111)  กระทรวงการคลงั ศนูย์ด�ารงธรรม  ส�านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เป็นต้น

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพือ่เป็นการคุ้มครองสิทธขิองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลทีก่ระท�าโดยเจตนาสุจริต ธนาคารจะปกปิดชือ่ ทีอ่ยู่ หรือข้อมูลใดๆ  
ทีส่ามารถระบุตัวผู้ร้องเรยีนหรอืผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะ 
ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดย

1. ผูท่ี้แจ้งเบาะแส หรือผูร้้องเรียน สามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผยช่ือ  ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้  หากเหน็ว่าการเปิดเผย
นั้นจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัย  หรือเกิดความเสียหายใดๆ  แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะท�าให้สามารถรายงานความคืบหน้า  
สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความ
ยินยอม

3. ผูท้ี่แจ้งเบาะแส หรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการกระท�าทจุรติคอร์รปัชั่น จะได้รบัความคุม้ครองสทิธิตามกฎหมาย และระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

4. กรณีการร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพื่อการกลั่นแกล้งใส่ร้ายจะมีความผิดทางวินัย

6.		จรรยาบรรณ

6.1		ประมวลจริยธรรมธนาคารออมสิน	

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง แบบแผน

และวิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ�านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม 
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 2. การมีจิตส�านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
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 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 4. การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 7. การมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร

มาตรฐานทางจริยธรรมกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง   
แบบแผนและวิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งอ�านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม 
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม 9 ประการ ดังนี้

1. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของธนาคารอย่างเคร่งครัด ะตลอด

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

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและประเทศชาติ
5. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และธนาคารอย่างเคร่งครัด การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะกระท�าได้ต่อเมื่อมีอ�านาจ

หน้าที่และได้รับอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานใน

ต�าแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร

7. ร่วมมือช่วยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร รักษาความสามัคคีในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของธนาคาร และไม่กระท�าการ
ใดๆ  อนัอาจเป็นเหตุก่อให้เกดิความแตกแยกสามคัคีหรอืก่อให้เกดิความกระด้างกระเด่ืองในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานของธนาคาร  เคารพ
และให้เกียรตซ่ึิงกนัและกนั ละเว้นการกระท�าใดๆ  อนัเป็นเหตใุห้ผูอ้ื่นเดือดร้อน ให้การสนบัสนนุเพื่อนร่วมงานอย่างจรงิใจ ไม่รายงาน
เท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา สุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดือ่งต่อผู้บังคับบัญชา  
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏบิัติตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึง่สั่งในกิจการของธนาคารโดยชอบ ในการปฏิบัติกิจการของธนาคาร  
ไม่กระท�าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป สั่งให้กระท�าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว

8. ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
9. ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของธนาคาร
ทั้งนี้  ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมเพิ่มอีก  2  ประการ  ดังนี้
1. พฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพิม่พนูความรูค้วามสามารถ และทกัษะในการท�างาน เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร

อยู่เสมอ โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์
2. ให้บริการด้วยความสภุาพ เรียบร้อย มมีนษุยสมัพนัธ์ รวดเรว็ ให้ความสะดวก ในการตดิต่อ ตลอดจนปรบัปรงุการให้บรกิาร

อย่างสม�่าเสมอ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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6.2	จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินได้ก�าหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส�าหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน  
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

1. จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน
2. จรรยาบรรณของผู้บริหารธนาคารออมสิน
3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติ

ผู ้บริหาร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้วยังจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของ
พนักงานด้วย พนักงานธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืน 
จรรยาบรรณ  หรือผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนั้นด้วย  จะถูกพิจารณา
ลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย

1.	จรรยาบรรณของพนักงานธนาคารออมสิน

1.1	จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มานะอดทน 
(2) มีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหน้าที่อย่างเตม็ก�าลงัความรูค้วามสามารถของตน โดยค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของธนาคาร 

 ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ต�าแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนไม่กระท�าการใดๆ ที่จะท�าให้ 
 ธนาคารสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

(3) มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของ 
 ธนาคาร ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ธนาคาร ชีแ้จงและท�าความเข้าใจกับบุคคล 
 ภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

(4) ห้ามรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลอื่นซ่ึงมใิช่ญาตใินโอกาสตามประเพณนียิมที่มรีาคาหรอืมลูค่าในการรบัจาก 
 แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท

(5) รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่ผู้มีอ�านาจ 
 ยังไม่อนุญาต

(6) ตระหนกัถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรกัษาความปลอดภัยของระบบข้อมลูสารสนเทศของธนาคาร
(7) ใช้และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 รวมทั้งช่วยกันดูแลทรัพย์สิน สถานที่ท�างานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
(8) เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาธนาคารไปสู ่

 ความเป็นเลิศ
(9) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร

1.2	จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร

(1) ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติงาน 
 ตามล�าดับบังคับบัญชา ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร

(2) ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจากมูลความจริง

1.3	จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน

(1) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
(2) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานแก่ผู้ร่วมงาน หรือให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้ร่วมงาน 
(3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณาน�าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานของ 

 ธนาคาร
(4) ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะพึงกระท�าได้
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(5) ไม่น�าเร่ืองส่วนตัวหรือข้อมูลของผูร่้วมงานไปวพิากษ์วจิารณ์ในทางที่เสื่อมเสยีแก่ผูร่้วมงาน  หรอืภาพพจน์โดยส่วนรวมของ 
 ธนาคาร

(6) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

1.4	จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง

(1) พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
(2) ยึดมั่นในหลักกฎหมาย คุณธรรม ความถูกต้อง และไม่แสวงหาต�าแหน่ง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชา หรือจาก 

 บุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
(3) มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของพนักงาน 

 ธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย
(4) ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาในการปฏิบตังิานให้กบัธนาคารอย่างเตม็ที่  ไม่มาสายกลบัก่อน  หรอืเอาเวลางานของธนาคาร 

 ไปท�าธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจ�าเป็นอย่างแท้จริง

1.5	จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน

(1) มีความจริงใจ ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน 
(2) ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
(3) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าหากมีการขัดกันของ 

 ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้าให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด และด�าเนินการด้วยความโปร่งใสทันที
(4) รักษาข้อมูลส่วนตัวของลกูค้าไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยให้ผูอ้ืน่ทราบ เว้นแต่ได้รบัความยนิยอมจากลกูค้า และไม่น�าข้อมลู 

 ส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
(5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี และพร้อมที่จะชีแ้จงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน   

 หากเห็นว่าเรือ่งใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชีแ้จงเหตุผลหรือแนะน�าให ้
 ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป

(6) ต้องแนะน�าหรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับการให้บรกิารอย่างถูกต้องครบถ้วน  เพื่อให้ลกูค้าเกดิประโยชน์ 
 และความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ

1.6	จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง

(1) ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้กฎหมาย กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
(2) ส่งเสรมิการกระท�า หรือกิจกรรมใดๆ อนัน�ามาซ่ึงความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั  และช่วยเหลอืเกื้อกลูกนัในโอกาสที่เหมาะสม
(3) มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

1.7	จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม

(1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม เช่น การเสียสละก�าลังกาย ก�าลังความคิด ก�าลังทรัพย์   
 และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งนี้การอุทิศตนดังกล่าวพึงกระท�าในลักษณะที่จะ 
 ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร

(2) ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.	จรรยาบรรณของผู้บริหารธนาคารออมสิน

2.1	จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
 ภาครัฐโดยรวม

(2) บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
(3) ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มก�าลังความสามารถในทุกกรณี
(4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม�่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
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(5) แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารทั้งในด้านบวกและด้านลบซึง่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไป 
 ได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

(6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
(7) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(8) ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร

2.2	จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร

(1) ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์สจุริต และไม่ด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
(2) ปฏิบัติหน้าทีใ่นการบริหารจัดการอย่างเต็มก�าลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ภายใต้หลักเกณฑ ์

 การก�ากับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
(3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร 

 ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

2.3	จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน

(1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(3) การแต่งต้ังและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระท�าด้วยความสจุรติใจและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ 

 ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
(4) ให้ความส�าคัญต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน  และสนบัสนนุให้มคีวามก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ 

 อย่างทั่วถึง
(5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
(8) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(9) ส่งเสริมให้พนกังานเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบตัไิด้ เพื่อส่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรมที่อยู ่

 ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
(10) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท�าความผิดกฎหมายของธนาคารได้
(11) ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการท�างาน
(12) ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.4	จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน

(1) ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ 
(2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(3) การน�าเสนอการบริการจะต้องไม่ท�าให้ลกูค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผดิเก่ียวกับคณุภาพ  ราคา ปรมิาณหรอืเงื่อนไข 

 ใดๆ ของการบริการนั้นๆ 
(4) จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และด�าเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและ 

 ประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
(5) รกัษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ รวมถึงไม่น�ามาใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองและผู้ที ่

 เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด 
(7) กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงือ่นไขข้อใด ได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา 

 หาแนวทางแก้ไขปัญหา
(8) ไม่ค้าก�าไรเกินควร เมือ่เปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ และไม่ก�าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและ 

 ประชาชน
(9) ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
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2.5	จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า	 
(1) ไม่เรียกร้อง หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
(2) ถ้ามข้ีอมลูว่ามกีารเรยีก หรอืการรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุรติเกดิขึ้น พงึเปิดเผยรายละเอยีดต่อคูค้่า และ 

 ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

2.6	จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งด้วยวธีิการที่ไม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจ้างให้แก่พนกังานคูแ่ข่ง   

 เป็นต้น
(3) ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

2.7	จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม

(1) ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) คืนผลก�าไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่าเสมอ
(3) ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่อกโดยหน่วยงานก�ากับ 

 ดูแล 
(5) ไม่กระท�าการช่วยเหลอืสนบัสนนุหรอืยอมเป็นเครื่องมอืที่จะท�าให้เกิดการหลกีเลี่ยงการปฏิบตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ 

 ต่างๆ
(6) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี ่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 

 กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
(7) ไม่น�าเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

3.	จรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

3.1	จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ 
 ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร

(2) น�าความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารด้วยความระมัดระวัง
(3) รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
(4) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(5) ไม่ใช้อ�านาจหน้าทีข่องตนหรอืยอมให้ผู้อืน่อาศยัอ�านาจหน้าทีข่องตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหา 

 ผลประโยชน์โดยมิชอบ

3.2	จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการด�าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
 พนักงาน

(2) ก�าหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
(4) ติดตามให้ธนาคารด�าเนินการในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ใน 

 กรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร

3.3	จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน

(1) ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
(2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(3) ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
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(4) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(5) ก�ากับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับ 

 การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

3.4	จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม

(1) สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
(2) ปฏิบัติและควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิบัตอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบที่ออกโดยหน่วยงาน 

 ก�ากับดูแล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ด้านการด�าเนินธุรกิจ

ธนาคารได้ก�าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ของธนาคารและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

ธนาคารก�าหนดหลักปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้ยึดถือปฏิบัติ
ตามนโยบายและหลักปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ดังนี้

ผู้บริหารไขว้ 
1. ธนาคารได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ส�าหรับผู้บริหารไขว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดย

ผู้บริหารดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติสั่งท�ารายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนด�ารงต�าแหน่งได้
2. การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน ธนาคารส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงก�าหนดหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้
 2.1 การก�ากับดูแล และควบคุมการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของพนกังาน ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการธนาคารออมสนิ และบคุคล

ที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายใน  ธนาคารจะควบคุมดูแลการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่มีลักษณะที่น่าจะเอาเปรียบ
ต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์

 การรายงานความผิดปกติหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และการพิจารณาด�าเนินการ
แก้ไขที่ด�าเนินการแล้ว หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) จะด�าเนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่
ก�ากับดูแลต่อไป

 2.2 การก�ากับดูแล การจัดท�า และดูแลบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ ธนาคารจะควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่
ต้องระมัดระวังในการซื้อขาย Watch List การจัดท�าบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ซื้อขาย Restricted List และการจ�ากัดบุคคลที่
มส่ีวนเกีย่วข้องในการรบัทราบข้อมลูโดยจะตดิตามควบคมุการท�าธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัหลักทรพัย์ดงักล่าวให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใน
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ด้านพนักงาน

ธนาคารถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของธนาคาร จึงก�าหนด
ให้พนักงานทุกคนต้องจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อโอกาสในการเป็นพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
จึงก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับพนักงาน ดังนี้

ให้พนักงานทุกคนจัดท�าแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี โดยก�าหนดให้
พนักงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1)  จัดท�าแบบรายงานฯ เพื่อทบทวนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายในเดือนธันวาคม 
2)  เมื่อได้รับค�าสั่งแต่งตั้ง หรือโยกย้ายต�าแหน่งงานใหม่
3)  เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร 
4)  เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผย หรือรายงานมาก่อน
  ในปี 2558 ผลการตรวจสอบไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หมายถึง การท�ารายการหรือธุรกรรมระหว่างธนาคารออมสินกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่ธนาคาร
ออมสินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 หรือกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว  
รวมทั้งบริษัทหรือนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้น หรือเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 476 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
หรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โปร่งใส 
เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี

ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน ธนาคารได้
ก�าหนดให้มีการด�าเนินการ ดังนี้

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

มติเป็นเอกฉันท์
3. ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานท่ีมผีลประโยชน์เก่ียวข้องกับการให้สนิเช่ือ ลงทนุก่อภาระผกูพนั เข้าร่วมในการพจิารณา

อนุมัติการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันดังกล่าว
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การท�าธุรกรรมในปัจจุบัน ธนาคารจะได้มีการทบทวนระเบียบธนาคารออมสิน 

ฉบับที่ 476 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี 2559

การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ในปี 2558 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคารออมสิน และสถาบัน 
การเงินอื่นๆ เป็นจ�านวนมาก  โดยเป็นผลสบืเนื่องมาจากการยดึอ�านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซ่ึงได้ออกประกาศ
และค�าสั่งจ�านวนมากที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และเกิดการปฏิรูปประเทศในหลายประการ ทั้งการออกกฎหมายใหม่  
โดยสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมทัง้การมุ่งเน้นให้การต่อต้านการทุจริตเป็นนโยบายเร่งด่วนและส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่าง
จริงจังตลอดจนการปฏิรูปการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เพื่อให้การก�ากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจทั้งในด้านก�ากับความมัน่คงและก�ากับนโยบายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้ามาก�ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยทั่วไปและด้านต่างๆ รวมทั้งการออกเกณฑ์ก�ากับดูแล  
การสั่งการให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น และหากพบว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพันธกิจให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาสั่งการแก้ไขได้ด้วย

ในการนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างถูกต้อง โดยการติดตามค�าสั่ง/ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างใกล้ชิด ติดตามความคบืหน้าของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธนาคารอย่างสม�่าเสมอเช่น พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการค�้าประกัน และ
จ�านอง) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นต้น 
พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่มีต่อธนาคาร และสื่อสารไปยังผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทราบแนวทางการด�าเนินงาน และสามารถ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในขณะที่มีการติดตามและเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ใหม่ต่างๆ นั้น ธนาคารยังคงด�าเนินงานตามกระบวนการ
ด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในเรื่องอื่นๆ ควบคู่กันไป โดยมีการสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างใกล้ชิด การให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่หน่วยงานของ
ธนาคาร และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเพื่อให้ 
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ 
การด�าเนินงานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร โดยหน่วยงานก�ากับดูแลธนาคาร เป็นสิ่งยืนยันว่า ธนาคารมีการ
ด�าเนินการส่วนใหญ่ได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด

นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมภายในธนาคารก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยในปี 2558 ธนาคารได้ท�าการปรับปรุงโครงสร้าง
หนว่ยงานภายในธนาคารครัง้ใหญ่  เพื่อให้ระบบการจัดหรือปรบัโครงสรา้งองคก์รทีใ่หค้วามส�าคญัต่อลูกคา้เป็นศนูย์กลาง (Customer 
Centric) หน่วยงานก�ากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ก็ได้รบัการปรบัปรงุโครงสร้างเช่นกัน โดยมกีารแบ่งฝ่ายงานรบัผดิชอบเป็นฝ่ายก�ากบั
ธุรกิจและฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของสายงานก�ากับและควบคุม กลุ่มก�ากับและธรรมาภิบาล และ 
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ขึน้ตรงกับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที ่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม จึงท�าให้การก�ากับและควบคุม 
การปฏิบติังานครอบคลมุธรุกรรมของธนาคารมากยิง่ข้ึนและโครงสร้างหน่วยงานภายในรองรบัภาระหน้าที่ในการปฏิบตังิานที่ชดัเจนขึน้  

อนึ่ง เนื่องจากการปฏิบตัติามกฎหมายภายนอกถกูก�าหนดให้เป็นปัจจยัเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Map) จงึต้องมแีผนการบรหิาร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธนาคารจะสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ได้อย่าง 
ครบถ้วน ถูกต้อง และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางกฎเกณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2559 ต่อไป 

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ธนาคารออมสินให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
1. ก�าหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า ธนาคารห้ามการทุจริต

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้อง
กับธนาคารไม่ว่าจะโดยการน�าเสนอ (Offering) การให้ค�ามั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding)  
การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือการกระท�าที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น

2. โครงสร้างของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ธนาคารก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อบริหาร

จดัการความเสี่ยงและติดตามผลการน�าไปปฏิบติัตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ หลกัเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายใน
ภายนอก และเป็นกลไกส�าคัญที่ผลักดันให้การด�าเนินงานสัมฤทธิผล ดังนี้

2.1 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการอนุมัตินโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุริต  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารธนาคารในการด�าเนนิการตามระเบยีบธนาคารออมสนิ ว่าด้วยนโยบายป้องกนัและปราบ
ปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  

2.2 คณะกรรมการก�ากับดูแลการกิจการที่ดีและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม มบีทบาทในการให้ค�าปรกึษา แนะน�า
การก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์  และแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อด�าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารออมสิน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการก�ากับดูแล ติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการป้องกัน ค้นหา และปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการตรวจสอบ/ติดตามอย่างใก้ลชิด

2.4  คณะกรรมการป้องกันความเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชั่น  มบีทบาทในการก�าหนดนโยบาย  แผนแม่บท  และแผนปฏบิตัิ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ ก�าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นศูนย์กลางในการรับ
รายงานหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนการกระท�าความผิดที่อาจน�าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น 

   
3. ก�าหนดข้ันตอนการปฏิบติังานเพื่อสอดรับนโยบายป้องกนัและปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชั่น โดยประกาศใช้ค�าสั่งธนาคาร

ออมสิน เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน โดยเข้าร่วมโครงการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส�านักงาน ป.ป.ช. อย่างสมัครใจ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซ่ึงในปี 2557 ธนาคารออมสนิได้รบัผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นอนัดับที่ 3 จากการประเมนิผลหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ
ทั้งหมด 42 แห่ง 

5. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้ด�าเนินกิจกรรม “โครงการออมสินสีขาว” ภายใต้
แนวคิด “ทุกคนเป็น HERO ได้  แค่ไม่ให้  ไม่รับ  หยดุยั้งคอร์รปัช่ัน” เพื่อปลกูและปลกุจติส�านกึการด�าเนนิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ
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การควบคุมภายใน	

ธนาคารออมสินตระหนักถึงความส�าคญัของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ก�าหนดให้หน่วยงานย่อยตั้งแต่ระดบัหน่วย 
สาขา เขต ส่วน ส�านัก ภาค ฝ่าย และสายงาน ประเมินระบบการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อสร้าง 
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่พนักงานทุกคนที่เป็นเจ้าของงานในระดับ หน่วยงานย่อย รวมทั้งการใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ลดความผิดพลาดความเสยีหาย รายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทนัเวลา มกีาร
ปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด�าเนนิงานจะบรรลผุลส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ 
ซ่ึงการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏบิตังิานตามปกต ิซ่ึงยดึแนวทางปฏิบตัติามมาตรฐานการควบคมุ
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ ผูบ้ริหารของธนาคารได้สร้างบรรยากาศของการควบคมุเพื่อให้เกิดทศันคตทิี่ดีต่อการควบคมุ
ภายใน โดยให้ความส�าคัญกับความซือ่สตัย์ จริยธรรม และความโปร่งใส โดยไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มกีารบรหิารจดัการที่
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บุคลากร มีความเข้าใจ ขอบเขตหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. การประเมินความเสี่ยง มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน 
สอดคล้องและเชือ่มโยงกันในการที่จะท�างานให้ส�าเร็จ มีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถ 
บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

3. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ท�าให้มั่นใจได้ว่าเมื่อน�าไปปฏิบัติแล้ว ท�าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ กจิกรรมการควบคุมที่ก�าหนดไว้สามารถท�าให้ผูป้ฏบิตังิานทราบได้ว่า หากเกิดความเสี่ยงข้ึน จะมวีธิปีฏบิตัอิย่างไร
ในการควบคุมความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารมีระบบสารสนเทศที่ดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

5. การติดตามประเมินผล  ธนาคารมีการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในระดับองค์กรที่มปีระสทิธิภาพ โดยมกีารก�าหนด
วิธีปฏิบติังานที่เหมาะสม เพื่อตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏบิตังิานตามปกต ิ
โดยก�าหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลเป็นรายครั้ง และหากพบ 
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่มีนัยส�าคัญ จะต้องมีการตรวจสอบได้ว่า มีการควบคุมภายในที่ดีแล้วหรือยัง เพื่อที่จะสามารถด�าเนินการ
แก้ไขปัญหา หรือข้อบกพร่องต่างๆ ได้ทันเวลา

ธนาคารได้แต่งตั้งคณะท�างานประมวลผลในภาพรวม เพื่อก�าหนดแนวทางในการจดัท�ารายงานการประมวลผล และการปรบัปรงุ
การควบคุมภายในให้สอดคล้องกบั ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
ข้อ 6. พร้อมติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อยเป็นรายไตรมาส ควบคุม 
หน่วยงานย่อยภายในธนาคารให้ปฏิบตัติามแนวทางการจดัท�ารายงานการประเมนิผลให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ข้ึน ประมวลผล 
และจัดท�ารายงานเสนอผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน จัดท�าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดส่งส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ พร้อมทัง้รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีดี่และความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ เป็นรายไตรมาสและรายปี 

ในปี 2558 ธนาคารได้เชิญวทิยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู ้เรื่องการบรหิารความเสี่ยงด้านปฏบิตักิาร
และการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารมีความรู้ และความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรจาก Product Centric เป็น Customer Centric

กิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี  
ธนาคารออมสินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและ

พนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ
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• จัดให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานต่างๆ 
เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในหลักสูตร  “Corporate Governance for 
Executive (CGE)” “Anti-Corruption : The Program Practical Guide (ACPG)” “Director Accreditation Program(DAP)” “Ad-
vanced Audit Committee  Program(AACP)” “Risk Management Program for Corporate leaders(RLC)” การสัมมนาหัวข้อ  
“Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End”

• ให้การต้อนรับ พลตรีศิริชัย เทศนา กรรมการองค์การสวนสัตว์และประธานคณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารออมสิน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของธนาคารออมสิน

• จัดให้มีการอบรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็น
บุคคลต้นแบบ (CG Ambassador) ที่ได้รับการยอมรับในการประพฤติปฏิบัติตนอย่าง มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเป็นกลไก 
ขับเคลื่อนความส�าเร็จและผลักดันให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีในทุกระดับขององค์กร  

• จดัอบรมด้านการก�ากับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ให้แก่ผูบ้รหิารและพนกังาน เช่น หวัข้อ “คู่มอืมาตรฐานการปฏิบตังิานส�าหรบั
การน�าส่งข้อมูลเพื่อการจัดท�าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (Bangkok Interbank Offered Rate : BIBOR) ให้แก่ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย” จ�านวน 1 รุ่น “การเตรียมความพร้อมการเป็นนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทนุส�าหรบัสาขา” จ�านวน 14 รุน่ “การให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการทวงถามหนี้ กฎหมายค�้าประกัน และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง
และสาขา และ “การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองและการควบคุมภายใน” แก่ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง “การสัมมนาเพื่อบูรณาการ  
การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) กับการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  
(Control Self Assessment  : CSA)”

• จัดให้มีหลักสูตร E-learning  หลักสูตร “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินและกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย” “วิธีปฏิบติังานเกี่ยวกบัการป้องกนัการฟอกเงนิและการก่อการร้าย” “สาระส�าคัญของกฎหมาย
การทวงถามหนี้”  รวมถึง  e-Testing  เกี่ยวกับ AML/CFT

• จดัอบรมหลกัสตูร “ใต้ร่มพระบารมี” ในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ทกุคน  หวัข้อการอบรม เช่น  “จรยิธรรม/จรรยาบรรณ” 
และ “ระบบการปฏิบัติงานสาขาส�าหรับบุคลากรใหม่”

• จดัให้มีโครงการอบรมกรรมฐานบริหารจติเพิม่ประสทิธิภาพการท�างานโดยไม่ถือเป็นวนัลาให้กับผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจ้าง 
ต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจบุนั เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานและสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการท�างานและด�าเนนิชวีติได้อย่าง
ถูกต้องดีงาม ส�าหรับปี 2558 จัดอบรม 12 หลักสูตร 18 รุ่น

• จดัให้มีการอบรมหลกัสตูรบริหารจัดการสถาบนัการเงินชมุชน ให้แก่ผูน้�า/คณะกรรมการสถาบนัการเงินชมุชน เพื่อเสรมิสร้าง
องค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการทางการเงิน การบรหิารความเสี่ยง/สภาพคล่อง การจดัการภายใต้หลกัธรรมาภิบาลและการควบคมุ
ภายในสถาบันการเงินชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตลอดจน
เสริมสภาพคล่องของเงินทนุชุมชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารสร้างเครอืข่ายระหว่างผูน้�า/คณะกรรมการสถาบนัการเงนิชมุชน
ที่เข้ารับการอบรม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยร่วมเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน   

• วันก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 2558
จัดขึน้เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วม ในการด�าเนินงานการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารออมสิน  โดยมุ่งเน้นการเป็นธนาคารที่มั่นคงเพื่อสังคมที่ยั่งยืน  ซึ่งนายประภาส คงเอียด กรรมการ
ธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดงานวันก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ธนาคารออมสิน ประจ�าปี 2558 พร้อมมอบนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และมีคณะกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน เข้าร่วม ทั้งนี้  ได้จัดให้มี
พิธีมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณของธนาคาร ทั้งจากสายงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา และรางวัล”ขวัญใจออมสิน (Popular Vote) รางวัล
จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น” 

• วันก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) สัญจร
จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และเป็นการส่งเสริมให้พนักงานของสายงานกิจการสาขา มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างทัว่ถึงทัง้องค์กร 
ในเรื่องการรับรู้การสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและการน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
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ปี 2558 ธนาคารจัดกิจกรรมวันก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) สัญจร ของสายงานกิจการสาขา 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 
2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมงานประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ผู้บริหารและ
พนักงานของสายงานกิจการสาขา 6 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมประกอบด้วยการมอบนโยบายและแนวทางในการน�าหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้เรื่องการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 7 หลัก ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของธนาคารออมสิน มาเป็นเครื่องมือในการท�า Workshop ภายใต้หัวข้อ การด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการออม การพัฒนาการบริการ 
ที่ครบวงจร กระบวนการสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงให้กับประชาชน และความภาคภูมิใจในการท�างานตามหลักจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของธนาคารออมสิน

• จัดให้มีการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสินเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  
เพ่ือพิจารณาคัดเลอืกผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจ้างที่มจีติส�านกึและทศันคตทิี่ดี มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานและต่อสังคม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน ส�าหรับปี 2558 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้
รางวัล โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เป็น มีความประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
เป็นท่ีประจกัษ์ และเพิ่มความโปร่งใสในการคัดเลอืกโดยใช้ระบบโหวตและการให้คะแนนของคณะท�างานพจิารณาผูม้สีทิธิ์ได้รบัรางวลั
จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นธนาคารออมสินเพื่อให้คะแนน

• จัดตั้งชมรมจริยธรรม เมื่อวันที่  19  มนีาคม  2550  โดยมุง่เน้นการสร้างความสร้างสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน
ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกและทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอด
ท้ังปี เช่น การประชุมใหญ่สมาชิกชมรมจรยิธรรม กจิกรรมล่องเรอืไหว้พระ 9 วดั การรบับรจิาคเงนิเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดินไหว 
ประเทศเนปาล กิจกรรมส่งมอบห้องสมุดดิน ณ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี กิจกรรมบรรยายธรรมเนื่องใน
วันวิสาขบูชา โดยพระราชวิจติรปฏิภาณ (เจ้าคุณพพิธิ) การบรรยายธรรม โดยพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริเมธ)ี และการบรรยายธรรม 
โดย ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต (ครูบาน้อย) 

• จัดท�าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ดังต่อไปนี้
 1) “สมุดบันทึกธรรมาภิบาล” โดยได้รวบรวมหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่ดี   

ตลอดจนแนวคิด ปรัชญาในการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ และผูบ้รหิารระดับสงูที่ได้รบัรางวลัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ดีเด่น ธนาคารออมสิน เพื่อเผยแพร่การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2) เว็บเพจฝ่ายงานต่างๆ  ตามการปรับโครงสร้างใหม่ เพือ่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู ้หรอืข้อมลูส�าคัญแก่ทกุหน่วยงาน
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางและอ�านวยความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน โดยพัฒนา
รูปแบบของเว็บเพจให้มีความทันสมัยและเป็นสากล

3)  จดัท�าเว็บเพจชมรมจริยธรรมธนาคารออมสนิ ในระบบ Intranet ธนาคารออมสนิ เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์
การจดักิจกรรม โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อปลกูฝังให้พนกังานมจิีตส�านกึและทศันคติที่ดี มคุีณธรรมจริยธรรม มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ 
ด้านจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานด้วยกัน และระหว่างพนกังานกับบคุคลภายนอกในการด�าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

4) จัดท�า Facebook : ออมสิน CG เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์กิจกรรม / Service Mind ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

5)  สื่อสารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ด้านการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ผ่านช่องทางต่างๆ  เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธผิล  
เช่น email เสียงตามสาย

 6) แจ้งให้ลูกค้าถอดหมวก แว่นตา และอุปกรณ์สวมศีรษะอื่นใดก่อนเข้าธนาคาร
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กิจกรรมเด่น

ถวายการรับฝาก

ถวายการรับฝากเงินแด่พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร
ออมสิน ที่ได้ด�าเนินกิจการมาครบ 102 ปี

วันเด็กแห่งชาติปี 58

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างเด็กไทยก้าว
ไกลสู่อาเซียน” ด้วยปี 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
ASEAN Economic Community (AEC) 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2558 “การบริหารจัดการองค์กรดีเด่น”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู ้อ�านวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลรัฐวิสาหกิจ 
ดเีด่น ประจ�าปี 2558 ประเภท “รางวลัการบรหิารจัดการองค์กรดเีด่น” จากนายสมคิด  
จาตศุรพีิทักษ์ รองนายกรฐัมนตร ี ในงานมอบรางวัลรฐัวสิาหกจิดเีด่น ประจ�าปี 2558  
ภายใต้แนวคิด “Together For ALL,ALL For One : พลังรัฐวิสาหกิจไทยสร้างสรรค์มิติใหม่  

ก้าวไกลเป็นหนึ่งเดียว” ณ ท�าเนียบรัฐบาล

 
งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558”

ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปช่ันแห่งชาติ 2558” ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) 
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดขึน้ ภายใต้แนวคิด ACTIVE CITIZEN ต่อต้านคอร์รปัชัน่  
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 

ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ณ วัดคีรีวิหาร จ.ตราด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้ธนาคารออมสิน โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน น�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา

กาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการท�านบุ�ารุงพระพทุธศาสนา ณ วัดคิรีวิหาร อ.เมืองตราด จ.ตราด

กิจกรรมเด่น
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ร่วมงาน MONEY EXPO 2015

ร่วมเปิดบูธธนาคารออมสิน “ออมสินร่วมสร้างอนาคตไทยก้าวไกลสู่ AEC” ในงาน
มหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่ 5 MONEY EXPO PATTAYA 2015 

 
กดปุ่มเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3

กดปุ่มเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ในงาน “เพิ่มศักยภาพ
กองทุนหมู่บ้าน สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  

ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 

แถลงข่าว “วันออมสินกับออมสินยุคใหม่” GSB NEW ERA

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน น�าคณะผู้บริหารร่วม 
แถลงข่าว “วันออมสินกบัออมสินยุคใหม่”GSB NEW ERA ณ หอประชมุบุรฉตัรธนาคาร 
ออมสินส�านักงานใหญ่

GSB GEN  GSB EXEC

เปิดงาน “GSB GEN - GSB EXEC” ซึ่งเป็นการเปิดตัวเว็บไซต์ www.gsbgen.com 
พร้อมแนะน�าทีมผู้บริหารธนาคารออมสิน GSB EXECUTIVE ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคาร
ออมสิน ส�านักงานใหญ่

เปิดงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน”ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย” 
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี

ผลิตภัณฑ์และบริการผลิตภัณฑ์และบริการ
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เปิดตัว MyMo อย่างเป็นทางการ ยอดสมัคร 3 เดือน 

ทะลุกว่า1.6 แสนราย

เปิดตัวบริการโมบายแบงก์กิ้ง “MyMo” My Money My Mobile อย่างเป็นทางการ 
โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในงานได้มีการเซอร์ไพรส์
ลูกค้าที่สมัคร MyMo ล�าดับที่ 100,000

เปิดตัว GSB GEN CARD

แถลงข่าวเปิดตัว GSB GEN CARD บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์หน้าบัตรภาพ
ลิขสิทธิ์เกมออนไลน์คุกกี้รัน ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าสยามสแควร์ วัน กรุงเทพฯ

เงินฝาก “ออมเงิน ออมธรรม”

แถลงข่าวการเปิดรับฝากเงินฝากประเภทเผื ่อเรียก “ออมเงิน ออมธรรม” ณ  
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ โอกาสนี้ได้นมัสการ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  

ในหัวข้อ “การสั่งสมบุญ น�าสุขมาให้”

 
ร่วมงานเวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ธนาคารออมสินร่วมงานเวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยม ี
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน และนายสมคิด จาตุศรีพทิกัษ์ 
รองนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ฮอลล์ 9 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

มอบความสุขให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค

คณะผู้บรหิารและพนักงานร่วมกจิกรรม “ออมสินมอบความสุขให้ผู ้สูงอายุบ้าน
บางแค” พร้อมมอบเครือ่งอุปโภคและบริโภคให้กับผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยมีนางสุจิตรา  
พิทยานรเศรษฐ์ ผู ้อ�านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุบ้านบางแค  
เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (บ้านบางแค)

สนับสนุนโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4”

ถวายเงินจ�านวน 500,000 บาท ให้กับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี 
เพื่อสนับสนุนโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔ ในพิธีบรรพชาสามเณรและแม่ชีน้อย  
ภายใต้แนวคิด “เรยีน-เล่น-เป็น-เปลีย่น”สู ่เป้าหมาย “เปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทัง้โลก”  
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย 

 

ออมสินเพื่อสังคม
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เปิดเรือนส�านักตักสิลา

ร่วมเปิดเรือนส�านักตักสิลา โดยมีนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ 
พระมหาวุฒชัิย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผูก่้อต้ังศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เป็นประธานในพธีิ  
โอกาสนี้ผู้อ�านวยการธนาคารออมสินได้ถวายเงนิ จ�านวน 300,000 บาท เพือ่สนบัสนนุการเรียน
การสอนหลกัสูตรมหาวิชชาลยัพทุธเศรษฐศาสตร์ ณ ธรรมสภา มหาวิชชาลยัพทุธเศรษฐศาสตร์ 
ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

สนับสนุนโครงการภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ถวายเงินสนบัสนนุโครงการภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจ�าปี 2558 จ�านวน 1,500,000 
บาท แด่พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ณ วัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร

ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล”

มอบเงินบริจาคสมทบในการด�าเนินโครงการ “ออมน�า้ใจ ช่วยภัยเนปาล” จ�านวน 
3,913,125 บาท ให้กับโครงการ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีและปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับมอบ  
ณ ตึกนารีสโมสร ท�าเนียบรัฐบาล

จัดโครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย”

นายชาติชาย พยหุนาวีชัย ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ เป็นประธานในงานแถลงข่าว
โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี 
ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียท�าธุรกิจ ลุน้เงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท ณ หอประชุมบรุฉัตร ธนาคาร
ออมสิน ส�านักงานใหญ่

มอบทุนการศึกษา “โครงการเงินออมเพื่อน้อง”

คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรีและปลดัส�านกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทใน 
พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการเงินออมเพื่อน้อง” ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน
ส�านักงานใหญ่ 
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เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

	ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย	 และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรของธนำคำร
ออมสิน	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	 
และงบก�ำไรขำดทนุและก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่นที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีส่วนได้เสยี	และงบก�ำไรขำดทนุและก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่นเฉพำะธนำคำร	 
งบแสดงกำรเปลี ่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของที ่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงกำรเปลี ่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะ
ธนำคำร	 และงบกระแสเงนิสดทีแ่สดงเงินลงทุนตำมวธิีส่วนได้เสียและงบกระแสเงนิสดเฉพำะธนำคำร	 ส�ำหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกนั	 
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ	และหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	
และรับผิดชอบเกีย่วกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของส�ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดิน	ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบติัตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ	รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเช่ือมันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

	กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึง่หลักฐำนกำรสอบบัญชีเกีย่วกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบ 
กำรเงิน	 วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึง่รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงิน	 ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด	 ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว	 ผู้สอบบัญชีพิจำรณำ
กำรควบคุมภำยในที่เกีย่วข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร	 เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที ่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร	 กำรตรวจสอบ 
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีี่ผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงกำรบญัชีที่จดัท�ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร	 
รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

	ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

	ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเหน็ว่ำ	งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีส่วนได้เสยีและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะ
กำรเงินของธนำคำรออมสิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และผลกำรด�ำเนินงำน	และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตำม
ที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

(นำงยุพิน	ชลำนนท์นิวัฒน์)
รองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน

  
(นำงสำวรัชนี	ชลนำกิจกุล)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินที่	2
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่	11	มีนำคม	2559

รายงานของผู้สอบบัญชี
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ธนาคารออมสิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย	:	พันบำท

หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

       สินทรัพย์

เงินสด

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ

สิทธิในกำรเรียกคืนหลักทรัพย์

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์

เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ

			เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

			ดอกเบี้ยค้ำงรับ

			รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ

  หัก	รำยได้รอตัดบัญชี

  หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  หัก	ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้

			รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ

ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

   รวมสินทรัพย์

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

32,711,339

360,813,128

4,040,130

369,890

267,478,862

1,147,804

1,605,486,953

6,821,093

1,612,308,046

384,528

36,231,882

13,919

1,575,677,717

2,065,829

8,217,492

1,184,262

5,490,815

2,259,197,268

32,993,023

483,512,032

        -

128,558

245,031,214

966,614

1,659,528,168

6,394,433

1,665,922,601

412,730

42,675,730

10,879

1,622,823,262

1,985,831

7,876,077

1,487,252

7,611,705

2,404,415,568

32,711,339

360,813,128

4,040,130

369,890

267,478,862

966,614

1,605,486,953

6,821,093

1,612,308,046

384,528

36,231,882

13,919

1,575,677,717

2,065,829

8,217,492

1,184,262

5,490,815

2,259,016,078

32,993,023

483,512,032

        -

128,558

245,031,214

1,214,888

1,659,528,168

6,394,433

1,665,922,601

412,730

42,675,730

10,879

1,622,823,262

1,985,831

7,876,077

1,487,252

7,611,705

2,404,663,842

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย	:	พันบำท

หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

      หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝำก

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ

หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม

ภำระในกำรส่งคืนหลักทรัพย์

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ประมำณกำรหนี้สิน

ดอกเบี้ยเงินฝำกและพันธบัตรค้ำงจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

หนี้สินอื่น

   รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้ำของ

			เงินทุนที่ได้รับพระรำชทำน

			องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ

			ก�ำไรสะสม

						จัดสรรแล้ว

									ทุนส�ำรองเพื่อกำรขยำยงำน

						ยังไม่ได้จัดสรร

   รวมส่วนของเจ้าของ

      รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

5.14

5.15

5.4

5.16

5.17

5.18

1,952,503,728

50,883,651

726,891

4,040,130

681,476

39,314,431

55,277,818

4,791,764

3,697,030

2,111,916,919

100

5,062,284

19,920,266

122,297,699

147,280,349

2,259,197,268

2,058,138,852

83,692,710

918,758

        -

930,606

46,273,203

51,181,620

5,201,462

6,323,969

2,252,661,180

100

3,610,662

22,143,401

126,000,225

151,754,388

2,404,415,568

1,952,503,728

50,883,651

726,891

4,040,130

681,476

39,314,431

55,277,818

4,791,764

3,697,030

2,111,916,919

100

5,047,256

19,920,266

122,131,537

147,099,159

2,259,016,078

2,058,138,852

83,692,710

918,758

       -

930,606

46,273,203

51,181,620

5,201,462

6,323,969

2,252,661,180

100

3,627,224

22,143,401

126,231,937

152,002,662

2,404,663,842

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(นำยกุลิศ	สมบัติศิริ)

ประธำนกรรมกำรธนำคำรออมสิน

(นำยชำติชำย	พยุหนำวีชัย)	

ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

ธนาคารออมสิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

รายได้ดอกเบี้ย  

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  

      รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ     

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

      รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

รายได้เงินปันผล

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ

      รวมรายได้จากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

   เงินบ�าเหน็จรางวัลกรรมการ

   เงินบ�าเหน็จรางวัลพนักงาน

   ค่าตอบแทนกรรมการ

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

   ค่าตอบแทนหน่วยงานในการช�าระสินเชื่อ

   อื่นๆ

      รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ก�าไรสุทธิ

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

   รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

      (ขาดทุน) ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

      ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

         รวมรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

         ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

      ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

         รวมรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.18

5.18

106,954,820 

51,301,143

55,653,677

4,451,834

443,983

4,007,851

146,814

445,451

191,497

1,785,676

1,149,908

63,380,874

19,033,238

4,738

3,127,145

5,450

4,429,327

4,014,084

3,447,658

34,061,640

4,687,543

24,631,691

2,623,861

15,028

2,638,889

(3,226,793

    -

(3,226,793

(587,904

24,043,787

103,815,287

45,749,217 

58,066,070

5,022,401

432,254 

4,590,147

103,604

514,869

      -

1,497,438

953,988

65,726,116

19,678,324

3,882

3,215,222

4,337

4,725,843

3,804,264

3,552,779

34,984,651

8,042,642

22,698,823

(1,436,594

    -

(1,436,594

    -

    -

    -

(1,436,594

21,262,229

106,954,820 

51,301,143

55,653,677

4,451,834

443,983 

4,007,851

146,814

(1,927,638     

     -

1,949,926

1,149,908

60,980,538

19,033,238

4,738

3,127,145

5,450

4,429,327

4,014,084

3,447,658

34,061,640

4,687,543

22,231,355

2,623,861

     -

2,623,861

(3,226,793    

     -

(3,226,793

(602,932

21,628,423

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

103,815,287

45,749,217 

58,066,070

5,022,401

432,254

4,590,147

103,604

514,869

209,447

1,353,208

953,988 

65,791,333

19,678,324

3,882

3,215,222

4,337

4,725,843

3,804,264

3,552,779

34,984,651

8,042,642 

22,764,040

(1,436,594

1,534

(1,435,060

     -

333

333

(1,434,727

21,329,313

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย) 
ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : พันบาท

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

  ก�าไรสุทธิ

  รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

    จากกิจกรรมด�าเนินงาน

      ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

      หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

      ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

      ส่วนปรับมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี

      ส่วนขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ตัดบัญชี

      ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น - เพื่อค้า

      (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

      (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน

      ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

      ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

      ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - เพื่อค้า

      (ก�าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

      ขาดทุน (ก�าไร) จากสัญญาล่วงหน้า

      ขาดทุน (ก�าไร) จากสัญญาล่วงหน้า - เพื่อค้า

      ก�าไรจากการท�าสัญญา IRS

      (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพย์สินรอการขาย

      ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น

      รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น

      รายได้จากการรับบริจาค

      รายได้เบ็ดเตล็ด

      ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

      รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

      รายได้เงินปันผล

      เงินสดรับดอกเบี้ย

      เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

      เงินสดรับเงินปันผล

    ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

      และหนี้สินด�าเนินงาน

24,631,691 

1,658,522

4,554,106

140,602

(1,036,073

5,964

(32,541

(92,318

3,650

(165,092

(353,132

(79,750

224,603

(195,514

(23,690

(3,579

(14,056

7,010,405

1

126,320

(21,564

(1,081

(191,497

36,145,977

(55,653,677

(1,785,676

107,752,534

(47,010,639

1,802,071

41,250,590

22,698,823

1,687,546

8,074,252 

      -

(368,483

5,858

(10,163

(49,686

(6,042

(128,949

(465,183

(49,738

(490,360

395,961

94,501

      -

(20,843

6,958,773

(491

508,131

(12,576

      -

      -

38,821,331

(58,066,070

(1,497,438

104,865,179

(49,943,414

1,353,215

35,532,803

22,231,355 

1,658,522

4,554,106

140,602

(1,036,073

5,964

(32,541

2,280,771

3,650

(165,092

(353,132

(79,750

224,603

(195,514

(23,690

(3,579

(14,056

7,010,405

1

126,320

(21,564

(1,081

     -

36,310,227

(55,653,677

(1,949,926

107,752,534

(47,010,639

1,802,071

41,250,590

22,764,040

1,687,546 

8,074,252

     -

(368,483

5,858

(10,163

(49,686

(6,042

(128,949

(465,183

(49,738

(490,360

395,961

94,501

     -

(20,843

6,958,773

(491

508,131

(12,576

     -

(209,447

38,677,101

(58,066,070

(1,353,208

104,865,179

(49,943,414

1,353,215

35,532,803

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารออมสิน

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : พันบาท

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (ต่อ)

  สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

    ทรัพย์สินรอการขาย

    สินทรัพย์อื่น

  หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

    เงินรับฝาก

    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

    หนี้สินอื่น

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์

    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม

    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

    เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า

    เงินสดรับสิทธิการเช่า

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

    เงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว

    เงินน�าส่งกระทรวงการคลัง

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,898,704

(1,556,385

(66,719,480

226,936

119,450

73,078,279

(11,600,619

(322,533

(1,204,964

36,169,978

(1,824,532

2,712

(211,145,655

197,214,710

(112,185

      -

(86,465

(3,472

4,760

(15,950,127

(6,478,535

(11,388,000

(17,866,535

(3,685

2,349,631

30,361,708

32,711,339

(114,968,026

6,706,110

(59,637,463

179,884

(93,933

130,202,450

10,208,301

191,867 

375,390

8,697,383

(1,636,038

37,750

(217,671,753

233,253,279

      -

144,230

(15,152

(9,671

      -

14,102,645

(5,914,369

(16,607,000

(22,521,369

3,025

281,684

32,711,339

32,993,023 

2,898,704 

(1,556,385

(66,719,480

226,936

119,450

73,078,279

(11,600,619

(322,533

(1,204,964

36,169,978

(1,824,532

2,712

(211,145,655

197,050,460

(112,185

164,250

(86,465

(3,472

4,760

(15,950,127

(6,478,535

(11,388,000

(17,866,535

(3,685

2,349,631

30,361,708

32,711,339

(114,968,026

6,706,110

(59,637,463

179,884

(93,933

130,202,450 

10,208,301

191,867

375,390 

8,697,383

(1,636,038

37,750

(217,671,753

233,397,509

      -

      -

(15,152

(9,671

      -

14,102,645

(5,914,369

(16,607,000

(22,521,369

3,025

281,684

32,711,339

32,993,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารออมสิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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)

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย) 
ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน
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1. ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 470  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้ การรับฝากเงิน ซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาล 
ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ 

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดง
รายการตามข้อก�าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดท�าและการประกาศ 
งบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยก�าหนดรูปแบบการน�าเสนองบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติ นโยบายและการแสดงรายการตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้างต้น 

ธนาคารจัดท�าบัญชีเป็นเงนิบาทและจัดท�างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยรวมบัญชีของสาขาต่างๆ ของธนาคาร
ทั้งประเทศ และได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว 

งบการเงินได้รวมรายการบัญชีของส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารและได้ตัดรายการ
บัญชีระหว่างกันแล้ว 

งบการเงินนี้ได้จดัท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบาย
การบัญช ี

2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

ธนาคารได้น�ามาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรบัปรงุใหม่ตามประกาศของสภาวชิาชพีบญัช ีซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริ่มในหรอื
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 รวมทั้งกรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2558 มาถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงิน
ของธนาคาร 

2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชพีบญัชไีด้ออกประกาศเกี่ยวกบัมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้

  มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 1 มกราคม 2559
  และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล 1 มกราคม 2559
  เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ธนาคารออมสิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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  มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 มกราคม 2559
  ต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2559
  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2559
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 4     (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด�าเนินงาน     1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม 1 มกราคม 2559
  การตีความมาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์  1 มกราคม 2559
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 1 มกราคม 2559
  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 1 มกราคม 2559
  ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 
  ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  
  เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21  เงินที่น�าส่งรัฐ 1 มกราคม 2559

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซ่ึงธนาคารอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

2.4 การจัดประเภทรายการใหม่

ข้อมูลทางการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่น�ามาเปรียบเทียบได้จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับงวดนี้แล้ว

2.5 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

2.5.1 การรับรู้รายได้
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์คงค้าง โดยหยุดรับรู้และยกเลิกรายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้ไว้แล้วทั้งหมดของ 

เงินให้สินเชื่อที่ค้างช�าระดอกเบี้ยเกิน 3 เดือน และรับรู้รายได้เมื่อรับช�าระ กรณีลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้จะหยุดรับรู้รายได้ตลอด
อายุสัญญาและรับรู้รายได้เมื่อรับช�าระ
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รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชือ่ประเภทบุคคลที่มีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค�้าประกันจะบันทึกรับดอกเบี้ย
ล่วงหน้า ณ วันที่จ่ายเงินให้กู้ และทยอยรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละเดือนตลอดอายุสัญญา 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าในรูปของคะแนนสะสม ที่สามารถน�าไปแลกเป็นรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการในอนาคต 

ธนาคารจะปันส่วนรายได้หรือรายได้ค้างรับจากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายได้รอการรับรู้ แสดงรายการ 
ภายใต้ “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิตามจ�านวนของคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้ใช้สิทธิ

รายได้อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
2.5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทุกประเภท และค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่นตามเกณฑ์คงค้าง 
2.5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
2.5.4 ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารบนัทกึรายการซ้ือขายตราสารอนพุนัธ์ ณ วนัที่เกดิรายการ (Trade date) โดยมวิีธกีารรบัรูร้ายการตราสารอนพุนัธ์ทางการเงนิ  

ดังนี้
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อค้าบันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็น 

รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร บันทึกบัญชีมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยวิธีเดียวกับวิธีที่ใช้วัดมูลค่า
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 

2.5.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนของธนาคารประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขาย  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนเพื่อค้า 
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถือไว้ในระยะสั้นและจะจ�าหน่ายเพื่อหาก�าไรจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรพัย์แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม ก�าไรหรอืขาดทนุที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุธิรรมแสดงรวมใน
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนเผื่อขาย 
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตราสารหนี้ที ่จะถือจนครบก�าหนด 

แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นใน 
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  และแสดงผลสะสมในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เมื่อหลักทรัพย์เกิดการด้อยค่า
หรือมีการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ธนาคารจะกลับรายการก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมก่อนการรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 
ตราสารหนีซ่ึ้งธนาคารมคีวามตัง้ใจแน่วแน่และมคีวามสามารถทีจ่ะถอืไว้จนครบก�าหนดไถ่ถอน จดัประเภทเป็นตราสารหนีท้ีจ่ะถอื

จนครบก�าหนด และแสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนทั่วไป 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตราสารทุนในกิจการที่ธนาคารลงทุน จะถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อกิจการที่ลงทุน 

โดยงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และรับรู้เงินปันผลที่ได้รับ
จากบริษัทร่วมเป็นรายได้เงินปันผล งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

ธนาคารบนัทกึรายการซื้อขายเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ ณ วันที่เกดิรายการ (Trade date) ราคาทนุของหลักทรพัย์ที่จ�าหน่ายระหว่างปี 
ค�านวณตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�า้หนกั ก�าไรหรอืขาดทนุที่เกดิขึ้นจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุเพื่อค้าแสดงอยูใ่นก�าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากธรุกรรม
เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส�าหรับเงินลงทุนประเภทอื่นจะแสดงอยู่ในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ธนาคารค�านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้โดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนในความต้องการของตลาด ธนาคารใช้ราคาเสนอซือ้ครั้งล่าสุดจากตลาดในประเทศที่มีหน่วยงานของรัฐก�ากับดูแลและ 
หลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายกันอยู่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
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2.5.6 เงินให้สินเชื่อ
ธนาคารแสดงจ�านวนเงินให้สินเชื่อตามจ�านวนเงินต้นคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้สินเชื่อไว้เป็นรายการแยก

ต่างหาก ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้แสดงด้วยจ�านวนหนี้ตามสัญญาซึง่แสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก

จากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรายได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ส่วนลดจากตั๋วเงินรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ ดอกเบี้ยรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อ และรายได้ทางการเงินรอตัดบัญชี แสดงรวมอยู่

ในรายได้รอตัดบัญชีเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ 
2.5.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงินส�ารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.

31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน
ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่าตามอัตราร้อยละทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยค�านวณจากอัตราร้อยละของ 

ยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
จากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน ซึ่งมูลค่าหลักประกันที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาล่าสุด ยกเว้น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อค�านวณจากยอดสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชี ดังนี้

  ประเภทการจัดชั้น      
จัดชั้นปกติ (ค้างช�าระ 0 - 1 เดือน)      
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1 - 3 เดือน)    
จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3 - 6 เดือน)     
จัดชั้นสงสัย (ค้างเกิน 6 - 12 เดือน)    
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป)

ส�าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษธนาคารจะกันเงินส�ารองเพิม่เติมจากการพิจารณาความสามารถในการ
ช�าระหนี้ของลูกหนี้เป็นรายตัว

ส�าหรับลูกหนี้อื่นหากคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ�านวน หนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด 
การบัญชีที่รับรู้และจะกลับรายการเมื่อได้รับช�าระหนี้ 

การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญระหว่างปีน�ามาหักจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย หน้ีสูญรบัคนืรบัรูเ้ป็นรายได้อืน่ๆ และแสดงรายการในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น 

อัตรา
1%
2%

100%
100%
100%

2.5.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
1. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากการลดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับของหนี้ที่ไม่ช�าระตามก�าหนดและ 

 การใช้รปูแบบการปรบัโครงสร้างหนีต่้าง ๆ  เช่น การโอนสนิทรพัย์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้ และการปรบัโครงสร้างหนี้ 
 ในหลายลักษณะ เป็นต้น รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจ�านวน

2. การยนิยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระหนีใ้ห้แก่ลกูหนี้ โดยไม่มกีารลดต้นเงนิและดอกเบี้ยที่ค้างช�าระก่อนการปรบัโครงสร้างหนี ้ 
 ธนาคารค�านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยใช้อตัราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสญัญาปรบัโครงสร้างหนี้ใหม่ 
 เป็นอัตราคิดลด ในกรณีทีอ่ัตราดอกเบี้ยตามเงือ่นไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนีต้�่ากว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน ธนาคาร 
 จะใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ค�านวณได้ดังกล่าวต�่ากว่าราคา 
 ตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกในบัญชีของลูกหนี้) ธนาคารจะบันทึกเงินส�ารองส�าหรับส่วนสูญเสียจากการปรับ 
 โครงสร้างหนี้ทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวดนั้น 

 องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน เช่น ต้นทุนของเงินรับฝาก เงินน�าส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
 รวมทั้งค่าใช้จ่ายด�าเนินการ

3. การรับช�าระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคารจะตัด 
 จ�าหน่ายยอดลูกหนี้ให้หมดไปและบันทึกบัญชีส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันทีที่ม ี
 การรับโอน โดยให้ค�านึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วย 
 มูลค่ายุติธรรม และจ�านวนที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 

 กรณีรับช�าระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อ 
 ช�าระหนี้ตามสัญญาปรบัปรงุโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะปฏบิตัติามข้อ 3 ก่อน ส�าหรบัหนี้ส่วนที่เหลอืหากมกีารผ่อนปรนเงื่อนไข 
 การช�าระหนี้จะปฏิบัติตามข้อ 2
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2.5.9 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สนิรอการขาย ประกอบด้วย อสังหารมิทรพัย์ที่ตกเป็นของธนาคาร เนื่องจากการช�าระหนี้และจากการที่ธนาคารได้ซื้อทรพัย์สนิ

ที่จ�านองไว้กับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยค�าสั่งศาล และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง ซึ่งบันทึก
ตามมูลค่ายุติธรรมหรือมูลหนี้คงค้างและดอกเบี้ยค้างรับซึง่รวมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาแล้วแต่ราคาใด 
จะต�า่กว่า และบนัทึกเป็นการรบัช�าระบางส่วน ธนาคารจะท�าการประเมนิราคาทรพัย์สนิ และกนัเงนิส�ารองส�าหรบัผลต่างของราคาตามบญัชี
ที่สูงกว่าราคามูลค่าของทรัพย์สินนั้นในอัตราร้อยละ 100 โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุนและ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นธนาคารจะไม่ค�านวณหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรอการขาย

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.10 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร (ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไม่ถือกรรมสิทธิ์) และครุภัณฑ์แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น   14 - 86 ปี
อาคารที่สร้างบนที่ดินเช่า    20 - 69 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า   5 ปี
ครุภัณฑ์      5 - 8 ปี
ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบันและ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ธนาคารรับรู ้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ส�าหรับสินทรัพย์ที่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่
ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการกับสินทรัพย์ดังกล่าว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ เมื่อมีการจ�าหน่ายในงบก�าไร
ขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี) 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์มอีายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณอยูร่ะหว่าง 1 - 21 ปี ตัดจ�าหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงใน

ปัจจบุนัและประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยถอืเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัช ีธนาคาร
รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ส�าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ตัดค่าตัดจ�าหน่ายหมดแล้ว 
แต่ยังคงใช้งานอยู่ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.12 สิทธิการเช่า
สทิธิตามสัญญาเช่าแสดงด้วยราคาทุนหลังตดัจ�าหน่ายบญัชตีามอายสุญัญาเช่าแล้ว การตดัจ�าหน่ายบญัชสีทิธติามสญัญาเช่าค�านวณ

โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
กรณีที่สัญญาเช่ามีข้อก�าหนดให้ต่ออายุการเช่าได้ต่อๆ ไป จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี 
2.5.13 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค
แสดงตามราคาที่ได้รับบริจาคและบันทึกบัญชีคู่กับรายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้แล้วทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค

ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น 
2.5.14 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เป็นการฝากเงินเพื่อประกันชีวิต และสะสมทรัพย์เพ่ือประกันรายได้และเพื่อการศึกษา  

ซึ่งธนาคารต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามเงื่อนไขการรับฝาก 
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ธนาคารแสดงเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวเป็นเงินรับฝากทั้งจ�านวน ส่วนเงินค่าใช้จ่ายในการหาและติดตามเก็บเงินจาก
ผู้ฝากน�าไปลดเงินฝากคงเหลือ 

การส�ารองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการรับฝาก ธนาคารได้ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและตั้งส�ารองเพิ่มจากเงินฝาก 
คงเหลือเพื่อให้เพียงพอส�าหรับภาระที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขการรับฝาก 

ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิตฯ และส�ารองที่ตั้งเพิ่มจากเงินฝากคงเหลือ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างงวด ธนาคารได้บันทึกบัญชีเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด จะแปลงเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตรา 
แลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ก�าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศแสดงรายการในก�าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากธรุกรรมเพื่อค้าและปรวิรรตเงนิตรา
ต่างประเทศ 

2.5.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลายโครงการ ดังต่อไปนี้
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ ตามข้อตกลง

ของการจ้างงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงาน
ท�างานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล ธนาคารรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง

โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ซึง่ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตาม 

พระราชบัญญตักิองทนุส�ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 และได้รบัอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทนุจดทะเบยีน เม่ือวนัที่ 29 มถินุายน 
2548 การบริหารจดัการกองทนุ บรหิารจดัการโดยผูจ้ดัการกองทนุซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ธนาคารมีภาระผกูพันจ�ากดัเพยีงจ�านวนเงนิ 
ที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 9 - 12 ตามอายุงานของพนักงาน และพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะเลือกจ่าย
สะสมในอัตราร้อยละ 3 - 12 ของเงินเดือน โดยพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานตามระเบียบกองทุนฯ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จ�านวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ประกอบด้วย 

บ�าเหน็จ/บ�านาญ ของที่ระลึกให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ เงินตอบแทนความชอบในการท�างาน บ�าเหน็จด�ารงชีพและบ�าเหน็จพิเศษ 
โดยภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้น้ีจะถกูค�านวณแยกต่างหากเป็นแต่ละโครงการจากการประมาณจ�านวนผลประโยชน์
ในอนาคตที่พนกังานจะได้รบัจากการท�างานในปีปัจจบุนัและปีก่อน ๆ  และคดิลดโดยใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรที่มรีะยะเวลาใกล้เคียง
กับระยะเวลาของหนี้สินจากภาระผูกพันค�านวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

ตัง้แต่วันที ่ 1 มกราคม 2554 ธนาคารรับรู ้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน ์
หลังออกจากงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยัง 
ไม่รับรู้ ต้นทุนบริการในปัจจุบัน และต้นทุนดอกเบี้ย รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับก�าไร 
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) ประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน รับรู้เป็น
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงานจาก 

การท�างานในปัจจบุนัและในงวดก่อนที่พนกังานจะเกษยีณอาย ุ เช่น ของทีร่ะลกึให้พนกังานที่ปฏบิตังิานมานาน ธนาคารรบัรูป้ระมาณการ
หนีส้ินประเภทโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ในงบแสดงฐานะการเงิน ค�านวณโดยใช้วิธีเดยีวกันกับโครงการผลประโยชน ์
หลังออกจากงาน ส�าหรับก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) และค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.17 ประมาณการหนี้สิน
หนีส้นิที่อาจเกดิข้ึนและภาระผกูพนัที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ธนาคารรบัรูเ้ป็นประมาณการหน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ  

ดังนี้ 
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1.  ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ  
โดยกันเงินส�ารองส�าหรับภาระผูกพันเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2. หนี้สินที่อาจเกิดขึน้และภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงินเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้

2.1 ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึง่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดตี ไม่ว่าภาระผูกพันนัน้จะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันจากการอนุมาน

2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อธนาคารเพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพัน 
ดังกล่าว และ

2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.5.18 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่กว่า สินทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสัญญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า ภาระผูกพนั
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด�าเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3. การบริหารความเสี่ยง

3.1 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

การด�าเนินธุรกิจของธนาคารย่อมมีความเสี่ยงทางการเงิน ธนาคารจึงพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบ
ในทางลบของเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ในตลาดการเงินที่มีต่อผลการด�าเนินงาน ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อนุมัติ
โดยคณะกรรมการธนาคาร และก�าหนดสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) และเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนทุกปี นอกจากนี้สายงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ในการติดตามและรายงาน 
ความเสี่ยงน�าเสนอผูบ้รหิารและคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�่าเสมอ รวมถงึทดสอบภาวะวกิฤติ (Stress Testing) เพ่ือให้ม่ันใจว่าธนาคาร
จะสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

3.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสีย่งด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสีย่งทีเ่กิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตาม

สัญญาในการจ่ายช�าระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถช�าระหนี้คืนได้ จนเป็นเหตุให้
ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร

ธนาคารได้ตระหนกัและให้ความส�าคัญกบัการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งถอืเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่ส�าคญัในการด�าเนนิ
ธุรกิจของธนาคาร จึงได้มีการทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอ�านวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และมุ่งเน้น
พัฒนากระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทาง
มาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร

2. ก�าหนดนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ โดยก�าหนด
ให้มีกระบวนการที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance) 

3. มีเกณฑ์การพจิารณาความสามารถในการช�าระหนี้ส�าหรบัสนิเชื่อรายย่อย และก�าหนดวงเงนิให้กูร้วมสงูสดุต่อรายส�าหรบัสนิเชื่อ
แก่บคุคลรายย่อยที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั และ/หรอืมบีคุคลค�้าประกนั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาความสามารถในการช�าระหนี้

4. ก�าหนดมาตรฐานก�าไรสุทธขิองแต่ละธรุกจิ เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูค้าธนาคารที่มา
ขอสินเชื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

5. มีโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Product Program : CPP) เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจที่
ธนาคารจะสนับสนุน

6. พัฒนาระบบการวเิคราะห์ข้อมลูลูกค้าธรุกจิและความเสี่ยงสนิเชื่อ (DSS & Optimist) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ
ของลูกค้าและระดับความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบงานสนับสนุนสินเช่ือ (Loan Origination and Process Systems : LOPs)  
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้สินเชื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ธนาคาร
7. น�าแบบจ�าลองวัดระดับความเสี่ยงส�าหรับสินเชื่อรายย่อย (Credit Scoring Models) และแบบจ�าลองวัดระดับความเสี่ยงส�าหรับ

สินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Models) มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและคัดกรองลูกค้า
8. ก�าหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ด้านสินเชื่อ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง เช่น เงินให้สินเชื่อ  

เงินลงทุน หรือก่อภาระผูกพัน (Single Lending Limit : SLL) และเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit)
9. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
3.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้

และ/หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อ
การธนาคารและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อค้า

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการสินทรัพย์และหนี้สิน  
ซึ่งท�าให้เกิดระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ ่งธนาคาร
ได้บริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก�าหนด รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และจัดท�ารายงานประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  
(Repricing Gap) เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า (NII Sensitivity)  
รวมถึงก�าหนดเพดานความเสี่ยงเทียบผลกระทบดังกล่าวเป็นร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้าของธนาคาร 
(ก�าหนดสมมติฐานให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า (NII Sensitivity) เท่ากับร้อยละ 12.61 ซึ่งอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด 

ส�าหรับความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อค้า ธนาคารลงทนุในพอร์ตหลกัทรพัย์เพื่อค้า โดยเป็นตราสารหนี้ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งมีขนาดพอร์ตโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 0.62 ของพอร์ตการลงทุนรวม ถือว่าค่อนข้างต�่า 
นอกจากนั้นมีการควบคุม/ติดตามความเสี่ยง ในภาวะปกติโดยก�าหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (VaR Limit) 
โดยมูลค่า VaR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.28 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด 

ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลีย่และจ�านวนดอกเบีย้ส�าหรับตราสารทางการเงินชนิดทีม่ีดอกเบีย้ของธนาคารส�าหรับปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

25572558

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย

(ร้อยละ)

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย

(ร้อยละ)

ยอดคงเหลือ

เฉลี่ย

ยอดคงเหลือ

เฉลี่ย

จ�านวน

ดอกเบี้ย

จ�านวน

ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
   เงินลงทุน
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
   รวม
หนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย
   เงินรับฝาก
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
   รวม

425,853.09
207,011.57

1,583,937.24
2,216,801.90

2,083,063.54
80,809.11

2,163,872.65

9,646.60
5,321.97

88,816.39
103,784.96

44,848.49
900.73

45,749.22

2.27
2.57
5.61
4.68

 
2.15
1.11
2.11

383,940.39
218,044.03

1,566,780.10
2,168,764.52

1,993,071.48
66,541.49

2,059,612.97

10,125.41
6,663.91

90,130.44
106,919.76

50,547.30
753.84

51,301.14

2.64
3.06
5.75
4.93

2.54
1.13
2.49

3.1.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น หมายถึง ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

ทีมี่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงนิกองทนุของธนาคารซ่ึงเป็นผลมาจากการท�าธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิตราต่างประเทศ เมือ่อตัรา
แลกเปลี่ยนเปล่ียนแปลงอาจก่อให้เกดิฐานะเกนิดุลหรอืขาดดุลในเงนิตราต่างประเทศสกลุใดสกลุหนึ่ง และอาจกระทบต่อก�าไรหรอืขาดทนุ
จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีประมาณร้อยละ 0.14 ของเงินกองทุน 
ซึ่งมีระดับค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก�าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินกองทุน ทั้งนี้ธนาคารได้ควบคุม
ความเสี่ยงโดยก�าหนดเพดานความเสี่ยง เช่น Stop Loss Limit เป็นต้น

นอกจากนั้น ธนาคารบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อบริหาร 
ความเสี ่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน และมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยฝ่ายงานและ 
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คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการป้องกันความเสี่ยงและประเมินประสิทธิผลของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับกลยุทธ์กรณีที่ประสิทธิผลไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด

3.1.4 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนที่มีผลกระทบใน 

ทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร และความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อค้า

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารเกิดจากการที่ธนาคารลงทุนในหุ้นสามัญและกองทุนในพอร์ตเผื่อขาย  
ความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์จึงมีผลกระทบต่อมูลค่าพอร์ตของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พอร์ตเผื่อขาย 
หุ้นสามัญและพอร์ตเผื่อขายกองทุนมีประมาณร้อยละ 7.22 และ ร้อยละ 9.58 ของพอร์ตการลงทุนรวม ซึ่งธนาคารควบคุมความเสี่ยง 
โดยก�าหนดเพดานความเส่ียงและสัญญาณเตอืนระดบัความเสี่ยง เช่น ร้อยละของมลูค่าความเสยีหายสงูสดุที่อาจเกดิขึ้นได้ในภาวะปกตต่ิอ
มูลค่าพอร์ตเผื่อขาย-หุ้นสามัญ โดยก�าหนดระยะเวลาถือครอง 1 เดือน และความเชื่อมั่น 99% (VaR Limit)   

ธนาคารไม่มีความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อค้า เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารไม่มีการลงทุนใน 
หุ้นสามัญในพอร์ตหลักทรัพย์เพื่อค้า

นอกจากน้ัน ธนาคารได้ทดสอบภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing) ด้านตลาด เป็นประจ�าทกุไตรมาส โดยพจิารณาผลกระทบในภาพรวม
ของความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน และราคาตราสารทนุ เพือ่ให้มัน่ใจว่าธนาคารจะสามารถรองรบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ้น 
ในภาวะวิกฤติตามสถานการณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยสถานการณ์จ�าลองสามารถสะท้อนผลกระทบของเหตุการณ์ทั้งที่ 
มีลักษณะ Linear และ Non-Linear Price Characteristics รวมถึงเหตุการณ์วิกฤติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น สถานการณ์ทางการเงินใน
ภูมิภาคเอเชียช่วงปี 2551 สถานการณ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการสกดัการเกง็ก�าไรค่าเงนิบาท เป็นต้น ซึ่งผลการทดสอบ
ภาวะวิกฤติในปี 2558 พบว่า อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด

3.1.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถงึ ความเส่ียงทีเ่กดิจากการทีธ่นาคารไม่สามารถช�าระหน้ีสินและภาระผกูพนั

เมื่อถึงก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้
แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยง 
ที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ ท�าให้ต้องขายสินทรัพย์ในราคาต�่ากว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์มีสภาพคล่องต�่า หรือเกิดภาวะตลาด
ขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ท�าหน้าที่ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ได้รับจากการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อควบคมุความเส่ียงให้อยูภ่ายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) คณะท�างานด้านบรหิารสภาพคล่อง ท�าหน้าที่พจิารณาประมาณการสภาพคล่องของธนาคาร รวมถงึก�าหนด
แนวทางการระดมเงินฝาก การลงทุน และการให้สินเชื่อ ให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้

ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยงโดยการใช้อัตราส่วนทางการเงิน รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report)  
ซึ่งจัดท�าทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม รวมถึงทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ด้านสภาพคล่องเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส โดยก�าหนดสถานการณ์จ�าลองเป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis)  
(2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market-wide crisis) และ (3) กรณีที่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้ง
ระบบสถาบันการเงิน (Combination of both) ซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะก�าหนดสมมติฐาน เช่น การไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติ 
ในสัดส่วนที่ต่างกัน การก�าหนดอัตราส่วนลดที่จะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น โดยผลการทดสอบ
ภาวะวิกฤติ ในปี 2558 พบว่า ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับภาวะวิกฤติได้ทั้ง 3 กรณี  

ส�าหรับการควบคุมความเสี่ยง มีการก�าหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อ 
เงินฝาก อตัราส่วนสินทรพัย์สภาพคล่องต่อเงนิฝาก เป็นต้น นอกจากนี ้มกีารจดัท�าแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิด้านสภาพคล่อง (Contingency  
Liquidity Plan) ซ่ึงก�าหนดสัญญาณเตอืนล่วงหน้า (Early Warning Indicators) เป็นตวับ่งชีท้ี่จะระบสุถานการณ์ที่ธนาคารต้องเตรยีมพร้อม 
และก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีในการจัดการภาวะการขาด
สภาพคล่องในกรณต่ีางๆ และมกีารทดสอบแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมคีวามพร้อมในการบรหิารจัดการกรณี
ประสบภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง รวมถึงมีการก�าหนดระดับหรือปริมาณสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) 
เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการด�าเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากของ
ธนาคารถัวเฉลี่ย ตั้งแต่ปักษ์วันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559 เท่ากับร้อยละ 18.19 เพิ่มขึ้นจากปักษ์วันที่ 24 ธันวาคม 2557 -  
6 มกราคม 2558 เท่ากับร้อยละ 17.16 และเป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงที่ก�าหนด 
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2558

2558

2557

2557

ประเภทตราสารการเงิน

ประเภทตราสารการเงิน

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
   เงินสด
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
   ตราสารอนุพันธ์
   เงินลงทุนสุทธิ
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
   รวม
หนี้สินทางการเงิน
   เงินรับฝาก
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
   ตราสารอนุพันธ์
   ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
   รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
   เงินสด
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
   ตราสารอนุพันธ์
   เงินลงทุนสุทธิ
   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ
   รวม
หนี้สินทางการเงิน
   เงินรับฝาก
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
   ตราสารอนุพันธ์
   ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
   รวม

32,993.02
483,512.03

128.56
246,246.11

1,622,823.26
2,385,702.98 

2,058,138.85
83,692.71

918.76
930.61

51,181.62
2,194,862.55

32,993.02 
483,512.03

128.56
245,997.83

1,622,823.26
2,385,454.70 

2,058,138.85
83,692.71 

918.76
930.61 

51,181.62 
2,194,862.55

32,993.02
483,512.03

128.56
247,770.37

1,622,823.26
 2,387,227.24 

2,058,138.85
83,692.71

918.76
930.61

51,181.62
2,194,862.55 

 32,993.02
483,512.03

128.56
247,770.37

1,622,823.26
2,387,227.24 

2,058,138.85
83,692.71 

918.76
930.61 

51,181.62
2,194,862.55 

32,711.34
360,813.13 

369.89
268,626.66

1,575,677.72
2,238,198.74

1,952,503.73 
50,883.65

726.89
681.48

55,277.81
2,060,073.56

32,711.34
360,813.13

369.89
268,445.47

1,575,677.72
2,238,017.55

1,952,503.73
50,883.65

726.89
681.48

55,277.81
2,060,073.56

32,711.34
360,813.13

369.89
270,683.37

1,575,677.72
2,240,255.45

1,952,503.73
50,883.65

726.89
681.48

55,277.81
2,060,073.56

32,711.34
360,813.13

369.89
270,683.37

1,575,677.72
2,240,255.45

1,952,503.73
50,883.65

726.89
681.48

55,277.81
2,060,073.56

3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

ตารางแสดงมูลค่าตามบัญชีและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน โดยสรุปตามยอดคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ธนาคารจัดล�าดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
- ระดับ 1 ราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและธนาคาร

สามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า 
- ระดับ 2 ข้อมลูอ่ืนนอกเหนอืจากราคาเสนอซ้ือขายซึ่งรวมอยูใ่นระดับ 1 ทีส่ามารถสงัเกตได้โดยตรงหรอืโดยอ้อมส�าหรบัสนิทรพัย์นั้น

หรือหนี้สินนั้น 
- ระดับ 3 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งน�ามาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2557

ระดับที่ 1

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 3

รวม

รวม

สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
เงินลงทุน
   เงินลงทุนเพื่อค้า
   เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
รวม

สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
เงินลงทุน
   เงินลงทุนเพื่อค้า
   เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
   ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
รวม

-
-

-
27,499.92
27,499.92

-
-
-

-
-

11.16 
25,843.24
25,854.40

-
-
-

128.46
0.10

1,520.60
174,691.97
176,341.13

0.08
127.73
127.81

222.88 
0.40

7,799.50
184,195.37
192,218.15

-
219.09
219.09

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

128.46
0.10

1,520.60
202,191.89
203,841.05

0.08
127.73
127.81

222.88
0.40 

7,810.66
210,038.61
218,072.55

-
219.09
219.09

เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นประจ�าและจัดเป็นระดับ 2 ดังนี้
- ตราสารอนุพันธ์ค�านวณจากแบบจ�าลองมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปของผู้ร่วมตลาด โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด ได้แก่ อัตรา

ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นเงนิลงทนุเผื่อขาย วดัมลูค่ายตุธิรรมด้วยมลูค่าสนิทรัพย์สทุธ ิ(Net 

Assets Value) ณ วันที่รายงาน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย  

วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมตามล�าดับชั้น ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

2558

2558

2557

2557

เงินกองทุนชั้นที่ 1  
   เงินทุนที่ได้รับพระราชทาน
   ก�าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว
   ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
   หัก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ
   หัก เงินลงทุนในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
      รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2
   เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
   บวก ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
   หัก เงินลงทุนในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
      รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

0.10 
22,143.41

110,363.92
3,517.52
154.36

128,835.55

6,204.15
950.30
154.36

7,000.09
135,835.64 

10.80
10.24

 0.10 
19,920.27

106,500.70
3,517.52
169.59

122,733.96 

9,347.44
1,643.90
169.59

10,821.75
133,555.71 

11.11
10.21

ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศด�ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วน
กับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.50 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์
เสี่ยงทั้งสิ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารด�ารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตามหลักเกณฑ์  
Basel II ดังนี้

อัตราร้อยละ

เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II มีดังต่อไปนี้

หากธนาคารน�าก�าไรสุทธิหลังหักเงินน�าส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มารวม
ค�านวณ ธนาคารจะมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ดังนี้

เงินกองทุนทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

11.15
10.59

อัตราร้อยละ

3.3 การด�ารงเงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารได้ค�านวณเงินด�ารงกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ตามแนวทางของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณ และ
ตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่มีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมตฐิานที่ใช้จะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการก�าหนด
นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม

5.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส�าคัญ มีดังนี้

5.2 เงินสด

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557 2558 2557

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ทรัพย์สินรอการขายที่ได้มาจากการโอนทรัพย์
   ช�าระหนี้

(1,436.59
1.87

(49.91

)

)

)

)

 
2,623.86

15.03

116.84

(1,436.59
-

(49.91

2,623.86
-

116.84

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

เงินสด
เงินตราต่างประเทศ
เงินสดระหว่างเรียกเก็บ
รวมเงินสด

31,760.35
35.02

1,197.65
32,993.02

31,389.02
43.11

1,279.21
32,711.34 

5.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

หน่วย : ล้านบาท

25572558

รวม

(1) ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
   กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
   รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   รวมในประเทศ
(2) ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
   รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

 

2.39
62.79
0.10
-

65.28
-
-

65.28

0.31
0.01
0.07
0.27
0.66

65.94

202,322.00
118,463.94
132,468.73
30,805.96

484,060.63
899.32

1,513.86
483,446.09

-
-
-
-
-

483,446.09

202,324.39
118,526.73
132,468.83
30,805.96

484,125.91
899.32

1,513.86
483,511.37

0.31
0.01
0.07
0.27
0.66

483,512.03

2.12
48.81
0.80
-

51.73
-
-

51.73

0.84 
0.07
0.11
0.39
1.41

53.14 

116,682.00
45,345.12

174,385.80
23,639.30

360,052.22
1,192.12
484.35

360,759.99

-
-
-
-
-

360,759.99

116,684.12
45,393.93

174,386.60
23,639.30

360,103.95
1,192.12
484.35

360,811.72

0.84 
0.07
0.11
0.39
1.41

360,813.13

เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ ได้รวมเงนิให้สนิเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลอืตามนโยบายรฐั  
ดังนี้

1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยธนาคารด�าเนินการแทนธนาคาร 
แห่งประเทศไทยในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวงเงิน 25,000.00 ล้านบาท ธนาคาร
เริ่มด�าเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะ
เวลาโครงการอีก 1 ปี ไปสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และให้ขยายระยะเวลาโครงการต่อไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยโดยค�านวณจากอัตราดอกเบี้ย 
เงินฝากประจ�า 12 เดือนส�าหรบัผูฝ้ากท่ัวไปสูงสุดของธนาคารออมสนิบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หกัอตัราผลตอบแทนจากการให้สถาบนัการเงนิ
กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 3.22 ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้ส่วนของดอกเบี้ยจาก
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกสิ้นวัน และส่วนของเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
มียอดเบิกใช้จ�านวน 12 ราย จ�านวนเงิน 17,977.15 ล้านบาท และธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2558 จ�านวนเงิน  582.83 ล้านบาท 

2. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ธนาคาร
ร่วมให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ในสัดส่วน 50:50 โดยธนาคารจะฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท ซึ่งเริ่มน�าฝาก
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สิ้นสุดการน�าฝากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 
ต่อมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการน�าฝากถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 มีก�าหนดระยะเวลาการฝาก 3 ปี ได้รับดอกเบี้ย 
ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และให้ธนาคารพาณิชย์คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็นระยะ
เวลา 3 ปี ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยโดยค�านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 12 เดือน ส�าหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุดของธนาคารออมสิน
บวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตราผลตอบแทนเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 3.22 ต่อปี) 
เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้ทั้งส่วนของดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์และเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลทุกสิน้เดือน ณ  
วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารได้รบัคนืเงนิฝากจากธนาคารพาณชิย์ทัง้จ�านวนแล้ว โดยธนาคารรบัรูร้ายได้เงนิชดเชยดอกเบี้ยจากรฐับาล
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวนเงิน 367.38 ล้านบาท 

3. โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�่าเพือ่เป็นเงนิทนุหมุนเวียนให้แก่ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยธนาคาร
ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ วงเงินโครงการ 100,000.00 ล้านบาท ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อให้ธนาคารพาณชิย์และสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการ SMEs เฉพาะการปล่อย
สินเชื่อใหม่ โดยมีเงื่อนไขไม่ให้ Refinance หนี้เดิม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ระยะเวลาให้สินเชื่อไม่เกิน 7 ปี ให้ยื่นขอสินเชื่อ
ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าวงเงินที่ก�าหนดไว้จะถูกจัดสรรหมด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ธนาคารสามารถใช้
วงเงินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�า่เพื่อเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ตามโครงการสนิเชื่อของธนาคารได้ ซึ่งรฐับาลชดเชย
ดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับต้นทุนทางการเงินของธนาคาร (ร้อยละ 2.21 ต่อปี) บวกค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (ร้อยละ 0.75 ต่อปี) หัก 
อัตราผลตอบแทนจากการให้สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.10 ต่อปี เท่ากับร้อยละ 2.86 ต่อปี เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้ 
ทั้งส่วนของดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลทุกสิ้นวัน ยกเว้นส่วนที่ธนาคาร
เบิกใช้วงเงินรับรู้รายได้ทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดเบิกใช้จ�านวน 19 ราย จ�านวนเงิน 97,395.52 ล้านบาท และธนาคาร
รับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวนเงิน 406.28 ล้านบาท

5.4 ตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
- สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจ�านวน 128.56 ล้านบาท และ 369.89 ล้านบาท ตามล�าดับ
- หนี้สินตราสารอนุพันธ์ มียอดคงเหลือจ�านวน 930.61 ล้านบาท และ 681.48 ล้านบาท ตามล�าดับ
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* มูลค่ายุติธรรม  คือ  ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

25572558

อัตราแลกเปลี่ยน
     รวม

128.46
128.46

0.08 
0.08

749.59 
749.59

222.88 
222.88

-
-

3,019.05
 3,019.05 

 

จ�านวนเงินตามสัญญา

(Notional Amount

หรือ Effective

Notional Amount) 

จ�านวนเงินตามสัญญา

(Notional Amount

หรือ Effective

Notional Amount) 

มูลค่ายุติธรรม *

(Fair Value)

มูลค่ายุติธรรม *

(Fair Value)

สินทรัพย์ สินทรัพย์หนี้สิน หนี้สินประเภทความเสี่ยง

สัดส่วนการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

บุคคลภายนอก
รวม

100.00
100.00

100.00
100.00

สัดส่วน (%) สัดส่วน (%)คู่สัญญา

5.4.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
มูลค่ายติุธรรมและจ�านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทการป้องกนัความเสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
ตาราง 1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท

25572558

อัตราแลกเปลี่ยน
     รวม

0.10 
0.10

930.53 
930.53

12,192.83 
12,192.83

147.01 
147.01

681.48 
681.48

16,871.24
16,871.24

จ�านวนเงินตามสัญญา

(Notional Amount

หรือ Effective

Notional Amount) 

จ�านวนเงินตามสัญญา

(Notional Amount

หรือ Effective

Notional Amount) 

มูลค่ายุติธรรม */

มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

มูลค่ายุติธรรม */

มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

สินทรัพย์ สินทรัพย์หนี้สิน หนี้สินประเภทความเสี่ยง

* มูลค่ายุติธรรม  คือ  ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จ�านวน 0.10 ล้านบาท และ 147.01 ล้านบาท และ 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ จ�านวน 930.53 ล้านบาท และ 681.48 ล้านบาท ตามล�าดับ มีรายการที่ธนาคารวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน เป็นสินทรัพย์ตราสาร
อนพัุนธ์จ�านวน 0.00 ล้านบาท และ 146.61 ล้านบาท และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์จ�านวน 802.80 ล้านบาท และ 462.39 ล้านบาท ตามล�าดับ

5.5 เงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

1,520.60
-

1,520.60

7,799.50
11.16

7,810.66

5.5.1 เงินลงทุนเพื่อค้า
 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
           รวม

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

5.4.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
มูลค่ายุติธรรมและจ�านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2558

2557

2557

159,727.38 
1,266.83

27,499.92
13,697.76

202,191.89

10,685.93
18,139.46
13,142.66
41,968.05

952.65
41,015.40 

13,202.25 
22,104.94
14,971.72
50,278.91

952.65
49,326.26

166,786.17 
1,241.09

25,843.24
16,168.11

210,038.61

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

5.5.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
 อื่นๆ
                     รวม

ราคาทุน/

ราคาทุนตัดจ�าหน่าย

ราคาทุน/

ราคาทุนตัดจ�าหน่าย

5.5.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด
 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
           รวม
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
           รวม

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

395.73
0.00 

395.73
92.40

303.33
245,031.22

395.73
0.00

395.73 
92.40

303.33
267,478.86

ราคาทุน ราคาทุน

5.5.4 เงินลงทุนทั่วไป
 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
 อื่นๆ
           รวม
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
           รวม
 รวมเงินลงทุนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ดังนี้
- เงินลงทุนเผื่อขายที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ มูลค่ายุติธรรมจ�านวน 27,499.92 ล้านบาท และ  

25,843.24 ล้านบาท ได้รวมรายการที่ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ�านวน 603.00 ล้านบาท และ 603.00 ล้านบาท ตามล�าดับ
- เงนิลงทุนเผือ่ขายทีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดประเภทเป็นเงินลงทุนอืน่ๆ มูลค่ายุติธรรมจ�านวน 13,697.76  

ล้านบาท และ 16,168.11 ล้านบาท ได้รวมรายการที่ธนาคารรบัรูค่้าเผื่อการด้อยค่าจ�านวน 28.19 ล้านบาท และ 77.88 ล้านบาท ตามล�าดับ
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนราคาทุนจ�านวน 13,142.66 ล้านบาท และ  

14,971.72 ล้านบาท ธนาคารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ�านวน 952.65 ล้านบาท และ 952.65 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งได้รับผลกระทบมา
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ท�าให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุน

- เงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย 
   - ตราสารทนุที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาดในประเทศ มีราคาทนุจ�านวน 395.73 ล้านบาท และ 395.73 ล้านบาท ธนาคาร 

ได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ�านวน 92.40 ล้านบาท และ 92.40 ล้านบาท ตามล�าดับ
   - อื่นๆ จ�านวน 0.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีราคาทุนจ�านวน 3,918.00 บาท 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นรายได้จ�านวน  

49.69 ล้านบาท และ 92.32 ล้านบาท ตามล�าดับ
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หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
กองทุนและกลุ่มธุรกิจการเงิน
อื่นๆ
   รวม

1,251.60
12,805.18

12.58
14,069.36

1,226.40 
12,877.37

12.58
14,116.35

ประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

5.5.5 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งในเงินลงทุนเผื่อขายประเภทอื่น ๆ 
- แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน ดังนี้

2558 (มูลค่ายุติธรรม) 

บลจ.สยามไนท์

ฟันด์แมเนจเม้นท์
บลจ.กรุงไทย บลจ.เอ็มเอฟซี บลจ.วรรณ

บลจ.

แอสเซสพลัส
บลจ.ยูโอบี รวม

เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน
 เงินฝากออมทรัพย์
 เงินฝากประจ�า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
 พันธบัตรรัฐบาล

- ตราสารทุน
 หุ้นสามัญ

 - Equities Linked Notes

- ธุรกรรมซื้อขาย
 เงินตราต่างประเทศ

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

7.39 
-
-
7.39

-
-

377.87
377.87

-
-

-
-

6.37
6.37

0.31
0.31

391.32

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
14.70
0.53

15.23

29.98
29.98

85.92
85.92

547.16
547.16

(65.83
(65.83

1.98
1.98

1.77
1.77

612.67

)
)

)
)

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
2.02
-
2.02 

-
-

178.16
178.16

-
-

-
-

0.00
0.00

0.00
0.00

180.18

7.39
16.72 
0.53

24.64

29.98
29.98

641.95
641.95

547.16
547.16

(65.83
(65.83

8.35
8.35

2.08
2.08

1,184.17

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีเงินลงทุนซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของทุนที่ช�าระแล้ว และ
ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจ�าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีมูลค่าเงินลงทุนราคาทุนจ�านวน 927.53 ล้านบาท โดยมีมูลค่ายุติธรรมจ�านวน 1,184.17  
ล้านบาท และมกี�าไรจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุจ�านวน 256.64 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้รบัผลตอบแทนจากเงนิลงทนุในกองทนุ
ส่วนบุคคลสะสมยกมาจ�านวน 539.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจ�านวน 309.37 ล้านบาท ท�าให้มียอดสะสมทั้งสิ้นเป็นเงินจ�านวน 
848.99 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท

2557 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยามไนท์

ฟันด์แมเนจเม้นท์
บลจ.กรุงไทย บลจ.เอ็มเอฟซี บลจ.วรรณ

บลจ.

แอสเซสพลัส
บลจ.ยูโอบี รวม

เงินฝากธนาคาร
 กระแสรายวัน
 เงินฝากออมทรัพย์
 เงินฝากประจ�า

บัตรเงินฝาก (NCD) 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
- พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
 พันธบัตรรัฐบาล

- หุ้นกู้
 หุ้นกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 หุ้นกู้เอกชน (ต่างประเทศ)

- ตราสารทุน
 หุ้นสามัญ
 กองทุน

 - Equities Linked Notes

- ธุรกรรมซื้อขาย
 เงินตราต่างประเทศ

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น

44.31 
-
-

44.31

-
-

-
-

-
-
-

370.68
-

370.68 

-
-

-
-

0.02
0.02

0.36
0.36

414.65

-
0.52 
-
0.52

-
-

-
-

-
304.48
304.48

-
-
-

-
-

-
-

-
-

14.78
14.78

290.22

-
0.10 
-
0.10 

15.24 
15.24

-
-

140.00
-

140.00

-
-
-

-
-

-
-

0.14
0.14

5.38
5.38

150.10

-
9.46 
0.53
9.99

-
-

31.94
31.94

-
-
-

150.31
-

150.31

519.28
519.28

(25.37
(25.37

0.52
0.52

0.43
0.43

686.24

-
0.64
-
0.64

-
-

-
-

-
314.30
314.30

-
29.48
29.48

-
-

-
-

3.26
3.26

17.87
17.87

 329.81 

-
30.20
-

30.20 

-
-

-
-

-
285.46
285.46

208.83
-

208.83

-
-

(17.18
(17.18

2.91
2.91

0.17
0.17

510.05

44.31
40.92 
0.53 

85.76

15.24 
15.24

31.94
31.94

140.00
904.24

1,044.24

729.82
29.48

759.30

519.28
519.28

(42.55
(42.55

6.85
6.85

38.99
38.99

2,381.07

)
)

)
)

)
)

5.5.5 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ต่อ)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีมูลค่าเงินลงทุนราคาทุนจ�านวน 1,944.10 ล้านบาท โดยมีมูลค่ายุติธรรมจ�านวน 2,381.07 
ล้านบาท และมีก�าไรจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมของเงินลงทนุจ�านวน 436.97 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้รบัผลตอบแทนจากเงนิลงทนุในกองทนุ
ส่วนบุคคลสะสมยกมาจ�านวน 435.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจ�านวน 104.38 ล้านบาท ท�าให้มียอดสะสมทั้งสิ้นเป็นเงินจ�านวน 
539.62 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2557

บลจ.สยามไนท์

ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.สยามไนท์

ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.กรุงไทย

บลจ.กรุงไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.วรรณ

บลจ.วรรณ

บลจ.

แอสเซสพลัส

บลจ.

แอสเซสพลัส

บลจ.ยูโอบี

บลจ.ยูโอบี

รวม

รวม

ยอดต้นงวด (ราคาทุน)
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์
รวม (ราคาทุน)
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม)

ยอดต้นงวด (ราคาทุน)
ยอดซื้อ/โอนหลักทรัพย์
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์
รวม (ราคาทุน)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดปลายงวด (มูลค่ายุติธรรม)

311.47
(11.44
300.03
91.29

391.32

) ) ) ) ) ) )

335.22 
  -
(23.75
311.47 
  -

103.18
414.65

) ) )

)

)

)

) ) )

)

235.65
(235.65
   -
   -
   -

247.12
  -
(11.47
235.65 
  -
54.57

290.22  

155.97
(155.97
   -
   -
   -

446.21 
   -
(290.24
155.97 
(38.45
32.58 

150.10 

563.51
(30.20
533.31
79.36

612.67
 

804.35
   -

(240.84
563.51 
(2.14

124.87 
686.24 

285.68 
(285.68
   -
   -
   -

292.29
  -
(6.61

285.68
  - 
44.13 

329.81 

432.41 
(338.22
94.19
85.99

180.18

500.26
32.50

(100.35
432.41
   - 
77.64 

510.05 

1,984.69
(1,057.16

927.53
256.64

1,184.17

2,625.45
32.50

(673.26
1,984.69 

(40.59
436.97

2,381.07 

- แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

เงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารลงทุนจะถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อกิจการที่ลงทุน โดย
พจิารณาจากการมอี�านาจในการออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการที่ลงทนุอย่างน้อยร้อยละ 20 หรอืการมอี�านาจเข้าไปมส่ีวนร่วม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557 2558 2557

ยอดต้นงวด
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
   ตามวิธีส่วนได้เสีย
บวก ซื้อ/โอน
หัก เงินปันผลรับ
   รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดปลายงวด

 1,147.80 

211.32
    -
144.23

1,214.89
    -
1,214.89 

993.34 

206.53 
112.18
164.25 

1,147.80
    - 

1,147.80 

5,129.74 

    -
    -
    -

5,129.74 
4,163.13
966.61 

5,017.56

    -
112.18
    -

5,129.74
4,163.13 
966.61 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

5.6.2 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียโดยรับรู้จากงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
รับรู้จากงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558 ที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีล้ว 
ธนาคารเชื่อว่าจะไม่มีรายการปรับปรุงที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เมือ่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ธนาคารได้รับจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ ธนาคารได้รับใบส�าคัญ
แสดงสิทธิทั้งสิ้นจ�านวน 14.70 ล้านหน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญได้จ�านวน 14.70 ล้านหุ้น โดยอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิครบก�าหนดวันที่  
30 มีนาคม 2561

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2558 ซึ่งธนาคารไม่ได้ลงทุนเพิ่ม
เงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มยีอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน 4,091.53 ล้านหุน้ เป็นจ�านวนเงนิ 

4,163.13 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจ�านวน  

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท

ธุรกิจ

ประเภท

ธุรกิจ

ประเภท

หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ประเภท

หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ร้อยละของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

2558

2558 2558 25582557 2557 2557

2557 2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนธนชาต จ�ากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษทัทพิยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
   รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจธนาคาร

ธุรกิจประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

25.00

24.44
39.81
19.58

25.00

24.50
39.81
21.00

25.00

318.84
4,163.13
622.77

5,129.74
4,163.13
966.61

25.00

318.84
4,163.13
622.77

5,129.74
4,163.13
966.61

ร้อยละของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) เงินลงทุน (วิธีส่วนได้เสีย)

บริษัทหลักทรัพย์
   จัดการกองทุน
   ธนชาต จ�ากัด
บริษัทหลักทรัพย์
   จัดการกองทุน
   เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลาม
   แห่งประเทศไทย
บริษัททิพยประกันชีวิต
   จ�ากัด (มหาชน)
   รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ธุรกิจ
การเงิน

ธุรกิจ
การเงิน
ธุรกิจ

ธนาคาร
ธุรกิจ

ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

25.00

24.44

39.81

19.58

25.00

24.50

39.81

21.00 

25.00

318.84

4,163.13

622.77 
5,129.74
4,163.13
966.61

25.00

318.84

4,163.13

622.77 
5,129.74 
4,163.13
966.61 

71.07

324.37

-

819.45 
1,214.89 

-
1,214.89 

85.00 

340.43

-

722.37
1,147.80 

-
1,147.80 
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2557

2557

2558

2558

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจ�านวนเงิน 211.32 ล้านบาท  
โดยไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เนื่องจากธนาคารไม่มีภาระหนี้สิน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิส่วนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน

5.6.3 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทร่วม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“ตรวจสอบแล้ว”

“ตรวจสอบแล้ว”

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

สินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมหนี้สินรวม หนี้สินรวมส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนธนชาต จ�ากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย*
บริษัททิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
   รวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนธนชาต จ�ากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
   กองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษัททิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
   รวม

424.69 

1,542.46 
92,308.63
11,686.69

105,962.47 

970.63 

893.14
   -

5,423.33
7,287.10  

149.91 

219.33 
106,923.06 

8,152.84 
115,445.14 

319.87 

187.28 
  -

416.88 
924.03 

274.78 

1,323.13 
(14,614.43
3,533.85 
(9,482.67

)

)

)

)

)

)

831.10

944.66 
1,444.33
4,444.65 
7,664.74 

472.99 

1,579.12 
110,118.76 

8,480.10 
120,650.97 

290.27 

238.76
(3,714.44

399.73 
(2,785.68

142.48 

229.13 
118,517.55

5,643.30 
124,532.46 

330.51 

1,349.99 
(8,398.79
2,836.80
(3,881.49 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม รายได้รวมก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

* ฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

59-03-070 142-181 2C NEW15-06 P OMSIN UN COATED.indd   162 6/15/16   7:50 PM



163

5.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

5.7.1 จ�าแนกตามประเภทสินเชื่อ
หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.
   2. เงินส�ารองส่วนเกิน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

24,355.98 
1,530,421.48 
104,503.88

246.83 
412.73

1,659,115.44
6,394.43 

1,665,509.87

36,471.58 
6,204.15 

10.88 
1,622,823.26    

23,526.04 
1,491,130.28

90,595.11
235.53  
384.53 

1,605,102.43 
6,821.09

1,611,923.52 

26,884.44 
9,347.44 

13.92 
1,575,677.72 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ ดังนี้
1. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต�่ากว่า 500,000.00 บาท และลูกหนี้มีสถานะปกติ  

โดยลูกหนี ้ที ่เข้าเงื ่อนไขสามารถเลือกรับการพักเงินต้นและลดอัตราดอกเบี ้ยของสินเชื ่อที ่มีอยู ่เดิม ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี  
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่มีอยู่เดิมในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยไม่พักเงินต้น เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 
วันท่ี 1 กันยายน 2555 ถงึวนัที่ 31 สงิหาคม 2558 ซ่ึงรฐับาลจะชดเชยดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 1.50 ต่อปี เบกิชดเชยทกุส้ินไตรมาส ธนาคาร
รับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน โดยโครงการได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ย
จากรัฐบาลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวนเงิน 10.75 ล้านบาท 

2. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน ให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรม จ�านวน 6 แห่ง  
ประกอบด้วย บางปะอิน บางกะดี โรจนะ ไฮเทค นวนคร และสหรัตนนคร วงเงิน 15,000.00 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 
ต่อปี ระยะเวลาโครงการ 15 ปี ธนาคารเริม่ทยอยปล่อยเงินกู้ตามโครงการในเดอืนกรกฎาคม 2556 โดยให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและไม่
ต้องจ่ายคืนเงินต้นใน 5 ปีแรก ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยโดยค�านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 12 เดือนส�าหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด
ของธนาคารออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตราผลตอบแทนจากการให้กู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 3.22 
ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้ส่วนของดอกเบี้ยจากการให้กู้ทุกส้ินวัน และส่วนของเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 
ทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว จ�านวนเงิน 1,740.82 ล้านบาท และธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชย
ดอกเบี้ยจากรัฐบาลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวนเงิน 58.39 ล้านบาท

3. โครงการสินเชือ่เพือ่ก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด�าเนินการเอง  
วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลาโครงการ 15 ปี ธนาคารเริ่มปล่อยเงินกู้ตามโครงการเมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2556 โดยให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและไม่ต้องจ่ายคนืเงนิต้นใน 5 ปีแรก ซ่ึงรฐับาลชดเชยดอกเบี้ยโดยค�านวณจากอตัราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�า 12 เดือนส�าหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุดของธนาคารออมสินบวกร้อยละ 0.98 ต่อปี หักอัตราผลตอบแทนจากการให้กู้ร้อยละ 
0.01 ต่อปี (ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 3.22 ต่อปี) เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้ส่วนของดอกเบี้ยจากการให้กู้ 
ทุกสิ้นวัน และส่วนของเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลทุกสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว จ�านวนเงิน 
1,756.35 ล้านบาท และธนาคารรบัรูร้ายได้เงนิชดเชยดอกเบี้ยจากรฐับาลส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จ�านวนเงนิ 46.15 ล้านบาท

4. โครงการสนิเชื่อเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบอาชีพอสิระรายย่อยที่ได้รบัผลกระทบจากอทุกภยัและวาตภยัในปี 2553 วงเงนิ 2,000.00  
ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000.00 บาท  
สิ้นสุดวันรับค�าขอกู้วันที่ 31 มกราคม 2554 ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราคงที่ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน  
ตลอดอายสุญัญากู้ ซ่ึงธนาคารอาจได้รบัการชดเชยความเสยีหายที่จะเกดิขึน้ในอนาคตจากรฐับาล มลีกูหนี้เข้าร่วมโครงการคงเหลอืจ�านวน  
552 ราย จ�านวนเงิน 4.78 ล้านบาท
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5. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน โดยการให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนฯ)  
ที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนระดับ A และ B จากส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนฯ ละไม่เกิน 1.00 ล้านบาท  
เพื่อเป็นเงนิทนุหมุนเวยีนในการด�าเนนิงานให้กองทุนฯ วงเงนิตามโครงการทั้งสิ้น 60,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงนิสนิเชื่อของธนาคาร
ออมสิน 30,000.00 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 30,000.00 ล้านบาท ระยะเวลาช�าระ 
เงินกู้ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันลงนามในนิติกรรมสัญญาและต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อมาคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเม่ือวันที่ 30 ธนัวาคม 2558 อนมุตัใิห้ขยายระยะเวลาของโครงการฯ ในการยื่นค�าขอกูแ้ละท�านติกิรรมสญัญาให้แล้วเสรจ็ภายในวัน
ท่ี 31 มีนาคม 2559 หรอืภายในกรอบวงเงนิที่ก�าหนดแล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงถงึก่อน โดยมีเงื่อนไขอตัราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ในอตัราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.00 ต่อปี ปีที่ 3-7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินบวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
2.21 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี เบิกชดเชยทุกสิ้นไตรมาส ธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลทุกสิ้นวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 มีกองทุนฯ เข้าร่วมโครงการคงเหลือจ�านวน 21,316 ราย จ�านวนเงิน 21,139.52 ล้านบาท และธนาคารรับรู้รายได้เงินชดเชยดอกเบี้ย
จากรัฐบาลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวนเงิน 96.26 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ธนาคารมีเงินให้สินเชือ่ส่วนหนึ่งที่เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
ปี พ.ศ. 2554 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงธนาคารให้กูต้ามโครงการดังกล่าวแล้ว วงเงนิ 59,652.01 ล้านบาท โดยให้วงเงนิกู้
ส�าหรับบุคคลธรรมดารายละไม่เกิน 3.00 ล้านบาท และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายละไม่เกิน 30.00 ล้านบาท 
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี นับตั้งแต่ธนาคารอนุมัติและท�านิติกรรมสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อายุสัญญาไม่เกิน  
5 ปี และไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารได้รับผลตอบแทนอัตรา
ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมหักดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี  
(ซึ่งเท่ากับอัตราร้อยละ 2.99 ต่อปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการคงเหลือจ�านวน 51,216 ราย จ�านวนเงิน 30,430.63 
ล้านบาท ประกอบด้วย เงินของธนาคารจ�านวน 9,149.95 ล้านบาท และเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารกู้ยืมจ�านวน 21,280.68 
ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.15) 

5.7.2 จ�าแนกตามประเภทเงินให้กู้ยืม

25572558

สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อสวัสดิการ
สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
สินเชื่อไทรทอง
สินเชื่อธุรกิจทั่วไป
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่
อื่นๆ
รวม

577,973.85
308,297.54
167,845.55
92,944.61 
76,112.90
70,742.13
72,410.07 
31,530.51
29,584.11

102,980.21
1,530,421.48        

14,700.67
1,936.84 
7,899.25 

65.37 
555.78 
875.95 

5,083.20 
16.83 

1,032.89 
2,833.58 

35,000.36  

563,273.18 
306,360.70
159,946.30 
92,879.24 
75,557.12
69,866.18
67,326.87 
31,513.68
28,551.22

100,146.63
1,495,421.12  

610,640.88
288,678.24
186,380.48 
69,858.89
64,140.37
65,081.34 
67,896.85 
37,082.48
30,869.92 
70,500.83

1,491,130.28     

10,475.75
5,771.35 
7,470.26

79.10 
1,260.49 
1,993.00 
3,570.66
106.39

1,984.99 
1,961.16

34,673.15      

600,165.13
282,906.89 
178,910.22
69,779.79 
62,879.88
63,088.34 
64,326.19 
36,976.09
28,884.93
68,539.67

1,456,457.13     

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมสุทธิ เงินให้กู้ยืมสุทธิ

สนิเช่ือเพื่อพฒันากลุ่มอาชีพ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อพฒันาชวีติคร ูข้าราชการพลเรอืนสามญั ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ
ทหาร 

สนิเช่ือสวัสดิการ เป็นการให้สินเชื่อสวสัดิการส�าหรบัข้าราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ พนกังานหน่วยงานเอกชน และข้าราชการ
บ�านาญ 

สินเชือ่โครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็น 
ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชพี หรอืช�าระหนี้สินอ่ืนๆ ส�าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อย ผูม้รีายได้ประจ�า หรอืผูท้ี่ยงัไม่ได้ประกอบอาชพีใดๆ 
ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

สินเชือ่ไทรทอง เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไป
ท�างานต่างประเทศ และอเนกประสงค์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กู้ยืมสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้รวมเงินให้สินเชื่อที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักประกัน 
จ�านวน 3,014.26 ล้านบาท และ 3,014.26 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่น ๆ ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่ส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ให้กู้ยืมแก่เทศบาล จ�านวน 462.09 ล้านบาท และ 483.76 ล้านบาท ตามล�าดับ 

5.7.3 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

25572558

2558

2557

เงินบาท
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ
รวม

1,647,094.36 
20.84 

1,647,115.20 

11,738.83 
31,708.11
11,557.37

214,426.49 
292,530.73 
998,821.36

1,560,782.89  

1,834.65 
23,241.42
20,770.13

192,536.96
277,089.44 

1,012,573.52
1,528,046.12

12,000.24
     - 

12,000.24 

393.94 
592.46 
802.69

1,450.88 
10,132.19 
54,088.60
67,460.76   

171.14 
556.81
823.56 

1,035.13
7,262.07 

42,570.87  
 52,419.58

1,659,094.60
20.84 

1,659,115.44 

191.62 
70.27 
70.88 

359.25
1,418.42
4,819.68 
6,930.12  

36.33 
80.82 

503.30 
547.53 

1,114.05
3,675.12 
 5,957.15 

1,594,973.11 
       -

1,594,973.11 

50.85
54.61 
68.73

363.87
1,430.89
5,428.19 
7,397.14 

22.12 
63.31

576.48 
430.55 
828.88 

3,603.22 
5,524.56  

10,129.32 
     -

10,129.32 

587.76
735.27 
818.04

3,432.97 
2,787.65
8,182.84 

16,544.53 

408.40 
657.74

1,792.73 
2,247.94 
2,387.37 
5,660.84 

13,155.02  

1,605,102.43 
       -

1,605,102.43 

12,963.00 
33,160.72
13,317.71

220,033.46
308,299.88

1,071,340.67 
1,659,115.44     

2,472.64 
24,600.10 
24,466.20

196,798.11 
288,681.81 

1,068,083.57
1,605,102.43  

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

ปกติ

ปกติ

ต�่ากว่ามาตรฐาน

ต�่ากว่ามาตรฐาน

กล่าวถึงเป็นพิเศษ

กล่าวถึงเป็นพิเศษ

สงสัย

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

รวม

รวม

5.7.4 จ�าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�าแนกตามประเภทธุรกิจอื่น ๆ จ�านวน 1,071,340.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 
จ�านวน 577,973.85 ล้านบาท และสินเชื่อสวัสดิการ 167,845.55 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�าแนกตามประเภทธุรกิจอื่น ๆ จ�านวน 1,068,083.57 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 
จ�านวน 610,640.88 ล้านบาท และสินเชื่อสวัสดิการ 186,380.48 ล้านบาท
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2558

2557

1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.
   จัดชั้นปกติ
   จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
   จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน
   จัดชั้นสงสัย
   จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินส�ารองส่วนเกิน
        รวม

1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.
   จัดชั้นปกติ
   จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
   จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน
   จัดชั้นสงสัย
   จัดชั้นสงสัยจะสูญ
        รวม
   บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
        รวม
2. เงินส�ารองส่วนเกิน
        รวม

1,566,795.01 
67,827.69
6,945.50 
7,397.14 

16,544.53 

1,665,509.87  

1,528,046.12 
52,419.58
5,957.15
5,524.56

13,155.02
1,605,102.43 

6,821.09 
1,611,923.52 

   
  

887,783.75 
48,844.65 
4,891.55 
5,406.50 

11,129.32

958,055.77 

940,568.74 
39,323.30 
4,263.91 
3,922.19 
8,506.19 

996,584.33 

 

1
2

100
100
100

1
2

100
100
100

12,100.05 
2,944.16
4,891.55 
5,406.50

11,129.32 
6,204.15

42,675.73

9,405.69
786.46 

4,263.91
3,922.19 
8,506.19

26,884.44 

9,347.44
36,231.88  

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง * 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง * 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้ในการตั้ง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

อัตราที่ใช้ในการตั้ง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5.7.5 จ�าแนกตามประเภทการจัดชั้น

* ยอดสทุธิที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ค�านวณจากยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรบัหลงัหกัหลกัประกนั หรอืมลูหนี้หลงัหกั 
 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน  
 ยกเว้น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นยอดสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชีออกแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษได้รวมลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
โครงการ ช.พ.ค. จ�านวนหนึ่งที่ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ด้วยตนเอง แต่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการ สกสค.) ช�าระหนี้แทน ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ระหว่าง
ส�านักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารได้กันเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ 
เงินให้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษเพิ่มเติม จ�านวน 3,221.86 ล้านบาท และ 1,921.43 ล้านบาท 
ตามล�าดับ
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5.7.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ส�าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมสีญัญาปรบัโครงสร้างหนี้กบัลกูหนี้แยกตามวธิกีารปรับโครงสร้างหนี้ได้  

ดังนี้

ส�าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารได้บนัทกึรายการขาดทนุจากการปรบัโครงสร้างหนี้และรายได้ดอกเบี้ยรบั
จากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสิ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2558

2558

2558

2557

2557

2557

2557

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับโครงสร้างหนี้

ยอดคงค้างของลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้

30,872.15 
1.61 

9,444.42
0.50  

- 
3.73 

802.65 

24,636.73 
1.37 

7,944.44 
0.45 

140.60 
2.98 

802.65 

จ�านวนหนี้ตามบัญชี

จ�านวนหนี้ตามบัญชี

สินทรัพย์ที่รับโอน

สินทรัพย์ที่รับโอน

ก่อนปรับ

โครงสร้างหนี้

ก่อนปรับ

โครงสร้างหนี้

หลังปรับ

โครงสร้างหนี้

หลังปรับ

โครงสร้างหนี้

จ�านวนราย

จ�านวนราย

ชนิดของสินทรัพย์

ชนิดของสินทรัพย์

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ
   รวม

การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ
   รวม

-
-

1
1

-
-

 217.61 
 217.61 

-
-

-
-

-
-

77.01 
77.01

เงินสดและหุ้นสามัญ

5.7.6 สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน สงสัย 

และสงสัยจะสูญ โดยเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นรวมเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2557

5.7.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ลูกหนี้
   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ลูกหนี้
   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

54.34 

54.05

178.32 

162.61 

14.17

18.87

246.83
51.89 

194.94
152.69
  42.25 

235.53 
49.54

185.99
2.57 

183.42 

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า 1 - 5 ปี

มากกว่า 1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

รวม

5.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ปกติ

ปกติ

กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต�่ากว่า

มาตรฐาน

ต�่ากว่า

มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ส�ารองส่วนเกิน

ส�ารองส่วนเกิน

รวม

รวม

2558

2557

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนระหว่างงวด
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

9,405.69
(527.50
3,221.86
    - 

12,100.05 
 

9,697.65 
(291.96
    -

9,405.69

786.46
236.27

1,921.43 
    -

2,944.16 

585.41 
201.05 
  -

786.46 

4,263.91 
627.64 
    -
    -

4,891.55 

3,988.62 
275.29
    - 

4,263.91 

3,922.19
1,484.31 
    -
    -

5,406.50 

3,402.77 
519.42 
   -

3,922.19

8,506.19
3,192.41 
     - 
(569.28

11,129.32 

)

)

)

)

)
)

)

5,092.14 
3,808.58 
(394.53
8,506.19 

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

9,347.44 
   -
   -

9,347.44

36,231.88 
7,013.13 
     -
(569.28

42,675.73 

32,114.03
4,512.38 
(394.53

36,231.88 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

59-03-070 142-181 2C NEW15-06 P OMSIN UN COATED.indd   168 6/15/16   7:50 PM



169

5.9 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�าระหนี้ จ�านวน 2,016.81 ล้านบาท และ 2,117.65 
ล้านบาท ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จ�านวน 1,062.39 ล้านบาท และ 1,150.40 ล้านบาท และ
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน จ�านวน 954.42 ล้านบาท และ 967.25 ล้านบาท ตามล�าดับ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จ�านวน 128.95 ล้านบาท 
และ 165.09 ล้านบาท ตามล�าดับ

5.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

2558

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

ยอดต้นงวด
ตัดจ�าหน่าย
ยอดปลายงวด

13.92 
3.04 

10.88 

16.20 
2.28 

13.92 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

2,117.65 
51.82 

2,065.83 

2,062.66
65.88

1,996.78

324.04
(13.73
337.77 

 

)

)
524.49 
(8.53

533.02 

424.88 
7.11 

417.77 

469.50 
5.53

463.97  

2,016.81
30.98 

1,985.83 

2,117.65
51.82

2,065.83 
 

2558

2557

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

จ�าหน่าย/โอน

จ�าหน่าย/โอน

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ที่ดิน อาคาร

และ

อุปกรณ์สุทธิ

ยอด

ต้นงวด

ยอด

ต้นงวด

ยอด

ต้นงวด

จ�าหน่าย/

โอน

จ�าหน่าย/

โอน

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ปลายงวด

ค่าเสื่อม

ราคา
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์
  ระหว่าง
  ด�าเนินการ
    รวม

1,793.61
6,200.50
9,279.53

890.10 
18,163.74 

  

-
3,322.59
6,379.03

-
9,701.62 

86.17 
158.46

-

- 
244.63 

56.28 
426.50
771.46 

1,107.50
2,361.74  

-
270.11

1,162.28

-  
1,432.39

-
-
-

-
-

(15.06)
(34.70)

(674.91)

(1,221.48)
(1,946.15)

-
(27.45)

(647.94)

-
(675.39)

86.17
158.46

- 

-
244.63

1,834.83
6,592.30 
9,376.08 

776.12 
18,579.33 

-
3,565.25
6,893.37

- 
10,458.62

1,748.66
2,868.59
2,482.71

776.12
7,876.08   
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2557

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,432.39 1,406.25 
 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมอีาคารและอปุกรณ์ที่คดิค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานอยู่ซึ่งมรีาคาทนุ 
จ�านวน 4,490.09 ล้านบาท และ 4,042.45 ล้านบาท ตามล�าดับ

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ที่ดิน อาคาร

และ

อุปกรณ์สุทธิ

ยอด

ต้นงวด

ยอด

ต้นงวด

ยอด

ต้นงวด

จ�าหน่าย/

โอน

จ�าหน่าย/

โอน

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ปลายงวด

ค่าเสื่อม

ราคา
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์
  ระหว่าง
  ด�าเนินการ
    รวม

1,748.38
5,754.16
8,697.14

1,310.87 
17,510.55 

 

-
3,107.02
5,819.62 

- 
8,926.64 

 

86.17
158.46 

-

-
244.63 

 

68.64
465.00

1,198.86

1,406.99
3,139.49  

  

-
232.36

1,173.89

- 
1,406.25 

 

-
-
-

-
-

(23.41)
(18.66)

(616.47)

(1,827.76)
(2,486.30)

-
(16.79)

(614.48)

-
(631.27)

86.17
158.46

- 

-
244.63

1,793.61
6,200.50
9,279.53

890.10 
18,163.74

  

-
3,322.59 
6,379.03

-
9,701.62 

 

1,707.44
2,719.45
2,900.50

890.10 
8,217.49 

 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2557

ราคาทุน

ราคาทุน

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่น

สุทธิ

สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่น

สุทธิ

ยอด

ต้นงวด

ยอด

ต้นงวด

ยอด

ต้นงวด

ยอด

ต้นงวด

จ�าหน่าย/

โอน

จ�าหน่าย/

โอน

จ�าหน่าย/

โอน

จ�าหน่าย/

โอน

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ปลายงวด

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าตัดจ�าหน่าย

2,410.27 
2,410.27

1,850.58 
1,850.58

โปรแกรม
   คอมพิวเตอร์
      รวม

โปรแกรม
   คอมพิวเตอร์
      รวม

2,959.42 
2,959.42 

2,410.27 
2,410.27 

(2.01)
(2.01)

(51.56)
(51.56)

551.50 
551.50 

611.26
611.26  

1,226.01 
1,226.01 

1,031.23
1,031.23 

1,472.17
1,472.17  

1,226.01
1,226.01  

  

(2.35)
(2.35)

(51.57)
(51.57)

248.17 
248.17 

246.34 
246.34 

1,487.25
1,487.25 

 

1,184.26 
1,184.26 

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 248.17 246.34 
 

5.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)
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ในปี 2558 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุข้อ 2.5.11) มีผลท�าให ้
ค่าตัดจ�าหน่ายลดลงจ�านวน 1.11 ล้านบาท และก�าไรเพิ่มขึ้นด้วยจ�านวนเดียวกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค่าตัดจ�าหน่ายทั้งจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมี
ราคาทุน จ�านวน 455.70 ล้านบาท และ 426.01 ล้านบาท ตามล�าดับ

5.13 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนจ�านวน 4,205.48 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงขายเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้รับช�าระเงิน (Settlement) 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาประมาณ 1 - 5 วันท�าการ

พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดจ�านวน 925.72 ล้านบาท เป็นรายการพักยอดหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งจะปรับปรุงจัดสรรช�าระหนี้ 
เมื่อได้รับบัญชีแสดงการรับ - จ่ายเงินจากกรมบังคับคดีหรือส�านักงานบังคับคดีจังหวัด

ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจ�านวน 1,035.37 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ลูกหนี้อื่นส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจ�านวน 13.80 ล้านบาท 
- รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจ�านวน 0.46 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริต จ�านวน 330.30 ล้านบาท หัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�านวน และลูกหนี้เงินขาดบัญชีจ�านวน 9.26 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 8.80 ล้านบาท คงเหลือ
จ�านวน 0.46 ล้านบาท

- รอโอนลูกหนี้ - อื่น ๆ จ�านวน 233.33 ล้านบาท
- และอื่น ๆ อีกจ�านวน 787.78 ล้านบาท

5.14 เงินรับฝาก

5.14.1 จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

รายได้ค้างรับ
สิทธิการเช่า
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
พัก - ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด
รอการปรับปรุง - สินเชื่อ
   รวม

1,413.79 
31.34 

4,205.48 
925.72 

1,035.37 
-

7,611.70 

1,747.21 
28.66 

1,816.32 
850.25 

1,041.82 
 6.56 

5,490.82 

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
   - ออมทรัพย์พิเศษที่มีระยะเวลา
   - ประจ�า
   - สลากออมสินและพันธบัตร
   - เงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
เงินรับฝากอื่น ๆ
       รวม

399,567.23
392,283.80 
714,086.16 
119,326.83 

3,430.07 
426,711.90

1,625,264.02
2,732.86 

2,058,138.85   

356,794.10 
425,599.32 
662,934.07
109,148.43 

 

3,467.00 
392,240.33 

1,554,475.92
2,320.48 

1,952,503.73 

ประเภทเงินรับฝาก

เงินฝากออมทรัพย์จ�านวน 426,711.90 ล้านบาท ได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จ�านวน 148.51 ล้านบาท ที่พนักงาน
จะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
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เงินรับฝากอื่น ๆ  จ�านวน 2,732.86 ล้านบาท ได้รวมเงินที่ผู้ฝากทอดทิ้งจ�านวน 2,730.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นบัญชีที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อ
กับธนาคารตามระยะเวลาที่ก�าหนด ส�าหรับบัญชีที่มียอดไม่เกิน 500.00 บาท ธนาคารจะหักไว้เป็นรายได้ค่ารักษาบัญชีในอัตราที่ธนาคาร
ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรบัฝากเงนิออมสนิ

5.14.2 จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

25572558

เงินบาท
รวม

2,055,099.45
2,055,099.45 

3,039.40 
3,039.40 

2,058,138.85
2,058,138.85  

1,949,879.87
1,949,879.87  

2,623.86 
2,623.86 

1,952,503.73
1,952,503.73 

 

หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

25572558

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
   กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ

46.91
17.91
1.65

5,075.91
5,142.38  

 

21,280.68
31,000.15
6,647.80

19,621.70  
78,550.33 

 

21,327.59
31,018.06
6,649.45

24,697.61
83,692.71 

  

8.59 
0.01
-
-

8.60 

27,195.05
20,880.00 
2,800.00 

-
50,875.05 

 

27,203.64
20,880.01
2,800.00

-
50,883.65  

  

หน่วย : ล้านบาท

รวม รวมเมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลา

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ จ�านวน 83,692.71 ล้านบาท ได้รวมตั๋วสญัญาใช้เงนิที่ธนาคารเป็นผูอ้อกตั๋วสญัญาใช้เงนิ
เพื่อกู้ยืมเงนิจากธนาคารแห่งประเทศไทย จ�านวน 21,280.68 ล้านบาท เพื่อน�าไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตาม 
พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 12/2555 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี  
พ.ศ. 2554 ลงวนัที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 วงเงนิตามโครงการทั้งสิน้ 300,000.00 ล้านบาท เป็นเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให ้
สถาบนัการเงินกู้ยมืไม่เกนิ 210,000.00 ล้านบาท และเป็นเงนิของสถาบนัการเงนิไม่ต�า่กว่า 90,000.00 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.7) ซ่ึงเบกิใช้วงเงนิ 
ที่จัดสรรได้จนกว่าจะเต็มจ�านวนหรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกและไม่เกิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และธนาคารเรียกเก็บ
จากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี เมื่อธนาคารได้รับช�าระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ถึงก�าหนด ธนาคารต้องช�าระหนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัดส่วนที่ได้รับช�าระรวมดอกเบี้ย ธนาคารจะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายจาก 
ยอดคงเหลือของตั๋วสัญญาใช้เงินทุกวันสิ้นเดือน และช�าระดอกเบี้ยส�าหรับยอดตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างปีละ 2 งวด คือสิ้นเดือนมิถุนายน 
และสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บในวันท�าการแรกของเดือนถัดไป
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2558

2558

2557

2557

2557

โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
   บ�าเหน็จ/บ�านาญ
   บ�าเหน็จด�ารงชีพ
   บ�าเหน็จพิเศษ
   เงินชดเชย
   ของที่ระลึกเมื่อเกษียณอายุ
   ของที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงานมานาน
   รวมหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาระผูกพันอื่น (หมายเหตุข้อ 5.21.1)
ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากธนาคารถูกฟ้องร้องคดี  (หมายเหตุข้อ 5.21.2)
            รวมประมาณการหนี้สิน

โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   - ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
   - ข้อสมมติทางการเงิน
   - จากการจ่ายช�าระผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

อัตราคิดลดเฉลี่ย
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยพนักงาน
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลูกจ้าง
อัตราการลาออกเฉลี่ยพนักงาน
อัตราการลาออกเฉลี่ยลูกจ้าง
เกษียณอายุก่อนก�าหนด
เกษียณอายุปกติ

37,394.06 
2,071.97 
1,900.70 
3,369.99
109.74
337.29

45,183.75 
1,081.69 

7.76 
46,273.20  

38,224.68 
5,346.71
1,256.33 
1,882.95

-
-
-

(1,526.92)
45,183.75

4.50%
4.00% - 12.00%

3.50%
0% - 1.00%
0% - 7.00%

55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี
60 ปี

31,888.04 
1,691.67 
1,570.16 
2,702.80 

87.99
284.02  

38,224.68 
1,081.69 

8.06
39,314.43  

27,994.26 
5,367.34 
1,226.51 
1,817.58 

156.55
(359.24)
3,521.82

(1,500.14)
38,224.68

4.50%
4.00% - 12.00%

3.50%
0% - 1.00%
0% - 7.00%

55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี
60 ปี

โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ท�าให้ธนาคารมีต้นทุนบริการในอดีตซึ่งรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี และได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปี 2554 - 2558 แล้วเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 26,733.54 ล้านบาท  
โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2558 จ�านวน 5,346.71 ล้านบาท 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
สามารถกระทบยอดได้ ดังนี้

5.16 ประมาณการหนี้สิน

การวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ธนาคารจะวัดมูลค่าจากข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยไม่บ่อยกว่าทุก 3 ปี หากไม่มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ ซึ่งข้อสมมติที่ใช้ในงวดนี้เป็นข้อสมมติในการค�านวณ
ส�าหรับปี 2557 - 2559 ดังนี้
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ธนาคารได้วเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมตหิลกัในการค�านวณ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงันี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
   อัตราคิดลด
      เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 
      ลดลง ร้อยละ 1 
   อัตราการขึ้นเงินเดือน
      เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
      ลดลง ร้อยละ 1
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
   อัตราคิดลด
      เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
      ลดลง ร้อยละ 1 

(5,603.75
6,963.80 
3,858.56 
(3,365.48

(24.33
28.24 

)

)

)

)

)

)

(5,523.92
6,893.03 
3,525.37 
(3,078.62

(23.65
27.42 

ประมาณการหนี้สินเพิ่ม (ลด)

ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

2558

2558

2557

2557

ระยะเวลาการจ่ายช�าระผลประโยชน์ของพนักงานถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

จ�านวนเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ของพนักงาน
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระภายใน 1 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป
   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระภายใน 1 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
      ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป

 23 ปี 

573.85
675.66 
869.67

1,119.31 
1,441.45 

10,473.14
118,388.38 

24.61
30.17 
29.47 
18.95
32.10 

163.25 
816.29 

 
 

 23 ปี  

361.77
573.85 
675.66
869.67 

1,119.31 
9,304.31 

120,998.66

23.19 
24.61 
30.17 
29.47 
18.95 

161.64
850.00 
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

เช็ครอเข้าบัญชีผู้ฝาก
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินเบ็ดเตล็ด
รอการปรับปรุง - สินเชื่อ
   รวม

ก�าไรสุทธิประจ�าปี
ส�ารองเพื่อการขยายงาน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
น�าส่งรายได้แผ่นดิน

2,238.45 
3,069.85 
1,015.55 

0.12 
6,323.97 

22,231.35 
2,223.14 

4.43 
3,168.77 

16,145.00 

1,829.98 
828.37 

1,038.68 
-

3,697.03 

21,909.03 
2,190.90 

5.31 
3,105.67 

13,023.00 

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนจ�านวน 3,069.85 ล้านบาท เป็นรายการที่ตกลงซื้อเงินลงทุน แต่ยังไม่ได้จ่ายช�าระเงิน (Settlement)  
ซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 1 - 5 วันท�าการ

5.18 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

5.17 หนี้สินอื่น

2557

2557

2558

2558

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการ
   เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น
   ในบริษัทร่วม
      รวม

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการ
   เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
      รวม

5,047.25

15.03 
5,062.28 

5,047.25
5,047.25

2,423.39

-
2,423.39 

2,423.39
2,423.39 

 

(1,436.59

1.53 
(1,435.06

)

)

(1,436.59)
(1,436.59)

2,623.86
 

15.03 
2,638.89 

2,623.86
2,623.86 

3,610.66 

16.56 
3,627.22 

3,610.66 
3,610.66 

5,047.25

15.03 
 5,062.28 

5,047.25
5,047.25 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างงวด

การเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างงวด

การเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างงวด

การเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างงวด

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

5.19 การจัดสรรก�าไรสุทธิ

คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีมติเห็นชอบผลการประเมินประจ�าปี 2557 และ 2556 โดยให้จัดสรร 
ก�าไรสุทธิ ปี 2557 และ 2556 ดังนี้

ก�าไรปี 2557 ก�าไรปี 2556
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ในการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2557 ธนาคารได้น�าส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จ�านวน 3,083.00 
ล้านบาท คงเหลือต้องน�าส่งในปี 2558 จ�านวน 10,062.00 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้น�าส่งรายได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ
น�าส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 จ�านวน 3,000.00 ล้านบาท รวมน�าส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี 2557 จ�านวน 16,145.00 ล้านบาท และน�าส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลประจ�าปี 2558 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 
จ�านวน 3,545.00 ล้านบาท

ในการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2556 ธนาคารได้น�าส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 จ�านวน 4,718.00 
ล้านบาท คงเหลือที่ต้องน�าส่งในปี 2557 จ�านวน 8,305.00 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้น�าส่งรายได้แผ่นดินไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 รวม
น�าส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2556 จ�านวน 13,023.00 ล้านบาท 

5.20 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ากัด

5.21 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

5.21.1 ภาระผูกพัน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการค�้าประกันอื่น จ�านวนเงิน 5,703.66 ล้านบาท ในจ�านวนนี้มีภาระผูกพัน
จากการค�า้ประกันซึง่ธนาคารได้กันเงินส�ารองเพื่อรองรับความเสียหาย โดยรับรู้เป็นประมาณการหนี้สิน จ�านวน 1,081.69 ล้านบาท 
(หมายเหตุข้อ 5.16)

5.21.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องคดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จากการถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย

โดยไม่สามารถก�าหนดค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้เป็นจ�านวนที่แน่นอนได้จ�านวน 66 คดี เป็นทุนทรัพย์รวมจ�านวนเงิน 330.39 ล้านบาท  
ในจ�านวนนี้ได้รวมคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งธนาคารได้ประเมินผลเสียหายโดยบันทึกไว้ในประมาณการหนี้สิน 
จ�านวน 7.76 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 5.16)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2558

2557

2557

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
   -  หลักประกันการท�าธุรกรรมสัญญาซื้อคืน
ทรัพย์สินรอการขาย
      รวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วเงินค่าสินค้าน�าเข้าที่ยังไม่ได้ครบก�าหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
   - วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
   - การค�้าประกันอื่น
   รวม

29,449.15 
388.30 

29,837.45 

-
14.77
35.22 

21,396.67
5,703.66 

27,150.32 

15,815.68 
372.89 

16,188.57 

2.05 
-
-

19,431.68 
5,477.22 

24,910.95 
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
   รวม

318.12 
61.56 
0.24 

379.92 

305.75 
626.99

0.20
932.94 

 

2558 2557

2558

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืมเงินรับฝาก เงินรับฝาก

ยอดคงค้าง ยอดคงค้าง
ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

1. บริษัทร่วมหรือบริษัทที่ธนาคารมีอ�านาจควบคุมร่วม
         รวม
2. ธนาคารมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
      กิจการที่ผู้บริหารส�าคัญและบุคคลใกล้ชิด
      มีอ�านาจควบคุมหรือมีอ�านาจควบคุมร่วม หรือ
      เป็นผู้บริหารส�าคัญ
         รวม
3. ธนาคารมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
      ผู้บริหารส�าคัญและบุคคลใกล้ชิด
         รวม
      รวมทั้งสิ้น

517.21 
517.21 

8.34 
8.34 

454.23 
454.23 
979.78 

412.66 
412.66 

  -
  -

458.42 
458.42 
871.08 

5.17 
5.17

0.08 
0.08 

1.80 
1.80 
7.05 

 

4.13 
4.13 

 -
 -

2.81 
2.81 
6.94 

137.05
137.05

20.13 
20.13 

547.44 
547.44 
704.62 

 

146.67 
146.67 

   -
   -

1,108.28 
1,108.28 
1,254.95 

5.23 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้รหิารของธนาคาร นอกเหนอืจากผลประโยชน์ที่พงึจ่ายตามปกต ิซึ่งได้แก่ 

ค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบธนาคาร
ส�าหรับปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผูบ้รหิารส�าคญั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรบัปรงุ 

2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

5.24 สัญญาเช่าระยะยาว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร และค่าเช่ารถยนต์ โดยมี 

ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

ระยะเวลาคงเหลือ
เกิน 1 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ�านวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 5 ปี รวม

สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
   รวม   

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

298.01
156.78 
454.79 

228.12
298.30
526.42   

4.79 
 -
4.79 

530.92
455.08 
986.00 

5.22 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุสัญญา 1 - 29 ปี โดยมีระยะเวลาในสัญญาตั้งแต่ ปี 2533 - 2582 
ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าที่ดิน และ/หรืออาคารจ�านวน 622 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์จ�านวน 24 สัญญา ซึ่งมีภาระที่จะต้อง
จ่ายค่าเช่าในอนาคตประมาณ 986.00 ล้านบาท

5.25 ฐานะและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญจ�าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

5.25.1 ฐานะจ�าแนกตามธุรกรรม

หน่วย : ล้านบาท

2557

ระยะเวลาคงเหลือ
เกิน 1 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ�านวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี เกิน 5 ปี รวม

สัญญาเช่าที่ดินและ/หรืออาคาร
สัญญาเช่ารถยนต์
   รวม   

1 ม.ค. 2558 - 17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2558 - 30 ธ.ค. 2562

273.26 
241.42 
514.68 

244.94
382.56 
627.50 

5.79 
-

5.79 

523.99 
623.98

1,147.97 

2557

2557

2558

2558

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
   ตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

2,404,663.84 

483,512.03 
246,246.11

1,622,823.26
2,058,138.85

83,692.71  
 

2,404,415.57 

483,512.03
245,997.83 

1,622,823.26
2,058,138.85 

83,692.71 

2,259,197.27 

360,813.13
268,626.66 

1,575,677.72
1,952,503.73

50,883.65  
 

2,259,016.08
  

360,813.13
268,445.47 

1,575,677.72
1,952,503.73

50,883.65  

-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

2,404,663.84 

483,512.03
246,246.11

1,622,823.26
2,058,138.85

83,692.71 
 

2,404,415.57
 

483,512.03
245,997.83

1,622,823.26
2,058,138.85 

83,692.71 
 

2,259,197.27

360,813.13
268,626.66

1,575,677.72
1,952,503.73

50,883.65 
 

2,259,016.08

360,813.13
268,445.47 

1,575,677.72 
1,952,503.73

50,883.65 
 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ธุรกรรม

ในประเทศ

ธุรกรรม

ในประเทศ

ธุรกรรม

ในประเทศ

ธุรกรรม

ในประเทศ

ธุรกรรม

ต่างประเทศ

ธุรกรรม

ต่างประเทศ

ธุรกรรม

ต่างประเทศ

ธุรกรรม

ต่างประเทศ

รวม

รวม

รวม

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

5.24 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)
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2557

2557

2558

2558

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ
ก�าไรสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ
ก�าไรสุทธิ

103,815.29
45,749.22 
58,066.07 
4,590.15 
3,135.12 

43,027.30 
22,764.04  

103,815.29
45,749.22 
58,066.07 
4,590.15 
3,069.90 

43,027.30
22,698.82  

106,954.82
51,301.14 
55,653.68 
4,007.85 
3,719.35 

38,749.19 
24,631.69  

106,954.82
51,301.14 
55,653.68 
4,007.85 
1,319.01

38,749.19
22,231.35   

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

103,815.29
45,749.22
58,066.07
4,590.15
3,135.12

43,027.30
22,764.04     

103,815.29
45,749.22 
58,066.07 
4,590.15
3,069.90 

43,027.30
22,698.82  

106,954.82 
51,301.14 
55,653.68 
4,007.85 
3,719.35 

38,749.19
24,631.69  

106,954.82
51,301.14 
55,653.68 
4,007.85
1,319.01

38,749.19
22,231.35 

 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ธุรกรรม

ในประเทศ

ธุรกรรม

ในประเทศ

ธุรกรรม

ในประเทศ

ธุรกรรม

ในประเทศ

ธุรกรรม

ต่างประเทศ

ธุรกรรม

ต่างประเทศ

ธุรกรรม

ต่างประเทศ

ธุรกรรม

ต่างประเทศ

รวม

รวม

รวม

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

5.25.2 ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามธุรกรรม

5.26 รายได้ดอกเบี้ย
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2558

2557

2557

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อ
   รวมรายได้ดอกเบี้ย

เงินรับฝาก
เงินรางวัล
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�าส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
   รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

9,646.60 
30.33 

5,321.97 
88,810.70 

5.69 
103,815.29 

32,428.75 
10,755.52 

877.25
1,687.70

45,749.22 
 

10,125.41 
35.06 

6,663.91 
90,121.54 

8.90 
106,954.82 

38,491.00
12,056.30 

753.84
     -

51,301.14 

 

5.27 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
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5.28 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
   การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน    
   ค่าธรรมเนียม ATM
   รายได้จากบัตร VISA
   ค่าธรรมเนียมเงินกู้
   รายได้ค่านายหน้า
   อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
   ค่าใช้จ่าย ATM Pool
   ค่าใช้จ่ายโทรคมนาคม
   อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

61.84 
959.83 
988.06 
898.84 

1,177.80 
936.03

5,022.40 
184.91 
207.91 
39.43 

432.25
4,590.15 

64.28 
955.98 
643.68 
821.06
993.00 
973.83 

4,451.83
173.59 
237.22 
33.17

443.98 
4,007.85 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2558

2558

2557

2557

1) ก�าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
   เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
   ตราสารหนี้
   ตราสารทุน
   รวม
2) ก�าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น

1) ก�าไรจากการขาย
   เงินลงทุนเผื่อขาย
   เงินลงทุนทั่วไป
   รวม
2) กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
   ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม
   รวม
รวมทั้งสิ้น

439.66 
59.71 
0.19 

499.56 
(395.96)
103.60 

451.82 
13.36 

465.18 

49.69 
  -
49.69 

514.87 

(164.57)
113.16 
(0.87)

(52.28)
199.09 
146.81 

353.13 
     -
353.13 

92.32 
(2,373.09)
(2,280.77)
(1,927.64)

5.29 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

5.30 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

5.31 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
   รวม

1,029.51 
7,013.13
    - 

8,042.64 

34.56 
4,512.38 
140.60 

4,687.54 
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5.32 โครงการสมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ หน่วย : ล้านบาท

2558 2557

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายเงินประเดิม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประเดิม
   รวม

424.25 
1,419.35
308.04 

2,151.64 

390.02 
1,453.71 
233.86

2,077.59 

5.33 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการให้บริการที่ปราศจากดอกเบี้ย โดยมีประเภทบัญชี
ที่ให้บริการ ได้แก่ เงินฝากวาดิอ๊ะฮ์ ฮัจย์และอุมเราะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และการลงทุนหาผลประโยชน์ คือ การให้เช่าซื้อ การขายสินค้า 
ผ่อนส่ง การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และการร่วมทุน ธนาคารเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิด 
ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปิดบญัชเีงนิฝากใหม่) จ�านวน 343 สาขา ในจ�านวนนี้มสีาขาที่เปิดให้บรกิาร
ทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีที่ให้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์) จ�านวน 243 สาขา

5.34 ส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ธนาคารออมสนิได้บรหิารจดัการกองทนุเพ่ือการลงทนุทางสังคมและกองทนุพัฒนาเมืองในภมิูภาคมาจนครบก�าหนดกรอบระยะเวลา 
สิ้นสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพื่อสังคมของกระทรวงการคลังซึง่กระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคารออมสินยุติการบริหารจัดการ
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่อไป โดยจัดตั้งส�านักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อด�าเนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนส�านักงานกองทุนเพื่อสังคม มีลักษณะเป็นหน่วยงานอิสระ 
ภายใต้การก�ากับของธนาคารออมสิน โดยให้มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตามรูปแบบเดิม และอนุญาตให้ธนาคารออมสิน
ให้กู้ร่วมกับกองทนุพฒันาเมอืงในภูมภิาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ Syndication Loan ส�าหรบัโครงการลงทนุในโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 408 ว่าด้วยส�านักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาค โดยได้รับค่าบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 12 ของยอดเงินกู้ที่เบิกจ่ายตามสัญญาเงินกู้ โดยค�านวณ ณ วันที่ท�าการเบิก
จ่ายตามสัญญากู้เงิน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นผู้จัดการและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ระหว่างกระทรวงการคลังกับ
ธนาคารออมสนิ เลขที่ 1/2549 ลงวนัที่ 30 มถินุายน 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1) ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารให้ส�านักงานกองทนุพฒันา
เมืองในภูมิภาคกู้ยืมเงินจ�านวน 534.84 ล้านบาท

ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ได้รวมรายการบัญชีของส�านักงานกองทุนพัฒนาเมือง 
ในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว

งบการเงินของส�านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคที่รวมอยู่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หลังหัก
รายการระหว่างกันแล้ว) ประกอบด้วย

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของทุน 
รายได้
ค่าใช้จ่าย

490.03
1.02

161.94
27.47
15.37

5.35 การอนุมัติงบการเงิน

ผู้อ�านวยการธนาคารอนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท
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ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
โทร. 02 299 8830
E-mail : CHATCHAI@GSB.OR.TH

รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสินอำวุโส

นายธัชพล กาญจนกูล
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสินอำวุโส
กลุ่มยุทธศำสตร์
โทร. 02 299 8085
E-mail : TACHAPOLK@GSB.OR.TH
นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสินอำวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร. 02 299 8096
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH
นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสินอำวุโส
กลุ่มลูกค้ำฐำนรำกและสนับสนุนนโยบำยรัฐ
โทร. 02 299 8082
E-mail : NONGYOAB@GSB.OR.TH
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสินอำวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหำรกำรเงิน
โทร. 02 299 8026
E-mail : PISITS2@GSB.OR.TH

รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มก�ำกับและธรรมำภิบำล
โทร. 02 299 9196
E-mail : NARAINP@GSB.OR.TH
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มปฏิบัติกำร
โทร. 02 299 8107
E-mail : KORNPRANOMW@GSB.OR.TH
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยง
โทร. 02 299 8597
E-mail : WIPAPORNC@GSB.OR.TH
นายน�าพร ยมนา
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มทรัพยำกรบุคคล
โทร. 02 299 8312
E-mail : NUMPORNY@GSB.OR.TH
นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มลูกค้ำบุคคล
โทร. 02 299 8869
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH

นายวิทัย รัตนากร
รองผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
โทร. 02 299 8280 
E-mail : VITAIR@GSB.OR.TH

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

นายมนัส พิรณฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกิจกำรสำขำ 1
โทร. 02 299 8104
E-mail : MANUSP@GSB.OR.TH
นายพินิจ ผิวผ่อง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกิจกำรสำขำ 2
โทร. 02 299 8348
E-mail : PINITP@GSB.OR.TH
นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกิจกำรสำขำ 3
โทร. 02 299 8126
E-mail : PICHETD@GSB.OR.TH
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกิจกำรสำขำ 4
โทร. 02 299 8368
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกิจกำรสำขำ 5
โทร. 02 299 8343
E-mail : AMORNRITJ@GSB.OR.TH
นางรสริน โศจิพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกิจกำรสำขำ 6
โทร. 02 299 8123
E-mail : ROSARINS@GSB.OR.TH
นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรธุรกิจลูกค้ำบุคคล
โทร. 02 299 8031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH
นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรกำรขำย
โทร. 02 299 8022
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH
นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำบุคคล
โทร. 02 299 8117
E-mail : JIRAPORNN2@GSB.OR.TH
นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำฐำนรำก
โทร. 02 299 8737
E-mail : KITTIPONGB@GSB.OR.TH

นายระวี อุ่นภัทร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำธุรกิจ SMEs
โทร. 02 299 8055
E-mail : RAWEEO@GSB.OR.TH
นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่และภำครัฐ
โทร. 02 299 8044
E-mail : CHUKIATT@GSB.OR.TH
นายประกิจ ชีพภักดี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
โทร. 02 299 8122
E-mail : PRAKITS1@GSB.OR.TH
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรกำรเงิน
โทร. 02 299 8583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH
นางอารยา ยมนา
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกำรลงทุน
โทร. 02 299 8708
E-mail : ARAYAY@GSB.OR.TH
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนกำรเงิน
โทร. 02 299 8401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH
นายโชคชัย คุณาวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรหนี้และกฎหมำย
โทร. 02 299 8054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH
นายไกวัล วรเทพนิตินันท์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรงำนกลำง
โทร. 02299 8091
E-mail : KAIWANW@GSB.OR.TH
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนนโยบำยและกลยุทธ์
โทร. 02 299 8087
E-mail : ARPORNR@GSB.OR.TH
นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
โทร. 02 299 8385
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH
นายสัณฐาน อยู่ศิริ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
โทร. 02 299 8089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH
นางสาวเรณู กิจเกษม
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนวำงแผนและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร. 02 299 9103
E-mail : RENUK@GSB.OR.TH

ท�ำเนียบสำยงำน
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นางสาวประดา เสมรบุณย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร. 02 299 9127
E-mail : PRADAS@GSB.OR.TH
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง
โทร. 02 299 9119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH
นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อ
โทร. 02 299 8984
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH
นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนเลขำธิกำรธนำคำร
โทร. 02 299 8852
E-mail : PISHSINEET@GSB.OR.TH
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนตรวจสอบภำยใน
โทร. 02 299 8212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH
นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
สำยงำนก�ำกับและควบคุม
โทร. 02 299 8058
E-mail : CHUDDAPORNT@GSB.OR.TH
    
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน

นายมงคล เปียเมือง
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน
ขึ้นตรงผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน
โทร. 02 299 8992
E-mail : MONGKOLP@GSB.OR.TH
ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มลูกค้ำบุคคล
โทร. 02 299 8041
E-mail : PRATYAT@GSB.OR.TH
นายชุมพล พิมเสน
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มลูกค้ำฐำนรำกและสนับสนุนนโยบำยรัฐ
โทร. 02 299 8630
E-mail : CHUMPOLP@GSB.OR.TH
นายเจนจัด พลไพรินทร์
ผู้ตรวจกำรธนำคำรออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหำรกำรเงิน
โทร. 02 299 8986              
E-mail : CHANCHATP@GSB.OR.TH

ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส

นางลดาวัลย์ ศรีโสภิต
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนกิจกำรสำขำ 1
E-mail : LADAVANS@GSB.OR.TH

นายสุริยน ตั้งทวี
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนกิจกำรสำขำ 1
E-mail : SURIYONT@GSB.OR.TH
นางวัชรา ภาระสิงห์
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนลูกค้ำฐำนรำก
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH
นายพรลภัส กองธนาศิริกุล
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่และภำครัฐ
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH
นายวิศิษฏ์ คงคุณากุล
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH
ทันตแพทย์หญิง ศศิธร ธีระเกษม
ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส
สำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
E-mail : SASITHORNT@GSB.OR.TH

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย

ขึ้นตรงผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน

นายอนุรักษ์ นักจารย์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนสำขำ
E-mail : ANURAKN@GSB.OR.TH
นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรสัดส่วนธุรกิจ
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH

สำยงำนเลขำธิกำรธนำคำร

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยเลขำนุกำรธนำคำร
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH
นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
E-mail : VINAIS@GSB.OR.TH
นางร�าไพ บุญลาภ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : RAMPAIB@GSB.OR.TH

สำยงำนตรวจสอบภำยใน

นายโชคชัย วงศาโรจน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบพิเศษ
E-mail : CHOKCHAIV@GSB.OR.TH
นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในสำยสำขำ
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH
นายมนตรี บุญดี
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในส�ำนักงำนใหญ่
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH

สำยงำนก�ำกับและควบคุม

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยก�ำกับกำรปฏิบัติงำน
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH
นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยก�ำกับธุรกิจ
E-mail : VUTTHICHAIP@GSB.OR.TH
นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอ�านวย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH
นางสาวอลิสา ชาติเชื้อ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสอบทำนสินเชื่อ
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH

ขึ้นตรงคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน

พัฒนำเมืองในภูมิภำค

นายอานุภาพ แจ้งยุบล
ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค
E-mail : ANUPAPJ@GSB.OR.TH

กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

สำยงำนวำงแผนและพัฒนำเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ

นายพาวิชช์  รัตนโกมล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
E-mail : PARVITR@GSB.OR.TH
นายสราวุธ ณ นคร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำระบบงำนบริกำรลูกค้ำ
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH
นางสาวกาญจนา วงศ์ชัยสุริยะ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
E-mail : KANCHANAW@GSB.OR.TH

สำยงำนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรศูนย์สำรสนเทศ
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH
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นายสัจจะ ชุมอักษร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
E-mail : SAJJAC@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรธุรกิจลูกค้ำบุคคล

นายพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรลูกค้ำบุคคล
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์และกำรตลำดเงินฝำก
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH
นางสาวประภาพร ยศไทย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์และกำรตลำดสินเชื่อลูกค้ำบุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรกำรขำย

นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรกำรขำยธุรกิจลูกค้ำบุคคล
E-mail : SIRIPORNL@GSB.OR.TH
นางอรทัย พลชัย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจกำรเงินส่วนบุคคล
E-mail : ORRATHAIP@GSB.OR.TH
นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH

สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำบุคคล

นางกิ่งแก้ว สุทธิวานิช 
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรสินเชื่อลูกค้ำบุคคล
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH
นางนุชนาฏ แตงน้อย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจเงินฝำก
E-mail : NUCHANATT@GSB.OR.TH
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจบริกำรและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH
นายธีระ ทองประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรกำรป้องกันกำรทุจริต
E-mail : THIRAT@GSB.OR.TH
นางสาวกฤษณา ฟองธนกิจ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสนับสนุนบริกำรสินเชื่อ
E-mail : KRISHNAF@GSB.OR.TH

สำยงำนลูกค้ำฐำนรำก

นางปรางมาศ เธียรธนู
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรลูกค้ำฐำนรำก
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH
นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรผลิตภัณฑ์และสินเชื่อฐำนรำก
E-mail : KHANITHAK@GSB.OR.TH
นางสุจินตนา หงษ์ทอง
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรกำรขำยธุรกิจลูกค้ำฐำนรำก
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH
นายสมบุญ พัฒนดิลก
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำสังคมและชุมชน
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH
นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรลูกค้ำฐำนรำก
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH

สำยงำนลูกค้ำธุรกิจ SMEs

นายธิติธัช นรวีร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรศูนย์ธุรกิจลูกค้ำ SMEs
E-mail : TITITATN@GSB.OR.TH
นางดลนภา วงษ์เทวัญ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ
E-mail :DOLNAPAV@GSB.OR.TH
นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำ SMEs กรุงเทพฯและปริมณฑล
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH

สำยงำนลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่และภำครัฐ

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำขนำดใหญ่
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH
นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสินเชื่อภำครัฐและสถำบัน
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

สำยงำนปฏิบัติกำรลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ

นายวีระพล เมืองจุ้ย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพิธีกำรสินเชื่อ
E-mail : VERAPHOLM@GSB.OR.TH
นางรักษยา ศิริบริรักษ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยประเมินรำคำหลักทรัพย์
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH

นางสาวดารณี ทวีสุข
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรค้ำและปฏิบัติกำรธุรกิจต่ำงประเทศ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรหนี้และกฎหมำย

นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำหนี้ลูกค้ำบุคคล
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH
นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำหนี้ลูกค้ำธุรกิจ
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำย
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH
นายสมชาย ไชยาค�า
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยนิติกำร
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH
นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยคดี
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH
นางสาวพรรณพิศ คงลาภ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรคดี
E-mail : PUNPITK@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรงำนกลำง

นางวิภาดา วัฒนสินธุ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรพัสดุ
E-mail : WIPADAW@GSB.OR.TH
นายสุรินทร์ ศิริจันทร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริกำรกลำง
E-mail : SURINS1@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรกำรเงิน

นางวิดา ภูษิตประภา
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH
นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH
นางสาวภาวินี นพตระกูล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจปริวรรต
E-mail : PAWINEEN@GSB.OR.TH
นางนิรมล มงคลกิจงาม
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรบริหำรเงิน
E-mail : NIRAMOLM@GSB.OR.TH
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สำยงำนกำรลงทุน

นางสาวจงลักษณ์ ปองเงิน
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจกำรลงทุน
E-mail : JONGLUKP@GSB.OR.TH
นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกิจตรำสำรหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH
นางนงนาถ ศิริวัฒน์เวชกุล
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรกำรลงทุน
E-mail : NONGNARTS@GSB.OR.TH

สำยงำนกำรเงิน

นางสุนันท์ แสวงศรี
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH
นางสาวสอาดศรี สุรชัย
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรกำรเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH

สำยงำนนโยบำยและกลยุทธ์

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH
นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรแผนงำนและงบประมำณ
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH
นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐำนรำก
E-mail : CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH
นายอมร สุขสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรข้อมูลลูกค้ำ
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง

นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH
นายสมชาย ตันสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

สำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อ

นายพรชัย ชาดระวี
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อลูกค้ำ SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH

นายพินิจ แดนมณี
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อลูกค้ำ SMEs 2
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH
นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสินเชื่อขนำดใหญ่และกำรลงทุน
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

สำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH
นายลิขิต กลิ่นถนอม
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยสวัสดิกำรและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
E-mail : LIKITK@GSB.OR.TH
นายไพศักดิ์ แก้วก�าเหนิดพงษ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
E-mail : PAISAKK@GSB.OR.TH
นายศุภชัย ดิษสาริบุตร
ผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำองค์กร
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 1

นางมัณฑนา รวดเร็ว
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 1
E-mail : MUNTANAR@GSB.OR.TH
นางสาวเพชรี สหายฟ้า
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 2
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH
นายชาญชัย ฝอยทอง
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 3
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 2

นายเชิดชัย สงวนสินธุ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 4
E-mail : CHERDCHAIS@GSB.OR.TH
นางรวีวรรณ ศรีเกตุ
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 5
E-mail : CHAVEEWANS@GSB.OR.TH
นางนิตยา มัชฌิมา
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 6
E-mail : NITTAYAM@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 3

นายสมิต จางพานิชย์
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 7
E-mail : SMITC@GSB.OR.TH
นายกฤษณ์ธนภูมิ์ แพ่งพิพัฒน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 8
E-mail : KITTIPHUMP@GSB.OR.TH
นางอนงค์ สุริยะโชติ
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 9
E-mail : ANONGS@GSB.OR.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 4

นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 10
E-mail : SURIYAK@GSB.OR.TH
นางผอบทอง เหมือนสิงห์
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 11
E-mail : PHA-OBTONGM@GSB.OR.TH
นางอนามัย ประเปรียว
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 12
E-mail : ANAMAIP@GSB.OR.TH

สำยงำนกิขกำรสำขำ 5

นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 13
E-mail : KEDSIRI@GSB.OR.TH
นายสุรศักดิ์ นิพัทธ์โนธิน
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 14
E-mail : SURASAKDIN@GSB.CO.TH
นางวชิรา การะเกด
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 15
E-mail : VACHIRAK@GSB.CO.TH

สำยงำนกิจกำรสำขำ 6

นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 16
E-mail : JANTIRAK@GSB.OR.TH
นางวรณัน ตันสกุล
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 17
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH
นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์
ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสินภำค 18
E-mail : CHUMCHOKJ@GSB.OR.TH
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ธนำคำรออมสินภำค 1

อำคำร 6 ชั้น 2 (โรงอำหำร) ธนำคำรออมสินส�ำนักงำนใหญ่
470 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8475, 0-2299-8472-3, 0-2299-8183, 0-2299-8184
โทรสำร 0-2299-8473, 0-2299-8187 
E- mail: rm1@gsb.or.th

ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝำก

470 อำคำร 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056
โทรสำร 0-2279-9567 E- mail: bm9602@gsb.or.th

ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนกำรตลำดสินเชื่อ

470 อำคำร 2 ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115, 020111, 
020110, 020109, 020108, 020106
โทรสำร 0-2299-8710, 0-2279-9368
E- mail: market.phahol@gsb.or.th

ส�ำนักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ

470 อำคำร 2 ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 0-2270-1562
โทรสำร 0-2270-1562, 0-2299-8205
E- mail: csd.phahol@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตห้วยขวำง

2000/2 ถ.ประชำสงเครำะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรสำร 0-2277-9435 E- mail: loan8201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้วยขวำง

2000/2 ถ.ประชำสงเครำะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500, 0-2692-6923
โทรสำร 0-2692-6923  E- mail: bm0029@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ยุติธรรม (ถ.รัชดำภิเษก)

บริเวณอำคำรที่จอดรถศำลอำญำ ถ.รัชดำภิเษก แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762 
โทรสำร 0-2541-2762 ต่อ 17 E- mail: bm0005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชัยสมรภูมิ

417/14 ถ.รำชวิถี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-9345, 0-2644-9865, 0-2644-9866, 0-2644-8800
โทรสำร 0-2354-9345, 0-2644-9865, 0-2644-9866, ต่อ 21
E- mail: bm0027@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดินแดง

53/32 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242, 08-6011-6625, 08-6011-7480, 08-7803-5738, 
08-7803-5925            
โทรสำร 0-2643-3796 ต่อ 20 E- mail: bm0028@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ลำดพร้ำว

593/5-6 ถ.ลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558, 08-6011-8522, 
09-2757-9266
โทรสำร 0-2513-3661  E- mail: bm0031@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อีสท์วอเตอร์

1 อำคำร East Water ถ.วิภำวดี-รังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528, 0-2272-0542, 08-6013-4127, 08-4537-9883
โทรสำร 0-2272-0528 E- mail: bm0152@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กระทรวงกำรคลัง 

ภำยในอำคำรส�ำนกังำนตรวจเงินแผ่นดิน บริเวณกระทรวงกำรคลงั 
ถ.พระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444 
โทรสำร 0-2298-5898 ต่อ 18 E- mail: bm0044@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เอสพละนำด รัชดำภิเษก

ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเอสพละนำด รัชดำภิเษก เลขที่ 99 ถ.รัชดำภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-2
โทรสำร 0-2642-3163 E- mail: bm0144@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พญำไท

ห้องเลขที่ A201-202 ชั้น 2 อำคำร A อำคำร ซี.พี.ทำวเวอร์ 3 
(พญำไท) เลขที่ 34 ถ.พญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรสำร 0-2354-5060 E- mail: bm0159@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ แกรนด์ พระรำม 9

ห้องเลขที่ 518B ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ แกรนด์ พระรำม 9 
เลขที่ 9/9 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10320
โทร. 0-2160-2463-4
โทรสำร 0-2160-2463 E- mail: bm0171@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ลำดพร้ำว 2

ห้องเลขที่ 2CR134 ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สำขำ
ลำดพร้ำว 2 ) เลขที่ 669 ถ.ลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-5905, 08-6013-6469
โทรสำร 0-2512-1936-7 ต่อ 108 E- mail: bm0173@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตบำงเขน  

1712-14 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900
โทร. 0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-2513-2117
โทรสำร 0-2513-2096 E- mail: loan8202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงเขน   

1712-14 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778
โทรสำร 0-2513-2778 ต่อ 16 E- mail: bm0033@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

50 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556 
โทรสำร 0-2562-0716 E- mail: bm0034@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เตำปูน

416/8-9 ถ.ประชำรำษฎร์ สำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 
10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรสำร 0-2910-3905 ต่อ 20 E- mail: bm0036@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จตุจักร   

ภำยในกองอ�ำนวยกำรตลำดนัดจตุจักร ถ.ก�ำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรสำร 0-2618-3052 ต่อ 23 E- mail: bm0047@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พงษ์เพชร

205/84-85 ถ.งำมวงศ์วำน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960 
โทรสำร 0-2954-1039 E- mail: bm0129@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประชำชื่น

ปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนซิเมนต์ไทย ถ.ประชำชื่น แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรสำร 0-2587-1762,  0-2585-0667 ต่อ 17
E- mail: bm0101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อำคำร B ถ.วิภำวดี-รังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรสำร 0-2537-0369-71 E- mail: bm0150@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี วงศ์สว่ำง

ห้องเลขที่ A203-4 ชั้น 2 อำคำร A ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี วงศ์สว่ำง 
โครงกำรวงศ์สว่ำงทำวน์เซ็นเตอร์ 
เลขที่ 888 ถ.วงศ์สว่ำง แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214 
โทรสำร 0-2586-7215 E- mail: bm0158@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว

ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว เลขที่ 
1691 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรสำร 0-2541-1501 E- mail: bm0160@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขนส่งหมอชิต 2

เลขที่ 999 สถำนีขนส่งหมอชิต 2 ถ.ก�ำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรสำร 0-2537-8097-99 ต่อ 200 E- mail: bm0174@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประชำนิเวศน์ 1

99/196-197 ถ.เทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรสำร 0-2580-9383-4 ต่อ 108 E- mail: bm0194@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กรีนพลำซ่ำ (วังหิน)

525 ถ.ลำดพร้ำววังหิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรสำร 0-2578-6038 ต่อ 111 E- mail: bm0196@gsb.or.th

ธนำคำรออมสิน สำขำอินสแควร์

ห้องเลขที่ 106/1, 107, 107/1 โครงกำรอินสแควร์ เลขที่ 511
ถ.ก�ำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2108-5577-78
โทรสำร 0-2108-5577 ต่อ 16 E- mail: bm0058@gsb.or.th

ธนำคำรออมสิน สำขำอเวนิว รัชโยธิน

ตั้งอยู่ ชั้น 2 ห้องเลขที่ C205A โครงกำร Suzuki Avenue รัชโยธิน 
เลขที่ 234 ถ.รัชดำภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรสำร 0-2513-6279-80 ต่อ 111 E- mail: bm0060@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสะพำนใหม่                  

363/6-9 หมู่ที่ 8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 
10220
โทร. 0-2521-2905-9
โทรสำร 0-2521-2909 E- mail: loan8203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สะพำนใหม่                  

363/6-9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสำร 0-2970-4985 ต่อ 114 E- mail: bm0103@gsb.or.th

ท�ำเนียบสำขำ
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ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดวงศกร

48/50-51 หมู่ที่ 1 ถ.สำยไหม แขวงสำยไหม เขตสำยไหม 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรสำร 0-2563-5213 -15 ต่อ 13 E- mail: bm0050@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนเมือง 

326 ถ.เชิดวุฒำกำศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606, 0-2928-1900
โทรสำร 0-2566-2606 ต่อ 20 E- mail: bm0102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ

22/53 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรสำร 0-2531-6144-6 ต่อ 18 E- mail: bm0141@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถ.สรงประภำ

310/91-92 ถ.สรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรสำร 0-2566-3357 E- mail: bm0161@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดยิ่งเจริญ

651 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน
กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 0-2521-6394-5
โทรสำร 0-2521-6396  E- mail: bm0151@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตวัชรพล                  

12/8-9 ซ.รำมอินทรำ 55/8 ถ.รำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0766
โทรสำร. 0-2347-0765 E- mail: loan8300@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วัชรพล

12/8-9 ซ.รำมอินทรำ 55/8 ถ.รำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707
โทรสำร 0-2347-0706 E- mail: bm0172@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 

แจ้งวัฒนะ (อำคำร B)

126-128 ชั้น BC1 อำคำร B ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60  
โทรสำร 0-2143-8959-60 ต่อ 19 E- mail: bm0043@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 

แจ้งวัฒนะ (อำคำร A)

AM-1-010 ชั้น 1 อำคำร A ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรสำร 0-2143-8779-80 ต่อ 17 E- mail: bm0149@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ไอที สแควร์  
ห้องเลขที่ A18-20 ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำไอที สแควร์ หลักสี่ 
เลขที่ 333/100 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลำดบำงเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรสำร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17
E- mail: bm0052@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กรมกำรกงสุล   

123 ชั้น 2 อำคำรกรมกำรกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรสำร 0-2574-5745 ต่อ 15 E- mail: bm0056@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ เลขที่ 96 ม.1 แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรสำร 0-2575-0351 ต่อ 19 E- mail: bm0140@gsb.or.th
ธนำคำรออมสินเขตรำชวัตร

316,318,320 ชั้น 2 ถ.อ�ำนวยสงครำม แขวงถ.นครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5 
โทรสำร 0-2241-7526 E- mail: loan8204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำชวัตร

981/2 ถ.นครไชยศรี แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-4511, 08-6009-8898, 08-6009-8347, 08-4540-3172, 
08-5675-1278
โทรสำร 0-2241-4511 ต่อ 16 E- mail: bm0010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีย่ำน   

785-787 ถ.สำมเสน แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903 ,
 08-5662-9303 
โทรสำร 0-2243-0295 E- mail: bm0009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำงเลิ้ง

159 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย  
กรุงเทพฯ 10100
โทร.  0-2282-8505
โทรสำร 0-2282-8505 E- mail: bm0023@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำนำค

292/13-14 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยกมหำนำค เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรสำร 0-2628-2785 E- mail: bm0024@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท�ำเนียบรัฐบำล

1 ท�ำเนียบรัฐบำล ถ.พิษณุโลก แขวงจิตรลดำ เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537, 08-6010-1411, 
08-6010-2099
โทรสำร 0-2281-8537 ต่อ 13 E- mail: bm0025@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สะพำนแดง

1 ถ.เตชะวณิช แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรสำร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E- mail: bm0035@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สวนจิตรลดำ

อำคำรธนำคำรออมสินเฉลิมพระเกียรติ สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต 
แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสำร 0-2668-3459 E- mail: bm0049@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถ.ประดิพัทธ์

96/5 อำคำรบำงกอกลิฟวิ่ง ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-7
โทรสำร 0-2278-4358 E- mail: bm0137@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุพรีม คอมเพล็กซ์ สำมแสน

ห้องเลขที่ L1-13 ชั้น L1 ศูนย์กำรค้ำสุพรีม คอมเพล็กซ์ 
เลขที่ 1024 ถ.สำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 08-6010-4209
โทรสำร 0-2241-9252 E- mail: bm0165@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 2   
659 ปำกซอยสุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7725 ถึง 9 ,0-2258-8690 ถึง 2
โทรสำร 0-2662-7724,  0-2662-7481
E- mail: rm2@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตบำงรัก  

1231 ชั้น 3 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสำร 0-2630-6181-2,0-2630-9420 ต่อ 20
E- mail: loan8205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงรัก  

1231 ถ.เจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรสำร 0-2630-9808 ต่อ 20 E- mail: bm0018@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หัวล�ำโพง  

405 ถ.พระรำม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรสำร 0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20
E- mail: bm0012@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำทร  

1657/1-2 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5444, 0-2674-7889, 0-2675-8920 ต่อ 10
โทรสำร 0-2212-5444, 0-2674-7889, 0-2675-8920 ต่อ 20
E- mail: bm0017@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำทรเหนือ

122 อำคำร Double A Book Tower ชั้น 1 ซอยสำทร 12 
ถ.สำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2637-9635-6
โทรสำร 0-2637-9636 E- mail: bm0147@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถ.จันทน์  

226, 228 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-3009, 0-2676-3010
โทรสำร 0-2286-5852 E- mail: bm0046@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สีลม  

144,144/1,144/5 ถ.สลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-4977, 0-2634-4978, 0-2634-4979
โทรสำร 0-2634-4979 ต่อ 20 E- mail: bm0051@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เยำวรำช

452 ถ.เยำวรำช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรสำร 0-2622-8385 E- mail: bm0138@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำธรซิตี้ทำวเวอร์

ชั้น G อำคำรสำธรซิตี้ ทำวเวอร์ เลขที่ 175 ถ.สำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรสำร 0-2648-3289 E- mail: bm0157@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตถนนเพชรบุรี        

1089/2-3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสำร 0-2254-4453 ต่อ 19 E- mail: loan8206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แยกพิชัย

316, 318, 320 ถ.อ�ำนวยสงครำม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9, 08-6010-4461, 09-2757-9288
โทรสำร 0-2241-0919 E- mail: bm0175@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ สำมย่ำน  

1529,1531 ถ.พระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรสำร 0-2216-8230 E- mail: bm0013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองเตย

1210 ถ.พระรำม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรสำร 0-2249-7951 ต่อ 204 E- mail: bm0014@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำชประสงค์  

492/1 ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรสำร 0-2252-7319 ต่อ 20 E- mail: bm0042@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จำมจุรีสแควร์  

อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น G  319 ห้องที่ 124-125 ถ.พญำไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรสำร 0-2160-5113 E- mail: bm0055@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทองหล่อ  

159/7-8 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581
โทรสำร 0-2392-5583 E- mail: bm0145@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเวิลด์

ห้องเลขที่ B401/NN ชั้น 4 โซน B ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถ.รำชด�ำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรสำร 0-2251-0010 E- mail: bm0155@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กรุงเทพ ทำวเวอร์

ห้องเลขที่ G04 ชั้น G อำคำรกรุงเทพ ทำวเวอร์ เลขที่ 2170 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรสำร 0-2308-0088-9 ต่อ 12 E- mail: bm0188@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ออล ซีซั่นส์ เพลส

ห้องเลขที่ 215A ชั้น 2 อำคำรซีอำร์ซี ทำวเวอร์ เลขที่ 87 ถ.วิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทร. 0-2654-0499
โทรสำร 0-2654-0599 E- mail: bm0191@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกตเวย์ เอกมัย

ห้องเลขที่ 3127 ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำเกตเวย์ เอกมัย 
เลขที่ 982/22 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรสำร 0-2108-2691-2 ต่อ 15 E- mail: bm0190@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คอลัมน์ ทำวเวอร์

ภำยในอำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์  บริเวณชั้น G เลขที่ 199  
ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2593397-8 
โทรสำร 02-2593397-8 ต่อ 17 E- mail: bm0195@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดคลองเตย

ภำยในอำคำรตลำดคลองเตย หลังที่ 4 บริเวณชั้น 2 ถ.สุนทรโกษำ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-249-9983-4 
โทรสำร 02-249-9983-4 ต่อ 17 E- mail: bm0199@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพระโขนง 

1176 ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรสำร 0-2391-6034-7 ต่อ 16 E- mail: loan8208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พระโขนง  

1176 ถ.สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรสำร 0-2712-4115 E- mail: bm0040@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำมค�ำแหง  

ภำยในบริเวณมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ถ.รำมค�ำแหง แขวงหัวหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2319-1020, 0-2318-0897
โทรสำร 0-2718-5929 ต่อ 20 E- mail: bm0109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำมค�ำแหง 2   

ภำยในบริเวณมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 2 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.8  
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2752-7057, 0-2397-6106
โทรสำร 0-2752-7057 E- mail: bm0125@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองตัน  

219, 221 ถ.พัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสำร 0-2719-8465 ต่อ 20 E- mail:  bm0122@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงนำ  

3040-42 ถ.สุขุมวิท แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสำร 0-2393-7331 ต่อ 18 E- mail: bm0124@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หัวหมำก   

2225-7 ตรงข้ำมมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240   
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรสำร 0-2319-9139 ต่อ 19 E- mail: bm0134@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พำรำไดซ์ พำร์ค  

ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์ พำร์ค ชั้น 2 61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2787-2036-7
โทรสำร 0-2787-2037 E- mail: bm0132@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ซีคอนสแควร์   

ห้องเลขที่ 3056D ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ เลขที่ 55 
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรสำร 0-2138-5730 E- mail: bm0167@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ต้นซุง แอฟเวนิว

ห้องเลขที่ BK103 ชั้น 1 บริเวณโซน A โครงกำรต้นซุง แอฟเวนิว 
เลขที่ 226/3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรสำร 0-2148-1043 E- mail: bm0169@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ธัญญำพำร์ค ศรีนครินทร์

ศูนย์กำรค้ำธัญญำพำร์ค ศรีนครินทร์ อำคำร B ห้องเลขที่ B2 33-B2 34 
ชั้น 2 เลขที่ 735,735/1-8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรสำร 0-2108-6129-30 ต่อ 15 E- mail: bm0185@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปตท.ประเวศ

953/4 สถำนีบริกำรน�้ำมัน ปตท. บริษัท เอสซีจี ประเวศ จ�ำกัด 
เลขที่ 953 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรสำร 0-2727-8562 E- mail: bm0186@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถ.เพชรบุรี  

1089/2-3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2651-6300, 0-2253-2939
โทรสำร 0-2253-2939 E- mail: bm0037@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เจริญผล  

1210-1212 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209
โทรสำร 0-2612-5203 ต่อ 106 E- mail: bm0011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จักรวรรดิ

327-335 ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรสำร 0-2224-5307 E- mail: bm0021@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วรจักร

90-92 ถ.วรจักร แขวงบ้ำนบำตร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376
โทรสำร 0-2621-2198  E- mail: bm0022@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุรุพงษ์  

133 ซอย 3 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรสำร 0-2612-0070 E- mail: bm0026@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ป้อมปรำบ   

1/1-2 ถ.เสือป่ำ แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903, 0-2222-3860
โทรสำร 0-2222-3860 E- mail: bm0039@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สยำมสแควร์ วัน

388 ชั้น 6 อำคำรสยำมสแควร์ วัน ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.  0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรสำร  0-2115-1301 ต่อ 14, 0-2115-1302 ต่อ 14
E- mail:  bm0059@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สยำมพำรำกอน

ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชั้น 4 ห้องเลขที่ 404 เลขที่ 991 
ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601
โทรสำร 0-2610-9600 ต่อ 14, 0-2610-9601 ต่อ 14
E- mail: bm0061@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แพลทินัม

เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 222/1283-84 เลขที่ 222 
ถ.เพชรบุรี แขวงถ.เพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2121-9592
โทรสำร 0-2 121-9593 E- mail: bm0065@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพร้อมพงษ์  

659 ปำกซอยสุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2261-2394-6
โทรสำร 0-2261-2394-6 ต่อ 25 E- mail: loan8207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พร้อมพงษ์  

659 ปำกซอยสุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรสำร 0-2662-7274 E- mail: bm0038@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ เซเลเบรท บดินทรเดชำ

บริเวณชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำเซเลเบรท  บดินทรเดชำ เลขที่ 361/1  
ถ.อินทรำภรณ์ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-538-2523, 02-538-7740
โทรสำร 02-5382523 E- mail: bm0197@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ บำงนำ

ภำยในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซำ บำงนำ บริเวณชั้น 4 
ห้องเลขที่ 426 เลขที่ 587, 589 ถ.บำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ 
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรสำร 0-2393-7331 ต่อ 18 E- mail: bm0057@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะไนน์ พระรำม 9

ศูนย์กำรค้ำเดอะไนน์ พระรำม 9 ชั้น 1 ห้องเลขที่ F01B07000-
F01B08000 เลขที่ 999/1-4 ถ.พระรำม 9 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-27167882-3
โทรสำร 0-27167882  E- mail: bm0062@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตคลองจั่น  

152 ชั้น 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-23740-0370, 0-2374-0371
โทรสำร 0-2733-1556 ต่อ 18 E- mail: loan8209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองจั่น  

152 ชั้น 2 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343, 0-2377-4828, 0-2377-4858
โทรสำร 0-2374-1343 ต่อ 202 E- mail: bm0108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โชคชัย 4 

1748-1750 ถ.ลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789
โทรสำร 0-2933-7700 E- mail: bm0030@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะมอลล์ บำงกะปิ    

ภำยในศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ บำงกะปิ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3S-R5
เลขที่ 3522 ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสำร 0-2363-3318 E- mail:  bm0053@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซ่ำ รำมอินทรำ

ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ รำมอินทรำ 
เลขที่ 109/10 ถ.รำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรสำร 0-2521-8215 E- mail: bm0136@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพียวเพลส รำมค�ำแหง

ห้องเลขที่ B207 ชั้น 2 โซนสถำบัน ศูนย์กำรค้ำเพียวเพลส รำมค�ำแหง  
เลขที่ 86/1 ถ.รำมค�ำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรสำร 0-2372-3559 E- mail: bm0143@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำมอินทรำ กม.7  

168,170 ถ.รำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2944-4444 , 0-2510-9716
โทรสำร 0-2510-9716 ต่อ 17
มือถือเงินฝำก 08-6016-4157, 09-8835-2003
มือถือสินเชื่อ 08-6016-4501 E- mail: bm0127@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะพำซิโอ ทำวน์

ชั้น 2 ห้องเลขที่ F-204 ศูนย์กำรค้ำเดอะพำซิโอ ทำวน์ เลขที่ 7/2-7 
ถ.รำมค�ำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173
โทรสำร 0-2111-3174 E- mail: bm0162@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อิมพีเรียล เวิลด์ ลำดพร้ำว

ภำยในศูนย์กำรค้ำอิมพีเรียล เวิลด์ ลำดพร้ำว ห้องเลขที่ AF-10,11 
ชั้น 1 เลขที่ 2539 ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์  
เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรสำร 0-29349001-2 ต่อ 15 E- mail: bm0183@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำดพร้ำว 101

ศูนย์กำรค้ำแฮปปี้ อเวนิว ลำดพร้ำว 101 อำคำรทำวเวอร์ นอร์ท 
ห้องบี 5 ชั้น 1 เลขที่ 787/101 ซ.ลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) 
ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรสำร 0-2187-0236-7 ต่อ 18  E- mail: bm0184@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 308-309 
เลขที่ 69, 69/1, 69/2 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว 
เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2553-6200-1 
โทรสำร 0-2553-6201 E- mail: bm0063@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะคริสตัล

ศูนย์กำรค้ำเดอะคริสตัล อำคำร I ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302-303 
เลขที่ 213, 215 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2102-2007 - 8
โทรสำร 0-2 102-2007 E- mail: bm0064@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตมีนบุรี 

212 (ชั้น 2) ถ.สีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510
โทร.  0-2540-2168-70
โทรสำร 0-2540-2168-70 กด 18 E- mail: loan8296@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มีนบุรี 

212 ถ.สีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรสำร 0-2517-1241 E- mail: bm0105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองจอก  

30 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185  
โทรสำร 0-2543-1185 ต่อ 17 E- mail: bm0104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำดกระบัง  

1793 ถ.ลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรสำร 0-2326-9955 ต่อ 17 E- mail: bm0106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะ พรอมำนำด  

เลขที่ 589/7-9  ภำยในศูนย์กำรค้ำเดอะ พรอมำนำด  
ถ.รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรสำร 0-2947-5949 E- mail: bm0130@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี เคหะร่มเกล้ำ

ห้องเลขที่ F1/4-5 ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี เคหะร่มเกล้ำ 
เลขที่ 8/2 ถ.เคหะร่มเกล้ำ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรสำร 0-2329-9393 E- mail: bm0131@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี หทัยรำษฎร์

458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ 
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรสำร 0-2183-0183 E- mail: bm0148@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แฟชั่นไอส์แลนด์ 2

ภำยในศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์ (ห้องเลขที่ B004 ชั้น B)
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถ.รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว
เขตคันนำยำว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรสำร 0-2508-3840-2 ต่อ 18 E- mail: bm0182@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ไอเพลส นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง

ภำยในศูนย์กำรค้ำไอเพลส นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง  
ห้องเลขที่ B3-B4 ชั้น 2เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง 
แขวงล�ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2360-5211-12
โทรสำร 0-2360-5211-12 E- mail: bm0198@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 3

40 ชั้น 2 อำคำร ง. ถ.รำชด�ำเนินกลำง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2225-4825-7
โทรสำร 0-2225-4825-7 ต่อ 2027 E-mail: rm3@gsb.or.th

ส�ำนักรำชด�ำเนิน-งำนธุรกิจเงินฝำก

40 อำคำร ง. ถ.รำชด�ำเนินกลำง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรสำร 0-2224-1893 E-mail: bm9801@gsb.or.th

ส�ำนักรำชด�ำเนิน-งำนธุรกิจสินเชื่อ

40 อำคำร ง. ถ.รำชด�ำเนินกลำง 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 
โทรสำร 0-2224-0299, 0-2224-1892 ต่อ 23
E-mail: bm9803.CB@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตมหำดไทย

ภำยในกระทรวงมหำดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดรำชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5865, 0-2225-5867
โทรสำร 0-2225-5865 E-mail: loan8210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หน้ำพระลำน   
25-27 ถ.หน้ำพระลำน แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-8060-1
โทรสำร 0-2221-2876 E-mail: bm0004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำดไทย

ภำยในกระทรวงมหำดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดรำชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2622-0288, 0-2223-8287
โทรสำร 0-2223-8287 E- mail: bm0006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงล�ำภูบน

23-26 ถ.สิบสำมห้ำง แขวงตลำดยอด เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสำร 0-2281-9687 E- mail: bm0007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทเวศร์

250/7-9 ถ.สำมเสน แขวงบำงขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6365
โทรสำร 0-2282-6366 E- mail: bm0008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกคลองตลำด

239 ถ.อัษฎำงค์ แขวงวังบูรพำ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377 
โทรสำร 0-2223-2377 E- mail: bm0019@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ บำงพลัด                                   

3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรสำร 0-2435-6353 E- mail: bm0121@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 

1797 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรสำร 0-2444-0501 ต่อ 11 E- mail: bm0133@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขนส่งสำยใต้

24/6 หมู่ที่ 8 ถ.บรมรำชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052-4 
โทรสำร 0-2894-6052 ต่อ 17 E- mail: bm0054@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สี่แยกทศกัณฐ์

612/5 ถ.พุทธมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรสำร 0-2410-1491 ต่อ 18 E- mail: bm0164@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สวนผัก

105/2 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรสำร 0-2435-3059 E- mail: bm0166@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เนติบัณฑิตยสภำ

32/2-8 ถ.กำญจนำภิเษก แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2422-3963-4
โทรสำร 0-2422-3964 E- mail: bm0168@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองแขม

16/12-13 หมู่บ้ำนชวนชื่น เพชรเกษม 81 ถ.มำเจริญ (เพชรเกษม 81) 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรสำร 0-2431-2618-9 ต่อ 4 E- mail: bm0179@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ซีคอน บำงแค

333 ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำซีคอน บำงแค 
เลขที่ 607 ถ.เพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรสำร 0-2458-2476 E- mail: bm0193@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตรำษฏร์บูรณะ                

1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2428-2733-5 
โทรสำร 0-2428-2733-5 ต่อ 22 E- mail: loan8213@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำษฎร์บูรณะ                

1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรสำร 0-2428-1679 E- mail: bm0107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วงเวียนใหญ่

12 ถ.ในวงเวียน แขวงบำงยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776 
โทรสำร 0-2465-3231, 0-2465-1776 ต่อ 201 
E- mail: bm0112@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สมเด็จเจ้ำพระยำ                

291-293 ถ.สมเด็จเจ้ำพระยำ แขวงคลองสำน เขตคลองสำน 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรสำร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 23
E- mail: bm0114@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วัดไทร 

8/45 หมู่ที่ 10 ถ.เอกชัย แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379 
โทรสำร 0-2415-1379 ต่อ 20 E- mail: bm0123@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เจริญนคร

1411 ถ.เจริญนคร แขวงบำงล�ำภูล่ำง เขตคลองสำน  
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรสำร 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.พระรำม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4597-8
โทรสำร 0-2451-4597-8 ต่อ 111 E- mail: bm0156@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งครุ 

52 ถ.ประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรสำร 0-2426-0416 E- mail: bm0163@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล

569, 571 หมู่บ้ำนเพชรชำยทะเล ถ.บำงขุนเทียน-ชำยทะเล 
แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610-1
โทรสำร 0-2464-5611 E- mail: bm0170@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี พระรำม 2

ห้องเลขที่ GCR117 ชั้น 1 ห้ำงบิ๊กซี พระรำม 2 เลขที่ 127 
ถ.พระรำมที่ 2 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรสำร 0-2415-7357 E- mail: bm0177@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี บำงปะกอก

ชั้น 3 ห้องเลขที่ F3/14A ห้ำงบิ๊กซี บำงปะกอก 
เลขที่ 278 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรสำร 0-2427-7951-2 ต่อ 106 E- mail: bm0178@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงบอน (ตลำดปิ่นทอง)

315 ถ.เอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690-1
โทรสำร 0-2415-9690 ต่อ 17 E- mail: bm0180@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2

ห้องเลขที่ 326 ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2
เลขที่ 160 ถ.พระรำม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2902-3
โทรสำร 0-2416-2903 E- mail: bm0187@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์

16/4 หมู่ 8 เทสโก้ โลตัส (สำขำกัลปพฤกษ์) ถ.กัลปพฤกษ์ 
แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2405-1223-4
โทรสำร 0-2405-1223-4 ต่อ 16 E- mail: bm0192@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตบำงคอแหลม   

2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรสำร 0-2291-4182 E- mail: loan8214@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงคอแหลม   

2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125, 0-2688-2159
โทรสำร 0-2292-0125 E- mail: bm0016@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตศิริรำช

87 ถ.พรำนนก แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-0737 ต่อ 16-24, 0-2411-2803
โทรสำร 0-2848-9189 ต่อ 14 E- mail: loan8211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศิริรำช

87 ถ.พรำนนก แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935 
โทรสำร 0-2411-2085 E- mail: bm0118@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดพลู        

852-854 ถ.เทอดไท แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรสำร 0-2466-4177 E- mail: bm0111@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำพระ 
31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรสำร 0-2467-3866 ต่อ 17 E- mail: bm0115@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จรัญสนิทวงศ์                       
132/26-27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ 
เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2115
โทรสำร 0-2412-8781 E- mail: bm0116@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เจริญพำศน์                      
379/20 ถ.อิสรภำพ แขวงวัดอรุณ เขตบำงกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรสำร 0-2466-1815 E- mail: bm0117@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะมอลล์ ท่ำพระ

ห้องเลขที่ BS-C5A ชั้น B ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ ท่ำพระ เลขที่ 99 
ถ.รัชดำภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรสำร 0-2477-7146 E- mail: bm0142@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ ปิ่นเกล้ำ

ห้องเลขที่ 7/222 ชั้น 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ปิ่นเกล้ำ 
เลขที่ 7/459 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9755
โทรสำร 0-2433-9754 E- mail: bm0154@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตบำงแค

709 ถ.เพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรสำร 0-2804-6903 ต่อ 25 E- mail: loan8212@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงแค

709 ถ.เพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรสำร 0-2413-1108 ต่อ 17 E- mail: bm0110@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะมอลล์ บำงแค

ห้องเลขที่ 3S-F8-F9 ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ บำงแค 
เลขที่ 518 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรสำร 0-2454-7001 E- mail: bm0135@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลิ่งชัน  

170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2434-4113, 0-2881-4170
โทรสำร 0-2434-6242 E- mail: bm0120@gsb.or.th

59-03-070 182-216 2C NEW15-06_omsin P_uncoated-edit.indd   190 6/15/16   7:51 PM



191

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งมหำเมฆ  

572/1-2 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสำร 0-2286-7297 E- mail: bm0015@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำธุประดิษฐ์ 

604/128,134 ถ.สำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรสำร 0-2284-0486 E- mail: bm0045@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงโพงพำง   

747/131-132 ซอยประดู่ 1 ถ.สำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสำร 0-2294-8701 E- mail: bm0048@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดำวคะนอง                      

1060 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824 
โทรสำร 0-2876-1824 ต่อ 12 E- mail: bm0128@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ฟิวเจอร์มำร์ท พระรำม 3                     

ห้องเลขที่ TR 5/1-2 ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์มำร์ท พระรำม 3 
เลขที่ 295 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4482
โทรสำร 0-2291-4880 E- mail: bm0139@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3

ห้องเลขที่ 201 ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3 
เลขที่ 79 ถ.สำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2164-0057-9
โทรสำร 0-2164-0059 E- mail: bm0146@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศูนย์กำรค้ำกรีนเพลส พลำซำ

ห้องเลขที่ 106 ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำกรีนเพลส พลำซำ เลขที่ 88/8 
ซ.จันทร์ 43 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรสำร 0-2212-5237 E- mail: bm0176@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)

458, 460 ซ.เจริญกรุง 107 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรสำร 0-2291-3662 E- mail: bm0181@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อินท์-อินเตอร์เซค

A11, A12 ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำอินท์-อินเตอร์เซค เลขที่ 982 
ถ.พระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2293482-3
โทรสำร 0-2293482-3 E- mail: bm0189@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 4

927/16 ชั้น 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหำชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสำคร 74000
โทร. 0-3441-3144-7 
โทรสำร 0-3441-3144-7 ต่อ 2012 E-mail: rm4@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเพชรบุรี

204 ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-1409 
โทรสำร 0-3240-1409 ต่อ 21 E-mail: loan8215@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพชรบุรี

204 ชั้น 2 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรสำร 0-3242-5159 ต่อ 15 E-mail: bm1101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทับสะแก

174  หมู่ที่ 11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรสำร 0-3267-1024, 0-3267-1996 E-mail: bm1203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ค่ำยธนะรัชต์

125 หมู่ที่ 3 ศูนย์กำรทหำรรำบค่ำยธนะรัชต์  ต. เขำน้อย อ.ปรำณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรสำร 0-3262-1695 E-mail: bm1204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงสะพำน

167/10 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม-ชำยทะเล ต.ก�ำเนิดนพคุณ 
อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสำร 0-3269-1234, 0-3269-1876 E-mail: bm1205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปรำณบุรี

26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขำน้อย อ.ปรำณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรสำร 0-3262-1441 E-mail: bm1206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กุยบุรี

603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 0-3268-1221, 0-3268-1710
โทรสำร 0-3268-1221 E-mail: bm1207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมร้อยยอด

28 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ อ.สำมร้อยยอด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสำร 0-3257-3276 E-mail: bm1208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดฉัตรไชย (หัวหิน)

13/12-24 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6  
โทรสำร 0-3251-6326 E-mail: bm1209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกน�้ำปรำณ

507 หมู่ที่ 2 ต.ปำกน�้ำปรำณ อ.ปรำณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรสำร 0-3263-1457 E-mail: bm1210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงสะพำนน้อย

54/2 หมู่ที่ 4 ต.บำงสะพำน อ.บำงสะพำนน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรสำร 0-3269-9588 E-mail: bm1211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตรำชบุรี

209-215 ถ.วรเดช ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรสำร 0-3232-6321, 0-3232-6320 ต่อ 17
E-mail: loan8217@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำชบุรี

207 ถ.วรเดช ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี 70000
โทร. 0-3231-2788, 0-3233-7045
โทรสำร 0-3233-7045, 0-3231-2788 ต่อ 202
E-mail: bm0901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนโป่ง

169 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนโป่ง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรสำร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 17
E-mail: bm0902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำยำง

233/1 หมู่ที่ 1 ถ.ใหญ่ ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสำร 0-3246-1555 E-mail: bm1102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนแหลม

386/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรบุรี-บ้ำนแหลม ต.บ้ำนแหลม อ.บ้ำนแหลม 
จ.เพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรสำร 0-3248-1096 E-mail: bm1103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชะอ�ำ

499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสำร 0-3247-1135 E-mail: bm1104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำย้อย

120 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขำย้อย อ.เขำย้อย 
จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรสำร 0-3256-2234 E-mail: bm1105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สะพำนจอมเกล้ำ

1 ถ.พงษ์สุริยำ ต.ท่ำรำบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสำร 0-3241-8222 E-mail: bm1106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองหญ้ำปล้อง 

130 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง 
จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3249-4388
โทรสำร 0-3249-4388 E-mail: bm1107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แก่งกระจำน

444/5 หมู่ที่ 1 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรสำร 0-3278-8499 ต่อ 14 E-mail: bm1108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส ท่ำยำง

ชั้น G ห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้โลตัส ท่ำยำง 
เลขที่ 777 หมู่ที่  1 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรสำร 0-3246-3844 E-mail: bm1109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนลำด

42/29 หมู่ที่ 6 ต.บ้ำนลำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี 76150 
โทร. 0-3249-2051
โทรสำร 0-3249-2052 E-mail: bm1111@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี

เลขที่ 38 หมู่ 8 ถ.หำดเจ้ำส�ำรำญ ต.นำวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี 
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-5541
โทรสำร 0-3240-5542 E-mail: bm1106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์

5 ชั้น 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรสำร 0-3261-1810 , 0-3260-3439 E-mail: loan8216@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประจวบคีรีขันธ์ 

5 ชั้น 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรสำร 0-3261-1015, 0-3261-1550 E-mail: bm1201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หัวหิน

21/2 ถ.ด�ำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสำร 0-3251-1041, 0-3253-2155 E-mail: bm1202@gsb.or.th

59-03-070 182-216 2C NEW15-06_omsin P_uncoated-edit.indd   191 6/15/16   7:51 PM



192

ธนำคำรออมสินสำขำ โพธำรำม

105 ถ.โพธำรำม ต.โพธำรำม อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 70120
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602
โทรสำร 0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อ 18
E-mail: bm0903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ด�ำเนินสะดวก

259 หมู่ที่ 8 ถ.สมุทรสงครำม-บำงแพ ต.ด�ำเนินสะดวก 
อ.ด�ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70130
โทร. 0-3224-1001, 0-3234-6235
โทรสำร 0-3224-1001 E-mail: bm0904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกท่อ  

462/1 หมู่ที่ 1 ถ.รำษฎร์เกษม ต.ปำกท่อ อ.ปำกท่อ 
จ.รำชบุรี 70140
โทร. 0-3228-1472, 0-3228-1150
โทรสำร 0-3228-1472, 0-3228-1150 ต่อ 18
E-mail: bm0905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จอมบึง  

225 หมู่ที่ 3 ถ.รำชบุรี-จอมบึง อ.จอมบึง จ.รำชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241, 0-3226-1416
โทรสำร 0-3226-1241 E-mail: bm0906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงแพ

314/6 หมู่ที่ 5 ถ.สมุทรสงครำม-บำงแพ ต.บำงแพ อ.บำงแพ 
จ.รำชบุรี 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรสำร 0-3238-1005 E-mail: bm0907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สวนผึ้ง

314/20-21 หมู่ที่ 1 ถ.รำชบุรี-สวนผึ้ง ต.ป่ำหวำย อ.สวนผึ้ง จ.รำชบุรี
โทร. 0-3273-1832, 0-3273-1859
โทรสำร 0-3273-1832, 0-3273-1859 ต่อ 11
E-mail: bm0908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีสุริยวงศ์

143/15-16 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี 70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรสำร 0-3232-5474 E-mail: bm0909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รอยัลพำร์ค

ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำรอยัลพำร์ค 
เลขที่ 11 ถ.คฑำธร ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี
โทร. 0-3232-7994, 0-3232-7995
โทรสำร 0-3232-7994, 0-3232-7995 ต่อ 107
E-mail: bm0910@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซีบ้ำนโป่ง

ห้องเลขที่ GCR 102-103 ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สำขำบ้ำนโป่ง 
เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรสำร 0-3222-1629 E-mail: bm0911@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วัดเพลง

129/14  หมู่ที่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.รำชบุรี 70170 
โทร. 0-3239-8072, 0-3239-8073
โทรสำร 0-3239-8072, 0-3239-8073 ต่อ 14
E-mail: bm0912@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสมุทรสำคร

927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหำชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสำคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสำร 0-3441-3149 E-mail: loan8218@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สมุทรสำคร

927/16 ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหำชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสำคร 74000
โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
โทรสำร 0-3441-1111 E-mail: bm0701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กระทุ่มแบน

1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตลำดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสำคร 74110
โทร. 0-3447-1555, 0-3484-4497
โทรสำร 0-3447-1555 ต่อ 16 E-mail: bm0702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนแพ้ว

332/47-49 หมู่ที่ 1 ต.หลักสำม อ.บ้ำนแพ้ว จ.สมุทรสำคร  74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรสำร 0-3448-1333 E-mail: bm0703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำชัย

822 ถ.สุคนธวิท ต.มหำชัย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000
โทร. 0-3441-1112, 0-3441-1121
โทรสำร 0-3441-1112 E-mail: bm0704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพธิ์แจ้

19/47-48 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000
โทร. 0-3449-4648
โทรสำร 0-3449-4649 E-mail: bm0705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พันท้ำยนรสิงห์

189/131-133 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมือง 
จ.สมุทรสำคร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรสำร 0-3445-8079 E-mail: bm0706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนเศรษฐกิจ 1

144/801-802 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสำคร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรสำร 0-3447-4803 E-mail: bm0707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สมุทรสงครำม

330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000
โทร. 0-3471-1234, 0-3471-6118 
โทรสำร 0-3471-1234 ต่อ 108 E-mail: bm0601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อัมพวำ 

16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวำ อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม 75110
โทร. 0-3475-1195 , 0-3475-2019
โทรสำร 0-3475-1195 E-mail: bm0602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงคนที 

44/2 หมู่ที่ 6 ต.กระดังงำ อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม 75120
โทร. 0-3476-1533, 0-3476-2019
โทรสำร 0-3476-1533 E-mail: bm0603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพชรสมุทร

592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000
โทร. 0-3472-0804, 0-3472-0806
โทรสำร 0-3472-0806 E-mail: bm0604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 5

145 ถ.ติวำนนท์ ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรสำร 0-2951-1572 E- mail: rm5a@gsb.or.th  

ธนำคำรออมสินเขตนครปฐม 1

24, 26, 28 ชั้น 3 ถ.ทหำรบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรสำร 0-3427-2551  E- mail: loan8219@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครปฐม

24, 26, 28 ชั้น 2 ถ.ทหำรบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรสำร 0-3425-4636 E- mail: bm0801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงเลน

45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลด�ำริห์ ต.บำงเลน อ.บำงเลน จ.นครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสำร 0-3439-1047 E- mail: bm0803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ก�ำแพงแสน

182 หมู่ที่ 1 ต.ก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรสำร 0-3435-1379 E- mail: bm0806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สนำมจันทร์

243/33 ถ.รำชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสำร 0-3425-3979 ต่อ 19 E- mail: bm0807@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนตูม

33/1 หมู่ที่ 5 ต.สำมง่ำม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรสำร 0-3438-1392
E- mail: bm0809@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โฮมโปร นครปฐม

ห้องเลขที่ RT-3 ชั้น 1 อำคำร A ศูนย์กำรค้ำโฮมโปร นครปฐม 
ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรสำร 0-3421-2196 E- mail: bm0811@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครปฐม 2

41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้ำที่ว่ำกำรอ�ำเภอสำมพรำน ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน 
จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3432-3900
โทรสำร 0-3432-3900 ต่อ 13 E- mail: loan8298@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมพรำน 

41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้ำที่ว่ำกำรอ�ำเภอสำมพรำน ต.สำมพรำน อ.สำมพรำน 
จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรสำร 0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อ 16
E- mail: bm0802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อ้อมใหญ่

11/4  หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน 
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสำร 0-2420-3655  ต่อ 201, 203-206
E- mail: bm0804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครชัยศรี

136/13-15 หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรสำร 0-3433-1564 ต่อ 202 E- mail: bm0805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศำลำยำ

26/24, 26/25 หมู่ที่ 5 ถ.ศำลำยำ-นครชัยศรี ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรสำร 0-2441-0987 ต่อ 16 E- mail: bm0808@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี อ้อมใหญ่

17/17 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรสำร 0-2431-1366 E- mail: bm0810@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พุทธมณฑลสำย 4

169/142-143 หมู่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2497-3882-4, 0-2497-3880-2
โทรสำร 0-2497-3882-7 ต่อ 103 0-2497-3880-2 ต่อ 103
E- mail: bm0812@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนหวำย

71/9-10 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรสำร 0-3431-8685-7 ต่อ 108 E- mail: bm0813@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ ศำลำยำ

ชั้น 3 ห้องเลขที่ 334 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ศำลำยำ 
เลขที่ 99/19, 99/20 หมู่ที่ 2 ต.บำงเตย อ.สำมพรำน 
จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรสำร 0-2429-6935 ต่อ 102 E-mail: bm0814@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตกำญจนบุรี

210 ชั้น 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรสำร 0-3451-703 E- mail: loan8220@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กำญจนบุรี

210 ชั้น 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสำร 0-3451-1582 E- mail: bm1301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำม่วง

241/1 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรสำร 0-3461-1001 E- mail: bm1302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำเรือ (กำญจนบุรี)

281 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019 
โทรสำร 0-3456-1194 ต่อ 16 E- mail: bm1303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำมะกำ

1/22-23 หมู่ที่ 2 ถ.แสงชูโต อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรสำร 0-3454-3235 E- mail: bm1304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พนมทวน  

248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-กำญจนบุรี ต.พนมทวน อ.พนมทวน 
จ.กำญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสำร 0-3463-0443 E- mail: bm1305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลูกแก

82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสำร 0-3456-644 E- mail: bm1306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทองผำภูมิ

301 หมู่ที่ 1 ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสำร 0-3459-9312 ต่อ 20 E- mail: bm1307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำดหญ้ำ

343/2 หมู่ที่ 1 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8020
โทรสำร 0-3458-8019 E- mail: bm1308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ่อพลอย

256/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรสำร 0-3458-1199 E- mail: bm1309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดผำสุก

160/179-180 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรสำร 0-3451-8880 E- mail: bm1310@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้วยกระเจำ

54 หมู่ 6 ต.ห้วยกระเจำ อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328 
โทรสำร 0-3467-7327 E- mail: bm1311@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ด่ำนมะขำมเตี้ย

5/3 หมู่ที่ 1 ต.ด่ำนมะขำมเตี้ย อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย จ.กำญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรสำร 0-3467-2583 E- mail: bm1312@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เอรำวัณ

46 หมู่ที่ 4 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี 71250
โทร. 0-3457-4128
โทรสำร 0-3457-4129 E- mail: bm1313@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนนทบุรี 1

145 ถ.ติวำนนท์ ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207, 08-7805-5844
โทรสำร 0-2525-0216 ต่อ 15 E- mail: loan8297@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ติวำนนท์

145 ถ.ติวำนนท์ ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491, 0-2951-3492, 0-2951-3493
โทรสำร 0-2951-3494 E- mail: bm0209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นนทบุรี

22/31 หมู่ที่ 4 ถ.ประชำรำษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207 
โทรสำร 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.ปำกเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรสำร 0-2583-3376 E- mail: bm0206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แครำย                       

115/30-32 ถ.ติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572
โทรสำร 0-2588-4779 ต่อ 24 E- mail: bm0207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน

ห้องเลขที่ 3/1, 3/2 ชั้น 4 ภำยในศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน 
เลขที่ 30/39-50 ถ.งำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตู้ปณ.65 ปณฝ.งำมวงศ์วำน นนทบุรี 11001
โทร. 0-2550-1147
โทรสำร 0-2550-0418 E- mail: bm0211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ

ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรสำร 0-2193-8214 E- mail: bm0213@gsb.or.th

ธนำคำรออมสิน สำขำเซ็นทรัลพลำซำ รัตนำธิเบศร์

ห้องเลขที่ A-15,16 ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ รัตนำธิเบศร์ 
เลขที่ 562, 566 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรสำร 0-2527-8716 ต่อ 17 E- mail: bm0214@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำน�้ำนนทบุรี

137 หมู่ที่ 4 ถ.ประชำรำษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรสำร 0-2967-2016 E- mail: bm0217@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เมืองทองธำนี

55/622-623 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรสำร 0-2503-3822 E- mail: bm0208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดรวมใจ (เมืองทองธำนี)

101-101/1 ถ.ป๊อปปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรสำร 0-2980-7003 E- mail: bm0219@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพียวเพลส รำชพฤกษ์

ภำยในโครงกำรเพียวเพลส รำชพฤกษ์ 
เลขที่ 62/32 ม.1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรสำร 0-2924-4680 E- mail: bm0221@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศูนย์กำรค้ำสลำกไทย

ตั้งอยู่ชั้น 2 (ร้ำนที่ 6) โครงกำรศูนย์กำรค้ำสลำกไทย เลขที่ 347 
ถ.สนำมบินน�้ำ ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-6227-8 
โทรสำร 0-2580-6229 E- mail: bm0222@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนนทบุรี 2

92-92/1 หมู่ที่ 1 ถ.ไทรน้อย - วัดต้นเชือก ต.คลองขวำง อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1490
โทรสำร 0-2597-1491 E- mail: loan8221@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงบัวทอง                     

26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บำงกรวย - ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บำงบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรสำร 0-2571-7970 ต่อ 13 E- mail: bm0203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงกรวย                      

99/99 หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรสำร 0-2883-7837 ต่อ 17 E- mail: bm0204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงใหญ่ 

107 หมู่ที่ 2 ต.บำงม่วง อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรสำร 0-2595-1625 ต่อ 23 E- mail: bm0205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ไทรใหญ่ 

101 หมู่ที่ 2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670, 086-0275388, 085-6641145
โทรสำร 0-2598-9112 E- mail: bm0210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะสแควร์ บำงใหญ่

ห้องเลขที่ 211 ชั้น 2 อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะสแควร์ เลขที่ 99 ม.12 
ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บำงรักพัฒนำ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2195-0021-2
โทรสำร 0-2195-0021 E- mail: bm0212@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อินเด็กซ์ บำงใหญ่

ห้องเลขที่ R-3 ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บำงใหญ่ 
เลขที่ 87 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2
โทรสำร 0-2595-0300 E- mail: bm0215@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตบำงกรวย

6/6-7 หมู่ที่ 1 ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงกรวย อ.บำงกรวย 
จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรสำร 0-2446-6336 E- mail: bm0216@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บัวทองสแควร์ 

ห้องเลขที่ 5/62-63 ชั้น 1 และห้องเลขที่ 5/76 ชั้น 2 หมู่ที่ 1 โครงกำร
บัวทองสแควร์ ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงบัวทอง อ.บำงบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรสำร 0-2925-8900 E- mail: bm0218@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ไทรน้อย

92-92/1 หมู่ 1 ถ.ไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขวำง อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรสำร 0-2597-1493 E- mail: bm0220@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัล เวสต์เกต

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เวสท์เกต ชั้น 3 ห้องเลขที่ 340 เลขที่ 199, 199/1, 
199/2 ม. 6 ต.เสำธงหิน อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2194-2986-7
โทรสำร 0-2194-2986 E- mail: bm0223@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะคริสตัล รำชพฤกษ์

ศูนย์กำรค้ำเดอะคริสตัล รำชพฤกษ์ ชั้น 1 อำคำร C ห้องเลขที่ 118-
120 เลขที่ 555/9 ม. 1 ต.บำงขนุน อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2102-3502-3
โทรสำร 0-2102-3503 E- mail: bm0224@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสุพรรณบุรี

24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่ำพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรสำร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 26
E- mail: loan8222@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุพรรณบุรี

24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่ำพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสำร 0-3552-3020 ต่อ 24 E- mail: bm1001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สองพี่น้อง                   

61 ถ.บำงลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง 
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสำร 0-3553-1014 E- mail: bm1002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมชุก                     

890 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สำมชุก อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสำร 0-3557-2019 E- mail: bm1003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีประจันต์                     

552-553 หมู่ที่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนำท ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรสำร 0-3558-1481 E- mail: bm1004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดิมบำงนำงบวช                       

350 หมู่ที่ 5 ต.เขำพระ อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรสำร 0-3557-8410 E- mail: bm1005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงปลำม้ำ                    

263 หมู่ที่ 5 ต.โคกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรสำร 0-3558-7363 E- mail: bm1006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อู่ทอง                    

158 หมู่ที่ 6 ถ.ท้ำวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสำร 0-3555-1083 ต่อ 15 E- mail: bm1007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ด่ำนช้ำง                     

470 หมู่ที่ 1 ถ.สำมชุก-ด่ำนช้ำง ต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง 
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสำร 0-3559-5495 E- mail: bm1008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนเจดีย์

1649 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรสำร 0-3559-1658 ต่อ 13 E- mail: bm1009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองหญ้ำไซ

570/4 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้ำไซ อ.หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรสำร 0-3557-7136 E- mail: bm1010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนนำงพิม

170/9 ถ.นำงพิม ต.ท่ำพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรสำร 0-3552-5782 E- mail: bm1011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 6

310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปำกน�้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419 
โทรสำร 0-5622-2350, 0-5623-1564
E- mail: rm6@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครสวรรค์ 1

310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปำกน�้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรสำร 0-5622-6510 E- mail: loan8223@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สวรรค์วิถี

310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปำกน�้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436
โทรสำร 0-5622-2436 E- mail: bm2510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครสวรรค์                   
46 ถ.เวสสุวรรณ ต.ปำกน�้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสำร 0-5622-9104 E- mail: bm2501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พยุหะคีรี                     
170/5 หมู่ที่ 4 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี 
จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรสำร 0-5634-1053 E- mail: bm2502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บรรพตพิสัย                     
123/1 หมู่ที่ 2 ถ.บรรพตพิสัย-หนองสังข์ ต.ท่ำงิ้ว อ.บรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรสำร 0-5627-9103 E- mail: bm2504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำดยำว                       
765 หมู่ที่ 6 ถ.ลำดยำว-นครสวรรค์ ต.ลำดยำว อ.ลำดยำว 
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสำร 0-5627-1008 E- mail: bm2506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โกรกพระ 
143/1 หมู่ที่ 4 ถ. สุขำภิบำล 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212, 0-5632-0320
โทรสำร 0-5629-1212, 0-5632-0320 ต่อ 18
E- mail: bm2511@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดศรีนคร

558/68-69 หมู่ที่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรสำร 0-5688-1619 E- mail: bm2512@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองปลิง

704-705 หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรสำร 0-5625-6027 E- mail: bm2513@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองเบน

248/4-6 หมู่ที่ 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรสำร 0-5629-6319 E- mail: bm2515@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชุมตำบง

139/4-5 หมู่ที่ 5 ต.ชุมตำบง อ.ชุมตำบง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรสำร 0-5629-3135 E- mail: bm2516@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์

ห้ำงสรรสินค้ำบิ๊กซี นครสวรรค์ 1 บริษัท นิภำพรพัฒน์ จ�ำกัด 
เลขที่ 320/11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปำกน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5623-3393-4
โทรสำร 0-5623-3396 E- mail: bm2517@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครสวรรค์ 2

371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่ำตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่ำตะโก อ.ท่ำตะโก 
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-8711
โทรสำร 0-5624-8712 E- mail: loan8224@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตำคลี                       
300 ถ.พหลโยธิน ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสำร 0-5626-1541 ต่อ 23 E- mail: bm2505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำตะโก                     
371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่ำตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่ำตะโก อ.ท่ำตะโก 
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรสำร 0-5624-9333 E- mail: bm2507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตำกฟ้ำ                        
68 ม.1 ถ.พหลโยธิน อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362 
โทรสำร 0-5624-1362 E- mail: bm2508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองบัว                       
51 หมู่ที่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง ต.หนองบัว อ.หนองบัว 
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรสำร 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
โทรสำร 0-5628-2166, 0-5628-2697
E- mail: bm2503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ไพศำลี                      
399/1-3 หมู่ 5 ต.ไพศำลี อ.ไพศำลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรสำร 0-5625-9554 E- mail: bm2514@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอุทัยธำนี

220/1 ถ.ท่ำช้ำง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธำนี 61000 
โทร. 0-5651-4577 
โทรสำร 0-5651-4577 E- mail: loan8225@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุทัยธำนี

220/1 ถ.ท่ำช้ำง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธำนี 61000 
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสำร 0-5651-1070 E- mail: bm3301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองฉำง

276/1 หมู่ที่ 5 ถ.หนองฉำง-อุทัยธำนี อ.หนองฉำง
จ.อุทัยธำนี 61110 
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสำร 0-5653-1077  E- mail: bm3302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำนสัก

53/4 ถ.หนองฉำง-ลำนสัก อ.ลำนสัก จ.อุทัยธำนี 61160 
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสำร 0-5653-7085 E- mail: bm3303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สุพรรณบุรี

ห้องเลขที่ 206 ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน สุพรรณบุรี 
เลขที่ 449 หมู่ที่ 5 ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรสำร 0-3545-4244 E- mail: bm1012@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งคอก

111/11-12 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรสำร 0-3558-9413 E- mail: bm1013@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินเขตเพชรบูรณ์

30/1 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสำร 0-5671-2450 E- mail: loan8228@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพชรบูรณ์

30/1 ถ.พระพุทธบำท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรสำร 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
โทรสำร 0-5670-1040, 0-5670-2401
E- mail: bm3002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองไผ่                     
194 หมู่ที่ 16 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสำร 0-5678-1624, 0-5678-1881
E- mail: bm3003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ซับสมอทอด                   
128-129 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บึงสำมพัน 
จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรสำร 0-5673-1221, 0-5673-1559
E- mail: bm3004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หล่มเก่ำ 

580 หมู่ที่ 5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสำร 0-5670-9238, 0-5674-7185
E- mail: bm3005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วิเชียรบุรี                    
908 หมู่ที่ 13 ถ.บุศรำคัม ต.ท่ำโรง อ.วิเชียรบุรี 
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสำร 0-5675-4058, 0-5679-1444
E- mail: bm3006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชนแดน

1101 หมู่ที่ 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน 
จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสำร 0-5676-1590-1 E- mail: bm3007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีเทพ

36/6 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 
จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรสำร 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
โทรสำร 0-5671-2565 E- mail: bm3009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดท่ำพล

38/1 ม.12 ต.ท่ำพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6574-5
โทรสำร 0-5673-6574  E- mail: bm3010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี หล่มสัก

เลขที่ 70 ถนนสำมัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-4855
โทรสำร 0-5670-4856 E- mail: bm3011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพทะเล                                                                          

763 หมู่ที่ 2 ถ.โพทะเล-บำงมูลนำก อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรสำร 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
โทรสำร 0-5664-1744-5 E- mail: bm3108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตลพบุรี

226/36-38 ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-4733, 0-3642-4800
โทรสำร 0-3642-4733 ต่อ 4 E- mail: loan8227@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วงเวียนสระแก้ว

226/36-38 ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1045, 0-3641-4256, 0-3642-0132
โทรสำร 0-3641-1045 ต่อ 26 E- mail: bm1707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลพบุรี 

26/1 ถ.วิชำเยนทร์ ต.ท่ำหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585 
โทรสำร 0-3641-1072 ต่อ 11 E- mail: bm1701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โคกกะเทียม 

75/1 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขำพระงำม อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15160 
โทร. 0-3648-6217 
โทรสำร 0-3648-6561 E- mail: bm1702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โคกส�ำโรง

2  ถ.ศรีส�ำโรง ต.โคกส�ำโรง อ.โคกส�ำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800 
โทรสำร 0-3644-1800 E- mail: bm1703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนหมี่

61 ถ.เทศบำล ต.บ้ำนหมี่ อ.บ้ำนหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261 
โทรสำร 0-3647-1074  ต่อ 20 E- mail: bm1704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พัฒนำนิคม 

140 หมู่ที่ 6 ต.พัฒนำนิคม อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี 15140 
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500 
โทรสำร 0-3649-1471   E- mail: bm1705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำนำรำยณ์ 

23 หมู่ที่ 5 ถ.สุระนำรำยณ์ ต.ล�ำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล 
จ.ลพบุรี 15130 
โทร. 0-3646-1181, 0-3663-0258
โทรสำร 0-3646-1181  ต่อ 18 E- mail: bm1706@gsb.or.th 
ธนำคำรออมสินสำขำ  ท่ำวุ้ง 

321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่ำวุ้ง อ.ท่ำวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสำร 0-3648-1188  E- mail: bm1708@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองม่วง 

535 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250  
โทรสำร 0-3643-2250  E- mail: bm1710@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส ลพบุรี 

ชั้น 2 ห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้โลตัส ลพบุรี
เลขที่ 111 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 3 ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-2290, 0-3642-2293
โทรสำร 0-3642-2293 E- mail: bm1711@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนไร่

45/6-8 หมู่ 1 ต.บ้ำนไร่ อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรสำร 0-5653-9264 E- mail: bm3304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชัยนำท

60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนำท 17000 
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576 
โทรสำร 0-5641-2576 E- mail: bm3201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มโนรมย์

45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธำนี ต.คุ้งส�ำเภำ อ.มโนรมย์ 
จ.ชัยนำท 17110 
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478 
โทรสำร 0-5649-1111 E- mail: bm3202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วัดสิงห์

51-52 ถ.ภูวสุวรรณวิถี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท 17120 
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264 
โทรสำร 0-5646-1111 E- mail: bm3203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หันคำ

274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันคำ จ.ชัยนำท 17130 
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรสำร 0-5645-1009 E- mail: bm3204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สรรคบุรี

4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้ำยี่พระยำ ต.แพรกศรีรำชำ อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนำท 17140 
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280 
โทรสำร 0-5648-1111 E- mail: bm3205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สรรพยำ

347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยนำท-สิงห์บุรี อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท 17150 
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238 
โทรสำร 0-5649-9100 E- mail: bm3206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพิจิตร                    
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1422                  
โทรสำร 0-5662-1422 ต่อ 21 E- mail: loan8226@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตะพำนหิน

22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสำร 0-5662-1265 E- mail: bm3102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พิจิตร                       

602/1 ถ.บุษบำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสำร 0-5661-1264 E- mail: bm3101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงมูลนำก                   
41 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสำร 0-5663-1070 E- mail: bm3103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมง่ำม                                       
190 หมู่ที่ 13 ถ.พิจิตร-ก�ำแพงเพชร อ.สำมง่ำม จ.พิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสำร 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
โทรสำร 0-5699-0899 E- mail: bm3105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำกเหล็ก                    
282/9 หมู่ที่ 1 ถ.วังทอง-เขำทรำย ต.สำกเหล็ก อ.สำกเหล็ก 
จ.พิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรสำร 0-5669-9232 E- mail: bm3106@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ วังโป่ง

688 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรสำร 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
โทรสำร 0-5679-7851 E- mail: bm3013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 7 

192 ถ.บรมอำสน์ ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 0-5540-3667, 0-5540-3668
โทรสำร 0-5540-3664, 0-5540-3668
E-mail: rm7@ gsb.or.th, rm7a@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพิษณุโลก 1 

902 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8984, 0-5524-8985
โทรสำร 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
โทรสำร 0-5525-8557 E-mail:bm2701@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำมะปรำง

262/53 ถ.บรมไตรโลกนำรถ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสำร 0-5524-1524  E-mail: bm2708@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำนำงพญำ

902 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572, 0-5524-8772
โทรสำร 0-5525-8572,0-5524-8772
E-mail:bm2703@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงระก�ำ

57/1 หมู่ที่ 7 ต.บำงระก�ำ อ.บำงระก�ำ จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511 
โทรสำร 0-5537-1039 E-mail:bm2707@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มิตรภำพ

16/113-114 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรสำร 0-5524-8762 E-mail:bm2710@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี พิษณุโลก

ห้องเลขที่ 2CR204/1A-1B ชั้น 2 บิ๊กซี พิษณุโลก เลขที่ 939 ถ.พิชัย
สงครำม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรสำร. 0-5530-2282 E-mail:bm2712@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้ำแยกโคกมะตูม

132/10-11 ถ.พระองค์ด�ำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-1624-5
โทรสำร. 0-5530-1625 E-mail:bm2715@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำเซ็นทรัลพลำซำ พิษณุโลก

ห้องเลขที่ 328-329 ชั้น 3 ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลพลำซำ พิษณุโลก
เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5533-8454-5
โทรสำร 0-5533-8454 E-mail:bm2716@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำเทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่ำทอง

เลขที่ 444 หมู่6 ต.ท่ำทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424
โทรสำร 0-5533-0425 E-mail.bm2718@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีส�ำโรง

243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตำล อ.ศรีส�ำโรง 
จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสำร 0-5568-1636 E-mail: bm2603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีสัชนำลัย

690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชนำลัย ต.หำดเสี้ยว อ.ศรีสัชนำลัย 
จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสำร 0-5567-1479 E-mail: bm2604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งเสลี่ยม

187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้ำอ�ำเภอ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสำร 0-5565-9192 E-mail: bm2605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กงไกรลำศ

66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้ำนกร่ำง อ.กงไกรลำศ 
จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรสำร 0-5569-1232 E-mail: bm2606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คีรีมำศ

20 หมู่ 16 ถ.ก�ำแพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด อ.คีรีมำศ 
จ.สุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรสำร 0-5569-3162 E-mail: bm2607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนด่ำนลำนหอย

49/3 หมู่ที่ 1 ต.ลำนหอย อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรสำร. 0-5568-9173 E-mail: bm2608@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีนคร

81-83 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีนคร-ปลำยรำง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร 
จ.สุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรสำร. 0-5565-2387 E-mail: bm2609@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนจรดวิถีถ่อง

242-242/1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธำนี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. 0-5561-0081
โทรสำร. 0-5561-0082 E-mail: bm2610@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตก�ำแพงเพชร 

160/12 หมู่ที่ 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141 
โทรสำร 0-5579-9141 ต่อ 16 E-mail:loan8232@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ก�ำแพงเพชร

30 ถ.เทศำ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136, 0-5572-1671
โทรสำร 0-5571-1136 ต่อ 15 E-mail:bm2901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พรำนกระต่ำย                  

5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน ต.พรำนกระต่ำย อ.พรำนกระต่ำย 
จ.ก�ำแพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรสำร 0-5576-1403 E-mail:bm2902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สลกบำตร                     

1012 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบำตร อ.ขำณุวรลักษบุรี 
จ.ก�ำแพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสำร 0-5577-1400 ต่อ 16 E-mail: bm2903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองขลุง                     

61 หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก�ำแพงเพชร 62120
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437
โทรสำร 0-5578-1437 ต่อ 12 E-mail: bm2904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพิษณุโลก 2 

517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรสำร 0-5531-1798-9 E-mail:loan8230@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พรหมพิรำม

271-2 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิรำม อ.พรหมพิรำม 
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสำร 0-5536-9063 E-mail: bm2702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังทอง

517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร.0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสำร 0-5531-1427 E-mail: bm2705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครไทย

303/1 หมู่ที่ 6 ถ.อุดรด�ำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรสำร 0-5538-9027 E-mail: bm2706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชำติตระกำร

116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงครำม ต.ป่ำแดง อ.ชำติตระกำร
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรสำร 0-5538-1448 E-mail: bm2709@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วัดโบสถ์

289-289/1 หมู่ที่ 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ 
จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรสำร 0-5536-1389 E-mail: bm2711@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงกระทุ่ม

146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บำงกระทุ่ม อ.บำงกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรสำร 0-5539-1122 E-mail: bm2704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทรัพย์ไพรวัลย์

222/1-3 หมู่ที่ 7 ต.แก่งโสภำ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรสำร. 0-5529-3243 E-mail: bm2713@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองตม

953/3 หมู่ที่ 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิรำม จ.พิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรสำร. 0-5536-6151 E-mail: bm2714@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เนินมะปรำง

643 หมู่ที่ 4 ต.เนินมะปรำง อ.เนินมะปรำง จ.พิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรสำร. 0-5539-9499 E-mail: bm2717@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสุโขทัย 

94  ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธำนี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรสำร 0-5561-3032 ต่อ 24 E-mail:loan8231@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุโขทัย

94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธำนี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 0-5561-0487 , 0-5561-1545
โทรสำร 0-5561-1545 E-mail: bm2601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สวรรคโลก

66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสำร 0-5564-1613 E-mail: bm2602@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ นครชุม

160/12 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรสำร 0-5579-9639 E-mail: bm2905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำบิ๊กซี ก�ำแพงเพชร

ห้องเลขที่ 2CR201 ชั้น 2 ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ก�ำแพงเพชร
เลขที่ 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861 โทรสำร 0-5585-3862

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำนกระบือ

60/1 หมู่ที่ 6 ถ.ก�ำแพงเพชร-พิษณุโลก ต.ลำนกระบือ 
อ.ลำนกระบือ จ.ก�ำแพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสำร 0-5576-9472 E-mail: bm2907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส ขำณุวรลักษบุรี

ห้องเลขที่ 102 ชั้น G ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้โลตัส 
ขำณุวรลักษบุรี เลขที่ 435 หมู่ 5 ต.สลกบำตร อ.ขำณุวรลักษบุรี 
จ.ก�ำแพงเพชร 62130
โทร 0-5577-2049
โทรสำร 0-5577-2050  E-mail: bm2908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองลำน

เลขที่  225/4-6 ม.4  ต.คลองน�้ำไหล  อ.คลองลำน  
จ.ก�ำแพงเพชร  62180
โทร. 0-5578-6306
โทรสำร 0-5578-6307 E-mail: bm2909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตตำก 

299/4 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรสำร 0-5553-4405 E-mail:loan8233@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่สอด

299/4 ถ.อินทร์คีรี อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
โทร.0-553-1084, 0-5554-2547
โทรสำร 0-5553-1084 E-mail: bm2802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตำก                         

319 ถ.ตำกสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตำก 63000
โทร. 0-5551-1147, 0-5554-0441
โทรสำร 0-5551-1147 E-mail: loan2801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ระมำด                     

205/1 ม. 4 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระมำด อ.แม่ระมำด จ.ตำก 
63140
โทร. 0-5558-1175
โทรสำร 0-5558-1175 E-mail: bm2803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พบพระ 

99/5 หมู่ที่ 15 บ้ำนดอนเจดีย์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ 
จ.ตำก 63160
โทร. 0-5580-4241 
โทรสำร 0-5580-4241 E-mail: bm2804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุ้มผำง 

495 ม.1 ต.อุ้มผำง อ.อุ้มผำง จ.ตำก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรสำร 0-5556-1601 E-mail: bm2805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนตำก

98 หมู่ที่ 8 ต.ตำกตก อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรสำร. 0-5559-1522 E-mail: bm2806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ตำก

ห้องเลขที่ GCR 112 ชั้น 1 ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ตำก
เลขที่ 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตำก 63000
โทร 0-5559-2389
โทรสำร 0-5589-2589 E-mail: bm2807@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดพำเจริญ

7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก
โทร. 0-5553-6536
โทรสำร. 0-5553-6537 E-mail: bm2808@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำสองยำง

เลขที่ 127/2  หมู่ 2  ถ.ประชำสำมัคคี  ต.แม่ต้ำน  อ.ท่ำสองยำง  
จ.ตำก  63150
โทร. 0-5558-9198
โทรสำร 0-5558-9199 E-mail: bm2809@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน แม่สอด

ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ แม่สอด ชั้น 2 ห้องเลขที่ 
204  เลขที่ 99/115 ถนนสำยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด 
จ.ตำก 63110
โทร. 0-5553-0439
โทรสำร 0-5553-0439 E-mail: bm2810@ gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอุตรดิตถ์

192 ถ.บรมอำสน์ ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5540-3734
โทรสำร 0-5540-3735 E-mail: loan8234@gsb.or.th

ธนำคำรออมสำขำ คลองโพ

192 ถ.บรมอำสน์ ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5540-3881
โทรสำร 0-5540-3735 E-mail: bm3705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุตรดิตถ์

212/9 ถ.ส�ำรำญรื่น ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรสำร 0-5541-1063 E-mail: bm3701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พิชัย

190/1 หมู่ที่ 3 ถ.มหำธำตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสำร 0-5542-1032 E-mail: bm3725@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลับแล

180 ถ.ศรีพนมมำศ ต.ศรีพนมมำศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสำร 0-5543-1073 E-mail: bm3703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตรอน

78/12 หมู่ที่ 2 ถ.รพช. ต.บ้ำนแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783 
โทรสำร 0-5582-5781 E-mail: bm3704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ น�้ำปำด

26/3 หมู่ที่ 4 ถ.กงไกรลำศ ต.แสนตอ อ.น�้ำปำด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสำร 0-5548-1117 E-mail: bm3706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มุขศำลำ

9 ถ.มุขศำลำ ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรสำร 0-5541-7477 E-mail: bm3707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำปลำ

141/16-18 หมู่ 1 ถ.สำยอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ร่วมจิต อ.ท่ำปลำ 
จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรสำร 0-5540-6124-5 E-mail: bm3708@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทองแสนขัน

เลขที่ 154, 154/1  หมู่ 2 ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขัน  
จ.อุตรดิตถ์  53230 
โทร. 0-5541-8230
โทรสำร 0-5541-8320 E-mail: bm3709@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ฟำกท่ำ

เลขที่ 123  หมู่ 1 ต.ฟำกท่ำ  อ.ฟำกท่ำ  จ.อุตรดิตถ์   53160
โทร. 0-5548-9423
โทรสำร 0-5548-9425 E-mail: bm3710@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 8 

4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันก�ำแพง ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรสำร 0-5311-6275 E- mail: rm8@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเชียงใหม่ 1

67/2 ถ.ช้ำงเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1524-5
โทรสำร 0-5321-1524-5 ต่อ 22 E- mail: loan8235@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประตูช้ำงเผือก

67/2 ถ.ช้ำงเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรสำร 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E- mail: bm3408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงใหม่                     
18-24 ถ.ท่ำแพ ต.ช้ำงม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรสำร 0-5323-4068 ต่อ 24 E- mail: bm3401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำแพ                        
312 ถ.ท่ำแพ ต.ช้ำงม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสำร 0-5323-3057 ต่อ 15 E- mail: bm3414@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองหอย                     
330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ล�ำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรสำร 0-5314-0144  ต่อ 15 E- mail: bm3415@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนทิพย์เนตร

96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หำยยำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรสำร 0-5320-1500 ต่อ 12 E- mail: bm3418@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่                     
ชั้น G และ ชั้น 3   เลขที่ 194/2 ถ.มหิดล ต.หำยยำ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
โทรสำร ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
E- mail: bm3425@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ช้ำงคลำน

164/101-102 ม. 4 ถ.ช้ำงคลำน ต.ช้ำงคลำน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรสำร 0-5327-675-9 ต่อ15 E- mail: bm3427@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิมมำนเหมินทร์

15-15/1 ถ.นิมมำนเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรสำร 0-5321-4658 E- mail: bm3426@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ช้ำงม่อย

87 ถ.ช้ำงม่อย ต.ช้ำงม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรสำร 0-5323-5523 E- mail: bm3429@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พรอมเมนำดำ

ศูนย์กำรค้ำพรอมเมนำดำรีสอร์ทมอลล์ ชั้น 2 
เลขที่ 192 หมู่ 2 ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรสำร 0-5314-2636 E- mail: bm3435@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 3 ห้อง 347 ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรสำร. 0-5328-8925 E- mail: bm3438@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินเขตเชียงใหม่ 3

288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หำงดง อ.หำงดง 
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรสำร 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22
E- mail: loan8237@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หำงดง

288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หำงดง อ.หำงดง 
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสำร 0-5344-2071-2 ต่อ 22 E- mail: bm3416@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สันป่ำตอง    

515 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่ำ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5382-4116, 0-5331-1085
โทรสำร 0-5331-1085 ต่อ 14 E- mail: bm3402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำรภี                     

21/1 หมู่ที่ 3 ต.ยำงเนิ้ง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรสำร 0-5332-1251 ต่อ 16 E- mail: bm3404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จอมทอง                      

175/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1724, 0-5334-1148
โทรสำร 0-5334-1148 ต่อ 16 E- mail: bm3407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ฮอด

479 หมู่ที่ 9 ต.หำงดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรสำร 0-5346-1364, 0-5346-1366 
E- mail: bm3422@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อมก๋อย

102 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรสำร 0-5346-7209-10 ต่อ 15 E- mail: bm3423@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอยเต่ำ

178/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่ำเดื่อ อ.ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรสำร 0-5346-9023 E- mail: bm3424@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี หำงดง

ห้องเลขที่ GCR129/1 บริเวณชั้น 1 ภำยในศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูปเปอร์
เซ็นเตอร์ เลขที่ 433/4-5 หมู่ที่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5344-7828-9
โทรสำร 0-5344-7828-9 ต่อ 12 E- mail: bm3430@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่แจ่ม

9/2-3 ม.12 ต.ช่ำงเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-485225
โทรสำร 053-485226 E- mail: bm3434@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่วำง

4/10-12 ม.5 ต.บ้ำนกำด อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448-9
โทรสำร 0-5348-9448 E- mail: bm3436@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเชียงใหม่ 4

114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝำง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-0098, 0-5329-0100
โทรสำร 0-5329-0098, 0-5329-0100 ต่อ 24 
E- mail: loan8238@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส ค�ำเที่ยง

เทสโก้โลตัสค�ำเที่ยง ชั้น 1 เลขที่ 19 ถ.ตลำดค�ำเที่ยง ต.ป่ำตัน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166
โทรสำร 0-5321-5167 E- mail: bm3437@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เม-ญ่ำเชียงใหม่

ห้ำงเม-ญ่ำ ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซนเตอร์ ชั้น 3 (ห้องเลขที่ 325) 
เลขที่ 55/5 หมู่ 5 ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5208-1586
โทรสำร 0-5208-1587 E- mail: bm3440@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเชียงใหม่ 2

39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
โทรสำร 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
E- mail: loan8236@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอยสะเก็ด                    

39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-507 0-5349-015
โทรสำร 0-5349-5507 ต่อ 22 E- mail: bm3411@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่                    

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5389-2642
โทรสำร 0-5322-1807 ต่อ 15 E- mail: bm3405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บวกครกหลวง                  

4 หมู่ที่ 5 ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสำร 0-5311-6276-7 ต่อ 7 E- mail: bm3413@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สันก�ำแพง

8 หมู่ที่ 8 ถ.เชียงใหม่-สันก�ำแพง ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง 
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรสำร 0-5333-1200, 0-5333-1008 ต่อ 14
E- mail: bm3403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่โจ้

9 หมู่ที่ 9 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว ต.หนองหำร อ.สันทรำย 
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394-5
โทรสำร 0-5335-3394-5 ต่อ 16 E- mail: bm3421@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สันทรำย                                                      

307 หมู่ที่ 4 ต.สันทรำยหลวง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรสำร 0-5349-2973 E- mail: bm3409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มีโชคพลำซ่ำ

ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ชั้น 1 โครงกำรมีโชคพลำซ่ำ 
เลขที่ 206 ม.6 ถ.เชียงใหม่-พร้ำว ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2
โทรสำร 0-5323-0110 E- mail: bm3428@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ่อสร้ำง

276-276/1 หมู่ที่ 3 ต.ต้นเปำ อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรสำร 0-5333-9292-3 ต่อ 4 E- mail: bm3431@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมแยกสันทรำย

225/5-6 หมู่ที่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรสำร. 0-5349-2289-90 ต่อ 5 E- mail: bm3432@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ริม                   

114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝำง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรสำร 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16
E- mail: bm3410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ฝำง        

55 หมู่ที่ 4 ถ.โชตนำ ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209 
โทรสำร 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E- mail: bm3406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่แตง               

193/1 หมู่ที่ 2 ต.สันมหำพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรสำร 0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E- mail: bm3412@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงดำว

399 หมู่ที่ 7 ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสำร 0-5345-5243 ต่อ 11ฃ E- mail: bm3417@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ไชยปรำกำร

38/11 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040
โทรสำร 0-5345-7040 ต่อ 14 E- mail: bm3419@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พร้ำว

303 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ 50190 
โทร. 0-5347-4141-2 
โทรสำร 0-5347-4141 ต่อ 15 E- mail: bm3420@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่อำย

2 หมู่ที่ 7 ต.แม่อำย อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.0-5345-9268-9
โทรสำร 0-5345-9268-9 ต่อ 14 E- mail: bm3433@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เวียงแหง

123 ม.3 ถ.เมืองงำย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรสำร 0-5347-7123ฃ E- mail: bm3439@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตล�ำพูน

145 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000 
(ส�ำนักงำนชั่วครำว ระยะเวลำประมำณ 3 ปี)
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสำร 0-5356-3397-8 ต่อ 22 (ส�ำนักงำนชั่วครำว) 
โทรสำร 0-5356-3397-8 ต่อ 25 E- mail: loan8239@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำพูน

145 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000 
(ส�ำนักงำนชั่วครำว ระยะเวลำประมำณ 3 ปี)
โทร. 0-5351-1056 (ส�ำนักงำนชั่วครำว โทร. 0-5353-0435)
โทรสำร 0-5351-1056 ต่อ 12 E- mail: bm3601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ป่ำซำง                                                                

367 หมู่ที่ 1 ถ.ล�ำพูน-ลี้ อ.ป่ำซำง จ.ล�ำพูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552 
โทรสำร 0-5352-0221, 0-5352-0552 ต่อ 4
E- mail: bm3602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลี ้                                            

481 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล�ำพูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรสำร 0-5397-9774-5 ต่อ 18 E- mail: bm3603@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ แม่สะเรียง                                                         

164 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรสำร 0-5368-1992  E- mail: bm4101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ฮ่องสอน                     

28 ถ.ประดิษฐ์จองค�ำ ต.จองค�ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรสำร 0-5361-1029, 0-5361-2143 ต่อ 18
E- mail: bm4102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำย

85/3 หมู่ที่ 1 ถ.ชัยสงครำม ต.เวียงใต้ อ.ปำย
จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรสำร 0-5369-9906, 0-5369-9805 ต่อ 14
E- mail: bm4103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมอุตสำหกรรมล�ำพูน

107/17-18 หมูที่ 4 ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 053-582098-9
โทรสำร 053-582098-9 ต่อ 17 E- mail: bm3604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนโฮ่ง

115/1 หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยกำน ต.บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง 
จ.ล�ำพูน 51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรสำร 0-5398-0200-1 ต่อ 16 E- mail: bm3605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ลำน้อย

73/3 ม.1 ถ.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ต.แม่ลำน้อย อ.แม่ลำน้อย 
จ.แม่ฮ่องสอน 58120
โทร. 0-5368-9421
โทรสำร 0-5368-9422 E- mail: bm4104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กำดล�ำพูนจตุจักร

เลขที่ 381/4-5 หมู่ที่ 18 อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 51000
โทร. 0-5309-3813
โทรสำร 0-5309-3814 E- mail: bm3606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 9

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
โทร. 0-5371-9412-3
โทรสำร 0-5371-9414 E- mail: rm9@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตล�ำปำง 1

 71 ถ.ประสำนไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�ำปำง 52100
โทร. 0-5423-1062 , 0-5422-2056
โทรสำร 0-5423-1062 E- mail: loan8240@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สบตุ๋ย

71 ถ.ประสำนไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�ำปำง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรสำร 0-5422-3125 E- mail: bm3506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำปำง 

15 ถ.บุญวำทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล�ำปำง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสำร 0-5422-7009 E- mail: bm3501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แจ้ห่ม

314/4 หมู่ที่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปำง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสำร 0-5427-1192 E- mail: bm3507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังเหนือ

559 หมู่ที่ 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล�ำปำง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรสำร 0-5427-9099 E- mail: bm3508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซีล�ำปำง

ห้องเลขที่ 2 CR 213 ชั้น 2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สำขำล�ำปำง)  
เลขที่ 65 ถ.ไฮเวย์ล�ำปำง-งำว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�ำปำง 52100
โทร.0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรสำร 0-5423-1799 E- mail: bm3510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ ล�ำปำง

ห้องเลขที่ 225 ชั้น 2 โซนธนำคำร ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ล�ำปำง  
เลขที่ 319 ถนนไฮเวย์ ล�ำปำง-งำว ต.สวนดอก อ.เมือง 
จ.ล�ำปำง 52100
โทร. 0-54811-849
โทรสำร 0-54811-849 E- mail: bm3512@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ น�้ำโท้ง

267/7 ม.5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล�ำปำง 52100
โทร. 0-54222-250, 0-54222-299
โทรสำร 0-54222-250 E- mail: bm3513@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตล�ำปำง 2

441 ถ.พหลโยธิน ต.ศำลำ อ.เกำะคำ จ.ล�ำปำง 52130
โทร. 0-5428-2253
โทรสำร 0-5428-2273 E- mail: loan8241@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะคำ

441 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศำลำ อ.เกำะคำ จ.ล�ำปำง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสำร 0-5428-2017 E- mail: bm3502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ งำว

218 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งำว จ.ล�ำปำง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสำร 0-5426-1244 E- mail: bm3503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เถิน

129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล�ำปำง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสำร 0-5429-1189 E- mail: bm3504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้ำงฉัตร 

116/1 ม.6 ถ.ห้ำงฉัตร-เกำะคำ ต.ห้ำงฉัตร อ.ห้ำงฉัตร 
จ.ล�ำปำง 52190 
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสำร 0-5426-9120 E- mail: bm3505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ทะ

23 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ทะ-ล�ำปำง ต.นำครัว อ.แม่ทะ จ.ล�ำปำง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสำร 0-5433-1566 E- mail: bm3509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่เมำะ

570 หมู่ที่ 8 ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ จ.ล�ำปำง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรสำร 0-5426-6100 E- mail: bm3511@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตแพร่

492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463 ,0-5454-4163
โทรสำร 0-5454-3463 E- mail: loan8242@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สูงเม่น

492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร.0-5463-1637,0-5454-1496
โทรสำร.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
โทรสำร 0-5462-7343 E- mail: bm3801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เด่นชัย

672 หมู่ที่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร.0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสำร.0-5461-3020 E- mail: bm3802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สอง

4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเครำะห์ ต.บ้ำนกลำง อ.สอง 
จ.แพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสำร 0-5459-1626 E- mail: bm3803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ร้องกวำง

53/1 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวำง อ.ร้องกวำง
จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสำร 0-5459-7295 E- mail: bm3804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี แพร่

ชั้น G OUT ส่วนบำร์ซำร์ บริเวณด้ำนหน้ำของห้ำงฯบิ๊กซี จ.แพร่ 
เลขที่ 600 ม.9 ต.นำจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรสำร 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
โทรสำร 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
โทรสำร 0-5452-4278 E- mail: bm3808@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังชิ้น

267 ม.1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทร. 0-5458-9088
โทรสำร 0-5458-9089 E- mail: bm3809@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตน่ำน

478 ถ.สุมนเทวรำช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรสำร 0-5477-5484 E- mail: loan8243@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ น่ำน

478 ถ.สุมนเทวรำช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรสำร 0-5471-0252 E- mail: bm3901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เวียงสำ

464 หมู่ที่ 4 ถ.เจ้ำฟ้ำ ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ จ.น่ำน 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสำร 0-5478-1175 E- mail: bm3902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปัว

165 หมู่ที่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่ำน 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสำร 0-5479-1241 E- mail: bm3903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำน้อย

316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้ำฟ้ำ ต.นำน้อย อ.นำน้อย จ.น่ำน 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสำร 0-5478-9127 E- mail: bm3904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำวังผำ

651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสำร 0-5479-9110 E- mail: bm3905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่จริม 

243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่ำน 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสำร 0-5476-9077 E- mail: bm3906@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ กลำงเวียง           

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสำร 0-5371-5080 E- mail: bm4009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงรำย

513 ถ.ธนำลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710 
โทรสำร 0-5371-1774 ต่อ 12 E- mail: bm4001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พำน                                                

2097 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพำน อ.พำน จ.เชียงรำย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524 
โทรสำร 0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524
E- mail: bm4002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่จัน                         

6 หมู่ที่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรสำร 0-5377-1456 ต่อ 15 E- mail: bm4003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่สำย             

80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพำงค�ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781 
โทรสำร 0-5373-1695 ต่อ 15 E- mail: bm4004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงของ           

142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรสำร 0-5379-1153 E- mail: bm4005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เวียงป่ำเป้ำ

17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรสำร 0-5378-1494 E- mail: bm4006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทิง

38/2 หมู่ที่ 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรำย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527 
โทรสำร 0-5379-5503 ต่อ 12 E- mail: bm4007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงแสน

718 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน 
จ.เชียงรำย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสำร 0-5365-0812 E- mail: bm4008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่ำสุด อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรสำร 0-5391-2443 E- mail: bm4010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ เชียงรำย

ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เชียงรำย 
99/9 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000
โทร. 0-5317-9853
โทรสำร 0-5317-9854 E- mail: bm4011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เวียงเชียงรุ้ง

236 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรำย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรสำร 0-5395-3168 E- mail: bm4012@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่สรวย

18 ม.7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 57180
โทร. 0-5378-6241
โทรสำร 0-5378-6242 E- mail: bm4013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนดู่

213/1-2 ต.บ้ำนดู่ อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรสำร 0-5315-1616 E- mail: bm4014@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขุนตำล

81 ม. 2 ต.ต้ำ อ.ขุนตำล จ.เชียงรำย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรสำร 0-5379-7123 E- mail: bm4015@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ขะจำน

137/3 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 57260
โทร. 0-5378-79262
โทรสำร 0-5378-79263 E- mail: bm4016@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร วัดร่องขุ่น

เลขที่ 175 หม่ที่ 1 ต.ป่ำอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงรำย 
จ.เชียงรำย 57000
โทร. 0-5363-1009 
โทรสำร 0-5363-1009 E- mail: bm4011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้ำงนรำไฮเปอร์มำร์ท

ห้ำงนรำไฮเปอร์มำร์ท เลขที่ 155 ถ.สุมนเทวรำช ต.ในเวียง อ.เมือง 
จ.น่ำน 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรสำร 0-5477-1627 E- mail: bm3907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงกลำง

73-73/1 หมู่ที่ 11 ต.เชียงกลำง อ.เชียงกลำง จ.น่ำน 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรสำร 0-5479 -7534-5 ต่อ 11 E- mail: bm3908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งช้ำง

105-105/1 ม. 1 ต.ทุ่งช้ำง อ.ทุ่งช้ำง จ.น่ำน 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรสำร 0-5479-5444 E- mail: bm3909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สองแคว

130/1-3 ม. 5 ต.นำไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่ำน 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรสำร 0-5477-7077 E- mail: bm3910@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เฉลิมพระเกียรติ

298,298/1 ม. 1 ต.ห้วนโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่ำน 55130
โทร. 0-5469-3526
โทรสำร 0-5469-3526 E- mail: bm3911@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพะเยำ

106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยำ 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรสำร 0-5449-1843 E- mail: loan8244@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พะเยำ                              

20 ถ.ท่ำกว๊ำน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
โทร. 0-5443-1043 
โทรสำร 0-5448-1390 E- mail: bm4201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงค�ำ

457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงค�ำ จ.พะเยำ 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสำร 0-5445-1976 E- mail: bm4202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จุน

92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้ำวก�่ำ อ.จุน จ.พะเยำ 56150
โทร. 0-5442-0387 
โทรสำร 0-5445-9229 E- mail: bm4203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปง

200 หมู่ที่ 1 ต.นำปรัง อ.ปง จ.พะเยำ 56140
โทร. 0-5442-9497 
โทรสำร 0-5449-7230 E- mail: bm4204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอกค�ำใต้

106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยำ 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรสำร 0-5441-8276 E- mail: bm4205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำวิทยำลัยพะเยำ

211-211/1 หมู่ที่ 16 ต.แม่กำ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000
โทร. 0-5387-0167
โทรสำร 0-5387-0168 E- mail: bm4206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แม่ใจ

65 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 56130
โทร. 0-5449-9660
โทรสำร 0-5449-9661 E- mail: bm4207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเชียงรำย

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
โทร. 0-5371-1430, 0-5374-4384
โทรสำร 0-5371-1430, 0-5374-4384 ต่อ 22
E- mail: loan8245@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 10 
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภำพ (อุดรธำนี-หนองคำย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธำนี 41000
โทร. 0-4232-6277, 0-4232-6622 ต่อ 2015 
โทรสำร 0-4232-6276-7 E- mail: rm10@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอุดรธำนี 1

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภำพ (อุดร-หนองคำย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธำนี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16
โทรสำร 0-4232-6274 ต่อ 11 E- mail: loan8246@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุดรธำนี                   
108 ถ.หมำกแข้ง ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรสำร 0-4224-9778 E- mail: bm5801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนผือ                                       

190 หมู่ที่ 10 ถ.ชนบทบ�ำรุง ต.บ้ำนผือ อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234 
โทรสำร 0-4228-1234 ต่อ 11 E- mail: bm5805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  น�้ำโสม                                                         

5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุสำวรีย์เมืองน�้ำโสม ต.ศรีส�ำรำญ อ.น�้ำโสม 
จ.อุดรธำนี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรสำร 0-4228-9289 E- mail: bm5808@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพศรี                            

559/25-27 ถ.โพศรี ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสำร 0-4222-1888 E- mail: bm5810@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประชำรักษำ                

85/2  ถ.ประชำรักษำ ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสำร 0-4224-3545 E- mail: bm5814@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บงค�ำ

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภำพ (อุดร-หนองคำย) ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.อุดรธำนี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรสำร 0-4292-0141 E- mail: bm5816@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส นำดี อุดรธำนี

118 หมู่ที่ 2 ถ.อุดร-หนองบัวล�ำภู ต.นำดี อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรสำร 0-4213-0606 E- mail: bm5817@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงคำน                                               
371/1 ม.1 ถ.มลิวรรณ อ.เชียงคำน จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสำร 0-4282-1020 E- mail: bm5602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกชม                                                

460 หมู่ที่ 1 ถ.ปำกชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ปำกชม อ.ปำกชม 
จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรสำร 0-4288-1003 E- mail: bm5604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ด่ำนซ้ำย 

157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่ำนซ้ำย อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสำร 0-4289-1601 E- mail: bm5605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ภูกระดึง

41/5 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรสำร 0-4287-1465 E- mail: bm5606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ภูเรือ

508-509 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรสำร 0-4289-9332 ต่อ 14 E- mail: bm5607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำลี่

233/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่ำลี่ อ.ท่ำลี่ จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรสำร 0-4288-9091 E- mail: bm5608@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำอำน

 188/1 ม.6 ถ.มลิวรรณ ต.นำอำน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรสำร 0-4284-4645 E- mail: bm5609@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังสะพุง                  

369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสำร 0-4284-1376 ต่อ 20 E- mail: bm5603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสกลนคร

1707 ชั้น 3 ถ.ใจผำสุก ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-6658
โทรสำร 0-4271-6658 ต่อ 13 E- mail: loan8249@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สกลนคร                                              

1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผำสุก ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสำร 0-4271-1009 ต่อ 21 E- mail: bm5401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สว่ำงแดนดิน                                    

374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่ำงแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน 
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสำร 0-4272-1065 ต่อ 19 E- mail: bm5402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วำนรนิวำส                                            

353 หมู่ที่ 4 ถ.เดื่อเจริญ ต.วำนรนิวำส อ.วำนรนิวำส 
จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรสำร 0-4279-1127 ต่อ 5 E- mail: bm5403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พังโคน                                        

76/12 หมู่ที่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสำร 0-4277-1177 ต่อ 21 E- mail: bm5404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนประชำรำษฎร์

1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชำรำษฎร์ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสำร 0-4271-4328 ต่อ 5 E- mail: bm5405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กุสุมำลย์

154 หมู่ที่ 1 ต.กุสุมำลย์ อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรสำร 0-4276-9218 E- mail: bm5406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนม่วง

5 หมู่ที่ 1 ต.ม่วง อ.บ้ำนม่วง จ.สกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรสำร 0-4279-4478 E- mail: bm5407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ค�ำตำกล้ำ

27 หมู่ที่ 11 ถ.ทำงหลวงหมำยเลข 222 (พังโคน-บึงกำฬ) 
ต.ค�ำตำกล้ำ อ.ค�ำตำกล้ำ จ.สกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรสำร 0-4279-6551 E- mail: bm5408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อำกำศอ�ำนวย

171 หมู่ที่ 1 ต.อำกำศ อ.อำกำศอ�ำนวย จ.สกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรสำร 0-4279-9130 E- mail: bm5409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สกลนคร

201-4 ชั้น 2 ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน สกลนคร 
ถ.นิตโย  ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000
โทร. 0-4297-1718
โทรสำร 0-4297-1719 E- mail: bm5410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครพนม

34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0-4251-4767-8
โทรสำร 0-4251-4767-8 E- mail: loan8250@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครพนม                    

34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรสำร 0-4251-3006 E- mail: bm5501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ธำตุพนม                 

301 ถ.ชยำงกูร ต.ธำตุพนม อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280 
โทรสำร 0-4254-1280 E- mail: bm5502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำอุเทน                    

69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่ำอุเทน อ.ท่ำอุเทน 
จ.นครพนม 48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรสำร 0-4258-1259 E- mail: bm5503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำแก                    

443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.นำแก อ.นำแก จ.นครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสำร 0-4257-1229 E- mail: bm5504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนแพง                    

16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้ำนแพง อ.บ้ำนแพง 
จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสำร 0-4259-1403 E- mail: bm5505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีสงครำม           

403 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสงครำม- ท่ำดอกแก้ว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม 
จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสำร 0-4259-9233 E- mail: bm5506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดอุดรเมืองทองเจริญศรี

214 /1 หมู่ 14  ถ.นิตโย ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000 
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรสำร 0-4220-4914 E- mail: bm5818@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กุดจับ

323 หมู่ที่ 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธำนี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรสำร 0-4229-3316 E- mail: bm5819@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ อุดรธำนี

ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลพลำซำ อุดรธำนี ชั้น 3 เลขที่ 320 ต.หมำก
แข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรสำร 0-4292-1254 E- mail: bm5820@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอุดรธำนี 2

98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยส�ำรำญ อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41130
โทร. 0-4226-1555 
โทรสำร 0-4226-1512 , 0-4226-1555 ต่อ 12 
E- mail: loan8247@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองหำน                  

98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยส�ำรำญ อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรสำร 0- 4226-1153 E- mail: bm5803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กุมภวำปี                    

93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวำปี อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรสำร 0-4233-4691 E- mail: bm5802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพ็ญ                       

230 หมู่ที่ 8 ถ.อุดรธำนี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสำร 0-4227-9262 E- mail: bm5806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนดุง                                        

261 หมู่ที่ 10 ถ.บริบำลด�ำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้ำนดุง จ.อุดรธำนี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสำร 0-4227-1321 E- mail: bm5807@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โนนสะอำด                        

347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภำพ-ขอนแก่น ต.โนนสะอำด อ.โนนสะอำด 
จ.อุดรธำนี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสำร 0-4239-2618 E- mail: bm5813@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังสำมหมอ                        

146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังสำมหมอ อ.วังสำมหมอ 
จ.อุดรธำนี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสำร 0-4238-7525 E- mail: bm5815@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีธำตุ

207 หมู่ที่ 8  ถ.สมศิริ ต.ศรีธำตุ อ.ศรีธำตุ จ.อุดรธำนี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรสำร 0-4238-2172 E- mail bm5821@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตเลย

119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรสำร 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
โทรสำร 0-4281-3006 ต่อ 20 E- mail: bm5601@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ เรณูนคร                            

81 หมู่ที่ 2 ถ.ธำตุน้อย-นำเหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร 
จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรสำร 0-4257-9508 E- mail: bm5507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำหว้ำ

127/2  หมู่ที่ 4 ต.นำหว้ำ อ.นำหว้ำ จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรสำร 0-4259-7282 E- mail: bm5508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพนสวรรค์

575 หมู่ที่ 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399, 0-4259-5400
โทรสำร 0-4259-5400 E- mail: bm5509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปลำปำก

151 หมู่ที่ 2 ถ.ปลำปำก-โนนชมภู ต.ปลำปำก อ.ปลำปำก 
จ.นครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรสำร 0-4258-9309 E- mail: bm5510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตหนองคำย

736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคำย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสำร 0-4242-2979 ต่อ 11 E- mail: loan8251@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองคำย                                                               

736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคำย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสำร 0-4241-1510 E- mail: bm5301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำบ่อ                    

382 หมู่ที่ 3 ถ.สันติสุข ต.ท่ำบ่อ อ.ท่ำบ่อ จ.หนองคำย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรสำร 0-4243-1025 E- mail: bm5302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพนพิสัย                  

66 หมู่ที่ 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคำย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสำร 0-4247-1243 E- mail: bm5303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีเชียงใหม ่                                                               

440 หมู่ที่ 1 ถ.ประชำอุทิศ ต.พรำนพร้ำว อ.ศรีเชียงใหม่ 
จ.หนองคำย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสำร 0-4245-1025 ต่อ 12 E- mail: bm5304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สะพำนมิตรภำพหนองคำย

659/9-10 หมู่ที่ 4 ถ.เสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคำย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรสำร 0-4242-1428 E- mail: bm5310@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สังคม

218  หมู่ที่ 3  ต.แก้งไก่  อ.สังคม  จ.หนองคำย  43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรสำร 0-4244-1258 E- mail: bm5311@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตหนองบัวล�ำภู

89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรสำร 0-4231-2041 E- mail: loan8302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองบัวล�ำภู

89 หมู่ที่ 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสำร 0-4231-2165 E- mail: bm7601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีบุญเรือง

164/1 หมู่ที่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวล�ำภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสำร 0-4235-3373 ต่อ 12 E- mail: bm7602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โนนสัง

13 หมู่ที่ 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล�ำภู 39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรสำร 0-4237-5325 E- mail: bm7603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำกลำง

209 หมู่ที่ 14 ถ.อุดรธำนี-เลย ต.นำกลำง อ.นำกลำง 
จ.หนองบัวล�ำภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสำร 0-4235-9268 ต่อ 11 E- mail: bm7604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุวรรณคูหำ

155-155/1 หมู่ที่ 6 ถ.พระไชยเชษฐำ ต.สุวรรณคูหำ อ.สุวรรณคูหำ 
จ.หนองบัวล�ำภู 39270
โทร. 0-4237-2522 
โทรสำร 0-4237-2521 E- mail: bm7605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำวัง

234 ม.1 ถ.อุดรธำนี-เลย ต.นำเหล่ำ อ.นำวัง 
จ.หนองบัวล�ำภู 39170
โทร. 0-4200-4085
โทรสำร 0-4200-4085 E- mail: bm7606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตบึงกำฬ

45 หมู่ที่ 1 ถ.บ�ำรุงรำษฎร์ ต.บึงกำฬ อ.เมือง จ.บึงกำฬ 38000
โทร. 0-4248-7296
โทรสำร 0-4248-7296 E- mail: loan8301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บึงกำฬ                   

45 หมู่ที่ 1 ถ.บ�ำรุงรำษฎร์ ต.บึงกำฬ อ.เมือง จ.บึงกำฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสำร 0-4249-1213 E- mail: bm7701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พรเจริญ                                       

142 หมู่ที่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ 
จ.บึงกำฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสำร 0-4248-7058 E- mail: bm7702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกคำด                                     

161 หมู่ที่ 5 ถ.หนองคำย-บึงกำฬ  ต.โนนศิลำ อ.ปำกคำด 
จ.บึงกำฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสำร 0-4248-1107 E- mail:  HYPERLINK 
“mailto:bm7703@gsb.or.th” bm7703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซกำ                                         

264  หมู่ที่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกำ อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสำร 0-4248-9110 E- mail: bm7704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โซ่พิสัย

509 หมู่ที่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกำฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสำร 0-4248-5215 E- mail: bm7705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 11  

293/1 ถ.หน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรสำร 0-4323-6629, 043-243487 E- mail: rm11@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตขอนแก่น 1

293 ถ.หน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรสำร 0-4323-7957 E- mail: loan8252@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศูนย์รำชกำร

293/1 ถ.หน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสำร 0-4324-4945 ต่อ 20 E- mail: bm5011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขอนแก่น

248 ถ.หน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122, 0-4322-0575, 0-4322-0765
โทรสำร 0-4322-5190 E- mail: bm5001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนไผ่

713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-3360, 0-4327-2683, 0-4327-3995
โทรสำร 0-4327-2683 E- mail: bm5002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ น�้ำพอง                     

309-312 ถ.แก้วพรรณำ ต.หนองกุง อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสำร 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
โทรสำร 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
โทรสำร 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
โทรสำร 0-4322-3044 E- mail: bm5010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซ่ำ ขอนแก่น

ห้อง 202 ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ ขอนแก่น 
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรสำร 0-4328-8435   E- mail: bm5014@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุบลรัตน์ 

45 หมู่ที่ 4 ถ.หน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรสำร 0-4344-6010 E- mail: bm5013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ห้องเลขที่ 222-224 บริเวณชั้น 2 ศูนย์อำหำรและบริกำร 2 
(คอมเพล็กซ์) ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรสำร 0-4320-4218 E- mail: bm5016@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประตูน�้ำขอนแก่น

336/2-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภำพ ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรสำร 0-4347-2274 E- mail: bm5017@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำสวนกวำง

245/5 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภำพ ต.ค�ำม่วง อ.เขำสวนกวำง 
จ.ขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรสำร 0-4344-9699 E- mail: bm5019@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตขอนแก่น 2

427 ถ.เกษตรวัฒนำ ต.กุดเค้ำ อ.มัญจำคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9604
โทรสำร 0-4328-9604 E- mail: loan8253@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มัญจำคีรี

427 ถ.เกษตรวัฒนำ ต.กุดเค้ำ อ.มัญจำคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสำร 0-4328-9504 E- mail: bm5006@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ ห้ำแยกโนนไฮ

270/16-17 หมู่ที่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรสำร 0-4481-6667 E- mail: bm4707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คอนสวรรค์

44/8 หมู่ที่ 13 ถ.ลำดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ 
จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรสำร 0-4486-7660 E- mail: bm4708@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองบัวระเหว

567/1-2 หมู่ที่ 8 ถ.จัตุรัส-หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว 
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรสำร 0-4489-7034 E- mail: bm4709@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทพสถิต

997-998 หมู่ที่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรสำร 0-4485-5080 E- mail: bm4710@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ�ำเหน็จณรงค์

218 ม. 21 ต.บ้ำนเพชร อ.บ�ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรสำร 0-4485-9362 E- mail: bm4711@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนเขว้ำ

147-147/1 ถ.เทพนิมิตร ต.บ้ำนเขว้ำ อ.บ้ำนเขว้ำ จ.ชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรสำร 0-4489-1301 E- mail: bm4712@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตมหำสำรคำม

924-927 ชั้น 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสำร 0-4372-1268 E- mail: loan8255@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำสำรคำม

924-927 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสำร 0-4372-3675 E- mail: bm5101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โกสุมพิสัย                  

136 ถ.ผดุงประชำกร ต.หัวขวำง อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหำสำรคำม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสำร 0-4376-1830 E- mail: bm5102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บรบือ                     

16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสำร 0-4377-1687 E- mail: bm5103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วำปีปทุม                  

69 ถ.กฤษมำนิต ต.หนองแสง อ.วำปีปทุม จ.มหำสำรคำม 44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385 
โทรสำร 0-4379-9385 E- mail: bm5104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พยัคฆภูมิพิสัย 

370 ถ.วิชิตรำษฎร์บ�ำรุง ต.ปะหลำน อ.พยัคฆภูมิพิสัย  
จ.มหำสำรคำม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรสำร 0-4379-0098 ต่อ 6 E- mail: bm5105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียงยืน                   

511 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงยืนพัฒนำ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 
จ.มหำสำรคำม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรสำร 0-4378-1091 E- mail: bm5106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำขอนยำง

235/4-5 ถ.ถีนำนนท์ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000
โทร. 0-4399-5648-9
โทรสำร 0-4399-5648 E- mail: bm5107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำเชือก

10 ม.2 ต.นำเชือก อ.นำเชือก จ.มหำสำรคำม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรสำร 0-4377-9459 E- mail: bm5108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เสริมไทยคอมเพล็กซ์

ห้ำงสรรพสินค้ำเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชั้น 1 เลขที่ 76/1-7 
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรสำร 0-4397-0504
E- mail: bm5109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตร้อยเอ็ด

125 ชั้น 3 ถ.สุริยะเดชบ�ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรสำร 0-4351-4098 E- mail: loan8256@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ร้อยเอ็ด

125 ถ.สุริยะเดชบ�ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรสำร 0-4351-1401 ต่อ 22 E- mail: bm5201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุวรรณภูมิ                   

328 ม.2 ถ.ออมสินสงเครำะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4353-2612
โทรสำร 0-4358-1401 E- mail: bm5202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพนทอง                    

78 ถ.นิคมด�ำริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194
โทรสำร 0-4357-1194 E- mail: bm5203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกษตรวิสัย                  

447 ม.1 ถ.ปัทมำนนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสำร 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
โทรสำร 0-4353-3469 E- mail: bm5205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จตุรพักตรพิมำน                                           

203 ถ.ปัทมำนนท์ ต.หัวช้ำง อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1147,0-4356-1116 
โทรสำร 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 
โทรสำร 0-4359-1091 E- mail: bm5207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อำจสำมำรถ              

7 หมู่ที่ 7 ถ.รณชัยชำญยุทธ ต.อำจสำมำรถ อ.อำจสำมำรถ 
จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301
โทรสำร 0-4359-9075 E- mail: bm5208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทวำภิบำล

82-82/1 ถ.เทวำภิบำล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรสำร 0-4351-6753 E- mail: bm5209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปทุมรัตต์

31 หมู่ที่ 12 ถ.สุขำภิบำล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โทร. 0-4358-7617-8
โทรสำร 0-4358-7617 ต่อ 104 E- mail: bm5210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พล                        

9 ถ.พำณิชย์เจริญ ต.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสำร 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
โทรสำร 0-4331-1331 ต่อ 7 E- mail: bm5004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ภูเวียง

18 หมู่ที่ 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102
โทรสำร 0-4329-2102 ต่อ 5 E- mail: bm5007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ภูผำม่ำน                                        

22 หมู่ที่ 1 ถ.หนองเขียด-วังสวำป ต.ภูผำม่ำน อ.ภูผำม่ำน 
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรสำร 0-4339-6236-38 ต่อ 102 E- mail: bm5012@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองสองห้อง

361 หมู่ที่ 3 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1757, 0-4349-1767
โทรสำร 0-4349-1767 E- mail: bm5015@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สีชมพู

202/15-16 หมู่ที่ 10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005
โทรสำร 0-4339-9023 E- mail: bm5018@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองเรือ

76 หมู่ที่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
โทร. 0-4329-4105
โทรสำร 0-4329-4106 E- mail: bm5020@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชัยภูมิ

151/9 ชั้น 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรสำร 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
โทรสำร 0-4481-1719 E- mail: bm4701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ภูเขียว                                         

20/1 หมู่ที่ 1 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555 
โทรสำร 0-4486-1555 ต่อ 19 E- mail: bm4702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จัตุรัส                                          

344 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้ำนกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรสำร 0-4484-0721 E- mail: bm4703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แก้งคร้อ                    

60 หมู่ที่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรสำร 0-4483-1572 E- mail: bm4704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกษตรสมบูรณ์                

736 หมู่ที่ 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้ำนยำง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104 
โทรสำร 0-4486-9104 E- mail: bm4705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองบัวแดง                 

304/2 ถ.พำณิชย์จ�ำรูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสำร 0-4487-2121 E- mail: bm4706@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ โพธิ์ชัย

258 หมู่ที่ 2 ต.ขำมเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรสำร 0-4356-7097 E- mail: bm5211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองพอก

56 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรสำร 0-4357-9261 E- mail: bm5212@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สี่แยกโรงพยำบำลร้อยเอ็ด

166-166/1-2 ถ.สุริยเดชบ�ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-4159
โทรสำร 0-4351-4163 E- mail: bm5213@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน ร้อยเอ็ด

ห้อง 216/1 โซนสถำบันกำรเงิน ชั้น 2 ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสันร้อยเอ็ด 
ต.ดงลำน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรสำร 0-4354-0948 E- mail:  bm5214@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตกำฬสินธุ ์                                         

190 ถ.ภิรมย์ ต.กำฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1119, 0-4381-5800
โทรสำร 0-4381-5800 E- mail: loan8257@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กำฬสินธุ ์                                         

190 ถ.ภิรมย์ ต.กำฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรสำร 0-4381-1704 E- mail: bm5701@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสินสำขำ สมเด็จ                  

165 ถ.ถีนำนนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กำฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสำร 0-4386-1508 E- mail: bm5703@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กมลำไสย

25 หมู่ที่ 1 ถ.สัญจรรำชกิจ ต.กมลำไสย อ.กมลำไสย 
จ.กำฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรสำร 0-4383-1338 E- mail: bm5704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถีนำนนท์

20/47 ถ.ถีนำนนท์ ต.กำฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสำร 0-4382-1154 E- mail: bm5705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ยำงตลำด

237 หมู่ที่ 20 ถ.ถีนำนนท์ ต.ยำงตลำด อ.ยำงตลำด จ.กำฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรสำร 0-4389-1582 E- mail: bm5706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส กำฬสินธุ์

ห้อง 115 ห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้โลตัส กำฬสินธุ์ 
เลขที่ 99/11 ถ.บำยพำสสงเปลือย ต.กำฬสินธุ์ อ.เมือง 
จ.กำฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรสำร 0-4381-6942 E- mail: bm5707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ค�ำม่วง

82/1-2 หมู่ที่ 10 ถ.ร่วมมิตรพัฒนำ ต.ทุ่งคลอง อ.ค�ำม่วง 
จ.กำฬสินธุ์ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรสำร 0-4387-9554 E- mail: bm5708@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำคันโท

158 หมู่ที่ 1 ต.ท่ำคันโท อ.ท่ำคันโท จ.กำฬสินธุ์ 46190
โทร.0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรสำร 0-4387-7099 E- mail: bm5709@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองกุงศรี

201 หมู่ที่ 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กำฬสินธุ์ 46220
โทร. 0-4388-1187
โทรสำร 0-4388-1186 E- mail: bm5711@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สหัสขันธ์

21 หมู่ที่ 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กำฬสินธุ์ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรสำร 0-4387-1633 E- mail: bm5712@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กุฉินำรำยณ์                 

342 หมู่ที่ 13 ถ.สมเด็จ-มุกดำหำร ต.บัวขำว อ.กุฉินำรำยณ์ 
จ.กำฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสำร 0-4385-1499 E- mail: bm5702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำวง

292 หมู่ที่ 18 ถ.เขำวง-นำคู ต.คุ้มเก่ำ อ.เขำวง จ.กำฬสินธุ์ 46160
โทร. 0-4385-9711
โทรสำร 0-4385-9611 E- mail: bm5710@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตมุกดำหำร                                    
122 ชั้น 2 ถ.พิทักษ์สันติรำษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000
โทร. 0-4261-2566
โทรสำร  0-4261-2576 E- mail: loan8303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มุกดำหำร                        

122 ถ.พิทักษ์สันติรำษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสำร 0-4261-1069 ต่อ 23 E- mail: bm7301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนตำล 

ส�ำนักงำนพัฒนำชุมชน หมู่ที่ 7 ถ.เหมำลำ ต.ดอนตำล อ.ดอนตำล 
จ.มุกดำหำร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสำร 0-4268-9315 E- mail: bm7302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ค�ำชะอี

2 หมู่ที่ 6 ต.น�้ำเที่ยง อ.ค�ำชะอี จ.มุกดำหำร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรสำร 0-4269-1497 E- mail: bm7303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดพรเพชร

70/32-33 ถ.มุกดำหำร-ดอนตำล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดำหำร 
จ.มุกดำหำร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรสำร 0-4261-1241 E- mail: bm7304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี มุกดำหำร

ห้ำงบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สำขำมุกดำหำร) เลขที่ 77/11 
ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรสำร 0-4266-1962 E- mail: bm7306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมค�ำสร้อย

1 หมู่ที่ 5 ต.นิคมค�ำสร้อย อ.นิคมค�ำสร้อย จ.มุกดำหำร 49130
โทร. 0-4268-1193
โทรสำร 0-4268-1194 E- mail: bm7305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 12

เลขที่ 343 ชั้น 3 หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ้ง อ.วำรินช�ำรำบ 
จ.อุบลรำชธำนี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262, 0-4542-4267
โทรสำร 0-4542-4274, 0-4542-4278
E- mail: rm12@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอุบลรำชธำนี 1

1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000
โทร. 0-4525-4545
โทรสำร 0-4525-4545 E- mail: loan8258@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุบลรำชธำนี

1 ชั้น 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรสำร 0-4524-3795 ต่อ 19 E- mail: bm4401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขมรำฐ

50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสำร 0-4549-1212 E- mail: bm4407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนชยำงกูร

779/7-8 ถ.ชยำงกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี   34000
โทร. 0-4547-5931
โทรสำร 0-4547-5932 E- mail: bm4410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตระกำรพืชผล

366/5-6 หมู่ที่ 4 ต.ขุหลุ อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี   34130
โทร. 0-4548-1976
โทรสำร 0-4548-1977 E- mail: bm4411@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนยุทธภัณฑ์

101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรสำร 0-4524-0992 E- mail: bm4412@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพธิ์ไทร 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติกำญจนำภิเษก อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลรำชธำนี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรสำร 0-4549-6147 E- mail: bm4409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีเมืองใหม่

133 ม.2 ต.นำค�ำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลรำชธำนี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรสำร 0-4539-9655 E- mail: bm4413@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ม่วงสำมสิบ

246/5, 246/7, 474 หมู่ที่ 5 ถ.ชยำงกูร ต.ม่วงสำมสิบ อ.ม่วงสำมสิบ 
จ.อุบลรำชธำนี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรสำร 0-4548-9465 E- mail: bm4415@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ซิตี้มอลล์ อุบลรำชธำนี

อำคำรสุนีย์ทำวเวอร์ ห้องที่ 105 ชั้น 1 เลขที่ 512/8 ถ.ชยำงกูร ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรสำร 0-4531-7833 E- mail: bm4417@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนแจ้งสนิท

319/4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรสำร 0-4531-6983 E- mail: bm4418@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี

ห้องเลขที่ 334 ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี  
ต.แจระแม อ.เมือง  จ.อุบลรำชธำนี  34000
โทร. 0-4542-2368
โทรสำร  0-4542-2369 E- mail: bm4420@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนมดแดง

ณ ที่ว่ำกำรอ�ำเภอดอนมดแดง หมู่ที่ 12 ถนนค�ำไฮใหญ่- ท่ำศิลำ 
ต.เหล่ำแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลรำชธำนี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรสำร  0-4530-8222 E- mail: bm4421@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กุดข้ำวปุ้น

286 หมู่ 1 ต.ข้ำวปุ้น อ.กุดข้ำวปุ้น จ.อุบลรำชธำนี 34270
โทร. 0-4548-4156
โทรสำร  0-4548-4157 E- mail: bm4424@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ กุดชุม                     

409 ถ.วำรีรำชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสำร 0-4578-9456 E- mail: bm4503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ค�ำเข่ือนแก้ว   

110/1 หมู่ที่ 2 ถ.เหลี่ยมประดิษฐ์ ต.ลุมพุก อ.ค�ำเขื่อนแก้ว 
จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรสำร 0-4579-1300 E- mail: bm4504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำชนะชัย

260 หมู่ที่ 8 ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้ำหยำด อ.มหำชนะชัย 
จ.ยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรสำร 0-4579-9274 E- mail: bm4505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อ�ำนำจเจริญ

640 หมู่ที่ 19 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรสำร 0-4551-1036 E- mail: bm7501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปทุมรำชวงศำ

103/7 หมู่ที่ 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.นำหว้ำ อ.ปทุมรำชวงศำ 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรสำร 0-4546-5386 E- mail: bm7502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลืออ�ำนำจ

107 หมู่ที่ 2 ต.อ�ำนำจ อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรสำร 0-4554-7243 E- mail: bm7503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนวิทยะธ�ำรงค์

453/5, 453/6, 453/7 ถ.วิทยะธ�ำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรสำร 0-4571-4200 E- mail: bm4506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตศรีสะเกษ

1042/9 ชั้น 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรสำร 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 
โทรสำร 0-4561-2659 E- mail: bm4801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กันทรลักษ์

59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น�้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสำร 0-4566-1822 E- mail: bm4802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำษีไศล

39 หมู่ที่ 14 ถ.รัฐประชำ ต.เมืองคง อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสำร 0-4568-1050 E- mail: bm4803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กันทรำรมย์

85/7 หมู่ที่ 14 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทรำรมย์ 
จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสำร 0-4565-1216 E- mail: bm4804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขุนหำญ

52/2 หมู่ที่ 6 ถ.ขุนหำญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615 
โทรสำร 0-4567-9046 E- mail: bm4805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอุบลรำชธำนี 2

140 ชั้น 3 ถ.สถิตย์นิมำนกำล ต.วำรินช�ำรำบ อ.วำรินช�ำรำบ 
จ.อุบลรำชธำนี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรสำร 0-4532-3441 E- mail: loan8259@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วำรินช�ำรำบ

140 ถ.สถิตย์นิมำนกำล ต.วำรินช�ำรำบ อ.วำรินช�ำรำบ 
จ.อุบลรำชธำนี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรสำร 0-4532-1760 E- mail: bm4404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พิบูลมังสำหำร

5/5 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรสำร 0-4544-1586 E- mail: bm4403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดชอุดม

49 หมู่ที่ 24 ถ.ประชำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี 34160
โทร. 0-4536-1944 
โทรสำร 0-4536-1130 E- mail: bm4405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขื่องใน

661 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสำร 0-4539-1031 E- mail: bm4406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำจะหลวย 

1/1 หมู่ที่ 11 ต.นำจะหลวย อ.นำจะหลวย จ.อุบลรำชธำนี 34280
โทร. 0-4537-9250 
โทรสำร 0-4537-9250 E- mail: bm4408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ น�้ำยืน

49/1 ม.10 ต.ศรีวิเชียร อ.น�้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรสำร 0-4537-1428 E- mail: bm4414@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนสถลมำร์ค

270 หมู่ที่ 4 ต.แสนสุข อ.วำรินช�ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรสำร 0-4542-5111 E- mail: bm4416@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โขงเจียม

711/11-3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรสำร 0-4535-1338 E- mail: bm4419@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โนนผึ้ง

343 ม.9 ต.โนนผึ้ง อ.วำรินช�ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรสำร 0-4542-4281 E- mail: bm4422@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี พิบูลมังสำหำร

ภำยในอำคำรบิ๊กซี มำร์เก็ต พิบูลมังสำหำร เลขที่ 41/9 ถนนสถิตย์
นิมำนกำร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสำหำร จ.อุบลรำชธำนี 34110
โทร. 0-4544-1814
โทรสำร 0-4544-1815 E- mail: bm4423@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตยโสธร                    

208 ชั้น 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรสำร 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
โทรสำร 0-4571-2463 ต่อ 16 E- mail: bm4501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เลิงนกทำ                  

24 หมู่ที่ 1 ถ.ชยำงกูร ต.สำมแยก อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรสำร 0-4578-1008 E- mail: bm4502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขุขันธ์

766 หมู่ที่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสำร 0-4563-0505 E- mail: bm4806@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุทุมพรพิสัย

845 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.ก�ำแพง อ.อุทุมพรพิสัย 
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273 
โทรสำร 0-4563-8296
E- mail: bm4807@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนเทพำ

444/2 ถ.เทพำ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรสำร 0-4561-3555
E- mail: bm4808@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพธิ์ศรีสุวรรณ

เลขที่ 80 ม. 13 ถ.ทำงหลวงชนบทหมำยเลข 2349 ต.โดด อ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรสำร 0-4560-4065
E- mail: bm4809@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสินเขตสุรินทร์

328/1-3 ชั้น 3 ถ.เทศบำล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรสำร 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
โทรสำร 0-4451-1010 E- mail: bm4601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปรำสำท

1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรสำร 0-4455-1738 E- mail: bm4605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศีขรภูมิ

52 หมู่ที่ 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสำร 0-4456-1286 E- mail: bm4602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำตูม

237 หมู่ที่ 7 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ท่ำตูม อ.ท่ำตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรสำร 0-4459-1499 E- mail: bm4603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รัตนบุรี

138 หมู่ที่ 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรสำร 0-4459-9095 E- mail: bm4604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สังขะ

213/1 หมู่ที่ 1 ถ.อภิสำร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสำร 0-4457-1395 E- mail: bm4606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แยกหนองบัว

328/1-3 ถ.เทศบำล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรสำร 0-4451-8823 E- mail: bm4607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชุมพลบุรี

334/2-3 หมู่ที่ 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรสำร 0-4459-6400 E- mail: bm4608@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สุรินทร์

ห้องเลขที่  212/2 ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน สุรินทร์   
ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรสำร 0-4404-2772 E- mail: bm4609@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตบุรีรัมย์

21 ชั้น 3 ถ.ธำนี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสำร 0-4461-6806 E- mail: loan8263@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บุรีรัมย์

21 ถ.ธำนี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสำร 0-4461-1600 E- mail: bm4901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำงรอง

371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295
โทรสำร 0-4463-1998 E- mail: bm4902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำปลำยมำศ

742 หมู่ที่ 9 ถ.รำษฎร์ด�ำริ ต.ล�ำปลำยมำศ อ.ล�ำปลำยมำศ
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรสำร 0-4466-1439 E- mail: bm4903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประโคนชัย

297 หมู่ที่ 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรสำร 0-4467-1245 E- mail: bm4904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สตึก

49 หมู่ที่ 16 ถ.ท่ำช้ำง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรสำร 0-4468-1075 E- mail: bm4905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พุทไธสง

388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยรำษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรสำร 0-4465-5022 E- mail: bm4906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กระสัง

192 หมู่ที่ 9 ถ.สุขำภิบำล 1 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรสำร 0-4469-1009 E- mail: bm4907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองกี่

83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรสำร 0-4464-1478 E- mail: bm4908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทวีกิจ

274 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-นำงรอง ต.อิสำณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรสำร 0-4460-1841 E- mail: bm4909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนกรวด

304-303/1 ม. 4 ต.ปรำสำท อ.บ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรสำร 0-4467-9415 E- mail: bm4910@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ละหำนทรำย

182 ม.1 ต.ละหำนทรำย อ.ละหำนทรำย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรสำร 0-4464-9498 E- mail: bm4911@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนใหม่ไชยพจน์

183 หมู่ที่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรสำร 0-4461-0968 E- mail: bm4912@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน บุรีรัมย์

ห้ำงสรรพสินค้ำ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 2 
ห้องเลขที่ 222 เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ถนนบุรีรัมย์ขนำงรอง ต.กระสัง 
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-0680
โทรสำร 0-4460-0680 E- mail: bm4913@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 13

19 ถ.โยธำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4426-3445-52 
โทรสำร 0-4423-0154, 0-4424-1325
E- mail: rm13@gsb.or.th,rm13a@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครรำชสีมำ 1

19 ถ.โยธำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรสำร 0-4424-3817 E- mail: loan8264@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุรนำรี

19 ถ.โยธำ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4420-5364 , 0-4424-1326
โทรสำร 0-4424-1326 E- mail: bm4311@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โชคชัย

149/11 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 30190
โทร. 0-4449-1292 
โทรสำร 0-4449-1292 E- mail: bm4308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มุขมนตรี

1/36 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4426-2911, 0-4425-7498
โทรสำร 0-4425-7498 E- mail: bm4310@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ครบุรี

833 หมู่ที่ 4 ถ.รำษฎร์พัฒนำ A ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021
โทรสำร 0-4444-4021 E- mail: bm4319@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เด Aอะมอลล์ นครรำชสีมำ

ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ นครรำชสีมำ ชั้น B เลขที่ 1242 ถ.มิตรภำพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4439-3582-3
โทรสำร 0-4439-3584 E- mail: bm4321@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โคกกรวด

42 หมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30280
โทร. 0-4430-5200, 0-4430-5201
โทรสำร 0-4430-5202 E- mail: bm4323@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หมื่นไวย

517/137 ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรสำร 0-4492-3131 E- mail: bm4325@gsb.or.th A

ธนำคำรออมสินสำขำ เสิงสำง

274-274/1 หมู่ที่ 11 ถ.เสิงสำง-โนนสมบูรณ์ ต.เสิงสำง อ.เสิงสำง 
จ.นครรำชสีมำ 30330
โทร. 0-4444-7016, 0-4444-7015
โทรสำร 0-4444-7015 E- mail: bm4328@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองบุญมำก

245 หมู่ที่ 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมำก จ.นครรำชสีมำ 30410
โทร. 0-4449-0331
โทรสำร 0-4449-0332 E- mail: bm4329@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดเซฟวัน

2/27-28 ซ.มิตรภำพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4422-2041
โทรสำร 0-4422-2042 E- mail: bm4331@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครรำชสีมำ 2

525 ชั้น 2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรสำร 0-4425-6767 ต่อ 14 E- mail: loan8265@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครรำชสีมำ

428/1 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239, 0-4424-2003
โทรสำร 0-4424-2003 E- mail: bm4301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนจอมพล

525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสำร 0-4425-7147 E- mail: bm4317@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประตูชุมพล

8 ถ.มหำดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรสำร 0-4426-0234 E- mail: bm4318@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โนนสูง

76 ถ.ศรีธำนี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรสำร 0-4437-9379 E- mail: bm4309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โนนไทย

768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนำรำยณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
จ.นครรำชสีมำ 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรสำร 0-4438-1180, 0-4438-1434 E- mail: bm4314@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จักรำช

299 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรมำตุคลำ ต.จักรำช อ.จักรำช
จ.นครรำชสีมำ 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรสำร 0-4439-9067, 0-4439-9247 E- mail: bm4320@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หัวทะเล

1108/5 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรสำร 0-4492-5021 E- mail: bm4330@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครรำชสีมำ 3

292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชำยันต์ ต.ในเมือง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110
โทร. 0-4448-1888, 0-4448-1919
โทรสำร 0-4448-1888 E- mail: loan8266@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พิมำย

292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชำยันต์ ต.ในเมือง อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093, 0-4447-1888
โทรสำร 0-4447-1821 ต่อ 6, 0-4428-5093
E- mail: bm4305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บัวใหญ่

153 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรสำร 0-4446-1642 ต่อ 6 E- mail: bm4302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คง

112 หมู่ที่ 8 ถ.สุขำภิบำล 1 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครรำชสีมำ 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรสำร 0-4445-9166 E- mail: bm4312@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชุมพวง

79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ทำงพำด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง 
จ.นครรำชสีมำ 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรสำร 0-4447-7010 E- mail: bm4315@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประทำย

84 หมู่ที่ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทำย อ.ประทำย จ.นครรำชสีมำ 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรสำร 0-4447-9084 E- mail: bm4316@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ แก้งสนำมนำง

52 หมู่ที่ 9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสนำมนำง อ.แก้งสนำมนำง 
จ.นครรำชสีมำ 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรสำร 0-4433-9019 E- mail: bm4324@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้วยแถลง

58/3 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครรำชสีมำ 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรสำร 0-4439-1302 E- mail: bm4326@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บัวลำย

121/9-10 หมู่ 9 ต.บัวลำย อ.บัวลำย จ.นครรำชสีมำ 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรสำร 0-4449-5051 E- mail: bm4334@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครรำชสีมำ 4

12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบำล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรสำร 0-4441-3200  E- mail: loan8267@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สีคิ้ว

12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบำล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 30140
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080
โทรสำร 0-4441-1080 E- mail: bm4307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกช่อง

558 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกช่อง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561
โทรสำร 0-4431-1561 E- mail: bm4303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปักธงชัย

320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครรำชสีมำ 
30150
โทร. 0-4444-1047, 0-4428-4390
โทรสำร 0-4444-1041 E- mail: bm4304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สูงเนิน

867 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30170
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214
โทรสำร 0-4441-9214 E- mail: bm4306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ด่ำนขุนทด

9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่ำนขุนทด อ.ด่ำนขุดทด 
จ.นครรำชสีมำ 30210
โทร. 0-4420-4033 , 0-4438-9089
โทรสำร 0-4438-9089 E- mail: bm4313@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำลิโอ เขำใหญ่

146/1 หมู่ที่ 4 กม.ที่ 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปำกช่อง 
จ.นครรำชสีมำ 30130
โทร. 0-4436-5884-5
โทรสำร 0-4436-5886 E- mail: bm4322@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โฮมโปร เขำใหญ่

ชั้น 1 ห้ำงโฮมโปร เขำใหญ่ 
288 หมู่ที่ 11 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 30130
โทร. 0-4436-5198
โทรสำร 0-4436-5198 E- mail: bm4327@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กลำงดง

461/3-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภำพ ต.กลำงดง อ.ปำกช่อง 
จ.นครรำชสีมำ 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรสำร 0-4436-2248 E- mail: bm4332@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังน�้ำเขียว

111 ม.6 สถำนีบริกำรน�้ำมัน ปตท. บ.มุ่งปั้นดี จก. 
ถ.ทำงหลวงแผ่นดิน 304 ต.ไทยสำมัคคี อ.วังน�้ำเขียว 
โทร. 0-4422-8097
โทรสำร 0-4422-8098 E- mail: bm4333@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตปรำจีนบุรี

96 ถ.เทศบำลด�ำริ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรสำร 0-3721-6082 ต่อ 116 E- mail: loan8268@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปรำจีนบุรี                       

96 ถ.เทศบำลด�ำริ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสำร 0-3721-1077 ต่อ 21 E- mail: bm1901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ประจันตคำม                     

376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้ำพระยำบดินทร์ ต.ประจันตคำม อ.ประจันตคำม 
จ.ปรำจีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386 
โทรสำร 0-3729-1386 E- mail: bm1903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีมหำโพธิ             

5 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหำโพธิ อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรสำร 0-3727-9241 ต่อ 11 E- mail: bm1905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมอุตสำหกรรม 304

335-336 หมู่10 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรสำร 0-3727-4325 E- mail: bm1906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครนำยก                   

ข1-380 ถ.ศรีเมือง ต.นครนำยก อ.เมือง จ.นครนำยก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสำร 0-3731-1295 ต่อ 20 E- mail: bm2001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนนำ                     

24 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ จ.นครนำยก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสำร 0-3738-1573 E- mail: bm2002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ องครักษ์

148-150 หมู่ที่ 2 ถ.สำยองครักษ์-บำงน�้ำเปรี้ยว อ.องครักษ์ 
จ.นครนำยก 26120 
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818 
โทรสำร 0-3739-1833 E- mail: bm2003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กบินทร์บุรี

431 ถ.เจ้ำส�ำอำงค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรสำร 0-3728-3194 ต่อ 17 E- mail: bm1902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สี่แยกกบินทร์บุรี

566 หมู่ที่ 17 ถ.สำยกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรำ ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2288
โทรสำร 0-3728-2146 E- mail: bm1904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โคกอุดม

379/264-266 ม. 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110
โทร. 0-3744-5236-37
โทรสำร 0-3745-5239 E- mail: bm1907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน ปรำจีนบุรี

ชั้น 2 ห้องเลขที่ 215 ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน ปรำจีนบุรี
เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 ต.บำงบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000
โทร. 0-3745-4771
โทรสำร 0-3745-4772 
E- mail: bm1908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสระแก้ว

566 หมู่ที่ 17 ถ.สำยกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรำ ต.เมืองเก่ำ อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปรำจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2013-14
โทรสำร 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
โทรสำร 0-3724-1013 ต่อ 21 E- mail: bm7401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อรัญประเทศ                                          

56 ถ.รำษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรสำร 0-3723-1023 ต่อ 19 E- mail: bm7402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังน�้ำเย็น                                            

802 หมู่ที่ 1 ต.วังน�้ำเย็น อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรสำร 0-3725-1063 E- mail: bm7403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วัฒนำนคร                                            

1046-1047 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนำนคร อ.วัฒนำนคร จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสำร 0-3726-1310 E- mail: bm7404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดโรงเกลือ

555/29-31 ม.7 ต.ป่ำไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรสำร 0-3723-0958 E- mail: bm7405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังสมบูรณ์

92/1 หมู่ที่ 11 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรสำร 0-3744-9200 E- mail: bm7406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 14

129 หมู่ที่ 3 (ข้ำงศูนย์รำชกำรพระนครศรีอยุธยำ) ต.คลองสวนพลู 
อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596  
โทรสำร 0-3533-6595, 0-3533-6597 E- mail: rm14@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตปทุมธำนี 1

24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บำงปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564,0-2978-0412
โทรสำร 0-2978-0412 ต่อ 26  E- mail: loan8269@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปทุมธำนี                         

24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บำงปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120, 0-2581-3507, 0-2593-3532
โทรสำร 0-2581-6120 ต่อ 25 E- mail: bm0501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รังสิต                        

265/42-43 ถ.รังสิต-ปทุมธำนี ม.2 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธำนี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072 
โทรสำร 0-2531-3072 ต่อ 11 E- mail: bm0503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำดหลุมแก้ว                                  

23 หมู่ที่ 4 ถ.ปทุมธำนี-บำงเลน ต.ระแหง อ.ลำดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธำนี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2976-3067
โทรสำร 0-2599-1616 E- mail: bm0505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นวนคร

100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี 12110
โทร. 0-2520-3789, 0-2909-7105
โทรสำร 0-2520-3789 E- mail: bm0508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หมู่บ้ำนเมืองเอก

51/085-2-3 หมู่บ้ำนเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000
โทร. 0-2997-1500-2
โทรสำร 0-2997-1501 E- mail: bm0513@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ ประตูน�้ ำพระอินทร ์                        

139/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรำกน้อย อ.บำงปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13180
โทร. 0-3521-9565, 0-3574-6044
โทรสำร 0-3521-9565 ต่อ 108 E- mail: bm0414@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อยุธยำพำร์ค

ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำอยุธยำพำร์ค 
126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรสำร 0-3580-1252 E- mail: bm0417@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน

80/21 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160
โทร. 0-3527-4300-1
โทรสำร 0-3527-4300 E- mail: bm0419@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพระนครศรีอยุธยำ 2

9/51 ชั้น 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร. 0-3532-3745 ต่อ 11-25, 0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรสำร 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.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสำร 0-3524-4784 E- mail: bm0415@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พระนครศรีอยุธยำ

84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสำร 0-3525-1131 ต่อ 24 E- mail: bm0401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เสนำ

402 ถ.วิไลเสนำ (ก) ต.เสนำ อ.เสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13110
โทร. 0-3520-1234, 0-3521-7121
โทรสำร 0-3520-1234 ต่อ 17 E- mail: bm0402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ผักไห่

112/12 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13120
โทร. 0-3539-1323, 0-3523-9320
โทรสำร 0-3539-1323 E- mail: bm0405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนแพรก

59 หมู่ที่ 2 ถ.บ้ำนแพรก-อ่ำงทอง ต.ส�ำพะเนียง อ.บ้ำนแพรก 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสำร 0-3538-6088 ต่อ 14 E- mail: bm0406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำรำช

3/1 หมู่ที่ 4 ถ.ชำญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มหำรำช 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรสำร 0-3538-9123 E- mail: bm0407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงปะหัน

4/6 ม.5 ถ.อยุธยำ-บำงปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บำงปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059 , 084-448-4797, 084-448-3586
โทรสำร 0-3538-1333 E- mail: bm0410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำดบัวหลวง

196/1 หมู่ที่ 3 ต.ลำดบัวหลวง อ.ลำดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรสำร 0-3537-9123 E- mail: bm0412@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำลูกกำคลอง 2 

ห้องเลขที่ 112 ชั้น 1 โครงกำรเอ็ม.ที.อำรีน่ำ สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์ 
มอลล์ เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถ.ล�ำลูกกำ ต.คูคต อ.ล�ำลูกกำ 
จ.ปทุมธำนี 12130
โทร.  0-2987-2701-2
โทรสำร 0-2987-2701-2 E- mail: bm0514@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7

ชั้น 1 ห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้โลตัส สำขำรังสิตคลอง 7 
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธำนี 12110
โทร.  0-2957-2017
โทรสำร 0-2957-2018 E- mail: bm0515@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ล�ำลูกกำ 2

ห้ำงบิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้ำ สำขำล�ำลูกกำ 2 ชั้น 1 เลขที่ 3/83 หมู่ที่ 7 ต.ลำด
สวำย อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
โทร. 0-2563-3103
โทรสำร 0-2563-3102 E- mail: bm0517@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ล�ำลูกกำ 1

ชั้น 1 ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำล�ำลูกกำ 1
 เลขที่ 10 หมู่ที่ 12 ต.บึงค�ำพร้อย อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
โทร. 0-2152-7767
โทรสำร 0-2152-7767 ต่อ 18 E- mail: bm0521@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพระนครศรีอยุธยำ 1

129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร. 0-3534-6122, 0-3533-6014
โทรสำร 0-3534-6122 ต่อ 5 E- mail: loan8270@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองสวนพลู

129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 
โทรสำร 0-3534-6121 ต่อ 26 E- mail: bm0416@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำเรือ (อยุธยำ)                        

52 ถ.ท่ำเรือ-พระพุทธบำท ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำเรือ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13130
โทร. 0-3522-3078, 0-3534-1123 
โทรสำร 0-3534-1123 E- mail: bm0403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ภำชี        

154 หมู่ที่ 5 ต.ภำชี อ.ภำชี จ.พระนครศรีอยุธยำ 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสำร 0-3531-1123 ต่อ 19 E- mail: bm0404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อุทัย                    

1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210
โทร. 0-3535-6123, 0-3535-6222
โทรสำร 0-3535-6123 ต่อ 16 E- mail: bm0408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงปะอิน            

58 หมู่ที่ 6 ถ.ปรำสำททอง ต.บ้ำนเลน อ.บำงปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรสำร 0-3526-1023 ต่อ 14, 0-3526-1440 ต่อ 14
E- mail: bm0409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครหลวง                

126/3 หมู่ที่ 1 ถ.นครหลวง-ภำชี ต.นครหลวง อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรสำร 0-3535-9500  E- mail: bm0411@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังน้อย

231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสำร 0-3527-1630 ต่อ 20 E- mail: bm0413@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทียูโดม รังสิต

ทียูโดม พลำซ่ำ ห้องเลขที่ B1-20 และ B1-21 พื้นที่โซน B ชั้น 1
เลขที่ 98/16 หมู่ที่ 18 ถ.เชียงรำก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0-2516-1949
โทรสำร 0-2516-1948 E- mail: bm0516@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดพูนทรัพย์

ตลำดพูนทรัพย์ พื้นที่โซน A เลขที่ 136/8-3 หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนกลำง 
อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรสำร 0-2581-1608 E- mail: bm0518@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมโคก

111/241-243 หมู่ที่ 2 โครงกำร ภัทรไพรเวท 2 ต.สำมโคก อ.สำมโคก 
จ.ปทุมธำนี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรสำร 0-2192-2357 E- mail: bm0519@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี รังสิต 2

ห้องเลขที่ F1/4 ชั้น 1 ห้ำงบิ๊กซี สำขำรังสิต 2 เลขที่ 70/1 ม. 15
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรสำร 0-2531-6927 E- mail: bm0520@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตปทุมธำนี 2

45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ล�ำลูกกำ ต.ล�ำลูกกำ อ.ล�ำลูกกำ 
จ.ปทุมธำนี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรสำร 0-2987-0384 ต่อ 20 E- mail: loan8299@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำลูกกำ                                     

45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ล�ำลูกกำ ต.ล�ำลูกกำ อ.ล�ำลูกกำ 
จ.ปทุมธำนี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรสำร 0-2569-1308 ต่อ 20 E- mail: bm0502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองหลวง                                   

91/1-2 ถ.คลองหลวง หมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี 12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147, 0-2516-5552
โทรสำร 0-2516-5552 ต่อ 22 E- mail: bm0504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลอง 10 ธัญบุรี 

42/2 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธำนี 12110 
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178 
โทรสำร 0-2546-1432 ต่อ 18 E- mail: bm0507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เมเจอร์รังสิต

439 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรสำร 0-2567-5009 E- mail: bm0509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพียวเพลส

819/1-3  ศูนย์กำรค้ำเพียวเพลส ชั้น 1 ถ.รังสิต-นครนำยก 
ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352 
โทรสำร 0-2549-8032 E- mail: bm0510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต

ห้อง PLZ.2.SHP022B ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต 
เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรสำร 0-2958-5499 E- mail: bm0511@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำไทร

146/1-2 หมู่ที่ 2 (ตรงข้ำมตลำดคลอง 12) ต.ล�ำไทร อ.ล�ำลูกกำ 
จ.ปทุมธำนี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรสำร 0-2563-1526 E- mail: bm0512@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ              

304 หมู่ที่ 2 (หน้ำสวนอุตสำหกรรมโรจนะ) ต.สำมเรือน อ.บำงปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรสำร 0-3533-2080 E- mail: bm0418@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตอ่ำงทอง

50/2 ถ.เทศบำล 2 ต.ตลำดหลวง อ.เมือง จ.อ่ำงทอง 14000
โทร. 0-3561-4499, 0-3561-4500
โทรสำร 0-3561-4500 ต่อ 23  E- mail: loan8272@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อ่ำงทอง

50/2 ถ.เทศบำล2 ต.ตลำดหลวง อ.เมือง จ.อ่ำงทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสำร 0-3561-1242 ต่อ 19  E- mail: bm1401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วิเศษชัยชำญ                          

202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่น�้ำน้อย ต.ศำลเจ้ำโรงทอง อ.วิเศษชัยชำญ 
จ.อ่ำงทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสำร 0-3563-1190 ต่อ 3 E- mail: bm1402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพธิ์ทอง         

483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหำ ต.อ่ำงแก้ว อ.โพธิ์ทอง  
จ.อ่ำงทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรสำร 0-3569-1230  E- mail: bm1403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ป่ำโมก                        

554/ข หมู่ที่ 2 ต.ป่ำโมก อ.ป่ำโมก จ.อ่ำงทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149 
โทรสำร 0-3566-1335  E- mail: bm1404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เมืองอินทร์

25/1 หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1030
โทรสำร 0-3658-1031 E- mail: bm1805@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สิงห์บุรี

891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บำงพุทรำ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223 
โทรสำร 0-3652-1489 ต่อ 2  E- mail: bm1801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อินทร์บุรี

533/11 หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1049
โทรสำร 0-3658-1515  E- mail: bm1802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงระจัน

126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บำงระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0-3653-4721, 0-3659-1481
โทรสำร 0-3659-1481 ต่อ 4  E- mail: bm1803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำช้ำง

2/1 ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ท่ำช้ำง จ.สิงห์บุรี 16140
โทร. 0-3659-5209
โทรสำร 0-3659-5209  E- mail: bm1804@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสระบุรี

108 หมู่ที่ 5 ต.เสำไห้ อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3633-3784, 0-3633-2925
โทรสำร 0-3633-3784 ต่อ18 E- mail: loan8273@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เสำไห้

108 หมู่ที่ 5 ต.เสำไห้ อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3639-1109 
โทรสำร0-3639-1109 E- mail: bm1608@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สระบุรี

509 ถ.พิชัยรณรงค์สงครำม ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสำร 0-3621-1029 ต่อ 18 E- mail: bm1601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พระพุทธบำท

23 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธำรเกษม อ.พระพุทธบำท จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรสำร 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
โทรสำร 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
โทรสำร 0-3637-1234 E- mail: bm1604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนหมอ

2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้ำนหมอ-พระพุทธบำท ต.บ้ำนหมอ อ.บ้ำนหมอ 
จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177, 0-3630-0079
โทรสำร 0-3620-1177 E- mail: bm1605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มวกเหล็ก

438 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภำพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสำร 0-3634-1054 ต่อ 17 E- mail: bm1606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วิหำรแดง

383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3636-5202, 0-3637-7065
โทรสำร 0-3637-7065 ต่อ 7 E- mail: bm1607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุขอนันต์ปำร์ค

179/5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรสำร 0-3671-1882 E- mail: bm1609@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วังม่วง

93 หมู่ 7 ต.ค�ำพรำน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรสำร 0-3635-9163 E- mail: bm1610@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หินกอง

203 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทรำย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0-3663-9169
โทรสำร 0-3663-9170 E- mail: bm1611@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สระบุรี

ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน สระบุรี
99 หมู่ 7  ต.ตลิ่งชัน  อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี  18000
โทร. 0-3639-0169
โทรสำร 0-3639-0170 E- mail: bm1612@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 15

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรสำร 0-3838-7025-6 E- mail: rm15@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชลบุรี 1

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรสำร 0-3838-6181 ต่อ 20 E- mail: loan8274@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชลบุรี                      

164 ถ.วชิรปรำกำร ต.บำงปลำสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรสำร 0-3828-2384 ต่อ 24 E- mail: bm2101@gsb.or.th
 
ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีรำชำ                             

111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001 
โทรสำร 0-3831-1001 ต่อ 25 E- mail: bm2102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หนองมน

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสำร 0-3838-2830 ต่อ 17 E- mail: bm2106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนสุขประยูร

726/25  ถ.สุขประยูร ต.บำงปลำสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0-3827-3816, 0-3828-3410
โทรสำร 0-3827-3816 ต่อ 19 E- mail: bm2111@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศูนย์กำรค้ำแปซิฟิค พำร์ค ศรีรำชำ

ชั้น 4 ห้อง F408 ศูนย์กำรค้ำแปซิฟิค พำร์ค ศรีรำชำ 
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสำร 0-3832-5483 E- mail: bm2114@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ ชลบุรี

171 ชั้น 1 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ชลบุรี 
เลขที่ 55/88-89 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรสำร 0-3805-3802 E- mail: bm2119@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วิคทอรี่ เซ็นเตอร์

ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1122-1125 ภำยในศูนย์กำรค้ำวิคทอรี่ เซ็นเตอร์ 
เลขที่ 742-5ก-5ข ถนนโพธิ์ทอง ต.บำงปลำสร้อย อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรสำร 0-3807-9714 E- mail: bm2126@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงทรำย

134 หมู่ที่ 3 ต.บำงทรำย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรสำร 0-3828-8375 E- mail: bm2131@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อ่ำวอุดม

143/16-17 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรสำร 0-3835-1818 E- mail: bm2132@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนพระยำสัจจำ

เลขที่ 178/17 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรสำร 0-3845-5314 E- mail: bm2135@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ฮำร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง

ศูนย์กำรค้ำฮำร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง ชั้น B ห้องเลขที่ BS13 เลขที่ 
4/222 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-3089
โทรสำร 0-3849-3098 E- mail: bm2136@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร EXIM BANK แหลมฉบัง

53/71-74 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-0308
โทรสำร 0-3849-0309 E- mail: bm2102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชลบุรี 2

285/203-204 หมู่ที่ 5 ซ.นำเกลือ16 ถ. พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ 
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรสำร 0-3822-5630-1 ต่อ 13 E- mail: loan8275@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงละมุง  

460 หมู่ที่ 4 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรสำร 0-3822-2012 E- mail: bm2105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เมืองพัทยำ                   

8/46-48 หมู่ที่ 6 ถ.พัทยำเหนือ ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643 
โทรสำร 0-3842-3643 ต่อ 17 E- mail: bm2110@gsb.or.th

59-03-070 182-216 2C NEW15-06_omsin P_uncoated-edit.indd   209 6/15/16   7:51 PM



210

ธนำคำรออมสินสำขำ พัทยำใต้

205/23-24 หมู่ที่  10 ถ.พัทยำสำย 2 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง 
จ.ชลบุรี 20260
โทร. 0-3842-8749,0-3842-5509
โทรสำร 0-3842-8749 E- mail: bm2117@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โพธิสัมพันธ์

285/203-204 หมู่ที่ 5 ซ.นำเกลือ 16 ถ.พัทยำ-นำเกลือ ต.นำเกลือ 
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรสำร 03822-5933 E- mail: bm2118@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำบีช

ห้องเลขที่ 419 ชั้น 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำบีช 
เลขที่ 333/99-100 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-3570
โทรสำร 0-3804-3569 E- mail: bm2120@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พัทยำกลำง

245/130-131 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรสำร 0-3841-2361 E- mail: bm2123@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี พัทยำใต้

ชั้น 1 ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี พัทยำใต้  ห้องเลขที่ GCR122
565/41 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218-9
โทรสำร 0-3837-3218-9 E- mail: bm2124@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนทัพพระยำ

316/26 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรสำร 0-3825-1590 E- mail: bm2125@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชลบุรี 3

700/37 หมู่ที่ 1 ต. คลองต�ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7665, 0-3845-7667
โทรสำร 0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
E- mail: loan8276@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พนัสนิคม                             

22 ถ.เมืองเก่ำ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3846-1777, 0-3846-2960
โทรสำร 0-3846-2960 ต่อ 18 E- mail: bm2104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนบึง                              

24 ถ.วิฑูรย์ด�ำริ ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสำร 0-3844-3980 ต่อ 20 E- mail: bm2107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พำนทอง                             

85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พำนทอง-หัวไผ่ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1976
โทรสำร 0-3845-1115 E- mail: bm2108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หัวกุญแจ                             

204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3874-2539
โทรสำร 0-3820-1153 E- mail: bm2109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนหัวฬ่อ

117/5 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0-3844-0234
โทรสำร 0-3844-0440 E- mail: bm2113@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อมตะนคร

69/18-19 หมู่ที่ 6 ถ.สุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-3097
โทรสำร 0-3845-3098 E- mail: bm2129@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร

700/37 ม. 1 ต. คลองต�ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรสำร 0-3845-7663 E- mail: bm2133@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะโพธิ์

280 หมู่ที่ 4 ต.ท่ำบุญมี อ.เกำะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรสำร 0-3820-9130-1 E- mail: bm2134@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชลบุรี 4

99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรสำร 0-3806-8911-4 ต่อ 22 E- mail: loan8305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สัตหีบ                      

359 หมู่ที่ 1 ถ.สุขำภิบำล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสำร 0-3843-7437 ต่อ 202 E- mail: bm2103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สวนอุตสำหกรรมศรีรำชำ

664/25-27 หมู่ที่ 11 ถ.สุขำภิบำล 8 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรสำร 0-3848-1542 E- mail: bm2112@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เนินพลับหวำน

13/234 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรสำร 0-3804-1339 E- mail: bm2115@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บุญสัมพันธ์ 

99/6-7 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรสำร 0-3806-8938 E- mail: bm2116@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดบ้ำนอ�ำเภอ

164/3 ถ.สุขุมวิท ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรสำร 0-3823-5677 E- mail: bm2121@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุขุมวิท-สัตหีบ

4/57-58 หมู่ที่ 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรสำร 0-3843-8078 E- mail: bm2122@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สยำมคันทรีคลับ

19/110-111 หมู่ที่ 6 ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรสำร 0-3840-5064 E- mail: bm2127@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พัทยำ - สุขุมวิท

249 หมู่ที่ 6 อำคำรซีซีโชคชัยโฮมเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท-พัทยำ 
ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรสำร 0-3841-4981 E- mail: bm2128@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ่อวิน

310/6-7 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรำ ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรสำร 0-3833-7369 E- mail: bm2130@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตระยอง

307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939 
โทรสำร 0-3862-2939 ต่อ 11 E- mail: loan8277@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ระยอง                      

3 ถ.ตำกสินมหำรำช ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสำร 0-3861-1005 ต่อ 11 E- mail: bm2201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แกลง                       

16 ถ.สุนทรโวหำร ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรสำร 0-3867-1171 ต่อ 11 E- mail: bm2202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนค่ำย                     

113 หมู่ที่ 2 ถ.อำทิตย์ประดิษฐำน ต.บ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย 
จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1767
โทรสำร 0-3864-1009 E- mail: bm2203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนฉำง                        

48/31 ถ.สุขุมวิท ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 
โทร. 0-3860-1043
โทรสำร 0-3888-0415 E- mail: bm2204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เพ                         

232/1 หมู่ที่ 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรสำร 0-3865-1765 E- mail: bm2205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มำบตำพุด                       

85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรสำร 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
โทรสำร 0-3861-9042-4 ต่อ 17 E- mail: bm2207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เดอะสตำร์ ระยอง

ห้อง 1101A ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำคอมพิวเตอร์สตำร์ ระยอง 
109 ถ.สุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรสำร 0-3861-0454 E- mail: bm2208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปลวกแดง

625/68-69 หมู่ที่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร.0-3802-5900-1
โทรสำร 0-3802-5900 E- mail: bm2209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น (เดิมชื่อ 

สำขำ แหลมทองพลำซำ ระยอง)

ชั้น 2  ศูนย์กำรค้ำแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่นระยอง 
เลขที่ 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรสำร 0-3802-3423-4 E- mail: bm2210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมพัฒนำ ระยอง

4/9 ม. 2 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรสำร 0-3863-7864 E- mail: bm2211@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ ระยอง

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ  ระยอง ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้องเลขที่ 279 
เลขที่ 99, 99-1 ถนนบำงนำ-ตรำด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3894-2634
โทรสำร 0-3894-2635 E- mail: bm2212@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตจันทบุรี                         

25/1 ถ.ท่ำหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรสำร 0-3932-2300 ต่อ 15 E- mail: loan8278@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จันทบุรี                         

25/1 ถ.ท่ำหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรสำร 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 13
E- mail: bm2301@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำใหม ่                                          

53 ถ.รำชกิจ ต.ท่ำใหม่ อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066  
โทรสำร 0-3943-1789 ต่อ 13 E- mail: bm2302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขลุง                           

29/1 ถ.เทศบำลสำย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065, 0-3944-1122
โทรสำร 0-3944-1122 ต่อ 11, 0-3944-1065
E- mail: bm2303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนท่ำแฉลบ

573-575 ถ.ท่ำแฉลบ ต.ตลำด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสำร 0-3932-8015 ต่อ 15 E- mail: bm2304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สอยดำว 

177 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3936-4452
โทรสำร 0-3938-1010 E- mail: bm2305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้วยสะท้อน

249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจำ อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรสำร 0-3939-5318 E- mail: bm2306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดเทศบำล 2

20 ถ.ประชำนิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรสำร 0-3932-2127 E- mail: bm2307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำคิชฌกูฏ

4/105 หมู่ที่ 10 ต.พลวง อ.เขำคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194 
โทรสำร 0-3930-9193 E- mail: bm2308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เรนโบว์ พลำซำ จันทบุรี

อำคำรเรนโบว์ พลำซำ ห้องเลขที่ A2 เลขที่22/54-56 
หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000
โทร. 0-3932-8997
โทรสำร 0-3932-8998 E- mail: bm2309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตรำด                      

81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บำงพระ อ.เมือง จ.ตรำด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสำร 0-3953-2040 ต่อ 15 E- mail: bm2401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำสมิง 

74/12-13 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เขำสมิง อ.เขำสมิง จ.ตรำด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสำร 0-3959-9155 E- mail: bm2402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะช้ำง

23/10 หมู่ที่ 4 บ้ำนคลองพร้ำว ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรสำร 0-3955-7398 E- mail: bm2403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  คลองใหญ่

170/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตรำด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรสำร 0-3958-2183 E- mail: bm2404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชัยมงคล-ตรำด

72 ถ.ชัยมงคล ต.บำงพระ อ.เมือง จ.ตรำด 23000
โทร. 0-3951-2434
โทรสำร 0-3951-2433 E- mail: bm2405@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร เกำะกูด

อำคำรศูนย์โอทอปขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเกำะกูด 
อ�ำเภอเกำะกูด จังหวัดตรำด
โทร. 0-3952-5676
โทรสำร 0-3952-5677 E- mail: bm2405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสมุทรปรำกำร 1  

369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปำกน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรสำร 0-2389-3346-7 E- mail: loan8279@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สมุทรปรำกำร   

154 ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสำร 0-2395-0613 ต่อ 11 E- mail: bm0301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงพลี   

29 หมู่ที่ 8 ถ.สุขำภิบำล อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสำร 0-2337-3523 ต่อ 17 E- mail: bm0302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  บำงบ่อ  

334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนรำช อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสำร 0-2708-4581 ต่อ 15 `E- mail: bm0303@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองด่ำน   

471 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสำร 0-2330-1112 ต่อ 14 E- mail: bm0304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

99 หมู่ที่ 10 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2134-4280-3
โทรสำร 0-2134-4284 E- mail: bm0310@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  เมืองสมุทร

369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปำกน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรสำร 0-2389-3350 E- mail: bm0312@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สถำนีรถโดยสำรท่ำอำกำศยำน

สุวรรณภูมิ  

อำคำรผู้โดยสำร เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี 
จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรสำร 0-2134-4479 E- mail: bm0313@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู

989, 989/1, 989/2 และ 989/3 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษำ อ.เมือง 
จ.สมุทรปรำกำร 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรสำร 0-2324-3343 E- mail: bm0315@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เมกำบำงนำ

39 หมู่ที่ 6 ถ.บำงนำ-ตรำด ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี 
จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2186-8760-1
โทรสำร 0-2186-8761 E- mail: bm0316@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ศรีนครินทร์

425 หมู่ที่ 5 ชั้น1 ห้อง GCR 103 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรสำร 0-2758-8744 E- mail: bm0320@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี

200/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.เทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง 
จ.สมุทรปรำกำร 10540 
โทร. 0-2181-7948-9
โทรสำร 0-2181-7948-9 E- mail: bm0318@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน สมุทรำปรำกำร

ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน สมุทรปรำกำร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302
เลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ำยบ้ำนใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรำปรำกำร 10280
โทร. 0-2174-2767
โทรสำร 0-2174-2766 E- mail: bm0321@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มำร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

ศูนย์กำรค้ำมำร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 ห้องเลขที่ R-310 
เลขที่ 99/29 หมู่ 1 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.สมุทรำปรำกำร 10540
โทร. 0-2007-5327-8
โทรสำร 0-2007-5327-8 E- mail: bm0322@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร เทศบำลแพรกษำ

ส�ำนักงำนเทศบำลแพรกษำ เลขที่ 999/995 หมู่ที่ 6
ซอยรักพันธ์ดี 11/1 ถนนพุทธรักษำ ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร 
จ.สมุทรปรำกำร 10280
โทร. -
โทรสำร -
E- mail: bm0315@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสมุทรปรำกำร 2 

9/7 หมู่ที่ 3 ต.ปำกคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปรำกำร 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรสำร 0-2425-1096 E- mail: loan8280@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ส�ำโรง   

407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพำนส�ำโรง) อ.เมือง 
จ.สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรสำร 0-2394-3670 ต่อ 20 E- mail: bm0305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปู่เจ้ำสมิงพรำย   

14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย ต.ส�ำโรงกลำง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปรำกำร 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรสำร 0-2183-2041-2 ต่อ 16 E- mail: bm0307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พระประแดง  

48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลำด อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396 
โทรสำร 0-2463-8764 ต่อ 15 E- mail: bm0308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุขสวัสดิ์  

119/25-26 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บำงพึ่ง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปรำกำร 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรสำร 0-2463-5029 ต่อ 14 E- mail: bm0309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง  

ศูนย์กำรค้ำอิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรสำร 0-2394-4007 E- mail: bm0311@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พระสมุทรเจดีย์

9/7 หมู่ที่ 3 ต.ปำกคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปรำกำร 10290
โทร. 0-2425-1093
โทรสำร 0-2425-1092 E- mail: bm0314@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี ส�ำโรง 2

ห้องเลขที่ 2CR214 ชั้น 2 ห้ำงบิ๊กซี ส�ำโรง2 เลขที่ 1293 ม. 4 
ถ.สุขุมวิท ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรสำร 0-2380-0446 E- mail: bm0317@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR104/2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บำงพึ่ง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปรำกำร 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรสำร 0-2464-4272 E- mail: bm0319@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตฉะเชิงเทรำ

106/3 ถ.มหำจักรพรรดิ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
โทร. 0-3851-7075-6
โทรสำร 0-3851-7075 ต่อ 24 E- mail: loan8281@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ ฉะเชิงเทรำ                    

115 ถ.สันติรำษฎร์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
โทร. 0-3881-7716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรสำร 0-3851-1076 ต่อ 24 E- mail: bm1501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงคล้ำ                      

94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บำงคล้ำ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 24110
โทร. 0-3854-1076
โทรสำร 0-3854-1899 E- mail: bm1502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงปะกง                      

239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรำ 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016 
โทรสำร 0-3853-1016 ต่อ 7 E- mail: bm1503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พนมสำรคำม

685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒนำ ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม 
จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสำร 0-3855-1555 ต่อ 22 E- mail: bm1504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนมหำจักรพรรดิ์

106/3 ถ.มหำจักรพรรดิ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
โทร. 0-3881-2432 
โทรสำร 0-3881-2589 E- mail: bm1505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซีฉะเชิงเทรำ

อำคำรศูนย์กำรค้ำเอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรำ 
เลขที่ 9/2 ถ.ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง ต.หน้ำเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรสำร 0-3851-8954 E- mail: bm1506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงน�้ำเปรี้ยว

247/1-2 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอำกำศ อ.บำงน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 24150
โทร. 0-3858-1394-5
โทรสำร 0-3858-1395 E- mail: bm1507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สนำมชัยเขต

7/5-7/6 หมู่ที่ 4 ต.คู้ยำยหมี อ.สนำมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรำ 24160
โทร. 0-3859-7804-5
โทรสำร 0-3859-7806 E- mail: bm1508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 16

20 ชั้น 2 ถ.รำษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรสำร 0-7727-2589 E- mail: rm16@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชุมพร 1

101/10 ชั้น 3 ถ.ศำลำแดง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสำร 0-7750-6444 ต่อ 13 E- mail: loan8282@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชุมพร

101/10 ชั้น 2 ถ.ศำลำแดง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรสำร 0-7751-1150 E- mail: bm6101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำแซะ                    

244 หมู่ที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ำแซะ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 0-7759-9252
โทรสำร 0-7758-4225 E- mail: bm6104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกน�้ ำชุมพร                                                  

106/3 หมู่ที่ 2 ต.ปำกน�้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรสำร 0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13
E- mail: bm6105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุรำษฎร์ธำนี                 

490-494 ถ.หน้ำเมือง ต.ตลำด อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-9387 
โทรสำร 0-7727-2019 E- mail: bm5901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

ชั้น 2 ห้องเลขที่ 237 โครงกำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 
เลขที่ 209, 209/1, 209/2 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรสำร 0-7741-0537 E- mail: bm5916@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนนำสำร                  

45 ถ.วิเวก ต.นำสำร อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192 
โทรสำร 0-7734-1373 E- mail: bm5903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะสมุย                   

12/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทวีรำษฎร์ภักดี ต.อ่ำงทอง อ.เกำะสมุย 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรสำร 0-7742-1119 ต่อ 3 E- mail: bm5905@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กำญจนดิษฐ์                  

102/2 หมู่ที่ 1 ถ.หน้ำอ�ำเภอ ต.กะแดะ อ.กำญจนดิษฐ์ 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883 
โทรสำร 0-7737-9019 E- mail: bm5907@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เวียงสระ                      

209 หมู่ที่ 4 ต.บ้ำนส้อง อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192 
โทรสำร 0-7736-1192 E- mail: bm5909@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ดอนสัก                        

3 หมู่ที่ 5 ถ.ชลครำม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี 84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรสำร 0-7737-1280 E- mail: bm5911@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนรำษฎร์อุทิศ

20 ถ.รำษฎร์อุทิศ ต.ตลำด อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรสำร 0-7728-4977 E- mail: bm5913@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ่อผุด

119/41 หมู่ที่ 1 ถ.รอบเกำะ ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรสำร 0-7742-5131 E- mail: bm5915@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะพะงัน

50/10-11 หมู่ที่ 1 ต.เกำะพะงัน อ.เกำะพะงัน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84280
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรสำร 0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E- mail: bm5917@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขุนทะเล

83/12-13 ถ.สุรำษฎร์-นำสำร ต.ขุนทะเล อ.เมือง 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84100
โทร. 0-7735-5112-3
โทรสำร 0-7735-5112-3 E- mail: bm5919@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนนำเดิม

92/17-18 ม.2 ต.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำเดิม จ.สุรำษฎร์ธำนี 84240
โทร. 0-7735-9752
โทรสำร 0-7735-9752 ต่อ 5 E- mail: bm5920@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ละไม

108/10 หมู่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรสำร 0-77458192-3 ต่อ 106 E- mail: bm5921@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปะทิว                                       

51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บำงสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094 
โทรสำร 0-7759-1111 E- mail: bm6106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ระนอง                                    

256/4 ถ.ท่ำเมือง ต.เขำนิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000   
โทร. 0-7781-2923
โทรสำร 0-7781-1542 E- mail: bm6201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กระบุร ี                                      

151 หมู่ที่ 2 ถ.สถำพร ต.น�้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสำร 0-7789-1235 E- mail: bm6202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนเรืองรำษฎร์

337 ถ.เรืองรำษฎร์ ต.เขำนิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรสำร 0-7782-5756 E- mail: bm6203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มำบอ�ำมฤต

65 หมู่ที่ 13 ต.ดอนยำง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรสำร 0-7765-6342 E- mail: bm6110@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุขส�ำรำญ

13 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ก�ำพวน อ.สุขส�ำรำญ จ.ระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรสำร 0-7789-3168 E- mail: bm6204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตชุมพร 2

77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขำทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก 
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรสำร 0-7753-6830 E- mail: loan8306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สวี

404 หมู่ที่ 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.นำโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
โทร. 0-7753-1205 
โทรสำร 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
โทรสำร 0-7754-1151 E- mail: bm6103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปฐมพร

229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530ฟ-1 
โทรสำร 0-7757-6531 E- mail: bm6107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งตะโก

77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขำทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก 
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรสำร 0-7753-6760 E- mail: bm6108@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ละแม

197/6 หมู่ที่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรสำร 0-7755-9463 E- mail: bm6109@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พะโต๊ะ

261/2 หมู่ที่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรสำร 0-7753-9207 E- mail: bm6111@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสุรำษฎร์ธำนี 1

20 ชั้น 3 ถ.รำษฎร์อุทิศ ต.ตลำด อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรสำร 0-7727-5794 E- mail: loan8283@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลพลำซำ สุรำษฎร์ธำนี

88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทร.0-7748-9749
โทรสำร 0-7748-9750 E- mail:  bm5922@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสุรำษฎร์ธำนี 2

103 ชั้น 3 ถ.ธรำธิบดี ต.ท่ำข้ำม อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรสำร 0-7731-1262 E- mail: loan8284@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ไชยำ                         

465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลำดไชยำ อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84110
โทร. 0-7743-1031                   
โทรสำร 0-7743-1031 E- mail: bm5902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พุนพิน                         

103 ถ.ธรำธิบดี ต.ท่ำข้ำม อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสำร 0-7731-1314 E- mail: bm5904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พระแสง                       

21/1 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424
โทรสำร 0-7736-9116 E- mail: bm5906@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำฉำง                        

88/1 หมู่ที่ 6 ถ.พุนพิน-ไชยำ ต.เขำถ่ำน อ.ท่ำฉำง 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรสำร 0-7738-9113 E- mail: bm5908@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำชนะ                                                       

393 หมู่ที่ 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่ำชนะ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242 
โทรสำร 0-7738-1242 E- mail: bm5910@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คีรีรัฐนิคม                    

176 หมู่ที่ 1 ถ.หลังสถำนีรถไฟ ต.ท่ำขนอน อ.คีรีรัฐนิคม 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสำร 0-7739-1116 E- mail: bm5912@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พนม 

326 หมู่ที่ 1 ถ.สุรำษฎร์-ตะกั่วป่ำ ต.พนม อ.พนม 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84250
โทร. 0-7739-9336 
โทรสำร 0-7739-9303 E- mail: bm5914@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เคียนซำ

76/3 หมู่ที่ 2 ต.เคียนซำ อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84260
โทร. 0-7729-7429-30 
โทรสำร 0-7729-7429-30 E- mail: bm5918@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงสวรรค์

134 /1-2 ม. 4 ต.บำงสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรสำร 0-7736-5326 E- mail: bm5923@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วิภำวดี

40/34 ม. 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภำวดี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรสำร 0-7729-2160 E- mail: bm5924@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชัยบุรี

7/22-23 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี 84350
โทร. 0-7736-7111
โทรสำร 0-7736-7111 E- mail: bm5925@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนตำขุน

34/3-4 ม.4 ต.เขำวง อ.บ้ำนตำขุน จ.สุรำษฎร์ธำนี 84230 
โทร.  077-397464
โทรสำร 077-397464 ต่อ 106 E- mail: bm5926@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตภูเก็ต

125 ชั้น 3 ถ.พังงำ ต.ตลำดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสำร 0-7621-9018 E- mail: loan8285@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ภูเก็ต

125 ชั้น 2 ถ.พังงำ ต.ตลำดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสำร 0-7621-1113 E- mail: bm6401@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ป่ำตอง                                      

132-138 ถ.พระบำรมี ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรสำร 0-7634-6668 E- mail: bm6402@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ถลำง                                  

169/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง 
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502 
โทรสำร 0-7631-1990  E- mail: bm6403@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โฮมโปร ห้ำแยกฉลอง                                  

ห้อง RTD 201 ชั้น 2 ห้ำงโฮมโปรวิลเลจ ภูเก็ต 
เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรสำร 0-7638-4359 -60 E- mail: bm6404@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชิงทะเล

141, 143 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรสำร 0-7632-5297 E- mail: bm6405@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

ห้องเลขที่ TC018-TC020 ชั้น 2 ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล เฟสติวัล 
ภูเก็ต เลขที่ 74-75 หมู่ที่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ต.วิชิต อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรสำร 0-7630-7118 E- mail: bm6407@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำมกอง

371/51-54 ถ.เยำวรำช ต.ตลำดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรสำร 0-7621-5612 E- mail: bm6406@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนนำใน (ป่ำตอง) 

(เปลี่ยนชื่อ จำกธนำคำรออมสินสำขำป่ำตองโอทอป เนื่องจำกย้ำย
ส�ำนักงำน) 140/41-42 ถ.นำใน ต.ป่ำตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โทร. 0-7651-2117
โทรสำร 0-7651-2117 E- mail: bm6408@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนเทพกระษัตรี

5/21-22 หมู่ที่ 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎำ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3305
โทรสำร 0-7621-3306 E- mail: bm6409@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กะทู้                        

(เปลี่ยนชื่อ จำกธนำคำรออมสินสำขำกมลำ เนื่องจำกย้ำยส�ำนักงำน)
17/103-104 ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต          
โทร. 0-7632-1299                                            
โทรสำร 0-7632-1299 E- mail: bm6410@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนพูนผล

32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตลำดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-3475
โทรสำร 0-7621-3476 E- mail: bm6411@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สี่แยกท่ำเรือ

114/49 ม. 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรสำร 0-7635-0169 E- mail: bm6412@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กะรน

279 - 281 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100  
โทร. 0-7639-6607
โทรสำร 0-7639-6608 E- mail: bm6413@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพังงำ                                       

203 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรสำร 0-7641-3248 E- mail: loan8286@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พังงำ                                       

203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสำร 0-7643-0322 E- mail: bm6301@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะยำว 

37/6 หมู่ที่ 2 ต.เกำะยำวน้อย อ.เกำะยำว จ.พังงำ 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรสำร 0-7659-7373 E- mail: bm6307@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตะกั่วป่ำ                                     

1 ถ.รำษฎร์บ�ำรุง ต.ตะกั่วป่ำ อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรสำร 0-7642-5112 E- mail: bm6302@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โคกกลอย                                    

67 หมู่ที่ 2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงำ 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสำร 0-7658-1763 E- mail: bm6303@gsb.or.th\

ธนำคำรออมสินสำขำ ท้ำยเหมือง                  

72 หมู่ที่ 4 ต.ท้ำยเหมือง อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194 
โทรสำร 0-7657-1194  E- mail: bm6304@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คุระบุรี 

419 หมู่ที่ 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงำ 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009 
โทรสำร 0-7649-1009 E- mail: bm6305@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทับปุด

55/14 หมู่ที่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงำ 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสำร 0-7659-9224 E- mail: bm6306@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ย่ำนยำว

2/21-23 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.บำงนำยสี อ.ตะกั่วป่ำ 
จ.พังงำ 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรสำร 0-7647-1305 E- mail: bm6308@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำหลัก

56/116-117 หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ 82190
โทร. 0-7648-6758
โทรสำร 0-7648-6759 E- mail: bm6309@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 17

15/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรสำร 0-7534-6972 E- mail: rm17@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครศรีธรรมรำช 1

1807 ถ.ยมรำช ต.ท่ำวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรสำร 0-7535-6840 E- mail: loan8287@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดหัวอิฐ

15/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสำร 0-7534-5672 E- mail: bm6012@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งสง                      

19 ถ.รถไฟ ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสำร 0-7524-1008 E- mail: bm6002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ร่อนพิบูลย์                   

 7/1 หมู่ที่ 12 ถ.ตลำดนอก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช 80130
โทร. 0-7533-6092
โทรสำร 0-7533-6092 E- mail: bm6004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ฉวำง                       

156 หมู่ที่ 2 ถ.ภักดีรำษฎร์ อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรสำร 0-7548-1511 E- mail: bm6005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จันดี                       

73 หมู่ที่ 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสำร 0-7548-6485 E- mail: bm6013@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งใหญ่

9 หมู่ที่ 2 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ท่ำยำง อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมรำช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรสำร 0-7548-9097 E- mail: bm6014@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ชะอวด                       

31 หมู่ที่ 1 ถ.ประชำบ�ำรุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมรำช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรสำร 0-7538-1290 E- mail: bm6008@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศูนย์กำรค้ำไทยสมบูรณ์ทุ่งสง

ชั้น 2 ศูนย์กำรค้ำไทยสมบูรณ์ทุ่งสง เลขที่ 303/2 ถ.ทุ่งสง-สุรำษฎร์ 
ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรสำร 0-7541-1884 E- mail: bm6017@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พิปูน

182/1 ม. 1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมรำช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรสำร 0-7549-9156 E- mail: bm6020@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถ�้ำพรรณรำ

289/1 ม.3 ถ.ถ�้ำพรรณรำ - ทำนพอ ต.ถ�้ำพรรณรำ อ.ถ�้ำพรรณรำ 
จ.นครศรีธรรมรำช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรสำร 0-7530-6304 E- mail: bm6021@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บำงขัน

99/9 ม.14 ต.บ้ำนล�ำนำว อ.บำงขัน 
จ.นครศรีธรรมรำช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรสำร 0-7548-7879 E- mail: bm6022@gsb.or.th 

ธนำคำรออมสินสำขำ ช้ำงกลำง

141 ต.ช้ำงกลำง อ.ช้ำงกลำง จ.นครศรีธรรมรำช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรสำร 0-7575-5711 E- mail: bm6023@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตตรัง

121 ถ.พระรำม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรสำร 0-7521-6042 ต่อ 14 E-mail: loan8289@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตรัง

121 ถ.พระรำม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสำร 0-7521-8063  E-mail: bm6601@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ย่ำนตำขำว

1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่ำนตำขำว อ.ย่ำนตำขำว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430,0-7528-1432
โทรสำร 0-7528-1432 ต่อ 16 E-mail: bm6602@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำกันตัง

130 ถ.สถลสถำนพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรสำร 0-7525-2929 E-mail: bm6603@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ห้วยยอด

454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244, 0-7527-1026
โทรสำร 0-7527-1026 ต่อ 14 E-mail: bm6604@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน ตรัง

ห้องเลขที่ 213  ชั้น 2 ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน ตรัง
138 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรสำร 0-7582-0484 E-mail: bm6605@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ทุ่งยำว

24 - 25 ถ.ปะเหลียน- ทุ่งหว้ำ  ต.ทุ่งยำว อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรสำร 0-7520-8051 ต่อ 16 E-mail: bm6606@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รัษฎำ

59 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปำง อ.รัษฎำ จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรสำร 0-7528-6310 E-mail: bm6607@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สตูล

13 ถ.บุรีวำนิช ต.พิมำน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
โทรสำร 0-7471-1058 ต่อ 11 E-mail: bm6801@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ละงู

384 หมู่ที่ 4 ถ.ละงู - ปำกบำรำ ต.ก�ำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรสำร 0-7478-2700 ต่อ 14 E-mail: bm6802@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำแพ (สตูล) 

306 - 306/1 ถ.ฉลุง - ละงู ต.ท่ำแพ อ.ท่ำแพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรสำร 0-7478-7338 E-mail: bm6803@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตกระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรสำร 0-7562-2419 ต่อ 21 E- mail: loan8290@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ กระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรสำร 0-7561-1251 ต่อ 15 E- mail: bm7201@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ อ่ำวนำง

420/2-3 หมู่ที่ 2 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร 0-7569-5641
โทรสำร 0-7569-5641 ต่อ 26 E- mail: bm7206@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตลำดเก่ำ

36-36/1 ถ.ศรีพังงำ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร  0-7566-4440
โทรสำร 0-7566-4441 E- mail: bm7207@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองท่อม

28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรสำร 0-7569-9207 E- mail: bm7202@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นครศรีธรรมรำช 

1807 ถ.ยมรำช ต.ท่ำวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรสำร 0-7534-5670 ต่อ 20 E- mail: bm6001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกพนัง                     

108 ถ.ชำยน�้ำ อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 80140
โทร. 0-7551-7212 
โทรสำร 0-7551-7212 E- mail: bm6003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สิชล                                                      

274 หมู่ที่ 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมรำช ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมรำช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสำร 0-7553-6635 E- mail: bm6006@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ท่ำศำลำ                                                   

263/2 ถ.นครศรีธรรมรำช-สุรำษฎร์ธำนี ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ 
จ.นครศรีธรรมรำช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสำร 0-7552-1129 E- mail: bm6007@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เชียรใหญ่                   

4 ม.3 ถ.เกียรติด�ำรง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมรำช 80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรสำร 0-7538-6050 E- mail: bm6009@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หัวไทร                        

68/10-11 หมู่ที่ 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมรำช ต.หัวไทร อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมรำช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรสำร 0-7538-9638 E- mail: bm6010@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ขนอม                      

109 ม.3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044 
โทรสำร 0-7552-8044 E- mail: bm6011@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ชั้น 1 อำคำรไทยบุรี ภำยในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรสำร 0-7538-4151 E- mail: bm6015@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ลำนสกำ

17 หมู่ที่ 1 ถ.กะโรม ต.เขำแก้ว อ.ลำนสกำ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรสำร 0-7537-4417 ต่อ 16 E- mail: bm6016@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โรบินสัน นครศรีธรรมรำช

ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน นครศรีธรรมรำช ชั้น 2 ห้องเลขที่ 207-208 
ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000
โทร 0-7534-0336-7
โทรสำร 0-7534-0337 ต่อ 18 E- mail: bm6018@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ พรหมคีรี

11 หมู่ที่ 1 ถ.พรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมรำช 80230
โทร 0-7539-6157-8
โทรสำร 0-7539-6158 ต่อ 16 E- mail: bm6019@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนครศรีธรรมรำช 2

19 ถ.รถไฟ ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรสำร 0-7541-2931 ต่อ 21 E- mail: loan8288@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ อ่ำวลึก

3/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่ำวลึกเหนือ อ.อ่ำวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร 0-7563-4264
โทรสำร 0-7561-0836 E- mail: bm7203@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เหนือคลอง

1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรสำร 0-7569-1509 E- mail: bm7204@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เกำะลันตำ

305/8-9 หมู่ที่ 3 ต.ศำลำด่ำน อ.เกำะลันตำ จ.กระบี่ 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรสำร 0-7568-4313 E- mail: bm7205@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ล�ำทับ 

231 ม.10 ต.ล�ำทับ อ.ล�ำทับ จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7570-2192
โทรสำร 0-7570-2193 E- mail: bm7208@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บิ๊กซี กระบี่

ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR 102/2 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี กระบี่
เลขที่ 349 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรสำร 0-7570-115 E- mail: bm7209@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปลำยพระยำ

121/54 ถ.อ่ำวลึก-พระแสง ต.ปลำยพระยำ อ.ปลำยพระยำ 
จ.กระบี่ 81160
โทร. 0-7568-7272, 0-7568-7273
โทรสำร 0-7567-7272 ต่อ 18 E- mail: bm7210@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตพัทลุง

17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5954
โทรสำร 0-7469-5954 ต่อ 23 E- mail: loan8291@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตะโหมด

17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรสำร 0-7469-5008 ต่อ 12 E- mail: bm6705@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  พัทลุง

9-11 ถ.นิวำส ต.คูหำสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรสำร 0-7461-3126 ต่อ 1 E- mail: bm6701@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำกพะยูน

795 ถ.ปำกพะยูน-หำรเทำ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสำร 0-7469-9121 E- mail: bm6702@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เขำชัยสน

598 ถ.เขำชัยสน-จงเก อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสำร 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
โทรสำร 0-7468-1206  E- mail: bm6704@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ป่ำพะยอม

419 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7484-1299
โทรสำร 0-7484-1300 E- mail: bm6706@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ป่ำบอน

137/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่ำบอน อ.ป่ำบอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรสำร 0-7484-1633 E- mail: bm6707@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินภำค 18

30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 (อำคำร
ชั่วครำว) 11 ถ.สำยบุรี ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 (อำคำรเก่ำ)
โทร. 0-7431-1222
โทรสำร 0-7431-1222 E- mail: rm18@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสงขลำ 1

280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขำแดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90280 
(ส�ำนักงำนชั่วครำว)
โทร. 0-7433-1377
โทรสำร 0-7433-1377 ต่อ 24 E- mail: loan8292@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สงขลำ

11 ถ.สำยบุรี ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 (อำคำรเก่ำ)
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 
(อำคำรชั่วครำว)
โทร. 0-74 31-1018
โทรสำร 0-7431-1018 ต่อ 21 E- mail: bm6501@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ระโนด

1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลำ 90140
โทร. 0-7439-3338,0-7439-1095
โทรสำร 0-7439-1095 E- mail: bm6503@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สทิงพระ

13 ม.3 ถ.หัวเขำแดง-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลำ 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรสำร 0-7439-7196 E- mail: bm6506@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ จะนะ

1 หมู่ที่ 2 ถ.ด�ำรงพัฒนำ ต.บ้ำนนำ อ.จะนะ จ.สงขลำ 90130
โทร. 0-7420-7445
โทรสำร 0-7420-7117 E- mail: bm6508@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทพำ

33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพำ อ.เทพำ จ.สงขลำ 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรสำร 0-7437-6288 E- mail: bm6509@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นำทวี

4 ม.1 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต.นำทวี อ.นำทวี จ.สงขลำ 90160 
(อำคำรเก่ำ)
โทร. 0-7437-1021
โทรสำร 0-7437-1998 E- mail: bm6510@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สะบ้ำย้อย

29 ถ.รำษฎร์บ�ำรุง อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสำร 0-7437-7173 E- mail: bm6512@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สิงหนคร

280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขำแดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 90280
โทร. 0-7433-1958
โทรสำร 0-7433-1720 E- mail: bm6515@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนกำญจนวณิช (สงขลำ)

90/177-178 ม.10 ถ.กำญจนวณิช ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรสำร 0-7455-8037 E- mail: bm6517@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ วชิรำสงขลำ

119 ถ.รำชด�ำเนินนอก ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรสำร 0-7432-3177 E- mail: bm6523@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เทสโก้โลตัส สงขลำ

ห้อง 110  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้ำ สงขลำ 
64  ม.2  ถ.กำญจนวนิชย์  ต.เขำรูปช้ำง  อ.เมือง  จ.สงขลำ  90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรสำร. 0-74307995-6 ต่อ 106 E- mail: bm6526@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตสงขลำ 2

156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรสำร 0-7426-1969 ต่อ 23 E- mail: loan8293@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หำดใหญ่

156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรสำร 0-7424-3031 E- mail:bm6502@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สะเดำ

101 ถ.กำญจนวณิชย์  ต.สะเดำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสำร 0-7441-2445 E- mail: bm6504@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รัตภูมิ 

254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรกำรก�ำธร ต.ก�ำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 
90180 (อำคำรเก่ำ)
208/1 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรกำรก�ำธร ต.ก�ำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 
90180 (อำคำรชั่วครำว)
โทร. 0-7438-8014
โทรสำร 0-7438-9114 E- mail: bm6505@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ คลองแงะ

474/51-52 ถ.คลองแงะ-นำทวี หมู่ที่ 5 ต.พังลำ อ.สะเดำ 
จ.สงขลำ 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรสำร 0-7454-1031 E- mail: bm6507@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ศรีภูวนำรถ

54-54/1 ถ.ศรีภูวนำรถ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรสำร 0-7423-2624 E- mail: bm6511@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ปำดังเบซำร์

139 ถ.ศิริมงคล ต.ปำดังเบซำร์ อ.สะเดำ จ.สงขลำ 90240 
โทร. 0-7444-4125 ,0-7452-1618
โทรสำร 0-7452-1618  ต่อ 17 E- mail: bm6513@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ หำดใหญ่ใน

1064 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทร. 0-7425-3930
โทรสำร 0-7425-2889 ต่อ 201 E- mail: bm6514@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ควนเนียง

93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 90220
โทร. 0-7443-2338
โทรสำร 0-7438-6602 E- mail: bm6516@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนไทย-จังโหลน

999/9,11 ถ.กำญจนวนิช หมู่ที่ 7  ต.ส�ำนักขำม อ.สะเดำ 
จ.สงขลำ 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรสำร 0-7455-7379 E- mail: bm6518@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนลพบุรีรำเมศวร์

333/75-76 ม.4 ถ.ลพบุรีรำเมศวร์ ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ 
จ.สงขลำ 90110
โทร.  0-7421-4420-1
โทรสำร 0-7421-4422 E- mail: bm6519@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รำษฎร์อุทิศ หำดใหญ่

62/5 ถ.รำษฎร์อุทิศ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรสำร 0-7425-7445 ต่อ 14 E- mail: bm6520@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สยำมนครินทร์ 

บล็อกเลขที่ 2-04 และ 2-05 ชั้น 2 โครงกำรสยำมนครินทร์คอมเพล็กซ์
เลขที่ 489 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทร.0-7423-2955, 0-7423-2956
โทรสำร 0-7423-2957 E- mail: bm6521@gsb.or.th
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ธนำคำรออมสินสำขำ บ้ำนพรุ

432/5-6 ถ.กำญจนวนิช ต.บ้ำนพรุ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรสำร 0-7438-4997 E- mail: bm6522@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เซ็นทรัลเฟสติวัล หำดใหญ่

ชั้น 3 ห้องเลขที่ 333 โครงกำรเซ็นทรัลเฟสติวัล หำดใหญ่
1518 ถ.กำญจนวนิช ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ  90250
โทร. 0-7433-9910-11
โทรสำร 0-7433-9910  ต่อ 106 E- mail: bm6524@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนกองบิน 56 (หำดใหญ่)

179, 181 ม.6 ถ.ชูพันธ์ ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทร. 0-7425-1800
โทรสำร 0-7425-1800 E- mail: bm6527@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตปัตตำนี

88 ถ.อุดมวิถี ต.อำเนำะรู อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสำร 0-7333-6975 E- mail: loan8294@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเสำขำ ปัตตำนี

88 ถ.อุดมวิถี ต.อำเนำะรู อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสำร 0-7333-5107 E- mail: bm6901@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สำยบุรี

4/1 ถ.สุริยะ ต.ตะลุบัน อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสำร 0-7341-1018 E- mail: bm6902@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ โคกโพธิ์

120 ถ.เพชรเกษม อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตำนี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสำร 0-7343-1048 E- mail: bm6903@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ถนนหนองจิก ปัตตำนี

300/22 -23 ม. 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000
โทร. 0-7333-3206
โทรสำร 0-7333-3207 E- mail: bm6904@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร กะพ้อ

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอกะพ้อ หมู่ที่ 2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตำนี 94230
โทร. 0-7349-4195
โทรสำร 0-7349-4195 E- mail: bm6902@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร แม่ลำน

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอแม่ลำน หมู่ที่ 4 ต.แม่ลำน อ.แม่ลำน จ.ปัตตำนี 94180
โทร. 0-7346-9454
โทรสำร 0-7346-9454 E- mail: bm6903@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร ทุ่งยำงแดง

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอทุ่งยำงแดง หมู่ที่ 1 ต.ทตะโละแมะนำ อ.ทุ่งยำงแดง 
จ.ปัตตำนี 94140
โทร. 0-7348-9092
โทรสำร 0-7348-9092 E- mail: bm6904@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ยะลำ

435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ 95000
โทร. 0-7324-4077
โทรสำร 0-7321-2390 E- mail: bm7001@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ เบตง

24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลำ 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสำร 0-7323-1413 E- mail: bm7002@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ บันนังสตำ

85/7 ถ.สุขยำงค์ อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสำร 0-7328-9462 E- mail: bm7003@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ยะหำ

90 ถ.สันติรำษฎร์ ต.ยะหำ  อ.ยะหำ จ.ยะลำ 95120
โทร. 0-7329-1259
โทรสำร 0-7329-1231 E- mail: bm7004@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ  ผังเมือง 4

85, 87 ถ.อำคำรสงเครำะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลำ จ.ยะลำ 95000
โทร. 0-7322-2836
โทรสำร 0-7322-2846 E- mail: bm7005@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร ธำรโต

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอธำรโต หมู่ที่ 1 ถ.สุขยำงค์ ต.ธำรโต อ.ธำรโต จ.ยะลำ 
95150
โทร. 0-7329-7086
โทรสำร 0-7329-7086 E- mail: bm7003@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร กำบัง

เลขที่  200 หมู่ที่ 1 ต.กำบัง อ.กำบัง จ.ยะลำ 95120
โทร. 0-7320-5969
โทรสำร 0-7320-5969 E- mail: bm7004@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร กรงปีนัง

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอกรงปินัง หมู่ที่ 3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลำ 95000
โทร. 0-7323-8306
โทรสำร 0-7323-8306 E- mail: bm7005@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินเขตนรำธิวำส

368 ถ.พิชิตบ�ำรุง ต.บำงนำค อ.เมือง จ.นรำธิวำส 96000
โทร. 0-7351-2762, 0-7351-2763
โทรสำร 0-7351-2762 ต่อ 102 E- mail: loan8295@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ นรำธิวำส

368 ถ.พิชิตบ�ำรุง ต.บำงนำค อ.เมือง จ.นรำธิวำส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรสำร 0-7351-1068 ต่อ 103
E- mail: bm7101@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุไหงโก-ลก

11 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นรำธิวำส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสำร 0-7361-1047 E- mail: bm7102@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตำกใบ

19 ถ.ป้องนรภัย ต.เจ๊ะเห อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 96110
โทร. 0-7358-1498 , 0-7358-1211
โทรสำร 0-7358-1211 E- mail: bm7103@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ รือเสำะ

112/1-2 ถ.รือเสำะสนองกิจ ต.รือเสำะออก อ.รือเสำะ 
จ.นรำธิวำส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสำร 0-7357-1008 E- mail: bm7104@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ ตันหยงมัส

8 ถ.เทศบำล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นรำธิวำส 96130
โทร. 0-7367-1771 , 0-7367-1042
โทรสำร 0-7367-1042 ต่อ 106 E- mail: bm7105@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุไหงปำดี

258 ถ.จำรุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปำดี จ.นรำธิวำส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรสำร 0-7365-1707 E- mail: bm7106@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุคิริน 

อำคำรภำยในบริเวณที่ว่ำกำรอ�ำเภอสุคิริน 
หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นรำธิวำส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสำร 0-7365-6366  E- mail: bm7107@gsb.or.th

ธนำคำรออมสินสำขำ สุริยะประดิษฐ์

153/4-5 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บำงนำค อ.เมืองนรำธิวำส 
จ.นรำธิวำส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรสำร 0-7353-2450 E- mail: bm7108@gsb.or.th

หน่วยให้บริกำร เจำะไอร้อง

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอเจำะไอร้อง หมู่ที่ 1 ถ.เจำะไอร้อง- ไอสะเดียร์ ต.จวบ 
อ.เจำะไอร้อง จ.นรำธิวำส 96130
โทร. 0-7354-4169
โทรสำร 0-7354-4169 E- mail: bm7105@gsb.or.th
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