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4 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ธนาคารออมสิน
มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 5

	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ	พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖	ทรงสถาปนา
กิจการออมสินของแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัย	ด้วยพระราชประสงค์ให้มีสถานที่สำาหรับ
เก็บรักษาทรัพย์สินของราษฎรที่ออมมาจากความวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพ	 เพื่อเป็น 
ทุนติดตัวไว้อย่างปลอดภัย	เน่ืองด้วยการรักษาทรัพย์ในสมัยน้ันเป็นส่ิงยาก	อีกท้ังมีโจรผู้ร้ายชุกชุม	 
จึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์	 จัดตั้งคลังออมสิน	 เพื่อเก็บรักษาทรัพย์ของ
ราษฎรท่ีนำามาฝาก	ตลอดท้ังดำาเนินการให้ทรัพย์เพ่ิมพูนข้ึน	โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้า
พ่ียาเธอ	กรมพระจันทบุรีนฤนาถ	เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจ่ายเงินคงพระคลังมหาสมบัติ
จำานวน	 ๑๐๐,๐๐๐	(หน่ึงแสนบาท)	 ให้เป็นทุนประเดิมของคลังออมสิน	 และทรงตราพระราชบัญญัติ
คลังออมสิน	พุทธศักราช	๒๔๕๖	เม่ือวันท่ี	๑	เมษายน	พุทธศักราช	๒๔๕๖	ทำาการรับฝากเงินของ
ราษฎรต้ังแต่น้ันมา

	 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือพุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 กิจการคลังออมสินย่ิงทวีความสำาคัญ
และมีบทบาทต่อสถานะการเงินการคลังของประเทศ	 ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ตามต่างจังหวัด
ยังไม่มีโดยท่ัวถึง	 รัฐบาลจึงมีแนวคิดยกฐานะคลังออมสินเป็นธนาคารเหมือนในต่างประเทศ	 โดย
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นปีที่	 ๑	 ในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเร่ิมดำาเนินงานธนาคารออมสินต้ังแต่วันท่ี	๑	 เมษายน	
พุทธศักราช	๒๔๙๐	เป็นต้นมา

	 ทุกย่างก้าวของธนาคารออมสินท่ีเติบโตคู่มากับสังคมไทย	จึงเป็นความภาคภูมิใจย่ิงท่ีมีส่วนช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินของประเทศ	และสานต่อเจตจำานงในการเป็นสถาบันการเงิน
ที่มั่นคงเพื่อการออมและบริการที่ครบวงจรอย่างมุ่งมั่น	 รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืนและเสริมสร้างความสุขและอนาคตท่ีม่ันคงของประชาชน	 โดยพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนา
สังคม	เศรษฐกิจฐานราก	และนโยบายรัฐบาล	 เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและหน้ีสินภาคครัวเรือน	
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	และด้วยการทำางานท่ีเข้มแข็ง	ยึดหลักซ่ือสัตย์สุจริตและให้บริการ
ด้วยใจของเหล่าพนักงานธนาคารออมสินทุกคน	 ทำาให้วันนี้ประชาชนคนไทยทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ
สามารถได้รับบริการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง

เราจะเป็นธนาคารที่ดีที่สุดในทุกด้าน
เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย

ธนาคารออมสิน



THE BEST
LOCAL BANK

6 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น



THE BEST
IN THAILAND
& BIGGEST
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ธนาคารออมสินมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในทุกด้าน



8 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

THE BEST
SOCIAL BANK

ดำ�เนินก�รต�มแนวท�ง 3 ออม 
คือ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม 
และออมสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารเพื่อสังคม



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 9

THE BEST
Retail Bank

มุ่งให้บริก�รด้�นก�รเงินที่ตอบโจทย์
ทุกช่วงวัย ตรงทุกคว�มต้องก�ร
ในทุกกลุ่มอ�ชีพ

ธนาคารเพื่อรายย่อย 



THE BEST
Digital Bank and Fintech

พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�ง ๆ 
รองรับสังคมดิจิทัลที่ต้องก�รคว�มสะดวกรวดเร็ว
ในก�รให้บริก�ร 

ธนาคารผู้นำาด้านดิจิทัล 

10 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น



The Best 
Bank for Senior 

พัฒน�ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงิน ควบคู่กับ
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต รองรับสังคมผู้สูงอ�ยุ
ให้เป็นสังคมแห่งคว�มสุข

ธนาคารผู้สูงวัย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 11



12 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

THE BEST
Bank for New Generation

ส่งเสริมก�รออม และสร้�งวินัยท�งก�รเงิน 
สร้�งสรรค์กิจกรรมแห่งก�รเรียนรู้ เสริมทักษะ 
พัฒน�ศักยภ�พอย่�งยั่งยืน

ธนาคารเพื่อคนรุ่นใหม่ 



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 13

The Best 
Bank for SMEs
/ Startup

สนับสนุนกิจกรรม และโครงก�รต่�ง ๆ 
ให้เหม�ะกับวิถีก�รทำ�ธุรกิจในโลกปัจจุบัน 
ภ�ยใต้คว�มคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้เติบโตอย่�งเข้มแข็ง

ธนาคารสำาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ
SMEs และ Startup 



14 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ธนาคารออมสิน
กับการพัฒนาสู่
ความยั่งยืน

ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม ออมสิ่งแวดล้อม

ออมสินสร้างโลกสีชมพู



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 15

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

	 ธนาคารออมสินมุ่งม่ันในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม	ครอบคลุมผลกระทบท้ัง	3	 ด้าน	 ได้แก่	
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด	เติบโตย่ังยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” มุ่งหมาย
ให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสินทุกคนได้นำาแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนธนาคารเพื่อสังคม	 มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

	 จากนโยบายดงักลา่ว	ธนาคารออมสนิไดด้ำาเนนิโครงการและกจิกรรมท่ีสง่เสรมิการออมและสรา้งวนิยัทางการเงนิควบคูก่บัการสง่เสรมิ 
ศักยภาพด้านต่างๆ	แก่ชุมชน	ได้แก่	“โครงการธนาคารโรงเรียน” กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านการศึกษาวิชาการ	ด้านกีฬา	และศิลปวัฒนธรรม	
ด้านสังคมชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง “โครงการบวร รอบรั้วออมสิน”	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่ดีในทุกๆ	ด้านนำาไปสู่ 
การก้าวเดินด้วยกันอย่างยั่งยืน

ออมเศรษฐกิจ 
ธน�ค�รออมสิน สร้�งร�กฐ�นที่มั่นคงผ่�นวินัยท�งก�รออม 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐ�นร�กให้เติบโตอย่�งยั่งยืน

1. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

1.1 โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน (ปีท่ี 19) 1.2 โครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School Bank)  
    ปีท่ี 2	 ธนาคารออมสินได้ริเริ่มโครงการธนาคารโรงเรียน	โดยมี 

รูปแบบจำาลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา	
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ดำาเนินการด้วย
ตนเอง	ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา	ท่ีทำาหน้าท่ี
เป็นพี่เลี้ยง	 และสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดให้เยาวชน
มีนิสัยรักการออม	 และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานการออม
ม่ันคงต่อไปธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินเริ่มดำาเนิน
การมาตั้งแต่ปี	2541	จนถึงปัจจุบัน	(สิ้นปี	2560)	ธนาคาร
โรงเรียนมีจำานวน	 1,257	 แห่ง	 นักเรียนที่เป็นสมาชิก	
2,315,253	คน	จำานวนบัญชีเงินฝาก	2,358,756	บัญชี	
และเงินออมสะสมทั้งหมด	976,729,968.25	ล้านบาท

	 ปฏิวัติธนาคารโรงเรียนสู่ยุค	Digital	Banking	4.0	 เพื่อ 
สง่เสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน	 รวมท้ังปลูกฝัง 
จริยธรรม	 คุณธรรม	 ให้กับนักเรียนและโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิก 
โครงการธนาคารโรงเรียน	 ในการสร้างประสบการณ์นอก
ห้องเรียนผ่านโลกออนไลน์แบบสนุกสนานและปลอดภัย	
โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี	 2559	 ซึ่งธนาคารได้ออกแบบ
และพัฒนาสื่อออนไลน์สามมิติ	 Virtual	 School	 Bank	
โดยการท่องโปรแกรมจำาลองในโลกออนไลน์เสมือนจริง	
(Virtual	 3D)	 โดยสามารถเช่ือมโยงสังคมออนไลน์	 (Social	
Network)	อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมหน่ึงในการสนับสนุนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ	 ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้	 โดยใน	
Virtual	 School	 Bank	 จะประกอบด้วย	 อาคารธนาคาร
โรงเรียน	 อาคารฝึกปฏิบัติงานธนาคาร	 อาคารส่งเสริม
การเรียนรู้ออนไลน์	 	สถานที่สำาคัญ	แหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย	รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง	กิจกรรมความดี	และมินิเกมส์ต่างๆ	



16 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs ด้วยการให้ความรู้ และสนับสนุนเงินทุน

2.1 งานส่งเสริมช่องทางจำาหน่ายสินค้า และศักยภาพในการประกอบอาชีพลูกค้าฐานราก ประชาชนท่ัวไป และตลาดนัดประชารัฐสีชมพู  
 (ปีท่ี13)

	 ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐ	ที่มีนโยบายพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนในการออมเศรษฐกิจ	โดยได้ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากและ	SMEs	รวมทั้งสนับสนุนช่องทางการจำาหน่ายสินค้า	และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชุมชนและ
สังคมในระดับฐานราก	 ยังผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป	 โดยได้ควบคู่
กับการส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก	 และกล่องโฟม	 รวมทั้งสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคาร	 ชุมชน	
และหน่วยงานภายนอก	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และองค์กรสาธารณกุศล	 โดยในปี	 2560	 ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐสีชมพู 
ท่ัวประเทศ	จำานวน	14	คร้ัง	มีลูกค้าของธนาคารร่วมออกร้านขายสินค้าท้ังหมด	1,943	ร้านค้า	มียอดจำาหน่ายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงาน	
รวมเป็นจำานวนเงิน	16,874,740	บาท	ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากตามวิสัยทัศน์ธนาคาร	โดยมีผลการดำาเนินงานปี	
พ.ศ.	2560	ดังนี้	

ครั้งที่ สถานที่ จำานวนร้านค้า (ร้าน) ยอดจำาหน่าย (บาท) จำานวนผู้เข้าชมงาน (คน)

ร้านค้า

บาท

จัดกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐสีชมพู ทั่วประเทศจำานวน 14 ครั้ง
มีลูกค้าของธนาคารร่วมออกร้านขายสินค้า ทั้งหมด

ร้านค้ามียอดจำาหน่าย รวมทั้งหมด

1,943

16,874,740

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

200

252

207

200

200

137

15

173

175

50

105

170

36

23

527,140.-

775,237.-

1,152,610.-

702,562.-

1,031,631.-

809,630.-

370,100.-

5,030,915.-

840,780.-

229,500.-

3,075,155.-

793,180.-

106,800.-

1,429,500.-

3,000

5,800

6,500

4,000	

5,500

4,000

6,000

16,000

4,500

3,000

6,000

4,000

2,000

15,000

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดกระบ่ี

จังหวัดชัยภูมิ

ธ.ก.ส.สำานักงานใหญ่	กทม.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพิษณุโลก

ธนาคารกรุงไทย	สำานักงานใหญ่	กทม.

ธนาคารออมสิน	สำานักงานใหญ่	กทม.

จังหวัดลำาปาง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำานักงานใหญ่	กทม.

ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	กทม.

รวม 1,943 16,874,740.- 85,300
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2.2  โครงการธนาคารภูมิปัญญา (ปีท่ี 3)

2.3 โครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” (ปีที่ 5)

	 ธนาคารภูมิปัญญา	 มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 รวมถึงการรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและชุมชน	 โดยการให้ความช่วยเหลือ	 สนับสนุน
และร่วมมือในการพัฒนาชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
การเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน	 ความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย	วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาตนเองและอาชีพ	อันจะส่งผลให้สังคมในระดับฐานราก
มีความเข้มแข็ง	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นอย่างยั่งยืน	
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการศึกษาและเรียนรู้	 
การทะนุบำารุงศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 การอนุรักษ์	
ฟื้นฟู	และเผยแผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ	 ได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา	
พัฒนาสู่ความย่ังยืน	ในปี	2560	รวมทั้งสิ้น	77	องค์ความรู้	 
ครอบคลุม	 77	 จังหวัดทั่วประเทศ	 โดยเป็นองค์ความรู้	 
ท้ังในส่วนของศิลปวัฒนธรรม	 เช่น	 หัวโขนและเครื่อง
ประดับละครไทย	จ.กรุงเทพฯ	หอศิลป์หนังตะลุง	จ.พัทลุง	
เป็นต้น	 องค์ความรู้ในส่วนหัตถกรรมและงานฝีมือ	 เช่น	
เครื่องปั้นดินเผาลายหม้อน้ำาลายวิจิตร	จ.นนทบุรี	ผ้าทอ 
เกาะยอ	 จ.สงขลา	 ภูมิปัญญาร่อนทอง	 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นต้น	 และองค์ความรู้ในส่วของภูมิปัญญาด้านอาหารไทย	 
เพ่ืออนุรักษ์ความเป็นครัวไทยให้ย่ังยืน	เช่น	น้ำาตาลเมืองเพชร	 
จ.เพชรบุรี	 การทำาปลาร้า	 จ.บึงกาฬ	 ข้าวหอมมะลิปลอด 
สารพิษ	จ.ร้อยเอ็ด	เป็นต้น	

หมายเหตุ	:	สามารถดูรายละเอียดท้ัง	77	จังหวัด	77	องค์ความรู้
ได้ที่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประจำาปี	2560	ของธนาคาร
ออมสิน

	 โครงการประกวด	“ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน”	เป็น
โครงการที่ธนาคารออมสินดำาเนินงานตั้งแต่ปี	 2556	 โดย 
เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน 
ได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ	ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง	
สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่	(Startup)	
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้	 และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็น
นักธุรกิจ	 โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
รายใหม่	 ก่อให้เกิดการสร้างงาน	 สร้างรายได	้ สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ

	 ตลอด	5	ปีท่ีผ่านมา	โครงการประกวด	“ออมสิน	จากร้อยสู่ 
เงินล้าน”	 ได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า	
6,117	ทีม	จำานวนผู้เข้าร่วมกว่า	13,342	คน	และมีผู้ท่ีสนใจ
ติดตามโครงการมากกว่า	107,000	คน	โดยในปี	2560	จัด
โครงการประกวด	GSB	 สุดยอด	SMEs	Startup	 ตัวจริง	
ภายใต้	Concept	“ทำาได้เลย	ทำาได้เร็ว	ทำาได้จริง”	สนับสนุน 
นักธุรกิจรุ่นใหม่	เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ	และเตรียมพร้อม 
สู่การเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ	 เติบโตอย่างยั่งยืน	 และเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	

ผู้ชนะการประกวดโครงการ	 “ออมสิน	 จากร้อยสู่ล้าน”	 จะได้รับ
เงินทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน	ดังนี้คือ

•		ผลงานชนะเลิศ	เงินทุนประเดิม	1,000,000	บาท
•		ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่	1	เงินทุนประเดิม	500,000	บาท	
•	 ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่	2	เงินทุนประเดิม	200,000	บาท	
•	 ผลงานชมเชย	7	ผลงาน	เงินทุนประเดิมผลงานละ	50,000	บาท	
•	 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ	100	 ทีม	 ที่เข้าร่วมอบรม	 เงินทุนประเดิม 
		ผลงานละ	5,000	บาท

ทีม

คน

ผู้สมัครโครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่ล้าน” ตลอด 5 ปี

6,117
13,342

7777 จังหวัด
องค�ความรู� 

องค�ความรู�
ศิลปวัฒนธรรม

องค�ความรู�
งานหัตถกรรมและงานฝ�มือ

องค�ความรู�
อาหารไทย

โดยแบ�งองค�ความรู�ออกเป�น 3 ด�าน
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ผลการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 2560

รางวัลชนะเลิศ 
ผลงาน : SHIPPOP
แผนธุรกิจ : เว็บไซต์	www.shippop.com	เป็นระบบจองขนส่ง
ออนไลน์	เปรียบเทียบราคาขนส่ง	ชำาระค่าขนส่งออนไลน์	สร้าง
ใบปะหน้าพัสดุ	 และติดตามพัสดุได้จากระบบในที่เดียว	 การจัด
ส่งพัสดุรวดเร็วและสะดวกขึ้นเพราะมีช่องบริการ	 Drop-off	 ที่
ไปรษณีย์	(ไม่ต้องต่อแถว)	และขนส่งมารับพัสดุถึงที่บ้าน	อีกทั้ง	 
สามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาได้ผ่านศูนย์บริการ
ลูกค้าของ	SHIPPOP	 ซึ่งได้พัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ
ช่วยให้การจัดส่งพัสดุง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น	 และเป็นระบบ 
มากยิ่งขึ้น	 สามารถลดเวลาในการจัดส่งพัสดุได้ถึง	 60%	 และ 
ลดต้นทุนการจัดส่งพัสดุ	30%

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงาน : Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem
โมเดลธุรกิจ : Fresh	Water	Shrimp	Farm	Ecosystem	 คือ	
ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งและบำาบัดน้ำาแบบประหยัดพลังงาน	
ออกแบบ	 พัฒนา	 ติดตั้ง	 ติดตามและบำารุงรักษา	 ระบบกระชัง
เลี้ยงกุ้งและบำาบัดน้ำาแบบประหยัดพลังงาน	 ด้วยเทคโนโลยี
เดียวกับระบบบำาบัดน้ำาเสียในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า	 
ซึ่งผ่านการทดลองเป็นผลสำาเร็จแล้ว	 (Pending	 Patent: 
1703000822)	มีกลุ่มเป้าหมายคือ	บ่อกุ้งเลี้ยงธรรมชาติ	 โดย
มีอัตรากุ้งรอดตาย	>	85%	 ในเฟสแรก	 (ปีที่	 1)	 และอัตรากุ้ง 
รอดตาย	>	95%	ในเฟสสอง	(ปีที่	2)	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผลงาน : จับจ่าย ฟอร์สคูล
โมเดลธุรกิจ :	จับจ่าย	ฟอร์สคูล	คือ	ระบบการจัดการที่ช่วยแก้
ปัญหาของระบบการศึกษาไทยได้อย่างตรงจุดและครอบคลุม	
อีกทั้งยังช่วยลดภาระการทำางานของคุณครู	 เพื่อให้คุณครูได้
มีเวลาไปเพิ่มศักยภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น	 รวมถึงผู้บริหารท่ี 
สามารถดูสถิติภาพรวมของโรงเรียนได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาโรงเรียน	 และจากนี้ไปผู้ปกครองก็จะไม่พลาดความ
เคล่ือนไหวต่างๆ	ของลูกตัวเองรวมถึงข่าวสารต่างๆ	ของโรงเรียน
อีกด้วย	 สังคมของโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียน	 จะเป็น
สังคมที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น	 ด้วยการแจ้งเตือนต่างๆ	 ผ่านทาง	
Mobile	Application

ผลงานรางวัลชนะเลิศ พัฒนาระบบ
ขนส่งออนไลน์ ให้รวดเร็ว 
และลดต้นทุนการจัดส่งพัสดุ
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ออมสังคม
ธน�ค�รออมสิน ส่งเสริมก�รทำ�คว�มดี พัฒน�เย�วชน โรงเรียน และพื้นที่
ที่ห่�งไกล เพื่อยกระดับคว�มก้�วหน้�สู่สังคมไทย

1. ส่งเสริมการทำาความดี มีคุณธรรม และจริยธรรม

1.1 โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำาสู่รั้ว 
 มหาวิทยาลัย” (ปีที่ 1)

	 สืบเน่ืองจากโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น	 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	และธนาคารออมสิน	ได้ร่วมกันดำาเนินงาน 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	10	 ปี	 นับตั้งแต่ปี	2550	
จนถึงปีพุทธศักราช	 2559	 ธนาคารออมสินสนับสนุน 
งบประมาณเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษา	 และค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น	โดยเล็งเห็น 
ความสำาคัญของการสร้างจิตสำานึกด้านคุณธรรมให้กับ
เด็ก	และเยาวชน	และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รวมถึงสนอง
แนวพระราชดำาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งตลอด
กระบวนการดำาเนินโครงการ	 มีโรงเรียนต้นแบบ	 ที่มุ่งเน้น
การเรียนการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม	 ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษา	จำานวน	380	แห่ง	นักเรียนต้นแบบที่	
ประพฤติดีเด่นคุณธรรมและจริยธรรม	 ได้รับทุนการศึกษา	
จำานวน	 800	 คน	 ซึ่งทำาให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น	 สำาหรับผู้ที่มาจากครอบครัวมีฐานะ
ทางการเงินดี	 มั่นคง	 จะได้เปรียบด้านโอกาสการเรยีนรู	้ 
เพิ่มเติม	 มีโอกาสสอบแข่งขัน	 เพื่อการศึกษาต่อในระดับ
สูงขึ้น	และสร้างความได้เปรียบในการประกอบอาชีพที่ต้อง
แข่งขันกันในทุกๆ	ด้านได้มากกว่าผู้ที่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะทางการเงินปานกลาง	หรือน้อย	และอาศัยอยู่ในเมือง
เล็กๆ	 ซึ่งขาดโอกาสในการลงทุนทางการศึกษาได้อย่าง 
เท่าเทียม	 ส่งผลให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมน้อยกว่า	
การสอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจึงมีโอกาส
น้อยหรือไม่มีเลย	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและธนาคารออมสินได้เล็งเห็นความสำาคัญของการ
ส่งเสริมการศึกษาในเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการสร้าง
จิตสำานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม	สำาหรับผู้ที่ขาดโอกาส
ในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน	 ส่งเสริม	 เพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้	 สำาหรับบุคคลที่มีความประพฤติดี	
ทำาความดีเพื่อสังคม	 มีจิตอาสา	 มีคุณธรรมและจริยธรรม	
ถือเป็นการต่อยอด	 “ความดี”	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 ให้เด็ก
และเยาวชนนำาความดีมาสมัคร	ภายใต้ชี่อโครงการ	“GSB	
เติมฝัน	ปั้นดาวคุณธรรม	นำาสู่รั้วมหาวิทยาลัย”	ในปี	2560	
ธนาคารออมสินสนับสนุนนักเรียนและครูเข้าร่วมในการติว
จำานวน	2,670	คน	

ครั้งที่ ค่าย สถานที่

1

2

3

4

5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

(ตอนบน)

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

(ตอนล่าง)

ภาคเหนือ

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	

จังหวัดเลย

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	

จังหวัดปทุมธานี

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	

จังหวัดบุรีรัมย์

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	

จังหวัดเชียงราย

คน

นักเรียนต้นแบบที่มีความประพฤติดีเด่น 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับ
ทุนการศึกษา 800

ดำาเนินการจัดกิจกรรมจำานวน	5	ครั้ง	ดังนี้	
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2. การส่งเสริมศักยภาพเยาวชน 

2.1 โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (ปีที่ 8) 2.2 โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (ปีที่ 8)

2.3 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปีที่ 7)

	 ตามที่	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้จัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนด้านกีฬา	 เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาส
ศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียนมาโดยตลอดนั้น	 ธนาคารออมสิน	
ได้มองเห็นความสำาคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้มี 
นโยบายมอบหมายให้	 ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	
จัดกิจกรรมส่งเสริม	 สนับสนุนโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน	
ธนาคารออมสินเพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียน	
นักศึกษา	ที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนได้พัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬา	 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่าง
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน	 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมา	 โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้
พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	 เพิ่มเวทีสนามแข่งขัน	 และนำา 
ความสามารถของตนเองไปใช้ประโยชน์ท้ังในระดับของ
การศึกษา	และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต	โดยเช่ือมัน่ว่า 
จะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ในอนาคต	 ตลอดจนสามารถนำาความสามารถ
ดังกล่าวก้าวเป็นบันไดเข้าสู่โครงการช้างเผือกของสถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ	 หรือก้าวเข้าสู่สายอาชีพหรือระดับประเทศ 
ต่อไป	 อันจะส่งผลให้เยาวชนของสมาชิกธนาคารโรงเรียน	
สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณภาพต่อสังคม
และประเทศชาติ	 ในปี	 2560	 ธนาคารออมสินจัดการ
แข่งขันกีฬา	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 ฟุตบอล	 (ชาย)	 18	 ปี	
วอลเลย์บอล	 (หญิง)	 18	 ปี	 บาสเกตบอล	 (ชาย)	 18	 ปี	
และสนับสนุนการสร้างทีมฟุตบอลช้างชมพูทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ	 รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์การแข่งขัน
ฟุตบอลกับสโมสรอาชีพภายในประเทศและต่างประเทศ
ในกลุ่ม	 Asean	 Economic	 Community	 (AEC)	 เพื่อ 
สร้างเสริมประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น	โดยมีนักเรียนที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม	จำานวนกว่า	20,000	คน

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน	 พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ	 
ให้แก่สมาชิกธนาคารโรงเรียนให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน	
ธนาคารจึงได้ริเริ่มจัดการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน	
ธนาคารออมสิน	 ตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมา	 โดยจัดเวที 
การประกวด	 เพ่ือให้นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน	ธนาคารออมสิน	ได้มีการฝึกฝนพัฒนาทักษะทาง
ด้านดนตรี	 ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถ 
ในสิ่งที่ตนเองถนัดให้เกิดประโยชน์	 ทั้งในด้านการนำาไป 
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต	 และในปี	 2560	
ธนาคารออมสิน	 ได้จัดประกวดดนตรี	 2	 ประเภท	 คือ 
Symphonic	Band	 มีนักเรียนเข้าร่วมจำานวน	1,029	 คน	 
และวงโยธวาทิตมีนักเรียนเข้าร่วมจำานวน	 8,096	 คน	
พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาต่อยอดทางด้าน
ดนตรีท้ัง	2	ประเภท	เป็นจำานวนเงินกว่า	2,000,000	บาท

	 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำาปี	 2560	 (Thailand	 
Education	 Development	 and	 Evaluation	 Tests)	
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน	สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	และ
บริษัท	 เอดู	 พาร์ค	 จำากัด	 ร่วมกันดำาเนินการจัดการสอบ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์	 โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณ
โครงการ	เป็นเงิน	3,996,000	บาท	ทั้งนี้	ธนาคารออมสิน
ได้สนับสนุนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดังกล่าวมาต้ังแต่	 ปี	2553	
-	2560	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,524,000	บาทโดยในปี	2560	
มีนักเรียนที่สมัครสอบทั้งสองวิชาจำานวนกว่า	183,027	คน	
และมีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังสองวิชาจำานวนกว่า	
1,302	โรงเรียน
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2.4  สนับสนุนโครงการการเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย  
 ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และพระพุทธศาสนา (ปีที่ 4)

2.6  กิจกรรม สนับสนุนโรงเรียน ตชด. (ปีที่ 8) การสนับสนุน 
 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการ 
 ตำารวจตระเวนชายแดน 

2.5  โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
 ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ปีท่ี 5)

	 ธนาคารออมสินร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร	 โดยพระพรหม 
มังคลาจารย์	 ประธานมูลนิธิร่มฉัตร	 ในการสนับสนุน
โครงการ	 “เพชรยอดมงกุฎ”	 ซึ่งในปี	 2560	 ธนาคาร
สนับสนุนโครงการจัดสอบแข่งขัน	“ภาษาไทย	ประวัติศาสตร	์
ภาษาอังกฤษ	 และพระพุทธศาสนา	 เพชรยอดมงกุฎ”	
เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการและส่งเสริมการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต	 มีนักเรียนเข้าร่วม
มากกว่า	 12,050	 คน	 และมีโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า	
2,490	โรงเรียน	โดยธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุน
การจัดการแข่งขันเป็นจำานวนเงิน	4,000,000	บาท	

	 ธนาคารออมสินเห็นความสำาคัญของการมอบโอกาสทาง 
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร	จึงได้ดำาเนิน
โครงการสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำารวจ
ตระเวนชายแดน	เพื่อให้เด็กๆ	ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี 
คุณภาพและมีมาตรฐาน	พร้อมวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียน
การสอนที่ทันสมัย	และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำานวยต่อการ
เรียนการสอน	 นำาไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ 
ให้กับสังคมต่อไป	 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ 
ให้โครงการที่เกี่ยวกับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 2553	 จนถึงปัจจุบัน	 เป็นปีที่	 8	
รวมจำานวนเงิน	48,804,712.13	บาท

	 ธนาคารออมสิน	ร่วมมือกับ	กรมคุมประพฤติ	กระทรวง
ยุติธรรม	 จัดตั้งโครงการ	 “ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน	 ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ	 กระทรวง
ยุติธรรม”	 เพื่อสร้างโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของเด็ก
และเยาวชนที่เคยกระทำาผิดพลาด	 ให้ได้รับการปลูกฝัง
ทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน	 ช่วยขจัดความเส่ียง	 หรือลด
ความเส่ียงในการกระทำาความผิดซ้ำาของเด็กและเยาวชน	 
ซึ่งแต่ละครั้งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม	ประมาณ	
50-60	 คน	 ธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
ดำาเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 2556	 จนถึงปัจจุบัน	
โดยในปี	 2560	 ดำาเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน	ประกอบด้วย	2	กิจกรรม	ดังนี้

1)

2)

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
ต้นแบบ	วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่
ของกรมคุมประพฤติ	ให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ
พัฒนาทักษะเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขฟื้นฟู	 และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนต่อไป	

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	จำานวน	
10	แห่ง	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	เพชรบูรณ์	นครปฐม	
เชียงราย	 อ่างทอง	 ลำาปาง	 ชลบุรี	 และนครราชสีมา	
(จัดจำานวน	3	คร้ัง	ใน	3	อำาเภอ	ได้แก่	พิมาย	สีค้ิว	และ
อำาเภอเมือง)	 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน	 จำานวน	
515	คน

• ตั้งแต่ปี 2553-2560
สนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษา 
ปรับปรุงอาคารสถานที่เรียนให้ได้มาตรฐาน 
จำานวน 12 แห่ง รวมเป็นเงิน 32,885,017.13 บาท 

• ตั้งแต่ปี 2555-2560
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
การสอนทางไกล และส่งเสริมความทันสมัยให้กับอุปกรณ์ 
จำานวน 113 แห่ง รวมเป็นเงิน 12,213,916 บาท

• ตั้งแต่ปี 2554 -2559
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเน่ือง จำานวนทุนละ 10,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท

• ตั้งแต่ปี 2555-2560
สนับสนุนกิจกรรมอื่น เช่น สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน รวมเป็นเงิน 1,030,379 บาท 
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	 โครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู	(ปี	2560)	พัฒนาต่อยอดจากโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู	ในปี	2559	ท่ีส่งเสริม
ให้ชุมชนมีแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม	
โดยเกือบ	500	 ชุมชนท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ	 ได้นำาเสนอแผนพัฒนาเข้าร่วมประกวดเพ่ือเข้าสู่รอบคัดเลือกจาก	100	 ชุมชน 
20	 ชุมชน	 จนกระทั่งคัดเลือก	10	 ชุมชนยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับประเทศ	 จากน้ันจึงนำามาสู่การขยายฐานแห่งความสำาเร็จของ
ชุมชนในป	ี2560	น้ี	ด้วยการปลุกป้ันชุมชนไทยให้มีความแข็งแกร่งแบบทวีคูณ	โดยให้ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมและดีเด่นทั้ง	
10	ชุมชนเข้ามาเป็นผู้นำาในการค้นหาชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี	2560	ในฐานะชุมชนต้นแบบที่มีส่วนสำาคัญในการพัฒนา
ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการในลักษณะของ “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง”	 ท่ีจะพัฒนาไปด้วยกันแบบส่งต่อความรู้	 จับคู่ชุมชนพัฒนา	 เช่ือมโยง	
พลังรัฐ	พลังชุมชนต้นแบบ	พลังชุมชนคู่คิดคู่สร้าง	และพลังเยาวชนสร้างชาติ	ในฉายา	“เสือคืนถิ่น”	

	 10	 ชุมชนยอดเย่ียมและดีเด่นระดับประเทศ	 ได้รับรางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูประจำาปี	2560	 และนำามาสู่การขยายฐานแห่งความสำาเรจ็
ของชุมชนในปี	2561	มีดังนี้
1)

2)

3)

3. การพัฒนาชุมชนรอบรั้วออมสิน

3.1 โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู

SCAN QR CODE

สามารถสแกน QR Code เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการชุมชน
ประชารัฐสีชมพู

ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม อันดับ 1	ได้แก่	ชุมชนบ้านน้ำาจืด	จ.พังงา	ได้รับทุนสนับสนุนจำานวน	500,000	บาท	ชุมชน
ต้นแบบ	ชุมชนบ้านท่าเขา	จ.พังงา	ได้รับเงินสนับสนุน	200,000	บาท	และเสือคืนถิ่น	ได้รับเงินสนับสนุน	100,000	บาท	จาก
แผนพัฒนาชุมชน	โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยใช้ปุ๋ยจากขยะ
ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเย่ียม อันดับ 2 ได้แก่	 ชุมชนบ้านถนนมะกอก	 จ.จันทบุรี	 ได้รับทุนสนับสนุนจำานวน	300,000	 บาท	
ชุมชนต้นแบบ	ชุมชนบ้านเกาะจิก	จ.จันทบุรี	ได้รับเงินสนับสนุน	150,000	บาท	และเสือคืนถ่ิน	ได้รับเงินสนับสนุน	50,000	บาท	
จากแผนพัฒนาชุมชน	โครงการเส้นทางสายหอย	ล่องลึกลึกเรื่องหอยหอย
ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม อันดับ 3	ได้แก่	ชุมชนบ้านห้วยพาน	จ.นครศรีธรรมราช	ได้รับทุนสนับสนุนจำานวน	200,000	
บาท	ชุมชนต้นแบบ	ชุมชนบ้านพิตำา	จ.นครศรีธรรมราช	ได้รับเงินสนับสนุน	100,000	บาท	และเสือคืนถิ่น	ได้รับเงินสนับสนุน	
30,000	บาท	จากแผนพัฒนาชุมชน	โครงการเกษตรผสมผสานบ้านห้วยพาน	เล่าตำานานเครื่องแกงใต้

3.2  กิจกรรม บวร รอบรั้วออมสิน 3.3 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2560

	 “บวร”	เป็นพยัญชนะต้น	ของคำาว่า	“บ้าน”	“วัด”	“โรงเรียน”	
มาหลอมรวมกัน	ทั้ง	3	สถาบัน	เป็นรากฐานของการสร้าง
จิตสำานึกแห่งการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 ธนาคารออมสินกำาหนด
ให้สายงานกิจการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศจัดกิจกรรม
เพื่อชุมชนและสังคม	 ภายใต้แนวทาง	 “บวร”	 มุ่งพัฒนา	
บ้าน	 วัด	 และโรงเรียน	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ให้แก่เยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน	 และทำานุบำารุง
พระพุทธศาสนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน	 โดยได้จัดกิจกรรม	
บวร	รอบรั้วออมสิน	ทั้งหมด	38	ครั้ง	ทั่วทุกภูมิภาค	

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา	 อันเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน	โดยการจัดซื้อเทียนพรรษา	
ถวายให้กับวัด	76	 จังหวัด	 วัดละ	8,000	 บาท	 รวมเป็น
จำานวนเงิน	632,000	บาท

บาท

ถวายเทียนพรรษาให้วัด 76 จังหวัด
รวมเป็นจำานวนเงิน

632,000



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 23

4. การดำาเนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

4.1 ออมสินห่วงใยช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ

4.2 โครงการช่วยเหลือคนพิการ

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

	 “โครงการ	ออมสินห่วงใย	ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ”	ตามประเภทของภัยธรรมชาติ	ในปี	2560	ธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือ
และสนับสนุนงบประมาณ	ดังนี้	

	 เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง	 สังคมมีความรู้ความเข้าใจคนพิการ	 และมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำา 
สร้างทางเลือกและสร้างโอกาสการหารายได้	ให้แก่คนพิการ	ผู้ดูแลคนพิการ	และครอบครัว	พัฒนาศักยภาพกำาลังแรงงาน	ฝึกทักษะ
ฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพ	และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับคนพิการ	
ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัว	 ในปี	 2560	 ธนาคารออมสิน	 ได้ดำาเนินการจัดฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการแล้ว
จำานวน	100	คน	และได้ประสานหน่วยงานเตรียมความพร้อมจัดโครงการช่วยเหลือคนพิการปี	2561	จำานวน	100	คน	

	 ตามนโยบายธนาคารภายใต้แนวคิด	 “ออมสินออมสุขภาพ”	 โดยการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	 ส่งเสริมให้เยาวชน	 และ
ประชาชนท่ัวไปได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการออกกำาลังกาย	 ในปี	2560	 ได้ดำาเนินการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมกีฬาฟตุบอล 
ทีมชาติไทย	ท้ังหมด	11	จังหวัด	ในช่ือโครงการ	“ออมสิน	สร้างฝัน	ป้ันเด็กไทยและห่วงใยสุขภาพ”	มีเยาวชนเข้าร่วม	1,405	คน	และ
ออมสิน	SENIOR	THAILAND	FOOTBALL	CUP	2017	โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ท้ังหมด	32	ทีม	

• ภัยหนาว 
ธนาคารออมสินร่วมแบ่งปันความอบอุ่น
ให้กับพ่ีน้องชาวไทยท่ัวประเทศ	โดยมอบ
ผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ	 รวม
เป็นจำานวนเงิน	150,000	บาท

• อุทกภัยน้ำาท่วม 
ธนาคารออมสินร่วมบรรเทาความ 
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนท่ีประสบ 
อุทกภัยท่ัวประเทศ	โดยมอบถุงยังชีพ	รวม 
งบประมาณสนับสนุน	10,177,000	บาท

• ผู้ประสบอัคคีภัย 
ธนาคารออมสินช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัยจากเหตุการไฟไหม้บ้านเรือน 
ของประชาชน	 เน่ืองจากไฟป่า	 รวมเป็น
จำานวนเงิน	274,600	บาท

ออมสิ่งแวดล้อม
ธน�ค�รออมสิน สร้�งและส่งเสริมจิตสำ�นึกในก�รดูแลและรักษ�สิ่งแวดล้อม

 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินจัดต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	เพื่อกระชับความสัมพันธ์	และเปิดโอกาสให้ได้ 
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้	 ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนผู้ปฏิบัติงานและครูที่ปรึกษา	 สำาหรับแนวทาง 
การจัดกิจกรรมปี	2560	 นี้	 ธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ท่ีเพิ่มสูงขึ้น	 ส่งผลให้ศักยภาพในการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 สวนทางกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว

	 ดังนั้น	ธนาคารออมสิน	จึงให้ความสำาคัญกับการปลูกฝังจิตสำานึกและแนวคิดที่ถูกต้องในการปกป้อง	อนุรักษ์	ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
ให้กับเยาวชน	ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสำาคัญที่จะมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชาติต่อไปในอนาคต	ให้เยาวชน 
เข้าใจถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม	 และพยายามหาแนวทางในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างเหมาะสม	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี	 ธนาคาร
ออมสินจึงจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสำานึกให้กับเยาวชน	 ผ่านกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	อาทิ	การปลูกต้นไม้	การสร้างฝายชะลอน้ำา	พัฒนา
คูคลอง	 รณรงค์ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำา	 การให้ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	โดยการจัดกิจกรรม	ได้จัดทั้งสิ้น	18	ภาค	
และใช้งบประมาณโครงการธนาคารโรงเรียน	 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์	
เงินสาธารณประโยชน์	 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่
นักเรียนที่ปฏิบัติงาน	โรงเรียนละ	10,000	บาท	จำานวน	1,257	แห่ง	มี
จำานวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด	6,756	 คน	 ธนาคารออมสินสนับสนุน	
เป็นจำานวนเงิน	12,070,000	บาท
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

จุดเด่นในรอบ 5 ปี 2556 255925582557 2560 เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

หน่วย : ล้านบาท

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
89.28
10.56
9.88
1.14

168.60
14,666
1,001
156

6,505
853

104,335
44,087
60,248
4,780
3,242
32,776
35,494
	9,548 
25,946
	5,629	
31,575

	2,509,588	
	283,604	

	1,901,851	
	2,339,181	
	2,159,136	
	170,407	

	1.08	
	16.59	
	2.51	
	48.14	
	88.06	
	11.54	
	10.86	
	2.04	

	136.53	
15,927
1,056
154

8,234
1,206

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	
	92.32	
	11.11	
	10.21	
	1.37	

	148.22	
15,366
1,025
152

7,534
973

	104,302	
	46,418	
	57,884	
	5,701	
	3,747	
	31,938	
 35,394 
	4,184	

 31,210 
	16,894	
	48,104	

	2,663,828	
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งบกำาไรขาดทุน 
	 รายได้ดอกเบ้ีย
	 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
	 รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
	 รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน
	 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน
 กำาไรจากการดำาเนินงาน
	 หน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่าและปรับโครงสร้างหน้ี
 กำาไรสุทธิ	1/

	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ
	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม
งบดุล 
	 สินทรัพย์รวม
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	
	 เงินให้สินเช่ือ	2/

	 หน้ีสินรวม
	 เงินรับฝาก	และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	2/

	 ส่วนของทุน
อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ร้อยละ) 
	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย	(ROA)	1/

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย	(ROE)	1/

	 อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย	(NIM)	3/

	 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ	(Cost	/	Income)	1/

	 เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก	และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	(L/D)
	 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น	(CAR)	4/

	 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงชั้นที่	1	(Tier	I	Ratio)	4/

	 อัตราส่วนสินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเช่ือรวม	(gross	NPLs)	2/

	 อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้	(LLR	/	NPLs)
พนักงาน  
สาขา  
หน่วยให้บริการ 5/ 

เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service) 
ธนาคารโรงเรียน  

1/		ต้ังแต่ปี	2554	มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต	ตามมาตรฐาน	IAS	19	ทยอยรับรู้	5	ปี	ปีละ	5,346.7	ล้านบาท	ครบในปี	2558
	 และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเล้ียงชีพทยอยจ่าย	10	ปี	ครบในปี	2563
2/		เงินให้สินเช่ือและเงินฝากได้รวมธุรกรรมท่ีทำากับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.	ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
	 ซ่ึงบันทึกในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	ท้ังด้านสินทรัพย์และหน้ีสินด้วย	
3/		ต้ังแต่ปี	2560	ธปท.ได้เปล่ียนฐานการคำานวณอัตราส่วน	NIM	จาก	“รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย”	เป็น	“รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
	 รายได้ดอกเบ้ียเฉล่ีย”
4/		คำานวณตามเกณฑ์	Basel	II	ต้ังแต่ปี	2554 
5/		ประกอบด้วย	หน่วยให้บริการบนอำาเภอ	รถ	และเรือเคล่ือนท่ี	
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1/		ต้ังแต่ปี	2554	มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต	ตามมาตรฐาน	IAS	19	ทยอยรับรู้	5	ปี	ปีละ	5,346.7	ล้านบาท
	 และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเล้ียงชีพทยอยจ่าย	10	ปี	ครบในปี	2563        
 
2/	 เงินให้สินเช่ือและเงินฝากได้รวมธุรกรรมท่ีทำากับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.	ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	
	 ซ่ึงบันทึกในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	ท้ังด้านสินทรัพย์และหน้ีสินด้วย	 	 	 	 	 	 	 	
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สารจากประธานกรรมการ
ธนาคารออมสิน

สำ�หรับทิศท�งในอน�คตธน�ค�ร
อ อ ม สิ น ไ ด้ เ ต รี ย ม คว�มพร้อม
รองรับสภ�พแวดล้อมท�งสังคม 
ธุรกิจ และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยมุ่งหวังให้ลูกค้�และผู้ใช้บริก�ร
มีคว�มประทับใจ และได้รับบริก�ร 
ที่เหนือคว�มค�ดหวัง

“

“
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(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

	 ในรอบปี	 2560	 ภาพรวมผลการดำาเนินงานของธนาคารออมสินมีการเติบโตดีขึ้น	 และสามารถตอบสนอง
นโยบาย/โครงการต่างๆ	ของรัฐบาลในการพัฒนากลุ่มลูกค้าฐานราก/ผู้มีรายได้น้อย	กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง	
กลุ่มผู้สูงวัย	และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	SMEs/Startup	โดยเฉพาะการผลักดันนโยบาย	National	e-Payment	เพื่อมุ่งสู่	 
Thailand	4.0	ผ่านการพัฒนาธุรกิจบริการ	Digital	ที่รวดเร็ว	ปลอดภัย	ล้ำาสมัย	ใช้ง่าย	และตอบสนองต่อวิถีชีวิต 
ของคนไทยทุกคน	โดยมีผลงานเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ	ผมขอแสดง
ความยินดีกับหลายๆ	 รางวัลท่ีได้รับ	 อาทิ	 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	 ประจำาปี	 2560	 (Thailand	Quality	 
Class	:	TQC)	จากสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม	รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภท
รางวัลการบริหารจัดการองค์กรและประชารัฐรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประจำาปี	2560	จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	รวมทั้งรางวัลดีเลิศรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อน
แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน	ประจำาปี	2560	 จากสำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	โดยมีผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ในปี	2560	อยู่ท่ีร้อยละ	95.79	ดีข้ึนจากปีก่อน	เป็นอันดับ	3	จาก	54	หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ	และอันดับ	6	จาก	422	หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

	 สำาหรับทิศทางในอนาคตธนาคารออมสินได้เตรียมความพร้อมรองรับสภาพแวดล้อมทางสังคม	ธุรกิจ	
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการมีความประทับใจและได้รับบริการที่เหนือ
ความคาดหวัง

	 โอกาสนี	้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการธนาคาร	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างธนาคารออมสินทุกท่าน 
ที่มุ่งมั่น	และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน	รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมผลักดันให้ธนาคารออมสินเป็น	 “มากกว่า
การธนาคาร	ธนาคารเพื่อสังคม”	อยู่เคียงข้างลูกค้าและคนไทยตลอดไป
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สารจากผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

“

“

ใ น น � ม ข อ ง ธ น � ค � ร อ อ ม สิ น 
ขอขอบคุณลูกค้� พันธมิตร และ 
ผู้มี ส่วนเก่ียวข้องทุกท่�นท่ีมอบ
คว�มไว้ว�งใจให้ธน�ค�รออมสิน 
แล ะ เ ป็ น มิ ต ร ที่ ดี ม � โ ด ย ต ล อ ด 
ท้ังน้ี ขอให้คำ�ม่ันว่�ธน�ค�รออมสิน
จะสร้�งสรรค์นวัตกรรมบริก�ร
ท�งก�รเงินที่ม ีคุณค่� น ำ�ม�ซึ่ง
คว�มพึงพอใจสูงสุดของทุกกลุ่ม
ลูกค้� และพร้อมที่จะร่วมกับภ�ครัฐ 
ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน 
ในก�รขับเคลื่อนประเทศไทยเข้�สู่ 
Thailand 4.0 และ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
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	 ภาพรวมผลประกอบการของธนาคารออมสินในปี	2560	อยู่ใน
เกณฑ์ดี	สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวร้อยละ	3.9	
ปรับตัวดีข้ึนกว่าปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ	 3.3	 จากการส่งออก	 
การท่องเที่ยว	การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2560	 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม	2,663,828	 ล้านบาท	
เติบโตร้อยละ	 6.1	 เงินฝากรวมตราสารหนี้ที่ออก	 2,256,312	
ล้านบาท	 เติบโตร้อยละ	4.5	สินเชื่อรวม	2,014,123	ล้านบาท	 
เติบโตร้อยละ	5.9	กำาไรสุทธิ	31,210	ล้านบาท	ขณะท่ีมีอัตราส่วน
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (gross	 NPLs)	 ร้อยละ	 2.05	 ของ 
สินเชื่อรวม	ทั้งนี้	จากความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน	การบริหารสภาพคล่อง	และการบริหารจัดการสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ	 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งด้านผลตอบแทน
และความเสี่ยง	โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้น	(หลังจัดสรรรายได้นำาส่ง 
กระทรวงการคลัง)	157,845	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.47	 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงท้ังส้ิน	 สูงกว่าเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำาหนด	

	 ปี	2560	 ธนาคารออมสินมีการพัฒนานวัตกรรม	 ผลิตภัณฑ์	
บริการ	และช่องทางบริการทางการเงิน	เพื่อมุ่งสู่การเป็น	Digi	-	
Thai	Banking	:	Digital	for	All	Thais	โดยมีการพัฒนา	Feature	
ใหม่ๆ	 บน	Mobile	Banking	(MyMo)	 อาทิ	MyMo	MyCard		
ถอนเงินสดจากเครื่อง	ATM	โดยไม่ใช้บัตร	และ	QR	Payment	 
ผ่าน	MyMo	Pay	 และ	GSB	Pay	(Application	 ที่รวมบัตร	
Debit/Credit	 ของทุกธนาคารเอาไว้ใน	 App	 เดียว)	 รวมท้ัง
เปิดตัว	 Digital	 Branch	 ในรูปแบบ	 DigiThai	 Life	 Solution	
by	GSB	 เป็นสาขา	Self	Service	ที่เปิดให้บริการ	24	 ชั่วโมง	
สำาหรับให้บริการเงินฝากเผื่อเรียก	 Digital	 Savings	 สมัคร
บัตรเดบิต	 และสมัครใช้	MyMo	 ในระยะต่อไปจะเปิดให้บริการ 
สินเชื่อและบัตรเครดิต	สอดรับกับนโยบาย	Thailand	4.0	ที่มุ่ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม	 และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

	 ปี	2560	คณะกรรมการธนาคาร	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างธนาคารออมสิน	ได้ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี	พร้อมกับ
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า	เพื่อถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และร่วมเป็นจิตอาสาด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้	ในการนี้ธนาคารออมสิน
ได้จัด	 “โครงการแสงแห่งรัก”	 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนเพื่อสร้างปรากฏการณ์แสงแห่งความจงรักภักดีนบัล้านดวงพร้อมกัน 
ท่ัวประเทศ	 และถวายสัตย์ปฏิญาณสานต่อพระราชปณิธานการทำาความดีตามรอยพ่อ	 และน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป	

2560 : ปีแห่งการเป็นผู้นำานวัตกรรมทางการเงินและสังคมยุคใหม่ (Leadership in Financial and Social Innovations) 

	 “มากกว่าการธนาคาร	 ธนาคารเพื่อสังคม”	 บทบาทของธนาคาร
ออมสินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	 มีการดำาเนินงานเพื่อสังคม	 ทั้ง 
การส่งเสริมด้านการออมและสร้างวินัยทางการเงิน	 ในกลุ่มเด็ก	
เยาวชน	 และประชาชน	 รวมถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและอาชีพของประชาชนฐานรากและวิสาหกิจชุมชน	ด้วยการ
สร้างความรู้/สร้างอาชีพ	สร้างรายได้/สร้างตลาด	และสร้างประวัติ
ทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลที่สำาคัญ	 อาทิ	 โครงการลงทะเบียนและจ่ายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐกว่า	3.7	ล้านคน	 โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบและ
การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน	และโครงการลดดอกเบี้ยให้
ประชาชนรายย่อย	ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก	
(GSB	Quality	of	Grassroots	Life	Index	:	GLI)	 ปี	2560	 อยู่ใน
ระดับสูง	(ดัชนี	=	0.7049	ปรับตัวสูงขึ้นจากปี	2559	ที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง	(ดัชนี	=	0.6285)	 โดยเมื่อเปรียบเทียบดัชนี	GLI	พบว่า
กลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ใช่ลูกค้า
ธนาคารออมสิน	 นอกจากนี้	 ยังได้สนับสนุนเงินฝาก	 และสินเชื่อ 
อัตราดอกเบ้ียพิเศษสำาหรับผู้สูงอายุ	 โดยเฉพาะสินเชื่อ	 Reverse	
Mortgage	เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต	
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	และลดภาระทางการคลังของ
รัฐบาลในระยะยาว	การดำาเนินโครงการ	Thailand	Street	Food	by	GSB	 
ท่ีสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจแก่ร้านอาหารริมทาง	 ท่ีรับ 
ชำาระเงินผ่าน	QR	Code	และการสนับสนุนสินเชื่อ	การร่วมลงทุน	
และการพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	Startup	ให้เป็น	“Smart	SMEs	
Smart	Startup”
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	 จากความร่วมมือร่วมใจสู่ความเป็นหน่ึง	 (Collaboration	 for	 One)	 ได้นำาพาธนาคารออมสินสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง	 ๆ	 นำามาซ่ึง 
รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจทั้งในระดับองค์กร	 ด้านผลิตภัณฑ์	 และผู้นำาองค์กร	 อาทิ	 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC 2017) จากสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรและประชารัฐรัฐวิสาหกิจดีเด่น จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวง 
การคลัง	รางวัลธนาคารเพ่ือลูกค้ารายย่อย (Best Retail Bank of the Year 2017)	จากวารสารการเงินธนาคาร รางวัลองค์กรโปร่งใส และ
รางวัลดีเลิศรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคล่ือนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน  
จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017 (3 ปีซ้อน)	จาก
นิตยสาร	BrandAge	และ	การได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/TEC 38500 : 2015 (รับรองระบบกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
IT Governance)	จากบริษัท	บูโร	เวอริทัส	เซอทิฟิเคชั่น	(ประเทศไทย)	จำากัด	ผลิตภัณฑ์ MyMo ได้รับรางวัลจากต่างประเทศ	ได้แก่	
รางวัล The Winner : Best Self - Service Banking Project in Thailand	จากงาน	The	Asian	Banker	Thailand	Country	Awards	2017  
รางวัล The Winner of The Prestigious International Innovation Awards 2017	จากงาน	International	Innovation	Awards	2017 
ณ	นครเซ่ียงไฮ้	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 รางวัล Highly Commended Excellence in Service Innovation	 จากงาน	The	8th	Retail 
Banker	 International	 Asia	 Trailblazer	 Awards	 2017	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 ส่งผลให้ผู้นำาองค์กรได้รับ	 รางวัลนักการเงินแห่งป ี
(Banker of the year) 2 ปีซ้อน จากนิตยสารดอกเบี้ยและหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ	และ	รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงิน
และธนาคาร	จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2561 : ปีแห่งการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย : The Best & Biggest Local Bank in Thailand

	 คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี	2561	ขยายตัวร้อยละ	3.6	-	4.6	
ปรับตัวดีขึ้นจากแรงส่งของภาคการส่งออกและภาคบริการ	
ตามจำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีคาดว่าจะขยายตัวได้ดีตลอด
ทั้งปี	 อีกทั้งยังมีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ 
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบจำานวนมาก	 เป็นแรงขับเคลื่อน 
การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศให้ขยายตัวอย่าง 
มีนัยสำาคัญ	 โดยมีปัจจัยเสี ่ยงจากความผันผวนของอัตรา 
แลกเปลี่ยน	 หนี้ครัวเรือน	 ยังอยู่ในระดับสูง	 ส่งผลให้กำาลังซื้อ
ขยายตัวได้ไม่มาก	 และคุณภาพของหนี้ครัวเรือนและธุรกิจ	
SMEs	มีแนวโน้มด้อยลง

	 ทิศทางการดำาเนินงานของธนาคารออมสินในปี	 2561	 ซึ่ง
เป็นปีท่ี	105	 ของธนาคารออมสิน	 มุ่งสู่การเป็นธนาคารทีด่ี
ที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	“The	Best	&	Biggest	Local	
Bank	in	Thailand”	ด้วยการปรับ	Business	Model	จาก	Savings	
Bank	 เป็น	Savings	&	 Loan	Bank	 การสร้างสมดุลระหว่าง 
เป้าหมายด้านธุรกิจและด้านสังคม	 เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน	
การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว 
ต่อการพัฒนาธุรกิจและบริการในยุคดิจิทัล

	 ในนามของคณะผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างธนาคารออมสิน	
ขอขอบคุณลูกค้า	 พันธมิตร	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน	 
ท่ีมอบความไว้วางใจให้ธนาคารออมสิน	และเป็นมิตรท่ีดีมาโดยตลอด	
ท้ังนี้	ขอให้คำามั่นว่าธนาคารออมสิน	จะสร้างสรรค์นวัตกรรม
บริการทางการเงินท่ีมีคุณค่านำามาซ่ึงความพึงพอใจสูงสุดของ
ทุกกลุ่มลูกค้า	 และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาคประชาชน	ในการขับเคล่ือนประเทศไทยเข้าสู่	 “Thailand	4.0”	
และ	“ไทยนิยม	ยั่งยืน”

(นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
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ก�รพัฒน�ศักยภ�พในด้�นต่�งๆ ของธน�ค�ร
ทั้งกระบวนก�รท�งธุรกิจ ก�รบริห�รจัดก�ร

ก�รตรวจสอบและควบคุมภ�ยใน ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ภ�ยใต้ก�รกำ�กับและตรวจสอบโดยธน�ค�รแห่งประเทศไทย

เป็นที่ประจักษ์ต่อส�ธ�รณชน ทำ�ให้ได้รับก�รยกย่องและได้รับมอบร�งวัลต่�งๆ ม�กม�ย
ที่สร้�งคว�มภ�คภูมิใจ และผลักดันให้ธน�ค�รออมสิน

ก้�วสู่ก�รเป็นธน�ค�รที่ดีที่สุดของคนไทย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน ประจำาปี 2560
	 คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน	ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร	จำานวน	3	ท่าน	ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน 
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำาหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน	ท้ังน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ขอบเขต	อำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน	และตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555	คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	
กระทรวงการคลัง	และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ในปี	2560	คณะกรรมการธนาคารออมสิน	ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้

	 โดยมีรองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ในระหว่างปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	ร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	(ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)	ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง	 รวม	13	ครั้ง	 เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	Corporate	Governance)	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินทราบทุกครั้ง	สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

ตามคำาสั่งธนาคารออมสิน	เฉพาะที่	2-22/2559	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	สั่ง	ณ	วันที่	19	กุมภาพันธ์	2559	
โดยมีผลตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	2558	ถึง	วันที่	20	กุมภาพันธ์	2560	ประกอบด้วย		 	 	
	 นายพิษณุ		 วิชิตชลชัย	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 นายเจษฎา	 พรหมจาต	 กรรมการตรวจสอบ
	 นายชูศักดิ์	 สาลี	 	 กรรมการตรวจสอบ	
ตามคำาสั่งธนาคารออมสิน	 เฉพาะท่ี	2-29/2560	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	สั่ง	ณ	วันที่	30	มีนาคม	2560	 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่	20	กุมภาพันธ์	2560	ถึงปัจจุบัน	ประกอบด้วย								
	 นายพิษณุ		 วิชิตชลชัย	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 นายเจษฎา	 พรหมจาต	 กรรมการตรวจสอบ
	 นายชูศักดิ์	 สาลี	 	 กรรมการตรวจสอบ	

1.

2.

การสอบทานงบการเงิน  
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส	 และการตรวจสอบงบการเงิน 
ก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจำาปี	 ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ	 ผู้สอบบัญชี	 และฝ่ายบริหาร	 รวมถึงพิจารณา 
การวเิคราะห์ผลการดำาเนนิงานและฐานะการเงนิของธนาคารในประเดน็ท่ีมีนยัสำาคญั	และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน	์เพือ่ให้มัน่ใจวา่ 
กระบวนการจัดทำางบการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญเพียงพอ	 มีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 และเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการรายงานผลการดำาเนินงานตามโครงการลดภาระหน้ีข้าราชการครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	
และแนวทางการแก้ไขปัญหา	NPLs	การรับฟังเสียงลูกค้า	การแก้ไขปัญหากรณีเกิดภัยคุกคามสารสนเทศกับตู้	ATM	ของธนาคารออมสิน	
โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์	 (Digital	 Banking)	
แนวปฏิบัติในการป้องกันความเส่ียงของระบบ	ATM	ตามข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย	ปี	2559	การติดตามมาตรการเพ่ือรับมือ
การแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่	Wanna	Crypt	การตรวจสอบระบบการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ี
ให้บริการเคร่ือง	ATM	/	VISA	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการของธนาคารออมสินมีความเหมาะสม	
รัดกุมเพียงพอ	 และมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงมีการสอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงรายเดือนและรายไตรมาส	 เพ่ือลดหรือควบคุม
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 เหมาะสม	 มีประสิทธิภาพ	 และไม่สง่ผลกระทบตอ่ธนาคารออมสิน	 พร้อมท้ังได้เสนอแนะแนวทาง 
เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมท่ีรัดกุม	ป้องกันความเส่ียง	ความเสียหาย	และการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึน	

การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการกำากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	 การติดตามการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม 
ผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย	และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	รวมถึงการสอบทานและการติดตามการปฎิบัติ
ตามระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	ประกาศ	และคำาส่ังท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานของธนาคารออมสิน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้ม่ันใจว่าทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสร้างระบบการควบคุมภายในให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	
ขอบเขตการปฏิบัติงาน	สิทธิ	หน้าท่ี	และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี	รวมถึงได้อนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบ	ประจำาปี	2560	 
การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 ปี	2560	 แผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน	 โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากน้ี	 เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจในงานตรวจสอบภายในย่ิงข้ึน	 จึงจัดให้มีการประเมิน 
คุณภาพงานตรวจสอบ	และจัดทำาแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน	ประจำาปี	2561	รวมทั้ง	ได้มีการส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถ	และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต	และแนวทางในการสอบบัญชี	ข้อตรวจพบ	และข้อเสนอแนะ	
เพ่ือมิให้มีการปฏิบัติการตรวจสอบท่ีซ้ำาซ้อน	 ทำาให้เกิดการประสานงานท่ีดี	 ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงานและระดับธนาคารออมสินภาค	 เพ่ือรบัทราบนโยบาย	 แนวทางการบริหาร
จัดการ	 การควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานและธนาคารออมสินภาค	 รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ	 ในการบริหาร
จัดการ	ทั้งนี้	เพื่อหาแนวทางป้องกันและเสนอแนะการแก้ไข	มิให้เกิดผลกระทบต่อธนาคาร

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมท้ังมีการประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	รวมถึงการส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ารับการอบรม	
เพือ่เพ่ิมพูนความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และสนับสนุนการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ		

	 ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี	โดยได้รับค่าตอบแทน	เป็นเงิน	3,280,000.00	บาท					

	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	 
มีความโปร่งใส	เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	โดยไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล	ทรัพยากร	และความร่วมมือจากธนาคารออมสิน	

		(นายพิษณุ		วิชิตชลชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานการดำาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร 
และหน่วยงานที่กำากับดูแลธนาคาร 

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี  

การหารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงานและระดับธนาคารออมสินภาค

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
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การตรวจสอบภายใน

		 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ	 เป็น 
กระบวนการให้ความเชื่อมั่น	 (Assurance	 Service)	 และ
การให้คำาปรึกษา	 (Consulting	 Service)	 อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ	 เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำาเนินงาน
ขององค์กร	

	 โดย	กลุ่มตรวจสอบมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ด้วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
การควบคุมภายใน	 และการกำากับดูแลภายในองค์กรอย่าง
เป็นระบบและเป็นระเบียบ	โดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 ระเบียบ
กระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2555	 และ
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	
ปี	2555	รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี	ระเบียบ	และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร

	 	ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความสำาคัญ
และส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน	 ในการ
วางแผนและลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบ	 โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน	 คือ	 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน	 ภายในธนาคาร	 เพื่อให้สามารถ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

	 	ในปี	2560	กลุ่มตรวจสอบปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ	ดังนี้
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 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน   

 โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน

 การปฏิบัติงานและการรายงาน

 การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน

 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบ 

	 	ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ำา
กว่าปริญญาตรี	 และกลุ่มตรวจสอบส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับความรู้	ทักษะ	และพัฒนาความสามารถต่างๆ	ตามภาระหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย	 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเช่ียวชาญ	 มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม	 สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน	 โดยกำาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง	และส่งผู้ตรวจสอบภายใน
เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า	 40	 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	 ปัจจุบนัมี
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพรวมทั้งสิ้น	 4	 วุฒิบัตร	
ได้แก่	วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต	
(Certified	Information	System	Auditor	:	CISA)	จำานวน	7	คน	
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 (Certified	 Public	
Accountant	:	CPA)	จำานวน	2	คน	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในของประเทศไทย	 (Certified	 Professional	 Internal	
Auditors	of	Thailand	:	CPIAT)	จำานวน	16	คน	และ	Certified	
Information	Security	Management	System	Auditor	2	Lead	
Auditor	Training	Course	(Based	on	ISO/IEC	27001	:	2013	
standard)	จำานวน	2	คน	

	 	กลุ่มตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ	 มีการ
รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 รวมทั้งได้จัดทำากฎบัตรกลุ่ม 
ตรวจสอบ	ซึ่งกำาหนดบทบาทความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
และเผยแพร่ให้พนักงานในธนาคารออมสินทุกคนรับทราบ	
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกคร้ัง

		 กลุ่มตรวจสอบจัดทำาแผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน	
ประกอบด้วย	แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	แผนการตรวจสอบ
ประจำาปี	 และแผนการตรวจสอบในรายละเอียด	 พิจารณาจาก
ความเสี่ยงท่ีอาจทำาให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและธนาคาร
ไม่บรรลุผลตามที่กำาหนดไว้	 มีการนำาปัจจัยเสี่ยงของสายงาน
บริหารความเสี่ยงมาใช้ทุกปัจจัย	 ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่กลุ่ม
ตรวจสอบกำาหนดขึ้น	 เพื่อจัดลำาดับความเสี่ยงในการกำาหนด
แผนการตรวจสอบ	 ให้มีความสอดคล้องกับทรัพยากรของ 
กลุ่มตรวจสอบ	 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร	
เม่ือผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุง	จะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจดำาเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน	
และจัดทำารายงานสรุปผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี	 นำาเสนอผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินและคณะกรรมการตรวจสอบ

	 กลุ่มตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังการ
ปฏบัิติงานตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ	การประเมินตนเอง	และ 
การประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร	โดยนำาผลการประเมิน
ท้ังหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน	นอกจากน้ี	 ยังมีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน	(Quality	Assessment	Review:	QAR)	โดย
ผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก	5	ปี	โดยครั้งสุดท้ายมีการประเมิน
ในปี	2558	และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
กลุ่มตรวจสอบตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน

	 กลุ่มตรวจสอบมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบ 
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	 ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง	
และมีการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตาม 
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ	โดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ท่ีเก่ียวข้อง

	 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วนและ
ความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	
ระเบียบ	 นโยบาย	 คำาสั่งต่างๆ	 ที่เกี ่ยวข้อง	 ระบบงานท่ีมี 
ผลกระทบสำาคัญต่อการดำาเนินงานและการรายงานความ
เหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน	 รวมทั้งประเมินว่าการ

ใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	
กลุ่มตรวจสอบให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ	COSO	 โดยในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกคร้ังจะมี 
การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม	 การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม	 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังมีการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน	 เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ในองค์กร
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คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
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นายกุลิศ สมบัติศิริ อายุ 54 ปี

• ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สาขาการคลังสาธารณะ	San	Diego	State	University,	U.S.A.
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	University	of	Southern	California,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	2560		 กรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จำากัด
•	 พ.ศ.	2558	-	2559		 กรรมการ	สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
•	 พ.ศ.	2557	-	2558			 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2557	-	2558		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด
•	 พ.ศ.	2554	-	2557				 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2553	-	2554				 ท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ	สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		กระทรวงการคลัง	
•	 พ.ศ.	2551	-	2553			 รองผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2550	-	2551	 ผู้อำานวยการสำานักบริหารเงินตรา	กรมธนารักษ์	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2548	-	2549	 รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 
	 	 สำานักงาน	กสทช.

การอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	124/2009	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นท่ี	6	สถาบันการพลังงาน
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นท่ี	10
•	 หลักสูตร	การพัฒนานักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นท่ี	40	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	สำานักงานคณะกรรมการ 
	 ข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	54	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•		กรรมการ	และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย



38 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นายประภาศ  คงเอียด อายุ 55 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

การศึกษา
•	 International	Tax	Program	Certificate	and	Master	 
	 of	Laws	(ITP/LL.M.),	Harvard	Law	School,	
	 Harvard	University,	Massachusetts,	U.S.A.
•	 ประกาศนียบัตร	กฎหมายภาษีอากร	สำานักอบรม 
	 ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ประกาศนียบัตร	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษา 
	 กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	 
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ
	 	 นโยบายรัฐวิสาหกิจ
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร 
	 	 หน้ีสาธารณะ	
•	 พ.ศ.	2558	-	2560	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2558	-	2558		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2555	-	2558		 ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2555	-	2555	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
•	 พ.ศ.	2546	-	2555	 ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
•	 พ.ศ.	2544	-	2546	 ผู้พิพากษาประจำากระทรวง	
	 	 ช่วยงานในตำาแหน่งผู้พิพากษา
	 	 ศาลภาษีอากรกลาง

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•		กรรมการบริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

การอบรม
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	 
	 รุ่นท่ี	21	วิทยาลัยการยุติธรรม	สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
	 ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูงเพ่ือการสร้างชาติ	(นสช.)	
	 รุ่นท่ี	3	สถาบันการสร้างชาติ	(สกสช.)
•	 หลักสูตร	การกำากับกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร 
	 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นท่ี	15	 
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	56	วิทยาลัย 
	 ป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ประจำาปี 
	 การศึกษา	2555	-	2556
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นท่ี	6
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	 
	 รุ่นท่ี	21

•	 หลักสูตร	Chartered	Director	Class	(CDC)	รุ่นท่ี	9/2015	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	 
	 (RCL)	รุ่นท่ี	2/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลกัสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	 
	 รุ่นท่ี	22/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	Update	(DCPU)	
	 รุ่นท่ี	2/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	172/2013	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นท่ี	20/2013	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	
	 รุ่นท่ี	6/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	
	 รุ่นท่ี	16/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	 
	 (RNG)	รุ่นท่ี	4/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นท่ี	44/2013	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นท่ี	32/2013	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 International	Tax	Law	Course,	Center	for	Commercial	Law	
	 Studies,	Queen	Mary,	University	of	London
•	 Executive	Development	Program	on	International	Business	
	 Transaction	and	Taxation,	Duke	Center	for	International	
	 Development,	Duke	University,	U.S.A.
•	 60th	International	Congress	of	the	International	Fiscal	Association,	 
	 International	Fiscal	Association,	Amsterdam,	the	Netherlands	
•	 59th	International	Congress	of	the	International	Fiscal	Association,	 
	 International	Fiscal	Association,	Buenos	Aires,	Argentina	
•	 57th	International	Congress	of	the	International	Fiscal	Association,	 
	 International	Fiscal	Association,	Sydney,	Australia	
•	 International	Taxation,	The	University	of	New	South	Wales,	
	 Australia
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นายสุทธิชัย  สังขมณี อายุ 61 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2557	-	2559	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2556	-	2557	 อธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2556	-	2556	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2555	-	2556	 รองอธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2551	-	2555	 สรรพากรภาค	3	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง

การอบรม
•	 หลักสูตร	การพัฒนานักบริหารระดับสูง	(นบส.)	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
	 พลเรือน	(ก.พ.)
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	55	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เนอวานา	ไดอิ	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด



40 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นายพิษณุ  วิชิตชลชัย อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	Central	Missouri	State,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	West	Virginia,	U.S.A.

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2559	-	2560	 กรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายตราสารหน้ี	บริษัทหลักทรัพย์	เออีซี	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2557	-	2559	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	คันทร่ี	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2555	-	2557		 กรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัทหลักทรัพย์	เคทีบี	(ประเทศไทย)	จำากัด
•	 พ.ศ.	2553	-	2555		 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	โกลเบล็ก	จำากัด
•	 พ.ศ.	2545	-	2553		 กรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัทหลักทรัพย์	โกลเบล็ก	จำากัด 
•	 พ.ศ.	2544	-	2548		 ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
•	 พ.ศ.	2534	-	2543		 ผู้ช่วยกรรมการและกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	ดอยช์	มอร์แกน	เกรนฟิวล์	(ประเทศไทย)	จำากัด
•	 พ.ศ.	2531	-	2534		 ผู้จัดการฝ่ายสถาบันและต่างประเทศ	บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จำากัด	(มหาชน)

การอบรม
•	 หลักสูตร	การกำากับกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	รุ่นท่ี	15	สถาบัน 
	 พระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	Class	39/2016	สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นท่ี	20/2015	สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่ี	22/2004	สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 41

นางวรรณิภา ภักดีบุตร อายุ 55 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	San	Diego	State	University,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	โอสถสภา	จำากัด
•	 พ.ศ.	2546	-	2559	 รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ยูนิลีเวอร์	ไทย	เทรดด้ิง	จำากัด
•	 พ.ศ.	2542	-	2546	 กรรมการอำานวยการฝ่าย	บริษัท	ยูนิลีเวอร์	ไทย	เทรดด้ิง	จำากัด

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี																																																																																								



42 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นายเจษฎา พรหมจาต อายุ 56 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
•		ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•		ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•		พ.ศ.	2559	-	2560		 กรรมการบริหาร	บริษัท	ชูไก	จำากัด	 
	 	 (มหาชน)
•		พ.ศ.	2558	-	2559	 	กรรมการตรวจสอบ	และท่ีปรึกษา
	 	 คณะกรรมการบริหาร	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
•		พ.ศ.	2557	-	2559	 	กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 
	 	 บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)
•		พ.ศ.	2557	-	2559		 กรรมการ	บริษัท	เดอะเครนเซอร์วิส	จำากัด
•		พ.ศ.	2557	-	2559		 กรรมการ	บริษัท	เดอะเครนแหลมฉบัง	จำากัด
•		พ.ศ.	2557	-	2559	 	กรรมการ	บริษัท	เดอะเครนระยอง	จำากัด
•		พ.ศ.	2557	-	2559	 	กรรมการ	บริษัท	เดอะเครนเฮฟว่ีลิฟท์	จำากัด
•		พ.ศ.	2551	-	2558		 กรรมการ	บริษัท	ดีแลนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	 
	 	 จำากัด
•		พ.ศ.	2557	-	2557		รองประธานกรรมการ	บริษัท	ซ๊ีด	เอ็มคอท	 
	 	 จำากัด
•		พ.ศ.	2556	-	2557		รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	และปฏิบัติ 
	 	 หน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน	(CFO)	
	 	 บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)
•		พ.ศ.	2551	-	2557		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)
•		พ.ศ.	2552	-	2556		 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน	(CFO)	
	 	 บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)
•		พ.ศ.	2554	-	2555			กรรมการ	บริษัท	ทรูวิช่ัน	จำากัด	(มหาชน)
•		พ.ศ.	2552	-	2552		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัท	โรงพยาบาลปิยะเวช	จำากัด	 
	 	 (มหาชน)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•		กรรมการตรวจสอบ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
•		กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	การทางพิเศษ
	 แห่งประเทศไทย
•		กรรมการกำากับดูแลสัญญาร่วมดำาเนินกิจการโทรทัศน์สี	 
	 ระหว่าง	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	บางกอก 
	 เอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำากัด
•		กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เนช่ัน	
	 บรอดแคสต้ิง	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	(มหาชน)
•		กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	 
	 และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
•		กรรมการกำากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า 
	 บริเวณสามเหล่ียมย่านพหลโยธิน	ระหว่างการรถไฟ
	 แห่งประเทศไทย	และบริษัท	เซ็นทรัล	อินเตอร์พัฒนา	จำากัด

•		หลักสูตร	2016	IIA	International	Conference	in	New	York	 
	 สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•		หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร 
	 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	14	 
	 สถาบันพระปกเกล้า
•		หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที่	5/2559	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•		หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	 
	 รุ่นที่	12	สถาบันพระปกเกล้า
•		หลักสูตร	TCLA	Executive	Development	Program	(EDP)	
	 รุ่นที่	9	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•		หลักสูตร	นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม 
	 การทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที่	1	สถาบันการป้องกันและ 
	 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
•		หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นท่ี	7/2004	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	45/2004	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•		หลักสูตร	Telecommunication	Management	
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
•		หลักสูตร	2017	IIA	International	Conference	in	Sydney	 
	 สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor
•		หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	 
	 รุ่นที่	25/2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 
	 (IOD)



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 43

นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกุล อายุ 64 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2554	-	2556		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหารสายงาน	สายงานบริหารความเส่ียง	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	 
	 	 (มหาชน)
•	 พ.ศ.	2553	-	2554	 รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารสายงาน	สายงานกล่ันกรองสินเช่ือ	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2552	-	2553	 รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารสายงาน	สายงานธุรกิจขนาดใหญ่	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2552	-	2558	 กรรมการ	บริษัท	กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี	จำากัด
•	 พ.ศ.	2552	-	2557	 กรรมการ	บริษัท	หลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จำากัด
•	 พ.ศ.	2546	-	2556	 กรรมการ	บริษัท	ไทยนามพลาสติกส์	จำากัด	(มหาชน)

การอบรม
•	 หลักสูตร	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์	ปี	2552	รุ่นท่ี	5	(Ex	-	PSM	5)	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย 
	 เศรษฐกิจการคลัง	(มูลนิธิ	สวค.)
•	 หลักสูตร	โครงการสัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน	รุ่นท่ี	13/2004	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
	 และการเงินไทย

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี



44 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ
 ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2556	-	2559	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2556	-	2557	 ประธานคณะที่ปรึกษา	กองทัพบก
•	 พ.ศ.	2555	-	2556	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก	กองทัพบก
•	 พ.ศ.	2553	-	2555	 รองเสนาธิการทหารบก	กองทัพบก
•	 พ.ศ.	2552	-	2553	 แม่ทัพน้อยที่	1	กองทัพบก
•	 พ.ศ.	2551	-	2552	 รองแม่ทัพภาคที่	1	กองทัพบก

การอบรม
•	 หลักสูตร	ชั้นนายพัน	(Infantry	Officer	Advanced	Course)	สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	ชั้นนายพัน	(Regimental	Officer	Advanced	Course)	ออสเตรเลีย
•	 หลักสูตร	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
•	 หลักสูตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ชุดที่	50
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	3
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	16/2004	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี
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นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ อายุ 60 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
 ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	Master	of	Business	Administration	(MBA),	Tarleton	State	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ประกาศนียบัตร	ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์	University	of	Canberra	ออสเตรเลีย
•	 Mini	Master	of	Business	Administration	(MBA)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิเทศศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2558	-	2560	 กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	Bank	-	ADB)
•	 พ.ศ.	2558	-	2558	 รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2555	-	2558	 ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2551	-	2555	 อัครราชทูต	(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)	ประจำากรุงวอชิงตัน	ดี	ซี	สหรัฐอเมริกา
•		พ.ศ.	2549	-	2551	 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
	 	 กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2542	-	2548	 เศรษฐกร	6	-	8	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2538	-	2541	 หัวหน้าส่วนกำากับสมาชิก	และผู้อำานวยการฝ่ายสารนิเทศ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2536	-	2537	 เศรษฐกร	6	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2535	-	2536	 หัวหน้าส่วนกำากับบริษัทหลักทรัพย์	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)
•	 พ.ศ.	2527	-	2535	 เศรษฐกร	3	-	5	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

การอบรม
•	 หลักสูตร	วุฒิบัตรกรรมการ	(Director	Certification	Program	-	DCP)	รุ่นท่ี	211	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	วุฒิบัตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นท่ี	13	 
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นท่ี	75	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 หลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหาร	(Executive	Development	Program),	Kellogg	School	of	Management	สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้นำา	Stanford	University	สหรัฐอเมริกา

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย	จำากัด
•	 ประธานอนุกรรมการ	ด้านยุทธศาสตร์	กองทุนการออมแห่งชาติ
•	 ประธานอนุกรรมการ	การลงทุน	กองทุนการออมแห่งชาติ
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นายทวีศักดิ์  ฟุ้งเกียรติเจริญ อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	พาณิชย์ศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	พี	แพลนเนอร์	จำากัด
•	 พ.ศ.	2556	และ	2560		กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2548	-	2552	 กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป	บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม	

การอบรม
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงสำาหรับผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ	The	Senior	Administrators	Program	(2548)
	 SASIN	Graduate	Institution	of	Business	Administration	and	Kellogg	School	of	Management

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ฟังก์ช่ัน	อินเตอร์	เนช่ันแนล	จำากัด
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นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยุทธ อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	Finance	with	Distinction,	KATHOLIEKE	University,	Belgium
•	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2555	-	2558	 รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2553	-	2555	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายตลาดการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2549	-	2553	 ผู้อำานวยการอาวุโส	ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำารอง	สายตลาดการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

การอบรม
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(วตท.3)	รุ่นท่ี	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม”	(นมธ.3)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตร	การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ	และการดำาเนินนโยบายการเงิน
•	 หลักสูตร	Advanced	Management	Program,	Wharton	School	of	Management

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จำากัด
•	 อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน	กองทุนประกันสังคม
•	 อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง	กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
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การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	Washington	State	University	สหรัฐอเมริกา	(ทุนฟุลไบรท์)	
•	 ปริญญาโท	พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต	(พัฒนาการเศรษฐกิจวิเคราะห์และประเมินโครงการ)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน		 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 อนุกรรมการ	ป.ป.ช.	ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะท่ี	3	
	 	 คณะท่ี	6	(พ.ย.	2560	-	2564)
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการคดีพิเศษ	(กคพ.)
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	ด้านการศึกษา
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	เครือข่ายร่วมขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร	หอการค้าไทย	
	 	 ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน		 อ.ก.พ.	วิสามัญเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด	สำานักงานคณะกรรมการ
	 	 ข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 คณะกรรมการบริหาร	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่	(คำาส่ังกระทรวงพาณิชย์ท่ี	114/2560)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	THAILAND	SMEs	CENTER	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 รองประธาน	คณะกรรมการธุรกิจท่องเท่ียว	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคตะวันออก	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561	
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 รองประธาน	คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ	
	 	 หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าหอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการกิจการ	IMT-	GT	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการสายงานธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา	หอการค้าไทย
•		พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการ	ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง	หอการค้า

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อายุ 60 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ
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ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน		 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 อนุกรรมการ	ป.ป.ช.	ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะท่ี	3	
	 	 คณะท่ี	6	(พ.ย.	2560	-	2564)
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการคดีพิเศษ	(กคพ.)
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	ด้านการศึกษา
•	 พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	เครือข่ายร่วมขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร	หอการค้าไทย	
	 	 ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน		 อ.ก.พ.	วิสามัญเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือราชการใสสะอาด	สำานักงานคณะกรรมการ
	 	 ข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 คณะกรรมการบริหาร	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่	(คำาส่ังกระทรวงพาณิชย์ท่ี	114/2560)
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	THAILAND	SMEs	CENTER	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 รองประธาน	คณะกรรมการธุรกิจท่องเท่ียว	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคตะวันออก	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561	
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 รองประธาน	คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ	
	 	 หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าหอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน		 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการกิจการ	IMT-	GT	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2560	-	2561
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการสายงานธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา	หอการค้าไทย
•		พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการ	ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง	หอการค้า

การอบรม
•	 หลักสูตรพิเศษสำาหรับผู้บริหาร	Advance	Management	Program	(AMP	178),	Harvard	Business	School
•	 หลักสูตร	MIT	;	Sloan	School	of	Management	;	Entrepreneur	Development	Program	(EDP	2015)
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นท่ี	21		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร		
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	21/2002	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นท่ี	3
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัท	สหการประมูล	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริหารนโยบายและคณะทำางานปัญญาสมาพันธ์เพ่ือการวิจัยความเห็นสาธารณะ
•	 ผู้อำานวยการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)
•	 กรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง	(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ)	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	
•	 คณะทำางานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปช่ัน	หอการค้าไทย

•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการ	บริหารความเส่ียง	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2560	-	2561	 กรรมการ	พัฒนาสังคม	หอการค้าไทย
•	 พ.ศ.	2558	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการกำากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ	“พัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคม		
	 	 ของครัวเรือนไทย”	สำานักงานกองทุน	สนับสนุนการวิจัย
•	 พ.ศ.	2554	-	2561	 ท่ีปรึกษา	คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2559	-	2560	 ประธาน	คณะกรรมการบริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จำากัด
•	 พ.ศ.	2558	-	2560	 นายกสมาคม	สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2558	-	2559	 กรรมการ	ลดความเหล่ือมล้ำาและเศรษฐกิจพอเพียง	หอการค้าไทย	ประจำาปี	2558	-	2559
•	 พ.ศ.	2554	-	2557	 กรรมการ	นโยบายสถาบันการเงิน	(กนส.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2549	-	2551	 กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นายยรรยง เต็งอำานวย อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	วิทยาศาสตร์	Computer	Science	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	Iowa	State	University
•	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	Computer	Science	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร	(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	วิทยาลัยนานาชาติ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
•	 พ.ศ.	2519	-	2557	 อาจารย์ภาควิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ	กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
•	 ประธานกรรมการ	คณะอนุกรรมการด้านความม่ันคงปลอดภัย	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงดิจิทัล
	 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
•	 กรรมการ	คณะอนุกรรมการมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 
	 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
•	 ประธานคณะทำางาน	คณะทำางานพิจารณากล่ันกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	กระทรวงศึกษาธิการ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายโครงการเครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา	(University	Network	:	UniNET)	
	 สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
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การศึกษา
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	(การจัดการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
•	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
•	 ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(BBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
•	 พ.ศ.	2555	-	2557	 รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	

การอบรม
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นท่ี	21	(บยส.)	วิทยาลัยการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นท่ี	22	(วตท.)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นท่ี	6	(ปรม.)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่นท่ี	116	(DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์	รุ่นท่ี	2	(ปธพ.)	สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
•	 หลักสูตรพิเศษ	สำาหรับผู้นำาระดับสูงด้านการเมืองการปกครองเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริของ
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รุ่นที่	1	(สมพ.)	สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน	(ประเทศไทย)	
•	 หลักสูตร	เสาหลักเพ่ือแผ่นดินผู้นำาระดับสูงตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รุ่นที่	2	(สนพ.)	
	 สมาคมเสาหลักเพ่ือแผ่นดิน	(ประเทศไทย)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย อายุ 58 ปี

• กรรมการและเลขานุการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
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นางปรารถนา มงคลกุล อายุ 53 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
 และสิ่งแวดล้อม
 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 30 มกราคม 2560)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2554	-	ปัจจุบัน		ประธานกรรมการบริษัท	บูติค	คอนซัลต้ิง	กรุ๊ป	จำากัด
•	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	เลขานุการ	และเหรัญญิกมูลนิธิ	ดร.	กำาจัด	-	ปราณี	มงคลกุล 
•	 พ.ศ.	2555	-	2558	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	แม็คกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2541	-	2554		 ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินบริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนช่ันแนล	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 และบริษัท	ไมเนอร์คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2535	-	2541		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำากัด	(มหาชน)

การอบรม
•	 หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่น	13/2558	
	 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
•	 หลักสูตร	Thai	Intelligent	Investors	รุ่นท่ี	1/2555	สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
•	 หลักสูตร	Advanced	Management	Program	180	Harvard	Business	School	
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	รุ่นท่ี	6/2551	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	Chief	Financial	Officer	Certification	Program	รุ่นท่ี	1/2547	สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 แห่งประเทศไทย
•	 หลักสูตร	ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท	รุ่นท่ี	37/2003	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 Director	Diploma	Examination	The	Australian	Institute	of	Directors	Association

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	
•	 กรรมการ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำากัด
•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ดุสิตธานี	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	เอฟเอ็น	แฟคตอร่ี	เอ๊าท์เลท	จำากัด
•	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ที.เค.เอส.เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)
•	 ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
•	 กรรมการอำานวยการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
•	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	และวิทยากร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2557	-	2560	 ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2550	-	2557	 สรรพากรภาค	สำานักงานสรรพากรภาค	5	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
•	 พ.ศ.	2546	-	2550	 สรรพากรภาค	สำานักงานสรรพากรภาค	9	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง

การอบรม
•	 หลักสูตร	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	สำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปศส.)	รุ่นท่ี	2	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	48	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 หลักสูตร	การพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง	(พตส.)	รุ่นท่ี	3	สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง
	 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท	ไทยสมายล์แอร์เวย์	จำากัด																																																																																														

นายพิพัฒน์ ขันทอง อายุ 60 ปี

•  กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของ
 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
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นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ อายุ 55 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาโท	Master	of	Economics,	Macquarie	University,	Sydney,	Australia
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน	 ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2559	-	2560	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2558	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2556	-	2558	 กรรมการบริหารสำารองของกลุ่มธนาคารโลก
•	 พ.ศ.	2553	-	2556	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2549	-	2553	 อัครราชทูต	(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)	สำานักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
	 						 ประจำาสหราชอาณาจักรและยุโรป	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ
•	 พ.ศ.	2548	-	2549	 ผู้อำานวยการ	สำานักนโยบายการเงิน	การออม	และการลงทุน	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 พ.ศ.	2547	-	2548	 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการเงิน	สำานักนโยบายการเงิน	การออม	และการลงทุน
	 	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

การอบรม
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	School

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย
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นายชูศักดิ์ สาลี อายุ 64 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ
 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 15 มกราคม 2561)

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Sul	Ross	State	University	Texas,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2553	-	2559	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2540	-	2559	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2547	-	2550	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงศรี	จำากัด
•	 พ.ศ.	2541	-	2547	 กรรมการ	บริษัท	อยุธยา	ดีเวลลอปเม้นท์	ลีสซิ่ง	จำากัด
•	 พ.ศ.	2536	-	2540	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	เอกธนา	จำากัด	(มหาชน)
•	 พ.ศ.	2533	-	2536	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง	ประเทศไทย	จำากัด
•	 พ.ศ.	2528	-	2536	 ผู้อำานวยการฝ่ายสินเชื่อรายย่อย	Business	and	Professional	Lending
	 	 ธนาคารซิตี้แบงก์	ประเทศไทย
•	 พ.ศ.	2522	-	2527	 ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายสินเชื่อ	(Corporate	Lending)	ธนาคารทิสโก้

การอบรม
•	 หลักสูตร	เพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
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คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน

นายบุญสน เจนชัยมหกุล 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ	54	ปี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
อายุ	58	ปี

การศึกษาการศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการทำางาน การอบรม

การอบรม

ตำาแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน

ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการ
จัดการอุตสาหกรรม)	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย	(Asian	Institute	of	Technology)
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	(การจัดการ)	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ
การจัดการ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาเอก	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(BBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส	
	 	 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553	-	2558		 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
2526	-	2557		 รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่น	149/2011	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า	และการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นท่ี	6	
สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นท่ี	1	
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)	
หลักสูตร	นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นท่ี	6	
สำานักงานศาลปกครอง
หลักสูตร	วิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นท่ี	6	
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นท่ี	21	(บยส.)	
วิทยาลัยการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นท่ี	22	(วตท.)	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นท่ี	6	(ปรม.)	
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่นท่ี	116	(DCP)	สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตร	ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์	รุ่นท่ี	2	
(ปธพ.)	สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
หลักสูตรพิเศษ	สำาหรับผู้นำาระดับสูงด้านการเมืองการปกครองเพ่ือสนับสนุน
การดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รุ่นท่ี	1	
(สมพ.)	สมาคมเสาหลักเพ่ือแผ่นดิน	(ประเทศไทย)	
หลักสูตร	เสาหลักเพ่ือแผ่นดินผู้นำาระดับสูงตามแนวพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รุ่นท่ี	2	(สนพ.)	สมาคมเสาหลักเพ่ือแผ่นดิน	(ประเทศไทย)

กรรมการ	บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)
กรรมการ	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
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นางสาวกรประณม วงษ์มงคล 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มยุทธศาสตร์
อายุ	59	ปี

นางวิภาภรณ์  ชัยรัตน์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		กลุ่มบริหารความเส่ียง
อายุ	55	ปี

การศึกษา การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการทำางาน 

การอบรม

การอบรม

ตำาแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน

ตำาแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน

ปริญญาโท	
-	 MBA	International	Business,	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-	 M.A.	in	Ed.,	Southeast	Missouri	State	University,	สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
Certificates	of	Credit	Risk	Analysis	:	ABN	AMRO	Academy,	Singapore
Certificates	of	Credit	Lending	Program	:	Moody’s	Institution

ปริญญาโท		สาขาบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี		สาขาการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มยุทธศาสตร์
2555	-	2559		 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มปฏิบัติการ		
2551	-	2555				ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานบริหารความเส่ียง
2551	-	2559			 กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)
2555	-	2559				กรรมการ	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
2554	-	2557			กรรมการ	องค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย
2550	-	2552		 กรรมการ	บริษัท	จี	สตีล	จำากัด	(มหาชน)
2549	-	2550	 กรรมการ	บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน	(บบส.)
2546	-	2549		 ผู้อำานวยการฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ	ธนาคารยูโอบี	จำากัด	(มหาชน)	
2544	-	2545			ผู้อำานวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจ	ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ	 
	 	 จำากัด	(มหาชน)

2558	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มบริหารความเส่ียง
2553	-	2558		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานบริหารเงินและ
	 	 ต่างประเทศ	 				
2551	-	2553	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ
2550	-	2551	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	สายงานการลงทุน

หลักสูตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์	คณะเศรษฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นท่ี	3		
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
-	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI	16/2016)
-	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)

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	59	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	
รุ่นท่ี	15	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นท่ี	199/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรนักบริหารการคลัง	(นบค.)	รุ่นท่ี	3	(Fiscal	Management	Program)
สถาบันวิทยาการและเศรษฐกิจและการคลัง	กระทรวงการคลัง
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ	(นคอ.)	รุ่นท่ี	1	
สถาบันวิทยาการและเศรษฐกิจและการคลังกระทรวงการคลัง

2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์	จำากัด	(มหาชน)	

2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559	-	ปัจจุบัน	 บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ประจำาปี	2559	
	 	 (คร้ังท่ี	3)	(ผู้เช่ียวชาญในสาขาการเงิน	การธนาคาร	สาขา
	 	 การบัญชี	และสาขาพาณิชย์	(การค้า/ลงทุน))	สำานักงาน
	 	 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง
	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำากัด
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58 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นายนำาพร ยมนา
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล
อายุ	57	ปี

นายอิสระ วงศ์รุ่ง 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าบุคคล
อายุ	51	ปี

การศึกษา การศึกษา

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประวัติการทำางาน 
ประวัติการทำางาน 

การอบรม
การอบรม

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์การคลัง	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การบริหารธุรกิจท่ัวไปและการเงิน)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(AU)	
(นักเรียนทุนธนาคารทิสโก้)
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การจัดการท่ัวไปและการตลาด)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(AU)	
(นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการลงทุน	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)
คณะทำางานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำาผิดอย่างย่ังยืน	กระทรวงยุติธรรม
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิประจำาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	กระบวนการ	ยุติธรรมและกิจการ
ตำารวจ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	การศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และ	การท่องเท่ียว																																															
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ท่ีปรึกษา	สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและสัมมาชีพ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ระบบทางไกลฯ	ตามพระราชดำาริ	ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี																																																																					
ท่ีปรึกษาสภาวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน	ด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
รองประธาน	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม”	(นมธ.)	รุ่นท่ี	5	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองประธานรุ่น	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง	รุ่นท่ี	5	(สวปอ.มส.5)	
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2558	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		กลุ่มทรัพยากรบุคคล
2553	-	2558	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานทรัพยากรบุคคล	 
	 	 ธนาคารออมสิน
2551	-	2553	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	สายงานเงินฝาก
	 	 ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์	
2547	-	2551	 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ธนาคารออมสิน
	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก	ธนาคารออมสิน
	 	 ผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวยการ	ธนาคารออมสิน

2558	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าบุคคล	
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	สถาบันธนาคารออมสินโลก	(WSBI)	(วาระ	3	ปี)
2557	-	2558	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการสรรหาและ 
	 	 พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอร่ี	จำากัด	(มหาชน)
2557	-	2558	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	โปรเฟสช่ันแนล	เวสต์	 
	 	 เทคโนโลยี	(1999)	จำากัด	(มหาชน)
2555	-	2557	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ลีสซ่ิงกสิกรไทย	จำากัด	
2548	-	2554	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ลีสซ่ิงกสิกรไทย	จำากัด

หลักสูตร	เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ	(Problem	Solving	
&	Decision	Making)
หลักสูตร	Senior	Management	Leadership	Development	Nanyang	
Business	School,	Singapore	โดย	Government	Savings	Bank	and	HayGroup	
หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์การภาครัฐ	(IRDP)
หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	(PDI)	รุ่นที่	17	สถาบันพระปกเกล้า

กำาลังศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นท่ี	60	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรสำาหรับกรรมการชุดย่อย	Boards	that	Make	a	Difference	(BMD)	รุ่นท่ี	4/2017	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นท่ี	24/2017
หลักสูตรสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	รุ่นท่ี	
5/2015	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง	(บงส.)	รุ่นที่	2	กรมบัญชีกลาง	
กระทรวงการคลัง
หลักสูตรสำาหรับกรรมการบริษัท	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	114/2015	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม”	(นมธ.)	รุ่นท่ี	5	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงข้ันสูง	รุ่นท่ี	5	(สวปอ.มส.5)	สมาคมวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร	
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง	ภูมิพลังแผ่นดิน	รุ่นท่ี	1	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับนักบริหาร
ระดับสูง	รุ่นท่ี	15	(ปปร.15)	สถาบันพระปกเกล้า

กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
กรรมการบริษัท	ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 59

นายวิทัย รัตนากร
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
(ดำารงตำาแหน่งถึงวันท่ี	14	เมษายน	2561)
อายุ	47	ปี	

นายโชคชัย  คุณาวัฒน์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มปฏิบัติการ
อายุ	53	ปี

การศึกษา
การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

ประวัติการทำางาน 

การอบรม

การอบรม

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท		 เศรษฐศาสตร์การเมือง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	 กฏหมายธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท		 การเงิน	Drexel	University,	U.S.A.
ปริญญาตรี	 เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate	of	Commercial	Credit	Skills	Assessment	:	Omega	
Performance	Corporation

ต.ค.60	-	ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2559	-	2560	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
2558	-	2559	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
2554	-	2557	 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน	บริษัท	สายการบินนกแอร์	จำากัด	 
	 	 (มหาชน)										
2553	-	2554	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด
2550	-	2553	 กรรมการ	บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย	จำากัด
2550	-	2551	 กรรมการ	บริษัท	จีพีเอฟพร็อพเพอร์ต้ี	แมเนจเม้นท์	จำากัด
2548	-	2553	 กรรมการ	บริษัท	แอลซี	(ไทยแลนด์)	จำากัด
2548	-	2553	 กรรมการ	บริษัท	สหไทยสตีลไพพ์	จำากัด	(มหาชน)
2546	-	2553	 ผู้อำานวยการอาวุโส	สำานักลงทุนทางเลือก	(ฝ่ายลงทุนพิเศษ)	
	 	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

2559	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มปฏิบัติการ
2558	-	2559	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานบริหารหนี้และ 
	 	 กฎหมาย
2556	-	2558	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	สายงานการตลาด
2547	-	2556	 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง	
(นยปส.)	รุ่นที่	7
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	17	
ศาลยุติธรรม
หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	5
Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่นที่	7	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
The	Executive	Program	for	Senior	Management	(EX-PSM)	รุ่นที่	3
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(สวค.)
Financial	Executive	Development	Program	(FINEX)	รุ่นที่	17	
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
สำาหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	21	(ปปร.รุ่นที่	21)	:	สถาบันพระปกเกล้า
Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	8	:	มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รุ่นที่	5	:	สถาบันพระปกเกล้า
RCL	9/2017	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
โครงการสัมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน	รุ่นที่	22	:	สมาคมสถาบัน
การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย	(TIBFA)

กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการและกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำากัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์	สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะท่ีปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำากับบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	-	TRIS
อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน
คณะกรรมการประเมินกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	-	TRIS
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นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
อายุ	59	ปี

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

การอบรม

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ปริญญาโท	สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	(การพัฒนา)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

2559	-	ปัจจุบัน		 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ		
2553	-	2559					ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
2551	-	2553	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
2547	-	2551					ผู้อำานวยการธนาคารออมสินภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	
รุ่นที่	5	(ปธพ.5)	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	รุ่นที่	4	(นมธ.4)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท	บลจ.ธนชาต	จำากัด
กรรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์
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นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
อายุ	57	ปี	

การศึกษา

ประวัติการทำางาน 

การอบรม

ตำาแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน

ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เศรษฐศาสตร์เกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559	-	ปัจจุบัน		รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าฐานรากและ 
	 	 สนับสนุนนโยบายรัฐ
2558	-	2559		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานปฎิบัติการ
	 	 ลูกค้าบุคคล
2558		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานลูกค้าฐานราก
2553	-	2559		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานธุรกิจสินเชื่อ
	 	 ลูกค้าบุคคล

GSB	Leadership	Program	for	Senior	Management	Nanyang	Technology	
ประเทศสิงคโปร์
หลักสูตร	GSB	Advance	Executive	Program	กรุงนิวยอร์ค	สหรัฐอเมริกา	
บจ.	ไอบีเอ็ม	ประเทศไทย
Financing	for	Energy	Efficiency	and	Renewable	Energy	Project	
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
หลักสูตร	“GSB	Middle	Management	Leadership	Program”	
ประเทศสิงคโปร์
Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	รุ่นที่	9/2017	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

กรรมการผู้แทน	บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำากัด
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นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล
อายุ	58	ปี	

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ
อายุ	55	ปี

การศึกษา การศึกษา

ประวัติการทำางาน 
ประวัติการทำางาน 

การอบรม การอบรม

ตำาแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน

ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

2559	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล
2558	-	2559	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการสาขา	5
2556	-	2558	 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
2553	-	2556	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสินภาค

2559	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ
2556	-	2559	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานตรวจสอบภายใน
2552	-	2556	 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
2546	-	2552	 รองผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หลักสูตร	The	new	frontier	of	banking	business	in	the	digital	world
หลักสูตร	Credit	Skill	for	Creditor	Expert	(Module	A,D)	คณะกรรมการสินเช่ือ	
รุ่นที่	4	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	6/2559	มูลนิธิวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร	SDGs	and	Post-2015	Business	Engagement	A
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวทางระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	(State	
Enterprise	Performance	Appraisal	:	SEPA)
ประเด็นของสถาบันการเงินที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน
และกฎหมายการก่อการร้าย
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ	Business	analysis	Program	
คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร	พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง	(Training	for	Successor)	
Nanyang	Technology	ประเทศสิงคโปร์	
หลักสูตร	“ผู้กำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์”	
(Compliance	Officer)	รุ่นที่	10	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	ปี	2560,	สถาบันพระปกเกล้า
2017	IIA	International	Conference	(Sydney,	Australia)
International	Conference,	The	Institute	of	Internal	auditors	
(USA,	Netherlands,	Canada,	New	York,	Japan)
Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	4,	มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)
Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	118,	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
IOD’s	National	Director	Conference	2013,	โรงแรมพลาซ่า	แอทธินี
Audit	Committee	Seminar	Get	Ready	for	the	Year	End,	โรงแรมดุสิตธานี
Integrating	GRC	Functions	:	Risk	Management	Compliance	and	Audit,	
บริษัท	Deloitte
Twenty	Years	of	Trust	and	Adding	Values,	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในและ
สถาบันการเงิน
Risk	Management	and	Corporate	Governance	Practices	in	Financial	
Institutions,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
GSB	Middle	Management	Leadership	Program	2007	ประเทศสิงคโปร์

รองประธานกรรมการชมรมตรวจสอบและป้องการการทุจริต	สมาคมธนาคารไทย
กรรมการและกรรมการบริหาร	ชมรมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน	
สมาคมธนาคารไทย
กรรมการกลั่นกรองเรื่องของกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา	
ตามพระราชประสงค์	พ.ศ.	2551	สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต	วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์	
ประธานชมรมพุทธศิลป์	ธนาคารออมสิน
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นายมนัส พิรณฤทธ์ิ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการสาขา	2

นางอนงค์ วรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการสาขา	3

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสด์ิ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการสาขา	4	

นางสาวเกษศิริ สวาสด์ิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการสาขา	5

นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการสาขา	1
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นายอนุรักษ์ เสง่ียมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล	

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานบริหารการขาย	

นายพิษณุ วุฒิประสิทธ์ิ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล	

 นางรสริน โศจิพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการสาขา	6
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นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ	

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานบริหารการเงิน

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ	

นายกิตติพงศ์ บุญย่ิง
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน	
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นายระวี อุ่นภัทร
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ	SMEs	Startup

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานการเงิน

นางรำาไพ บุญลาภ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานบริหารงานกลาง	

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานการลงทุน
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นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์	

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า	

นายสัณฐาน อยู่ศิริ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานบริหารหน้ีและกฏหมาย	
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นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานบริหารความเส่ียง	

นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือ	

นางสาวประดา เสมรบุณย์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	
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นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานกำากับและควบคุม	

นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานตรวจสอบภายใน

นายเจนจัด พลไพรินทร์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

นางพิชญ์สินี ต้ังตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
สายงานเลขาธิการธนาคาร
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นายกิตติ ป่ินรอด
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	
กลุ่มปฏิบัติการ

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	ข้ึนตรงผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

นายพินิจ แดนมณี
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

สายงานกิจการ
สาขา 1

สายงานกิจการ
สาขา 2

สายงานกิจการ
สาขา 3

สายงานกิจการ
สาขา 4

สายงานกิจการ
สาขา 5

สายงานกิจการ
สาขา 6 

สายงานตรวจสอบภายใน

สายงานบริหาร
ธุรกิจลูกค้าบุคคล

สายงานบริหาร
การขาย

สายงานปฏิบัติการ
ลูกค้าบุคคล

สายงานลูกค้ารายย่อย     
และองค์กรชุมชน

สายงานลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ

สายงานลูกค้า
ผู้ประกอบการ SMEs 
Startup

สายงานลูกค้า
ธุรกิจ SMEs 

สายงานลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการลูกค้า
ธุรกิจ และภาครัฐ

สายงานบริหารการเงิน

สายงานการลงทุน

สายงานการเงิน

สายงานเลขาธิการ
ธนาคาร

สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบ

กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 71

สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย

สายงานบริหาร
งานกลาง

สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์

สายงานวิจัยและบริหาร                
ข้อมูลลูกค้า

 

สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สายงานบริหาร
ความเสี่ยง 

สายงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงสินเชื่อ

สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานกำากับและควบคุม

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหาร
ความเสี่ยง

กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การพัฒนาธุรกิจ
และบริการ

ครบทุกความต้องการ 
ตอบรับทุกกลุ่มอาชีพ และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
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ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

	 กลุ่มลูกคา้บุคคลยังคงเน้นแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง		(Customer	Centric)	ด้วยการนำาเสียงของลูกค้า	(VOC)	ประกอบกับ 
เทคโนโลยีที่ล้ำาสมัย	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	 และสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกจุดสัมผัส	 อีกท้ังยังเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐ	 โดยเฉพาะธนาคารผู้สูงวัย	
ร่วมกับกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐด้วย	 โดยในปี	 2560	 กลุ่มลูกค้าบุคคลมีสัดส่วนจำานวนลูกค้า	 คิดเป็นร้อยละ	 34	
ของจำานวนลูกค้าธนาคาร	 มียอดเงินฝากสูงสุด	 คิดเป็นร้อยละ	59	 ของมูลค่าพอร์ตเงินฝากทั้งหมดของธนาคาร	 ยอดสินเชื่อคงเหลือ 
คิดเป็นร้อยละ	19	ของมูลค่าพอร์ตสินเช่ือท้ังหมดของธนาคาร	ใช้ผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์กว่า	1.3	ล้านบัตร	และใช้	Mobile	Banking	 
เกือบ	6	แสนราย	สิ่งสำาคัญคือเกิดการพัฒนานวัตกรรม	ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ	มากมาย	 เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ 
ในแต่ละกลุ่มลูกค้าย่อย	(Sub-Segment)	ทั้ง	5	กลุ่ม	ดังนี้	

	 กลุ่มลูกค้าบุคคลส่งเสริมวินัยในการออมสำาหรับกลุ่มลูกค้า 
GEN Y ผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง	 พร้อมเพิ่ม
จำานวนลูกค้าใหม่	ด้วยการวิเคราะห์เสียงของลูกค้า	(VOC)	เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	 รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และโปรโมช่ันท่ีช่วยกระตุ้นการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ	 เพ่ิมรายได้
ค่าธรรมเนียม	 และสร้างความคุ้นเคยในการใช้ผลิตภัณฑ์	 อีกท้ัง
ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 เพื่อต่อยอดไป
สู่กลุ่มลูกค้าวัยเริ่มต้นทำางานด้วย	โดยในปี	2560	ธนาคารได้จัด
ทำา	“โครงการ 1 สาขา 2 โรงเรียน”	ผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียก	
Youth	Savings	ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง	1.25%	ต่อยอดจากธนาคาร
โรงเรียน	และเพ่ิมสิทธิพิเศษด้านสินเช่ือเม่ือเข้าสู่วัยเร่ิมต้นทำางาน	

	 ด้านการให้บริการ Mobile Banking	หรือ	MyMo	ถูกพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อรองรับการทำาธุรกรรมตามเสียงของลูกค้าได้มากข้ึน	
อาทิ MyMo My Card	 บริการถอนเงินสดผ่านตู้	 ATM/ADM	
Recycle	 โดยไม่ต้องใช้บัตร	MyMo Pay	บริการโอนเงิน/ชำาระ
เงินผ่าน	 QR	 Code	 ให้กับร้านค้า	 เพิ่มความสะดวก	 รวดเร็ว	
และความปลอดภัย	โดยไม่ต้องพกเงินสด

กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา

กลุ่มนักเรียน
และนักศึกษา

กลุ่มวัยเริ่มต้น
ทำางาน

กลุ่มผู้มีรายได้
ปานกลาง

กลุ่ม
สินทรัพย์สูง

กลุ่ม
เกษียณอายุ

01 02 03 04 05

	 นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว	ธนาคารยังเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการแบบใหม่ในรูปแบบ	 Digital	 Branch	 เป็นสาขา	
Self	Service	 เปิดตลอด	24	 ชั่วโมง	 สำาหรับให้บริการเงินฝาก
เผ่ือเรียก	Digital	Savings	(เงินฝากเผ่ือเรียกแบบไม่มีสมุดเงินฝาก)	
การสมัครใช้บริการบัตรเดบิต	 และการสมัครใช้บริการ	 Mobile	
Banking	หรือ	MyMo	ในระยะแรก

	 ธนาคารยังจัดกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา	 ได้แก่	 กิจกรรมส่งเสริม 
การออมใน	“วันเด็กแห่งชาติ วันออมสิน และวันออม” กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ผ่าน	Website	GSB	GEN	อย่าง	 “GSB 
Campus  S t a r ”	 เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาก 
ความสามารถ	ให้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง	กิจกรรม	“Family 
Bike” ครอบครัวขาปั่น	เป็นการร่วมปั่นจักรยานบนเส้นทางแห่ง
ความจงรักภักดี	ที่คนไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 “GSB 
GEN Saving Together” การแชร์ประสบการณ์การออม	รวมถึง
ลุ้นรับรางวัลเมื่อสมัครสมาชิก	GSB	GEN	 ใหม่	หรือนำา GEN 
Point มาร่วมรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่	อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่	สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ	 ผ่าน	 “โครงการประกวด 
GSB สุดยอด SMEs Startup” อีกด้วย
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	 ต่อยอดฐานลูกค้าเดิมจากกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา	 สู่ลูกค้ากลุ่ม
วัยเร่ิมต้นทำางาน	ผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝาก	ในขณะเดียวกันขยายฐาน
ลูกค้าใหม่	 ด้วยการนำาเสียงของลูกค้า	(VOC)	 ประกอบกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เพื่อพัฒนา	 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน	 จนถึงขยายช่องทางการให้บริการต่างๆ	 เพื่อตอบ
โจทย์	 Lifestyle	 และความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร	
รวมท้ังเน้นสร้างประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้บริการของธนาคาร
ในรูปแบบ	Digital	 โดยให้ความสำาคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมเป็นหลัก	

	 ซึ่งในปี	2560	 ธนาคารได้ปรับปรุงบริการ	Mobile	Banking	
(MyMo)	เพื่อให้รองรับการทำาธุรกรรมตามเสียงของลูกค้าได้
มากขึ้น	อาทิ	MyMo My Card	บริการถอนเงินสดผ่านตู้	ATM/
ADM	Recycle	ผ่าน	QR	Code	สะดวก	รวดเร็ว	ปลอดภัย	และ
ไม่ต้องใช้บัตร	 ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในเอเชียท่ีให้
บริการ	ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มน้ีได้เป็นอย่างดี	MyMo 
Pay	เป็นบริการโอนเงิน/ชำาระเงินผ่าน	QR	Code	ให้กับร้านค้า
แทนการระบุหมายเลขบัญชี/เลขบัตรประชาชน/เบอร์โทรศัพท์
มือถือ	 เพิ่มความสะดวก	 รวดเร็ว	 และความปลอดภัยให้กับ
ลูกค้าโดยไม่ต้องพกเงินสด	 Biometric Finger Scan Login/ 
Transaction เป็นการนำาเทคโนโลยี	 Biometric-ลายนิ้วมือ 
(Finger)	มาช่วยเพ่ิมความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบและการทำา 
ธุรกรรมต่างๆ	 นอกจาก	Mobile	Banking	 แล้วธนาคารยังได้
พัฒนา	GSB PAY	ซึ่งเป็นบริการล้ำาสมัยที่ให้ลูกค้าสามารถรวม
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต	 ทุกธนาคารไว้ใน	 Application	 เดียว	
เพื่อทำาการชำาระเงินให้กับร้านค้าผ่าน	 QR	 Code	 ไม่ต้องพก
บัตร	เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น	

	 มุ่งเน้นกลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
ในกลุ่มน้ี	ร่วมกับการเพ่ิม	Product	Holding	และเน้นการให้บริการ
แบบ	Paperless	 และ	Branchless	 โดยปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
ทางการเงินทั้งด้านรูปแบบการให้บริการ	 และกิจกรรมส่งเสริม 
การขายต่างๆ	 ให้มีความเหมาะสม	 และตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ากลุม่รายได้ปานกลางมากข้ึน

	 สำาหรับผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก	 นำาเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
เผ่ือเรียกพิเศษแบบมีระยะเวลา	 ได้แก่	 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 
4 เดือน เงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษ 5 เดือน เงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษ 
10 เดือน เงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษ 14 เดือน และเงินฝากเผ่ือเรียก 
พิเศษ 5/10 ซ่ึงเป็นเงินฝากอัตราดอกเบ้ียพิเศษเฉล่ียร้อยละ	3.40 
ต่อปี	 ท่ีรับฝากในงานมหกรรมทางการเงิน	Money	Expo	2017	 
 

กลุ่มวัยเริ่มต้นทำางาน

กลุ่มรายได้ปานกลาง

	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการทำากิจกรรมส่งเสริม 
การตลาดท่ีตรงความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้มากย่ิงข้ึน	 
โดยเฉพาะธุรกิจบัตรเดบิตและบัตรเครดิต	 อาทิ	 การทำาโปรโมช่ัน 
ส่วนลดตา่งๆ	 สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง	 ส่วนลดจากการ
จองท่ีพักผ่าน	 Booking.com	 ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านค้าทั้งในสนามบินและร้านค้าชั้นนำา	การทำาโปรโมชั่นร่วมกับ 
พันธมิตรในการได้คะแนนสะสมเพ่ิมเติม	(UTU)	หรือเพ่ิมช่องทาง	
Redeem	Point	สำาหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน	โดยนำา
คะแนนสะสม	GSB	Reward	Point	แลกซื้อสินค้า	บริการ	และ
ชำาระบิลต่างๆ	 ผ่าน	www.abcpoint.com	 และ	ABC	Point	
Application	 รวมทั้งการทำาโปรโมชั่นส่วนลดสำาหรับการซื้อของ
ออนไลน์	(LAZADA)	เป็นต้น	

	 สำาหรับช่องทางการให้บริการ	 นอกจากบริการจาก	MyMo	 แล้ว	
ปี	2560	ยังเป็นปีท่ีธนาคารมีการนำาเทคโนโลยีท่ีล้ำาสมัย	มาพัฒนา 
ช่องทางการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่	 (Digital	Branch)	
ภายใต้แนวคิด	DigiThai	Life	Solution	by	GSB	ท่ีเน้นความสะดวก
และรวดเร็ว	สอดคล้องกับ	Lifestyle	ท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคดิจิทัล	
ซ่ึง	Digital	Branch	 สามารถให้บริการได้ตลอด	24	 ช่ัวโมง	 โดย
ไม่มีพนักงานให้บริการภายในสาขา	 แต่จะให้บริการในรูปแบบ	
Video	 Teller	 ส่ือสารกับลูกค้าผ่านหน้าจอเคร่ือง	Virtual	 Teller	
Machine	 หรือ	 VTM	 โดยมีบริการเงินฝากเผื่อเรียก	 Digital	
Savings	(เงินฝากเผื่อเรียกแบบไม่มีสมุดเงินฝาก)	การสมัครใช้
บริการบัตรเดบิตและการสมัครใช้บริการ	 Mobile	 Banking	 หรือ	
MyMo	ในระยะแรก

นอกจากน้ี	ธนาคารยังได้พัฒนาเงินฝากเผ่ือเรียก Digital Savings 
ซ่ึงเป็นบริการบัญชีเงินฝาก	 โดยไม่มีสมุดบัญชี	 และมีอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ	ซึ่งเป็นการทำาธุรกรรมผ่านเครื่องทำาธุรกรรม
ทางด้านการเงินอัตโนมัติ	(VTM)	 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการ
ท่ีทันสมัยให้แก่ลูกค้า	

	 นอกจากผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแล้ว	ธนาคารยังจัด 
โปรโมช่ันและกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า	อาทิ	การนำาเสนอ 
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำาหรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการขอสินเชื่อ	
และลูกค้ารายย่อยท่ีซ้ือท่ีอยู่อาศัยในโครงการท่ีดำาเนินงานโดย 
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(Post	Finance)	รวมท้ัง 
การจัดโปรโมช่ันสินเช่ือเคหะและสินเช่ือบุคคลในงานมหกรรม
ทางการเงิน	Money	Expo	เป็นต้น
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 เพ่ือสนับสนุนการเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในอนาคต ทางธนาคารจึงได้เพิ่มบริการต่างๆ ของ MyMo เพื่ออำานวย
ความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น	ได้แก่	บริการ	MyMo My Card บริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร	บริการ 
MyMo Pay ท่ีลูกค้าสามารถชำาระเงินให้แก่ร้านค้าผ่าน	QR	Code	และบริการ	GSB Pay	ท่ีให้ลูกค้าสามารถชำาระเงินกับร้านค้า	ผ่านบัตร
เดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ให้บริการทุกแห่ง	ด้วยการ	Scan	QR		อีกท้ังยังมีการนำาเสนอโปรโมช่ัน	การโอนเงินผ่าน	PromptPay	ให้ลูกค้า
สามารถโอนเงินฟรีเป็นเวลา	2	 ปี	และจัดกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีตรงกับ	Life	Style	มากขึ้น	 เช่น	กจิกรรม “Lucky ID Lucky Prize”	 ย่ิงใช้ 
ย่ิงลุ้นรวยทอง	สำาหรับลูกค้า	MyMo	กิจกรรม	Happy	Family	Dining	กิจกรรม	“Sabaijai on Call by GSB”	สำาหรับลูกค้าบัตรเครดิต	
กิจกรรม	“The greatest Grand Sale 2017” และรักแม่กับบัตรออมสิน	สำาหรับลูกค้าบัตรเดบิต	อีกดว้ย

เพื่อสนับสนุนการเป็นสังคมไร้เงินสด 
(Cashless Society) ในอนาคต ทางธนาคาร
จึงได้เพิ่มบริการต่างๆ ของ MyMo เพื่ออำานวย
ความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น  ได้แก่ บริการ MyMo My Card 
บริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร บริการ MyMo 
Pay ที่ลูกค้าสามารถชำาระเงินให้แก่ร้านค้าผ่าน 
QR Code และบริการ GSB Pay ที่ให้ลูกค้า
สามารถชำาระเงินกับร้านค้า 

GSB PAY Application รวมบัตร Debit/Credit ของทุกธนาคารเอาไว้ใน App เดียว 
ซี้อสบาย สะดวกทุกการรับจ่าย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

MyMo
Application

MyMo
My Card

MyMo
Pay

GSB
Pay

สังคมไร้เงินสด 
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	 เดินหน้ายกระดับการรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มสินทรัพย์สูง 
ท้ังลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่	และยังคงให้ความสำาคัญกับการเพิ่ม	
Product	 Holding	 จากผลิตภัณฑ์เงินฝาก	 ต่อยอดไปสู่การใช้
บริการที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียม	 โดยอาศัยการนำาพฤติกรรม
และเสียงของลูกค้ามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ท่ีพิเศษ	คุ้มค่า	และได้ผลตอบแทนสูง	รวมท้ังมอบสิทธิประโยชน์
ท่ีแตกต่างไม่เหมือนใคร	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม
 
	 ในปี	2560	ธนาคารได้เปิดตัว “GSB Infinite Banking” ภายใต้
แนวคิด	Ultimate	Experience	 “ชีวิตเอกสิทธิ์	 ไร้ขีดจำากัด”	 
ที่เน้นดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีเงินฝากตั้งแต่	 50	 ล้านบาทขึ้นไป	
เพื่อมอบสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า	ทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำาหรับการทำาธุรกรรมทางการเงินและการทำากิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์	 	 รวมทั้งการออกผลิตภัณฑ์บัตร	MasterCard World 
Elite	 ที่มอบความคุ้มครองการเดินทางสูงถึง	40	 ล้านบาท	
พร้อมมอบประสบการณ์	 Global	 Exclusive	 ในการใช้บริการ
ห้องรับรองพิเศษจากสนามบินท่ัวโลก	และยังได้รับ	Cash	back	1%	

	 ในปี	2560	นี้	 ธนาคารเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล
เป็นพิเศษในด้านความมั่นคงทางการเงิน	 สอดรับกับรัฐบาลที่
ออกมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ	จากการที่ไทยกำาลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคต	(Aged	Society)	ธนาคาร
จึงได้เปิดธนาคารผู้สูงวัย	 ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งด้าน
เงินฝากและสินเชื่อ	 โดยด้านเงินฝากนั้นมีผลิตภัณฑ์สำาหรับ
บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไป	 ได้แก่	 เงินฝากเผื่อ
เรียกพิเศษผู้สูงวัย	 ที่จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกทุกเดือน		
และเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย	 ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
เงินฝากเผื่อเรียกทั่วไป	เพื่อส่งเสริมการออม	และเพิ่มทางเลือก
ในการออมให้แก่ผู้สูงอายุ	

	 นอกจากน้ี	 ธนาคารยังเล็งเห็นถึงข้อจำากัดในการเข้าถึงบริการ
สินเช่ือของผู้สูงอายุ	 จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์เง่ือนไข	
จนสามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือท่ีตอบโจทย์ผู้สูงอายุ
มากขึ้น	 ได้แก่	 สินเชื่อท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ (Reverse 
Mortgage : RM)	ซึ่งเป็นสินเชื่อสำาหรับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่	60	
ปีขึ้นไป	อัตราดอกเบี้ยต่ำา	วงเงินกู้สูงสุดถึงร้อยละ	70	ของราคา
ประเมินหลักทรัพย์	 โดยนำากรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาเป็นหลัก
ประกันในการขอสินเชื่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ	และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ได้แก่	 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	 ค่าจดจำานอง	
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	 โดยธนาคารจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนเข้าบัญชี
เงินฝากเผื่อเรียก	

กลุ่มสินทรัพย์สูง

กลุ่มเกษียณอายุ   

เม่ือมีการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ	 และสกุลเงินบาท	 จาก 
โรงพยาบาล	สโมสรกีฬา	สถาบันความงาม	เป็นต้น	สะดวกสบาย 
กับบริการท่ีจอดรถ	ณ	ห้างสรรพสินค้าดังใจกลางเมือง	EmQuartier	
และ	GSB	Infinite	Lounge	ที่มีบริการ	Concierge	Assistance	
ประสานงานตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ทั้งในและนอกประเทศ	 พร้อม
บริการ	 Limousine	 รับส่งสนามบิน	 และบริการให้คำาปรึกษา
ทางการเงินส่วนบุคคล	Relationship	Manager	

	 นอกจากน้ี	 ยังคงมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาทักษะบุคลากร
ของสาขาให้มีความรู้ความชำานาญ	 เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขาย 
หน่วยลงทุน และการ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้า 
อย่างมืออาชีพ รวมถึงให้ความสำาคัญกับกลุ่ม ท า ย าทขอ ง
ลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูง	 ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์	
The Ultimate Experience By GSB Premier Banking 
“Bring your aspiration to reality” ณ	 จังหวัดเชียงใหม	่
โดยมีการให้ความรู้ด้านการเงิน	การลงทุน	เพื่อเป็นการต่อยอด
และสร้างทัศนคติท่ีดีให้แก่ลูกค้ากลุ่มทายาท	 ซ่ึงจะเป็นกลุ่มลูกค้า
สำาคัญในอนาคตของธนาคาร

	 อีกท้ัง	ยังมี	สินเชื่อประชารัฐผู้สูงวัย	ซึ่งเป็นสินเชื่อสำาหรับ 
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	เพื่อใช้เป็นทุน	หรือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้
นอกระบบ	 สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี	 เพื่อส่งเสริมให้
บุตรอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาผ่านกระบวนการให้สินเช่ือ		ซ่ึงเป็น 
สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำากว่าลูกค้าทั่วไป	 และสินเช่ือ
สวัสดิการสำาหรับข้าราชการบำานาญและลูกจ้างประจำา	 (โดยใช้ 
บำาเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกัน)	 ซ่ึงเป็นสินเชื่อสำาหรับ
ข้าราชการบำานาญ	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ	
หรือเพ่ือเป็นเงินทุน	 หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	
หรือชำาระหนี้สินเชื่ออื่นๆ	จะเห็นได้ว่าสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อ 
ท่ีมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้
มากขึ้น	
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60+
ประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) ในปี 2564 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลก
ที่อยู่ปี 2593 ดังนั้น ธนาคารออมสิน จึงพร้อม
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่างดี 2560 2564 2583

16.9%
21%

30%

ธน�ค�รออมสิน 
พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอ�ยุ
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GSB 
DIGITAL 
BANKING 

ปี 2560 ธนาคารได้ปรับปรุงบริการ Mobile Banking (MyMo) 
เพ่ือให้รองรับการทำาธุรกรรมของลูกค้าได้มากข้ึน อาทิ MyMo My Card 
บริการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ผ่าน QR Code สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่ต้องใช้บัตร 
MyMo Pay บริการโอนเงิน/ชำาระเงินผ่าน QR Code ให้กับร้านค้าแทนการระบุหมายเลข
บัญชี/เลขบัตรประชาชน/เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องพกเงินสด Biometric Finger 
Scan Login/Transaction เป็นการนำาเทคโนโลยี Biometric-ลายน้ิวมือ (Finger) มาช่วย
เพ่ิมความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบและการทำาธุรกรรมต่างๆ นอกจาก Mobile Banking  
แล้วธนาคารยังได้พัฒนา GSB PAY ซ่ึงเป็นบริการล้ำาสมัยท่ีให้ลูกค้าสามารถรวมบัตร
เครดิต/บัตรเดบิต ทุกธนาคารไว้ใน Application เดียว เพ่ือทำาการชำาระเงินให้กับร้านค้า
ผ่าน QR Code โดยไม่ต้องพกบัตร เพ่ิมความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
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รายงานการวิเคราะห์
ผลการดำาเนินงาน
และฐานะการเงิน
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	 ภายใต้ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี	2560	และ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัล	ธนาคารออมสิน
ยุคใหม่	 “GSB	New	ERA	 :	Digi-Thai	Banking	 -	Digital	
for	All	Thais”	 ได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์	 บริการ	 และช่องทางการให้บริการทางการเงิน	
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	
ล้ำาสมัย	 ใช้ง่าย	 และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน	
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออม	การสร้างวินัยและความรู ้
ทางการเงิน	(Financial	Literacy)	ในรูปแบบต่างๆ	ท่ีสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	(Sustainable	Development)	 
ตลอดจนการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร	 เทคโนโลย ี
สารสนเทศ	 ระบบการกำากับดูแลและการบริหารความเสี่ยง	

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

01

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1/ กรณีไม่รวมค่าใช้จ่ายเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	(ทยอยจ่าย	10	ปี	ปี	2560	=	1,430.69	ล้านบาท	และปี	2559	=	2,643.13	ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2560 2559

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน

หน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ	และขาดทุน

จากการด้อยค่า	

กำาไรสุทธิ

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย (ROA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉล่ีย (ROE)

57,884

5,701

3,747

31,938

4,184

31,210

16,894

48,104

1.291/ / 1.23

17.651/ / 16.88

60,248

4,780

3,242

32,776

9,548

25,946

5,629

31,575

1.191/ / 1.08

18.271/ / 16.59

(2,364)

921

505

(838)

(5,364)

5,264

11,265

16,529

(3.9)

19.3

15.6

(2.6)

(56.2)

20.3

200.1

52.3

เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล	 ผลประกอบการตามงบการเงินปี	2560	 
ที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	 ธนาคาร
ออมสินมีสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จำานวน	
2,663,828	ล้านบาท	และมีกำาไรสุทธิ	31,210	ล้านบาท	สูงกว่า
ปีก่อน	5,264	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	20.3	 เมื่อรวมรายการ 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และกำาไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายกับราคาตลาดแล้ว	 จะมีกำาไรเบ็ดเสร็จรวม	
48,104	ล้านบาท	สูงกว่าปีก่อน	16,529	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายการที่สำาคัญในงบกำาไรขาดทุน 

1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2/ รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงินที่รวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3/ รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
4/	ตั้งแต่ปี	2560	ธปท.	ได้เปลี่ยนฐานการคำานวณอัตราส่วน	NIM	จากเดิม	“รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย”	เป็น	“รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ
	 ต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย”

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด) %

2560 2559

รายได้ดอกเบ้ีย

	 เงินให้สินเช่ือ	2/

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

	 เงินฝาก	3/

	 เงินรางวัลสลากออมสิน

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

	 เงินนำาส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน

	 การเงินเฉพาะกิจ

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้

ต้นทุนทางการเงิน

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด

รายได้ดอกเบ้ียเฉล่ีย (NIM) 4/

104,302

95,481

4,315

4,506

46,418

28,007

11,520

1,007

942

4,942

57,884

4.26%

2.02%

2.35%

104,335

95,896

3,741

4,698

44,087

29,337

10,408

896

-

3,446

60,248

4.46%

1.97%

2.51%

(33)

(415)

574

(192)

2,331

(1,330)

1,112

111

942

1,496

(2,364)

(0.0)

(0.4)

15.3

(4.1)

5.3

(4.5)

10.7

12.4

100.0

43.4

(3.9)

	 ปี	2560	 มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	57,884	 ล้านบาท	 ต่ำากว่าปี	2559	 จำานวน	2,364	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	3.9	 ที่สำาคัญจาก 
การตั้งสำารองดอกเบ้ียเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตส่วนเพ่ิม	และการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาระบบ	SFIs	ในอัตราท่ีสูงกว่าปีก่อน	ส่งผลให้ 
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินรางวัลสูงกว่าปีก่อน	 ประกอบกับรายได้ดอกเบ้ียลดลง	 (ตามพอร์ตสินเช่ือเพื่อพฒันากลุ่มอาชีพและสวัสดิการ 
ที่เป็นข้อตกลงหน่วยงานลดลง	 โดยสินเชื่อที่เติบโตสูงมาจากสินเชื่อแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำา)	 ทำาให้มี
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ	2.35

1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2560 2559

1,093

172

921

20.4

29.3

19.3

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต่อรายได้รวมสุทธิ

6,461

760

5,701

8.47%

5,368

588

4,780

7.00%
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1.3 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2560 2559

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต

	 เงินตราต่างประเทศ

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน

	 รายได้เงินปันผล

	 รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืนๆ

รวมรายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน

รายได้จากการดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

90

257

2,389

1,011

3,747

5.56%

184

22

1,956

1,080

3,242

4.75%

(94)

235

433

(69)

505

(51.1)

1,068.2

22.1

(6.4)

15.6

	 ปี	2560	มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	5,701	ล้านบาท	สูงกว่าปี	2559	
จำานวน	921	ล้านบาท	หรือร้อยละ	19.3	ที่สำาคัญจากรายได้จากธุรกิจบัตรและ
บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่	
ผ่านบัตรเดบิต	บัตรเครดิต	Mobile	Banking	(MyMo)	QR	Payment	(MyMo	Pay	
และ	GSB	Pay)	รายได้จากค่านายหน้า	/	รับชำาระเบี้ยประกัน	และค่าธรรมเนียม
สินเชื่อ	โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นตลอดทั้งปี

	 ทั้งนี้	ธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการ	MyMo	My	Card	บริการ
ถอนเงินสดผ่านเคร่ือง	ATM	โดยไม่ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	ต้ังแต่วันท่ี	27	มีนาคม	
2560	ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2561	เพ่ือจูงใจให้ลูกค้ามาสมัครและใช้บริการมากข้ึน

ปี 2560 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
สูงกว่าปี 2559 จำานวน 921 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 19.3 ที่สำาคัญจากรายได้จากธุรกิจ
บัตรและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
รองรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่

19.3%

	 ปี	2560	 มีรายได้จากการดำาเนินงานอื่น	3,747	 ล้านบาท	 สูงกว่าปี	2559	 จำานวน	505	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15.6	 
จากเงินปันผลหน่วยลงทุน	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และหุ้นสามัญ	การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าหน่วยลงทุนท่ีต้ังไว้ปีก่อน	ขณะท่ี 
มีรายการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	และกำาไรจากทรัพย์สินรอการขายต่ำากว่าปีก่อน

	 ปี	2560	ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น	31,938	ล้านบาท	ต่ำากว่าปี	2559	จำานวน	838	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.6	
รายการที่สำาคัญ	ได้แก่
	 	 •	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง	2,097	ล้านบาท	(ปี	2559	มีโครงการ	Early	Retirement)
	 	 •	ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเช่ือลดลง	340	ล้านบาท	(ตามยอดคงเหลือเงินให้สินเช่ือข้อตกลงกับหน่วยงานท่ีลดลง)
	 	 •	ขณะที่	ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	910	ล้านบาท	(ค่าโฆษณาและค่าตัดจำาหน่ายสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
	 	 •	เงินบำาเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงานเพิ่มขึ้น	684	ล้านบาท	(จัดสรรตามผลประกอบการ)

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %
2560 2559

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน

	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน

	 เงินบำาเหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน

	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร	สถานท่ี	และอุปกรณ์

	 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเช่ือ

	 ค่าใช้จ่ายอ่ืน

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

14,554

3,888

5,254

3,122

5,120

31,938

47.43%

16,651

3,204

5,249

3,462

4,210

32,776

48.14%

(2,097)

684

5

(340)

910

(838)

(12.6)

21.3

0.1

(9.8)

21.6

(2.6)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 ในปี	2560	 ธนาคารมีหนี้สูญ	และหนี้สงสัยจะสูญ	จำานวน	4,184	ล้านบาท	ต่ำากว่าปีก่อน	5,364	ล้านบาท	ที่สำาคัญจากปริมาณ	
NPLs	 ท่ีเพิ่มข้ึนต่ำากว่าปีก่อน	และการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญลดลงตามพอร์ตของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ	สินเชื่อธนาคาร
ประชาชน	 สินเชื่อสวัสดิการ	 สินเชื่อสถาบันการเงิน	 และสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนที่ลดลง	 ตามลำาดับ	 โดยมีการตั้งสำารองส่วนเกิน	
(General	Provision)	จำานวน	2,000	ล้านบาท	เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร

1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
       จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้ เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2560 2559

หน้ีสูญ

หน้ีสงสัยจะสูญ

(กลับรายการ)	ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหน้ี

รวมหน้ีสูญ หน้ีสงสััยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

และการปรับโครงสร้างหน้ี

1,648

2,536

-

4,184

1,051

8,754

(257)

9,548

597

(6,218)

257

(5,364)

56.8

(71.0)

(100.0)

(56.2)

	 ณ	ส้ินปี	2560	สินทรัพย์รวมของธนาคารมีจำานวน	2,663,828	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2559	จำานวน	154,240	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	6.1	 จากการระดมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้านิยมและการออกหุ้นกู้	 รวมท้ังมส่ีวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน	 โดยนำาเงินไป
ลงทุนหาผลประโยชน์จากการให้สินเช่ือและลงทุนในตลาดเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด) %

2560 2559

สินทรัพย์รวม

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	

	 เงินลงทุนสุทธิ

	 เงินให้สินเชื่อ	1/

หน้ีสินรวม

	 เงินรับฝาก	และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	2/

ส่วนของทุน

2,663,828

394,910

237,395

2,014,123

2,461,939

2,256,312

201,889

2,509,588

324,962

283,604

1,901,851

2,339,181

2,159,136

170,407

154,240

  	69,948

(46,209)

112,272

122,758

97,176

31,482

6.1

21.5

(16.3)

5.9

5.2

4.5

18.5

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ในปี	2560	จำานวน	216,731	ล้านบาท	 
	 และในปี	2559	จำานวน	306,891	ล้านบาท	
2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ในปี	2560	จำานวน	21,189	ล้านบาท	และ 
	 ในปี	2559	จำานวน	21,795	ล้านบาท

ฐานะการเงิน

02

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารมียอดเงินให้สินเช่ือจำานวน	2,014,123	ล้านบาท	(รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์)	
เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี	2559	จำานวน	112,272	ล้านบาท	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	5.9	โดยมีสัดส่วนสินเช่ือแก่บุคคลรายย่อย	ร้อยละ	65.0	สินเช่ือแก่ 
ภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และสถาบันการเงิน	ร้อยละ	28.3	และสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจเอกชนร้อยละ	6.7	ท่ีสำาคัญ	ได้แก่

	 เพ่ิมข้ึน	118,652	ล้านบาท	(ร้อยละ	26.3)	ท่ีสำาคัญจากการให้
กู้แก่กระทรวงการคลัง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	และ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	ขณะท่ีมีการรับคืนเงินกู้
จากสถาบันการเงิน	(โครงการ	Soft	Loan	และ	ธ.ก.ส.)

	 เพ่ิมข้ึน	16,892	ล้านบาท	(ร้อยละ	14.3)	จากการขยายธุรกิจ
ของแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการและการสนับสนุนธุรกิจ	SMEs	จาก 
ภาครัฐ

รายการสำาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

2.1 เงินให้สินเชื่อ

• สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน • สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชน

	 ลดลง	23,272	ล้านบาท	(ร้อยละ	1.8)	ส่วนใหญ่จากสินเช่ือ 
เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ	และสินเชื่อแก่ประชาชนฐานราก	(สินเชื่อ
เพื่อสังคมและชุมชน	 และสินเชื่อธนาคารประชาชน)	 โดยมี 
รายละเอียด	ดังน้ี

สินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ	ลดลง	37,885	ล้านบาท	(ครู
และบุคลากรทางการศึกษา)	 สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน	
ลดลง	 3,979	 ล้านบาท	 และสินเชื่อธนาคารประชาชน 
ลดลง	1,747	ล้านบาท	สินเช่ือบุคคล	ลดลง	777	ล้านบาท	
จากยอดรับคืน	และปิดบัญชีชำาระหน้ี	รวมท้ังการระมัดระวัง
การให้สินเชื่อ

ขณะที่	 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 เพิ่มขึ้น	9,738	 ล้านบาท	
สินเช่ือธุรกิจห้องแถว	เพ่ิมข้ึน	4,228	ล้านบาท	และสินเช่ือ
แก้ไขหนี้สินภาคประชาชน	 เพิ่มขึ้น	 4,069	 ล้านบาท	
รวมทั้ง	 สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด	 เพิ่มข้ึน	
2,555	ล้านบาท		

-

-

• สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย

ป� 2560 1/
ภาครัฐและสถาบันฯ
28.3%

ประชาชนฐานราก
8.3%

บุคคลทั่วไป
39.6%

ภาคธุรกิจเอกชน
6.7%

เพ�่อที่อยู�อาศัย
17.1%

ประชาชนฐานราก
8.7%

บุคคลทั่วไป
43.8%

ภาครัฐและสถาบันฯ
23.7%

ภาคธุรกิจเอกชน
6.2%

เพ�่อที่อยู�อาศัย
17.6%

ป� 2559 1/

สงเคราะห�ชีว�ต
5.2%

สงเคราะห�ชีว�ต
5.7%

ตราสารหนี้ที่ออก (หุ�นกู�)
2.2%

สลากออมสิน
40.0%

สลากออมสิน
38.7%

อื่นๆ
0.3%

ประจำ18.8%

ประจำ20.1%

เผื่อเร�ยกและ
เผื่อเร�ยกพ�เศษ

33.5%

เผื่อเร�ยกและ
เผื่อเร�ยกพ�เศษ

35.2%

อื่นๆ0.3%

ป� 2560 2/

ป� 2559 2/

ป� 2560

ป� 2559

ตราสารหนี้
ภาครัฐ

64.4%

ตราสารหนี้
ภาครัฐ

70.6%

ตราสารหนี้
ต�างประเทศ

5.9%

ตราสารหนี้
ต�างประเทศ

4.6%

ตราสาร
ภาคเอกชน

6.5%

ตราสาร
ภาคเอกชน

8.6%

ตราสารทุน
16.9%

ตราสารทุน
22.1%

ตราสารอนุพันธ�
0.1%

ตราสารอนุพันธ�0.3%

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ในปี	2560	จำานวน	216,731	ล้านบาท	 
	 และในปี	2559	จำานวน	306,891	ล้านบาท	
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2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้	พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	ในปี	2560	จำานวน	21,189	ล้านบาท	และ 
	 ในปี	2559	จำานวน	21,795	ล้านบาท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีเงินฝากจำานวน	2,206,312	
ล้านบาท	 (รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์)	 เพ่ิมข้ึน
จากส้ินปี	2559	จำานวน	47,176	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.2	และเม่ือ
รวมตราสารหนี้ที่ออก	(หุ้นกู้)	จะมีเงินฝากและตราสารหน้ีท่ีออก	
(รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์)	จำานวน	2,256,312	
ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี	2559	จำานวน	97,176	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	4.5	จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่มีเงื่อนไขและอัตรา
ผลตอบแทนที่จูงใจของเงินฝากสลากออมสิน	 เงินฝากเผ่ือเรียก	
และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ	 รวมทั้ง	 มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย	
และส่งเสริมการออมในวันสำาคัญต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 
วันเด็ก	 และโปรโมช่ันเงินฝากในงานมหกรรมการเงินต่างๆ	 เป็นต้น	
เพ่ือรองรับเงินฝากที่ทยอยครบกำาหนด	 และเตรียมสภาพคล่อง
สำาหรับปล่อยสินเช่ือตามพันธกิจและนโยบายรัฐ	 ท้ังน้ี	 ธนาคารมี
การระดมเงินโดยการออกหุ้นกู้ธนาคารออมสิน	 อายุ	5	 ปี	 วงเงิน	
50,000	 ล้านบาท	 เพ่ือบริหารต้นทุนโดย	Match	Fund	 กับเงินกู้
ระยะยาว	ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี	(Soft	Loan)

2.2 เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก

ป� 2560 1/
ภาครัฐและสถาบันฯ
28.3%

ประชาชนฐานราก
8.3%

บุคคลทั่วไป
39.6%

ภาคธุรกิจเอกชน
6.7%

เพ�่อที่อยู�อาศัย
17.1%
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โดยมีจำานวนลูกค้าสินเชื่อในแต่ละกลุ่มลูกค้า	ดังนี้

กลุ่มลูกค้า

	หน่วย	:	จำานวนราย

2560 สัดส่วน (%)

กลุ่มลูกค้าบุคคล
	 กลุ่มนักเรียน	/	นักศึกษา
	 กลุ่มวัยเร่ิมทำางาน
	 กลุ่มรายได้ปานกลาง
	 กลุ่มสินทรัพย์สูง	
	 กลุ่มเกษียณอายุ
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
 กลุ่มบุคลากรภาครัฐ
	 กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
	 กลุ่มผู้เร่ิมประกอบธุรกิจรายย่อย
	 กลุ่มอาชีพอิสระรายย่อย
	 กลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชน	/	กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ
 องค์กรเอกชนขนาดใหญ่	(บริษัท)
	 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	/	สหกรณ์ออมทรัพย์
	 หน่วยงานราชการ	และรัฐวิสาหกิจ
   รวม

760,960 
													16,778	
												103,374	
													611,209	
																	966	
														28,633	

  2,111,249 
												1,109,159
														666,554	
															27,504	
														278,361	
															29,671	
               33,845 
																				62	
															33,327	
																	434	

																				22	
           2,906,054

26.19
0.58
3.56
21.03
0.03
0.99

72.65
38.16
22.94
0.95
9.58
1.02
1.16
0.00
1.15
0.01
0.00

100.00
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โดยมีจำานวนลูกค้าเงินฝากในแต่ละกลุ่มลูกค้า	ดังนี้

กลุ่มลูกค้า

	หน่วย	:	จำานวนราย

2560 สัดส่วน (%)

กลุ่มลูกค้าบุคคล
	 กลุ่มนักเรียน	/	นักศึกษา
	 กลุ่มวัยเร่ิมทำางาน
	 กลุ่มรายได้ปานกลาง
	 กลุ่มสินทรัพย์สูง	
	 กลุ่มเกษียณอายุ
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
 กลุ่มบุคลากรภาครัฐ
	 กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
	 กลุ่มผู้เร่ิมประกอบธุรกิจรายย่อย
	 กลุ่มอาชีพอิสระรายย่อย
	 กลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชน	/	กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ
 องค์กรเอกชนขนาดใหญ่	(บริษัท)
	 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	/	สหกรณ์ออมทรัพย์
	 หน่วยงานราชการ	และรัฐวิสาหกิจ
   รวม

6,850,543
3,924,976
340,899

2,019,776
16,770
548,122

13,063,491
1,957,103
9,284,647
143,799

1,442,863
235,079
91,787

162
36,792
37,582
17,251

20,005,821

34.24
19.62
1.70
10.10
0.08
2.74

65.30
9.78
46.41
0.72
7.21
1.18
0.46
0.00
0.18
0.19
0.09

100.00

	 เงินลงทุนสุทธิ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	มีจำานวน	237,395	
ล้านบาท	 ลดลงจากส้ินปี	2559	 จำานวน	46,209	 ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	16.3	 โดยเฉพาะเงินลงทุนในพันธบัตรธปท.ระยะสั้น	
พันธบัตรรัฐบาล	 และพันธบัตรต่างประเทศ	 ตามลำาดับ	 จากยอด
ครบกำาหนดรวมกว่า	113,000	 ล้านบาท	 และการขายเพื่อทำากำาไร	 
รวมท้ัง	 การปรับพอร์ตตามแผนและกลยุทธ์การลงทุน	 ท้ังน้ี	
ธนาคารเน้นลงทุนต่อในตราสารหน้ีภาครัฐท่ีปราศจากภาระผูกพัน
เพ่ือการบริหารสภาพคล่อง	 โดยพิจารณาเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ท่ีมีแนวโน้มดี	 และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม	 ตามกรอบนโยบาย
การลงทุนของธนาคาร

2.3 เงินลงทุนสุทธิ
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	 ส่วนของทุนของธนาคาร	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	มีจำานวน	201,889	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี	2559	จำานวน	31,482	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	18.5	 จากกำาไรสุทธิประจำาปี	 จำานวน	31,210	 ล้านบาท	 และมีส่วนเกินทุนเพ่ิมข้ึนจากปี	2559	 จำานวน	24,166	 ล้านบาท	 
(จากการตีราคาท่ีดินจำานวน	17,548	ล้านบาท	และจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย	(Mark	to	Market)	จำานวน	6,618	ล้านบาท)	
ขณะท่ีนำาเงินส่งกระทรวงการคลังในปี	2560	 รวมท้ังส้ิน	16,623	 ล้านบาท	และบันทึกขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	
(TAS	19)	ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	จำานวน	7,271	ล้านบาท

2.4 ส่วนของทุน
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	 ธนาคารได้คำานวณเงินดำารงกองทุนตามแนวทาง	Basel	II	 ของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	 ที่ครอบคลุมประเภทความเสี่ยง
และสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์และภาระผูกพันทั้งสิ้นของธนาคาร	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น
จำานวน	157,845	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	12.47	ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น	สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาร้อยละ	8.5	ที่
กำาหนดโดย	ธปท.	โดยเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี	1	จำานวน	150,028	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	11.85	ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเส่ียง
ท้ังส้ิน	(ส่วนใหญ่มาจากกำาไรสะสมหลังหักเงินนำาส่งกระทรวงการคลังในแต่ละปี)	
 
	 ทั้งนี้	 อัตราดังกล่าวยังไม่รวมกำาไรสุทธิงวดครึ่งหลังของปี	 ซึ่งหากนับรวมกำาไรสุทธิงวดครึ่งปีหลังตามที่กระทรวงการคลังจัดสรร
เพิ่มเติมหลังสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว	จะทำาให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก

2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย

2.6 คุณภาพเงินให้สินเชื่อ เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2560 2559

สินเช่ือด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	(gross	NPLs)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือท้ังส้ิน (ร้อยละ)

สินเช่ือด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	(net	NPLs)

สัดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือสุทธิ (ร้อยละ)

สำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามงบการเงิน

สัดส่วนต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)

สำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญข้ันต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.

สำารองท่ีกันไว้แล้วต่อสำารองท่ีพึงกัน (ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท
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2.05

12,882
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(gross	NPLs)	จำานวนทั้งสิ้น	
41,203	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราร้อยละ	2.05	 ของเงินให้สินเช่ือท้ังส้ิน	(รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถาบันการเงินท่ีเป็นรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน)	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2559	จำานวน	2,483	ล้านบาท	ที่มีอัตรา	gross	NPLs	ร้อยละ	2.04	สำาหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ
หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(net	NPLs)	ณ	สิ้นปี	2560	มีจำานวน	12,882	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.66	ของเงินให้สินเชื่อสุทธิ	
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2559	จำานวน	1,375	ล้านบาท	ที่มีอัตรา	net	NPLs	ร้อยละ	0.62

เปลี่ยนแปลง (yoy)

เพิ่ม (ลด) %

2560 2559

เงินกองทุนช้ันท่ี	1

เงินกองทุนช้ันท่ี	2

เงินกองทุนท้ังส้ิน

สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน

เงินกองทุนท้ังส้ิน : สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 : สินทรัพย์ถ่วงน้ำาหนักตามความเส่ียงท้ังส้ิน

หน่วย	:	ล้านบาท

150,028

7,817

157,845

1,265,913

12.47%

11.85%

138,186

8,732

146,918

1,272,962

11.54%

10.86%

11,842	

(915)	

10,927	

(7,049)	

8.6	

(10.5)	

7.4	

(0.6)
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	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2560	มีจำานวน	55,405	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2559	 จำานวน	
2,538	ล้านบาท	โดยเฉพาะค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ	สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน	สินเชื่อเคหะ	สินเชื่อ
ห้องแถว	และสินเชื่อบุคคลประเภทสินเชื่อสวัสดิการ	ตามลำาดับ	จากการเลื่อนชั้นหนี้เป็นชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	และชั้นสงสัยจะสูญ	
เพิ่มขึ้น	รวมถึง	สินเชื่อที่มีความเสี่ยงจะเป็น	NPLs	ในอนาคต	นอกจากนี้	มีการตั้งสำารองส่วนเกิน	(General	Provision)	จำานวน	
2,000	ล้านบาท	เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร		

	 ทั้งนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกว่าเงินสำารองขั้นต่ำาตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย	จำานวน	1,104	ล้านบาท	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารมีสินทรัพย์ตามงบการเงิน	จำานวน	2,663,828	ล้านบาท	โดยมีหน้ีสินรวมจำานวน	2,461,939	ล้านบาท	
และส่วนของทุน	จำานวน	201,889	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุนเท่ากับ	12.2	เท่า	

	 แหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารท่ีสำาคัญประกอบด้วย	เงินรับฝาก	คิดเป็นร้อยละ	82.8	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	คิด
เป็นร้อยละ	4.2	และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม	คิดเป็นร้อยละ	1.9	ของสินทรัพย์รวม	ในขณะท่ี	แหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารท่ี
สำาคัญประกอบด้วย	เงินให้สินเช่ือ	คิดเป็นร้อยละ	73.1	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	คิดเป็นร้อยละ	17.4	และเงินลงทุนสุทธิ	
คิดเป็นร้อยละ	8.9

	 ท้ังน้ี	 เงินฝากท่ีมีอายุคงเหลือไม่เกิน	1	 ปี	 มีจำานวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนท่ีมีอายุคงเหลือไม่เกิน	1	 ปี	 ซ่ึงถือว่าเป็นปกติของ
ธุรกิจธนาคาร	 อย่างไรก็ตาม	 เงินฝากท่ีมีระยะเวลาของธนาคารโดยส่วนใหญ่	 เม่ือครบกำาหนดจะมีการฝากต่อในผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีธนาคาร
ออกมารองรับในช่วงน้ันๆ	โดยธนาคารจัดสรรเงินฝาก	เงินลงทุน	เงินให้สินเช่ือ	เพ่ือให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้

2.7 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด) %

2560 2559สัดส่วน
(%)

สัดส่วน
(%)

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

ระยะเวลา ≤ 1 ปี

 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

ระยะเวลา > 1 ปี

 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

รวม

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

ระยะเวลา ≤ 1 ปี

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

	 เงินลงทุนสุทธิ

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

ระยะเวลา > 1 ปี

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

	 เงินลงทุนสุทธิ

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

รวม

1,508,677

1,399,733

108,944

-

837,651

785,389

2,262

50,000

2,346,328

816,647

422,087

71,628

322,932

1,829,076

40,582

165,110

1,623,384

2,645,723

1,461,968

1,365,579

96,389

-

776,686

771,762

4,924

-

2,238,654

902,905

454,661

146,634

301,610

1,607,319

25,129

136,835

1,445,355

2,510,224

64.3

59.7

4.6

-

35.7

33.5

0.1

2.1

100.0

30.9

16.0

2.7

12.2

69.1

1.5

6.2

61.4

100.0

65.3

61.0

4.3

-

34.7

34.5

0.2

0.0

100.0

36.0

18.1

5.9

12.0

64.0

1.0

5.4

57.6

100.0

46,709

34,154

12,555

-

60,965

13,627

(2,662)

50,000

107,674

(86,258)

(32,574)

(75,006)

21,322

221,757

15,453

28,275

178,029

135,499

3.2

2.5

13.0

-

7.8

1.8

(54.1)

100.0

4.8

(9.6)

(7.2)

(51.2)

7.1

13.8

61.5

20.7

12.3

5.4
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน	โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก	
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก	และอัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่	เป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือน
ระดับความเสี่ยงที่กำาหนดของธนาคาร
 
	 ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk	Management	Policy)	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร	 ซ่ึงจะมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรมธนาคารท่ีเปล่ียนแปลงไป	 และมี
การกำาหนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงสำาหรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก	เพื่อให้ธนาคาร
มีสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการดำาเนินงาน	รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน	(ALCO)	ทำาหน้าท่ีในการควบคุม
ดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการดำาเนินงาน	และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง	ด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	
การทดสอบภาวะวิกฤติ	(Stress	Testing)	การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและระบบการรายงานความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง	เป็นต้น

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2560	 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิ้นปี	2559	ที่ระดับ	 “AAA”	 ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับ
เครดิต	ทริสเรทต้ิง	(TRIS	Rating)	 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทต้ิงต่อสถานะทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งและผลประกอบการ
ทางการเงินที่ดีของธนาคาร	 รวมทั้งความเป็นไปได้ในระดับสูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเมื่อธนาคารมีปัญหาทางการเงิน	 ท้ังนี	้
พระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	กำาหนดไว้ว่า	ข้อผูกพันต่างๆ	ของธนาคารออมสินในส่วนของการชำาระคืน 
เงินต้นเงินกู้ยืม	ตลอดจนดอกเบี้ยเงินฝาก	และการจ่ายชำาระหนี้อื่นๆ	นั้นจะได้รับการคำ้าประกันโดยรัฐบาลทั้งสิ้น	มีรายละเอียดดังนี้

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	จำานวน	30,093	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	
2559	จำานวน	1,156	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.0	ประกอบด้วย	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน	 จำานวน	73,424	 ล้านบาท	 โดยมีกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน	จำานวน	43,681	ล้านบาท	และมีหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจำานวน	71,001	ล้านบาท	ขณะที่	
สินทรัพย์ดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	188,106	ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	 จำานวน	54,795	ล้านบาท	ที่สำาคัญจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	
จำานวน	176,723	ล้านบาท	เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม	จำานวน	235	ล้านบาท	และเงินสดรับจากการขาย
ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จำานวน	46	ล้านบาท	ขณะท่ีมีเงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์	จำานวน	119,758	ล้านบาท	
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จำานวน	2,002	ล้านบาท	เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	จำานวน	
390	ล้านบาท	เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	จำานวน	46	ล้านบาท	และเงินสดจ่ายสิทธิการเช่า	จำานวน	13	ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 จำานวน	19,787	 ล้านบาท	 จากการระดมเงิน	 โดยออกตราสารหนี้ระยะยาว	(หุ้นกู้)	
จำานวน	50,000	ล้านบาท	ขณะที่เงินนำาส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน	จำานวน	16,623	ล้านบาท	และเงินกู้ยืม
ระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว	จำานวน	13,590	ล้านบาท

•

•

•

2.8 การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

2.10 อันดับความน่าเชื่อถือ

2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

TRIS Rating
	 อันดับเครดิตองค์กร
	 แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินิจ

AAA
Stable

AAA
Stable
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	 ธนาคารออมสินมีการจัดทำาแผนวิสาหกิจ	ระยะ	5	ปี	แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปี	และแผนธุรกิจรายกลุ่มลูกค้าเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งกระบวนการจัดทำาแผนได้บูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบ	BSC,	EVM,	Risk	Management	 และระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	(SEPA)	โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และผู้บริหารระดับ	
กลุ่ม/สายงาน/ฝ่าย/ภาค	และมีการสื่อสารแผนไปสู่การปฏิบัติ	ผ่านช่องทางต่างๆ	รวมทั้งการถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัด	(KPIs)	จากระดับ
ธนาคารถึงระดับบุคคล
 
	 ณ	สิ้นปี	2560	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายแผนงาน 
โครงการ ปี 2560 ที่สำาคัญ

03

ด้านการเงิน แผน ผล วิเคราะห์ผลต่างจากแผน

กำาไรสุทธิ

เงินฝากเพ่ิมสุทธิ
(รวมหุ้นกู้)

สินเช่ือเพ่ิมสุทธิ

NPLs	ของสินเช่ือรวม	
(ร้อยละ)

NIM	(ร้อยละ)

Cost/Income	
(ร้อยละ)

จากการสำารองหนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น
ต่ำากว่าแผน	 จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	 และ
การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	ประกอบกับ	รายได้จาก
การดำาเนินงานอ่ืนสูงกว่าแผน	

จากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เงินฝาก	และสลากออมสินพิเศษ	รวมท้ัง	
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม	และกระตุ้นยอดขายต่อเนื่องท้ังปี 
อีกทั้ง	มีการออกตราสารหนี้	(หุ้นกู้)	 จำานวน	50,000	ล้านบาท	 
เพื่อบริหารต้นทุน	 โดย	Match	Fund	 กับเงินกู้ระยะยาว	 อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี	(Soft	Loan)	

จากสินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	 เพ่ือลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน	สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่	สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย	สินเช่ือธุรกิจ	
SMEs	และสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน	ภายใต้โครงการแก้ไข
ปัญหาหน้ีนอกระบบ	

จากการเร่งรัดและติดตามหน้ี	และการลงพ้ืนท่ีของทีมงานบริหารหน้ี
และกฎหมายร่วมกับภาค/เขต/สาขา	 รวมทั้ง	 การออกมาตรการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าทั่วไป	โดยผ่อนปรนเงื่อนไขการ
ชำาระหน้ี	 และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา	
ตลอดจน	เพ่ิมการจัดต้ังศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหน้ี

จากการตั้งสำารองดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตส่วนเพิ่ม	 และ
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาระบบ	 SFIs	 ในอัตราท่ีสูงกว่า 
ปีก่อน	 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลสูงกว่าปีก่อน	
ประกอบกับรายได้ดอกเบ้ียลดลง	ตามพอร์ตสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่ม
อาชีพ	และสวัสดิการท่ีลดลง	 โดยสินเช่ือท่ีเติบโตสูง	มาจากสินเช่ือ
ภาครัฐท่ีมีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำา

จากค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นต่ำากว่าแผน	จากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

21,000

64,000

58,000

2.20

2.45

48.51

31,210

97,176

112,272

2.05

2.35

47.43

หน่วย	:	ล้านบาท
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ด้านที่มิใช่การเงิน ผลการดำาเนินงาน ปี 2560

1. ด้านการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

3. ด้านช่องทางการให้บริการ

ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
	•	เด็กและเยาวชน

•	ประชาชนท่ัวไป

เปิดสาขา/หน่วยให้บริการ/บูธแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ

การให้บริการเคร่ือง	Self	Service

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	และอ่ืนๆ

การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

•		เปิดธนาคารโรงเรียนเพ่ิม	60	แห่ง	รวมเปิดดำาเนินการแล้ว	1,268	แห่ง	
•		จัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน	มีนักเรียนเข้าร่วม	20,010	คน	
•		จัดการประกวดดนตรี	มีนักเรียนเข้าร่วม	8,096	คน
	 -	จัดประกวด	Symphonic	Band	มีนักเรียนเข้าร่วม	1,029	คน
	 -	จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	7,067	คน
•		สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิชาการ	มีนักเรียนเข้าร่วม	195,077	คน
	 -	คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มีนักเรียนเข้าร่วม	183,027	คน
	 -	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และประวัติศาสตร์	มีนักเรียนเข้าร่วม	12,050	คน
•		จัดกิจกรรมค่ายก้าวใหม่	ใจสีชมพู	เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนในความดูแล
	 ของกรมคุมประพฤติ	10	คร้ัง
•		สนับสนุนเงินในโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	ตชด.	11	แห่ง		

•		พัฒนากลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
	 -	จัดอบรมให้ความรู้	พัฒนาศักยภาพ	1,130	แห่ง	2,265	คน
	 -	จัดประกวดการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนดีเด่น	174	รางวัล
•	 จัดอบรม	Financial	Literacy	17,281	คน									
•		จัดกิจกรรมตลาดนัดสีชมพู	11	แห่ง	มีร้านค้าเข้าร่วม	1,714	ร้าน
•	 ประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู	10	ชุมชน	

•		Digital	Branch	5	แห่ง
•	 สาขา	10	แห่ง	รวมท้ังส้ิน	1,059	แห่ง
•	 หน่วยให้บริการ	รวมท้ังส้ิน	22	แห่ง
•	 บริการธนาคารชุมชน	456	แห่ง	รวมท้ังส้ิน	461	แห่ง
•	 บูธแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	4	แห่ง	รวมท้ังส้ิน	21	แห่ง

•	 เคร่ือง	ATM	รวมท้ังส้ิน	6,369	เคร่ือง	
•	 เคร่ืองปรับสมุดอัตโนมัติ	รวมท้ังส้ิน	1,086	เคร่ือง
•	 เคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ	รวมท้ังส้ิน	68	เคร่ือง	
•	 เคร่ืองฝาก	ถอนเงินอัตโนมัติ	รวมท้ังส้ิน	1,003	เคร่ือง	
•	 เคร่ืองบริการธุรกรรมด้านการเงินอัตโนมัติ	รวมท้ังส้ิน	5	เคร่ือง

•	 เปิดให้บริการ	MyMo	My	Card	
•	 เปิดให้บริการ	MyMo	Merchant
•	 เปิดให้บริการ	MyMo	Pay/GSB	Pay

•	 เงินฝากออมสินประเภทใหม่	ได้แก่	เงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษ	5	เดือน,	10	เดือน,	
	 4	เดือน	(รอบ	2),	ผู้สูงวัย,	14	เดือน	(รอบ	2)	,	5/10,	7	เดือน	(1/61),	11	เดือน
•	 สินเช่ือออมสินประเภทใหม่	ได้แก่	สินเช่ือประชารัฐผู้สูงวัย,	สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยสำาหรับ
	 ผู้สูงอายุ	(Reverse	Mortgage),	สินเช่ือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ	SMEs	ท่ีประสบ 
	 ภัยพิบัติ,	สินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า,	สินเชื่อ	Street	Food
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ด้านที่มิใช่การเงิน ผลการดำาเนินงาน ปี 2560

4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร

ระบบงาน	

กระบวนการ

พัฒนาทรัพยากรบุคลากร

•		พัฒนาระบบงาน	Risk	Data	Mart		
•		พัฒนาแบบจำาลอง	Credit	Risk	Rating	Model	:	CRR	Model	สินเช่ือธุรกิจ	เป็นระบบ	Online
•	 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลต้องสงสัยบัตรเครดิตรองรับการออกรายงานธุรกรรมต้องสงสัยบัตรเครดิต
•	 พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า	Data	Quality
•	 พัฒนาระบบสรรหาพนักงาน	(e-Testing)

•	 จัดต้ังศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ี	6	ศูนย์
•	 จัดต้ังศูนย์อนุมัติสินเช่ือรายย่อยบัตรเครดิตและบัตรเงินสด	1	ศูนย์
•	 ปรับปรุงกระบวนการ	79	กระบวนการ																							

•	 ฝึกอบรม/สัมมนา	42,047	คน	384	หลักสูตร	ประกอบด้วย
	 1)	รองรับธุรกิจ	19	หลักสูตร	(ผู้เข้ารับการอบรม	14,815	คน)
	 2)	รองรับการปฏิบัติการ	28	หลักสูตร	(ผู้เข้ารับการอบรม	10,130	คน)
	 3)	รองรับนโยบาย	277	หลักสูตร	(ผู้เข้ารับการอบรม	9,443	คน)
	 4)	Training	Roadmap	54	หลักสูตร	(ผู้เข้ารับการอบรม	7,316	คน)
	 5)	พัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง	(Successor)	3	หลักสูตร	(ผู้เข้ารับการอบรม	194	คน)
	 6)	การบริหารจัดการคนเก่งคนดี	(Talent)	2	หลักสูตร	(ผู้เข้ารับการอบรม	60	คน)
	 7)	GSB	Idea	1	หลักสูตร	(ผู้เข้ารับการอบรม	89	คน)
•	 e-learning	19,789	คน	100	หลักสูตร	ประกอบด้วย
	 1)	ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(HR)	35	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	14,080	คน)
	 2)	ด้านการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน	การบริหารความเส่ียง	และการป้องกันการทุจริต	
	 			17	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	46,841	คน)
	 3)	ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด	11	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	24,487	คน)
	 4)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	6	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	19,517	คน)
	 5)	ด้านการขายและการให้บริการ	3	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	763	คน)
	 6)	ด้านสินเช่ือ	3	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	480	คน)
	 7)	ด้านอ่ืน	ๆ	25	หลักสูตร	(ผู้เข้าเรียน	17,689	คน)	
•	 Successor	194	คน	แบ่งเป็น	
	 1)	ระดับผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	รองรับตำาแหน่ง	รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	31	คน
	 2)	ระดับผู้อำานวยการฝ่าย/ภาค	รองรับตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	92	คน
	 3)	ระดับรองผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการเขต	รองรับตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการภาค	
	 	 		71	คน	
•	 Talent/Young	Leadership	60	คน	
•	 ให้ทุนการศึกษาพนักงาน	48	ทุน	เป็นทุนปริญญาโทภายในประเทศแบ่งเป็น
		1)	MBA	Online	27	ทุน	ได้แก่
	 	 -	สาขาการเงิน	11	ทุน
	 	 -	สาขาการตลาด	16	ทุน
	 2)	ทุนปริญญาโทภายในประเทศ	21	ทุน	ได้แก่
	 	 -	สาขาการเงิน	การเงินการธนาคาร	การเงินประยุกต์	วิศวกรรมการเงิน	การบริหารความเส่ียง	10	ทุน
	 	 -	สาขาการตลาด	การบริหารตลาด	8	ทุน
	 	 -	สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	2	ทุน
	 	 -	สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1	ทุน

	 ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับปี	2560	จำานวน	36,750	ล้านบาท	 เบิกจ่ายจริง	28,672	ล้านบาท	รวมกับส่วนที่ประหยัดได้จำานวน	
1,422	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	82	 ของงบประมาณ	 โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายดำาเนินงานรวมส่วนที่ประหยัดได้คิดเป็นร้อยละ	84	
ของงบประมาณ
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ผลการดำาเนินงานโครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

04

โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ ระยะเวลา
โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)

จำานวน
ราย

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ

(ล้านบาท)

1.		 โครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ

				 รายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในปี	2553	

2.		 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ

				 ใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.		 โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคาร

				 ออมสินให้แก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรม	

4.		 โครงการสินเช่ือเพ่ือก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม	

				 อุตสาหกรรม

5.		 โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน

6.		 โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่

				 ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)

7.		 โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่

				 ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	

				 ระยะท่ี	2

8.		 โครงการบ้านประชารัฐ

9.		 โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือช่วยเหลือชาวประมง	

				 “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล”

10.		โครงการมาตรการสินเช่ือประชารัฐเพ่ือประชาชน

11.		โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรและ

				 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	สำาหรับผู้ประกอบกิจการ

					วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)

12.		โครงการมาตรการประชารัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน

				 ประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล

13.		โครงการสินเช่ือประชารัฐเพ่ือประชาชน	(ผู้ประสบภัยพิบัติ)				

14.		โครงการสินเช่ือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจ

					ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ท่ีประสบภัยน้ำาท่วม	

	 ปี	2560			

15.	โครงการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน

     รวม

2553-2559

2553-2556

ขยายระยะเวลา

คร้ังท่ี	1	ถึงส้ินปี	2557

คร้ังท่ี	2	ถึงส้ินปี	2560

คร้ังท่ี	3	ถึงส้ินปี	2565

2556-2571

2556-2571

2558-2566

2558-2565

2559-2566

2559-2589

2559-2567

2559-2564

2559-2567

2559-2579

2560-2565

2560-2565

2560-2565

2,000

25,000

15,000

3,546

30,000

100,000

50,000

20,000

500

ไม่กำาหนด

30,000

ไม่กำาหนด

4,000

2,500

5,000

126

12

5

1

20,619

18

17

5,826

304

33,506

17

10,119

4,659

3

108,761

183,993

0.17

13,285

1,951

1,998

19,395

76,657

33,611

4,336

333

852

23,889

5,716

160

2

4,189

186,374
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ทิศทางและนโยบาย
การดำาเนินงาน
ในปี 2561

	 ธนาคารได้ทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และทิศทางการดำาเนินงาน	
โดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และพิจารณา
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาต	ิ 20	 ปี	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	12	และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน	 (SDGs)	 ของสหประชาชาติ	 นโยบาย	
Thailand	4.0	 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้ง
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ	(SOD)	แนวนโยบายการดำาเนินงาน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	(Policy	Guideline	for	SFIs)	
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม	 และแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน	 ตลอดจนทิศทางการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลทาง
ด้านพฤติกรรมลูกค้า	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และกฎระเบียบ
ของหน่วยงานกำากับ	ที่เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์	ในการ 
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างสมดุล	 และการปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ	(SEPA)	เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
สู่มาตรฐานสากล	 โดยกำาหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ค่านิยม	 และ
ทิศทางการดำาเนินงาน	สำาหรับแผนวิสาหกิจปี	2561	-	2565	 
ไว้ดังน้ี
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เป็นผู้นำาในการส่งเสริมการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

ส่งเสริมการออมและสร้างวินัย
ทางการเงิน

 ให้บริการทางการเงินครบวงจร
ท่ีล้ำาสมัยและเหนือความคาดหวัง 
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สนับสนุนการลงทุนและ
การพัฒนาประเทศ

เป็นธนาคารเพื่อสังคม
ที่มีธรรมาภิบาล

01

SAVE

SOCIAL
RESPONSIBILITY
รับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนต่อหน้าท่ี เพ่ือองค์กร

สู่ความเป็นเลิศในทุกด้านยืนหยัดในความถูกต้อง
VIRTUE EXCELLENCE

ACCOUNTABILITY

04

02

05

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อมให้มีศักยภาพอย่าง
ยั่งยืน

03

S

V

A

E

เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคารไปสู่การนำาไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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	 ปี	2561-2565	ธนาคารเน้นขับเคลื่อนภารกิจเข้าสู่ศตวรรษที่	2	อย่างมั่นคงและยั่งยืน	มุ่งสู่การเป็น	GSB	New	Century	:	Digi-Thai	
Banking	“Digital	for	all	Thais”	โดยนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน	ตลอดจนช่องทางการให้
บริการ	 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ลูกค้า	 โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยและฐานรากได้ใช้อย่างสะดวกสบาย	 เข้าถึง
ง่ายและปลอดภัย	 พร้อมสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ	 ให้ความรู้ทางการเงิน	(Financial	Literacy)	 เพื่อให้ลูกค้ามีความ
พร้อมในการใช้บริการ	ตลอดจนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงิน	การแก้ไขปัญหาหนี้สิน	การส่งเสริม
การออม	 และสร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชน	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้	 และการ
สนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐอย่างต่อเนื่อง	

	 ทิศทางและนโยบายการดำาเนินงานในปี	2561	กำาหนดขอบเขตการดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อรายย่อย	เพื่อขยายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินในระบบให้แก่ลูกค้าบุคคล	ลูกค้าฐานราก	และผู้ประกอบการธุรกิจ	SMEs	ขนาดเล็ก	โดยเฉพาะกลุ่ม	Startup	ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	 และให้สินเชื่อรายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	 ของสินเชื่อทั้งหมด	ด้วยเป้าหมายการเติบโตของเงินฝาก
และสินเชื่อตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย	(GDP)	เน้นการขับเคลื่อนภารกิจมุ่งสู่การเป็น	Digi-Thai	Banking	ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐตามยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน	4	ด้าน	ดังนี้

โดยการบริหารเงินกองทุนตามกฎหมายเพ่ือรองรับการขยาย
ธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง	 การบริหารคณุภาพสินทรัพย์	
และการบริหารสัดส่วนธุรกิจให้มีอัตราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงในระดับท่ีเหมาะสม	รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากร 
และสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนของธนาคาร

โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centric)	เพ่ือส่งมอบ
คุณค่าแก่	3	กลุ่มลูกค้า	คือ	กลุ่มลูกค้าบุคคล	กลุ่มลูกค้าฐานราก	
และกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	ด้วยนวัตกรรมทางการเงินและ
การบริการท่ีเหนือความคาดหวังของลูกค้า	การพัฒนาหรือแสวงหา
ความร่วมมือกับพันธมิตร	 เพ่ือสร้างและส่งมอบประสบการณ์ท่ีด ี
ใหกั้บลูกค้าในทุกจุดสัมผัส	(Touch	Point)	 ทั้งรูปแบบ	 ช่องทาง 
การให้บริการ	 กระบวนการให้บริการธุรกิจหลักด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม	และการส่ือสารการตลาดในยุคดิจิทัล	เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	เข้าถึงง่าย	และปลอดภัย	รวมท้ังสร้าง	
Engagement	ของลูกค้าโดยการพัฒนาองค์กรและสังคมให้ ย่ังยืนภายใต้แนวคิด	

“ออมสินสร้างโลกสีชมพู”	 ผ่านเป้าหมายการออมใน	 3	 ด้าน	
คือ	 ออมเศรษฐกิจ	 ออมสังคม	 และออมสิ่งแวดล้อม	 ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	หรือ	
Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	ของสหประชาชาติ	
มาใช้ในทุกมิติของการดำาเนินธุรกิจธนาคาร	 ตั้งแต่การปลูกฝัง 
ค่านิยมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินทุกกลุ่มเป้าหมาย	
การพัฒนาความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน	 เพื่อ
ยกระดับสู่ธุรกิจเริ่มต้นได้อย่างยั่งยืน	และการดำาเนนิงานอย่าง
มีธรรมาภิบาล	 ด้วยความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ	 เศรษฐกิจ	
สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร	 รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ผ่านกิจกรรม/
โครงการต่างๆ	

เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร	 และปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น	 และ
รองรับการดำาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล	 โดยเน้นการปรับโครงสร้าง
องค์กร	 อัตรากำาลัง	 และกระบวนการ	 บริหารและพัฒนาบุคลากร
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล	บริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ควบคู่กับการบริหารประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับธุรกิจและสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยของข้อมูลและการให้บริการ	 พร้อมยกระดับและ
บูรณาการการกำากับดูแล	 การบริหารความเสี่ยง	 การควบคุม
และการตรวจสอบภายในให้เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลและ 
ความโปร่งใส	

1.  ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน  
 (Financial Strengthening)

3. ด้านการส่งมอบคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า 
 ด้วยนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล 
 (Customer Life Time Value Proposition)

2. ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตาม
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable  
 Development : SD)

4. ด้านการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของ 
 องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล   
 (Fundamental Capabilities)
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	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	2561	อาจมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลให้การดำาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ธนาคาร
กำาหนดไว้	 ท้ังจากปัจจัยทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก	การเปล่ียนแปลงทางสังคม	ประชากร	และพฤติกรรมของลูกค้า	 นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่	 นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบที่ออกบังคับใช้	 รวมไปถึงการแข่งขันของสถาบันการเงินและไม่ใช่
สถาบันการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น	 ทั้งนี้	 ธนาคารจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยง	 โดยการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปัจจัย 
ดังกล่าว	 พร้อมกำาหนดแนวทาง	 มาตรการ	 และทบทวนกลยุทธ์ของธนาคารและกลยุทธ์ธุรกิจให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่เสมอ	เพื่อให้ผลดำาเนินงานของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

แผนงาน/โครงการที่สำาคัญในปี 2561

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)
•	โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	
•	โครงการบริหารและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหนี้
•	โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำาระ

ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sustainable Development: SD)

ด้านการส่งมอบคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล 
(Customer Life Time Value Proposition)

ด้านการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  
(Fundamental Capabilities)

•	โครงการธนาคารโรงเรียน	
•	โครงการสานฝันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ	:	
		GSB	เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม	นำาสู่รั้วมหาวิทยาลัย
•	โครงการธนาคารภูมิปัญญา

•	โครงการ	Digital	Branch
•	โครงการให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง	Smart	Device
•	โครงการสร้างโอกาส	และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
		ผู้ประกอบการ	SMEs	Startup/SMEs
•	แผนงานพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทาง
		การเงินใหม่ๆ	(Fintech)

•	แผนบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและกระบวนการ 
		รองรับยุคดิจิทัล	(Re-Organization	&	Re-Process)
•	แผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรรองรับ
	 การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
•	แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
	 การดำาเนินธุรกิจ

•	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงูอาย
•	โครงการพัฒนากลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบัน
		การเงินชุมชน
•	แผนงานบริหารและพัฒนาหน้ีนอกระบบ

•	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า	(Service	 
		Excellence)
•	แผนงานส่งเสริมการตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
•	แผนงานการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
		ออมสิน

•	แผนงานการพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง
		และการตรวจสอบเชิงป้องกัน
•	แผนงานบริหารจัดการและวิเคราะห์	Big	Data
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การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นปัจจัยสำาคัญที่เสริมสร้างระบบ
การกำากับดูแลของธนาคาร
ให้มีความโปร่งใส และมีมาตรฐาน
ชัดเจนเป็นสากล  
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 การกำากบัดูแลกจิการท่ีดเีป็นปัจจยัสำาคญัท่ีเสริมสร้างระบบการกำากับดูแลของธนาคารให้มีความโปรง่ใส	และมมีาตรฐานชัดเจนเป็น 
สากล	 ธนาคารออมสินได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศ	 โดยคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการดูแลและบริหารจัดการ	 ด้วยความรู้ความสามารถ	 มีความรอบคอบ	
ความซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนในระยะยาว

	 ในปี	2560	การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารออมสิน	ได้ปรากฏผลเป็นท่ีประจักษ์	โดยได้รับรางวัลดีเลิศ	“รัฐวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรม	 และความโปร่งใสในการดำาเนินงาน”	 ประจำาปี	2560	 ด้านความโปร่งใส	
(Transparency)	 รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร	 ประจำาปี	2560	 และรางวัล
ชมเชยองค์กรโปร่งใส	ครั้งที่	7	จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	 ธนาคารมีการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร	 เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร	
ผู้บริหาร	พนักงาน	โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสม	โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม	ซึ่งการจัด
โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว	จะต้องสะท้อนถึงหลักการสำาคัญ	7	ประการ	ดังต่อไปนี้

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5. Value  Creation

การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว	 โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มมูลค่าใดๆ	 นั้น	 จะต้องเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน

1. Accountability 

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตาม
หน้าที่

2. Responsibility

ความสำานึกในหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

6. Ethics

การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและ
จรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ

7. Participation

การมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้เกิด 
กา ร กร ะ จ า ย โ อ กา สแก่ ป ร ะ ช า ชน	 
ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เกี ่ยวกับการดำาเนินการใดๆ	 ที่อาจมี 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	
คุณภาพชีวิต	และความเป็นอยู่ของชุมชน
หรือท้องถิ่น3. Equitable  Treatment

กา รปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
โดยสุจริตและจะต้องพิจารณา	 ให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน	 เช่น	 การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและ 
เท่าเทียมกัน	หากมีการร้องเรียน	ต้องมี 
คำาอธิบายได้	

4. Transparency 

ความโปร่งใส	ต้องมีความโปร่งใสใน
2	ลักษณะ	ดังนี้

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานท่ี
สามารถตรวจสอบได้		
 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	
(Transparency	 of	 Information	
Disclosure)	แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย

4.1

4.2



100 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

	 คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งม่ันในการส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรท่ีมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม	 มีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำาเนินธุรกิจ	 มีการดำาเนินงานท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ	 เปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น	 ร่วมตัดสินใจ	 และร่วมมือกันในการดำาเนินการ	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 “หลักการและแนวทาง 
การกำากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ	ปี	2552”	ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	

	 คณะกรรมการธนาคารกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน	ดังน้ี

	 ธนาคารได้นำานโยบายกำากับดูแลกิจการท่ีดีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	โดยมีแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ปี	2560	-	2564	
เป็นกรอบในการดำาเนินงาน	ซ่ึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน	5	ด้าน	ได้แก่
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	1			พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	2			สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	3			กำาหนดกรอบและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	4			พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	 ยุทธศาสตร์ท่ี	5			พัฒนาวิชาชีพมาตรฐานการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำาเอาหลักสำาคัญ 
ในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ตามมาตรฐานสากล	ท้ัง	7	ประการ	
คือ		Accountability,	Responsibility,	Equitable	Treatment,	
Transparency,	Value	Creation,	Ethics	และ	Participation	 
มาใช้ในการดำาเนินงาน	มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพันธ ์
กันระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและ
รับผิดชอบ	มีความเป็นอิสระ	และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ระหว่างประธานกรรมการธนาคารและผู้อำานวยการธนาคาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน

คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์	
กลยุทธ์	นโยบาย	และแผนงานท่ีสำาคัญของธนาคาร	โดยจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมี
ความเหมาะสม	 รวมทั้งต้องดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
บัญชี	รายงานทางการเงิน		และการสอบบัญชีมีความน่าเช่ือถือ

คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำาในเรื่อง
จริยธรรม	 เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทา ง 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร	 และสอดส่องดูแลใน
เรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ขึ้นตามความเหมาะสม	 เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
ความสำาคัญอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี	 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำาหนดจรรยาบรรณ
ของธนาคาร	 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร	 ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	 ควบคู่
ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร

มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร	 ทั้งในเรื่องทาง 
การเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ	 เชื่อถือได้	
และทันเวลา	 เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน	 รวมทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้แก่ลูกค้าและประชาชน
ทั่วไป

มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่ง
บริหารท่ีสำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการ
สรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

แผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 101

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการธนาคารออมสิน	ระหว่างวันท่ี	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2560	มีองค์ประกอบ	ดังน้ี

	 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	กำาหนดอำานาจหน้าท่ีในการควบคุม	กำากับและจัดการธนาคารไว้	ดังน้ี	

	 และในปี	2560	เพ่ือให้การดำาเนินกิจการของธนาคารออมสินสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป	ตลอดจน
เพ่ือให้การดำาเนินงานของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ	 ธนาคาร 
ออมสิน	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2560	ซึ่งได้เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของธนาคารออมสิน	และแก้ไขเพิ่มเติมอำานาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 โดยกำาหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีอำานาจหน้าท่ีในการพจิารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ
ของธนาคารออมสิน	และประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำาปี	

อำานาจหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประธานกรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นายกุลิศ		สมบัติศิริ
นายประภาศ		คงเอียด
นายสุทธิชัย		สังขมณี
นายพิพัฒน์		ขันทอง	(วันท่ี	1	มกราคม	-	30	กันยายน	2560)
นายพิษณุ		วิชิตชลชัย
นางวรรณิภา		ภักดีบุตร
นายเจษฎา		พรหมจาต
นางสาวสมพิศ		เจริญเกียรติกุล
นางปรารถนา		มงคลกุล	(ถึงวันท่ี	30	มกราคม	2560)					
นายชูศักด์ิ		สาลี	
พลเอก	จิระเดช	โมกขะสมิต	(ต้ังแต่วันท่ี	21	กุมภาพันธ์	2560)
นายบุญชัย		จรัสแสงสมบูรณ์	(วันท่ี	21	กุมภาพันธ์	-	4	ตุลาคม	2560)
นายชาติชาย		พยุหนาวีชัย

“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำานาจและหน้าที่กำากับโดยทั่วไป	ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน	ให้มีคณะกรรมการ 
คณะหน่ึงเรียกว่า	“คณะกรรมการธนาคารออมสิน”	ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคน	และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าหกคน
แต่ไม่เกินสิบสามคน	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง	 และให้ผู้อำานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ	 ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าท่ี
วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป	 ซึ่งกิจการของธนาคารออมสินรวมถึงกำาหนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภท
ต่างๆ	 ให้ผู้อำานวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอำานาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน	 ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับและระเบียบ	 และข้อกำาหนดของธนาคารออมสิน	 และตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย	 และให้มีอำานาจ
หน้าท่ีในการบรรจุ	แต่งต้ังหรือเล่ือนตำาแหน่งหรือเงินเดือน	ลงโทษทางวินัย	หรือถอดถอนจากตำาแหน่งพนักงาน	ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำาหนด	 และกำาหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดำาเนินงานของธนาคารและการปฏบัิติงานของพนักงาน	 
ท้ังน้ี	โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย	ระเบียบ	หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการ”

การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ สคร.
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	 กรรมการธนาคารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	พ.ศ.	2489	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	และประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล

	 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	 เช่น	 เศรษฐศาสตร์	การบัญชี	บริหารธุรกิจ	นิติศาสตร์	และ 
รัฐประศาสนศาสตร์	 ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้	 ความสามารถประสบการณ์ท่ีหลากหลาย	 โดยกรรมการทุกคนอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้าท่ีกรรมการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ	สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร	ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

	 กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน	 เป็นไปตามนิยามของ	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 หมายถึง	 “กรรมการจาก
ภายนอกท่ีไม่ได้มีตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ	 ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจผูกพันรัฐวิสาหกิจ	 และเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 โดยสามารถทำาหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	
และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับตน”

	 ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	คราวละ	3	ปี	โดยประธานกรรมการ
ธนาคารหรือกรรมการธนาคารซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง	อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ไม่เกิน	2	วาระติดกัน

	 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร											
คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบ	ดังน้ี	

พิจารณาเสนอแนะนโยบาย	 กลยุทธ์	 แผนการดำาเนินธุรกิจ	
และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน	การให้ 
สินเชื่อและการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน 
ใหค้ณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

พิจารณาอนุมัติการลงทุน	การให้สินเชื่อ	และการประกอบ
ธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน	 ตามที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินมอบหมาย

•

•

•

•

•

•

ควบคุม	ติดตามการลงทุน	การให้สินเชื่อ	และการประกอบ
ธุรกิจอ่ืนให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคาร
ออมสิน

พิจารณากล่ันกรอง	หรืออนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ัวไป
และหน้ีท่ีมีปัญหา	หลักเกณฑ์	การประเมินมูลค่าหลักประกัน		
การตัดหนี้สูญ	 และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
การลงทุนตามท่ีคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

พิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นการลงทุน	 การให้สินเช่ือ		
และการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีอยู่ในอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร

ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร

วาระการดำารงตำาแหน่ง 

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อย

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นายประภาศ		คงเอียด	
นางปรารถนา		มงคลกุล		(ถึงวันท่ี	30	มกราคม	2560)					
นางสาวสมพิศ		เจริญเกียรติกุล	
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
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พิจารณากล่ันกรองแผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ	และข้อตกลง
การประเมินผลการดำาเนินงานประจำาปีของธนาคารออมสิน

ติดตามผล	ให้ความเห็น	และข้อเสนอแนะ	ตามแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณของธนาคารออมสิน

พิจารณากล่ันกรองหรืออนุมัติการโอนงบประมาณ	 และ/หรือ
เปลี ่ยนแปลงรายการงบประมาณ	 ซึ ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้วตามท่ีคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์
ด้านบุคลากร	 ค่าตอบแทน	 และสวัสดิการของพนักงานและ 
ลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน	เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ธนาคารออมสินเห็นชอบ

กำากับ	ดูแล	และให้คำาปรึกษาแนะนำาการดำาเนินงานของ
ธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร	บุคลากร		
ค่าตอบแทน	 และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง	 รวมท้ัง
พัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน

สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี	 
เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินน้ัน	ได้จัดทำาอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง	 และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และ 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ครบถว้นและเช่ือถือได้

สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน	กระบวนการกำากับดูแลท่ีดี	กระบวนการบริหาร
ความเส่ียง		

สอบทานการดำาเนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี		
ประกาศ	หรือคำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคาร
ออมสิน	

สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี		
และพิจารณาความเป็นอิสระของกลุ่มตรวจสอบ	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตรากำาลังคน	 และวิธีการสรรหา
บุคลากร	 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสินต่อ 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

กำากับ	ดูแล	และให้คำาปรึกษาแนะนำาในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทุกระดับ	 ให้มีความพร้อมในทุกด้าน	 เพื่อให้บคุลากร 
มีวิสัยทัศน์	มีความรอบรู้	รวมท้ังมีบุคลิกภาพ	และมีจิตสำานึกท่ีดี

กำากับ	 ดูแล	 และให้คำาปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา		
บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก	หรือที่ปรึกษา	เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินให้เหมาะสม

ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ 
การกำากับดูแลกิจการ	(Governance)	การบริหารความเสี่ยง	 
(Risk	Management)	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ 
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	 
(Compliance)	 เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่เกิดจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ	 แผนแม่บท 
ด้านการตรวจสอบภายใน	ข้อตกลง	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	
และคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ

จัดทำากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของธนาคารออมสิน	โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 และ 
มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหน่ึงคร้ัง

ประสานงานกับฝ่ายจัดการ	ผู้สอบบัญชี	และองค์กรกำากับ
ดูแลอื่น		เพื่อให้การดำาเนินงานของธนาคารออมสินบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ		
และประสิทธิผล	

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายพิษณุ		วิชิตชลชัย		
นายเจษฎา		พรหมจาต		
นายชูศักด์ิ		สาลี		
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มตรวจสอบ
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ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	และ
อาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็น
ว่าจำาเป็น	 รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน		

กำากับดูแลการพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ	รวมท้ังพิจารณา
ความเพียงพอของจำานวนและทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามสภาพแวดล้อมที่ธนาคารออมสินดำาเนินอยู่	 คุณสมบัติ 
ท่ีสำาคัญ	รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์	
ธุรกิจ	และทักษะทางด้านอื่นๆ	ตามความเหมาะสม

เสนอข้อแนะนำ าต่ อคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
ในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลื่อนขั้น	 เลื่อนตำาแหน่ง	
และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ		
โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาด้วย

กำาหนด	ทบทวน	และให้ความเห็นชอบ	นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง	แผนแม่บทบริหารความเส่ียง	รวมถึงให้ความเห็น 
ชอบกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ		
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์		และธุรกรรมของธนาคาร
ออมสินท่ีเปล่ียนแปลงไป	เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินเพื่ออนุมัติ

ประเมิน		ติดตาม		และดูแลระดับความเสี่ยงของธนาคาร
ออมสินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

อนุมัติระบบในการวัด		ติดตาม		และควบคุมความเส่ียง

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง		
รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงดำาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน	 และการเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคารออมสินโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงธุรกรรม
นโยบายรัฐ	(Public	Service	Account)	 ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน

ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ
การกำากับดูแลกิจการ	(Governance)	 การบริหารความเส่ียง	
(Risk	 Management)	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ	์	
(Compliance)	เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียง	
เช่น	 บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง	 ระบบงานใน
การรองรับการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการทำาธุรกรรมหรือการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่	 (Product	 Program)	 ของธุรกรรมตราสาร
อนุพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง	 ก่อนที่จะนำาเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินหรือคณะกรรมการที่ธนาคารมอบหมายต่อไป

ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคารออมสิน		
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	(Audit	Committee)

ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ
การกำากับดูแลกิจการ	(Governance)	การบริหารความเสี่ยง	 
(Risk	 Management)	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์		 
(Compliance)	เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานท่ีเกิดจากการ 
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายสุทธิชัย		สังขมณี		
นางวรรณิภา		ภักดีบุตร
นางสาวสมพิศ		เจริญเกียรติกุล	
นางปรารถนา		มงคลกุล		(ถึงวันท่ี	30	มกราคม	2560)					
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		กลุ่มบริหารความเส่ียง						
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กำาหนดนโยบาย		กลยุทธ์		เป้าหมาย		และแผนการดำาเนินงาน	
ตลอดจนระเบียบ	 หลักเกณฑ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และการสอบทานสินเชื่อ 
ของธนาคาร	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่กำาหนด	
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	นำาเสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน	

กำาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน	 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน		

ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 
รวมทั้งสนับสนนุให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 ผู้บริหาร		
พนักงาน		ลูกจ้าง		ชุมชน		ลูกค้า	และประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม

ควบคุมและติดตามการดำาเนินงานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และการสอบทานสินเชื่อ 
สม่ำาเสมอ	 เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ
ถึงการดำาเนินงานที่ผิดปกติ	หรือไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว 
ตลอดจนจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินเพ่ือทราบ	อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส	รวมถึง 
จัดทำารายงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 การกำากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และการสอบทานสินเชื่อประจำาปี	

•

•

•

•

•

•

•

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จำาเป็น	เพื่อส่งเสริมการ
ดำาเนินงานของธนาคารออมสิน	ด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี	 การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 และการสอบทาน
สินเชื่อประจำาปีอย่างมีประสิทธิภาพ	 ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน	 คณะกรรมการภายในและผู้บริหารของ
ธนาคารออมสิน

เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำาหนดในกฎบัตร
ข้างต้น	อาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ	ท่ีคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินชุดปัจจุบันได้แต่งต้ังมาร่วมให้ความเห็นหรือพิจารณา
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง	 และมีอำานาจออกหนังสือสอบถามหรือ 
เรียกบุคคลใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานตามที่กำาหนด
ในกฎบัตรมาให้ถ้อยคำา	 ส่งคำาชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี		 
เอกสาร		หรือหลักฐานใดๆ	เพ่ือมาตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบ
การพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร

ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ
การกำากับดูแลกิจการ	 (Governance)	 การบริหารความเส่ียง	
(Risk	 Management)	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ	์	 
(Compliance)	เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานท่ีเกิดจากการ 
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  (ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)*

5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นางวรรณิภา		ภักดีบุตร
นายสุทธิชัย		สังขมณี		
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล	
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

นายประภาศ		คงเอียด
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง		จำานวน		9		คน		
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง		จำานวน		9		คน		
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน		กลุ่มทรัพยากรบุคคล								

*	หมายเหตุ		ธนาคารได้ปรับคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
	 และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้มี 
	 หน้าท่ีชัดเจน	เป็นคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี			
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เสนอแนะหลักเกณฑ์	 และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ทำางานบริหารในตำาแหน่งผู้อำานวยการธนาคารออมสินต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน	เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

พิจารณาประเมินผล	และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้อำานวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน	 ภายใต้ข้อตกลงที่ทำาไว้กับคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน	และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำางานบริหาร

เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน	 ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

หาทางปรองดอง	และระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน		

พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางาน		อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง		ลูกจ้าง	และธนาคารออมสิน			

ปรึกษาหารือ	 เพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารออมสิน	รวมถึงการร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับผู้อำานวยการธนาคาร
ออมสินเป็นรายปี	 ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน		
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินท่ีคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินให้ความเห็นชอบ

ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับ
การกำากับดูแลกิจการ	 (Governance)	 การบริหารความเส่ียง	 
(Risk	 Management)	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์	 
(Compliance)	 เพ่ือให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงานท่ีเกิดจากการ	
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	Performance)	

ปรึกษาหารือ	เพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง	

แต่งตั้งคณะทำางานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำาหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	

บูรณาการกระบวนการทำางานเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ		
(Governance)	 การบริหารความเส่ียง	 (Risk	Management)		
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	
ประกาศและหลักเกณฑ์	(Compliance)	เพื่อให้บรรลุถึงผล
การดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	
(Integrity-Driven	Performance)

6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นางวรรณิภา		ภักดีบุตร
นายพิพัฒน์		ขันทอง	(ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2560)
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล	

7. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1
2
3
4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นางวรรณิภา		ภักดีบุตร
นายสุทธิชัย		สังขมณี		
นายพิพัฒน์		ขันทอง	(ถึงวันท่ี	30	กันยายน	2560)
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	กลุ่มทรัพยากรบุคคล	
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กำาหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการสรรหา	 แต่งตั้ง 
พนักงานในตำาแหน่ง	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส	 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	 และผู้ช่วย 
ผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	ยกเว้นผู้บริหารสูงสุด 
ของกลุ่มตรวจสอบ	เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
พิจารณาอนุมัติ

คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารง 
ตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ที่ได้รับ 
มอบหมายอำานาจหน้าท่ี	และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการ 
ธนาคารออมสิน	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ัง 
ดำารงตำาแหน่ง	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	 และผู้ช่วย 
ผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	ยกเว้นผู้บริหารสูงสุด 
ของกลุ่มตรวจสอบ	เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน	 
รวมถึงจำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า	และผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	 
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส	 เพื่อเสนอให้ 
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ

ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รองผู้อำานวยการ 
ธนาคารออมสินอาวุโส	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
หรือเทียบเท่า	 และผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า	 ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ	โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ 
และความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

•

•

•

•

•

กำาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการใน 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
อาวุโส	รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	และ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	ยกเว้น 
ผูบ้ริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ	เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทน 
ประจำาปี	 โดยจะต้องคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	

เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา 
ในรายงานประจำาปี

เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย 
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	 รวมท้ังจัดทำารายงานการกำาหนด
ค่าตอบแทน	 โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย	
การดำาเนินงาน	 และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ไว้ในรายงานประจำาปี

พิจารณาการย้ายและสับเปล่ียนผู้บริหารในตำาแหน่ง 
รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส	 รองผู้อำานวยการ 
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า	และผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคาร
ออมสินหรือเทียบเท่า	 ยกเว้นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ	
เฉพาะกรณีท่ีประธานคณะกรรมการพิจารณาโยกย้ายและ 
สับเปล่ียนผู้บริหารระดับสูง	(กจส.)	อยู่ในตำาแหน่งรักษาการแทน
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ

คัดเลือก	 และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพ่ือแต่งต้ัง
ผู้ดำารงตำาแหน่งรักษาการแทน	 ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ	 และกำาหนด
อำานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบธนาคารออมสิน	ว่าดว้ย
การปฏิบัติงานแทน	ทำาการแทน	และรักษาการแทน

•

•

•

•

•

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร

	 คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ	การได้รับข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างถูกต้อง	
ทันกาล	 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ	 มีผลต่อการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยมีการกำาหนดการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี	 กำาหนดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง	 และอาจจัดให้มีประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม	 ในปี	2560	 
มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร	จำานวน	17	ครั้ง	เป็นวาระปกติ	จำานวน	15	ครั้ง	ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารและ 
ผู้บริหารระดับสูง	เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	และกำาหนดกรอบทิศทางการดำาเนินงาน	ปี	2561	-	2565	จำานวน	1	คร้ัง	และ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน	โดยไม่มีผู้บริหาร	จำานวน	1	คร้ัง	โดยจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลา	7	วัน	คณะกรรมการธนาคารได้เข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชุมได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	และในการประชุมกรรมการท่ี
อาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย	 ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียงและงดให้ความเห็นในวาระการประชุมน้ัน	 หรือออกจาก
ห้องประชุม
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร

	 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการธนาคาร	 ประกอบด้วยสามส่วน	 ได้แก่	 ค่าตอบแทนรายเดือน	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
และโบนัสกรรมการ	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 

ค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

	 คณะกรรมการธนาคาร	 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 
ทำาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการธนาคารออมสินเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	 ภายใต้ข้อตกลงท่ีทำาไว้กับ 
คณะกรรมการธนาคาร	และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำางานบริหาร	ตลอดจนเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน	เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา

ค่าตอบแทนรายเดือน	 (ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 2	
กรกฎาคม	 2556	 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	 1	 สิงหาคม	
2556)
	 •	ประธานกรรมการ	 เดือนละ		 20,000			บาท
	 •	กรรมการ										 เดือนละ		 10,000			บาท	
เบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร	
	 •	ประธานกรรมการ		 ครั้งละ		 12,500			บาท
	 •	กรรมการ											ครั้งละ		 10,000		 บาท	

โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ	โดยมีฐานในการ
คำานวณโบนัส	ดังนี้
	 •	 ร้อยละ	 3	 ของกำาไรสุทธิที่นำามาคำานวณโบนัส	 แต่ 
	 	 ไม่เกินคนละ	60,000	บาท
	 •	 ถ้ามีกำาไรสุทธิสูงกว่า	100	-	11,000	 ล้านบาท	 ให้ 
	 	 ได้รับโบนัสเพ่ิมอีกคนละ	5,000	-	60,000	 บาทต่อปี	 
	 	 ตามระดับของผลกำาไร	 และถ้ากำาไรสุทธิเพ่ิมข้ึนอีกทุกๆ 
		 	 2,000	ล้านบาท	ได้รับโบนัสเพิ่มคนละ10,000	บาท
	 •	 ประธานกรรมการให้ได้รับโบนัสเพ่ิมสูงกว่ากรรมการ 
	 	 อีกร้อยละ	25	 ทั้งนี้	เฉพาะกรรมการที่มาประชุม	ไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน	

กรรมการธนาคารท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอื่น	 ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแหง่
กฎหมาย	มติคณะรัฐมนตรี	หรือคณะกรรมการธนาคารแต่งต้ัง	ให้
ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังในอัตราเท่ากับเบ้ียประชุมกรรมการ
ธนาคาร	เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม	ท้ังน้ี	ให้กรรมการได้รับเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอ่ืน	
รวมแล้วไม่เกิน	2	คณะ	คณะละไม่เกิน	1	คร้ังต่อเดือน	

1.

2.

3.

ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2558 ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2559 ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2560
ประเภท
เงินได้

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

อาวุโส

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

อาวุโส

รองผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

อาวุโส

เงินเดือน

ค่าตอบแทน

เบ้ียประชุม

โบนัส

รวม

7,716,129.01	

	-			

458,709.68	

	-			

8,174,838.69	

	8,580,000.00	

	3,306,912.44	

	460,000.00	

	363,548.39	

	12,710,460.83	

	9,805,500.00	

	3,677,142.86	

	460,000.00	

	367,500.00	

	14,310,142.86	

9,778,620.00	

	-			

38,290.32	

13,963,896.93	

23,780,807.25	

	8,019,684.00	

	-	

	12,000.00	

	4,357,463.12	

	12,389,147.12	

	2,640,000.00	

	-	

	15,000.00	

	1,161,745.56	

	3,816,745.56	
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บุคลากร 
	 ธนาคารมีจำานวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา	และลกูจ้าง	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	แบ่งตามตำาแหน่ง	ดังน้ี	(ตามด้วยตาราง
โครงสร้างอัตรากำาลังของฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

รายงานอัตรากำาลังจำาแนกตามกลุ่มและสายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำาดับ กลุ่ม สายงาน
อัตรากำาลัง
พนักงาน

และลูกจ้าง

1
2
3

4

5

6

7

8

9

1
1
1
70
18
214
3,067
2,699
2,565
2,942
3,243
2,439
17,258

5
148
153

5
306
311

5
233
89
327

5
43
265
259
572

5
97
219
321

8
431
322
761

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
ข้ึนตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ข้ึนตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

	 	 รวมข้ึนตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล

	 	 รวมกลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล 

กลุ่มตรวจสอบ

	 	 รวมกลุ่มตรวจสอบ

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

	 	 รวมกลุ่มทรัพยากรบุคคล	

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 รวมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	

กลุ่มบริหารความเส่ียง

	 	 รวมกลุ่มบริหารความเส่ียง	

กลุ่มปฏิบัติการ

	 	 รวมกลุ่มปฏิบัติการ	

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
ข้ึนตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ
สายงานเลขาธิการธนาคาร
สายงานกิจการสาขา	1
สายงานกิจการสาขา	2
สายงานกิจการสาขา	3
สายงานกิจการสาขา	4
สายงานกิจการสาขา	5
สายงานกิจการสาขา	6

กลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล
สายงานกำากับและควบคุม

กลุ่มตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริหารความเส่ียง
สายงานบริหารความเส่ียง
สายงานวิเคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือ

กลุ่มปฏิบัติการ
สายงานบริหารงานกลาง
สายงานบริหารหน้ีและกฎหมาย
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ผลตอบแทนพนักงาน 
	 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	จำาแนกเป็นเงินเดือน	โบนัส	และค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	ย้อนหลัง	3	ปี	ตั้งแต่ปี	2558-2560	
ตามตารางดังนี้	(ตารางค่าใช้จ่ายปี	2558-2560	ของฝ่ายบุคลากร)

ลำาดับ กลุ่ม สายงาน
อัตรากำาลัง
พนักงาน

และลูกจ้าง

10

11

12

13

14

5
104
75
184

11
240
128
129
508

6
23
58
139
226

8
35
155
230
92
45
565

5
27
261
340
537
1,170

กลุ่มยุทธศาสตร์

	 	 รวมกลุ่มยุทธศาสตร์	

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

	 	 รวมกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน	

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

	 	 รวมกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ	

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

	 	 รวมกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	

กลุ่มลูกค้าบุคคล

	 	 รวมกลุ่มลูกค้าบุคคล	

กลุ่มยุทธศาสตร์
สายงานนโยบายและกลยุทธ์
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า

กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
สายงานการเงิน
สายงานการลงทุน
สายงานบริหารการเงิน

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สายงานลูกค้าธุรกิจ	SMEs
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ	SMEs	Startup

กลุ่มลูกค้าบุคคล
ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล
สายงานบริหารการขาย
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

รวมอัตรากำาลังท้ังหมด  

รวม

22,358

ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2558 ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2559 ค่าใช้จ่ายประจำาปี 2560รายการ

พนักงาน พนักงาน พนักงานลูกจ้าง ลูกจ้าง ลูกจ้าง

เงินเดือน

โบนัส

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
(รวมลูกจ้าง)

7,363,558,259.24	

3,167,709,288.35	

10,681,174,131.73	 11,726,158,564.96	 41,903,974,738.34	

672,420,745.98 769,238,477.32 713,791,329.44		

7,695,246,062.50	

3,261,674,025.14	

7,655,170,388.67	

33,535,013,020.23	

884,437,712.86	

	-			

803,616,903.52	 956,637,025.14	 976,246,489.10	

956,637,025.14	

	-			

976,246,489.10	

-
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สรุปค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2560            
            

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ

บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
ประเมิน
อธส.

คณะ
กรรมการ

กิจการ
สัมพันธ์

คณะ
กรรมการ

กจส.ที่

นายกุลิศ	สมบัติศิริ	(ปธ.)

นายประภาศ	คงเอียด

นายสุทธิชัย	สังขมณี

นายพิพัฒน์	ขันทอง

นายพิษณุ	วิชิตชลชัย

นางวรรณิภา	ภักดีบุตร

นายเจษฎา	พรหมจาต

นางสาวสมพิศ	เจริญเกียรติกุล

นางปรารถนา	มงคลกุล

นายชูศักด์ิ	สาลี	

พลเอก	จิระเดช	โมกขะสมิต

นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์

นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

	150,000.00	

	100,000.00	

	120,000.00	

	90,000.00	

	120,000.00	

	90,000.00	

	120,000.00	

	120,000.00	

	10,000.00	

	110,000.00	

	90,000.00	

	60,000.00	

	120,000.00	

	1,300,000.00	

	-			

	150,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	110,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	100,000.00	

 

360,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	137,500.00	

	-			

	110,000.00	

	-			

	-			

	110,000.00	

	-			

	-			

	-			

 

357,500.00	

	-			

	-			

	137,500.00	

	-			

	-			

	30,000.00	

	-			

	80,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	50,000.00	

	297,500.00	

	-			

	-			

	60,000.00	

	-			

	-			

	62,500.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	60,000.00	

 

182,500.00	

	-			

	125,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-

   

	125,000.00	

	-			

	-			

	-			

	20,000.00	

	-			

	25,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

 

45,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	12,500.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

 

12,500.00	รวมค่าเบ้ียประชุมแต่ละคณะ  

หมายเหตุ : 	 1.	 ลำาดับที่	4		 นายพิพัฒน์	ขันทอง	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560
														2.	 ลำาดับที่	9		 นางปราถนา	มงคลกุล		ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	มกราคม	2560
														3.	 ลำาดับที่	11		พลเอก	จิระเดช	โมกขะสมิต	และลำาดับที่	12	นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์	ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอื่น 
	 	 	 	 ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	มีผลตั้งแต่วันที่	21	กุมภาพันธ์	2560
														4.	 ลำาดับที่	12		นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	มีผลตั้งแต่วันที่	5	ตุลาคม	2560
														5.	 ปธ.	หมายถึง	ประธานกรรมการ
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หน่วย	:		บาท

คณะ
กรรมการ

กวพ.
ออมสิน

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

คณะ
กรรมการ
สอบสวน

ความผิดวินัย
พนักงาน

 ค่าตอบแทน 
 รายเดือน 

รวม
ค่าเบี้ย
ประชุม

รวม
เบี้ยประชุม 

และ
ค่าตอบแทน

 โบนัสคณะ
กรรมการ

ธนาคารออมสิน 
ประจำาปี 2560 
ผลงานปี 2559

รวม
เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
และโบนัส

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง 
และกรรมการใน
คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ

	-			

	-			

	25,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

 

25,000.00	

	-			

	12,500.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	10,000.00	

 

22,500.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	50,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

 

50,000.00	

	-			

	-			

	20,000.00	

	40,000.00	

	-			

	37,500.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	97,500.00	

	240,000.00	

	120,000.00	

	120,000.00	

	100,000.00	

	120,000.00	

	120,000.00	

	120,000.00	

	120,000.00	

	19,677.42	

	120,000.00	

	92,857.14	

	74,147.46	

	120,000.00	

	1,486,682.02	

	150,000.00	

	387,500.00	

	362,500.00	

	150,000.00	

	257,500.00	

	245,000.00	

	230,000.00	

	372,500.00	

	10,000.00	

	220,000.00	

	90,000.00	

	60,000.00	

	340,000.00	

 

2,875,000.00	

	390,000.00	

	507,500.00	

	482,500.00	

	250,000.00	

	377,500.00	

	365,000.00	

	350,000.00	

	492,500.00	

	29,677.42	

	340,000.00	

	182,857.14	

	134,147.46	

	460,000.00	

 

4,361,682.02	

	459,375.00	

	367,500.00	

	367,500.00	

	367,500.00	

	367,500.00	

	275,625.00	

	367,500.00	

	367,500.00	

	367,500.00	

	367,500.00	

	-			

	-			

	367,500.00	

 

4,042,500.00	

	849,375.00	

	875,000.00	

	850,000.00	

	617,500.00	

	745,000.00	

	640,625.00	

	717,500.00	

	860,000.00	

	397,177.42	

	707,500.00	

	182,857.14	

	134,147.46	

	827,500.00	

	8,404,182.02	

การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร 

	 ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ 
การเป็นกรรมการ	 ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น	 รวมถึง
การเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ	 ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน	 การบริหารธุรกิจ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีประสิทธิผล	คณะกรรมการธนาคารส่วนใหญ่	ได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 โดยในปี	 2560	 ธนาคารได้ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมสัมมนา
หลักสูตรต่างๆ	เพิ่มเติม	ได้แก่	หลักสูตร	“นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ	(นสช.)”	ของสถาบันการสร้างชาติ	(สกสช.)	หลักสูตร	
“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	หลักสูตร	“2017	IIA	International	
Conference	in	Sydney”	สถาบัน	The	Institute	of	Internal	Auditor	และหลักสูตร	“Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)”	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 เป็นต้น	 และธนาคารจัดให้มีการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการธนาคาร
ในหัวข้อต่างๆ	 ได้แก่	 “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	ด้านธรรมาภิบาล”	และ	 “มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน”	 โดย	บริษัท	 ดีลอยท์	 ทู้ช	 โธมัสสุ	 ไชยยศ	 สอบบัญชี	 จำากัด	 นอกจากนั้น	 ธนาคารได้เรียนเชิญคณะกรรมการธนาคาร 
เข้าร่วมศึกษาดูงาน	ด้าน	Digital	Banking	ณ	เมืองกวางโจว	เมืองเซินเจ้ิน	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	
เพื่อศึกษาแนวทางการบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และช่วยลดต้นทุนในการดำาเนินงาน	 ศึกษาแนวทางที่
ธนาคารจะพัฒนาไปสู่	Digital	Banking	 สามารถนำาเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความ
สะดวก	 รวดเร็ว	 สามารถทำาธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 ผ่านคอมพิวเตอร์	 หรือสมาร์ทโฟนส่วนตัว	 และเพื่อนำาความรู้ 
ด้านนวัตกรรมมาใช้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่แปลกใหม่	ทันสมัย	และครบวงจร	มุ่งสู ่
การเป็น	Digi	-	Thai	Banking
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ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ 
ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน การบริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

GSB 
GOOD 
GOVERNANCE
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รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 ในปี	2560	ตามมติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	21	กุมภาพันธ์	2560	อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน	เพ่ิมเติม	
จำานวน	2	ท่าน	ดังนี้		 1.	พลเอก	จิระเดช	โมกขะสมิต		
	 	 	 	 	 2.	นายบุญชัย	จรัสแสงสมบูรณ์	

	 ดังน้ัน	 เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ได้รับทราบข้อมูลท่ีสำาคัญเก่ียวกับธนาคารออมสิน	 การดำาเนินธุรกิจและการดำาเนินงาน
ของธนาคาร	 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคาร
ออมสิน	ธนาคารจึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ 
บริษัท หรือหน่วยงานอื่น 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
	 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเอง	 เพื่อช่วยให้คณะกรรมการธนาคารได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่และ
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา	รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ	ในระหว่างปี	ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	สำาหรับรัฐวิสาหกิจ	
ในปี	2560	คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเอง	จำานวน	1	คร้ัง	ประกอบด้วย

 การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร (Self Assessment) ซ่ึงมีหัวข้อในการประเมิน	 จำานวน	6	 ส่วน	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมใน
การประชุม	 ความเป็นอิสระ	 ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ	 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ	 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
ธนาคาร	และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ	ซึ่งเป็นคำาถามปลายเปิด	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน	จำานวน	6	ส่วน	 ได้แก	่การประชุม 
คณะกรรมการธนาคาร	 การสื่อสาร	 ขั้นตอนการทำางาน	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร	
และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ	ซึ่งเป็นคำาถามปลายเปิด	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

	 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการประเมินตนเอง	 ปี	 2560	 ร่วมกัน	 และได้มีข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร	เพื่อนำาไปสู่การกำากับดูแลกิจการที่ดีให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รายชื่อ รายชื่อตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอ่ืนท่ีกรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

1.	นายกุลิศ	สมบัติศิริ

2.	นายประภาศ		คงเอียด

3.		นายสุทธิชัย		สังขมณี

4.		นายพิพัฒน์	ขันทอง

5.		นายพิษณุ		วิชิตชลชัย

6.		นางวรรณิภา	ภักดีบุตร

1.	 กรมศุลกากร
2.	 บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	 
	 (มหาชน)

1.	 สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
2.	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
3.	 บริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง	จำากัด	(มหาชน)
4.	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

ไม่มี

1.	 บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)
2.	 บริษัท	ไทยสมายล์แอร์เวย์	จำากัด

1.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	 
	 (มหาชน)

1.	 บริษัท	โอสถสภา	จำากัด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

อธิบดี
กรรมการ	และกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

ผู้อำานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายชื่อ รายชื่อตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

คณะกรรมการธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ บริษัท และหน่วยงานอ่ืนท่ีกรรมการดำารงตำาแหน่งในฐานะกรรมการ

7.	นายเจษฎา	พรหมจาต

8.	นางสาวสมพิศ	
			เจริญเกียรติกุล

9.	นางปรารถนา	มงคลกุล

10.	นายชูศักด์ิ	สาลี

11.	พลเอก	จิระเดช	
	 โมกขะสมิต

12.	นายบุญชัย	
	 จรัสแสงสมบูรณ์

13.	นายชาติชาย	
	 พยุหนาวีชัย	
	 ผู้อำานวยการธนาคาร 
	 ออมสิน

1.	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2.	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
3.	 บริษัท	เนช่ัน	บรอดแคสต้ิง	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	 
	 (มหาชน)
4.	 คณะกรรมการกำากับดูแลสัญญาร่วมดำาเนินกิจการ 
	 โทรทัศน์สี	ระหว่าง	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	 
	 และบริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำากัด
5.	 คณะกรรมการกำากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ 
	 ศูนย์การค้าบริเวณสามเหล่ียมย่านพหลโยธิน	 
	 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย	
	 และบริษัท	เซ็นทรัล	อินเตอร์พัฒนา	จำากัด
6.	 คณะกรรมการก่อสร้างส่วนต่อขยาย	โรงพยาบาล 
	 จุฬาภรณ์	และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์

ไม่มี

1.	 บริษัท	บูติค	คอนซัลต้ิง	กรุ๊ป	จำากัด
2.	 มูลนิธิ	ดร.กำาจัด	-	ปราณี	มงคลกุล
3.	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
4.	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำากัด
5.	 บริษัท	ดุสิตธานี	จำากัด	(มหาชน)
6.	 บริษัท	เอฟเอ็น	แฟคตอร่ี	เอ๊าท์เลท	จำากัด
7.	 บริษัท	ที.เค.เอส.เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

8.	 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
9.	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
10.	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.	 บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด
2.	 บริษัท	ศรีอยุธยา	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)
3.	 บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	
	 (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี
 

1.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	 
	 (มหาชน)
2.	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
และ
เลขานุการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

-

ประธานกรรมการ
กรรมการ	เลขาฯ	และเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้พิพากษาสมทบ
กรรมการอำานวยการ
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	และวิทยากร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

-

กรรมการ

กรรมการและกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :  ลำาดับท่ี	2	และ	5		ดำารงตำาแหน่งเป็นวาระท่ีสอง
	 	 ลำาดับท่ี	4		 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	มีผลต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2560
	 	 ลำาดับท่ี	9		 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	มีผลต้ังแต่วันท่ี	31	มกราคม	2560
	 	 ลำาดับท่ี	10		 พ้นจากตำาแหน่ง	เน่ืองจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เม่ือวันท่ี	15	มกราคม	2561
	 	 ลำาดับท่ี	12	 ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน	มีผลต้ังแต่วันท่ี	5	ตุลาคม	2560
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1. ตำาแหน่งผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
มีการพัฒนาประเด็นท่ีสำาคัญของธุรกิจธนาคาร	ทิศทาง	นวัตกรรม
และการขับเคล่ือนธุรกิจในมิติต่างๆ	รองรับยุทธศาสตร์ธนาคาร	5	ปี	
และการเติบโตของธุรกิจธนาคารในยุค	Digital	 จัดทำาแผนพัฒนา	
(Professional	 Leadership	 Development	 Program	 :	 PLDP)	
รายบุคคล	 รวมถึงการศึกษาดูงาน	 ณ	 สถาบันอบรมภายนอกใน
ประเทศ/ต่างประเทศ	

2. ตำาแหน่งรองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
มีการพัฒนาประเด็นที่สำาคัญทางธุรกิจ	 ทิศทาง	 และนวัตกรรม
เพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารในยุค	Digital	Banking	จัดทำา
แผนพัฒนา	(Professional	Leadership	Development	Program	
:	PLDP)	รายบุคคล	

3. ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
กำาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ธนาคารในการเป็นธนาคารชั้นนำาที่ ให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนในยุค	Thailand	4.0/Digital	Economy	 
รวมท้ังการศึกษาดูงานสถาบันภายนอก

4. ตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการภาค
มีการประเมินสมรรถนะรายบุคคล	 (Assessment)	 ผ่านระบบ	
TIPS	innovation	profiling	(TIPS:	Theorist,	Ideator,	Partner,	
Systematizer)	 และพัฒนาโดยมุ่งเน้นด้านเสริมสร้างภาวะผู้นำา 
ท่ีมีประสิทธิภาพในยุค	Digital	การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	
การวางแผนธุรกิจในยุค	Digital	การสร้างนวัตกรรม	การจัดการ
การเปล่ียนแปลง	และจริยธรรมทางธุรกิจ	รวมท้ังการศึกษาดูงาน
สถาบันภายนอก

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
	 ธนาคารดำาเนินโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมผู้สืบทอดตำาแหน่งท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดำารงตำาแหน่ง
ทดแทนผู้บริหารท่ีจะเกษียณอายุหรือว่างลง	รวมถึงกรณีท่ีธุรกิจเกิดความ	ผันผวนหรือมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต	โดยเตรียมความพร้อม
ผู้บริหารรองรับการทดแทนตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญ	มีการคัดเลือกหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เป็นระบบ	ผ่านกระบวนการพัฒนา
และวางระบบการพัฒนาการอบรมภายนอกร่วมกับผู้บริหารชั้นนำา	การสร้างพันธมิตรและมุมมองในแนวกว้าง	เพื่อให้มั่นใจว่าผูบ้ริหารมี
ความสามารถท่ีจะผลักดันการดำาเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจตามเป้าหมายธนาคารท่ีมุ่งเน้น	Digi-Thai	Banking	ท้ังน้ี	
ธนาคารได้กำาหนดแผนการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน	4	ระดับตำาแหน่ง	ได้แก่

	 นอกจากน้ี	ธนาคารได้กำาหนดแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล	ปี	2561-2565	ท่ีมีกลยุทธ์สำาคัญ	ได้แก่	พัฒนากลุ่มผู้สืบทอดตำาแหน่ง
และเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารในตำาแหน่งสำาคัญ	 ที่มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและผลการดำาเนินงานขององค์กร	 ให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคต	 โดยธนาคารจะมีผู้สืบทอดตำาแหน่งครอบคลุมทุกสายงานในจำานวนที่เพียงพอต่อการทดแทน 
ในทุกระดับตำาแหน่งท่ีเกษียณอายุหรือว่างลง	 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งจะได้รับการพัฒนาตามแนวทางท่ีธนาคาร
กำาหนด	และมีการติดตามและประเมินผลผู้สืบทอดตำาแหน่งทุกปี

	 ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร	 จึงได้กำาหนดบทบาท
เพ่ือสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดังน้ี

	 คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามท่ีกฎหมายกำาหนด	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแลจากธนาคารตามสิทธิ 
ท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 โดยคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง	
สร้างงาน	และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงอย่างย่ังยืน	คณะกรรมการควรตระหนักและให้ความม่ันใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี	

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน	 และกำาหนดลำาดับความสำาคัญให้เป็นข้อพิจารณาโดย
ไม่ผิดพลาดหรือทำาให้การดำาเนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่สำาเร็จในที่สุด

คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการดำาเนินงานของธนาคาร	เพื่อสร้าง
ความม่ันคงอย่างย่ังยืนให้กับกิจการ	 และควรเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ัน	 ได้รับทราบอย่างเพียงพอ	
เพื่อให้สามารถทำาหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน	 และกำาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีท่ีธนาคารมีการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 สุขภาพอนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด	ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น

1.

2.

3.
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	 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการดำาเนินการตัวหน่ึงซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย 
ของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการดำาเนินงาน	และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำาเนินการ	ธนาคารจึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผย 
ข้อมูลที่ถูกต้อง	แม่นยำา	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา	

	 ธนาคารจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน	 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน	 เปิดเผย
ให้แก่	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ	 โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน	
สำาหรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ	มีดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร	เช่น	เว็บไซต์ของธนาคาร	
www.gsb.or.th	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	E-mail	Address	:	
news@gsb.or.th	หน้าจอตู้	ATM	ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์	
(Call	Center)	ส่ือสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ส่ือโฆษณาต่างๆ	
อาทิ	โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	สิ่งพิมพ์และนิตยสารต่างๆ	
รวมถึงจอ	LCD	ประจำาทุกสาขา	เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร	 เช่น	 ระบบสื่อสารภายใน
องค์กร	( In t rane t ) 	 บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล	(Digital	Signage)	
จุลสารออมสิน	(GSB	Magazine)	ป้ายไฟว่ิง	ระบบเสียงตามสาย		
เป็นต้น

1. 2.

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

	 ในฐานะท่ีธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง	และเป็นหน่วยงานของรัฐ	และได้ดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารสู่สาธารณะ	เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร	ดังน้ี

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ธนาคารได้เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้บนระบบอินเทอร์เน็ท	 ซึ่งประกอบด้วย	 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	 ประกาศร่าง	TOR	 ประกาศ
ผลการประกวดราคา	 ประกาศขาย	 ประกาศขายทอดตลาด	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ 
จัดจ้างของธนาคาร
การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ 
ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีอำานาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน	หรือขอให้พนักงานธนาคาร
ไปให้ปากคำาในฐานะพยานบุคคล	 ได้แก่	 สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 กระทรวงการคลัง	 สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	สำานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน	ศาล	กรมบังคับคดี	กรมสรรพากร	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	เป็นต้น	โดยธนาคาร
จะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร

1.

2.

เรื่องทั่วไป	หมายถึง	ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า	กำาหนดให้แก้ไขปัญหาภายใน	15	วัน 
เร่ืองท่ีมีความสำาคัญ/เร่ืองเร่งด่วน	 หมายถึง	 เร่ืองท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกับความเสียหายด้านทรัพย์สิน	 ชีวิตและภาพลักษณ์
ธนาคาร	กำาหนดให้แก้ไขปัญหาภายใน	3	วัน

	 ธนาคารบริหารและจัดการเร่ืองร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียน	 (Complain	 Tracking	 Application	 of	 GSB)	 และมีการ
จำาแนกข้อร้องเรียนออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

การจัดการเรื่องร้องเรียน

	 ธนาคารให้ความสำาคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	 ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วนและสำาคัญ	 ท่ีต้องดำาเนินการอย่างจริงจังในระดับชาติ	
โดยลูกค้าและประชาชนท่ัวไปสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแส	การทุจริตหรือแสดงความคิดเห็นต่อธนาคารได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ		
ดังน้ี

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต

1.
2.
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Call	Center	1115	หรือ	โทรศัพท์หมายเลข	0	2299	8000
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์		E-mail	:	news@gsb.or.th
เว็บไซต์ธนาคารออมสิน	http://www.gsb.or.th/contact/form.php
ทางส่ือ	Facebook	GSB	Society
จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ	หรือหัวหน้าหน่วยงาน/สาขา
ท่ัวประเทศ
กล่องรับความคิดเห็น	เสนอแนะและเร่ืองร้องเรียน	ณ	ธนาคารออมสิน	สำานักงานใหญ่และธนาคารออมสินสาขาท่ัวประเทศ
รายงานหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตถึงคณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน	ผ่านทางฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
ฝ่ายตรวจสอบพิเศษเป็นหน่วยงานตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามท่ีมีผู้ร้องเรียน	มีผู้ให้ข่าวสาร	หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการ	และสอบ
ข้อเท็จจริงเม่ือมีการทุจริตหรือปฏิบัติงานบกพร่อง		
ช่องทางอ่ืนๆ	 เช่น	 ร้องเรียนผ่านส่ือ	Social	Network/ส่ือสารมวลชน	(หนังสือพิมพ์	 โทรทัศน์	 ฯลฯ)	 หน่วยงานภายนอกต่างๆ	 เช่น	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	(GCC	1111)	กระทรวงการคลัง	ศูนย์ดำารงธรรม	สำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	เป็นต้น

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

	 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระทำาโดยเจตนาสุจริต	ธนาคารจะปกปิดช่ือ	ท่ีอยู่	หรือข้อมูลใดๆ	ท่ีสามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้	และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	โดยจำากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ 
ในการดำาเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่าน้ันท่ีจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

ผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ	
ท่ีอยู่	 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้	 หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ัน
จะทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัย	หรือเกิดความเสียหายใดๆ	แต่
หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำาให้สามารถรายงานความคืบหน้า	
สอบถามข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติม	ช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ทราบ	
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน

ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ	 และไม่มีการเปิดเผยชื่อ
ผู้ที่แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน	หากไม่ได้รับ
ความยินยอม

ผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาทุจริต		
จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ	 ตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี ่ยวข้องของธนาคาร

กรณีการร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพื่อการกลั่นกรองใส่ร้าย 
จะมีความผิดทางวินัย	

1.

2.

3.

4.

	 ธนาคารมกีระบวนการสง่เสรมิและทำาให้มัน่ใจวา่บุคลากรทุกคนประพฤตปิฏบัิตอิย่างมีจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการปฏสิมัพนัธ ์
ท่ีดีต่อ	ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อย่างเป็นระบบ	โดยคณะกรรมการ	ได้กำาหนดนโยบายและดูแลให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ผ่านประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	และปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ	ต้ังแต่การรับรู้	การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	ความตระหนัก	การนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน	การสอบทาน	
การติดตามประเมินผล

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

	 ผู้รายงาน	 ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตสามารถที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	 หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำาให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัย	หรือเกิดความเสียหายใดๆ	 แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำาให้สามารถรายงานความคืบหน้า	 ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ	
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องเป็นความลับ	 และจะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็นโดยคำานึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน	 แหล่งท่ีมาของข้อมูล	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 กรณีการร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพื่อการกลั่น
แกล้ง	ใส่ร้ายถือเป็นความผิดทางวินัย	

	 สำาหรับพนักงานและลูกจ้างธนาคาร	 สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและ 
ผู้บริหาร	ทาง	E-mail	ในระบบอินทราเน็ทของธนาคารและต่อคณะกรรมการป้องกันความเส่ียงด้านการทุจริตของธนาคารออมสินได้โดยตรง

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
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ในปี	2560	ธนาคารมีการพัฒนางานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณที่สำาคัญ	ดังนี้

ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 คำาสั่ง	 แบบแผนและ 
วิธีปฏิบัติของธนาคาร	 เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นกลางทางการเมือง	 อำานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล	โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก	9	ประการ	ดังนี้

จริยธรรมธนาคารออมสิน  ประกอบด้วย	2	ส่วน

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 

ทบทวนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	
เพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์	 จากการใช้
ข้อมูลทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม	 อาจกระทบ
ต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร	

ปรับปรุงกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน	และข้ันตอนการลงโทษ

จัดทำาคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน		
ฉบับพกพา	และ	E-book	เพ่ือเผยแพร่ในส่ือโซเชียลมีเดีย

กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานท่ัวท้ังองค์กรลงนามใน
บันทึกรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด	 ซึ่งในปี	 2560	 
ผู้บริหารและพนักงานได้ลงนามครบถ้วนทุกคน	

กำาหนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนลงนามในบันทึกรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด	 โดยมีผู้บังคับบัญชาลงนาม
รับรองว่าจะประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ใต้
บังคับบัญชา	สร้างความรู้ความเข้าใจ	 ให้คำาแนะนำา	ควบคุม
ดูแล	 และปลูกฝังผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด	

1.

2.

3.

4.

5.

การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม

การมีจิตสำานึกท่ีดี	มีความซ่ือสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ

การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและธนาคารเหนือ
กว่าประโยชน์ส่วนตน	 และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 หรือ 
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การยืนหยัดทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง	เป็นธรรม	และถูกกฎหมาย

การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	
และไม่เลือกปฏิบัติ

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

การมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน	รักษามาตรฐาน	มีคุณภาพ		
โปร่งใส	และตรวจสอบได้

การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข

การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร
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ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 คำาสั่ง	 แบบแผน
และวิธีปฏิบัติของธนาคาร	 เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม	 รวมทั้งอำานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน	12	ประการ	ดังนี้

ให้ความร่วมมือ	และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพ่ือผลประโยชน์
ของประเทศ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	คำาส่ัง		
แบบแผนและวิธปีฏิบัติของธนาคารอย่างเคร่งครัด	ตลอดจน
ร่วมมือดูแลให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติตามด้วย

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได	้ 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี	และยึดม่ันในคุณธรรม

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	ทุ่มเทสตปัิญญา	
ความรู้ความสามารถ	 ให้บรรลุผลสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ		
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและประเทศชาติ

รักษาความลับของลูกค้า		คู่ค้า		และธนาคารอย่างเคร่งครัด		
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับจะกระทำาได้ต่อเม่ือมีอำานาจ
หน้าท่ีและได้รับอนุญาต		หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	 ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว	 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื ่นอาศัยงาน
ในตำาแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
หาผลประโยชน์จากธนาคาร	เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน	และไม่ยอมให้ 
ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์
กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร
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4.
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6.
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ร่วมมือช่วยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร	รักษา 
ความสามัคคีในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของธนาคาร	 และ 
ไม่กระทำาการใดๆ	อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยก
สามัคคีหรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่
ในวงงานของธนาคาร	 เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน	
ละเว้นการกระทำาใดๆ	อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน	ให้การ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ	

ไม่ลอกหรือไม่นำาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นประโยชน์ของ
ตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา	 หรือไม่นำาผลงานของบุคคล
อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา		
สุภาพเรียบร้อย		เชื่อฟัง		และไม่แสดงความกระด้างกระเด่ือง
ต่อผู้บังคับบัญชา	 ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคำาสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของธนาคารโดยชอบ 
ในการปฏิบัติกิจการของธนาคาร	ไม่กระทำาการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน	 เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	 สั่งให้กระทำาหรือ
ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว

ร่วมพัฒนาสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์
และอนุรักษ์	ทรัพยากรธรรมชาติ
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ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และ
จรรยาบรรณของธนาคาร

ละเว้นการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก	หรือส่ือมวลชน
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับงานของธนาคารท่ีอาจกระทบกระเทือน
ต่อช่ือเสียงและการดำาเนินงานของธนาคาร	 ท้ังน้ี	 เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตหรือมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำานาจหน้าท่ี	
และละเว้นการเผยแพร่	 หรือส่งต่อข้อความ	 หรือข้อมูล 
ที่ไม่ถูกต้อง	ไม่เหมาะสม	เป็นเท็จ	หรืออาจสร้างความเข้าใจ
ผิดทางสื่อออนไลน์	 หรือสื่อต่างๆ	 ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหาร	
พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ลูกค้า	 ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสีย 
ชื่อเสียง	หรือกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร

พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ	 และทักษะในการทำางาน	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อธนาคารอยู่เสมอ	โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์

ให้บริการด้วยความสุภาพ	เรียบร้อย	มีมนุษยสมัพันธ์	รวดเร็ว	
ให้ความสะดวกในการติดต่อ	 ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ
อย่างสม่ำาเสมอ	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

11.

12.

1.

2.

ท้ังน้ี	 ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
เพิ่มอีก	2	ประการ	ดังนี้

	 ธนาคารออมสินได้กำาหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำาหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน	
โดยแบ่งเป็น	3	ระดับ	คือ	 1.	จรรยาบรรณของพนักงาน
	 	 	 	 2.	จรรยาบรรณของผู้บริหาร
	 	 	 	 3.	จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

 จรรยาบรรณของพนักงาน	 ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติ	 โดยผู้บริหาร	 นอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้ว	 ยังจะต้องปฏิบัติตน	 เป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของพนักงานด้วย	พนักงาน
ธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด	

	 ในการเลื่อน	 แต่งตั้ง	 ย้าย	 หรือพิจารณาความดีความชอบของพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ	 ให้นำา 
ผลการดำาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วย

	 พนักงานท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ	หรือผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ	ถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณน้ันด้วย	
จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย	ซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

1.1  จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร

1. จรรยาบรรณของพนักงาน

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	เท่ียงธรรม		มานะอดทน	
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความรู้ความสามารถของตน	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร 
ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีการงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน	ตลอดจนไม่กระทำาการใดๆ	ท่ีจะทำาให้ธนาคาร
สูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร
มีทัศนคติท่ีดีและมีความภักดีต่อธนาคาร	 รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร	 โดยดำารงไว้ซ่ึงช่ือเสียงอันดีงามของธนาคาร		
ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ธนาคาร	ช้ีแจงและทำาความเข้าใจกับบุคคลภายนอก	เพ่ือรักษาไว้
ซ่ึงภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร
ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท

(1)
(2)

(3)

(4)
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1.2  จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร

รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารท่ียังไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ	และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ	ท่ีผู้มีอำานาจยังไม่อนุญาต
ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร
ใช้และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ	 และไม่นำาไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน	 รวมท้ัง 
ช่วยกันดูแลทรัพย์สิน		สถานท่ีทำางานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ	ประสิทธิภาพและการพัฒนาธนาคารไปสู่ความเป็นเลิศ
ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร

ให้ความเคารพ	สุภาพ	อ่อนน้อม	มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา	ปฏิบัติตามคำาส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติงานตามลำาดับ
บังคับบัญชา	ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา	ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดยปราศจากมูลความจริง
ไม่วิ่งเต้นหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งตำาแหน่งหน้าที่

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(1)

(2)
(3)

1.3  จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน

รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี	รวมทั้งควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้น	เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำางานแก่ผู้ร่วมงาน	หรือให้คำาปรึกษาแนะนำาผู้ร่วมงาน	
รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน	ผู้ใต้บังคับบัญชา		และพิจารณานำาไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของธนาคาร
ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานท่ีต้องการความช่วยเหลือซ่ึงอยู่ในวิสัยท่ีจะพึงกระทำาได้
ไม่นำาเร่ืองส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางท่ีเส่ือมเสียแก่ผู้ร่วมงาน	หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของธนาคาร
ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ	ให้ความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง

พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
ยึดมั่นในหลักกฎหมาย	คุณธรรม	ความถูกต้อง	และไม่แสวงหาตำาแหน่ง	หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชา	หรือจาก
บุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
มีทัศนคติท่ีด	ี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน	 และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของพนักงาน
ธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย
ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่	 ไม่มาสายกลับก่อน	 หรือเอาเวลางานของธนาคาร 
ไปทำาธุระส่วนตัว	โดยปราศจากความจำาเป็นอย่างแท้จริง

(1)
(2)

(3)

(4)

1.5 จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน

1.6 จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง

มีความจริงใจ	ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ	ใช้วาจาสุภาพ	อ่อนโยน	
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	
รกัษาผลประโยชน์ของลูกค้า	 และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 และรักษาคำามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าหากมีการขัดกันของ 
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้าให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด	และดำาเนินการด้วยความโปร่งใสทันที
รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ	 ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ	 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า	และไม่นำาข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี	 และพร้อมท่ีจะช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกต้องตามสถานะแห่งตน	 หากเห็นว่า
เร่ืองใดไม่สามารถปฏิบัติได้	 หรือไม่อยู่ในอำานาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ	 ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนำาให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ	ต่อไป
ต้องแนะนำาหรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน	เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์และ
ความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ

ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง	ภายใต้กฎหมาย	กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ส่งเสริมการกระทำา	หรือกิจกรรมใดๆ	อันนำามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน	และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ในโอกาสที่เหมาะสม
มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)
(3)
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1.7 จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม

พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม	 เช่น	การเสียสละกำาลังกาย	กำาลังความคิด	 กำาลังทรัพย์		
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร	ทั้งนี้	การอุทิศตนดังกล่าวพึงกระทำาในลักษณะที่จะไม่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร
ไม่กระทำาการใดๆ	ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(1)

(2)

2.1 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและตัดสินใจดำาเนินการใดๆ	 ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครัฐ	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของภาครัฐ
โดยรวม
บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกำาลังความสามารถในทุกกรณี
รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม่ำาเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง
แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารท้ังในด้านบวกและด้านลบซ่ึงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้
และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของธนาคาร	ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
ไม่ดำาเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร

2.2  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และไม่ดำาเนินการใดๆ	ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
ปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารจัดการอย่างเต็มกำาลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง	ภายใต้หลักเกณฑ์การกำากับ
ดูแลท่ีดี	เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
รักษาความลับของธนาคาร	ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที ่เกี ่ยวข้อง	โดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของธนาคาร	
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

(1)
(2)

(3)

2.3  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
การแต่งต้ังและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำาด้วยความสุจริตใจและต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ 
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน	และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ
อย่างทั่วถึง

(1)
(2)
(3)

(4)

รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และข้อร้องเรียนของพนักงาน	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่
ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำาความผิดกฎหมายของธนาคารได้
ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ	สวัสดิการในการทำางาน
ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
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2.4  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน

ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้	
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	
การนำาเสนอการบริการจะต้องไม่ทำาให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ราคา	ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ	
ของการบริการนั้นๆ	
จัดระบบเพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ	และดำาเนินการอย่างดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้าและประชาชน 
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	
รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง	และสม่ำาเสมอ	รวมถึงไม่นำามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
โดยมิชอบ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด	
กรณีท่ีอาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	 ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า	 เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
ไม่ค้ากำาไรเกินควร	เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ	และไม่กำาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน
ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่	เช่น	การบริการใหม่ๆ	เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

2.5  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า  

ไม่เรียกร้องหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า	
ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก	 หรือการรับ	 หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	 ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	 พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า	 และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(1)
(2)

2.6  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	เช่น	การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานคู่แข่ง		
เป็นต้น
ไม่พยายามทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

(1)
(2)

(3)

2.7  จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม

ไม่กระทำาการใดๆ	ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
คืนผลกำาไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำาเสมอ
ปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อสังคม	ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกำากับดูแล	
ไม่กระทำาการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทำาให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำากับดูแลและรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวกับการฝ่าฝืน	หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ	
ต่อหน่วยงานนั้น
ไม่นำาเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

3.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร	และไม่ดำาเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
นำาความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ	และบริหารงานธนาคารด้วยความระมัดระวัง
รักษาเกียรติยศ	ชื่อเสียง	และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
ไม่ใช้อำานาจหน้าท่ีของตนหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอำานาจหน้าท่ีของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
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3.2 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	 หลีกเลี่ยงการดำาเนินการใดๆ	 ที่ไม่เป็นธรรม	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงาน
กำาหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ	ค่าตอบแทน	และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้	ความสามารถของพนักงาน
ติดตามให้ธนาคารดำาเนินการในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้	เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบ
ของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร

(1)

(2)
(3)
(4)

3.3 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน

3.4 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม

ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่	เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
กำากับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ	และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับ 
การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
ปฏิบัติและควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน
กำากับดูแล

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

	 สำาหรับปี	 2560	 ธนาคารมุ่งเน้นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำาเนินงานให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	
โดยได้ดำาเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ	เพื่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดีในกระบวนการ	(CG-in-process)	ดังนี้

การดำาเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

ปรับปรุง	 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ธนาคารและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร	เช่น	ระบบอินทราเน็ต	
เว็บไซต์	อีเมล์	สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ตลอดจนมอบคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน		ให้กับ
บุคลากรทุกคนของธนาคารเพื่อไห้รับทราบ	 ศึกษา	 เรียนรู้	 ทำาความเข้าใจและยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	

•

คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง	เข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ	เช่น	สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตร
การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)	ในหลักสูตร	“Corporate	Governance	for	Executive	(CGE)”	“Successful	
Formulation	and	Execution	of	Strategy	(SFE)”	“Ethical	Leadership	Program	(ELP)”	“Risk	Management	Program	for	
Corporate	Leaders	(RCL)”	และ	“Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)”	

1.

สร้างกระบวนการเรียนรู้การกำากับดูแลกิจการที่ดี	ให้กับบุคลากรทุกระดับ	ดังนี้•

หลักสูตร	“ธรรมาภิบาลและจริยธรรมจรรยาบรรณ”	สำาหรับผู้บริหารและพนักงานสายงานกิจการสาขา
หลักสูตร	“ธรรมาภิบาลการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม”	โครงการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า	
ปี	2560	และโครงการเตรียมความพร้อมผู้จัดการสาขาขนาดใหญ่ขึ้นไป	ปี	2560
ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์	(E-learning)	 หัวข้อ	 “การกำากับดูแลกิจการท่ีดี”	และ	 “จริยธรรมและจรรยาบรรณ”	 ซ่ึงธนาคาร
กำาหนดให้เป็นหลักสูตรที่เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล	(KPIs)	ของพนักงานทุกคน	และเป็นตัวชี้วัดร่วมของทุกหน่วยงาน
อบรมกรรมฐานบริหารจิตเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานโดยไม่ถือเป็นวันลา	 เพื่อปลูกฝังจิตสำานึก	คุณธรรม	จริยธรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการทำางานและดำาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกำากับดูแลการที่ดี	จริยธรรมและจรรยาบรรณ	ดังนี้

(1)
(2)

(3)

(4)

2.
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วันกำากับดูแลกิจการที่ดี	(CG	Day)	ประจำาปี	เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร	ผู้บริหาร	พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

1.

จัดให้มีการสื่อสารถ่ายทอดการกำากับดูแลกิจการที่ดี	โดยจัดกิจกรรม•

วันท่ี	29	พฤษภาคม	2560	กิจกรรมวันกำากับดูแลกิจการท่ีดี	(CG	Day)	มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวทางการเป็น	Digi-Thai	Banking	
โดยคุณกุลิศ	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	ให้ทิศทางการเป็นธนาคารท่ีมี	“ธรรมาภิบาล	4.0”	ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน	ได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ	“มั่นคง	ยั่งยืน	ด้วยธรรมาภิบาล”	
วันที่	 15	 พฤศจิกายน	 2560	 คุณกุลิศ	 สมบัติศิริ	 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน	 เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 ร่วมมอบแนวทางในการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ในงานวันกำากับดูแลกิจการที่ดี	(CG	DAY)	สัญจร	ครั้งที่	1	ประจำาปี	2560	สายงาน
กิจการสาขา	5	จังหวัดชลบุรี
วันที่	22	ธันวาคม	2560	คุณชูศักดิ์	สาลี	กรรมการธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการกำากับดูแล
กิจการท่ีด	ี และผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 ร่วมมอบแนวทางในการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม	 ในงานวันกำากับดูแลกิจการที่ดี	(CG	DAY)	 สัญจร	 ครั้งที่	2	 ประจำาปี	2560	 สายงานกิจการสาขา	2	
จังหวัดเพชรบูรณ์

วันกำากับดูแลกิจการที่ดี	(CG	Day)	สัญจร	เพื่อถ่ายทอดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานสายงานกิจการสาขา
ตระหนักถึงความสำาคัญและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	
ปี	2560	ธนาคารจัดกิจกรรม	ดังนี้

(1)

(2)

(3)

2.

ธนาคารออกหนังสืองดการให้/การรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ท้ังภายในและภายนอกธนาคารเพื่อป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน	รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	แต่ท้ังน้ี	ยังมี
หน่วยงานภายนอกต่างๆ	นำาของขวัญมามอบให้	ธนาคารจึงรวบรวมของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จัดกิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์	 “มอบของใช้ที่จำาเป็นเพื่อส่งมอบความสุขและเป็นขวัญและกำาลังใจให้แก่ทหารที่พักฟื้นในโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก”	

กิจกรรมไหว้พระ	9	วัด

กิจกรรม	“ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร”	

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์	ณ	วัดห้วยปลากั้ง	จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมศาสนา	ณ	ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน	จังหวัดเชียงราย

การให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น	ธนาคารออมสิน	เป็นประจำาทุกปี	เพื่อคัดเลือกผู้บริหาร	พนักงานและลูกจ้าง
ที่มีจิตสำานึกและทัศนคติที่ดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	ต่องาน
และต่อสังคม	เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน		

สำาหรับปี	2560	จัดพิธีมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น	ธนาคารออมสิน	ปี	2558	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2560		
และพิธีมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น	ธนาคารออมสิน	ปี	2559	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2560

2.

3.

4.

5.

6.

1.

จัดกิจกรรมสนับสนุนรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	ดังนี้

•



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 129

รายงานการสำารวจความคิดเห็นของพนักงานและลูกจ้างเก่ียวกับบทบาทของการนำาองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการนำา
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน	 โดยผลการสำารวจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	
มีการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	จริยธรรมและจรรยาบรรณมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	99.60
รายงานการสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเก่ียวกับบทบาทของการนำาองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและ
การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน	โดยผลการสำารวจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

การสอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	 เพื่อนำาผลการสอบทานมาใช้พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการกำากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	ซึ่งจากผลการ
สอบทาน	 พบว่าผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	 ร้อยละ	93.00	
และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน	ร้อยละ	93.60

การสำารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร	 ได้แก่	
ลูกค้า	 รัฐบาล	 หน่วยงานกำากับดูแล	 คู่ค้า	 คู่ความร่วมมือ	 ผู้ส่งมอบ	 ชุมชนสำาคัญ	 คู่แข่ง	 ส่ือมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน 
เกี่ยวกับบทบาทการนำาองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
ธนาคารออมสิน	ปรากฏผลการสำารวจ	ดังนี้

(1)

(2)

1.

2.

ติดตามและประเมินผล	ธนาคารได้ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้•

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน	ฉบับที่	582	ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ซึ่งกำาหนดหลักเกณฑ์	เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
หรือลงทุนในกิจการท่ีธนาคาร	กรรมการธนาคาร	หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ	โปร่งใส	
เป็นเหตุเป็นผล	มีความเป็นอิสระ	ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี	รวมท้ังได้มีนโยบายกำากับการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	ฉบับท่ี	584	 
ซ่ึงกำาหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ
พนักงาน	 ผู้บริหาร	 และคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 เพื่อยึดถือปฏิบัติและต้องเปิดเผยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับลูกค้าเสมอ	เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การกระทำาความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยเฉพาะในเร่ืองการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน	ดังน้ี	

	 ธนาคารได้กำาหนดกฎเกณฑ์สำาหรับผู้บริหารไขว้	 ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	 Interest)	 โดยผู้บริหาร 
ดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติส่ังทำารายการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ท่ีตนดำารงตำาแหน่งได้	รวมท้ังต้องยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน
การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกันด้วย

ด้านการดำาเนินธุรกิจ

1. ผู้บริหารไขว้

การกำากับดูแลและควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน	 ผู้บริหาร	 และคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 และบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในธนาคารจะควบคุมดูแลการซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่มีลักษณะที่น่าจะ 
เอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก	โดยอาศัยข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำาการดังกล่าว	โดยตนได้รับประโยชน	์

การรายงานความผิดปกติหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์	และการพิจารณาดำาเนินการแก้ไข
ที่ดำาเนินการแล้ว	หน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(Compliance	Unit)	 จะดำาเนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
ที่กำากับดูแลต่อไป

การกำากับดูแล	 การจัดทำา	 และดูแลบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์	 ธนาคารจะควบคุมดูแลการจัดทำาบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่
ต้องระมัดระวังในการซื้อขาย	Watch	List	 การจัดทำาบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ซื้อขาย	Restricted	List	 และการจำากัด
บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับทราบข้อมูลโดยจะติดตามควบคุมการทำาธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไป 
ตามกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ทั้งนี้	ระเบียบและนโยบายธนาคารดังกล่าว	ได้รับการทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ

2.1

2.2

	 ธนาคารส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	จึงกำาหนดหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์	ดังนี้

2. การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน



130 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

	 ธนาคารถือเป็นนโยบายสำาคัญท่ีจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของธนาคาร	โดยกำาหนดให้พนักงาน
ทุกคนต้องจัดทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสในการเป็นพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	
และกำาหนดข้อปฏิบัติสำาหรับพนักงาน	ดังนี้

	 ให้พนักงานทุกคนจัดทำาแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานเป็นประจำาทุกปี	 โดยกำาหนดให้พนักงาน
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ในกรณีต่างๆ	ดังนี้
	 	 1.	จัดทำาแบบรายงานฯ	เพื่อทบทวนความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
	 	 2.	เมื่อได้รับคำาสั่งแต่งตั้ง	หรือโยกย้ายตำาแหน่งงานใหม่
	 	 3.	เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร
	 	 4.	เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผย	หรือรายงานมาก่อน

	 ในปี	2560	ผลการตรวจสอบไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร	พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

ด้านพนักงาน

	 ในปี	2560	ยังคงเป็นอีกปีหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ภายนอกจำานวนมาก	ท้ังหลักเกณฑ์การกำากับธุรกิจ	ด้านบริการทางการเงิน
ของธนาคาร	 เช่น	การบังคับใช้พระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน	พ.ศ.	2560	(Payment	System	Act)	 และหลักเกณฑ์การกำากับธุรกิจ
หลักทรัพย์	 เช่น	 แนวทางปฏิบัติในการขายและให้บริการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ีเป็นหน่วยลงทุนและตราสารหน้ี	 แนวทางปฏิบัติ
สำาหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม			ในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม	โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำาคัญ	นอกจากน้ี	 
ยังมีหลักเกณฑ์ด้านการกำากับการปฏิบัติงานของธนาคาร	 เช่น	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560	
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำาเนินการกับทรัพย์สิน	
และการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำาเนินการกับทรัพย์สิน	พ.ศ.	2560	และยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ภายนอก	เพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม	ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เช่น	พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม	พ.ศ.	2560	

	 รายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 หมายถึง	 การทำารายการหรือธุรกรรมระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัทจดทะเบียน	 องค์กรภาครัฐ	 หรือเอกชน 
ท่ีธนาคารออมสินถือหุ้นเกินร้อยละ	10	หรือกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	ได้แก่	กรรมการธนาคาร	ผู้บริหาร	และ	ผู้ท่ีเก่ียวข้องของบุคคลดังกล่าว	
รวมท้ังบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีบุคคลดังกล่าวถือหุ้น	หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

	 โดยระเบียบธนาคารออมสิน	ฉบับท่ี	582	ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กำาหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไขการให้สินเชือ่หรือลงทุน 
ในกิจการท่ีธนาคาร	กรรมการธนาคาร	หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง	เพ่ือให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ	โปร่งใส	เป็นเหตุเป็นผล	
มีความเป็นอิสระ	ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี

	 ในการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	หรือ	รายการระหวา่งกัน	ธนาคารได้กำาหนด 
ให้มีการดำาเนินการ	ดังน้ี
	 	 1.		ให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน	ว่าด้วยนโยบายสินเช่ือ	(Credit	Policy)	
	 	 2.		การทำาธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
	 	 	 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
	 	 3.	 ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ	ลงทุน	ก่อภาระผูกพัน	เข้าร่วม 
	 	 	 ในการพิจารณาอนุมัติการให้สินเช่ือ	ลงทุน	ก่อภาระผูกพันดังกล่าว		

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
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	 ธนาคารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจ	และการดำาเนินงานของธนาคารภายใต้กฎเกณฑ์ภายใน
และภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงข้างต้น	 โดยกลุ่มกำากับและธรรมาภิบาลในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการติดตามความคืบหน้าของกฎเกณฑ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงและศึกษาผลกระทบที่มีต่อธนาคารได้มีการสื่อสารไปยังคณะกรรมการธนาคาร	 ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน	
เพ่ือให้ทราบแนวทางการดำาเนินธุรกิจและการดำาเนินงานท่ีเป็นไปตามท่ีมีกฎเกณฑ์ภายนอกกำาหนดไว้	

	 โดยในปีนี้	ธนาคารได้ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	(Governance)	การบริหาร
ความเส่ียง	(Risk	Management)	และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	และหลักเกณฑ	์(Compliance)	
และยังมีการมุ่งเน้นการกำากับดูแลตามหลักการ	 3	 Lines	 of	 Defense	 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบและคำาส่ังของธนาคาร	 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล	กลุ่มบริหารความเส่ียง	และกลุ่มตรวจสอบ 
ในการสื่อสารกฎเกณฑ์ท่ีควรให้ความสำาคัญแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสายงานกิจการสาขาทุกระดับเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
ที่กฎเกณฑ์กำาหนด	และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ด้วย	

ท้ังน้ี	ภาพรวมในการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ปี	2560	มีดังน้ี

ได้มีการติดตาม	 วิเคราะห์	 ศึกษาผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ต่อธนาคาร	 และได้นำาเสนอ
ธนาคารและหน่วยงานทราบเพ่ือดำาเนินการปรับปรุง	เปล่ียนแปลง	
หรือเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติงาน	 อาทิ	 การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ระบบการชำาระเงิน	 พ.ศ.	2560	 (Payment	 System	 Act)	 
มีผลให้การประกอบธุรกิจรับชำาระเงิน	 ต้องได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ	หรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตแิห่ง 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล	
พ.ศ.	2560	มีผลให้การปฏิบัติงานของผู้แทนนิติบุคคล	มีความ
รับผิดในทางอาญาเกิดขึ้น	 หากมีการกระทำาหรือไม่กระทำาตาม
ที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการประชุมหารือเพื่อออก
ผลิตภัณฑ์	 จนกระทั่งการอนุมัติออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ของ
ธนาคาร	 และมีการให้ความเห็น	 และคำาปรึกษาเก่ียวกับกฎเกณฑ์
ต่างๆ	 กับหน่วยงาน	 อีกทั้งยังมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกและภายในเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อย่างใกล้ชิด

ได้มีการสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร	
และกฎเกณฑ์ภายนอกโดยวิธีต่างๆ	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 ธนาคาร
ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์กำาหนด	 ทั้งวิธี	 On	 -	 site	
วิธี	 Off	 -	 site	 และวิธี	 self	 -	 assessment	 และจัดทำา 
ผลการสอบทาน	พร้อมข้อเสนอแนะต่อธนาคารและหน่วยงาน

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำาคัญ การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์

การสอบทานการปฏิบัติงาน

ได้มีการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด	เพื่อไม่ให้มีประเด็น
ทางข้อสังเกตของหน่วยงานกำากับซ้ำาประเด็นเดิมอีก	 และ
ติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง	 ทั้งข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย	
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
และสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานกำากับ

มีการดำาเนินงานอย่างมีระบบ	 และมีการควบคุมคุณภาพการ
ทำางานด้วยวิธีต่างๆ	 อาทิเช่น	 จัดทำาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์	
กฎเกณฑ์ภายนอกที่มีผลใช้บังคับ	 คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทำาลายล้างสูง	 การรายงานข้อมูลทั้งแบบรายวันและรายเดือน	
รวมถึงแบบสอบทานความเข้าใจ	 (Checklist)	 เพื่อใช้ในการ
ควบคุม	และติดตามการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีการสื่อสารไปถึงผู้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่างๆ	ทั้งการจัดอบรม	
การจัดทำาหลักสูตร	e-Learning	 การจัดทำาหนังสือช้ีแจงต่างๆ	
อย่างสม่ำาเสมอ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์	 หรือเมื่อมี
เหตุการณ์ท่ีมีนัยสำาคัญเกิดข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงได้มีการร่วมมือ
กันระหว่างกลุ่มกำากับและธรรมาภิบาล	 กลุ่มบริหารความเสี่ยง
และกลุ่มตรวจสอบ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารทุกระดับช้ัน	
และพนักงานปฏิบัติการ	ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสายงานกิจการ
สาขา	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ามากำากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 การเสนอขายผลิตภัณฑ์โดยคำานึง
ถึงสิทธิของผู้บริโภคและการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ด้านสินเชื่อ

การควบคุมคุณภาพงาน

การฝึกอบรม
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	 นอกจากน้ัน	 ธนาคารได้จ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 เข้ามาทบทวน
กระบวนการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี	
และมาตรฐานสากลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ตอบสนองกบัความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างทันท่วงที	 หากมีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรโดยรวมอย่างมี
นัยสำาคัญ	จุดอ่อนข้อบกพร่อง	หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ถูกกำากับติดตามและแก้ไขอย่างทันท่วงที	

	 ธนาคารออมสินได้รับหนังสือขอบคุณในความร่วมมือของธนาคารจากสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 สำานักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ที่ธนาคารออมสินได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินการ
ตามกฎหมาย	 ประกอบกับผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ธนาคารออมสิน	 ในปี	2560	 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 และธนาคารแห่งประเทศไทย	 ไม่พบความผิดซ่ึงหน้า 
ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	

	 ธนาคารได้ดำาเนินการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ให้กับคณะกรรมการ	 ธนาคาร	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	
เพ่ือให้มีความรู้	ดังน้ี

	 เพื่อให้ผู้บริหาร	และพนักงานธนาคารออมสิน	มีความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธนาคาร	จึงได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรตา่งๆ		
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในธุรกิจของธนาคารได้อย่างถูกต้อง	ดังนี้

การให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ

1. การจัดอบรมให้แก่คณะกรรมการธนาคารออมสิน

2. การจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน

ลำาดับ

ลำาดับ

หลักสูตร

หลักสูตร

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

ความรู้เก่ียวกับการหักภาษี	ณ	ท่ีจ่าย	และภาษีมูลค่าเพ่ิมของธนาคารออมสิน

ความรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้กำากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

การพัฒนาพนักงานใหม่

การพัฒนาบุคลากรใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า	ปี	2560

โครงการเตรียมความพร้อมผู้จัดการสาขาขนาดใหญ่	(L)	ปี	2560

การบริหารการเปล่ียนแปลงในยุค	Technology	Digital	และการจัดการเพ่ือลดความผิดพลาด	ในการปฏิบัติงาน	
สำาหรับผู้อำานวยการเขต

ธุรกิจแลกเปล่ียนและโอนเงินตราต่างประเทศ

สัมมนา	“ประชุมช้ีแจงผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงาน”

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม	การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง	สำาหรับการปฏิบัติงานระบบงาน	Virtual	Teller	
Machine	:	VTM
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ธนาคารออมสินให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	ดังนี้

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กำาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า	 ธนาคารห้ามการทุจริตทุกรูปแบบ	 โดย
คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างธนาคารออมสิน	 ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารไม่ว่าจะโดย
การนำาเสนอ	(Offering)	การให้คำามั่นสัญญา	(Promising)	การขอ	(Soliciting)	การเรียกร้อง	(Demanding)	การให้หรือรับสินบน		
(Giving	or	Accepting	Bribes)	หรือการกระทำาที่ส่อไปในทางทุจริต

โครงสร้างของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ธนาคารกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามผลการนำาไปปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
ประกาศ	หลักเกณฑ์ต่างๆ	ทั้งภายในภายนอก	และเป็นกลไกสำาคัญที่ผลักดันให้การดำาเนินงานสัมฤทธิ์ผล	ดังนี้

1.

2.

คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการอนุมัตินโยบาย	 แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม	
การทุจริตของธนาคารออมสิน	ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารธนาคารในการดำาเนินการตามระเบียบธนาคารออมสิน 
ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีบทบาทในการให้คำาปรึกษา	 แนะนำาการกำาหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 และแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	และแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน	 เพื่อดำาเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน
คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีบทบาทในการกำากับดูแล	 ติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน		
จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการในการป้องกัน	ค้นหาและปราบปรามการทุจริต
ได้รับการตรวจสอบ/ติดตามอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน	 มีบทบาทในการกำาหนดนโยบายแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	 กำาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริต	 เป็นศูนย์กลางในการรับรายงานหรือการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต	ตลอดจนการกระทำาความผิดที่อาจนำาไปสู่การทุจริต

2.1

2.2

2.3

2.4

กำาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสอดรับนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	โดยทบทวนคำาสั่งธนาคารออมสินที่	68/2560		
เรื่อง	มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน	 โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	&	Transparency	Assessment	:	ITA)	ของสำานักงาน	ป.ป.ช.	อย่างสมัครใจ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	โดยเริ่มตั้นแต่ปี	2557	จนถึงปัจจุบันธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน	ITA	เพิ่มขึ้นทุกปี	(ปี	2557	ได้คะแนน	
87.24	ปี	2558	ได้คะแนน	88.93	ปี	2559	ได้คะแนน	91.94	และปี	2560	ได้คะแนน	95.75)

สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน	ให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มของธนาคารอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2560	ได้จัดทำาเสื้อยืด	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมสัมพันธ์	“โครงการออมสินสีขาว”		

3.

4.

5.
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ลำาดับ หลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ระบบการจัดการการติดสินบนเบ้ืองต้น	(Introduction	to	Anti-bribery	Management	System	-	ISO	37001)
Tableau	Report	Creator
Tableau	Report	User	รุ่นท่ี	1	-	2		
IFMS	Administrator
IFMS	Processing	Operator

ธนาคารมีการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน	ดังนี้6.

รางวัลดีเลิศ	 “รัฐวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคล่ือนแผนงานยกระดับคุณธรรม	และความโปร่งใสในการดำาเนินงาน”	
ประจำาปี	2560	ด้านความโปร่งใส	(Transparency)

นางสาวนิลวรรณ	เล็กเจริญสุข	ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน	ได้รับรางวัล	“บุคคล
ต้นแบบ”	ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร	ประจำาปี	2560	โดยสำานักงาน	ป.ป.ช.

ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	จำานวน	100	คน	เข้าร่วมกิจกรรม	“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	(ประเทศไทย)”	ประจำาปี	2560	
เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2560					

7.

8.

9.

	 เพ่ือให้ม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานจะบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 ธนาคารได้แต่งต้ังคณะทำางานประมวลผล 
ในภาพรวม	 ทำาหน้าท่ีในการกำาหนดแนวทาง	 ติดตาม	 ควบคุมส่วนงานย่อยในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง	 และจัดทำารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร	 เพื่อรายงานต่อหน่วยงานกำากับดูแล	 รวมทั้งสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน	ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำาหนด	5	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการควบคุมภายใน	 โดยได้กำาหนดให้หน่วยงานย่อย	 ตั้งแต่ระดับหน่วย	สาขา	
เขต	ภาค	ฝ่าย	และสายงาน	ประเมินระบบการควบคุมด้วยตนเอง	(Control	Self	Assessment	:	CSA)	 เพื่อสร้างความรับผิดชอบ 
ในการควบคุมภายในให้แก่พนักงานทุกคนท่ีเป็นเจ้าของงาน	 ในระดับหน่วยงานย่อย	 โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ในการปฏิบัติงานตามปกติ	
ซึ่งยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน	การควบคุมภายใน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	
	 	 1.	ด้านการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(Operation)		
	 	 2.	ด้านรายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ	(Financial)			
	 	 3.	ด้านการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	(Compliance)		

การควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง

ธนาคารมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี	 ผู้บริหารของธนาคาร
ได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการควบคุมภายใน	 โดยให้ความสำาคัญกับความซื่อสัตย	์
จริยธรรม	และความโปร่งใส	ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี	 กำาหนดนโยบาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน	
บุคลากร	 มีความเข้าใจ	 ขอบเขตหน้าที่ของตนเอง	 รวมทั้งมี
ความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย	 มีการส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเกิดจิตสำานึก
ที่ดี	ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ	

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง
ภายในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	มีการประเมินความเสี่ยงทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ	 มีการกำาหนดวัตถุประสงค	์
เป้าหมายของหน่วยงานระดับกิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกันในการท่ีจะทำางานให้สำาเร็จ	 มีการระบุความเส่ียงจาก 
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	 มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดการ 
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม	 เพ่ือลดข้อผิดพลาดและป้องกันข้อบกพร่อง 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	 ส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจ
ของธนาคารเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
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3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

ธนาคารมีการกำาหนดทิศทางการปฏิบัติงาน	โดยมีนโยบายและ	
ระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม	ทำาให้ม่ันใจได้ว่าเม่ือนำาไปปฏิบัติแล้ว	
ทำาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 กิจกรรมการควบคุม 
ที่กำาหนดไว้สามารถทำาให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบได้ว่า	 หากเกดิ	
ความเส่ียงข้ึน	 จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร	 ในการควบคุมความเสี่ยง	
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	 หรือลดความเสี่ยง	 และมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ของทางการ	
ระเบียบปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำาทุกปี	

ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี	 เหมาะสมกับการปฏิบัติ
งาน	และสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้	 โดยมีการสื่อสาร
ไปยังฝ่ายบริหาร	พนักงาน	และผู้เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก	
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม	 ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ	 สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร	 โดยให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	 ตลอดจนทำาแผนฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 เพ่ือลดผลกระทบ 
และสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการทางธุรกิจ

5. การติดตามประเมินผล

	 ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 โดยมีการกำาหนดวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม	
เพ่ือติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติโดยกำาหนดให้ผู้บริหาร
มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา	 รวมทั้งประเมินผลเป็นรายครั้ง	 และหากพบข้อบกพร่อง	 หรือจุดอ่อน
ท่ีมีนัยสำาคัญ	จะต้องมีการตรวจสอบได้ว่า	 มีการควบคุมภายในท่ีดีแล้วหรือไม่	 เพ่ือท่ีจะสามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหา	หรือข้อบกพร่อง
ต่างๆ	ได้ทันเวลา

	 ธนาคารได้แต่งตั้งคณะทำางานประมวลผลในภาพรวม	 เพื่อกำาหนดแนวทางในการจัดทำารายงาน	การประมวลผล	และการปรับปรุง
การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ	ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	2544	
ข้อ	6.	พร้อมติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยเป็นรายไตรมาส	ควบคุมหน่วยงานย่อย 
ภายในธนาคารให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำารายงานการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 ประมวลผลและจัดทำา
รายงานเสนอผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	 จัดทำาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน	 เพื่อจัดส่งสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 พร้อมทั้งรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะจัดการ	 คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	และคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบเป็นรายไตรมาสและรายปี

	 ในปี	2560	 คณะทำางานประมวลผลในภาพรวม	 ได้ประเมินความเส่ียงท่ีมีนัยสำาคัญท่ีเป็นความเส่ียงระดับองค์กรและมีการติดตาม
แผนการดำาเนินงานของส่วนงานย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าว	จำานวน	5	ด้าน	ได้แก่	

ด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร 
ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับหน้าที่งานหรือธุรกรรมใหม่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของธนาคาร	ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล	
รวมทั้งทบทวนและกำาหนดอัตรากำาลัง		ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนธุรกิจของธนาคาร

ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
ธนาคารมีการปรับปรุงแก้ไขคำาสั่ง	คู่มือวิธีปฏิบัติงานให้ชัดเจนและง่ายต่อการค้นหา	ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับสินเชื่อ	
โดยจัดต้ังศูนย์สินเช่ือรายย่อย	จัดต้ังศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหน้ี	ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคารออมสินสาขาโดยจ้าง	
Outsource	เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับศูนย์จัดเก็บเอกสารสำาคัญเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของสาขา

ด้านระบบสารสนเทศ 
ธนาคารได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการนำา	Big	Data	 มาใช้งาน	 และพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานกำากับดูแล	เช่น	ระบบ	Risk	Data	Mart	ระบบงาน	ALM	เป็นต้น

ด้านเหตุการณ์ภายนอก 
ธนาคารได้จัดทำาแผนระยะสั้น	และแผนระยะยาว	ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงของระบบ	ATM	จากโปรแกรม	Malware	
ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
ธนาคารมีการศึกษาและวิเคราะห์	(Gap	Analysis)	การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศ	พร้อมแผนการดำาเนินงาน	 เพื่อกำากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตา่งๆ	 ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ดังกล่าว	

1.

2.

3.

4.

5.
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ความเสี่ยง 
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	 ในปี	2560	ธนาคารมุ่งสู่การเป็น	GSB	New	Century	มีทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรในการเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมทางการเงิน
และสังคมยุคใหม่	เพื่อตอบสนองต่อโลกการเงินยุคดิจิทัล	และเป็นธนาคารเพื่อสังคม	Leadership	in	Financial	&	Social	Innovation	
พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายรัฐในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุค	Thailand	4.0

	 ธนาคารจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม	ท้ังกลุ่มลูกค้าฐานราก	กลุ่มลูกค้าบุคคล	
กลุ่มธุรกิจ	รวมถึงมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำาหรับผู้สูงวัย	เพื่อเตรียมรองรับสู่สังคมผู้สูงวัย

	 จากการขับเคลือ่นนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม	่รวมถงึการเป็นธนาคารเพื่อสังคม	ธนาคารจึงได้มีการเตรยีม 
ความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 มีการปรับโครงสร้างองค์กร	 ซึ่งกำาหนด
ให้มีส่วนงาน	ท่ีมีหน้าท่ีนำาเสนอนโยบาย	กระบวนการ	แผนบริหารความเส่ียง	พัฒนาเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงในด้าน	IT	RISK	และ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมทั้งศึกษาแนวโน้มภัยคุกคามเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และภัยไซเบอร์ที่มีผลต่อธุรกิจธนาคาร

	 การบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นรูปแบบบูรณาการ	ซึ่งขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการ 
ธนาคารออมสิน	โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง	ๆ	ต่อฝ่ายจัดการ	เพื่อให้มั่นใจว่าการ
บริหารความเส่ียงของธนาคารได้ดำาเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนด	 สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานท่ีกำากับดูแล 
ซึง่การบริหารความเสี่ยงดำาเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	(Risk	Owner)	 เป็นผู้ระบุความเส่ียงและประเมินระดับความเส่ียง 
การกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	 รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะ 
ความเสี่ยง	โดยครอบคลุมความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ	เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงข้ึนจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที	 ท้ังนี้	 สายงานบริหารความเส่ียงเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	(Risk	Owner)	ในการดำาเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย	และรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำาคัญ
ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบสถานะ
ความเสี่ยงขององค์กร	 และรายงานผลการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ	 รวมทั้งมีการสร้าง
ความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง	

	 นอกจากน้ี	คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	มีการประชุมบูรณาการ
การทำางานร่วมกัน	เพื่อให้การดำาเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน
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1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
มีบทบาทในการให้ความสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์	 ทิศทาง	
และกลยุทธ์ของธนาคาร	 รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็น 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารสามารถนำา
วิสัยทัศน์	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์ที่กำาหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีบทบาทในการกำาหนด	ทบทวน	และให้ความเห็นชอบนโยบาย						
การบริหารความเสี่ยง	 แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงให้
ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการบริหารความเส่ียงด้านต่าง	ๆ 	 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์	และธุรกรรมของธนาคารออมสิน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมทั้งประเมิน	 ติดตาม	 และดูแลระดับ 
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 และรายงานสถานะความเส่ียง 
ธนาคารออมสิน	 เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน	
และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ	 ทั้งนี้	 กฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการท่ีด	ี มีการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
บูรณาการ	และเสริมสร้างการทำางานร่วมกัน

3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	และแผนการ 
ดำาเนินงาน	ตลอดจนระเบียบ	หลักเกณฑ์ด้านการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี	การกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	การสอบทานสินเช่ือ	ของ
ธนาคาร	ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่กำาหนด	หลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 และให้ความสำาคัญกับ 
การบูรณาการกระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	
(Governance)	 การบริหารความเสี่ยง	 (Risk	Management)	
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
ประกาศ	และหลักเกณฑ์	(Compliance)	เพื่อให้บรรลุถึงผล 
การดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	
(Integrity-Driven	Performance)

4) คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายในการกำากับดูแลท่ีดี	กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง	 สอบทานการดำาเนินงานของธนาคารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตร	ี
ประกาศ	หรือคำาส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน	รวมท้ังพิจารณา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	 หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร

5) คณะกรรมการบริหาร 
มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย	 กลยุทธ์	 แผนการ
ดำาเนินธุรกิจ	 และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงาน	 พิจารณา
เสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน	 การให้สินเชื่อ	 และ
การประกอบธุรกิจอ่ืนของธนาคารออมสินให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ	 รวมถึงพิจารณาเสนอแนะ 
โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	รวมถึงเสนอแนะ 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านบุคลากร	 ค่าตอบแทน	 และสวัสดิการ
ของพนักงานและลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน	
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ

6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
มีบทบาทในการกำาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์
และหน้ีสินประจำาปีให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร	 กำาหนด
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 สภาพคล่อง	
อัตราแลกเปลี่ยน	และด้านอื่น	ๆ	ที่เกี ่ยวข้องให้สอดคล้อง 
กับนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร	 กำาหนดอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากและอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	
บริหารโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร	กำาหนดนโยบายและแนวทาง
เกี่ยวกับการกำาหนดราคาโอนผลิตภัณฑ์	

	 ธนาคารกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลระดับกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนติดตาม
ผลการนำาไปปฏิบัติของฝ่ายจัดการ	 พร้อมทั้งให้ความสำาคัญกับการบูรณาการ	 กระบวนการทำางานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	
(Governance)	การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)	และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	
และหลักเกณฑ์	(Compliance)	เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำาเนินงาน	ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	(Integrity-Driven	 
Performance)	 และเป็นกลไกสำาคัญที่ผลักดันให้การดำาเนินงานสัมฤทธิ์ผล	 คณะกรรมการหลักที่กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง	 
ประกอบดว้ย

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
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	 นอกจากน้ี	ยังมีคณะกรรมการท่ีทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจหลัก	อาทิ	คณะกรรมการสินเช่ือ 
คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคาร
ออมสิน	เป็นต้น	

	 ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์	 เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน
ของสถานการณท์างเศรษฐกิจ		โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของหน้ีครัวเรือน	ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ	และการดำาเนินนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจของประเทศสำาคัญต่าง	ๆ	จึงสร้างกลไกในการติดตามเฝ้าระวัง	วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ	โดยพัฒนากระบวนการ 
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักเกณฑ์การกำากับดูแล	อาทิ	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	 เป็นต้น	 
โดยมีสายงานบริหารความเสี่ยง	กลุ่มบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการธนาคารออมสิน	ทำาหน้าที่
กำากับดูแลและควบคุมระดับความเสี่ยง	ให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้	

	 แผนท่ีความเส่ียง	(Risk	Map)	 ถือเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงในระดับองค์กร	หรือ	Enterprise	Risk	Management	 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite	และ	Risk	Tolerance)	เพื่อให้การดำาเนินงานของ
ธนาคารบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กลุ่มธุรกิจ	(Business	Unit)	และกลุ่มสนับสนุน	(Support	Unit)	ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยง	 (Risk	 Owner)	 มีบทบาทสำาคัญในการทบทวนความเสี่ยง	 โดยวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงสำาคัญท่ีเช่ือมโยง 
กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	(Strategy	Map)	และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน	(KPIs)	หลักของหน่วยงานและของธนาคาร	พร้อมทั้ง
กำาหนดมาตรการเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ในปี	2560	ธนาคารมีปัจจัยเสี่ยงสำาคัญ	จำานวน	18	ปัจจัยเสี่ยง	
ดังนี้

การจัดทำาแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
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แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2560
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	 นอกจากน้ี	ธนาคารยังให้ความสำาคัญกับการกำาหนดตัวช้ีวัดความเส่ียง	(Key	Risk	Indicators)	เพ่ือใช้แจ้งเตือนความเส่ียง	(Early	Warning)	 
ก่อนที่ผลการบริหารความเสี่ยงจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	โดยแจ้งเตือนความเสี่ยง	ผ่าน	E-mail	ของผู้บริหารระดับกลุ่ม	หรือสายงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ทบทวนความเสี่ยง	 และกำาหนดมาตรการ/แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	 ในปี	2560	 ธนาคารกำาหนดตัวช้ีวัด 
ความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators)	ที่สำาคัญ	เช่น	

ตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial KRIs) ตัวชี้วัดไม่ใช่การเงิน (Non Financial KRIs)

•	อัตรา	NPLs	ต่อสินเช่ือคงเหลือ

•	ผลขาดทุนท่ียังไม่เกิด	(Unrealized	Loss)	จากการประเมิน
		มูลค่าตลาด	(Mark	to	Market)

•	อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องบริหารเงิน

•	สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม

•	Cost	of	Fund

•		ระดับความพึงพอใจลูกค้า

•		ความถ่ีและระดับความรุนแรงในการแจ้งเตือนจากหน่วยงาน
	 การกำากับดูแล

•	 ระยะเวลาการเป็นข่าวเชิงลบในส่ือขนาดใหญ่

•	 ระยะเวลาท่ีใช้ในการกอบกู้ระบบงานหลัก	(RTO)

•		ผลการ	Scan	ช่องโหว่เคร่ืองแม่ข่ายและ	Network
	 ของธุรกรรมสำาคัญ

•		ระยะเวลาท่ียอมให้ระบบธุรกรรมหลักหยุดชะงัก	(MAO)
	 จาก	Cyber	Attack	/	ไวรัส

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง	ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์	 แผนดำาเนินงาน	และการนำาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม	
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก	 ทำาให้ไม่ประสบความสำาเร็จ	 ตามทิศทางที่กำาหนดไว้	 ซึ่งส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	 คณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูงจึงให้ความสำาคัญกับการกำาหนด
แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่พึงปฏิบัติผ่านนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 มีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์โดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 คณะกรรมการบริหาร	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน	และผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

	 ในปี	2560	สถาบันการเงินท้ังระบบต่างเผชิญปัจจัยเส่ียงด้านกลยุทธ	์จากการแข่งขันในยุค	Digital	Banking	และ	FinTech	(Financial 
Technology)	ความเสี่ยงจากการติดตามข้อมูลลูกค้าท่ีไม่ทันกาล	เนื่องจากความคาดหวังของลูกค้าสูงข้ึนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	
ธนาคารออมสินจึงได้ทบทวนปัจจัยนำาเข้าในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	 (Technology	 
Change)	 และการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำาวัน	 (Internet	 of	 things)	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า	 (Customer	
Change)	นวัตกรรมทางการเงิน	Fin-tech	ที่นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเงิน	การธนาคารและการลงทุน	และช่องทางการ
ให้บริการ	(IT	&	Innovation)	 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบการกำากับดูแลที่เข้มงวดและซับซ้อนมากขึ้น	(Regulatory	 
Change)	 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการไปสู่สังคมไร้เงินสด	 โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ	 นโยบายรัฐบาล 
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมธุรกิจ	SMEs/SMEs	Startup	เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

04
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	 นอกจากน้ี	 ธนาคารให้ความสำาคัญกับนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	(New	Product	Policy)	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ได้มีการวิเคราะห์	และป้องกันความเส่ียงไว้เป็นอย่างดี	โดยหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน	รวมถึง 
ด้านช่ือเสียงภาพลักษณ์ด้วย	 โดยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวนโยบายของหน่วยงานภายนอก	 ความพึงพอใจและ
ความต้องการของลูกค้า	 รวมถึงข้อคิดเห็นของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 ซึ่งมีการปรับปรุง 
คำาจำากัดความของผลิตภัณฑ์ใหม	่บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือให้พนักงาน
มีความพร้อมในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

	 ธนาคารจึงได้ปรับกรอบทิศทางการดำาเนินงานของธนาคาร	 วิสัยทัศน์
พันธกิจ	ปี	2560	-	2564	และ	Aspiration	มุ่งสู่การเป็น	Digi-Thai	
Banking	“Digital	for	all	Thai”	โดยให้ความสำาคัญกับการนำานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน/ช่องทาง 
การให้บริการ	การพัฒนาบุคลากร	เพ่ือรองรับการเป็น	Digi-Thai	Banking	 
พร้อมทั้งปรับ	 Business	 Model	 และ	 Rebalanced	 Portfolio	 
โดยเพิ่มสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกัน	 ลดความเสี่ยง 
ด้านเครดิต	 การบริหารจัดการต้นทุนการเงินที่มีประสิทธิภาพ	 
และรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคาร	เป็นต้น

	 ธนาคารมุ่งเน้นให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ซ่ึงรวมถึงข้อมูล	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านสารสนเทศของธนาคาร	เพื่อสนับสนุนธุรกรรม	Digital	
Banking	 ของธนาคารให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์	 (Cyber	
Threat)	 ที่อาจจะเกิดขึ้น	 เช่น	 การโจมตีเครือข่ายเพื่อให้ธนาคาร 
ไม่สามารถให้บริการ	(Distributed	Denial	of	Service:	DDoS)	การโจมตี 
ด้วยมัลแวร์หรือซอฟแวร์ไม่พึงประสงค์	 และการแพร่กระจายไวรัส	
เป็นต้น	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของธนาคาร	 รวมทั้ง
ดำาเนินการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการ 
ส่งผ่านข้อมูลของหน่วยงานบนระบบเครือข่ายในธนาคาร	 โดยให้
ความสำาคัญตั้งแต่การจำาแนกประเภทและการประเมินความเสี่ยง
จากการใช้ข้อมูล	ตลอดจนมีการติดตั้งระบบเพื่อให้ธนาคารสามารถ
ตรวจจับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	
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	 ปี	2560	เศรษฐกิจโลกเติบโต	มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ1	เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	3.1	เป็น	3.5	โดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
เป็นประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดี	 ขณะที่ภูมิภาคเอเชียเศรษฐกิจยังเติบโตได้ใกล้เคียงกับปีก่อนและมีเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น	
สำาหรับภาคการลงทุน	 นักลงทุนมองว่าภูมิภาคเอเชียเป็นแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัย	(Safe	haven)	 และยังคุ้มค่าต่อการลงทุน	 ทำาให้มี	
Fund	Flow	ไหลเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง	แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ	(Fed)	จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง	3	ครั้ง	และปรับลด
ขนาดงบดุลด้วยก็ตาม	 ประกอบกับปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองและการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐ	 ทำาให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง	เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น

	 สำาหรับประเทศไทย	 เศรษฐกิจขยายตัวจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว 
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและทิศทางเศรษฐกิจโลก	โดยมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ1	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	3.2	เป็น	3.9	ประกอบกับมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
ต่อเนื่อง	 นักลงทุนต่างชาติจึงเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทย	 
ทำาให้มี	Fund	Flow	 ไหลเข้าท้ังตลาดตราสารทุนและตราสารหน้ี	 ส่งผลให้	ณ	 ส้ินปี	2560	
SET	Index2	 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.7	 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล	(Yield)3 
ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ	(ราคาเพิ่มขึ้น)	และค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ1 
แข็งค่าขึ้นร้อยละ	8.8	เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน	

	 ธนาคารออมสินบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังตามนโยบายการลงทุน	นโยบาย
บริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้า	 และนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ที่กำาหนดโดย 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 อีกทั้ง	 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที ่
อนุมัติระบบวัดติดตาม	 เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 
(Risk	Appetite)	 รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินดูแลการกำาหนด 
อัตราดอกเบ้ียและบริหารความเส่ียงอัตราดอกเบ้ียให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 นอกจากนี	้ 
มีการติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 ทั้งนี้	 สรุปสาระสำาคัญ 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารในปี	2560	ดังนี้

ที่มา	:		1.	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(BOT)
	 2.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)
	 3.	สมาคมตราสารหนี้ไทย	(Thai	BMA)

ประเทศไทยมีการขยายตัวจาก
ภาคการส่งออกและ
การท่องเที่ยว โดยมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

จากร้อยละ 3.2 เป็น 3.9

 ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง	ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ	 และการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน	 ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน 
ของธนาคาร	

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

05

การทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์กำากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

การพัฒนาเครื่องมือใน
การวัด / ประเมิน และควบคุม

ความเสี่ยงด้านตลาด

การติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงด้านตลาด
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ที่มา	:		1.	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(BOT)
	 2.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)
	 3.	สมาคมตราสารหนี้ไทย	(Thai	BMA)

1)  การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
	 ได้แก่	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด	 (Market	Risk	Management	Policy)	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา 
	 ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร	(Interest	Rate	Risk	Management	in	Banking	Book	Policy)

3)  การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

2)  การพัฒนาเครื่องมือในการวัด / ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย

การวัดผลกระทบของปัจจัยเส่ียงต่าง	ๆ	อาทิ	การประเมินมูลค่ายุติธรรม	(Mark	to	Market)	และการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทน
ในตลาดตราสารหนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี้	(Present	Value	of	1	basis	point	:	PV01)

การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทำาธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ	 โดยใช้แบบจำาลอง	Value	at	Risk	(VaR)	
วัดความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยง	 ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นและระยะเวลาถือครองที่กำาหนด	 ทั้งนี้	 ได้ทดสอบ
ความแม่นยำา	(Back	Testing)	ของเครื่องมือวัดความเสี่ยงในรูปแบบจำาลอง	VaR	ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย 
อย่างสม่ำาเสมอ

การประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาในการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือ 
อายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน	(Repricing	Gap)	 และประเมินผลกระทบที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคต
ของธนาคาร	(NII	Sensitivity)

การทบทวนเพดานความเสี่ยง	(Risk	Limit)	และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง	(Trigger)	สำาหรับธุรกรรมทั้งในบัญชีเพื่อการค้า 
และบัญชีเพื่อการธนาคารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	NII	Sensitivity,	PV01,	VaR,	Duration	เป็นต้น

การทดสอบภาวะวิกฤติ	(Stress	Test)	โดยกำาหนดสถานการณ์จำาลองท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
ด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย	 ซึ่งส่งผลในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	 แบ่งเป็นสถานการณ์ที่อ้างอิง
แนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยและที่ธนาคารกำาหนดเพิ่มเติม	 โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำาทุกไตรมาส	
ซึ่งในปี	2560	ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนดทุกสถานการณ์

การประเมินประสิทธิผลของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอนุพันธ์	ทางการเงินที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง	

การจัดทำารายงานติดตามสถานะการลงทุนและความเส่ียงด้านตลาด	เป็นรายวัน	รายเดือน	และรายไตรมาส	เพ่ือนำาเสนอผู้บริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

การใช้ระบบงานสารสนเทศ	(Investment	System)	เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยระบบสามารถ
แจ้งเตือนล่วงหน้า	(Early	Warning)	ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรือความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้	และระงับการทำา
ธุรกรรมก่อนเกินเพดานความเสี่ยง	(Risk	Limit)	ที่กำาหนดไว้	

•

•

•

•

•

•

•

•
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 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง	ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถชำาระหน้ีสินและภาระผูกพันเม่ือถึงกำาหนด	เน่ืองจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้	หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกิน
กว่าระดับที่ยอมรับได้	(Funding	Liquidity	Risk)	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	นอกจากนี้	ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องยังเกิดจากการที่ไม่สามารถยกเลิก	หรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้	ทำาให้ต้องขายสินทรัพย์ในราคา
ต่ำากว่าต้นทุนที่ซื้อมา	เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต่ำา	หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง	(Trading	Liquidity	Risk)

	 ในปี	2560	สภาพคล่องในระบบยังทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง	โดยเงินฝากขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าสินเชื่อเล็กน้อย	ซึ่งเงินฝาก
ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นเงินฝากออมทรัพย์	เนื่องจากธนาคารต่าง	ๆ 	มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเงินฝากเพื่อการบริหารจัดการต้นทุน	รวมถึง
รักษาระดับเงินฝากให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ	ทำาให้ไม่มีการแข่งขันระดม	เงินฝากมากนัก	ขณะที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะสินเชื่อ	ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก	การท่องเที่ยว	และการลงทุนภาครัฐ	สำาหรับสินเชื่อรายย่อยปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นในระดับจำากัด	 เนื่องจากกำาลังซื้อในประเทศ	 ยังเพิ่มขึ้นไม่มากนัก	 ประกอบกับมีมาตรการดูแลการก่อหนี้ลูกค้าบัตรเครดิต
และสินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 สำาหรับภาพรวมอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่	 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ค่อนข้างทรงตัว	ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

	 สำาหรับธนาคารออมสิน	ได้สนับสนุนสินเชื่อแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	และโครงการตามนโยบายรัฐบาลหลายโครงการ	อาทิ	สินเชื่อ 
รายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน	(ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ)	 สินเช่ือเคหะโครงการบ้านประชารัฐ	 ขณะท่ีด้านเงินฝากได้มีการ
ออกผลิตภัณฑ์กระจายตัวในแต่ละช่วงอายุเพื่อให้มีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม	 เช่น	 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ	 4	 เดือน	
เผื่อเรียกพิเศษ	7	 เดือน	 เผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย	 สลากออมสินพเิศษ	 เป็นต้น	นอกจากน้ี	 ได้เพ่ิมช่องทางการระดมเงินทุนโดยออกหุ้นกู้
ธนาคารออมสิน	อายุ	5	 ปี	วงเงิน	50,000	 ล้านบาท	 เพ่ือบริหารจัดการต้นทุนและความเส่ียงให้สอดคล้องกับการปล่อยกู้โครงการสินเช่ือ
อัตราดอกเบ้ียต่ำา	 (Soft	 Loan)	 ทำาให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะรองรับการดำาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา	 และมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้	

	 ธนาคารมีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน	และมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อนุมัติระบบวัดติดตามและควบคุมความเส่ียง	รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน	(ALCO)	กำาหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน	 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง	 กำากับดูแลการปฏิบัติงาน	 เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	
(Risk	Appetite)	นอกจากน้ี	ยังมีคณะทำางานด้านบริหารสภาพคล่อง	ทำาหน้าท่ีบริหารสภาพคล่อง	จัดสรรเงินฝาก	เงินลงทุน	และเงินให้
สินเช่ือให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ	เพ่ือให้มีสภาพคล่องท่ีเหมาะสม	และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้	ท้ังน้ี	สรุปสาระสำาคัญ 
ของกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคารในปี	2560	ดังน้ี

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
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การทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง

การพัฒนาเครื่องมือใน
การวัด / ประเมิน และควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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 ความเส่ียงด้านเครดิต หมายถึง	 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคาร	 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจ่าย
ชำาระหน้ีคืน	หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกับธนาคาร	หรือมีโอกาสที่ลูกค้า	อาจไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้	จนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ	ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุน	และรายได้ของธนาคาร

	 ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	 จึงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือจะได้
นำามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเช่ือและการบริหารความเส่ียงทางด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม	โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ	ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี	ปรับปรุงกระบวนการอำานวยสินเช่ือ	และพัฒนาเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงด้านเครดิต	 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ	 รวมทั้งติดตามและควบคุมความเส่ียง 
ด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

07

1)  การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy)   
     ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกลยุทธ์และแผนการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

3)  การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

2)  การพัฒนาเครื่องมือในการวัด/ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย

การจัดทำารายงานติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน	 รายสัปดาห์	 รายเดือน	 และรายไตรมาส	 รวมถึงประมาณการ
อัตราส่วนด้านสภาพคล่องท่ีสำาคัญ	เพ่ือนำาเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง	

การรายงานสถานะความเส่ียงด้านสภาพคล่อง	บนระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร	เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ	และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที

การวัดและประเมินความเส่ียงด้านสภาพคล่อง	 โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน	 เช่น	 อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากและหุ้นกู้	 อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก	 อัตราส่วนการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่	 เป็นต้น	 รวมถึงการจัดทำารายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ	
(Liquidity	Gap	Report)	ทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม

การทบทวนเพดานความเส่ียง	(Risk	Limit)	และสัญญาณเตือนระดับความเส่ียง	(Trigger)	ด้านสภาพคล่อง	รวมถึงกำาหนดระดับหรือ
ปริมาณสินทรัพย์ท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง	(Liquidity	Cushion)	เพ่ือให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำาเนินธุรกิจ

การทดสอบภาวะวิกฤติ	 (Stress	 Test)	 โดยกำาหนดสถานการณ์จำาลองตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น	 3	 สถานการณ์	
ได้แก่	(1)	วิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน	(Institution-specific	crisis)	(2)	วิกฤติท้ังระบบสถาบันการเงิน	(Market-wide	crisis)	และ	
(3)	 ผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติท้ังระบบสถาบันการเงิน	 (Combination	 of	 both)	 ซ่ึงแต่ละสถานการณ์
จะกำาหนดสมมติฐานการไหลออกของเงินฝาก	 และอัตราส่วนลดที่จะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด	 (Hair	 Cut) 
ในสัดส่วนท่ีต่างกัน	โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำาทุกไตรมาส	ซึ่งในปี	2560	ธนาคารมีสภาพคล่องที่เพียงพอ	
ในการรองรับภาวะวิกฤติทุกสถานการณ์

การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง	(Contingency	Liquidity	Plan)	โดยกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ	
ผู้บริหาร	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนข้ันตอนการดำาเนินงาน	และกำาหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า	(Early	Warning	Indicator)	
เพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ผิดปกติ	 โดยติดตามอย่างสม่ำาเสมอ	 รวมท้ังมีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน	 เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการในกรณีท่ีประสบภาวะวิกฤติได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

•

•

•

•

•

•
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1)  กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
 (Credit Risk Management Policy)
เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีดี	
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบาย
ของธนาคาร

2)  กำาหนดนโยบายสินเชื่อธุรกิจ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ด้านสินเชื่อธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ	

3)  กำาหนดนโยบายสินเชื่อรายย่อย 
เพ่ือใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ด้านสินเชื่อรายย่อยของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ	

4)  กำาหนดอำานาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงิน
 สินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติ
ในการอำานวยสินเช่ือให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร	
โดยกำาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน	(Check	
&	Balance)	ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี

5)  กำาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถ
 ในการชำาระหนี้ ได้แก่

7) กำาหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ 
 (Industry Limit) 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติ
สินเชื่อ	และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงมากเกินไป	

8)  ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติ Prime Bank
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดคุณสมบัติสำาหรับใช้ในการ
พิจารณากำาหนด	Prime	Bank	

9)  พัฒนาและปรับปรุงแบบจำาลองวัดระดับความเสี่ยง
 ด้านเครดิต
ประกอบด้วย	 Credit	 Scoring	 Model	 (ได้แก่	 Application	
Scoring,	Behavior	Scoring,	Collection	Scoring),	Credit	Risk	
Rating	Model	และ	Credit	Risk	Rating	for	Small	Business	 
Model	เพ่ือให้สามารถคัดกรองและประเมินความเส่ียงของลูกค้า 
ได้อย่างเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	รวมทั้งใช้คะแนน 
เครดิต	(Bureau	Score)	จาก	NCB	ประกอบการพิจารณาร่วมกับ
หลักเกณฑ์การใช้แบบจำาลองวัดระดับความเส่ียง	(Credit	Scoring	
Model)	

10) พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณา 
 อนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

6)  กำาหนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
 (Credit Product Program : CPP) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางเบ้ืองต้น	ในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจท่ีธนาคารจะ
สนับสนุน	และแบบพิจารณารับความเส่ียงสินเช่ือธุรกิจ	 ในการขอ
อนุมัติสินเชื่อและการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ	ที่มีภาระสินเช่ือธุรกิจ	
และ/หรือเงินลงทุนรวม	(Total	Exposure)	ไม่เกิน	20	ล้านบาท	
(Check	List	:	CL)	เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้
ในการพิจารณาสินเช่ือแก่ลูกค้าสินเช่ือธุรกิจ

5.1

5.2

5.3

10.1

10.2

10.3

กำาหนดวงเงินให้กู ้รวมสูงสุดต่อราย	 สำาหรับการให้
สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน	
และ/หรือมีบุคคลค้ำาประกัน	 เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้

กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถ
ในการชำาระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย	 เพื่อให้ผู้กู้ 
มีเงินได้คงเหลือเพียงพอตอ่การดำารงชีพ	และลดโอกาส
การเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPLs)	ในอนาคต

กำาหนดมาตรฐานกำาไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ	 เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการคำานวณความสามารถ					ในการชำาระหน้ีของ 
ลูกค้าธนาคารที่มาขอสินเชื่อ	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเช่ือ	(Loan	Origination	
and	Process	System	:	LOPs)	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ระบบ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	 (Loan	 Origination	 System	
:	LOR)	 ระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ	(Collateral	
Management	 System	 :	 CMS)	 และระบบติดตาม
กระบวนการทางกฎหมาย	(Litigation	System	:	LS)	
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน

ระบบเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเส่ียง 
สินเช่ือ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ระบบเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางธุรกิจ	(Enlite)	 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน	
(Optimist)	 ระบบคำานวณคะแนนสินเช่ือ	(Blaze	Advisor)	
ระบบ	CRR	Model	 on	Web	 และระบบ	CRR	 for	
Business	Model	on	web

ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารความเส่ียง	(Risk	Data	Mart)	
เพ่ือสนับสนุนการคำานวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	
(BIS	Ratio)	 การทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Test)	
การบริหารพอร์ตด้านเครดิต	(Credit	Portfolio	Management)
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11)  ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ 12)  มีกระบวนการบริหารจัดการหน้ี 
 (Debt Management Process) 
เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำาระ	 รวมทั้งดำาเน ินการให้มี
การฟ้องร้องหรือประนีประนอมความ	 และการบริหารจัดการ
สินทรัพย์รอการขาย

13)  มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และทักษะด้านการให้สินเชื่อ	การลงทุน	การบริหารความเสี่ยง	
ด้านเครดิต	 พร้อมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหาร 
ความเส่ียงด้านเครดิตให้แก่พนักงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง

14)  ติดตามและรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 
 บริหารความเส่ียงและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องอย่าง 
 สม่ำาเสมอ

11.1

11.2

11.3

11.4

ติดตามอัตราส่วนการกำากับลูกหนี้รายใหญ่	(Single	
Lending	Limit)	เพื่อควบคุมความเสี่ยง	มิให้ธนาคาร
ให้สินเชื่อ	 ลงทุน	 ก่อภาระผูกพัน	 หรือทำาธุรกรรมท่ี
มีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด	 
เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวในลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง	
รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากเกินไปและไม่เกินอัตราท่ี
หน่วยงานกำากับดูแลกำาหนด

ติดตามเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ	(Industry	 
Limit)	 เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง	มิให้มี 
การกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป

สอบทานเงินให้สินเช่ือ	 เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานด้าน
สินเช่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกำาหนด	
และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแล

ติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเช่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร	 รวมทั้งติดตามและ
ควบคุมการกระจุกตัวของสินเช่ืออย่างสม่ำาเสมอ	
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอท่ี
จะดำาเนินธุรกิจต่อไปได้

 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง	 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือ
ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร	และการขาดการควบคุมท่ีดี	โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน	คน	ระบบงาน	หรือเหตุการณ์
ภายนอก	และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	ท้ังน้ี	ความเส่ียงด้านปฏิบัติการนับรวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมายด้วย

	 ในปี	2560	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกธนาคาร	ได้แก่	การโจรกรรม	ภัยธรรมชาติ
ต่าง	ๆ	เช่น	การเกิดน้ำาท่วมฉับพลัน	พายุลมแรง	ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของธนาคาร	ดังนั้น	ธนาคาร 
จึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 โดยเฉพาะการจัดทำาแผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก	 ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของธนาคาร	 เพ่ือให้ธนาคารสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันกาล	 และสามารถ
ดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	

	 ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ	โดยให้ทุกหน่วยงานมีการระบุ	ประเมิน	ควบคุม	ติดตาม	และรายงานความเส่ียง 
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ	และสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ผ่านเครื่องมือต่าง	ๆ	ที่สำาคัญ	อาทิ										

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

08

1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA )

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ	ประเมิน	และควบคุมความเสี่ยง	รวมทั้งการพิจารณาจัดทำาแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ	เพื่อช่วย
ให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญ	และมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ	เหมาะสม 
ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้	โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	หรือ	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของธนาคาร
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2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection) 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 โดยเป็นเหตุการณ์ความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน	
ซึ่งธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผ่านระบบงาน	Loss	Data	เพื่อให้สามารถจัดทำารายงานได้สะดวกรวดเร็ว	และมีการจัดเก็บ 
ฐานข้อมูลความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์	และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

3) การกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยงของธนาคาร	เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าเมื่อเกิดข้อผิดพลาด	หรือมีความเสี่ยงที่
เกินกว่าในระดับที่ยอมรับได้	ซึ่งธนาคารจะต้องมีการจัดทำาแผนจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
เป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงของธนาคาร	โดยมีการกำาหนดนโยบาย	มาตรฐาน	และกระบวนการ
ทำางานของทั้งธนาคาร	 มีการดำาเนินการประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment	 :	RA)	 และภัยคุกคามสำาคัญ	 ที่อาจมีผลต่อการให้
บริการอย่างต่อเนื่องของธนาคาร	นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ	(Business	Impact	Analysis	:	BIA)	 เพื่อกำาหนด
ลำาดับของธุรกรรมงานที่สำาคัญ	 และนำามาจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	 แผนกู้ระบบงาน
กรณีฉุกเฉิน	(Disaster	Recovery	Plan	:	DRP)	 และทำาการทดสอบอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้ 
การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก	 ธุรกรรมงานท่ีสำาคัญจะสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเน่ืองหรือกลับมาดำาเนินการได้ภายในเวลา 
ที่เหมาะสม	 และในปี	 2560	 ธนาคารได้ดำาเนินการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในธุรกรรมงานที่สำาคัญ	 รวมทั้งมีการทดสอบ
แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน	(Disaster	Recovery	Plan	:	DRP)	สำาหรับระบบงานหลัก	(Core	Banking	System)

	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้มีการจัดทำานโยบาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ของธนาคาร	ได้แก่

นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk	Management	Policy)	เป็นเคร่ืองมือในการกำาหนดขอบเขตการ
ดำาเนินงาน	 และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร	 โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ	 เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร	 อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	
เพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขัน	ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างย่ังยืน	สอดคล้องกับหลักการ
บริหารความเสีย่งด้านปฏบัิติการท่ีดี	และมีหลักในการคำานวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงด้านปฏิบัติ
การของธนาคาร

นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 (New	Product	Policy)	 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร	
เพ่ิมศักยภาพเชิงการแข่งขัน	 สร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้และขยายฐานลูกค้าของธนาคาร	 การกำาหนดกระบวนการพิจารณาการ
ออกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน	 จะเป็นกระบวนการสำาคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารได้

นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก	(Outsourcing	Policy)	เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
ของธนาคาร	โดยคำานึงถึงความสำาคัญของกลุ่มงานที่มีต่อธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย	ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ท่ีสำาคัญ	3	ด้าน	ได้แก่	การบริหารความเส่ียงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก	การบริหารความต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจ
และการให้บริการแก่ลูกค้า	รวมท้ัง	การดูแลคุ้มครองลูกค้า	โดยเน้นให้มีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า

นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management		Policy)	และกรอบการดำาเนินการตามระบบการ
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management	Framework)	 เพื่อใช้เป็นกรอบ	และแนวทางการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจของธนาคาร	เพ่ือให้ม่ันใจว่าในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีทำาให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก	ธุรกรรมงาน
ท่ีสำาคัญ	 จะสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเน่ือง	 หรือกลับมาดำาเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงประกอบด้วยการประเมินความเส่ียง	
(Risk	Assessment	:	RA)	การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ	(Business	Impact	Analysis	:	BIA)	การกำาหนดเป้าหมายสำาหรับการ
เรียกคืนการดำาเนินงาน	การจัดทำาแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	และการจัดทำาแผนกู้ระบบงาน
กรณีฉุกเฉิน	(Disaster	Recovery	Plan	:	DRP)

•

•

•

•



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 149

นโยบายการประกันภัย	(Insurance	Policy)	 เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ทรัพย์สิน	 และหน้ีสินหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนของ
ธนาคารท้ังหมดมีการทำาประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	 โดยมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
การประกันภัยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานท่ีกำากับดูแล	รวมท้ังมีแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกบริษัทประกันภัยท่ีม่ันคง	มีประสิทธิภาพ	และเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าธนาคารได้ถ่ายโอนความเส่ียงจนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้	

	 ท้ังน้ี	ทุกนโยบายมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	อาทิ	การดำาเนินธุรกิจของธนาคาร	 
การปรับโครงสร้างองค์กร	การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแล	รวมท้ังเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับหน่วยงาน 
กำากับดูแล	 คณะกรรมการธนาคาร	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ว่าธนาคารมีแนวทางารจัดการ	 และมีการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

•

 ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เงินกองทุนของธนาคาร	 อาจไม่เพียงพอ	 ต่อการขยายธุรกิจ	
ไม่เพียงพอที่จะรองรับความสูญเสียหรือผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดหมาย	 (Unexpected	 Loss)	 รวมถึง	 ไม่เพียงพอต่อการรองรับ 
กฎระเบียบของทางการและสภาพแวดล้อมอื่น	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป	ทั้งจากความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	ด้านตลาดและด้านปฏิบัติการ	

	 ธนาคารออมสินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนสำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	
(ธปท.)	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	1	มกราคม	2560	เป็นต้นมา	โดยการคำานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์	Basel	II	
หลัก	Pillar	I	โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้		 •	Standardized	Approach	“SA”	สำาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
	 	 	 	 	 •	Standardized	Approach	“SA”	สำาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
	 	 	 	 	 •	Basic	Indicator	Approach	“BIA”	สำาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 และธนาคารให้ความสำาคัญกับการดำารงเงินกองทุนสูงกว่าหลักเกณฑ์การกำากับดูแลเงินกองทุนสำาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 อีกท้ังมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนสำาหรับการดำาเนินงานในอนาคต	 โดยนำาข้อมูลและเป้าหมาย
จากแผนยุทธศาสตร์	5	 ปี	 ซึ่งมีการทบทวนจัดทำาทุกปี	 มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินกองทุน	 มีการติดตาม
และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนของธนาคารรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อย่างสม่ำาเสมอ	มีการทดสอบผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง	และหรือเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน	
(Portfolio	view	of	risk)	 หากผลการทดสอบมีความเป็นไปได้	 ที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง 
ท่ีลดลงเกินกว่าระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้	 สายงานบริหารความเส่ียงจะนำาเสนอ	 ผู้บริหารระดับสูง	 และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	
เพ่ือพิจารณาเตรียมแผนการจัดการรองรับอย่างทันที	เพ่ือให้ม่ันใจว่าธนาคารมีเงินกองทุนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตลอดเวลา	

	 ในปี	2560	 ธนาคารเตรียมความพร้อมจัดทำากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน	(Internal	Capital	Adequacy	
Assessment	Process	:	ICAAP)	ตามหลักเกณฑ์	Basel	หลักการที่	2	ของธนาคารแห่งประเทศไทย	เพื่อรองรับความเสี่ยงสำาคัญ 
นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านตลาด	และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	เพื่อให้การกำากับดูแลความเพียงพอเงิน
กองทุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและให้ธนาคารมีความมั่นคงในระยะยาว

	 ส้ินปี	2560	ธนาคารมี	BIS	ratio	ร้อยละ	12.47	และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงคิดเป็น
ร้อยละ	11.85	สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำาที่	ธปท.	กำาหนด	ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	8.5	และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	4.25		

ความเพียงพอของเงินกองทุน 
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• ถวายรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 104 ปี

• สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
 กระปุกออมสินภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์
 แก่ธนาคารออมสิน

• น้อมใจถวายราชสักการะ
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

• ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560 
 ทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ณ วัดราชบุรณะ  
 จ.ชุมพร

กิจกรรมเด่น

• ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ  
 ประจำาปี 2560 ส่งเสริมการปลูกฝังการออม
 สู่เยาวชนไทย

• จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยก้าวตามรอยพ่อหลวง”  
 น้อมนำาแนวพระราชดำาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงวางรากฐาน
 การออม เป็นแบบอย่างการดำาเนินชีวิต

ปลูกฝังการออมให้เยาวชน
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• ออมสินเปิดตัวโครงการ “แสงแห่งรัก” ชวนชาวไทยร่วมสร้างปรากฏการณ์แสงแห่งความจงรักภักดี

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ธนาคารออมสินร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมสำาคัญต่างๆ 

• กิจกรรมปั่นจักรยานถวายความอาลัย
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

• บริจาคเสื้อดำาให้ประชาชนใส่ถวายอาลัย
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• “ออมสินอาสา ปลูกดอกดาวเรือง” น้อมรำาลึกใน
 พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยนำาดอกดาวเรือง
 ปลูกและประดับในพื้นที่เกาะกลางถนนพหลโยธิน

• ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
 พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

• จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

• เปิดตัว GSB PAY พร้อมให้บริการมาตรฐานคิวอาร์โค้ด
 เพื่อการชำาระเงิน 

GSB PAY

MYMO
MY  
CARD• เปิดตัว “MyMo Pay” จาก MyMo 

 ซ้ือสบาย สะดวกทุกการรับจ่าย

• เปิดตัว “MyMo My Card” ถอนเงินสดจากตู้ ATM โดย “ไม่ต้องใช้บัตร” 

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศ
สนองทุกความต้องการตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
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• เปิดตัว “ธนาคารผู้สูงวัย” มุ่งให้บริการทางการเงินสำาหรับ 
 ผู้สูงอายุ 

• กิจกรรมการประกวด “GSB GEN Campus Star 2017” 
  ค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ มากความสามารถ ชิงทุนการศึกษา
 มูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท

• ร่วมงาน Money Expo 2017 
 ภายใต้แนวคิด “Essence of 
 Digithai Life” ใช้ชีวิตยุคดิจิทัล
 กับออมสินยุคใหม่  โดยงานจัดขึ้นที่  
 หาดใหญ่ พัทยา อุดรธานี นนทบุรี  
 และกรุงเทพฯ

• ธนาคารออมสิน จัดประชุมเวิร์คช็อป “ออมสินโลก” ผลักดัน 
 นวัตกรรมดิจิตอล ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ภายใต้หัวข้อ  
 Innovation Hacks ASIA - Share Insights and Learn  
 from your peers

• GSB GEN CARD 
 บัตรเดบิต Barbie

MONEY 
EXPO 2017
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ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐ เพื่อยกระดับประเทศให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเงินให้กับประชาชน

• ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างสำานักงาน 
 ปลัดกระทรวงการคลัง สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง 
 กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือกัน 
 ดำาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 2 ในปี 2560

• ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน ซึ่งสำานักงานกองทุนหมู่บ้าน 
 และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดขึ้น และจัดตลาดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทยขึ้นในหลายๆ จังหวัด ภายในงานธนาคารออมสินได้ออกบูธ 
 ให้คำาปรึกษาทางการเงินแก่พี่น้องประชาชน และนำารถโมบายมาให้บริการทางการเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

•  เดินหน้าต่อยอดพัฒนาชุมชน ตอกย้ำาความเข้มแข็งของฐานราก จัดโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู เป็นปีที่ 2 จับคู่ชุมชน
 พัฒนาคู่คิดคู่สร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ดึงพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
 พร้อมมอบทุนสนับสนุนรวม 4,000,000 บาท
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• ร่วมจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Startup

• จัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน SMEs Private  
 Equity Trust Fund โดยธนาคารออมสิน กองที่ 2  
 และกองที่ 3

• จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup  
 ตัวจริง  ผลงาน SHIPPOP ซึ่งเป็นระบบจองขนส่ง 
 ออนไลน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

• จัดงาน “Smart SMEs Smart Startup” หนุนศักยภาพ
 ธุรกิจ SMEs และ Startup ผลักดันสู่ Innovation Hub

SMES & 
STARTUP

• ร่วมเปิดบูธธนาคารออมสิน “GSB NEW CENTURY” 
 ในงาน Smart SMEs Expo 2017

• “โครงการสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่อง SMEs” ผนึกพันธมิตรสถาบันการเงิน
 ร่วมช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เสริมสภาพคล่องเครดิตการค้า
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ทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา

ธรรมาภิบาล พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพองค์กร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา

ธนาคารออมสิน ยกระดับความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

• พิธีพระราชทานน้ำาสรงถวายองค์หลวงพ่อ พระพุทธมหาสีหมุนี  
 (พระสิงห์หลวง) และถวายเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกุฎ ิ
 ที่พักสงฆ์ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ. เชียงใหม่

• ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย 
 

• สนับสนุนโครงการสร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม
 ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

• ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี และร่วมถวายเงิน 
 ทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

•  จัดงานวันกำากับดูแลกิจการท่ีดี ประจำาปี 2560 มุ่งสร้างธรรมาภิบาล 4.0 
 อันเป็นหัวใจความสำาเร็จขององค์กร

• รับมอบรางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส”  
 จาก ป.ป.ช. ในงานมอบรางวัล NACC Awards
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• โครงการออมสินสีขาว จัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตทางไซเบอร์
 “Cyber Security Awareness”

•  ร่วมกับ สำานักงาน ป.ป.ช. 
 จัดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ร่วมเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชน ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

• ร่วมช่วยเหลือ และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม “HUG รักสุขภาพ”   
 กิจกรรม “ทำาดี เพื่อพ่อ”  กิจกรรม “เปลี่ยนชีิวิต พิชิตโรค” โดยมอบทุนอุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน และผ้าห่มกันหนาวให้
 แก่โรงเรียนและนักเรียนยากจนในพื้นที่

• สนับสนุนโครงการ 
 “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6”

• ส่งเสริมเยาวชนไทย ในด้านความเป็นเลิศทางกีฬา และดนตรี ผ่านกีฬาธนาคารโรงเรียน  
 และการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน

ออมสินสร้างโลกสีชมพู
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	 คณะกรรมการธนาคารออมสินได้ให้ความสำาคัญและตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร	
รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี	 จึงกำากับดูแลให้การจัดทำางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	 มาตรฐานการบัญชี	 และหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 ภายใต้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ 
โดยยึดหลักความระมัดระวัง	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นจริง	 และสมเหตุสมผล	 เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการดำาเนินงานของธนาคาร 
อย่างแท้จริง	อีกท้ังได้ให้มีการรายงานผลการดำาเนินงาน	และเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเน่ือง

	 คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 พร้อมท้ังจัดให้มีการทบทวนระบบการบริหาร 
ความเส่ียง	 ระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 การกำากับดูแลท่ีเหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลทางการเงิน 
มีความถูกต้องครบถ้วน	 ทันเวลา	 และเพียงพอท่ีจะดำารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน	 ตลอดจนการป้องกันความเส่ียงจากการดำาเนินงานท่ีผิดปกติอย่าง 
มีสาระสำาคัญ	

	 คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท้ังส้ิน	 เพ่ือดูแลรับผิดชอบคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน	 รวมท้ังระบบการควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	 จึงม่ันใจได้ว่างบการเงินของธนาคารดังกล่าว 
เช่ือถือได้	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว	 ปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดง 
ไว้ในรายงานประจำาปีน้ีแล้ว

	 คณะกรรมการธนาคารออมสิน	 ประกาศงบการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำาไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงินตามท่ีเป็นอยู่ 
ณ	วันส้ินปี	ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องแล้ว	ภายในระยะเวลาท่ีหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนด	

	 คณะกรรมการธนาคารออมสินมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร	 สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า	 งบการเงินของธนาคาร	 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2560 
มีความเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	ถูกต้องตามกฎหมาย	และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย)

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

(นายกุลิศ	สมบัติศิริ)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน

	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารออมสิน	 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะธนาคาร	งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร	และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
ธนาคารสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ

	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของธนาคารออมสิน	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560 
ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย	ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำาปี	แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบ
บัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจำาปีน้ัน	ซ่ึงผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำาปีให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี

	 ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเช่ือม่ัน 
ต่อข้อมูลอ่ืน

	 ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้ง
ท่ีมีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูล 
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

	 เม่ือสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำาปี	 หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญ	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล

	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบ 
เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดทำางบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดำาเนินงานต่อเน่ือง	 เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 
การดำาเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ือง	 เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกธนาคาร
หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของธนาคาร

	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	สำานักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินมีความเป็นอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ	 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณเหล่าน้ี	 สำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

ข้อมูลอ่ืน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น



160 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

	 การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วยความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ 
สมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ 
ใช้งบการเงินเหล่าน้ี

	 ในการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและ 
การสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

	 •	ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ี 
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	 เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน

	 •	ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร

	 •	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร

	 •	สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี 
ท่ีได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อ 
ความสามารถของธนาคารในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	 ถ้าสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระ
สำาคัญ	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะ
เปล่ียนแปลงไป	 ข้อสรุปของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีรายงานของผู้สอบบัญชีของ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเน่ือง

	 •	ประเมินการนำาเสนอ	โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่

	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสำาคัญ	 ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ 
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ	รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

(นางภัทรา	โชว์ศรี)
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวรัชนี	ชลนากิจกุล)
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่	2สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่	12	มีนาคม	2561
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งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารออมสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ 

เงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

	 ดอกเบ้ียค้างรับ

	 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ

 หัก	รายได้รอตัดบัญชี

 หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 หัก	ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี

	 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบ้ีย

ค้างรับสุทธิ

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 	 ส่วนท่ีไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

	 	 ส่วนท่ีมีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

	 ดอกเบ้ียค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 	 ส่วนท่ีไม่มีการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล

	 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ

	 	 ดอกเบ้ียค้างรับ

 หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ

	 	 ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ

 รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.38

5.38.4

5.10

5.11

5.12

5.13

หน่วย	:	พันบาท

หมาย
เหตุ

2560 25602559 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

30,092,814

462,668,652

657,002

235,362,391

1,958,334

1,757,877,772

6,492,605

1,764,370,377

458,900

52,992,437

10,879

1,710,908,161

188,437,110

938

171,780

188,609,828

2,236,047

186,373,781

2,371,956

2,428,437

25,730,778

1,330,645

4,527,595

2,664,410,546

28,936,611

479,790,208

135,736

282,482,428

1,431,707

1,557,990,126

5,713,894

1,563,704,020

417,530

50,735,152

10,879

1,512,540,459

188,973,591

1,663

25,090

189,000,344

1,880,093

187,120,251

3,257,767

1,618,774

7,761,723

1,355,562

3,602,174

2,510,033,400

30,092,814

462,668,652

657,002

235,362,391

1,375,919

1,757,877,772

6,492,605

1,764,370,377

458,900

52,992,437

10,879

1,710,908,161

188,437,110

938

171,780

188,609,828

2,236,047

186,373,781

2,371,956

2,428,437

25,730,778

1,330,645

4,527,595

2,663,828,131

28,936,611

479,790,208

135,736

282,482,428

986,415

1,557,990,126

5,713,894

1,563,704,020

417,530

50,735,152

10,879

1,512,540,459

188,973,591

1,663

25,090

189,000,344

1,880,093

187,120,251

3,257,767

1,618,774

7,761,723

1,355,562

3,602,174

2,509,588,108
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย	:	พันบาท

หมาย
เหตุ

2560 25602559 2559

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

เจ้าหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

ประมาณการหน้ีสิน

ดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หน้ีสินอ่ืน

  รวมหน้ีสิน

ส่วนของเจ้าของ

	 	 เงินทุนท่ีได้รับพระราชทาน

	 	 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

	 	 กำาไรสะสม

	 	 	 จัดสรรแล้ว

	 	 	 	 ทุนสำารองเพ่ือการขยายงาน

	 	 	 ยังไม่ได้จัดสรร

  รวมส่วนของเจ้าของ

   รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

5.14

5.15

5.4

5.16

5.38.5

5.17

5.18

5.19

5.20

2,185,122,288

111,205,802

1,010,071

91,156

50,000,000

 -

55,682,323

49,425,112

6,604,581

2,798,129

2,461,939,462

100

33,535,457

27,007,881

141,927,646

202,471,084

2,664,410,546

2,137,341,104

101,313,062

810,225

659,894

 -

308,446

47,253,943

43,425,421

5,126,776

2,941,960

2,339,180,831

100

9,297,987

24,413,284

137,141,198

170,852,569

2,510,033,400

2,185,122,288

111,205,802

1,010,071

91,156

50,000,000

 -

55,682,323

49,425,112

6,604,581

2,798,129

2,461,939,462

100

33,404,863

27,007,881

141,475,825

201,888,669

2,663,828,131

2,137,341,104

101,313,062

810,225

659,894

 -

308,446

47,253,943

43,425,421

5,126,776

2,941,960

2,339,180,831

100

9,239,580

24,413,284

136,754,313

170,407,277

2,509,588,108

(นายกุลิศ	สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารออมสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หมาย
เหตุ

(นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

(นายกุลิศ	สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

หน่วย	:	พันบาท

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2560 25602559 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายได้ดอกเบ้ีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
	 	 รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
	 	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน	ๆ
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
	 	 รวมรายได้จากการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน	ๆ
	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน
	 เงินบำาเหน็จรางวัลกรรมการ
	 เงินบำาเหน็จรางวัลพนักงาน
	 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
	 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเช่ือ
	 อ่ืน	ๆ
	 	 	 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืน	ๆ
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ	และขาดทุน	(กลับรายการ)	จากการด้อยค่า
กำาไรสุทธิ
กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืน
	 รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไร
	 	 หรือขาดทุนในภายหลัง
	 	 	 กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
	 	 	 ส่วนแบ่งกำาไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม
	 	 	 	 รวมรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
	 	 	 	 	 กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
	 รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
	 	 ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
	 	 	 การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
	 	 	 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
	 	 	 	 สำาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 	 ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม
	 	 	 	 รวมรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไร
	 	 	 	 	 หรือขาดทุนในภายหลัง
	 	 	 	 รวมกำาไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ
กำาไรเบ็ดเสร็จรวม

5.28
5.29

5.30
5.31
5.32

5.38.6

5.33

5.38.7
5.34

5.20
5.20

5.20

98,364,635
42,448,209
55,916,426
6,450,576
684,852

5,765,724
89,932
257,194
300,346

2,153,789
1,011,244
5,948,822
71,443,477

13,095,326
4,058

3,496,826
4,362

4,731,650
2,811,902
4,602,973
28,747,097
7,236,462
4,184,407
31,275,511

6,618,036
72,187

6,690,223

17,547,247

7,270,965
501

10,275,781
16,966,004
48,241,515

98,884,716
40,337,474
58,547,242
5,343,826
528,282

4,815,544
184,507
21,652
292,102

1,821,541
1,079,542
5,474,884
72,237,014

14,976,371
3,367

2,878,672
4,550

4,720,843
3,113,630
3,717,114
29,414,547
7,170,111
9,548,418
26,103,938

5,628,918
41,845

5,670,763

    -

    -
2,794

2,794
5,667,969
31,771,907

98,364,635
42,448,209
55,916,426
6,450,576
684,852

5,765,724
89,932
257,194

    -
2,388,698
1,011,244
5,948,822
71,378,040

13,095,326
4,058

3,496,826
4,362

4,731,650
2,811,902
4,602,973
28,747,097
7,236,462
4,184,407
31,210,074

6,618,036
    -

6,618,036

17,547,247

7,270,965
    -

10,276,282
16,894,318
48,104,392

98,884,716
40,337,474
58,547,242
5,343,826
528,282

4,815,544
184,507
21,652

    -
1,955,676
1,079,542
5,474,884
72,079,047

14,976,371
3,367

2,878,672
4,550

4,720,843
3,113,630
3,717,114
29,414,547
7,170,111
9,548,418
25,945,971

5,628,918
    -

5,628,918

    -

    -
    -

    -
5,628,918
31,574,889

	(											)
(				)

ธนาคารออมสิน

	(											)
	(						)

(						)
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สุด
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 ธ
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ม 

25
60

ยอ
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25
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สำา
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าย
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น

เง
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ำาส
่งก
ระ
ทร
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ลัง
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ทุน
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เบ
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สร
็จร
วม
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งเ
หล

ือ 
ณ
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 2

55
9
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งเ
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ณ
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เง
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ทร
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	(ข

าด
ทุน

)	
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สร
็จร
วม

 
ยอ

ดค
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หล
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ณ
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ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา
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0

5.
21

5.
21
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10
0 - - - 10
0

10
0 - - - 10
0

- - - - - - - -

17
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47
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47
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47
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7
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3
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00

26
,1
01
,1
44

13
7,
14
1,
19
8

13
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59
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16
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24
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00
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-

12
,9
22
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31
,7
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,9
07

17
0,
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0,
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2,
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-

16
,6
23
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00

48
,2
41
,5
15
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2,
47
1,
08
4

หน่
วย
	:	
พัน

บา
ท

หม
าย

เห
ตุ
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ทุน
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ง
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ค่า

เงิน
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ทุน
เผื่

อข
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กำา
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(ข
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ทุน
)
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กำา

ไร
สะ

สม

(น
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ติช
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	พ
ยุห

นา
วีชั
ย)

ผู้อ
ำาน
วย
กา
รธ
นา
คา
รอ
อม

สิน

(น
าย
กุลิ
ศ	
สม

บัติ
ศิริ
)

ปร
ะธ
าน
กร
รม
กา
รธ
นา
คา
รอ
อม

สิน

หม
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ตุป
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0
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งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

เจ
้าข

อง

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
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งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
	 กำาไรสุทธิ
	 รายการปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)
	 	 จากกิจกรรมดำาเนินงาน
	 	 	 ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
	 	 	 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
	 	 	 ส่วนปรับมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
	 	 	 ส่วนขาดทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภทหลักทรัพย์ตัดบัญชี
	 	 	 กำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึน-เพ่ือค้า
	 	 	 (กลับรายการ)	ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
	 	 	 (กลับรายการ)	ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหน้ี
	 	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน
	 	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
	 	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
	 	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์-เพ่ือค้า
	 	 	 ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
	 	 	 กำาไรจากสัญญาล่วงหน้า
	 	 	 ขาดทุนจากสัญญาล่วงหน้า-เพ่ือค้า
	 	 	 (กลับรายการ)	ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพย์สินรอการขาย
	 	 	 ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพย์สินรอการขาย
	 	 	 (กลับรายการ)	ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
	 	 	 ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน
	 	 	 ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน
	 	 	 รายได้ค้างรับอ่ืนลดลง	(เพ่ิมข้ึน)
	 	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)
	 	 	 รายได้จากการรับบริจาค
	 	 	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 	 			 รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ
	 	 			 รายได้เงินปันผล
	 	 			 เงินสดรับดอกเบ้ีย
	 	 			 เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย
	 	 			 เงินสดรับเงินปันผล
	 	 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
	 	 			และหน้ีสินดำาเนินงาน

31,275,511

1,673,703
4,198,588
300,654
5,022
6,503
98,101

    -
41,501
115,504
159,093
73,759
998,233

1,090,446
443

    -
16,190
50,305
49,425

1,157,415
1,442

1,112,373
1,887

300,346
38,250,246
52,784,675
2,153,789
98,268,607
40,053,395
2,153,789

43,680,783

(									)

(						)
(							)

(							)
(									)
(									)
(								)

(										)

    

(							)

(						)
(									)

(												)
(											)

(												)

26,103,938

1,721,111
9,765,210

76,505
5,611
7,205

156,025
257,244
12,658
235,166
177,677
62,131
219,812
405,288
127,397
15,609

    -
175,632

    -
980,740
1,731
34,849
11,020
292,102

37,666,291
55,049,056
1,821,541

100,018,154
51,883,067
1,821,541

30,752,322

31,210,074

1,673,703
4,198,588
300,654
5,022
6,503
98,101

    -
41,501
115,504
159,093
73,759
998,233

1,090,446
443

    -
16,190
50,305
49,425

1,157,415
1,442

1,112,373
1,887

    -
38,485,155
52,784,675
2,388,698
98,268,607
40,053,395
2,153,789

43,680,783

25,945,971

1,721,111
9,765,210

76,505
5,611
7,205

156,025
257,244
12,658
235,166
177,677
62,131
219,812
405,288
127,397
15,609

    -
175,632

    -
980,740
1,731
34,849
11,020

    -
37,800,426
55,049,056
1,955,676

100,018,154
51,883,067
1,821,541

30,752,322

หน่วย	:	พันบาท

2560 25602559 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารออมสิน

(	 						)

(						)

(									)
(							)

(									)
(									)
(								)

(									)

(								)
  

	(						)
(								)
(						 	)

(									)

(												)
(											)

(												)

(									)

(						)
(								)

(			 				)
(									)
(									)
(	 						)

(											)

(								)

(						)

(												)
(											)

(												)

( 							)

(						)

(									)
( 							)
(									)
(	 							)
( 							)

(									)

(								)

(						)
(								)
(							)

(												)
(											)

(												)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ต่อ)
	 สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพ่ิมข้ึน)	ลดลง
	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า
	 	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี
	 	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
	 	 ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
	 	 ทรัพย์สินรอการขาย
	 	 สินทรัพย์อ่ืน
	 หน้ีสินดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)
	 	 เงินรับฝาก
	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
	 	 หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
	 	 เจ้าหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
	 	 หน้ีสินอ่ืน
	 เงินสดสุทธิ	(ใช้ไปใน)	ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	 	 เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 เงินสดรับจากการขายท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์
	 	 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
	 	 เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 	 เงินสดรับจากเงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทร่วม
	 	 เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
	 	 ตราสารหน้ีระยะยาว
	 	 เงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว
	 	 เงินนำาส่งกระทรวงการคลัง
	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันท่ี	1	มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม

17,155,990
3,659,057

201,812,765
536,083
885,811
394,501
817,552

47,781,184
23,482,568

199,846
308,446
153,479

73,423,535

2,001,699
45,699

119,757,910
176,957,516

389,504
       -

46,409
12,886

54,794,807

50,000,000
13,589,828
16,623,000
19,787,172

2,241
1,156,203
28,936,611
30,092,814

(											)
(						 							)

(									)
(									)

(									)
(									)

(												)

(											)

(													)

(									)

(								)
(								)

(												)
(												)

(							)

(													)

(												)
(											)

(								)

(									)

(									)

(											)

(														)

(							)

(								)
(						)

(												)

(											)
(												)
(												)

(						)
(											)

(											)
(														)

(									)
(									)

(									)
(									)

(												)

(											)

(													)

(									)

(								)
(							)

(												)
(												)

(						)

(													)

(												)
(											)

(								)

(									)

(									)

(											)

(														)

(							)

(								)
(						)

(												)

(											)
(												)
(												)

(						)
(											)

111,129,818
432,855

76,147,063
52,911,231
2,632,705
323,777
53,100

79,202,252
26,916,323

108,533
308,446
284,946

46,962,705

1,641,906
19,074

203,065,774
171,988,421

19,801
    -
24,285
2,755

32,747,026

    -
5,348,170
12,922,000
18,270,170

1,921
4,056,412
32,993,023
28,936,611

17,155,990
3,659,057

201,812,765
536,083
885,811
394,501
817,552

47,781,184
23,482,568

199,846
308,446
153,479

73,423,535

2,001,699
45,699

119,757,910
176,722,607

389,504
234,909
46,409
12,886

54,794,807

50,000,000
13,589,828
16,623,000
19,787,172

2,241
1,156,203
28,936,611
30,092,814

111,129,818
432,855

76,147,063
52,911,231
2,632,705
323,777
53,100

79,202,252
26,916,323

108,533
308,446
284,946

46,962,705

1,641,906
19,074

203,065,774
171,854,286

19,801
134,135
24,285
2,755

32,747,026

          -
5,348,170
12,922,000
18,270,170

1,921
4,056,412							
32,993,023
28,936,611

หน่วย	:	พันบาท

2560 25602559 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร

(นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

(นายกุลิศ	สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน
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	 ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	 พ.ศ.	2489	 โดยมีสำานักงานใหญ่	 ต้ังอยู่เลขท่ี	470 
ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	ประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับ	การรับฝากเงิน	ซ้ือหรือขายพันธบัตรรัฐบาล	
ลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ซ่ึงรัฐมนตรีอนุญาต	และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร	โดยมีสาขาอยู่ท่ัวประเทศ

	 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 ได้จัดทำาข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี	และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต้ 
พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	2543	 โดยนำาเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับท่ี	1	(ปรับปรุง	2559)	 เร่ือง	 การนำาเสนอ 
งบการเงิน	และแสดงรายการตามข้อกำาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	ท่ี	สกส.	1/2559	ลงวันท่ี	29	มิถุนายน	2559	เร่ือง	การจัดทำา
และการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง	โดยรวมรายการบัญชีของสาขา 
ท้ังประเทศของธนาคาร	 และรายการบัญชีของสำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของธนาคาร	 โดยได้ตัด
รายการบัญชีระหว่างกันแล้ว

	 ธนาคารจัดทำางบการเงินและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท	 ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของธนาคาร	 โดยงบการเงิน
แสดงเป็นหลักพันบาทและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหลักล้านบาท	หรือยกเว้นท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืน

	 ธนาคารได้นำามาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี	1	 มกราคม	2560	 มาถือปฏิบัติแล้ว	 ซ่ึงธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อนโยบายการบัญชีและ 
งบการเงินของธนาคาร

	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และการตีความมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี	2560	 โดยมีฉบับท่ีเก่ียวข้อง 
กับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร	ดังน้ี

	 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 แสดงเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย	 โดยรับรู้รายการ 
เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนรวมต้นทุนการทำารายการท่ีเก่ียวข้อง	มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงภายหลังวันท่ี 
ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามสัดส่วนท่ีธนาคารลงทุนและเงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทร่วม

	 งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า	(ถ้ามี)	และรับรู้เงินปันผลท่ีได้รับจาก
บริษัทร่วมเป็นรายได้เงินปันผล

1. ข้อมูลทั่วไป

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน

2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

• งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

• งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ฉบับท่ี	1	 (ปรับปรุง	2560)	 การนำาเสนองบการเงิน	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	7	 (ปรับปรุง	2560)	 งบกระแสเงินสด	 	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	8	 (ปรับปรุง	2560)	 นโยบายการบัญชี	การเปล่ียนแปลงประมาณการ	 	 1	มกราคม	2561
	 	 	 ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับท่ี	10	(ปรับปรุง	2560)	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน		 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	16	(ปรับปรุง	2560)	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	17	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาเช่า	 	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	18	(ปรับปรุง	2560)	 รายได้	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	19	(ปรับปรุง	2560)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	20	(ปรับปรุง	2560)	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ	 	 1	มกราคม	2561
	 	 	 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับท่ี	21	(ปรับปรุง	2560)	 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ	 	 	 1	มกราคม	2561
	 	 	 อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับท่ี	24	(ปรับปรุง	2560)	 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ	 	 1	มกราคม	2561
	 	 	 ท่ีเก่ียวข้องกัน
ฉบับท่ี	27	(ปรับปรุง	2560)	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	28	(ปรับปรุง	2560)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	34	(ปรับปรุง	2560)	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	36	(ปรับปรุง	2560)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	37	(ปรับปรุง	2560)	 ประมาณการหน้ีสิน	หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน	 	 	 1	มกราคม	2561
	 	 	 และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน
ฉบับท่ี	38	(ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		 	 	 	 1	มกราคม	2561

ฉบับท่ี	4	 (ปรับปรุง	2560)	 สัญญาประกันภัย	 	 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	5	 (ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและ		 	 1	มกราคม	2561
	 	 	 การดำาเนินงานท่ียกเลิก
ฉบับท่ี	8	 (ปรับปรุง	2560)	 ส่วนงานดำาเนินงาน			 	 	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	12	(ปรับปรุง	2560)	 การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	13	(ปรับปรุง	2560)	 การวัดมูลค่ายุติธรรม	 	 	 	 1	มกราคม	2561

ฉบับท่ี	15	(ปรับปรุง	2560)	 สัญญาเช่าดำาเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า	 	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	27	(ปรับปรุง	2560)	 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทำาข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	32	(ปรับปรุง	2560)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์		 	 	 1	มกราคม	2561

มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

วันท่ีมีผลบังคับใช้

วันท่ีมีผลบังคับใช้

วันท่ีมีผลบังคับใช้

วันท่ีมีผลบังคับใช้

ฉบับท่ี	1	 (ปรับปรุง	2560)	 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน	 	 1	มกราคม	2561
	 	 	 การบูรณะ	และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับท่ี	4	 (ปรับปรุง	2560)	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	10	(ปรับปรุง	2560)	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า		 1	มกราคม	2561
ฉบับท่ี	13	(ปรับปรุง	2560)	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 	 	 	 1	มกราคม	2561

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่	กำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี	1	มกราคม	2561	เป็นต้นไป	ซ่ึงธนาคาร 
ได้ประเมินแล้วว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคารในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบัติ

	 งบการเงินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี	เร่ือง	ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	สำาหรับการ
วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่	(หมายเหตุข้อ	2.5.12)	การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวมีผลต่องบการเงินของธนาคาร	ดังน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน

	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

	 	 ท่ีดินท่ีตีราคาเพ่ิม

	 	 ท่ีดินท่ีตีราคาลด

	 	 กลับรายการค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน

	 รวม

	 ส่วนของเจ้าของ

	 	 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

	 	 กำาไรสะสม

	 รวม

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

	 กำาไรขาดทุน

	 	 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน

	 	 ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน

	 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

	 	 การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

	 รวม

17,547.25

49.42

50.30

17,548.13

17,547.25

0.88

17,548.13

50.30

49.42

17,547.25

17,548.13

(							)

(							)

หน่วย	:	ล้านบาท

2.4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ฉบับท่ี	14	(ปรับปรุง	2560)

ฉบับท่ี	21	(ปรับปรุง	2560)

ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและปฏิสัมพันธ์ของ 
รายการเหล่านี้ 	 สำาหรับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี	19	(ปรับปรุง	2560)	เร่ือง	ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
เงินท่ีนำาส่งรัฐ

1	มกราคม	2561

1	มกราคม	2561

วันที่มีผลบังคับใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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2.5.1 การรับรู้รายได้

2.5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2.5.4 ตราสารอนุพันธ์

2.5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบ้ีย
	 รายได้ดอกเบ้ียของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 รายได้ดอกเบ้ียของเงินลงทุนในตราสารหน้ี	รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง

	 รายได้ดอกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือ	 รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	 โดยหยุดรับรู้และยกเลิกรายได้ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ไว้แล้วท้ังหมดของเงินให้สินเช่ือ 
ท่ีค้างชำาระดอกเบ้ียเกิน	3	เดือนนับต้ังแต่วันครบกำาหนดชำาระ	หรือเงินให้สินเช่ือท่ีค้างชำาระดอกเบ้ียไม่เกิน	3	เดือนนับต้ังแต่วันครบกำาหนด
ชำาระแต่ถูกจัดช้ันเป็นช้ันสูญ	ช้ันสงสัยจะสูญ	หรือช้ันสงสัย	และรับรู้รายได้เม่ือรับชำาระตามเกณฑ์คงค้างใหม่เม่ือลูกหน้ีชำาระหน้ีท่ีค้างชำาระ
ท้ังหมด	กรณีลูกหน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ีจะหยุดรับรู้รายได้ตลอดอายุสัญญาและรับรู้รายได้เม่ือรับชำาระ

	 รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อประเภทรับดอกเบี้ยล่วงหน้า	ณ	วันที่จ่ายเงินให้กู้	รับรู้โดยทยอยรับเป็นรายได้ในแต่ละเดือนตลอด
อายุสัญญา

	 รายได้ชดเชยดอกเบ้ียของธุรกรรมนโยบายรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	ตลอดระยะเวลาแต่ละโครงการ	สำาหรับรายได้ 
ชดเชยความเสียหายรับรู้เม่ือรับชำาระ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 รับรู้ในรูปของคะแนนสะสมท่ีสามารถนำาไปแลกเป็นรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการในอนาคต	
ธนาคารจะปันส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายได้รอการรับรู้	 โดยจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือลูกค้า 
มาใช้สิทธิตามจำานวนของคะแนนสะสมท่ีลูกค้าได้ใช้สิทธิ

รายได้เงินปันผล
	 รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน	รับรู้รายได้เม่ือมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืน
	 รายได้ดำาเนินงานอ่ืนๆ	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ

	 ธนาคารบันทึกรายการซ้ือขายตราสารอนุพันธ์	ณ	วันท่ีเกิดรายการ	(Trade	date)	โดยมีวิธีการรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์	ดังน้ี

	 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้าบันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม	กำาไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงรวมในกำาไร	(ขาดทุน)	
สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	

	 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเส่ียงของธนาคาร	 รับรู้มูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยวิธีเดียวกับวิธีท่ีใช้วัดมูลค่าของรายการท่ีมี 
การป้องกันความเส่ียง	และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง

	 เงินลงทุนของธนาคาร	ประกอบด้วย	ตราสารหน้ี	และตราสารทุน	โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพ่ือค้า	เงินลงทุนเผ่ือขาย	ตราสารหน้ี 
ท่ีจะถือจนครบกำาหนด	และเงินลงทุนท่ัวไป

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝาก	ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมทุกประเภท	ค่าใช้จ่ายรางวัลสลาก	เงินนำาส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	และค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอ่ืนๆ	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ	 รับรู้โดยวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนเงิน	 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	 และค่าใช้จ่ายจาก 
การดำาเนินงานอ่ืนๆ	ซ่ึงวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	(สศค.)	

2.5 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ

เงินลงทุนเพ่ือค้า
	 ตราสารหน้ีหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด	 ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือถือไว้ในระยะส้ันและจะจำาหน่ายเพ่ือหากำาไรจาก 
การเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	 กำาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
แสดงรวมในกำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	

2.5.5 เงินลงทุน
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2.5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 ตราสารทุนในกิจการท่ีธนาคารลงทุนจะถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 เม่ือธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญต่อกิจการท่ีธนาคารลงทุน 
ซึ่งพิจารณาจากการมีอำานาจในการออกเสียงทั้งหมด	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ธนาคารลงทุนอย่างน้อยร้อยละ	20	 หรือการมีอำานาจ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำาเนินงาน	 แต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร	แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	แสดงเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย

	 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 เมื่อมีข้อบ่งช้ีท่ีจะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 
กับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าใน 
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหมดไป

เงินลงทุนเผ่ือขาย 
	 ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด	 นอกเหนือจากท่ีถือไว้เพื่อค้าหรือตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกำาหนดแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม	 กำาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในกำาไร	 (ขาดทุน)	 เบ็ดเสร็จอ่ืน	 และแสดงผลสะสม 
ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ	 เมื่อมีการจำาหน่ายหลักทรัพย์ธนาคารจะกลับรายการกำาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 
จากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ยุตธิรรมกอ่นการรบัรูผ้ลกำาไรหรอืขาดทุนจากการจำาหนา่ยหลกัทรพัย์ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

	 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์	โดยจะกลับรายการส่วนต่ำากว่าทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายท่ีแสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	 หรือกลับรายการส่วนเกิน
ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีแสดงในส่วนของเจ้าของเพื่อลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนและกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเผื่อขายเมื่อหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์หมดไป

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนด
	 ตราสารหนี้ซ่ึงธนาคารมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไว้จนครบกำาหนดไถ่ถอน	 จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
กำาหนด	และแสดงด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

	 ธนาคารประเมินการดอ้ยคา่ของตราสารหนีท่ี้จะถอืครบกำาหนดเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นข้างแนท่ี่จะไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตน้หรอืดอกเบ้ีย
ท้ังหมดหรอืบางสว่นตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาได	้โดยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่	ธนาคารจะกลบั 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกำาหนดเม่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าหมดไปหรือลดลง	 แต่จะต้องไม่เกินราคาทุน 
ตัดจำาหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

เงินลงทุนท่ัวไป 
	 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

	 ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนท่ัวไป	 เมื่อมีข้อบ่งช้ีท่ีจะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคนื	หากมลูคา่ตามบัญชีของเงนิลงทุนสงูกวา่มูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนื	จะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในงบกำาไรขาดทุนและ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหมดไป

	 ธนาคารบันทึกรายการซ้ือขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย	์ณ	วนัท่ีเกดิรายการ	(Trade	date)	โดยบันทึกบัญชเีงนิลงทุนเริม่แรกดว้ยราคาท่ีจา่ยซ้ือ
รวมรายจา่ยโดยตรงท้ังสิน้เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงนิลงทุน	และเม่ือมกีารจำาหนา่ยเงนิลงทุน	ธนาคารจะคำานวณราคาทุนของเงนิลงทุนท่ีจำาหนา่ยดว้ยวธิี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	 กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเพื่อค้าแสดงในกำาไร	(ขาดทุน)	 สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ	สำาหรับเงินลงทุนประเภทอื่นแสดงในกำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน

	 ธนาคารวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้โดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	 ตราสารทุนและหน่วยลงทุนใน
กองทุนในความต้องการของตลาดวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุดจากตลาดในประเทศท่ีมีหน่วยงานของรัฐกำากับดูแลและ 
หลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายกันอยู่	ณ	สิ้นวันทำาการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนที่ไม่มีการซื้อ
ขายคล่องวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	(Net	Asset	Value)	ณ	วันที่รายงาน

2.5.7 เงินให้สินเช่ือ
	 ธนาคารแสดงจำานวนเงินให้สินเช่ือด้วยจำานวนเงินต้นคงเหลือ	 โดยแสดงดอกเบ้ียค้างรับของเงินให้สินเช่ือไว้เป็นรายการแยกต่างหาก 
ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี	

	 เงินให้สินเช่ือประเภทบุคคลท่ีใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้ำาประกัน	 แสดงจำานวนเงินให้กู้สงเคราะห์ชีวิตด้วยจำานวน
เงินต้นคงเหลือ	โดยแยกแสดงดอกเบี้ยเงินกู้รับล่วงหน้าเป็นรายการหักเงินกู้สงเคราะห์ชีวิต
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	 เงินให้สินเช่ือท่ัวไป	 ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญข้ันตำา่ตามอัตราร้อยละท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด	 โดยคำานวณจากอัตราร้อยละของยอด 
คงค้างของต้นเงินท่ีไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับหลังหักหลักประกัน	 หรือมูลหน้ีหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี	 หรือ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน	 ซ่ึงมูลค่าหลักประกันท่ีใช้ข้ึนอยู่กับประเภทของหลักประกันและวันท่ีมี
การประเมินราคาล่าสุด	

	 เงนิให้สินเช่ือตามสัญญาเช่าซ้ือ	 ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามอัตราร้อยละท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด	 โดยคำานวณจากอัตราร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชี

	 เงนิให้สินเช่ือประเภทบุคคลท่ีใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้ำาประกัน	 ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามอัตราร้อยละท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยกำาหนด	โดยคำานวณจากอัตราร้อยละของยอดคงค้างของต้นเงินท่ียังไม่หักมูลค่าหลักประกัน

	 สำาหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติและจัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ	ธนาคารจะกันเงินสำารองเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ข้ันต่ำาท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด	
โดยคำานึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและกฎหมาย	รวมท้ังปัจจัยด้านอ่ืนๆ	ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถใน
การชำาระหน้ีของลูกหน้ี

	 ลูกหน้ีอ่ืน	 หากคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็มจำานวน	 หน้ีสงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดการบัญชีท่ีรับรู้และ 
จะกลับรายการเม่ือได้รับชำาระหน้ี

	 การตัดบัญชีลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญระหว่างปีนำามาหักจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	

	 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย	หน้ีสูญรับคืนรับรู้เป็นรายได้อ่ืนๆ	และแสดงรายการในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2.5.8 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

2.5.9 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

	 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงินสำารองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย	ที่	สกส.	14/2559 
ลงวันที่	11	ตุลาคม	2559	เรื่อง	หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำารองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ดังนี้

	 1.	ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา	 ซ่ึงเกิดจากการลดเงินต้นและดอกเบ้ียค้างรับของหน้ีท่ีไม่ชำาระตามกำาหนดและการใช้รูปแบบ 
การปรับโครงสร้างหน้ีต่างๆ	 เช่น	 การโอนสินทรัพย์	 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชำาระหน้ี	 และการปรับโครงสร้างหน้ีในหลายลักษณะ	 เป็นต้น 
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท้ังจำานวน

	 2.	การยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขการชำาระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี	 โดยไม่มีการลดต้นเงินและดอกเบ้ียค้างชำาระท่ีรับรู้เป็นรายได้ก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 
ธนาคารคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 โดยใช้อัตราดอกเบ้ียของสัญญาก่อนปรับโครงสร้างหน้ีเป็นอัตราคิดลด 
ในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียของสัญญาก่อนปรับโครงสร้างหน้ีตำา่กว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน	 ธนาคารจะใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตราคิดลดแทน 
และเม่ือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคำานวณได้ดังกล่าวตำ่ากว่าราคาตามบัญชี	(เงินต้นรวมดอกเบ้ียค้างรับท่ีรับรู้เป็นรายได้ของลูกหน้ี) 
ธนาคารจะบันทึกเงินสำารองสำาหรับส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหน้ีท้ังจำานวนในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับงวดน้ัน

	 องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน	 เช่น	 ต้นทุนของเงินรับฝาก	 เงินนำาส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 รวมท้ัง 
ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ

	 								ประเภทการจัดชั้น
	 จัดชั้นปกติ	(ค้างชำาระ	0	-	1	เดือน)	
	 จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	(ค้างเกิน	1	-	3	เดือน)	
	 จัดชั้นตำ่ากว่ามาตรฐาน	(ค้างเกิน	3	-	6	เดือน)	
	 จัดชั้นสงสัย	(ค้างเกิน	6	-	12	เดือน)	
	 จัดชั้นสงสัยจะสูญ	(ค้างเกิน	12	เดือนขึ้นไป)

อัตรา
1%
2%

100%
100%
100%

	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ	 แสดงด้วยจำานวนหนี้ตามสัญญาซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเมื่อเริ่มแรกจาก 
การให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี	โดยแยกแสดงรายได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ

	 ส่วนลดจากตั๋วเงินรับท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้	 ดอกเบ้ียรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อ	 และรายได้ทางการเงินรอตัดบัญชี	 แสดงรวมในรายได้ 
รอตัดบัญชีเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ

	 3.	การรับชำาระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์	ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน	ธนาคารจะตัดจำาหน่ายยอด 
ลูกหนี้ให้หมดไปและบันทึกบัญชีส่วนสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันทีท่ีมีการรับโอน	 โดยให้คำานึงถึง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีตั้งไว้แต่เดิมด้วย	 ท้ังนี้	 ธนาคารจะบันทึกบัญชีสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม	 และจำานวนท่ีไม่สูงกว่าราคา
ตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

	 กรณีรับชำาระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์	 ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ท่ีเกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อชำาระหนี้ 
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น	 ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อ	3	 ก่อน	 สำาหรับหนี้ส่วนท่ีเหลือหากมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำาระหนี้ 
จะปฏิบัติตามข้อ	2
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2.5.10 ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

2.5.11 ทรัพย์สินรอการขาย

2.5.12 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

	 ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ	 หมายถึง	 สิทธิท่ีธนาคารจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล	 ตามท่ีระบุไว้ 
ในมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากการที่ได้ดำาเนินธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 ทรัพย์สินรอการขาย	 ประกอบด้วย	 อสังหาริมทรัพย์ท่ีตกเป็นของธนาคาร	 เนื่องจากการชำาระหนี้และจากการท่ีธนาคารได้ซ้ือทรัพย์สิน 
ท่ีจำานองไว้กับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคำาสั่งศาล	 และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง	 ซ่ึงบันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลหนี้คงค้างและดอกเบ้ียค้างรับซ่ึงรวมดอกเบ้ียท่ีเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับในวันท่ีได้รับทรัพย์สินนั้นมาแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า	
และบันทึกเป็นการรับชำาระบางส่วน	 ธนาคารจะทำาการประเมินราคาทรัพย์สิน	 และกันเงินสำารองสำาหรับผลต่างของราคาตามบัญชีท่ีสูงกว่า
ราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินนั้นในอัตราร้อยละ	100	โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ	ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ธนาคารจะไม่คำานวณหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรอการขาย

	 กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	 รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืนๆ	 ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ประกอบด้วย	 ที่ดิน	 อาคาร	(ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไม่ถือกรรมสิทธิ์)	 ครุภัณฑ์	 และงานระหว่างทำา	 ธนาคารรับรู้
ต้นทุนเริ่มแรกของที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์ด้วยราคาทุน	ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์	หรือเพื่อให้สินทรัพย์นั้น
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์	 ธนาคารวัดมูลค่าในภายหลังด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม่	 โดยใช้นโยบายบัญชีเดียวกัน
สำาหรับที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

	 ท่ีดิน	 แสดงด้วยราคาท่ีตีใหม่หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	 ธนาคารจะตีราคาท่ีดินใหม่ทุก	3	-	5	 ปี	 โดยผู้ประเมินราคาภายนอกท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีกำาหนดในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำาเสมอ	 หากในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินมีความผันผวนและ 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญ	 ธนาคารอาจตีราคาท่ีดินใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มูลค่าของท่ีดินท่ีแสดงไว้ในบัญชีมีมูลค่าไม่แตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 การตีราคาท่ีดินใหม่กรณีท่ีผลการประเมินราคาท่ีดินมีมูลค่าลดลงหรือ 
มีจำานวนลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เคยรับรู้ไว้ในส่วนของเจ้าของของที่ดินแปลงเดียวกัน	ธนาคารจะรับรู้มูลค่าส่วนที่ลดลง
ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน	และกรณท่ีีผลการประเมินท่ีดนิมีมูลคา่เพิม่ข้ึน	ธนาคารจะรบัรูม้ลูคา่ท่ีเพิม่ข้ึนในสว่นเกนิทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ	 ยกเว้นกรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของท่ีดินลดลงและรับรู้ขาดทุนไว้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นแล้ว	จะรับรู้จำานวนที่ตีมูลค่าเพิ่มขึ้นในครั้งหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำานวนที่เคยรับรู้มูลค่าลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน	

	 อาคาร	(ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไม่ถือกรรมสิทธิ์)	และครุภัณฑ์	แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	 คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้	ดังนี้

	 อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	 12	-	82	ปี
	 อาคารที่สร้างบนที่ดินเช่า	 20	-	87	ปี	หรือตามอายุสัญญาเช่า
	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	 5	ปี
	 ครุภัณฑ์		 	 5	-	8	ปี

	 ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ	 และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี	 เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบันและประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมย่ิงข้ึน	 โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี	 ธนาคารรับรู้ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	 สำาหรับสินทรัพย์ท่ีได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	 ธนาคารจะไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับสินทรัพย์ดังกล่าว

	 ท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดการด้อยค่า	 จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืนๆ	 ในงบกำาไรขาดทุนและ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ธนาคารตัดรายการท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อมีการจำาหน่าย	 หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใช้หรือจากการจำาหน่ายท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	 รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจาก 
การดำาเนินงานอื่นๆ	ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.5.14 สิทธิการเช่า

2.5.15 สินทรัพย์ท่ีได้รับจากการบริจาค

2.5.16 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ประกอบด้วย	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	
(ถ้ามี)	

	 ธนาคารรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน	ซึ่งราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ได้แก่	 เงินที่จ่ายเป็นค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	รวมถึงเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณอยู่ระหว่าง	1	-	21	 ปี	 ตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 
ของสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ	และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้นปี	 เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบันและ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี	ธนาคารรับรู้ผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	 สำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้ตัดค่าตัดจำาหน่ายหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	
ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีเกิดการด้อยค่า	 จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืนๆ	 ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากบัญชีเมื่อมีการจำาหน่าย	 หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้หรือจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย 
จากการดำาเนินงานอื่นๆ	ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 สิทธิการเช่า	ประกอบด้วย	สิทธิตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสาขา	และติดตั้งเครื่อง	ATM	สาธารณะ

	 สทิธกิารเชา่	แสดงดว้ยราคาทุนหลงัตดัจำาหนา่ยบัญชตีามอายุสญัญาเช่า	การตดัจำาหนา่ยบัญชีสทิธกิารเช่าคำานวณโดยใช้วธิเีสน้ตรงตามอายุ
สัญญาเช่า	และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 สินทรัพย์ท่ีได้รับจากการบริจาค	 ประกอบด้วย	 ท่ีดินและสินทรัพย์อื่นท่ีได้รับจากการบริจาค	 ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคด้วย
ราคาประเมินหรือมูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันท่ีได้รับบริจาค	 โดยบันทึกบัญชีคู่กับรายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	 แล้วทยอยรับรู้เป็นรายได้จาก 
การรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

	 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว	 เป็นการฝากเงินเพ่ือประกันชีวิตและสะสมทรัพย์เพ่ือประกันรายได้และเพ่ือการศึกษา	 โดยให้ผลตอบแทน 
ในรูปเงินปันผล	เงินบำานาญ	หรือความคุ้มครองต่างๆ	ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์	ซ่ึงธนาคารต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามเง่ือนไขการรับฝาก

	 ธนาคารมีหน้ีสินเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวท่ีมีลักษณะเป็นการฝากเงินและท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัย	โดยมีนโยบายการบัญชี	ดังน้ี	

	 1.	เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว	แสดงในบัญชีเงินรับฝากด้วยยอดคงเหลือสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการจากผู้ฝาก
	 2.	ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่ายของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวตามข้อ	1	แสดงในบัญชีดอกเบี้ยเงินรับฝากและพันธบัตรค้างจ่าย

	 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวท่ีมีลักษณะเป็นการฝากเงินท่ีธนาคารบันทึกไว้ตามข้อ	1	 และ	2	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	
ธนาคารคำานวณสำารองตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ	(Net	Premium	Valuation	:	NPV)

	 ธนาคารทดสอบความเพียงพอของหนี้สินเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัยท่ีธนาคารบันทึกไว้ตามข้อ	1	
และ	2	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	โดยใช้ประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัยที่ใช้กันทั่วไปในภาค
ธุรกิจประกันภัยคือใช้วิธีการคำานวณแบบเบี้ยประกันภัยรวม	(Gross	Premium	Valuation	:	GPV)	และใช้อัตราคิดลดตามแนวทางของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	“สำานักงาน	คปภ.”	

	 ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิตฯ	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.5.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลายโครงการ	ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	 ประกอบด้วย	 เงินเดือน	 ค่าล่วงเวลา	 เงินโบนัส	 รวมท้ังผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ	 ตามข้อตกลงของ 
การจ้างงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานทำางานให้ใน
อดีต	และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล	ธนาคารรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑ์คงค้าง

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
	 โครงการสมทบเงิน
	 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 ซ่ึงธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2548	การบริหาร
จัดการกองทุน	 บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก	 ธนาคารมีภาระผูกพันจำากัดเพียงจำานวนเงินท่ีธนาคารจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนฯ	 ในอัตราร้อยละ	9-12	 ตามอายุงานของพนักงาน	 และพนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ	 จะเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ	3-15 
ของเงินเดือน	โดยพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อบังคับของกองทุนฯ
	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน	 จำานวนเงินท่ีธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือ
ขาดทุน

 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
	 โครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน	 ประกอบด้วย	 บำาเหน็จ/
บำานาญ	ของที่ระลึกให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ	เงินตอบแทนความชอบในการทำางาน	บำาเหน็จดำารงชีพและบำาเหน็จพิเศษ	โดยภาระผูกพัน
ของโครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้นี้จะถูกคำานวณแยกต่างหากเป็นแต่ละโครงการจากการประมาณจำานวนผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงาน
จะได้รับจากการทำางานในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ	 และคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรท่ีมีระยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สิน 
จากภาระผูกพัน	คำานวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	
Credit	Method)	 โดยผู้เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ 
ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน	และรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน	สำาหรับกำาไร	(ขาดทุน)	
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	Gain/Loss)	รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
	 ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำาหนด	เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงานจากการทำางาน

2.5.17 ประมาณการหน้ีสิน

	 ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	เมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต	และมีความเป็น
ไปไดว่้าจะสญูเสยีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในการจา่ยชำาระภาระหนีส้นิดงักลา่ว	ประกอบดว้ย	ประมาณการหนีส้นิสำาหรบัภาระผกูพนัท่ีเป็นรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงิน	ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง
ตามกฎหมายและประมาณการหนีส้นิอ่ืน	ธนาคารมีการทบทวนประมาณการหนีส้นิอย่างสม่ำาเสมอ	โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงประมาณการหนีส้นิ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนและภาระผูกพันท่ีเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน	 ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 
ดังนี้	
	 1.	ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	สงสัย	สงสัยจะสูญ	และสูญ	อัตราที่ใช้คำานวณ 
	 ประมาณการหนี้สินธนาคารจะใช้อัตราเดียวกันกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายนั้นๆ	เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
	 2.	หนีส้ินทีอ่าจเกดิขึน้และภาระผกูพนัทีเ่ปน็รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน	ธนาคารรบัรูเ้ปน็ประมาณการหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 
	 เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ	ต่อไปนี้
	 	 2.1	ธนาคารมภีาระผกูพนัในปัจจบัุนซ่ึงเป็นผลจากเหตกุารณ์ในอดีต	ไมว่า่ภาระผกูพนันัน้จะเป็นภาระผกูพันตามกฎหมายหรอืภาระผกูพัน 
	 	 	 จากการอนุมาน
	 	 2.2	มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีธนาคารจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อธนาคารเพ่ือจ่ายชำาระภาระผูกพันดังกล่าว	และ
	 	 2.3	สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
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ในปัจจุบันและในงวดก่อนท่ีพนักงานจะเกษียณอายุ	 ซ่ึงคำานวณโดยวิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 เช่น	 ของท่ีระลึก 
ให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานมานาน	 ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะ
การเงิน	 และรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน	 สำาหรับกำาไร	(ขาดทุน)	 จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	Gain/Loss)	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
	 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของธนาคารท่ีจะเลิกจ้างพนักงาน	 หรือการตัดสินใจของพนักงานท่ีจะยอมรับข้อเสนอ
ผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้าง	 โครงการผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างของธนาคาร	 ได้แก่	 โครงการเกษียณอายุก่อนครบกำาหนด	
(Early	Retirement)	 ธนาคารจะรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน	 เมื่อธนาคารไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ 
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป

	 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระท้ังจำานวนก่อน	12	 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำาปีท่ีมีการรับรู้ผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้าง	 ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	 หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างไม่ได้คาดว่าจะจ่ายชำาระท้ัง
จำานวนก่อน	12	เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำาปี	ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

2.5.19 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

2.5.20 สัญญาเช่าระยะยาว

	 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร	 ได้แก่	 เงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 รายการ 
ท่ีเกิดจากการได้มาซ่ึงสินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	 ธนาคารแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตรา 
ตา่งประเทศท่ีเกดิข้ึนระหวา่งงวดเป็นสกลุเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นทันที	ณ	วนัท่ีเกดิรายการ	สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
ท่ีเป็นตวัเงนิคงเหลอื	ณ	วนัท่ีรายงาน	จะแปลงคา่เป็นสกลุเงนิบาทดว้ยอัตราแลกเปลีย่นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	สนิทรพัย์และ
หนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน	แสดงด้วยราคาทุนเดิมที่แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท	ณ	วันที่เกิดรายการ	

	 กำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 และกำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศแสดงรายการใน 
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สัญญาเช่าการเงิน
	 สัญญาเช่าท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน	 สัญญาเช่า
การเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด
จะตำ่ากว่า	 สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่า	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน	 ส่วนค่าเช่าท่ีชำาระจะแยกเป็นส่วนท่ีจะหักจากหนี้สินตามสัญญา	 เพื่อทำาให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็น
อัตราคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน	และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สัญญาเช่าดำาเนินงาน
	 สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดำาเนินงาน	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	

3.1.1 ความเส่ียงด้านเครดิต
	 ความเส่ียงด้านเครดิต	(Credit	Risk)	 หมายถึง	 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ในการจ่ายชำาระหน้ีคืน	หรือไม่ปฏิบัติตามท่ีตกลงไว้กับธนาคาร	หรือมีโอกาสท่ีลูกค้าอาจไม่สามารถชำาระหน้ีคืนได้	จนเป็นเหตุให้ถูกปรับลด
อันดับความน่าเช่ือถือ	ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร

	 ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	 จึงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือจะได้นำามา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเช่ือและการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม	 โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงด้านเครดิตอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี	 ปรับปรุงกระบวนการอำานวยสินเช่ือ	 และพัฒนาเคร่ืองมือบริหาร
ความเส่ียงด้านเครดิต	 เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของสินเช่ือและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ	 รวมท้ังติดตามและควบคุมความเส่ียงด้านเครดิต
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังน้ี

3. การบริหารความเสี่ยง
3.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร
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	 1.	 กำาหนดนโยบายบริหารความเส่ียงด้านเครดิต	(Credit	Risk	Management	Policy)	เพ่ือให้ธนาคารมีการจัดการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 
ท่ีดี	เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
	 2.	 กำาหนดนโยบายสินเช่ือธุรกิจ	 เพ่ือใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือธุรกิจของธนาคาร 
ให้มีประสิทธิภาพ
	 3.	 กำาหนดนโยบายสินเช่ือรายย่อย	 เพ่ือใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือรายย่อยของธนาคาร 
ให้มีประสิทธิภาพ
	 4.	 กำาหนดอำานาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเช่ือธุรกิจ	 รวมท้ังทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอำานวยสินเช่ือให้มี 
ความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร	โดยกำาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน	(Check	&	Balance)	ท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหาร
ความเส่ียงท่ีดี
	 5.	 กำาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำาระหนี้	ได้แก่
	 	 5.1	 กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้าสินเช่ือรายย่อย	 เพื่อให้ผู้กู้มีเงินได้คงเหลือ 
	 	 	 เพียงพอต่อการดำารงชีพ	และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPLs)	ในอนาคต
	 	 5.2	 กำาหนดมาตรฐานกำาไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ	 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการคำานวณความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้าธนาคาร 
	 	 	 ที่มาขอสินเชื่อ	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
	 6.	 กำาหนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	(Credit	Product	Program	:	CPP)	เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจที่ธนาคาร
จะสนับสนุน	และมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ	ในการขออนุมัติสินเชื่อและการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ	ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจ	และ/หรือ
เงินลงทุนรวม	(Total	Exposure)	ไม่เกิน	20.00	ล้านบาท	(Check	List	:	CL)	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพิจารณา
สินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
	 7.	 กำาหนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเช่ือรายภาคธุรกิจ	(Industry	Limit)	 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติ 
สินเชื่อ	และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
	 8.	 ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินชั้นนำา	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบ้ียสำาหรับกลุ่มท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
ชั้นนำา
	 9.	 พัฒนาและปรับปรุงแบบจำาลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต	 ประกอบด้วย	Credit	Scoring	Model	(ได้แก่	Application	Scoring,	
Behavior	Scoring,	Collection	Scoring),	Credit	Risk	Rating	Model	 และ	Credit	Risk	Rating	for	Small	Business	Model	 เพื่อให้
สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 รวมท้ังใช้คะแนน	Credit	Bureau	Score 
ประกอบการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การใช้แบบจำาลองวัดระดับความเสี่ยง	(Credit	Scoring	Model)	ด้วย
	 10.	พัฒนาระบบงานเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน	 และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง	ได้แก่
	 	 10.1	ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อ	(Loan	Origination	and	Process	System	:	LOPs)	ซึ่งประกอบด้วย	ระบบพิจารณาอนุมัติ 
	 	 	 สนิเชือ่	(Loan	Origination	System	:	LOR)	และระบบบรหิารหลกัประกนัสนิเช่ือ	(Collateral	Management	System	:	CMS)	และระบบ 
	 	 	 ตดิตามกระบวนการทางกฎหมาย	(Litigation	System	:	LS)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาสนิเช่ือและขดีความสามารถ 
	 	 	 ในการแข่งขัน
	 	 10.2	ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเช่ือ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูล 
	 	 	 นิติบุคคล	(Decision	Support	System	:	DSS)	 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน	(Optimist)	 และระบบคำานวณคะแนนสินเช่ือ 
	 	 	 (Blaze	Advisor)	
	 	 10.3	ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Data	Mart)	เพื่อสนับสนุนการคำานวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(BIS	Ratio) 
	 	 	 การทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Test)	การบริหารพอร์ตด้านเครดิต	(Credit	Portfolio	Management)
	 11.	ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต	อาทิ
	 	 11.1	กำาหนดอัตราส่วนการกำากับลูกหนี้รายใหญ่	(Single	Lending	Limit)	เพื่อควบคุมความเสี่ยง	มิให้ธนาคารให้สินเชื่อ	ลงทุน	ก่อภาระ 
	 	 	 ผกูพัน	หรอืทำาธรุกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยการให้สนิเช่ือแกบุ่คหนึง่บุคคลใด	เพือ่ไม่ให้มีการกระจกุตวัของความเสีย่ง	(Concentration 
	 	 	 Risk)	ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
	 	 11.2	ติดตามเพดานเงินให้สินเช่ือรายภาคธุรกิจ	(Industry	Limit)	 เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง	 มิให้มีการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใด 
	 	 	 ธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
	 	 11.3	มีการสอบทานเงินให้สินเช่ือ	 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกำาหนด	 และสอดคล้อง 
	 	 	 กับแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแล
	 	 11.4	มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเช่ือให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร	 รวมท้ังติดตามและควบคุมการกระจุกตัว 
	 	 	 ของสินเชื่ออย่างสม่ำาเสมอ	เช่น	การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ	ภาคธุรกิจ	และกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	เพื่อให้มั่นใจว่า 
	 	 	 หากเกดิเหตกุารณท่ี์อาจสง่ผลกระทบตอ่ลกูหนีก้ลุม่ใดกลุม่หนึง่	หรอืภาคธรุกจิใดธรุกจิหนึง่	ธนาคารยังคงมีเงนิกองทุนเพยีงพอท่ีจะดำาเนนิ 
	 	 	 ธุรกิจต่อไปได้
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3.1.2 ความเส่ียงด้านตลาด
	 ความเส่ียงด้านตลาด	(Market	Risk)	 หมายถึง	 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย	 อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ต่างประเทศ	 ราคาตราสารทุน	 และราคาสินค้าโภคภัณฑ์	 ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน	 ธนาคารจึงพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือใช้ติดตามและควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในบัญชีเพ่ือการค้าและบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
ภายใต้กรอบเพดานความเส่ียง	(Limit)	 และสัญญาณเตือนระดับความเส่ียง	(Trigger)	 ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยมีการรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องทราบอย่างสม่ำาเสมอ	ดังน้ี

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
	 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย	หมายถึง	ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ/หรือ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร	โดยแบ่งเป็นสองส่วน	คือ	ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารและในบัญชีเพ่ือค้า

	 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร	 เกิดจากโครงสร้างสินทรัพย์และหน้ีสิน	 ซ่ึงมีระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกัน	ท้ังน้ี	ธนาคารบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหน้ีสินให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบ้ีย	รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีมีต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในอีก	1	ปีข้างหน้า	(NII	Sensitivity)	เทียบกับเพดานความเส่ียงท่ีกำาหนด

	 สำาหรับความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือค้า	 ณ	 ส้ินเดือนธันวาคม	2560	 ธนาคารมีตราสารหน้ีคงเหลือในพอร์ตเพ่ือค้า 
เพียงร้อยละ	2.21	ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม	

	 ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉล่ียและจำานวนดอกเบ้ียสำาหรับตราสารทางการเงินชนิดท่ีมีดอกเบ้ียของธนาคารสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ดังน้ี

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินลงทุน

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

	 	 ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รวม

หน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย

	 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

	 รวม

393,018.50

197,341.11

1,676,123.45

190,606.64

2,457,089.70

2,156,055.07

94,172.48

47,563.34

2,297,790.89

375,862.90

200,827.28

1,572,736.63

176,877.91

2,326,304.72

2,145,687.91

112,777.52

-

2,258,465.43

6,384.06

4,490.10

87,474.19

5,937.56

104,285.91

44,225.48

1,251.12

941.92

46,418.52

6,785.53

4,674.72

87,400.71

5,450.30

104,311.26

42,847.81

1,239.22

    -

44,087.03

1.62

2.28

5.22

3.12

4.24

2.05

1.33

2.34

2.03

1.81

2.33

5.56

3.08

4.48

2.00

1.10

-

1.95

	 12.	มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้	(Debt	Management	Process)	 เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำาระ	 รวมทั้งดำาเนินการให้มี 
การฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ	และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย
	 13.	มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ	 และทักษะด้านการให้สินเช่ือ	 การลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	 พร้อมสนับสนุน 
การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
	 14.	ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำานวน
ดอกเบี้ย

จำานวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

2560 2559

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท
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ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 
 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน	หมายถึง	ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	ท่ีมีผลกระทบในทางลบ 
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	 ซ่ึงธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยกำาหนดเพดานความเสี่ยง	 (Limit)	 และสัญญาณเตือนระดับความเส่ียง	
(Trigger)	เช่น	Warning	Indicator	เป็นต้น	นอกจากน้ี	มีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำาสัญญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้า	รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงานโดยฝ่ายงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

ความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน
	 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน	 หมายถึง	 ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบ 
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร	โดยแบ่งเป็นสองส่วน	คือ	ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารและในบัญชีเพื่อค้า

	 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2560	ธนาคารมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญและกองทุนในพอร์ต 
เผื่อขายประมาณร้อยละ	11.24	 และร้อยละ	10.20	 ของมูลค่าพอร์ตลงทุนรวม	 ซ่ึงธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยกำาหนดเพดานความเสี่ยง	
(Limit)	และสญัญาณเตอืนระดบัความเสีย่ง	(Trigger)	เชน่	กำาหนดรอ้ยละของมูลคา่ความเสยีหายสงูสดุท่ีอาจเกดิขึน้ไดใ้นภาวะปกต	ิ(VaR	Limit)	
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	99	โดยมีระยะเวลาถือครอง	1	เดือน

	 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อค้า	 เนื่องจากธนาคารไม่มีการลงทุนในหุ้นสามัญในพอร์ตเพื่อค้า	 จึงไม่มีความเสี่ยงด้านราคา
ตราสารทุนในบัญชีเพื่อค้า

ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
	 ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์	 หมายถึง	 ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีผลกระทบ 
ในทางลบตอ่รายไดแ้ละเงนิกองทุนของธนาคาร	แตเ่นือ่งจากธนาคารไมมี่การลงทุนในสนิคา้โภคภณัฑธ์นาคารจงึไมมี่ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้
โภคภัณฑ์

3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
	 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)	 หมายถึง	 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถชำาระหน้ีสินและภาระผูกพันเม่ือถึงกำาหนด	
เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูง 
เกินกว่าระดับท่ียอมรับได้	(Funding	Liquidity	Risk)	 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารท้ังในปัจจุบันและอนาคต	นอกจากน้ี	
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถยกเลิก	หรือหักกลบความเส่ียงท่ีมีอยู่จากสินทรัพย์ท่ีถืออยู่ได้	ทำาให้ต้องขายสินทรัพย์
ในราคาต่ำากว่าต้นทุนท่ีซ้ือมา	เน่ืองจากสินทรัพย์ท่ีถืออยู่มีสภาพคล่องต่ำา	หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง	(Trading	Liquidity	Risk)

	 ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 ธนาคารกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยคณะกรรมการธนาคาร	 และ
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าท่ีอนุมัติระบบในการวัด	 ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 นอกจากนี้	 มีคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	(ALCO)	 ทำาหน้าที่กำาหนดแนวทางบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	 กำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบ 
การบริหารความเสี่ยง	เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	และมีคณะทำางานด้านบริหารสภาพคล่องทำาหน้าที่
กำาหนดแนวทางการบริหารสภาพคล่อง	โดยจัดสรรเงินฝาก	เงินลงทุน	เงินให้สินเชื่อ	ให้สอดคล้องกับแผนการดำาเนินธุรกิจ	เพื่อให้สภาพคล่อง
ของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้

	 ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 โดยการใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ	 รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ	 (Liquidity	Gap	
Report)	 ซ่ึงจัดทำาทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม	 รวมทั้งทดสอบภาวะวิกฤติ	 (Stress	Testing)	 ด้านสภาพคล่อง 
เป็นประจำาทุกไตรมาส	โดยกำาหนดสถานการณ์จำาลองเป็น	3	กรณี	ได้แก่
	 (1)	กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน	(Institution-specific	crisis)
	 (2)	กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน	(Market-wide	crisis)	และ
	 (3)	กรณีที่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน	(Combination	of	both)

	 ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะกำาหนดสมมติฐานต่างๆ	 เช่น	 การไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติในสัดส่วนที่ต่างกัน	 การกำาหนดอัตราส่วนลด 
ท่ีจะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด	(Hair	Cut)	 เป็นต้น	 รวมถึงจัดทำาแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง	(Contingency	
Liquidity	Plan)	ซึ่งกำาหนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า	(Early	Warning	Indicators)	เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ที่ผิดปกติด้านสภาพคล่อง	โดยกำาหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 และวิธีการจัดการในภาวะขาดสภาพคล่อง	 ตลอดจนมี 
การทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง	 เพ่ือให้ธนาคารมีความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีประสบภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง	
นอกจากนี้	มีการกำาหนดระดับหรือปริมาณสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง	(Liquidity	Cushion)	เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับ
การดำาเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
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	 สำาหรับการควบคุมความเส่ียง	 มีการกำาหนดเพดานความเส่ียง	(Limit)	 และสัญญาณเตือนระดับความเส่ียง	(Trigger)	 เช่น	 อัตราส่วนสินเช่ือ 

ต่อเงินฝากและหุ้นกู้	 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก	 เป็นต้น	 และจัดทำารายงานเพ่ือติดตามความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

เป็นรายวัน	 รายสัปดาห์	 รายเดือน	 และรายไตรมาส	 เพ่ือเสนอผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังน้ี	 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก 

ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 เท่ากับร้อยละ	21.86	ลดลงเล็กน้อยจาก	ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2559	 ท่ีเท่ากับร้อยละ	22.56	แต่ยังสูงกว่าเกณฑ์ท่ี 

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด	(ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	6.00)	และเป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเส่ียง/สัญญาณเตือนระดับความเส่ียงของธนาคาร

	 ตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจำาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	

และ	2559	ดังน้ี	

สินทรัพย์ทางการเงิน

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

	 เงินลงทุนสุทธิ

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หน้ีสินทางการเงิน

	 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

	 รวมหน้ีสินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

	 เงินลงทุนสุทธิ

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หน้ีสินทางการเงิน

	 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

	 รวมหน้ีสินทางการเงิน

399,516.63

7,384.98

51,391.84

13,654.37

471,947.82

653,395.46

84,278.55

      -

737,674.01

1,506.10

-

29,007.45

-

30,513.55

501,102.64

4,625.55

505,728.19

40,581.63

163,594.37

1,514,590.95

108,792.69

1,827,559.64

785,389.32

2,262.28

50,000.00

837,651.60

25,128.81

135,848.50

1,340,373.17

104,982.31

1,606,332.79

771,762.42

4,923.69

776,686.11

11,775.21

21,596.16

34,491.59

49,011.00

116,873.96

333,457.98

20,083.73

      -

353,541.71

340,372.80

15,840.07

47,159.20

69,701.32

473,073.39

375,043.85

74,767.98

449,811.83

-

1,515.92

-

-

1,515.92

-

-

-

-

 -

986.41

 -

 -

986.41

 -

 -

 -

10,795.18

42,646.88

157,403.39

16,979.99

227,825.44

412,879.53

4,581.24

    -

417,460.77

112,782.50

130,793.86

141,450.31

14,291.62

399,318.29

489,432.19

16,995.84

506,428.03

462,668.65

236,738.31

1,757,877.77

188,438.05

2,645,722.78

2,185,122.29

111,205.80

50,000.00

2,346,328.09

479,790.21

283,468.84

1,557,990.13

188,975.25

2,510,224.43

2,137,341.10

101,313.06

2,238,654.16

ไม่เกิน 1 เดือน

ไม่เกิน 1 เดือน

เกินกว่า
1 เดือน แต่ไม่เกิน

3 เดือน

เกินกว่า
1 เดือน แต่ไม่เกิน

3 เดือน

เกินกว่า
3 เดือน แต่ไม่เกิน

1 ปี

เกินกว่า
3 เดือน แต่ไม่เกิน

1 ปี

เกินกว่า 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มีกำาหนด
ระยะเวลา

ไม่มีกำาหนด
ระยะเวลา

รวม

รวม

2560

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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สินทรัพย์ทางการเงิน
	 เงินสด
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
	 ตราสารอนุพันธ์
	 เงินลงทุนสุทธิ
	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ
	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรม
	 	 นโยบายรัฐสุทธิ
	 ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาล
	 	 ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
	 รวม

หน้ีสินทางการเงิน
	 เงินรับฝาก
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
	 หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
	 ตราสารอนุพันธ์
	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม
	 เจ้าหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
	 ดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
	 รวม

30,092.81
462,668.65

657.00
236,738.31

1,710,908.16

186,373.78

2,371.96
2,629,810.67

2,185,122.29
111,205.80
1,010.07

91.16
50,000.00
   -
49,425.11

2,396,854.43

28,936.61
479,790.21

135.74
283,468.84

1,512,540.46

187,120.25

3,257.77
2,495,249.88

2,137,341.10
101,313.06

810.23
659.89

   -
308.45

43,425.42
2,283,858.15

30,092.81
462,668.65

657.00
237,743.41

1,710,908.16

186,373.78

2,371.96
2,630,815.77

2,185,122.29
111,205.80
1,010.07

91.16
50,000.00
   -
49,425.11

2,396,854.43

28,936.61
479,790.21

135.74
284,536.18

1,512,540.46

187,120.25

3,257.77
2,496,317.22

2,137,341.10
101,313.06

810.23
659.89

    -
308.45

43,425.42
2,283,858.15

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

2560 2559

3.2 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน
	 ตารางแสดงมูลค่าตามบัญชีและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน	 โดยสรุปตามยอดคงเหลือท่ีปรากฏในงบการเงิน 
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ดังน้ี

สินทรัพย์ทางการเงิน
	 เงินสด
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
	 ตราสารอนุพันธ์
	 เงินลงทุนสุทธิ
	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ
	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรม
	 	 นโยบายรัฐสุทธิ
	 ลูกหน้ีรอการชดเชยจากรัฐบาล
	 	 ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
	 รวม

หน้ีสินทางการเงิน
	 เงินรับฝาก
	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
	 หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
	 ตราสารอนุพันธ์
	 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม
	 เจ้าหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
	 ดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
	 รวม

30,092.81
462,668.65

657.00
237,320.73

1,710,908.16

186,373.78

2,371.96
2,630,393.09

2,185,122.29
111,205.80
1,010.07

91.16
50,000.00
  -
49,425.11

2,396,854.43

28,936.61
479,790.21

135.74
283,914.13

1,512,540.46

187,120.25

3,257.77
2,495,695.17

2,137,341.10
101,313.06

810.23
659.89

  -
308.45

43,425.42
2,283,858.15

30,092.81
462,668.65

657.00
237,743.41

1,710,908.16

186,373.78

2,371.96
2,630,815.77

2,185,122.29
111,205.80
1,010.07

91.16
50,000.00
  -
49,425.11

2,396,854.43

28,936.61
479,790.21

135.74
284,536.18

1,512,540.46

187,120.25

3,257.77
2,496,317.22

2,137,341.10
101,313.06

810.23
659.89

  -
308.45

43,425.42
2,283,858.15

มูลค่าตามบัญชีประเภทตราสารการเงิน มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

2560 2559

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 0 183

3.3 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม
	 ธนาคารจัดลำาดับช้ันของการวัดมูลค่ายุติธรรมแบ่งเป็น	3	ระดับ	ตามลักษณะข้อมูลท่ีนำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังน้ี
	 -	ระดับ	1	 ราคาเสนอซ้ือขาย	(ไม่ต้องปรับปรุง)	ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันและธนาคารสามารถ 
	 	 	 เข้าถึง	ณ	วันท่ีวัดมูลค่า	
	 -	ระดับ	2	 ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ	1	ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำาหรับสินทรัพย์น้ัน 
	 	 	 หรือหน้ีสินน้ัน	
	 -	ระดับ	3	 ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงนำามาใช้กับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน
	 เทคนิคท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีเกิดข้ึนประจำาและจัดเป็นระดับ	2	ดังน้ี
	 -	ตราสารอนุพันธ์คำานวณจากแบบจำาลองมาตรฐานท่ีใช้กันท่ัวไปของผู้ร่วมตลาด	 โดยใช้ข้อมูลท่ีสังเกตได้จากตลาด	 ได้แก่	 อัตรา 
	 	 ดอกเบ้ีย	อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	เพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตสำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
	 -	เงินลงทุนในหน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย	 วัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
	 	 (Net	Assets	Value)	ณ	วันท่ีรายงาน
	 -	เงินลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	และตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีเป็นเงินลงทุนเพ่ือค้าและเงินลงทุนเผ่ือขาย	วัดมูลค่า 
	 	 ยุติธรรมโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

	 	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมตามลำาดับช้ัน	ดังน้ี

สินทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

	 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า

	 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง

เงินลงทุน

	 เงินลงทุนเพ่ือค้า

	 เงินลงทุนเผ่ือขาย

รวม

หน้ีสิน

ตราสารอนุพันธ์

	 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า

	 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง

รวม

-

-

-

37,114.50

37,114.50

-

-

-

0.57

0.10

5,226.38

155,208.19

160,435.24

0.03

0.45

0.48

-

-

-

-

-

-

-

-

0.57

0.10

5,226.38

192,322.69

197,549.74

0.03

0.45

0.48

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

2560

รวม

หน่วย	:	ล้านบาท
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3.4 การดำารงเงินกองทุน
	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2559	 ธนาคารได้คำานวณเงินดำารงกองทุนตามหลักเกณฑ์	Basel	II	 ตามแนวทางของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย
 

สินทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

	 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า

เงินลงทุน

	 เงินลงทุนเพ่ือค้า

	 เงินลงทุนเผ่ือขาย

รวม

หน้ีสิน

ตราสารอนุพันธ์

	 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง

รวม

เงินกองทุนช้ันท่ี 1

	 ทุนท่ีได้รับพระราชทาน

	 เงินสำารองท่ีได้จัดสรรจากกำาไรสุทธิ

	 กำาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

	 รายการหักจากเงินกองทุนช้ันท่ี	1

	 	 รวมเงินกองทุนช้ันท่ี	1

เงินกองทุนช้ันท่ี 2

	 เงินสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติ

	 กำาไรจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย

	 รายการหักจากเงินกองทุนช้ันท่ี	2

	 	 รวมเงินกองทุนช้ันท่ี	2

รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน

-

-

32,250.46

32,250.46

-

-

0.10

27,007.88

130,290.69

7,270.96

150,027.71

1,103.84

6,713.50

      -

7,817.34

157,845.05

(										) (							)

	(							)

0.98

1,500.88

206,772.81

208,274.67

0.89

0.89

0.10

24,413.29

113,828.34

55.78		

138,185.95

4,978.35

3,809.80

55.78

8,732.37

146,918.32

-

-

-

-

-

-

0.98

1,500.88

239,023.27

240,525.13

0.89

0.89

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

2559

25592560

รวม

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

	 ตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	กำาหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เส่ียงท้ังส้ิน
ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	8.50	โดยมีเง่ือนไขว่าเงินกองทุนช้ันท่ี	1	ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำากว่าร้อยละ	4.25	ของสินทรัพย์เส่ียงท้ังส้ิน	

	 เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์	Basel	II	มีดังต่อไปน้ี

3.3 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
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เงินกองทุนท้ังส้ิน

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 

11.54

10.86

12.47

11.85

อัตราร้อยละ

2560 2559

5.1 ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด
	 รายการท่ีไม่เก่ียวข้องกับเงินสดท่ีสำาคัญ	สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีดังน้ี

	 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ผู้บริหารต้องใช้การประมาณ 
และต้ังข้อสมมติฐานหลายประการ	ซ่ึงมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้และค่าใช้จ่าย	และการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน	ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนท่ีประมาณไว้

	 ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง	 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและในอนาคตท่ีได้รับผลกระทบ	 ข้อมูลเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดบัญชีท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญ

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน

5. ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมข้ึน

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง

	 มูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายเพ่ิมข้ึน

ส่วนแบ่งกำาไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึน

ทรัพย์สินรอการขายท่ีได้มาจากการโอนทรัพย์

	 ชำาระหน้ีเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)

17,547.25

6,618.03

71.69

319.67

     -

5,628.92

39.05

(294.05)

17,547.25

6,618.03

-

319.67

       -

5,628.92

       -

(294.05)

2560 25602559 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย	:	ล้านบาท

5.2 เงินสด
หน่วย	:	ล้านบาท

2560 2559

3.4 การดำารงเงินกองทุน (ต่อ)
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารดำารงเงินกองทุนท้ังส้ินเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เส่ียงท้ังส้ิน	ตามหลักเกณฑ์	Basel	II	
ดังน้ี

เงินสด

เงินตราต่างประเทศ

เงินสดระหว่างเรียกเก็บ

รวมเงินสด

28,033.53

34.75

2,024.53

30,092.81

27,624.28

26.92

1,285.41

28,936.61
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5.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือท่ีเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีธนาคารระงับการรับรู้รายได้ตาม
เกณฑ์คงค้าง	ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	จำานวน	48.02	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

(1) ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

	 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ

ธนาคารพาณิชย์

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สถาบันการเงินอ่ืน

	 รวม

บวก	ดอกเบ้ียค้างรับ

หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

	 รวมในประเทศ

(2) ต่างประเทศ

เงินดอลลาร์สหรัฐ

เงินเยน

เงินยูโร

เงินสกุลอ่ืน

	 รวมต่างประเทศ

รวมในประเทศและต่างประเทศ

2560

เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

2559

5.4 ตราสารอนุพันธ์
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ประกอบด้วย
	 -	สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	มียอดคงเหลือจำานวน	657.00	ล้านบาท	และ	135.74	ล้านบาท	ตามลำาดับ
	 -	หน้ีสินตราสารอนุพันธ์	มียอดคงเหลือจำานวน	91.16	ล้านบาท	และ	659.89	ล้านบาท	ตามลำาดับ

5.4.1 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า

อัตราแลกเปล่ียน

รวม

0.57

0.57

99.59

99.59

0.98

0.98

59.93

59.93

-

-

0.03

0.03

2560 2559

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ สินทรัพย์หนี้สิน หนี้สิน

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

จำานวนเงินตามสัญญา 
(Notional Amount หรือ 

Effective Notional 
Amount)

จำานวนเงินตามสัญญา 
(Notional Amount หรือ 

Effective Notional 
Amount)

*	 มูลค่ายุติธรรม	คือ	ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

387,243.37

5,776.27

51,040.69

18,656.78

462,717.11

193.46

252.56

462,658.01

5.48

0.02

4.43

0.71

10.64

462,668.65

2.37

76.27

0.19

400.00

478.83

        -

4.00

474.83

5.48

0.02

4.43

0.71

10.64

485.47

2.48

107.78

0.08

130.00

240.34

      -

1.30

239.04

0.08

0.03

0.02

0.33

0.46

239.50

316,943.00

7,099.00

129,839.20

25,761.80

479,643.00

235.73

328.02

479,550.71

     -

     -

     -

     -

     -

479,550.71

316,945.48

7,206.78

129,839.28

25,891.80

479,883.34

235.73

329.32

479,789.75

0.08

0.03

0.02

0.33

0.46

479,790.21

387,241.00

5,700.00

51,040.50

18,256.78

462,238.28

193.46

248.56

462,183.18

    -

    -

    -

    -

    -

462,183.18
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

บุคคลภายนอก

รวม

อัตราแลกเปล่ียน

รวม

100.00

100.00

656.43

656.43

11,626.07

11,626.07

16,107.98

16,107.98

134.76

134.76

659.89

659.89

91.13

91.13

100.00

100.00

2560

2560

2559

2559

คู่สัญญา

มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value)
/มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value)
/มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ สินทรัพย์หนี้สิน หนี้สิน

จำานวนเงินตามสัญญา 
(Notional Amount หรือ 

Effective Notional 
Amount)

จำานวนเงินตามสัญญา 
(Notional Amount หรือ 

Effective Notional 
Amount)

สัดส่วนการทำาธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจำานวนเงินตามสัญญา	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559

5.4.2 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเส่ียง
	 มูลค่ายุติธรรมและจำานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทการป้องกันความเส่ียง	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ประกอบด้วย

	 *มูลค่ายุติธรรม	คือ	ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จำานวน	656.43	ล้านบาท	และ	134.76	ล้านบาท	และหน้ีสินตราสาร
อนุพันธ์จำานวน	91.13	ล้านบาท	และ	659.89	ล้านบาท	ตามลำาดับ	มีรายการท่ีธนาคารวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ณ	 ส้ินวันทำาการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	 เป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จำานวน 
656.33	ล้านบาท	และ	134.76	ล้านบาท	และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์จำานวน	90.68	ล้านบาท	และ	659.00	ล้านบาท	ตามลำาดับ

ตาราง 1 การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม

5.5 เงินลงทุนสุทธิ
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ดังน้ี

5.5.1 เงินลงทุนเพ่ือค้า หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตราสารหน้ีภาคเอกชน

รวม

5,226.38

     -

5,226.38

1,469.25

31.63

1,500.88

2560 2559

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

5.5.2 เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตราสารหน้ีภาคเอกชน

ตราสารหน้ีต่างประเทศ

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ

อ่ืนๆ

รวม

140,323.24

1,168.57

83.13

37,522.25

13,225.50

192,322.69

191,247.16

963.54

115.96

32,364.34

14,332.27

239,023.27

2560 2559

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
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5.5.3 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนด

5.5.4 เงินลงทุนท่ัวไป

*	อ่ืนๆ	จำานวน	0.00	ล้านบาท	เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	มีราคาทุนจำานวน	3,919.00	บาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตราสารหน้ีภาคเอกชน

ตราสารหน้ีต่างประเทศ

รวม

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

อ่ืนๆ	*

รวม

หัก	ค่าเผ่ือการด้อยค่า

รวม

รวมเงินลงทุนสุทธิ

7,335.78

19,225.69

10,948.52

37,509.99

395.73

0.00

395.73

92.40

303.33

235,362.39

6,978.03

18,114.11

16,562.81

41,654.95

395.73

0.00

395.73

92.40

303.33

282,482.43

2560

2560

2559

2559

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำาหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำาหน่าย

ราคาทุน ราคาทุน

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

กองทุนและกลุ่มธุรกิจการเงิน

อ่ืนๆ

รวม

1,579.20

12,834.54

12.58

14,426.32

1,688.40

13,268.89

12.58

14,969.87

2560 2559ประเภทธุรกิจ

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2559	 เงินลงทุนเผ่ือขายท่ีเป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 มูลค่ายุติธรรม 
จำานวน	37,522.25	 ล้านบาท	และ	32,364.34	 ล้านบาท	 ได้รวมรายการท่ีธนาคารรับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าจำานวน	689.12	 ล้านบาท	และ	
689.12	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2559	 เงินลงทุนเผ่ือขายท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดประเภทเป็นเงินลงทุนอ่ืนๆ 
มูลค่ายุติธรรมจำานวน	13,225.50	 ล้านบาท	 และ	14,332.27	 ล้านบาท	 ซ่ึง	ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2559	 ได้รวมรายการท่ีธนาคารรับรู้ 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าจำานวน	98.10	ล้านบาท	

	 เงินลงทุนท่ีเป็นตราสารทุนซ่ึงธนาคารถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ	10.00	ข้ึนไปของทุนท่ีชำาระแล้ว	และไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมโดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซ่ึงจำาแนกเป็นกลุ่มได้ดังน้ี

หน่วย	:	ล้านบาท

5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
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29.72

       -

29.72

354.73

354.73	

1.21

1.21

0.20

0.20

385.46

        -

10.29

10.29

92.00

92.00

0.03

0.03

3.25

3.25

99.07

       -

7.76

7.76

112.43

112.43

0.91

0.91

4.87

4.87

116.23

        -

10.21

10.21

31.10

31.10

0.00

0.00

0.00

0.00

41.31

29.72

28.26

57.98

590.26

590.26

2.15

2.15

8.32

8.32

642.07

2560 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์ บลจ.กรุงไทย บลจ.วรรณ บลจ.ยูโอบี รวม

	 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	เป็นส่วนหน่ึงในเงินลงทุนเผ่ือขายประเภทอ่ืนๆ	
-	แสดงตามมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามรายผู้จัดการกองทุน	ดังน้ี
 

	 ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีคงเหลืออยู่	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 ซ่ึงมียอดสะสมยกมา 
จำานวน	397.99	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนระหว่างงวดจำานวน	84.57	ล้านบาท	ทำาให้มียอดสะสมท้ังส้ินเป็นเงินจำานวน	482.56	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร

	 กระแสรายวัน

	 เงินฝากออมทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน

	 -	ตราสารทุน

	 	 หุ้นสามัญ

  

ลูกหน้ีอ่ืน

เจ้าหน้ีอ่ืน

23.96

        -

23.96

394.03

394.03

1.03

1.03

0.22

0.22

418.80

        -

4.30

4.30

52.00

52.00

0.24

0.24

1.09

1.09

55.45

        -

11.72

11.72

105.87

105.87

1.64

1.64

0.07

0.07

119.16

        -

8.74

8.74

96.61

96.61

0.01

0.01

0.00

0.00

105.36

23.96

24.76

48.72

648.51

648.51

2.92

2.92

1.38

1.38

698.77

2559 (มูลค่ายุติธรรม)

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์ บลจ.กรุงไทย บลจ.วรรณ บลจ.ยูโอบี รวม

หน่วย	:	ล้านบาท

5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

เงินฝากธนาคาร

	 กระแสรายวัน

	 เงินฝากออมทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน

	 -	ตราสารทุน

	 	 หุ้นสามัญ

ลูกหน้ีอ่ืน

เจ้าหน้ีอ่ืน
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	 ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีคงเหลืออยู่	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2559	 ซ่ึงมียอดสะสมยกมา 
จำานวน	319.67	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนระหว่างงวดจำานวน	78.32	ล้านบาท	ทำาให้มียอดสะสมท้ังส้ินเป็นเงินจำานวน	397.99	ล้านบาท

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2559	 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 กรุงไทย	 จำากัด	(มหาชน) 
ทำาหน้าท่ีเป็นทรัสตี	 จำานวน	99.07	 ล้านบาท	 และ	55.45	 ล้านบาท	 เป็นเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันท่ี	8	 กันยายน	2558 
ให้ธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 และธนาคารกรุงไทย	 จำากัด	(มหาชน) 
จัดต้ังกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ	2,000.00	ล้านบาท	รวมจำานวน	6,000.00	ล้านบาท	ซ่ึงเป็นการลงทุนตามมาตรการสนับสนุน	SMEs	ผ่าน
การร่วมลงทุน	 โดยรูปแบบของกองทุนท่ีจะจัดต้ังข้ึนอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมในการบริหารจัดการของแต่ละสถาบันการเงิน 
ท้ังน้ี	 กองทุนร่วมลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมลงทุนใน	SMEs	 ระยะเร่ิมต้น	 (Start-up)	 ท่ีมีศักยภาพสูง	 หรือมีโอกาส 
ในการเติบโต	 หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจท่ีมีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็น	Supplier	 ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชน
ขนาดใหญ่หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ	ดังน้ี

SMEs	Private	Equity	Trust	Fund	กองท่ี	1

SMEs	Private	Equity	Trust	Fund	กองท่ี	2

SMEs	Private	Equity	Trust	Fund	กองท่ี	3

รวม

500.00

500.00-750.00

500.00-1,000.00

100.00

8.00

8.00

116.00

90.95

2.75

5.37

99.07

55.45

-

-

55.45

60.00

-

-

60.00

2560 2559

ชื่อกองทุน วงเงินลงทุน ราคาทุน ราคาทุนมูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

หน่วย	:	ล้านบาท

-	แสดงการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	ดังน้ี

ยอดต้นงวด	(ราคาทุน)

ยอดซ้ือ/โอนหลักทรัพย์

ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์

รวม	(ราคาทุน)

กำาไร	(ขาดทุน)	ท่ียังไม่เกิดข้ึน

ยอดปลายงวด	(มูลค่ายุติธรรม)

298.36

        -

20.36

278.00

107.46

385.46

 

(						)

(						)

60.00

56.00

        -

116.00

16.93

99.07

(					)

32.36

        -

6.01

26.35

89.88

116.23

(							)

48.53

-

30.37

18.16

23.15

41.31

(							)

439.25

56.00

56.74

438.51

203.56

642.07

2560

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์ บลจ.กรุงไทย บลจ.วรรณ บลจ.ยูโอบี รวม

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ยอดต้นงวด	(ราคาทุน)

ยอดซ้ือ/โอนหลักทรัพย์

ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์

รวม	(ราคาทุน)

กำาไร	(ขาดทุน)	ท่ียังไม่เกิดข้ึน

ยอดปลายงวด	(มูลค่ายุติธรรม)

300.03

       -

1.67

298.36

120.44

418.80

(					)

(					)

       -

60.00

       -

60.00

4.55

55.45

(								)

533.31

       -

500.95

32.36

86.80

119.16

(							)

94.19

       -

45.66

48.53

56.83

105.36

(								)

927.53

60.00

548.28

439.25

259.52

698.77

2559

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์ บลจ.กรุงไทย บลจ.วรรณ บลจ.ยูโอบี รวม

5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
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5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีรายการเคล่ือนไหว	ดังน้ี

หน่วย	:	ล้านบาท

ยอดต้นงวด

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

	 ตามวิธีส่วนได้เสีย

บวก	ซ้ือ/โอน

หัก	เงินปันผลรับ

	 รวม

หัก	ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ยอดปลายงวด

1,431.70

372.04

389.51

234.91

1,958.34

            -

1,958.34

5,149.54

            -

389.51

            -

5,539.05

4,163.13

1,375.92

1,214.89

331.15

19.80

134.14

1,431.70

            -

1,431.70

5,129.74

            -

19.80

            -

5,149.54

4,163.13

986.41

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559 25592560 2560

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีรายละเอียด	ดังน้ี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

	 กองทุนธนชาต	จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

	 กองทุนเอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษัททิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)

รวม

หัก	ค่าเผ่ือการด้อยค่า

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจธนาคาร

ธุรกิจประกันชีวิต

25.00

24.30

39.81

19.58

25.00

338.64

4,163.13

622.77

5,149.54

4,163.13

986.41

25.00

24.97

39.81

25.00

25.00

353.53

4,163.13

997.39

5,539.05

4,163.13

1,375.92

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท
ประเภท

หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

2560 2560

ร้อยละของหลักทรัพย์ที่ลงทุน เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

2559 2559

หน่วย	:	ล้านบาท



192 ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

เงินลงทุน 
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

5.6.2 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีรายละเอียด	ดังน้ี

ธุรกิจ

การเงิน

ธุรกิจ

การเงิน

ธุรกิจ

ธนาคาร

ธุรกิจ

ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

25.00

24.97

39.81

25.00

25.00

24.30

39.81

19.58

84.54

310.87

  -

1,562.93

1,958.34

  -

1,958.34

25.00

338.64

4,163.13

622.77

5,149.54

4,163.13

986.41

74.35

339.16

   -

1,018.19

1,431.70

   -

1,431.70

ชื่อบริษัท
ประเภท

หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ประเภท
ธุรกิจ

หน่วย	:	ล้านบาท

2560 2560 25602559 2559 2559

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียจากงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	ของบริษัทร่วม	 ซ่ึงยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
รับรู้จากงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี	30	 กันยายน	2560	 ท่ีผ่านการสอบทานจากผู้สอบ 
บัญชีแล้วธนาคารเช่ือว่าจะไม่มีรายการปรับปรุงท่ีมีสาระสำาคัญต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 ธนาคารได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี	
จำากัด	(มหาชน)	ในอัตรา	2	หุ้นสามัญเดิมต่อ	1	หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ	ซ่ึงธนาคารได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิท้ังส้ินจำานวน	14.70	ล้านหน่วย 
โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิจะครบกำาหนดวันท่ี	30	 มีนาคม	2561	 ในปี	2560	 ธนาคารได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเป็นจำานวน	0.83	 ล้านหุ้น 
เป็นจำานวนเงิน	14.89	 ล้านบาท	 ทำาให้ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 เอ็มเอฟซี	 จำากัด	(มหาชน)	 ณ	 วันท่ี	31	
ธันวาคม	2560	จำานวน	31.33	ล้านหุ้น	เป็นจำานวนเงิน	353.53	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	24.97	ของหุ้นสามัญท่ีออกและชำาระแล้ว

	 เงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	มียอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	จำานวน	4,091.53	ล้านหุ้น	เป็นจำานวนเงิน	
4,163.13	ล้านบาท	ซ่ึงธนาคารได้ต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าแล้วท้ังจำานวน	

	 เงินลงทุนในบริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	มียอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559	จำานวน	365.71	ล้านหุ้น	เป็นจำานวนเงิน 
622.77	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19.58	ของหุ้นสามัญท่ีออกและชำาระแล้ว	ในปี	2560	ธนาคารได้ลงทุนเพ่ิมจำานวน	101.25	ล้านหุ้น 
เป็นจำานวนเงิน	374.62	 ล้านบาท	 ทำาให้ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัททิพยประกันชีวิต	 จำากัด	(มหาชน)	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560 
จำานวน	466.96	ล้านหุ้น	เป็นจำานวนเงิน	997.39	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	25.00	ของหุ้นสามัญท่ีออกและชำาระแล้ว

5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ (ต่อ)

25.00

353.53

4,163.13

997.39

5,539.05

4,163.13

1,375.92

บริษัทหลักทรัพย์

	 จัดการกองทุน

	 ธนชาต	จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์

	 จัดการกองทุน 

	 เอ็มเอฟซี	จำากัด	  

	 (มหาชน)

ธนาคารอิสลาม

	 แห่งประเทศไทย

บริษัททิพย

	 ประกันชีวิต	จำากัด	  

	 (มหาชน)

	 รวม

หัก	ค่าเผ่ือการด้อยค่า

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 สุทธิ
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5.6.3 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วม
	 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทร่วม	ดังนี้

*	ฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2560	ท่ีผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

	 กองทุนธนชาต	จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

	 กองทุนเอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	*

บริษัททิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)

รวม

542.80

1,498.84

76,544.43

18,887.68

97,473.75

328.66

1,241.90

16,330.03

5,321.10

9,438.37

(											)

(									)

(											)

(											)

457.44

1,579.47

82,063.47

15,338.71

99,439.09

169.40

240.51

98,784.63

10,671.14

109,865.68

288.04

1,338.96

16,721.16

4,667.57

10,426.59

214.14

256.94

92,874.46

13,566.58

106,912.12

ชื่อบริษัท สินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมหนี้สินรวม หนี้สินรวมส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบแสดงฐานะการเงิน

2560

“ตรวจสอบแล้ว”

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

	 กองทุนธนชาต	จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

	 กองทุนเอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษัททิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)

รวม

1,342.02

921.77

         -

7,107.99

9,371.78

1,070.09

918.08

4,389.07

6,366.08

12,743.32

355.48

187.53

3,492.62

763.06

2,186.55

(										)

(										)

425.63

167.37

       -

751.48

1,344.48

ชื่อบริษัท รายได้รวม กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ กำาไร (ขาดทุน) สุทธิรายได้รวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2560

“ตรวจสอบแล้ว”

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

	 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 ธนาคารรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำานวนเงิน	372.04	 ล้านบาท 
โดยไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 เน่ืองจากธนาคารไม่มีภาระหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน

5.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ (ต่อ)
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เงินเบิกเกินบัญชี

เงินให้กู้ยืม	(หมายเหตุข้อ	5.7.2)

ต๋ัวเงิน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

หัก	 รายได้รอตัดบัญชี

	 	 รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	(หมายเหตุข้อ	5.7.4)

บวก	 ดอกเบ้ียค้างรับ

	 	 รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบ้ียค้างรับ

หัก		 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

	 	 1.	เงินสำารองข้ันต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.

	 	 	 -	รายสินเช่ือ

	 	 	 -	รายกลุ่ม	(เงินให้สินเช่ือ	ช.พ.ค.	ท่ี	สกสค.	จ่ายชำาระหน้ีแทน)

	 	 2.	เงินสำารองส่วนเกิน

หัก	 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

29,550.71

1,510,854.14

217,209.03

263.89

458.90

1,757,418.87

6,492.61

1,763,911.48

36,493.36

15,395.24

1,103.84

10.88

1,710,908.16

24,404.27

1,450,084.48

83,238.25

263.13

417.53

1,557,572.60

5,713.89

1,563,286.49

36,236.07

9,520.73

4,978.35

10.88

1,512,540.46

หน่วย	:	ล้านบาท

5.7 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

25592560

5.7.1 จำาแนกตามประเภทสินเช่ือ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ	ได้รวมสินเช่ือโครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ 
ท่ีธนาคารปล่อยกู้เอง	(หมายเหตุข้อ	5.38.2)	ดังน้ี

	 ท้ังน้ี	เงินให้สินเช่ือของธนาคารได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีเกิดจากการทำาธุรกรรมเพ่ือสนับสนุนมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐ	แต่มิใช่ 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ	ดังน้ี

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

	 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ

	 ขนาดย่อม	(SMEs)

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

	 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ

	 ขนาดย่อม	(SMEs)	ระยะท่ี	2

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร

	 และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	สำาหรับผู้ประกอบ

	 กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)

รวม

100,000.00

50,000.00

30,000.00

2,692.55

2,780.88

401.64

5,875.07

3,496.16

3,519.13

63.09

7,078.38

หน่วย	:	ล้านบาท

โครงการ วงเงิน 2560 2559
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

25592560

ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีธนาคารระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามหลักเกณฑ์ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย	จำานวน	234,884.77	ล้านบาท

เงินให้สินเช่ือ	-	โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย

	 จากอุทกภัย	ปี	พ.ศ.	2554	(หมายเหตุข้อ	5.15)

3,349.97 22,785.73

สินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ

สินเช่ือเคหะ

สินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สินเช่ือสวัสดิการ

สินเช่ือไทรทอง

สินเช่ือธุรกิจท่ัวไป

สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน

สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่

สินเช่ือห้องแถว

สินเช่ือชีวิตสุขสันต์

อ่ืนๆ

	 รวม

5.7.2 จำาแนกตามประเภทเงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม

สุทธิ
เงินให้กู้ยืม

สุทธิเงินให้กู้ยืม
ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

504,376.39

337,762.32

130,495.22

130,152.18

102,617.88

73,733.46

69,432.18

39,718.70

32,371.27

27,793.29

62,401.25

1,510,854.14

478,250.81

334,972.10

130,456.20

122,103.86

101,839.78

72,999.57

63,012.85

38,466.73

31,323.36

27,772.92

58,773.83

1,459,972.01

542,239.72

329,160.91

52,550.80

148,966.65

86,880.26

72,643.29

70,875.30

31,186.91

28,126.87

27,066.93

60,386.84

1,450,084.48

21,712.98

2,301.14

37.99

8,474.95

623.00

796.07

6,317.85

1,056.84

821.41

16.68

2,726.17

44,885.08

520,526.74

326,859.77

52,512.81

140,491.70

86,257.26

71,847.22

64,557.45

30,130.07

27,305.46

27,050.25

57,660.67

1,405,199.40

26,125.58

2,790.22

39.02

8,048.32

778.10

733.89

6,419.33

1,251.97

1,047.91

20.37

3,627.42

50,882.13

2560 2559

	 สินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ	เป็นการให้สินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครู	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน	และข้าราชการทหาร	

	 สินเช่ือสวัสดิการ	เป็นการให้สินเช่ือสวัสดิการสำาหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พนักงานหน่วยงานเอกชน	และข้าราชการบำานาญ	

	 สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน	 เป็นการให้สินเช่ือเพ่ือสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	หรือเป็นค่าใช้จ่าย 

ท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีพ	หรือชำาระหน้ีสินอ่ืนๆ	สำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย	ผู้มีรายได้ประจำา	หรือผู้ท่ียังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ	ท่ีมีความต้ังใจ 

จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย	

	 สินเช่ือไทรทอง	 เป็นการให้สินเช่ือเพ่ือการศึกษา	 เพ่ือการท่องเท่ียว	 กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์	 เพ่ือการอุปโภคบริโภค	 เพ่ือไปทำางาน 

ต่างประเทศ	และอเนกประสงค์	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เงินให้กู้ยืมสินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีหุ้นสามัญเป็นหลักประกัน	จำานวน	

3,014.26	 ล้านบาท	 และ	3,014.26	 ล้านบาท	 และเงินให้กู้ยืมอ่ืนๆ	 ได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีสำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคให้กู้ยืม 

แก่เทศบาล	จำานวน	380.02	ล้านบาท	และ	414.03	ล้านบาท	ตามลำาดับ
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5.7.3 จำาแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยู่ของลูกหน้ี

ในประเทศ

2560 2559

ในประเทศ

เงินบาท

เงินสกุลอ่ืนๆ

รวม

1,545,527.82

20.84

1,545,548.66

ต่างประเทศ ต่างประเทศ

1,746,152.80

20.84

1,746,173.64

1,757,398.03

20.84

1,757,418.87

12,023.94

-

12,023.94

11,245.23

-

11,245.23

1,557,551.76

20.84

1,557,572.60

รวม รวม

หน่วย	:	ล้านบาท

5.7.4 จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจำาแนกตามประเภทธุรกิจอ่ืนๆ	 จำานวน	1,265,288.95	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ	
จำานวน	504,376.39	 ล้านบาท	(รวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือโครงการ	 ช.พ.ค.	 ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้	 ช.พ.ค.	 ระหว่าง
สำานักงานคณะกรรมการ	สกสค.	กับธนาคารออมสิน	จำานวน	418,698.55	ล้านบาท)	และสินเช่ือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	จำานวน	295,083.13	
ล้านบาท	

ปกติ

ปกติ

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย

รวม

รวม

2560

2559

การเกษตรและเหมืองแร่

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

การสาธารณูปโภคและบริการ

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

อ่ืนๆ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร่

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

การสาธารณูปโภคและบริการ

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

อ่ืนๆ

รวม

9,370.58

44,472.69

16,112.04

73,672.35

311,858.89

1,121,411.47

1,576,898.02

8,551.04

39,108.25

13,737.60

56,901.49

309,122.81

1,007,985.00

1,435,406.19

878.92

1,148.20

880.15

2,069.66

16,623.20

118,406.48

140,006.61

402.32

768.46

721.21

1,448.19

12,442.88

67,773.66

83,556.72

90.52

80.96

56.34

495.31

1,737.53

5,826.71

8,287.37

109.20

89.40

35.18

876.22

1,481.28

6,365.07

8,956.35

79.21

112.48

205.98

198.92

2,233.01

5,444.38

8,273.98

114.39

255.06

107.50

213.76

2,053.43

6,417.62

9,161.76

680.32

841.29

466.47

2,453.88

5,311.02

14,199.91

23,952.89

612.80

559.34

446.25

2,739.39

4,062.13

12,071.67

20,491.58

11,099.55

46,655.62

17,720.98

78,890.12

337,763.65

1,265,288.95

1,757,418.87

9,789.75

40,780.51

15,047.74

62,179.05

329,162.53

1,100,613.02

1,557,572.60

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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5.7.4 จำาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน (ต่อ)

	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้จำาแนกตามประเภทธุรกิจอ่ืนๆ	 จำานวน	1,100,613.02	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 
จำานวน	542,239.72	 ล้านบาท	(รวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือโครงการ	 ช.พ.ค.	 ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้	 ช.พ.ค.	 ระหว่าง 
สำานักงานคณะกรรมการ	สกสค.	กับธนาคารออมสิน	จำานวน	444,438.80	ล้านบาท)	และสินเช่ือสวัสดิการ	จำานวน	148,966.65	ล้านบาท

5.7.5 จำาแนกตามประเภทการจัดช้ัน

1.	เงินสำารองข้ันต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.

	 จัดช้ันปกติ

	 จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ

	 จัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน

	 จัดช้ันสงสัย

	 จัดช้ันสงสัยจะสูญ

2.	เงินสำารองส่วนเกิน

	 รวม

1.	เงินสำารองข้ันต่ำาตามเกณฑ์	ธปท.

	 จัดช้ันปกติ

	 จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ

	 จัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน

	 จัดช้ันสงสัย

	 จัดช้ันสงสัยจะสูญ

2.	เงินสำารองส่วนเกิน

	 รวม

1,582,904.03

140,476.90

8,303.68

8,273.98

23,952.89

1,763,911.48

1,440,651.96

84,008.21

8,972.98

9,161.76

20,491.58

1,563,286.49

1

2

100

100

100

1

2

100

100

100

6,970.33

17,024.92

5,725.46

5,447.74

16,720.15

1,103.84

52,992.44

12,960.18

5,639.41

6,361.85

6,289.03

14,506.33

4,978.35

50,735.15

697,032.95

108,982.06

5,725.46

5,447.74

16,720.15

833,908.36

785,629.13

61,128.43

6,361.85

6,289.03

14,506.33

873,914.77

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง*
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง*
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

2560

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 เงินให้สินเช่ือท่ีจัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษได้รวมลูกหนี้เงินให้สินเช่ือโครงการ	 ช.พ.ค.	 ตามบันทึก 
ข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้	 ช.พ.ค.	 ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการ	 สกสค.	 กับธนาคารออมสิน	 ธนาคารได้กันเงินสำารอง 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมสำาหรับเงินให้สินเช่ือโครงการ	ช.พ.ค.	ท่ีจัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษจำานวน	15,395.24	ล้านบาท	และ	ณ	วันท่ี	 
31	 ธันวาคม	2559	 ธนาคารได้กันเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสำาหรับเงินให้สินเชื่อโครงการ	 ช.พ.ค.	 ท่ีจัดช้ันปกติ 
จำานวน	5,103.89	 ล้านบาท	และท่ีจัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษจำานวน	4,416.84	 ล้านบาท	โดยในงวดน้ีธนาคารได้โอนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
เพ่ิมเติมท่ีจัดช้ันปกติไปท่ีจัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษจำานวน	5,103.89	ล้านบาท

*	 ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	คำานวณจากยอดคงค้างของต้นเงินท่ีไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับหลังหักหลักประกันหรือ	มูลหน้ีหลังหักมูลค่าปัจจุบัน 
	 ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ี	หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน	ยกเว้น	ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
	 เป็นยอดสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชีออกแล้ว
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

2559

2559

2560

2560

5.7.6 สินเช่ือด้อยคุณภาพ

5.7.7 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา

5.7.8 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ	ประกอบด้วย	สินเช่ือจัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน	สงสัย	และ
สงสัยจะสูญ	โดยรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ	และเงินให้สินเช่ือท่ีเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	ดังน้ี

	 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2559	 ธนาคารมีรายได้ดอกเบ้ียรับจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีรับรู้ในงบกำาไรขาดทุน 
และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	ดังน้ี

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมียอดคงค้างของลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	ดังน้ี

2560

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา

รายได้ดอกเบ้ียรับจากการปรับโครงสร้างหน้ี	

ผลรวมของเงินลงทุนข้ันต้นตามสัญญาเช่า

หัก	รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีลูกหน้ี

	 ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า-สุทธิ

ยอดคงค้างของลูกหน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี

-

802.65

30.29 107.59 126.01 263.89

93.37

170.52

130.50

40.02

0.10

802.65

หน่วย	:	ล้านบาท

25592560

41,203.43

2.05

12,881.90

0.66

38,719.92

2.04

11,506.72

0.62

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือรวม

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือสุทธิ
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5.8 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	และ	2559	 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	จำานวน	52,992.44	 ล้านบาท	และ	50,735.15	 ล้านบาท	ตามลำาดับ 
ได้รวมค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SMEs)	และระยะท่ี	2	และโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	สำาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	จำานวน	4.92	ล้านบาท	และ	2.08	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(หมายเหตุข้อ	5.7.1)

ปกติ

ปกติ

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

สำารองส่วนเกิน

สำารองส่วนเกิน

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย

รวม

รวม

2560

2559

ยอดต้นงวด

หน้ีสงสัยจะสูญ

โอนระหว่างงวด

หน้ีสูญตัดบัญชี

ยอดปลายงวด

ยอดต้นงวด

หน้ีสงสัยจะสูญ

โอนระหว่างงวด

หน้ีสูญตัดบัญชี

ยอดปลายงวด

12,960.18

5,989.85

   -

   -

6,970.33

(										)

(								)

( 							) ( 							)

( 								) ( 								)

( 									)

11,853.67

489.19

1,595.70

   -

12,960.18

5,639.41

5,511.00

5,874.51

      -

17,024.92

2,944.16

1,065.15

1,630.10

      -

5,639.41

6,361.85

636.39

        -

        -

5,725.46

4,891.31

1,470.54

        -

        -

6,361.85

6,289.03

841.29

   -

   -

5,447.74

5,405.91

883.12

       -

       -

6,289.03

14,506.33

3,860.63

    -

1,646.81

16,720.15

11,126.46

4,428.23

      -

1,048.36

14,506.33

4,978.35

2,000.00

5,874.51

     -

1,103.84

6,204.15

2,000.00

3,225.80

        -

4,978.35

50,735.15

3,904.10

   -

1,646.81

52,992.44

42,425.66

9,357.85

     -

1,048.36

50,735.15

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

2559

ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระจ่ายตามสัญญา

ผลรวมของเงินลงทุนข้ันต้นตามสัญญาเช่า

หัก	รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีลูกหน้ี

	 ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

หัก	ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า-สุทธิ

44.06 131.66 87.41 263.13

75.16

187.97

9.19

178.78

(				 					) (				 					)

(				 					)

5.7.8 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ต่อ)
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5.9 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์รอการขายท่ีได้จากการชำาระหน้ี	แยกตามผู้ประเมินราคา	ดังน้ี

	 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมีกำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจำานวน	115.50	ล้านบาท	และ	
235.17	ล้านบาท	ตามลำาดับ

ยอดต้นงวด

ตัดจำาหน่าย

ยอดปลายงวด

อสังหาริมทรัพย์

หัก	ค่าเผ่ือการด้อยค่า

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

อสังหาริมทรัพย์

หัก	ค่าเผ่ือการด้อยค่า

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ผู้ประเมินราคาภายนอก

ผู้ประเมินราคาภายใน

	 รวม

1,749.21

710.79

2,460.00

1,062.86

571.28

1,634.14

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

1,634.14

15.37

1,618.77

2,016.81

30.98

1,985.83

365.36

3.00

362.36

758.42

16.03

742.39

1,191.22

19.19

1,172.03

375.75

0.42

375.33

2,460.00

31.56

2,428.44

1,634.14

15.37

1,618.77

10.88

-

10.88

2560

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

10.88

-

10.88

ยอดต้นงวด

ยอดต้นงวด

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

จำาหน่าย/โอน

จำาหน่าย/โอน

2559

2559

2560

2560
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5.11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ

	 ในปี	2560	 ธนาคารได้เปล่ียนแปลงการรับรู้มูลค่าท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่	 เพ่ือให้มูลค่าของท่ีดินท่ีแสดงไว้ในบัญชีมีมูลค่า 
ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ	ณ	วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	โดยใช้ราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมท่ีได้จากผู้ประเมินราคาอิสระ	
มีผลให้มูลค่าบัญชีของท่ีดินเพ่ิมข้ึนจำานวน	17,548.13	ล้านบาท

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2559	 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาท้ังจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซ่ึงมีราคาทุน 
จำานวน	6,118.93	ล้านบาท	และ	5,702.41	ล้านบาท	ตามลำาดับ

ราคาทุน

ราคาทุน

ราคาทุน

ท่ีดิน

	 ราคาทุนเดิม

	 ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม

	 ส่วนท่ีตีราคาลด

อาคาร

อุปกรณ์

สินทรัพย์

	 ระหว่างดำาเนินการ

	 	 รวม

ท่ีดิน

อาคาร

อุปกรณ์

สินทรัพย์

	 ระหว่างดำาเนินการ

	 	 รวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 รวม

2,007.15

   -

   -

6,899.25

9,876.91

732.64

19,515.95

1,834.83

6,592.30

9,376.08

776.12

18,579.33

3,133.02
3,133.02

(34.67)

 -

 -

(31.36)

(870.41)

(983.94)

(1,920.38)

(16.38)

(29.23)

(477.15)

(1,101.17)

(1,623.93)

(248.66)
(248.66)

117.15

17,547.25

(49.42)

518.04

950.94

1,069.65

20,153.61

188.70

336.18

977.98

1,057.69

2,560.55

428.67
428.67

2,089.63

17,547.25

(49.42)

7,385.93

9,957.44

818.35

37,749.18

2,007.15

6,899.25

9,876.91

732.64

19,515.95

3,313.03
3,313.03

-

-

-

3,818.16

7,515.81

-

11,333.97

-

3,565.25

6,893.37

-

10,458.62

1,777.46
1,777.46

 -

 -

 -

222.84

987.40

 -

1,210.24

 -

278.29

1,098.66

 -

1,376.95

453.02
453.02

 -

 -

 -

(27.05)

(868.72)

 -

(895.77)

 -

(25.38)

(476.22)

 -

(501.60)

(248.09)
(248.09)

    -

    -

    -

4,013.95

7,634.49

    -

11,648.44

   -

3,818.16

7,515.81

   -

11,333.97

1,982.39
1,982.39

50.30

  -

  -

369.96

  -

  -

420.26

86.17

158.46

   -

   -

244.63

1,330.64
1,330.64

(50.30)

-

-

-

-

-

(50.30)

(35.87)

211.50

 -

-

175.63

-

-

-

369.96

-

-

369.96

50.30

369.96

 -

 -

420.26

2,089.63

17,547.25

(49.42)

3,002.02

2,322.95

818.35

25,730.78

1,956.85

2,711.13

2,361.10

732.64

7,761.72

2560

2559

2560

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ

ที่ดิน อาคาร
และ อุปกรณ์

สุทธิ

ท่ีดิน อาคาร
และ อุปกรณ์

สุทธิ

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ค่าเส่ือม
ราคา

ค่าเส่ือม
ราคา

ค่าตัด
จำาหน่าย

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)

เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง)
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หน่วย	:	ล้านบาท
5.13 สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 รวม

2,959.42
2,959.42

(31.79)
(31.79)

205.39
205.39

3,133.02
3,133.02

1,472.17
1,472.17

337.04
337.04

(31.75)
(31.75)

1,777.46
1,777.46

1,355.56
1,355.56

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวดเพ่ิมข้ึน

จำาหน่าย/
โอน

จำาหน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิยอด

ปลายงวด
ค่าตัด
จำาหน่าย

	 ในปี	2560	ธนาคารมีการเปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(หมายเหตุข้อ	2.5.13)	มีผลทำาให้ค่าตัดจำาหน่าย
เพ่ิมข้ึนจำานวน	47.19	ล้านบาท	และกำาไรสุทธิลดลงด้วยจำานวนเดียวกัน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีคิดค่าตัดจำาหน่ายท้ังจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซ่ึงมีราคาทุน 
จำานวน	431.80	ล้านบาท	และ	441.77	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนจำานวน	367.58	ล้านบาท	เป็นรายการท่ีตกลงขายเงินลงทุน	แต่ยังไม่ได้รับชำาระเงิน	(Settlement)
	 พัก	-	 ซ้ือทรัพย์ขายทอดตลาดจำานวน	1,869.23	 ล้านบาท	 เป็นรายการพักยอดหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือ	 ซ่ึงจะปรับปรุงจัดสรรชำาระหน้ี 
	 เม่ือได้รับบัญชีแสดงการรับ	-	จ่ายเงินจากกรมบังคับคดีหรือสำานักงานบังคับคดีจังหวัด

	 ลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจำานวน	990.99	ล้านบาท	ประกอบด้วย
	 -	ลูกหน้ีอ่ืนสำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคจำานวน	15.59	ล้านบาท
	 -	รอโอนลูกหน้ี	-	 เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจำานวน	0.44	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยลูกหน้ีกรณีทุจริตจำานวน	276.51	 ล้านบาท 
	 	 หักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจำานวน	และลูกหน้ีเงินขาดบัญชีจำานวน	12.80	ล้านบาท	หักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจำานวน	12.36	ล้านบาท 
	 	 คงเหลือจำานวน	0.44	ล้านบาท
	 -	รอโอนลูกหน้ี	-	อ่ืนๆ	จำานวน	280.98	ล้านบาท
	 -	และอ่ืนๆ	อีกจำานวน	693.98	ล้านบาท

รายได้ค้างรับ

สิทธิการเช่า

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน

พัก-ซ้ือทรัพย์ขายทอดตลาด

ลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด

	 รวม

1,270.38

29.42

367.58

1,869.23

990.99

4,527.60

1,223.80

26.97

292.04

1,095.17

964.19

3,602.17

25592560
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หน่วย	:	ล้านบาท

25592560

2560 2559

หน่วย	:	ล้านบาท

5.14.2 เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัย

	 เงินฝากออมทรัพย์จำานวน	491,389.01	 ล้านบาท	 ได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน	(ทช.1)	 จำานวน	108.77	 ล้านบาท	 ท่ีพนักงาน 
ไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

	 เงินรับฝากอ่ืนๆ	จำานวน	3,087.86	 ล้านบาท	ได้รวมเงินท่ีผู้ฝากทอดท้ิงและเงินฝากไม่เคล่ือนไหวจำานวน	3,084.67	 ล้านบาท	 ซ่ึงเป็น
บัญชีเงินฝากท่ีมียอดคงเหลือไม่เกิน	10,000.00	 บาท	 ท่ีผู้ฝากไม่มาติดต่อกับธนาคารตามระยะเวลาท่ีกำาหนด	 ธนาคารยังไม่รับรู้ดอกเบ้ีย
ค้างจ่ายและจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียเม่ือผู้ฝากมาติดต่อ	สำาหรับบัญชีท่ีมียอดคงเหลือไม่เกิน	500.00	บาท	ธนาคารจะหักไว้เป็นรายได้ค่ารักษา
บัญชีในอัตราท่ีธนาคารประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี	44	(พ.ศ.	2546)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน	 พ.ศ.	2489 
ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

ดอกเบ้ียเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่าย	(หมายเหตุข้อ	5.18)

	 รวม

54,725.87

21,424.36

76,150.23

55,129.53

17,429.93

72,559.46

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมีหน้ีสินของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัย	ดังน้ี

5.14 เงินรับฝาก

5.14.1 จำาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม

ออมทรัพย์

จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา

	 -	ออมทรัพย์พิเศษท่ีมีระยะเวลา

	 -	ประจำา

	 -	สลากออมสินและพันธบัตร

	 -	เงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

	 	 -	ท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัย

	 	 -	ท่ีมีลักษณะเป็นการรับฝากเงิน

เงินรับฝากอ่ืนๆ	

	 รวม

259,924.93

410,990.34

900,286.61

54,725.87

61,776.27

273,356.98

418,749.74

833,565.47

55,129.53

69,001.89

2,757.02

481,870.08

1,649,803.61

2,910.39

2,137,341.10

2,941.40

491,389.01

1,687,704.02

3,087.86

2,185,122.29

ประเภทเงินรับฝาก
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2560 2559

5.14.3 จำาแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผู้ฝาก

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

เงินบาท
รวม

2,182,040.32
2,182,040.32

2,134,115.68
2,134,115.68

3,081.97
3,081.97

3,225.42
3,225.42

2,185,122.29
2,185,122.29

2,137,341.10
2,137,341.10

2560

หนี้สินเพิ่ม (ลด)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

อัตราการคิดลด
	 เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	0.25
	 ลดลง	ร้อยละ	0.25
อัตราการเสียชีวิต
	 เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	25.00
	 ลดลง	ร้อยละ	25.00
อัตราการขาดอายุ
	 เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	25.00
	 ลดลง	ร้อยละ	25.00
ค่าใช้จ่าย
	 เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	10.00
	 ลดลง	ร้อยละ	10.00

(2,072.65)
2,173.56

47.49
(30.54)

(57.09)
57.19

247.02
(247.02)

ในประเทศ

	 ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

	 	 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ

ธนาคารพาณิชย์

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สถาบันการเงินอ่ืน

	 รวมในประเทศ

7.35

2.09

1.95

5,370.31

5,381.70

2,342.68

86,750.02

665.00

16,066.40

105,824.10

2,350.03

86,752.11

666.95

21,436.71

111,205.80

เมื่อทวงถาม เมื่อทวงถามมีระยะเวลา มีระยะเวลารวม รวม

2560 2559

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	จำานวน	111,205.80	ล้านบาท	และ	101,313.06	ล้านบาท 
ตามลำาดับ	ได้รวมต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีธนาคารเป็นผู้ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย	จำานวน	2,342.68	ล้านบาท 
และ	15,932.51	 ล้านบาท	ตามลำาดับ	 เพ่ือนำาไปให้กู้ยืมแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	ตามพระราชกำาหนดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	 พ.ศ.	2555	 ลงวันท่ี	26	 มกราคม	2555	 และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ี	สกง.	12/2555	เร่ืองการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี	พ.ศ.	2554	ลงวันท่ี	16	กุมภาพันธ์	2555 

5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน)

35.92

20.94

2.81

4,523.27

4,582.94

15,932.51

61,350.15

2,000.00

17,447.46

96,730.12

15,968.43

61,371.09

2,002.81

21,970.73

101,313.06

	 ธนาคารได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีใช้วัดมูลค่าหน้ีสินของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวท่ีมี
ลักษณะเป็นการประกันภัย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ดังน้ี
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ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

	 บำาเหน็จ/บำานาญ

	 บำาเหน็จดำารงชีพ

	 บำาเหน็จพิเศษ

	 เงินชดเชย

	 ของท่ีระลึกเม่ือเกษียณอายุ

	 ของท่ีระลึกเม่ือปฏิบัติงานมานาน

ภาระผูกพันอ่ืน	(หมายเหตุข้อ	5.23.1)

ภาระผูกพันท่ีอาจเกิดจากธนาคารถูกฟ้องร้องคดี

	 (หมายเหตุข้อ	5.23.2)	

	 รวมประมาณการหน้ีสิน

45,771.11

2,059.01

2,458.56

3,932.96

122.53

255.91

38,525.96

1,996.45

1,995.91

3,176.49

113.82

362.5154,600.08

1,081.69

0.55

55,682.32

46,171.14

1,081.69

1.11

47,253.94

5.17 ประมาณการหน้ีสิน

หุ้นกู้	วงเงิน	50,000.00	ล้านบาท

	 คร้ังท่ี	1/2560	เม่ือวันท่ี	23	กุมภาพันธ์	2560	ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	จำานวน	36,000.00	ล้านบาท	อายุหุ้นกู้	5	ปี 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ	2.36	ต่อปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	กำาหนดชำาระดอกเบ้ียทุก	6	เดือนในวันท่ี	23	เดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมของทุกปี

	 คร้ังท่ี	2/2560	เม่ือวันท่ี	11	พฤษภาคม	2560	ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	จำานวน	14,000.00	ล้านบาท	อายุหุ้นกู้	5	ปี	
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ	2.33	ต่อปี	ตลอดอายุหุ้นกู้	กำาหนดชำาระดอกเบ้ียทุก	6	เดือนในวันท่ี	11	เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี

5.16 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

หน่วย	:	ล้านบาท

2560 2559

หุ้นกู้

	คร้ังท่ี	1/2560

	คร้ังท่ี	2/2560

		รวม

สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบ
กำาหนด
ไถ่ถอน

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

บาท

บาท

2.36

2.33

2565

2565

36,000.00

14,000.00

50,000.00

36,000.00

14,000.00

50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วย	:	ล้านบาท

2560 2559

วงเงินตามโครงการท้ังส้ิน	300,000.00	 ล้านบาท	 เป็นเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงินกู้ยืมไม่เกิน	210,000.00	 ล้านบาท	
และเป็นเงินของสถาบันการเงินไม่ต่ำากว่า	90,000.00	ล้านบาท	(หมายเหตุข้อ	5.7.1)	ซ่ึงเบิกใช้วงเงินท่ีจัดสรรได้จนกว่าจะเต็มจำานวนหรือ 
จนถึงวันท่ี	31	 ธันวาคม	2556	 โดยต๋ัวสัญญาใช้เงินมีอายุไม่เกิน	5	 ปี	 นับแต่วันท่ีออกและไม่เกินวันท่ี	31	 ธันวาคม	2561	 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเรียกเก็บดอกเบ้ียจากสถาบันการเงิน	ในอัตราร้อยละ	0.01	ต่อปี	และธนาคารเรียกเก็บจากผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
ไม่เกินร้อยละ	3.00	ต่อปี	เม่ือธนาคารได้รับชำาระหน้ีท้ังหมดหรือบางส่วนก่อนวันท่ีต๋ัวสัญญาใช้เงินถึงกำาหนด	ธนาคารต้องชำาระหน้ีให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามสัดส่วนท่ีได้รับชำาระรวมดอกเบ้ีย	 ธนาคารจะรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายจากยอดคงเหลือของต๋ัวสัญญาใช้เงินทุกวันส้ินเดือน 
และชำาระดอกเบ้ียสำาหรับยอดต๋ัวสัญญาใช้เงินคงค้างปีละ	2	งวด	คือส้ินเดือนมิถุนายน	และส้ินเดือนธันวาคม	ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเรียกเก็บในวันทำาการแรกของเดือนถัดไป

5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน) (ต่อ)
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ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ยอดคงเหลือต้นงวด

	 ต้นทุนบริการปัจจุบัน

	 ต้นทุนดอกเบ้ีย

	 ขาดทุน	(กำาไร)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 -	ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

	 -	ข้อสมมติทางการเงิน

	 -	จากการจ่ายชำาระผลประโยชน์

เงินตอบแทนพิเศษ

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหว่างงวด

	 รวมภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

	 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สามารถกระทบยอดได้	
ดังน้ี

	 การวัดมูลค่าภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	ธนาคารจะวัดมูลค่าจากข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยไม่บ่อยกว่าทุก	3	 ปี	หากไม่มีเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญ	 ซ่ึงในไตรมาส	1	 ปี	2560	 ธนาคารได้ประเมินมูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันสำาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	 จากผลการคำานวณมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 จำานวน	6,843.44	 ล้านบาท	 และกำาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนจำานวน	104.80	ล้านบาท	ต่อมา	ณ	วันส้ินรอบระยะเวลารายงานธนาคารได้ทบทวน
ข้อสมมติเก่ียวกับอัตราการเสียชีวิตจากตารางมรณะไทยปี	2560	 ท่ีใช้ทดแทนตารางมรณะเดิม	(ตารางมรณะไทยปี	2551)	 ตามคำาส่ัง 
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	 ซ่ึงมีผลกระทบทำาให้ภาระผูกพันผลประโยชน์ 
ของพนักงานเพ่ิมข้ึน	โดยมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน	จำานวน	
427.52	ล้านบาท	และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน	จำานวน	1.74	ล้านบาท 
รวมเป็นผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน	จำานวน	7,270.96	ล้านบาท	
รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนผ่านกำาไรสะสม	 และกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน	
จำานวน	103.06	ล้านบาท	รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน	โดยมีข้อมูลสมมติท่ีใช้ในการคำานวณสำาหรับปี	2560-2562	ดังน้ี

46,171.14

1,437.22

1,721.59

899.05

7,713.75

(1,444.90)

          -

(1,897.77)

54,600.08

45,183.75

1,291.45

1,951.89

          -

          -

          -

839.78

(3,095.73)

46,171.14

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

หน่วย	:	ล้านบาท

อัตราคิดลดเฉล่ีย

อัตราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียพนักงาน

อัตราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียลูกจ้าง

อัตราการลาออกเฉล่ียพนักงาน

อัตราการลาออกเฉล่ียลูกจ้าง

อัตราการเสียชีวิต

เกษียณอายุก่อนกำาหนด

เกษียณอายุปกติ

3.37%

4.00%	-	10.00%

6.00%

0.00%	-	1.50%

0.00%	-	20.00%

ตารางมรณะไทยปี	2560

55	ปี-น้อยกว่า	60	ปี

60	ปี

4.50%

4.00%	-	12.00%

3.50%

0.00%	-	1.00%

0.00%	-	7.00%

ตารางมรณะไทยปี	2551

55	ปี-น้อยกว่า	60	ปี

60	ปี

2560

2560

2559

2559
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จำานวนเงินและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ของหนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระภายใน	1	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	1	ปี	ถึง	2	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	2	ปี	ถึง	3	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	3	ปี	ถึง	4	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	4	ปี	ถึง	5	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	5	ปี	ถึง	10	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	10	ปี	ข้ึนไป

2,092.69

2,232.45

2,386.90

2,535.93

2,653.91

15,777.91

100,498.10

675.66

869.67

1,119.31

1,441.45

1,619.51

11,626.15

115,615.86

หน่วย	:	ล้านบาท

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	 อัตราคิดลด

	 	 เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	0.50

	 	 ลดลง	ร้อยละ	0.50

	 อัตราการข้ึนเงินเดือน

	 	 เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	1.00

	 	 ลดลง	ร้อยละ	1.00

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

	 อัตราคิดลด

	 	 เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	0.50

	 	 ลดลง	ร้อยละ	0.50

	 อัตราเงินเฟ้อ

	 	 เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	1.00

	 	 ลดลง	ร้อยละ	1.00

ระยะเวลาการจ่ายชำาระผลประโยชน์ของพนักงานถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก 20	ปี 23	ปี

(3,667.59)

4,098.42

3,640.53

(3,224.45)

(11.78)

12.78

32.33

(27.69)

2560

2560

2559

2559

ประมาณการหนี้สินเพิ่ม (ลด)
2560

	 ธนาคารได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ดังน้ี

	 ข้อมูลเก่ียวกับประมาณการครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์ของพนักงาน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ดังน้ี

หน่วย	:	ล้านบาท

5.17 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ)
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หน่วย	:	ล้านบาท

2560 2559

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย	จำานวน	49,425.11	ล้านบาท	และ	43,425.42	ล้านบาท 
ตามลำาดับ	 ได้รวมดอกเบ้ียเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่ายท่ีมีลักษณะเป็นการประกันภัยจำานวน	21,424.36	 ล้านบาท 
และ	17,429.93	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(หมายเหตุข้อ	5.14.2)

เช็ครอเข้าบัญชีผู้ฝาก

พัก-ทรัพย์สินรอการขาย

เจ้าหน้ีอ่ืนและหน้ีสินเบ็ดเตล็ด

รอการปรับปรุง-สินเช่ือ

	 รวม

1,505.71

917.63

374.55

0.24

2,798.13

1,889.27

443.96

608.67

0.06

2,941.96

5.18 ดอกเบ้ียเงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย

5.19 หน้ีสินอ่ืน

5.20 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง

	 มูลค่าเงินลงทุน

ส่วนแบ่งกำาไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

	 ในบริษัทร่วม

	 	 รวม

    -

9,239.58

58.41

9,297.99

    -

3,610.66

16.56

3,627.22

17,547.25

6,618.03

72.19

24,237.47

    -

5,628.92

41.85

5,670.77

17,547.25

15,857.61

130.60

33,535.46

    -

9,239.58

58.41

9,297.99

2560

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระภายใน	1	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	1	ปี	ถึง	2	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	2	ปี	ถึง	3	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	3	ปี	ถึง	4	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	4	ปี	ถึง	5	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	5	ปี	ถึง	10	ปี

	 ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระเกินกว่า	10	ปี	ข้ึนไป

20.50

12.61

21.89

20.25

23.57

106.92

741.47

30.17

29.47

18.95

32.10

28.85

159.10

791.58

หน่วย	:	ล้านบาท

2560 2559

5.17 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ)
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2560 2559

5.22 สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพันและข้อจำากัด

	 ในการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2559	ธนาคารได้นำาส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเม่ือวันท่ี	20	ตุลาคม	2559	จำานวน	3,020.00	ล้านบาท 
คงเหลือท่ีต้องนำาส่งในปี	2560	จำานวน	10,098.00	ล้านบาท	ซ่ึงได้นำาส่งรายได้แผ่นดินไปเม่ือวันท่ี	4	เมษายน	2560	และได้นำาส่งรายได้แผ่นดิน 
เพ่ิมเติม	เม่ือวันท่ี	18	ธันวาคม	2560	จำานวน	786.00	ล้านบาท	รวมนำาส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2559	จำานวน	
13,904.00	ล้านบาท	และธนาคารได้จัดสรรกำาไรสุทธิสำาหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี	30	มิถุนายน	2560	นำาส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาล	
งวดท่ี	1	เม่ือวันท่ี	20	ตุลาคม	2560	จำานวน	5,739.00	ล้านบาท

	 ในการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2558	ธนาคารได้นำาส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเม่ือวันท่ี	15	ตุลาคม	2558	จำานวน	3,545.00	ล้านบาท 
คงเหลือท่ีต้องนำาส่งในปี	2559	จำานวน	9,837.00	ล้านบาท	ซ่ึงได้นำาส่งรายได้แผ่นดินไปเม่ือวันท่ี	30	มีนาคม	2559	และได้นำาส่งรายได้แผ่นดิน 
เพ่ิมเติม	 เม่ือวันท่ี	28	 มิถุนายน	2559	 จำานวน	65.00	 ล้านบาท	 รวมนำาส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2558 
จำานวน	13,447.00	ล้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

	 -	หลักประกันการทำาธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน

ทรัพย์สินรอการขาย

	 	 	 รวม

87,454.94

262.51

87,717.45

61,804.54

129.76

61,934.30

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง

	 มูลค่าเงินลงทุน

	 	 รวม

2560

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

5.21 การจัดสรรกำาไรสุทธิ
	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	อนุมัติให้ธนาคารจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2559	และ	2558	ดังน้ี

กำาไรสุทธิประจำาปี

สำารองเพ่ือการขยายงาน

โบนัสกรรมการ

โบนัสพนักงาน

นำาส่งรายได้แผ่นดิน

  -

9,239.58

9,239.58

    -

3,610.66

3,610.66

17,547.25

6,618.03

24,165.28

25,945.97

2,594.60

4.04

3,355.54

13,904.00

22,698.82

2,269.88

3.34

3,258.92

13,447.00

    -

5,628.92

5,628.92

17,547.25

15,857.61

33,404.86

    -

9,239.58

9,239.58

กำาไรปี 2559 กำาไรปี 2558

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

5.20 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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2560 2559

5.23 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้า

5.23.1 ภาระผูกพันมี ดังน้ี

5.23.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องคดี

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมีภาระผูกพันจากการค้ำาประกันอ่ืน	จำานวนเงิน	5,484.65	ล้านบาท	และ	5,193.39	ล้านบาท 
ตามลำาดับ	ซ่ึงธนาคารได้กันเงินสำารองเพ่ือรองรับความเสียหาย	โดยรับรู้ในประมาณการหน้ีสิน	จำานวน	1,081.69	ล้านบาท	และ	1,081.69	
ล้านบาท	ตามลำาดับ	(หมายเหตุข้อ	5.17)

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 ธนาคารมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาล	 เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายโดย 
ไม่สามารถกำาหนดค่าเสียหายท่ีจะต้องชดใช้เป็นจำานวนท่ีแน่นอนได้	 จำานวน	81	 คดี	 เป็นทุนทรัพย์รวมจำานวนเงิน	380.23	 ล้านบาท 
ในจำานวนน้ีได้รวมคดีท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา	 ซ่ึงธนาคารได้ประเมินผลเสียหาย	 โดยรับรู้ในประมาณการหน้ีสินจำานวน	
0.55	ล้านบาท	(หมายเหตุข้อ	5.17)

ภาระตามต๋ัวเงินค่าสินค้านำาเข้าท่ียังไม่ได้ครบกำาหนด

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

ภาระผูกพันอ่ืน

	 -	วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลูกค้ายังไม่ได้ถอน

	 -	การค้ำาประกันอ่ืน

	 รวม

5.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

1.	บริษัทร่วม

	 	 รวม

2.	รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้อง

	 กิจการท่ีผู้บริหารสำาคัญและบุคคลใกล้ชิด

	 มีอำานาจควบคุมหรือมีอำานาจควบคุมร่วม	หรือ

	 เป็นผู้บริหารสำาคัญ

	 	 รวม

3.	รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

	 ผู้บริหารสำาคัญและบุคคลใกล้ชิด

	 	 รวม

	 	 รวมท้ังส้ิน

743.09

743.09

40,059.77

40,059.77

367.03

367.03

41,169.89

833.35

833.35

17,392.56

17,392.56

394.14

394.14

18,620.05

7.43

7.43

70.18

70.18

1.34

1.34

78.95

8.33

8.33

20.01

20.01

1.53

1.53

29.87

2560

เงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม

ยอดคงค้าง ยอดคงค้างค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

เงินรับฝาก เงินรับฝาก

285.41

285.41

1,142.75

1,142.75

622.57

622.57

2,050.73

345.14

345.14

189.21

189.21

550.52

550.52

1,084.87

หน่วย	:	ล้านบาท

          -

48.10

26,032.25

5,484.65

31,565.00

3.54

           -

23,468.41

5,193.39

28,665.34
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2560 2559

หน่วย	:	ล้านบาท

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารมีสัญญาเช่าระยะยาวท่ีมีอายุสัญญา	1	-	29	ปี	โดยมีระยะเวลาในสัญญาต้ังแต่	ปี	2533	-	2582	
ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าท่ีดิน	และ/หรืออาคารจำานวน	637	สัญญา	และสัญญาเช่ารถยนต์จำานวน	28	สัญญา	ซ่ึงมีภาระท่ีจะต้องจ่าย
ค่าเช่าในอนาคตประมาณ	1,701.50	ล้านบาท

	 ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร	 นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ	 ซ่ึงได้แก่ 
ค่าเบ้ียประชุม	เงินเดือน	โบนัส	ค่าพาหนะและสวัสดิการต่างๆ	ตามระเบียบธนาคาร

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำาคัญ	มีดังนี้

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าท่ีดินและ/หรืออาคาร	และค่าเช่ารถยนต์	โดยมีส่วนท่ีครบ
กำาหนดชำาระตามระยะเวลานับต้ังแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน	ดังน้ี

5.25 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ

5.26 สัญญาเช่าระยะยาว

ผลประโยชน์ระยะส้ัน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

	 รวม

ระยะเวลาคงเหลือ

ระยะเวลาคงเหลือ

จำานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา

จำานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกิน 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

รวม

366.57

67.99

0.15

434.71

336.55

64.31

0.22

401.08

2560

2559

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

สัญญาเช่าท่ีดินและ/หรืออาคาร

สัญญาเช่ารถยนต์

	 รวม

สัญญาเช่าท่ีดินและ/หรืออาคาร

สัญญาเช่ารถยนต์

	 รวม

1	ม.ค.	2561-17	ธ.ค.	2582

1	ม.ค.	2561-31	ต.ค.	2565

1	ม.ค.	2560-17	ธ.ค.	2582

1	ม.ค.	2560-28	ธ.ค.	2564

358.09

377.93

736.02

358.54

381.22

739.76

3.01

      -

3.01

3.90

      -

3.90

256.47

706.00

962.47

328.03

948.18

1,276.21

617.57

1,083.93

1,701.50

690.47

1,329.40

2,019.87
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5.27 ฐานะและผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญจำาแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
5.27.1 ฐานะจำาแนกตามธุรกรรม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560 2559

2560 2559

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

รายการระหว่างธนาคารและ

	 ตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

	 ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและ

	 ตลาดเงินสุทธิ	(หน้ีสิน)

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

รวม

รวม

รวม

2,664,410.55

462,668.65

237,320.73

1,710,908.16

2,185,122.29

111,205.80

50,000.00

2,664,410.55

462,668.65

237,320.73

1,710,908.16

2,185,122.29

111,205.80

50,000.00

2,510,033.40

479,790.21

283,914.13

1,512,540.46

2,137,341.10

101,313.06

   -

2,510,033.40

479,790.21

283,914.13

1,512,540.46

2,137,341.10

101,313.06

   -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,663,828.13

462,668.65

236,738.31

1,710,908.16

2,185,122.29

111,205.80

50,000.00

2,663,828.13

462,668.65

236,738.31

1,710,908.16

2,185,122.29

111,205.80

50,000.00

2,509,588.11

479,790.21

283,468.84

1,512,540.46

2,137,341.10

101,313.06

   -

2,509,588.11

479,790.21

283,468.84

1,512,540.46

2,137,341.10

101,313.06

    -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์รวม

รายการระหว่างธนาคารและ

	 ตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

	 ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและ

	 ตลาดเงินสุทธิ	(หน้ีสิน)

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม
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5.27.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามธุรกรรม

5.28 รายได้ดอกเบ้ีย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้า

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

เงินให้สินเช่ือ

การให้เช่าซ้ือ

	 รวมรายได้ดอกเบ้ีย

6,384.06

16.29

4,490.10

87,468.19

6.00

98,364.64

6,785.53

23.75

4,674.72

87,393.93

6.78

98,884.71

2560 2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

รายได้ดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและ

	 บริการสุทธิ

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืนๆ

กำาไรสุทธิ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

รวม

รวม

รวม

98,364.64

42,448.21

55,916.43

5,765.72

9,761.33

40,167.97

31,275.51

98,364.64

42,448.21

55,916.43

5,765.72

9,761.33

40,167.97

31,275.51

98,884.71

40,337.47

58,547.24

4,815.55

8,874.23

46,133.08

26,103.94

98,884.71

40,337.47

58,547.24

4,815.55

8,874.23

46,133.08

26,103.94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,364.64

42,448.21

55,916.43

5,765.72

9,695.89

40,167.97

31,210.07

98,364.64

42,448.21

55,916.43

5,765.72

9,695.89

40,167.97

31,210.07

98,884.71

40,337.47

58,547.24

4,815.55

8,716.26

46,133.08

25,945.97

98,884.71

40,337.47

58,547.24

4,815.55

8,716.26

46,133.08

25,945.97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายได้ดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและ

	 บริการสุทธิ

รายได้จากการดำาเนินงานอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่ืนๆ

กำาไรสุทธิ
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2559

2559

2560

2560

5.29 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

5.30 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

เงินรับฝาก

เงินรางวัล

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เงินนำาส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	

ตราสารหน้ีท่ีออก

	 -	หุ้นกู้

เงินกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

โอนไปค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียธุรกรรมนโยบายรัฐ	(หมายเหตุข้อ	5.38.7)

	 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	 การรับรอง	รับอาวัล	และการค้ำาประกัน

	 ค่าธรรมเนียม	ATM

	 รายได้จากบัตร	VISA

	 ค่าธรรมเนียมเงินกู้

	 รายได้ค่านายหน้า

	 อ่ืนๆ	

	 โอนไปรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	 	 จากลูกหน้ีธุรกรรมนโยบายรัฐ	(หมายเหตุข้อ	5.38.6)

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

	 ค่าใช้จ่าย	ATM	Pool

	 ค่าใช้จ่ายบริการระบบ	Mobile	Banking

	 ค่าบริการโทรคมนาคม

	 อ่ืนๆ

	 โอนไปค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ	(หมายเหตุข้อ	5.38.7)

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

27,794.21

11,519.77

1,220.56

4,942.06

936.25

2.50

3.17

3,970.31

42,448.21

51.35

852.36

1,329.34

1,004.73

1,774.50

1,449.11

10.82

6,450.57

234.09

153.35

238.08

134.93

75.60

684.85

5,765.72

29,019.03

10,407.90

1,214.02

3,446.08

      

       -

       -

       -

3,749.56

40,337.47

(									)( 									)

42.62

855.93

1,103.37

810.34

1,461.86

1,093.90

24.19

5,343.83

235.54

79.82

221.73

50.27

59.08

528.28

4,815.55

(						)

( 						)

( 						)

( 						)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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หน่วย	:	ล้านบาท

25592560

หน่วย	:	ล้านบาท

25592560

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

5.31 กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

5.32 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน

5.33 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเช่ือ

1.	กำาไร	(ขาดทุน)	จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

	 เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปล่ียน

	 ตราสารหน้ี

	 รวม

2.	กำาไร	(ขาดทุน)	จากการป้องกันความเส่ียง

รวมท้ังส้ิน

ค่าตอบแทนหน่วยงาน-สินเช่ือ

ค่าตอบแทนหน่วยงาน-สินเช่ือเพ่ือสังคม

โอนไปค่าใช้จ่ายดำาเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รวม

	 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 และ	2559	 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำาระสินเช่ือ	 จำานวน	2,811.90	 ล้านบาท 
และ	3,113.63	 ล้านบาท	 ได้รวมเงินสนับสนุนพิเศษสำาหรับเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานในการนำาส่งเงินเพ่ือชำาระหน้ีเงินให้สินเช่ือ 
ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ	สกสค.	จำานวน	2,533.35	 ล้านบาท	และ	2,773.89	 ล้านบาท 
ตามลำาดับ

1,080.77

80.26

1,000.51

1,090.44

89.93

(									)

(									)

( 							)

( 							)

63.21

3,059.08

310.39

2,811.90

290.12

69.34

220.78

405.29

184.51

74.14

3,387.70

348.21

3,113.63

(							)(							)

หน่วย	:	ล้านบาท

25592560

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

1.	กำาไรจากการขาย

	 เงินลงทุนเผ่ือขาย

	 รวม

2.	กลับรายการ	(ขาดทุน)	จากการด้อยค่า

	 ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผ่ือขาย

	 รวม	

รวมท้ังส้ิน

159.09

159.09

98.10

98.10

257.19

177.68

177.68

156.03

156.03

21.65

(							)

( 							)
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เงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพ

ค่าใช้จ่ายเงินประเดิม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประเดิม

	 รวม

470.22

1,090.02

340.67

1,900.91

457.58

2,152.04

491.09

3,100.71

5.34 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่า

76.77

        -

3,904.10

357.08

4,184.41

70.29

257.24

9,357.85

518.10

9,548.42

(						)

(							)

(						)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

2559

2559

2560

2560

5.35 โครงการสมทบเงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพ

5.36 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

5.37 สำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนด

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รวม

	 ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม	 ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีปราศจากดอกเบ้ียโดยมีประเภทบัญชี 
ท่ีให้บริการ	ได้แก่	เงินฝากวาดิอ๊ะฮ์	ฮัจย์และอุมเราะฮ์	มูฎอรอบ๊ะฮ์	และการลงทุนหาผลประโยชน์คือ	การให้เช่าซ้ือ	การขายสินค้าผ่อนส่ง 
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ	 และการร่วมทุน	 ธนาคารเปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือเดือนธันวาคม	2541	 ปัจจุบันมีสาขาท่ีเปิดให้บริการ
ทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม	ระบบ	ONLINE	(เปิดบัญชีเงินฝากใหม่)	จำานวน	343	สาขา	ในจำานวนน้ีมีสาขาท่ีเปิดให้บริการทางการ
เงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ	(ประเภทบัญชีท่ีให้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์)	จำานวน	243	สาขา

	 ธนาคารออมสินได้บริหารจัดการกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคมาจนครบกำาหนดกรอบระยะเวลา
ส้ินสุดโครงการตามโครงการลงทุนเพ่ือสังคมของกระทรวงการคลัง	 ซ่ึงกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคารออมสินยุติการบริหารจัดการ
กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม	 และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่อไป	 โดยจัดต้ังสำานักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาคเพ่ือดำาเนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนสำานักงานกองทุนเพ่ือสังคม	 มีลักษณะเป็นหน่วยงานอิสระ 
ภายใต้การกำากับของธนาคารออมสิน	 โดยให้มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตามรูปแบบเดิม	 และอนุญาตให้ธนาคารออมสิน 
ให้กู้ร่วมกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในลักษณะ	Syndication	Loan	สำาหรับโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค	ในวงเงินไม่เกิน	1,000.00	ล้านบาท	ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับท่ี	408	ว่าด้วยสำานักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาค	 โดยได้รับค่าบริหารจัดการในอัตราร้อยละ	10.00	 ของยอดเงินกู้ท่ีเบิกจ่ายตามสัญญาเงินกู้โดยคำานวณ	ณ	 วันท่ีทำาการ 
เบิกจ่ายตามสัญญากู้เงิน	 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นผู้จัดการและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	 ระหว่างกระทรวงการคลัง 
กับธนาคารออมสิน	เลขท่ี	1/2549	ลงวันท่ี	30	มิถุนายน	2549	(แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี	2)	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารให้สำานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคกู้ยืมเงินจำานวน	473.86	ล้านบาท
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หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

2559

2559

2560

2560

สินทรัพย์

หน้ีสิน

ส่วนของทุน

รายได้

ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและ

	 ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ	(หมายเหตุข้อ	5.38.2)

ลูกหน้ีรอการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ	(หมายเหตุข้อ	5.38.4)

รวมสินทรัพย์

รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ	(หมายเหตุข้อ	5.38.6)

หัก	ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ	(หมายเหตุข้อ	5.38.7)

หัก	หน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับ

	 ธุรกรรมนโยบายรัฐ	(หมายเหตุข้อ	5.34)

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

หน้ีสิน

เจ้าหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ	(หมายเหตุข้อ	5.38.5)

รวมหน้ีสิน

186,373.78

2,371.96

188,745.74

5,948.82

7,236.46

357.08

1,644.72(										) (										)

-

-

187,120.25

3,257.77

190,378.02

5,474.89

7,170.11

518.10

2,213.32

308.45

308.45

สินทรัพย์และหนี้สิน

รายได้และค่าใช้จ่าย

5.38 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)

5.38.1 ข้อมูลโดยสรุปสำาหรับธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย	:	ล้านบาท

25592560

396.61

0.81

179.17

24.00

14.17

428.74

1.03

169.34

25.68

18.27

	 ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2548	งบการเงินของธนาคารที่เสนอ	ได้รวมรายการบัญชีของสำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค	ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร	โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว

	 งบการเงินของสำานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคที่รวมอยู่ในงบการเงินของธนาคาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	
(หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว)	ประกอบด้วย
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โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ 25592560

1.โครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 
ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัยในปี	2553

วงเงิน	2,000.00	ล้านบาท	
ให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยท่ีได้รับผล 
กระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในปี	2553	ในอัตราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ	0.50	ต่อเดือน	ตลอดอายุสัญญากู้

รัฐบาลชดเชยความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

2553-2559 0.17 0.32

2.โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ
ใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

วงเงิน	25,000.00	ล้านบาท
ให้สินเช่ือผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	
ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	0.01	ต่อปี

รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำา	12	เดือน	สำาหรับผู้ฝากท่ัวไปสูงสุด	บวก	ค่าใช้จ่าย
ดำาเนินงานร้อยละ	0.98	 ต่อปี	 หัก	 อัตราผลตอบแทนจาก
การให้กู้ร้อยละ	0.01	ต่อปี

					2553-2556
ขยายระยะเวลา
คร้ังท่ี	1	ถึงส้ินปี	2557
คร้ังท่ี	2	ถึงส้ินปี	2560
คร้ังท่ี	3	ถึงส้ินปี	2565

13,284.88 17,233.11

3.โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนา
ร ะบบ ป้อ ง กัน อุทก ภัย โ ดย
ธนาคารออมสินให้แก่นิคม/สวน/
เขตอุตสาหกรรม

วงเงิน	15,000.00	ล้านบาท
ให้สินเช่ือแก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรมเอกชนโดยตรง	
6	แห่ง	ได้แก่	บางปะอิน	บางกะด่ี	โรจนะ	ไฮเทค	นวนคร	
และสหรัตนนคร	เพ่ือพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย	ในอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ	0.01	ต่อปี

รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำา	12	เดือน	สำาหรับผู้ฝากท่ัวไปสูงสุด	บวก	ค่าใช้จ่าย
ดำาเนินงานร้อยละ	0.98	 ต่อปี	 หัก	 อัตราผลตอบแทนจาก
อัตราดอกเบ้ียรับร้อยละ	0.01	ต่อปี

2556-2571 1,950.91 1,950.91

4.โครงการสินเช่ือเพ่ือก่อสร้าง
ระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม
อุตสาหกรรม

วงเงิน	3,546.24	ล้านบาท
ให้สินเช่ือแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยตรง	
เพ่ือก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย	 ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	
0.01	ต่อปี

รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำา	12	เดือน	สำาหรับผู้ฝากท่ัวไปสูงสุด	บวก	ค่าใช้จ่าย
ดำาเนินงานร้อยละ	0.98	 ต่อปี	 หัก	 อัตราผลตอบแทนจาก
อัตราดอกเบ้ียรับร้อยละ	0.01	ต่อปี

2556-2571 1,998.26 1,980.70

5.โครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน

วงเงิน	30,000.00	ล้านบาท
ให้สินเช่ือกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	(กองทุนฯ)	 ท่ี
ได้รับการจัดช้ันเป็นกองทุนระดับ	A	และ	B	กองทุนฯ	ละไม่
เกิน	1.00	ล้านบาท	ในอัตราดอกเบ้ีย	ดังน้ี
	 ปีท่ี	1-2	ดอกเบ้ียร้อยละ	0.00	ต่อปี
	 ปีท่ี	3-7	ดอกเบ้ียเท่ากับต้นทุนทาง
	 	 	 	การเงินบวกด้วยร้อยละ	1.00	ต่อปี

รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินในปีท่ี	1-2	เท่ากับอัตราร้อยละ	2.21	
ต่อปี	โดยไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายในอนาคต

2558-2566 19,394.68 21,781.06

5.38.2 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ
หน่วย	:	ล้านบาท
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โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ 25592560

หน่วย	:	ล้านบาท

5.38.2 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ (ต่อ)

6.โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำา
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	(SMEs)

7.โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำา
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	
ระยะท่ี	2

9.โครงการสินเ ช่ือดอกเ บ้ีย
ต่ำาเพ่ือช่วยเหลือชาวประมง	
“ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล”

10.โครงการมาตรการสินเช่ือ
ประชารัฐเพ่ือประชาชน

8.โครงการบ้านประชารัฐ

วงเงิน	100,000	ล้านบาท
ให้สินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 ในอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ	0.10	 ต่อปี	 เพ่ือนำาไปปล่อยสินเช่ือแก่ผู้ประกอบกิจการ	
SMEs	 ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	4.00	 ต่อปี	 โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน 
โครงการฯ	ได้	(หมายเหตุข้อ	5.7.1)	

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบ้ียเท่ากับต้นทุนเงินร้อยละ	2.21	 ต่อปี	 บวก 
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานร้อยละ	0.75	 ต่อปี	 หัก	 อัตราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกู้ร้อยละ	0.10	ต่อปี

วงเงิน	50,000.00	ล้านบาท
ให้สินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 ในอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ	0.10	 ต่อปี	 เพ่ือนำาไปปล่อยสินเช่ือแก่ผู้ประกอบกิจการ	
SMEs	 ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	4.00	 ต่อปี	 โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน 
โครงการฯ	ได้	(หมายเหตุข้อ	5.7.1)

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบ้ียเท่ากับต้นทุนเงินร้อยละ	2.21	 ต่อปี	 บวก 
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานร้อยละ	0.75	 ต่อปี	 หัก	 อัตราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกู้ร้อยละ	0.10	ต่อปี

วงเงิน	500.00	ล้านบาท
ให้สินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือชาวประมงท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมายในอัตราดอกเบ้ีย	ดังน้ี
ปีท่ี	1	ร้อยละ	0.00	ต่อปี
ปีท่ี	2-7	ร้อยละ	4.00	ต่อปี

รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	3.00	ต่อปี

ให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยท่ัวไป	 เพื่อเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ในการดำารงชีพ	 และชำาระหนี้สินอ่ืนๆ	 รวมท้ังหนี้นอกระบบ	 ในอัตรา
ดอกเบี้ย	ดังนี้
	 ปีที่	1	ดอกเบี้ยร้อยละ	0.00	ต่อเดือน
	 ปีที่	2-5	ดอกเบี้ยร้อยละ	1.00	ต่อเดือน

ไม่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

วงเงิน	20,000.00	ล้านบาท
ให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยสำาหรับประชาชน	(Post	Finance)	 ในอัตราดอกเบ้ีย	
ดังน้ี

ไม่ได้รับค่าชดเชยจากรัฐบาล

2558-2565

2559-2566

2559-2567

2559-2564

2559-2589

76,657.09

33,611.05

333.04

852.27

4,336.24

86,996.03

39,764.18

152.80

1,347.33

3,106.67

1

2-3

4-6

7	ปีขึ้นไป

ร้อยละ	0.00	ต่อปี

ร้อยละ	2.00	ต่อปี

ร้อยละ	5.00	ต่อปี

ร้อยละ	MRR-1.475

ต่อปี

ร้อยละ	3.00	ต่อปี

ร้อยละ	3.00	ต่อปี

ร้อยละ	5.00	ต่อปี

ลูกค้าทั่วไป	ร้อยละ	MRR-1.475	

ต่อปี	ลูกค้าข้อตกลง-ส่วนกลาง

ร้อยละ	MRR-1.725	ต่อปี

วงเงินกู้

ปีที่ ไม่เกิน
7	แสนบาท

เกิน	7	แสนบาท
แต่ไม่เกิน 

1.50	ล้านบาท
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วงเงิน	5,000.00	ล้านบาท
เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยท่ีมีความจำาเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินฉุกเฉินหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในครัวเรือน	 โดยไม่ต้อง
เป็นการ	Refinance	หน้ีในระบบ	ในอัตราดอกเบ้ียคงท่ี	(Flat	Rate)	ไม่เกิน
ร้อยละ	0.85	ต่อเดือน

รัฐบาลชดเชยความเสียหาย	ดังน้ี

โครงการ ลักษณะโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา
โครงการ 25592560

หน่วย	:	ล้านบาท
5.38.2 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ (ต่อ)

11.โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำา
เพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสำาหรับ
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	(SMEs)

12.โครงการมาตรการประชารัฐ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินประชาชน
ภายใต้นโยบายรัฐบาล

วงเงิน	30,000.00	ล้านบาท
ให้สินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ	0.10	ต่อปี	เพ่ือนำาไปปล่อยสินเช่ือแก่ผู้ประกอบกิจการ	SMEs	เพ่ือ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร	 และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอัตราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ	4.00	ต่อปี	โดยธนาคารสามารถใช้วงเงินโครงการฯ	ได้	(หมายเหตุ
ข้อ	5.7.1)

รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำา	6	เดือน	สำาหรับ
ผู้ฝากท่ัวไปสูงสุด	บวก	ร้อยละ	1.85	ต่อปี	รวมไม่เกินร้อยละ	3.00	ต่อปี

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคาร	 ท่ีใช้บริการสินเช่ือ 
และอยู่ระหว่างการผ่อนชำาระคืนท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ 
โดยขอพักชำาระหน้ีช่ัวคราวหรือขอขยายระยะเวลาชำาระหน้ีเพ่ือลดภาระ
รายจ่าย

ไม่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

2559-2567

2559-2579

23,889.28

5,715.63

6,499.63

6,307.51

13.โครงการสินเช่ือประชารัฐเพ่ือ
ประชาชน	(ผู้ประสบภัยพิบัติ)

14.โครงการสินเช่ือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SMEs)	 ท่ีประสบภัยน้ำาท่วม	
ปี	2560

15.โครงการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือ
ใช้จ่ายฉุกเฉิน

วงเงิน	4,000.00	ล้านบาท
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	 แก้ปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนในการดำารงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย	
รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ	ในอัตราดอกเบ้ีย	ดังน้ี
	 ปีท่ี	1	ดอกเบ้ียร้อยละ	0.00	ต่อเดือน
	 ปีท่ี	2-5	ดอกเบ้ียร้อยละ	1.00	ต่อเดือน

ไม่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

วงเงิน	2,500.00	ล้านบาท
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ	SMEs	 ท่ีประสบภัยน้ำาท่วม	 ปี	2560 
ในอัตราดอกเบ้ีย	ดังน้ี
	 ปีท่ี	1	ดอกเบ้ียร้อยละ	MLR-2.00	ต่อปี
	 ปีท่ี	2-5	ดอกเบ้ียร้อยละ	MLR	ต่อปี

ไม่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

2560-2565

2560-2565

2560-2565

186,373.78

159.47

2.23

4,188.58

187,120.25

-

-

-

ไม่เกินร้อยละ	25

มากกว่าร้อยละ	25

ไม่เกินร้อยละ	37.50

มากกว่าร้อยละ	37.50

ไม่เกินร้อยละ	50

รวม

ร้อยละ	100

ร้อยละ	70

ร้อยละ	50

ไม่เกิน
ร้อยละ
40

2,500

875

625

4,000

ระดับ	NPL รัฐบาลชดเชย จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

Coverage
ratio
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รายการ
หน่วย	:	ล้านบาท

25592560

5.38.3 การจัดช้ันสินทรัพย์และการกันเงินสำารองธุรกรรมนโยบายรัฐ

5.38.4 ลูกหน้ีรอการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

จัดช้ันปกติ

จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ

จัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน

จัดช้ันสงสัย

จัดช้ันสงสัยจะสูญ

รวม

จัดช้ันปกติ

จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ

จัดช้ันต่ำากว่ามาตรฐาน

จัดช้ันสงสัย

จัดช้ันสงสัยจะสูญ

รวม

โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน	3	จังหวัดชายแดนใต้

โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสินให้แก่นิคม/สวน/

	 เขตอุตสาหกรรม

โครงการสินเช่ือเพ่ือก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม

โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ

	 ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)

167,198

11,656

2,900

1,702

537

183,993

70,459

3,022

62

116

158

73,817

186,308.44

1,614.35

297.22

197.59

192.23

188,609.83

187,641.89

1,248.58

23.98

83.10

2.79

189,000.34

6,538.17

865.40

55.72

97.22

108.07

7,664.58

6,311.18

676.79

10.19

44.04

0.01

7,042.21

290.38

14.75

15.86

24.27

630.91

20.49

10.71

          -

122.76

794.19

1

2

100

100

100

1

2

100

100

100

1,796.08

14.81

240.63

100.37

84.16

2,236.05

1,813.08

11.38

13.79

39.06

2.78

1,880.09

2560

2559

จำานวนราย

จำานวนราย

ยอดสินเชื่อคงค้าง
และดอกเบี้ย

ค้างรับ

ยอดสินเชื่อคงค้าง
และดอกเบี้ย

ค้างรับ

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

(ร้อยละ)

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

มูลค่าหลักประกัน

มูลค่าหลักประกัน
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รายการ

รายการ

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

2559

2559

2560

2560

โครงการมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน

	 เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ

รวม

รายได้จากลูกหน้ีธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีธุรกรรมนโยบายรัฐ

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากลูกหน้ี

	 	 ธุรกรรมนโยบายรัฐ	 (หมายเหตุข้อ	5.30)

	 รายได้อ่ืนๆ	จากลูกหน้ีธุรกรรมนโยบายรัฐ

รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

	 รายได้ชดเชยดอกเบ้ียธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล

รวม

5.38.5 เจ้าหน้ีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

5.38.6 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ

308.45

308.45

251.37

24.19

0.40

5,198.93

5,474.89

838.56

10.82

0.44

5,099.00

5,948.82

-

-

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ

	 ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ระยะท่ี	2

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือช่วยเหลือชาวประมง	“ประมงไทยก้าวไทยสู่สากล”

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	

	 สำาหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงิน

	 แก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง

โครงการมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน

	 เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ

รวม

รายการ 25592560

1,044.71

0.16

269.94

80.98

         -

2,371.96

1,256.05

1.57

31.72

149.98

870.30

3,257.77

5.38.4 ลูกหน้ีรอการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
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5.39 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

5.40 การอนุมัติงบการเงิน

	 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน	 ครั้งท่ี	14/2560	 เมื่อวันท่ี	28	 พฤศจิกายน	2560	 อนุมัติหลักการให้ขาย 
เงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหนึ่ง	ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2561	มีมติอนุมัติ 
ให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทดังกล่าว	ในส่วนที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมด	จำานวน	1,950.00	ล้านหุ้น	ในราคา	13,845.00	ล้านบาท 
ซ่ึงธนาคารได้รับเงินแล้วเมื่อวันท่ี	26	 กุมภาพันธ์	2561	 โดยเงินลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบการเงิน	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2560 
จำานวน	13,650.00	ล้านบาท

	 ผู้อำานวยการธนาคารอนุมัติให้ออกงบการเงินน้ี	เม่ือวันท่ี	12	มีนาคม	2561

5.38.7 ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ

รายการ
หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียธุรกรรมนโยบายรัฐ	 (หมายเหตุข้อ	5.29)

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ	 (หมายเหตุข้อ	5.30)

รวม

25592560

3,749.56

3,361.47

59.08

7,170.11

3,970.31

3,190.55

75.60

7,236.46
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ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสินอาวุโส

รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
โทร.02-2998830
E-mail : CHATCHAI@GSB.OR.TH

นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสินอ�วุโส
กลุ่มเทคโนโลยีส�รสนเทศ
โทร.02-2998096
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มยุทธศ�สตร์
โทร.02-2998017
E-mail : KORNPRANOMW@GSB.OR.TH

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มบริห�รคว�มเสี่ยง
โทร.02-2998597
E-mail : WIPAPORNC@GSB.OR.TH

นายนำาพร ยมนา
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มทรัพย�กรบุคคล
โทร.02-2998312
E-mail : NUMPORNY@GSB.OR.TH

นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�บุคคล
โทร.02-2998869
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�ฐ�นร�กและสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
โทร.02-2998080
E-mail : JIRAPORNN2@GSB.OR.TH

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร.02-2998280
E-mail : PICHETD@GSB.OR.TH

นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มปฏิบัติก�ร
โทร.02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH

นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล
โทร.02-2999196
E-mail : AMORNRITJ@GSB.OR.TH

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มตรวจสอบ
โทร.02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH

ทำาเนียบ
สายงาน

นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 1
โทร.02-2998104
E-mail : SURIYAK@GSB.OR.TH

นายมนัส พิรณฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 2
โทร.02-2998348
E-mail : MANUSP@GSB.OR.TH

นางอนงค์ วรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 3
โทร.02-2998348
E-mail : ANONGS@GSB.OR.TH

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 4
โทร.02-2998368
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH

นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 5
โทร.02-2998343
E-mail : KEDSIRIS@GSB.OR.TH

นางรสริน โศจิพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 6
โทร.02-2998154
E-mail : ROSARINS@GSB.OR.TH

นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นเลข�ธิก�รธน�ค�ร
โทร.02-2998852
E-mail : PISHSINEET@GSB.OR.TH

นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นว�งแผนและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ
โทร.02-2999130
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH

นางสาวประดา เสมรบุณย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
โทร.02-2999127
E-mail : PRADAS@GSB.OR.TH

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รธุรกิจลูกค้�บุคคล
โทร.02-2998984
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รก�รข�ย
โทร.02-6149813
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�รลูกค้�บุคคล
โทร.02-2998117
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH

นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นลูกค้�ร�ยย่อยและองค์กรชุมชน
โทร.02-2998741
E-mail : KITTIPONGB@GSB.OR.TH

นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นลูกค้�บุคล�กรภ�ครัฐ
โทร.02-2998580
E-mail : KHANITHAK@GSB.OR.TH

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นลูกค้�ธุรกิจขน�ดใหญ่และภ�ครัฐ
โทร.02-2998044
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นปฏิบัติก�รลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร.02-2998122
E-mail : CHUKIATT@GSB.OR.TH

นายระวี อุ่นภัทร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs Startup
โทร.02-2999061
E-mail : RAWEEO@GSB.OR.TH

นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รหนี้และกฎหม�ย
โทร.02-2998054
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH

นางรำาไพ บุญลาภ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รง�นกล�ง
โทร.02-2998091
E-mail : RAMPAIB@GSB.OR.TH

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นกำ�กับและควบคุม
โทร.02-2999058
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน
โทร.02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นก�รลงทุน
โทร.02-2998708
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นก�รเงิน
โทร.02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์
โทร.02-2999053
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH
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นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นวิจัยและบริห�รข้อมูลลูกค้�
โทร.02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง
โทร.02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH

นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อ
โทร.02-2999292
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH

นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล
โทร.02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH

นายสัณฐาน อยู่ศิริ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
โทร.02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH

นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รธน�ค�รออมสิน
ส�ยง�นตรวจสอบภ�ยใน
โทร.02-2998210
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

• สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยว�งแผนเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : TONT@GSB.OR.TH

นางสาวเยาวเรศ จำาจด
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�ระบบง�นบริก�รลูกค้�
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH

นายสมชาย อนันต์สถิตย์สิน
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�ระบบง�นส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�ร
E-mail : SOMCHAIA1@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รศูนย์ส�รสนเทศ
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH

นายพาวิชช์  รัตนโกมล
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : PARVITR@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าบุคคล
นายพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รลูกค้�บุคคล
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดเงินฝ�ก
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH

นางสาวประภาพร ยศไทย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดสินเชื่อลูกค้�บุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH

นางมนัสนันท์ บัวบูรณ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH

นายธวัช บุณยะรัตน์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริก�รและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : THAWATB1@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารการขาย
นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รก�รข�ยธุรกิจลูกค้�บุคคล
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH

นางสาวอารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจก�รเงินส่วนบุคคล
E-mail : AREEW@GSB.OR.TH

นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยลูกค้�สัมพันธ์
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
นางบุษกร กำาพลวิชิตพัฒน์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รสินเชื่อลูกค้�บุคคล
E-mail : BUSAKORNK@GSB.OR.TH

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยก�ร
โทร.02-2998831
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH

นายพินิจ แดนมณี
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
โทร.02-2998531
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มปฏิบัติก�ร
โทร.02-2999196
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH

นายเจนจัด พลไพรินทร์
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริห�รก�รเงิน
โทร.02-2998986
E-mail : CHANCHATP@GSB.OR.TH

นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้ตรวจก�รธน�ค�รออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริห�รก�รเงิน
โทร.02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH

• ขึ้นตรงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
นายอนุรักษ์ นักจารย์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รง�นส�ข�
E-mail : ANURAKN@GSB.OR.TH

• สายงานเลขาธิการธนาคาร
นางสาวสุรีรัตน์ พันธุ์ศิริ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยเลข�นุก�รธน�ค�ร
E-mail : SUREERATP3@GSB.OR.TH

นางสาวพนิตสุดา กุลมาตย์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร
E-mail : PANITSUDAK@GSB.OR.TH

นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : WINAIS@GSB.OR.TH

• ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
   พัฒนาเมืองในภูมิภาค
นายวิชัย กาญจนสมพรต
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นกองทุนพัฒน�เมืองในภูมิภ�ค
E-mail : WICHAIK@GSB.OR.TH

• กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.THนายสถิตย์พงศ์ บุศยพงศ์ชัย

ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นว�งแผนและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : SATHIDPONGB@GSB.OR.TH
 

นายมานะ ทรวงทองหลาง
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นว�งแผนและพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : MANAS@GSB.OR.TH

นางวัชรา ภาระสิงห์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นลูกค้�ร�ยย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH

นายพสิษฐ์ ประภาพันธศักดิ์
รักษ�ก�รผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นลูกค้�ธุรกิจ SMEs
E-mail : PHASITP@GSB.OR.TH

นายวิศิษฏ์ คงคุณากุล
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นปฏิบัติก�รลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH

นางสาวพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
กลุ่มกำ�กับและธรรม�ภิบ�ล
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH

นายประพนธ์ สุริวงษ์
รักษ�ก�รผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
E-mail : PRAPHONS@GSB.OR.TH

นายกฤษณ์ธนภูมิ์ แพ่งพิพัฒน์
ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโส
ส�ยง�นกิจก�รส�ข� 3
E-mail : KRISTANABHOOMIP@GSB.OR.TH

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ผู้อำานวยการฝ่าย

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
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นางวิภาดา วัฒนสินธุ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รธุรกิจเงินฝ�ก
E-mail : WIPADAW@GSB.OR.TH

นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รธุรกิจบริก�รและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH

นางกิ่งแก้ว สุทธิวานิช 
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยสนับสนุนบริก�รสินเชื่อ
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH

นายธีระ ทองประเสริฐ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รก�รป้องกันก�รทุจริต
E-mail : THIRAT@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นางปรางมาศ  เธียรธนู
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รลูกค้�ฐ�นร�กและสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
นางสุจินตนา หงษ์ทอง
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด และพัฒน�ลูกค้�ร�ยย่อย
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH

นายสมบุญ จึงคูพัฒนา
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด และพัฒน�ลูกค้�องค์กรชุมชน
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH

นายสมชาย อาภรณ์พงษ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รและพัฒน�หนี้นอกระบบ
E-mail : SOMCHAIA@GSB.OR.TH

นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รและสนับสนุนลูกค้�ร�ยย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail : NAPAPHANK@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
นางสาวอุสุมา ปิงมอย
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด และพัฒน�ลูกค้�บุคล�กร
ภ�ครัฐ 1
E-mail : USUMAP@GSB.OR.TH

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รผลิตภัณฑ์ ก�รตล�ด และพัฒน�ลูกค้�บุคล�กร
ภ�ครัฐ 2
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH

นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รและสนับสนุนลูกค้�บุคล�กรภ�ครัฐ
E-mail : SIWAMONS@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นางดลนภา วงษ์เทวัญ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รลูกค้�ธุรกิจและภ�ครัฐ
E-mail : DOLNAPAV@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจลูกค้� SMEs กรุงเทพฯและปริมณฑล
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH

นายธิติธัช นรวีร์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจลูกค้� SMEs ส่วนภูมิภ�ค
E-mail : TITITATN@GSB.OR.TH

นายพรลภัส กองธนาศิริกุล
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รศูนย์ธุรกิจลูกค้� SMEs
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจลูกค้�ขน�ดใหญ่
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH

นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยสินเชื่อภ�ครัฐและสถ�บัน
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นายวีระพล เมืองจุ้ย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพิธีก�รสินเชื่อ
E-mail : VERAPHOLM@GSB.OR.TH

นางรักษยา  ศิริบริรักษ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยประเมินร�ค�หลักทรัพย์
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH

นางสาวดารณีมฐ์ ทวีสุข
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รค้�และปฏิบัติก�รธุรกิจต่�งประเทศ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
นางเบญจมาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รตล�ดลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs Startup
E-mail : BENJAMAPORNJ@gsb.or.th

นางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs Startup
E-mail : SUDARATK3@GSB.OR.TH

นางพิกุล ปัทมาลัย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจลูกค้�ผู้ประกอบก�ร SMEs Startup
E-mail : PIKULP@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
นายบุญชอบ แสงภักดี
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�หนี้ลูกค้�บุคคล
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH
 
นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�หนี้ลูกค้�ธุรกิจ
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH

นางสาวเพชรี สหายฟ้า
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยจัดก�รทรัพย์สินรอก�รข�ย
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH

นายสมชาย ไชยาคำา
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยนิติก�ร
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยคดี
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH

นางสาวพรรณพิศ คงลาภ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รคดี
E-mail : PUNPITK@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารงานกลาง
นายชาญเชพ ชินบานทอง
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รพัสดุ
E-mail : SHANSHAPES@GSB.OR.TH

นายปกรณ์ ทวิพัฒน์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริก�รกล�ง
E-mail : PAKORNT@GSB.OR.TH
 
นายธงชัย สุมา
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รง�นออกแบบและก่อสร้�ง
E-mail : THONGCHAIS3@GSB.OR.TH

• สายงานกำากับและควบคุม
นางดวงใจ กุศลฉันท์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�น
E-mail : DUANGJAIK@GSB.OR.TH
 
นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำานวย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยกำ�กับธุรกิจ
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH

นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
E-mail : VUTTHICHAIP@GSB.OR.TH

นางสาวณัฏฐวรรณ จิราพงษ์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยสอบท�นสินเชื่อ
E-mail : NUTTAWANC@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารการเงิน
นางวิดา  ภูษิตประภา
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH

นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รสินทรัพย์และหนี้สิน
E-mail : SUTHEERAK@GSB.OR.TH

นางสาวภาวินี นพตระกูล
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจปริวรรต
E-mail : PAWINEEN@GSB.OR.TH

นางนิรมล มงคลกิจงาม
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รบริห�รเงิน
E-mail : NIRAMOLM@GSB.OR.TH



6

• สายงานการลงทุน
นายณัทธร โพธิแพทย์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจก�รลงทุน
E-mail : NATTORNP@GSB.OR.TH

นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยธุรกิจตร�ส�รหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH

นางสาวสุวรรณี พานทองดี
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รก�รลงทุน
E-mail : SUWANNEEP@GSB.OR.TH

• สายงานการเงิน
นางสุนันท์  แสวงศรี
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH

นางสาวสอาดศรี สุรชัย
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยปฏิบัติก�รก�รเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH

• สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์พงษ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยยุทธศ�สตร์ธน�ค�ร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH

นางสาวสุชานันท์ สุดใจนาค
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รแผนง�นและงบประม�ณ
E-mail : SUCHANANS@GSB.OR.TH

• สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า
นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐ�นร�ก
E-mail : CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH

นายอมร  สุขสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รข้อมูลลูกค้�
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารความเสี่ยง
นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH

นายสมชาย ตันสุวรรณ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

• สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
นายพรชัย ชาดระวี
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อลูกค้� SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH

นางสาวสุรางคนา รอดวรรณะ
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อลูกค้� SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงสินเชื่อขน�ดใหญ่และก�รลงทุน
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางนุชจรินทร์  ศิริจันทร์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคล
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH

นายลิขิต  กลิ่นถนอม
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยสวัสดิก�รและส่งเสริมคุณภ�พชีวิต
E-mail : LIKITK@GSB.OR.TH

• สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายไพศักดิ์ แก้วกำาเหนิดพงษ์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
E-mail : PAISAKK@GSB.OR.TH

นายศุภชัย ดิษสาริบุตร
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�องค์กร
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

• สายงานตรวจสอบภายใน
นายสรรพนันท์ จันทาทิพวัฒน์
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในส�ยส�ข�
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH

นายกิตติ ศิริตันหยง
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในสำ�นักง�นใหญ่
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH

นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร
ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยตรวจสอบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH

นายศิริชัย ไพศาลนันทน์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยตรวจสอบพิเศษ
E-mail : SIRICHAIP@GSB.OR.TH
 
• สายงานกิจการสาขา 1
นายวิมล ทุ่งทอง
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 1
E-mail : VIMOLT@GSB.OR.TH

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 2
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH

นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 3
E-mail : CHUMCHOKJ@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 2
นางวรณัน ตันสกุล
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 4
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH

นางสุภัทรา พุทธวิริยะ
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 5
E-mail : SUPATRAP@GSB.OR.TH

นางรุ่งรัตน์ กลิ่นมาลี
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 6
E-mail : RUNGRATK@GSB.OR.TH 

• สายงานกิจการสาขา 3
นายชาญชัย ฝอยทอง
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 7
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

นายคเชนทร์ บุญวงค์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 8
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH

นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 9
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH
 
• สายงานกิจการสาขา 4
นายศรชัย จันโทวงษ์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 10
E-mail : SORNCHAIJ@GSB.OR.TH

นางสุนันท์ เสทือนวงษ์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 11
E-mail : SUNUNS@GSB.OR.TH 

นางปิยหทัย ปิยะรัมย์
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 12
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 5
นายกิตติธัช พันโยธา
รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 13
E-mail : GITTTOUCHP@GSB.OR.TH

นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 14
E-mail : PHONGSATHORNL@GSB.OR.TH

นางอารีวรรณ อมะรักษ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 15
E-mail : AREEWANA@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 6
นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 16
E-mail : JANTIRAK@GSB.OR.TH

นายเรวัตร ศฤงคาร
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 17
E-mail : RAWATS@GSB.OR.TH

นายโกวิท ธีระกุล
ผู้อำ�นวยก�รภ�ค
ธน�ค�รออมสินภ�ค 18
E-mail : KOWITT@GSB.OR.TH
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470 อ�ค�ร 17 ช้ัน 2, 3 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2299-8475, 0-2299-8472-3, 
      0-2299-8183, 0-2299-8184
โทรส�ร  0-2299-8473, 0-2299-8187
E- mail:  rm1@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 1

สำานักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝาก
470 อ�ค�ร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 
10400 
โทร.  0-2279-9567, 0-2279-9056
โทรส�ร  0-2279-9567
E- mail: bm9602@gsb.or.th

สำานักพหลโยธิน-ส่วนการตลาดสินเชื่อ
470 อ�ค�ร 2 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร.  0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115, 020111,  
 020110, 020109, 020108, 020106
โทรส�ร  0-2299-8710, 0-2279-9368
E- mail: market.phahol@gsb.or.th

สำานักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ
470 อ�ค�ร 2 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร.  0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 0-2270-1562
โทรส�ร  0-2270-1562, 0-2299-8205
E- mail: csd.phahol@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง
2000/2 ถนนประช�สงเคร�ะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรส�ร  0-2277-9435
E- mail:  loan8201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ห้วยขวาง
2000/2 ถนนประช�สงเคร�ะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500, 0-2692-6923
โทรส�ร  0-2692-6923 
E- mail:  bm0029@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)
บริเวณอ�ค�รที่จอดรถศ�ลอ�ญ� ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร.  0-2541-2638, 0-2541-2762 
โทรส�ร  0-2541-2762 ต่อ 17
E- mail:  bm0005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยสมรภูมิ
417/14 ถนนร�ชวิถี แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2644-9865, 0-2644-9866 
โทรส�ร  0-2644-9865 ต่อ 21
E- mail:  bm0027@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดินแดง
53/32 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2643-4242, 08-6011-6625, 08-6011-7480, 08-7803-5738, 
 08-7803-5925            
โทรส�ร  0-2643-3796 ต่อ 20
E- mail:  bm0028@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว
593/5-6 ถนนล�ดพร้�ว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร.  0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558, 08-6011-8522,  
 09-2757-9266, 092-7579265
โทรส�ร  0-2513-3661 
E- mail:  bm0031@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อีสท์วอเตอร์
1 อ�ค�ร East Water ถ.วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร.  0-2272-0528, 0-2272-0542, 08-6013-4127, 08-4537-9883
โทรส�ร  0-2272-0528
E- mail:  bm0152@gsb.or.th

ทำาเนียบสาขา
government
savings bank branches
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ธนาคารออมสินสาขา กระทรวงการคลัง 
ภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดิน 
บริเวณกระทรวงก�รคลัง ถนนพระร�ม 6 
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2298-5898, 0-2271-2444 
โทรส�ร  0-2298-5898 ต่อ 18
E- mail:  bm0044@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอสพละนาด รัชดาภิเษก
ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เอสพละน�ด รัชด�ภิเษก 
เลขที่ 99 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพ 10400
โทร.  0-2642-3161-2
โทรส�ร  0-2642-3163
E- mail:  bm0144@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พญาไท
ห้องเลขที่ A201-202 ชั้น 2 อ�ค�ร A 
อ�ค�ร ซี.พี.ท�วเวอร์ 3 (พญ�ไท) เลขท่ี 34 ถนนพญ�ไท
แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2354-5059-60
โทรส�ร  0-2354-5060
E- mail:  bm0159@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา 
แกรนด์ พระราม 9
ห้องเลขที่ 518B ชั้น 5 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� 
แกรนด์ พระร�ม 9 เลขที่ 9/9 ถนนพระร�ม 9 
แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10320
โทร.  0-2160-2463-4
โทรส�ร  0-2160-2463
E- mail:  bm0171@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ห้องเลขที่ 2CR134 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ส�ข�ล�ดพร้�ว 2) เลขที่ 669 
ถ.ล�ดพร้�ว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.  0-2512-1936-7, 08-6013-5905, 08-6013-6469
โทรส�ร  0-2512-1936-7 ต่อ 108
E- mail:  bm0173@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางเขน  
1712-14 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.  0-2513-2315, 0-2513-2226, 0-2513-2117
โทรส�ร  0-2513-2096
E- mail:  loan8202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางเขน   
1712-14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778
โทรส�ร 0-2513-2778 ต่อ 16
E- mail: bm0033@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.  0-2562-0716, 0-2579-7556 
โทรส�ร 0-2562-0716
E- mail: bm0034@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เตาปูน
416/8-9 ถนนประช�ร�ษฎร์ ส�ย 2 แขวงบ�งซื่อ 
เขตบ�งซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรส�ร 0-2910-3905 ต่อ 20
E- mail:  bm0036@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จตุจักร   
ภ�ยในกองอำ�นวยก�รตล�ดนัดจตุจักร ถนนกำ�แพงเพชร 2 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรส�ร 0-2618-3052 ต่อ 23
E- mail: bm0047@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พงษ์เพชร
205/84-85 ถนนง�มวงศ์ว�น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960 
โทรส�ร 0-2954-1039
E- mail: bm0129@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชาชื่น
83 ป�กท�งเข้�หมู่บ้�นซิเมนต์ไทย ถนนประช�ชื่น 
แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรส�ร 0-2587-1762,  0-2585-0667 ต่อ 17
E- mail: bm0101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อ�ค�ร B 
ถ.วิภ�วดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรส�ร 0-2537-0369-71
E- mail: bm0150@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี วงศ์สว่าง
ห้องเลขที่ A203-4 ชั้น 2 อ�ค�ร A ห้�งสรรพสินค้�
บิ๊กซี วงศ์สว่�ง โครงก�รวงศ์สว่�งท�วน์เซ็นเตอร์ 
เลขที่ 888 ถนนวงศ์สว่�ง แขวงวงศ์สว่�ง เขตบ�งซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214 
โทรส�ร 0-2586-7215
E- mail: bm0158@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว 
เลขที่ 1691 ถ.พหลโยธิน แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรส�ร 0-2541-1501
E- mail: bm0160@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งหมอชิต 2
เลขที่ 999 สถ�นีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำ�แพงเพชร 2 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรส�ร 0-2537-8097-99 ต่อ 200
E- mail: bm0174@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประชานิเวศน์ 1
99/196-197 ถ.เทศบ�ลสงเคร�ะห์ แขวงล�ดย�ว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรส�ร 0-2580-9383-4 ต่อ 108
E- mail: bm0194@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรีนพลาซ่า (วังหิน)
525 ถ.ล�ดพร้�ววังหิน แขวงล�ดพร้�ว เขตล�ดพร้�ว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรส�ร 0-2578-6038 ต่อ 111
E- mail: bm0196@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน ตลาด อ.ต.ก. 
(เดิมเป็นสาขาอินสแควร์) ย้ายวันที่ 3 เม.ย. 60
ภ�ยในองค์ก�รตล�ดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 
ถนนย่�นพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2279-3881-2
โทรส�ร 0-2279-3881-2 ต่อ 17
E- mail: bm0058@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชั้น 2 ห้องเลขที่ C205A โครงก�ร Suzuki Avenue 
รัชโยธิน เลขที่ 234 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรส�ร 0-2513-6279-80 ต่อ 111
E- mail: bm0060@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่                  
363/6-9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ 
เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-9
โทรส�ร 0-2521-2909
E- mail: loan8203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่                  
363/6-9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรส�ร  0-2970-4985 ต่อ 114
E- mail:  bm0103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดวงศกร
80/2 ถนนส�ยไหม แขวงส�ยไหม เขตส�ยไหม 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรส�ร  0-2563-5213 -15 ต่อ 20
E- mail:  bm0050@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเมือง 
326 ถนนเชิดวุฒ�ก�ศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606
โทรส�ร  0-2566-2606 ต่อ 20
E- mail:  bm0102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
22/53 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวงส�ยไหม เขตส�ยไหม 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรส�ร  0-2531-6144-6 ต่อ 18
E- mail:  bm0141@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสรงประภา
310/91-92 ถ.สรงประภ� แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรส�ร  0-2566-3357
E- mail:  bm0161@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดยิ่งเจริญ
651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220 
โทร. 0-2521-6394-5
โทรส�ร  0-2521-6396 
E- mail:  bm0151@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง
ห้องเลขที่ LDD-407-03 ชั้น 4 อ�ค�รผู้โดยส�ร
ภ�ยในประเทศ ท่�อ�ก�ศย�นดอนเมือง (อ�ค�ร 2) 
เลขที่ 222 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงสน�มบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-25043778-9
โทรส�ร  0-25043778-9
E- mail:  bm0068@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตวัชรพล                  
12/8-9 ซ.ร�มอินทร� 55/8 ถ.ร�มอินทร� แขวงท่�แร้ง 
เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0766
โทรส�ร.  0-2347-0765
E- mail:  loan8300@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วัชรพล
12/8-9 ซ.ร�มอินทร� 55/8 ถ.ร�มอินทร� แขวงท่�แร้ง เขต
บ�งเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707 
โทรส�ร  0-2347-0706
E- mail:  bm0172@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
126-128 ช้ัน BC1 อ�ค�ร B ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60  
โทรส�ร  0-2143-8958-60 ต่อ 19
E- mail:  bm0043@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
แจ้งวัฒนะ (อาคาร A)
AM-1-010 ชั้น 1 อ�ค�รร�ชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อ�ค�ร A) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
โทร.  0-2143-8779-80
โทรส�ร 0-2143-8779-80 ต่อ 17
E- mail:  bm0149@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอที สแควร์  
ห้องเลขที่ A18-20 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�ไอที สแควร์ หลักสี่ 
เลขที่ 333/100 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงตล�ดบ�งเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรส�ร  0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17
E- mail:  bm0052@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรมการกงสุล   
123 ชั้น 2 อ�ค�รกรมก�รกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.  0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรส�ร 0-2574-5745 ต่อ 15
E- mail:  bm0056@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ เลขที่ 96 ม.1 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.  0-2575-0351-3
โทรส�ร  0-2575-0351 ต่อ 19
E- mail:  bm0140@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาเดอะ แจส รามอินทรา
ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี A-106-107 โครงก�รเดอะแจส ร�มอินทร� 
เลขท่ี 87 ถนนล�ดปล�เค้�  แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร.  0-2046-4189, 0-2046-4190
โทรส�ร  0-2046-4189, 0-2046-4190
E- mail:  bm0067@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตราชวัตร
316,318,320 ชั้น 2 ถนนอำ�นวยสงคร�ม แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.  0-2241-7523-5 
โทรส�ร  0-2241-7526
E- mail:  loan8204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชวัตร
981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร.  0-2241-4511, 08-6009-8898, 08-6009-8347,  
 08-4540-3172, 08-5675-1278
โทรส�ร  0-2241-4511 ต่อ 16
E- mail:  bm0010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีย่าน   
785-787 ถนนส�มเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร.  0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903, 
 08-5662-9303
โทรส�ร  0-2243-0295
E- mail:  bm0009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางเลิ้ง
159 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย กรุงเทพฯ 10100
โทร.  0-2282-8505
โทรส�ร  0-2282-8505
E- mail:  bm0023@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมห�น�ค 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรส�ร  0-2628-2785
E- mail:  bm0024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทร  
1657/1-2 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทร.  0-2212-5444
โทรส�ร  0-2212-5444 ต่อ 20
E- mail:  bm0017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทรเหนือ
122 อ�ค�ร Double A Book Tower ชั้น 1 
ซอยส�ทร 12 ถนนส�ทรเหนือ แขวงสีลม เขตบ�งรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร.  0-2637-9635-6
โทรส�ร  0-2637-9636
E- mail:  bm0147@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจันทน์  
226,228 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตส�ทร กรุงเทพฯ 
10120
โทร.  0-2676-3009, 0-2676-3010
โทรส�ร  0-2286-5852
E- mail:  bm0046@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สีลม  
144,144/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 
10500
โทร.  0-2634-4977
โทรส�ร  0-2634-4977 ต่อ 20
E- mail:  bm0051@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เยาวราช
452 ถนนเย�วร�ช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร.  0-2622-8383-4
โทรส�ร  0-2622-8385
E- mail:  bm0138@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น G อ�ค�รส�ธรซิตี้ ท�วเวอร์ เลขที่ 175 ถนนส�ทรใต้ 
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.  0-2648-3288
โทรส�ร  0-2648-3289
E- mail:  bm0157@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี 
1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรส�ร  0-2254-4453 ต่อ 19
E- mail:  loan8206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรี  
1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2651-6300, 0-2253-2939
โทรส�ร  0-2253-2939
E- mail:  bm0037@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญผล  
1210-1212 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2612-5203, 0-2214-0209
โทรส�ร  0-2612-5203 ต่อ 106
E- mail:  bm0011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จักรวรรดิ
327-335 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100
โทร.  0-2223-7564, 0-2224-5307
โทรส�ร  0-2224-5307
E- mail:  bm0021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วรจักร
90-92 ถนนวรจักร แขวงบ้�นบ�ตร เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร.  0-2222-0215, 0-2223-2376
โทรส�ร  0-2621-2198 
E- mail:  bm0022@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ทำาเนียบรัฐบาล
1 ทำ�เนียบรัฐบ�ล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลด� เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร.  0-2282-4333, 0-2281-8537, 08-6010-1411, 
 08-6010-2099
โทรส�ร  0-2281-8537 ต่อ 13
E- mail:  bm0025@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานแดง
1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร.  0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรส�ร  0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E- mail:  bm0035@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนจิตรลดา
อ�ค�รธน�ค�รออมสินเฉลิมพระเกียรติ สวนจิตรลด� 
พระร�ชวังดุสิต แขวงสวนจิตรลด� เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรส�ร  0-2668-3459
E- mail:  bm0049@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประดิพัทธ์
96/5 อ�ค�รบ�งกอกลิฟวิ่ง ถนนประดิพัทธ์ แขวงส�มเสนใน 
เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-7
โทรส�ร  0-2278-4358
E- mail:  bm0137@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามแสน
ห้องเลขที่ L1-13 ชั้น L1 ศูนย์ก�รค้�สุพรีม คอมเพล็กซ์ 
เลขที่ 1024 ถ.ส�มเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 08-6010-4209
โทรส�ร  0-2241-9252
E- mail:  bm0165@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แยกพิชัย
316, 318,320 ถ.อำ�นวยสงคร�ม แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.  0-2241-0918-9, 08-6010-4461, 09-2757-9288
โทรส�ร  0-2241-0919
E- mail:  bm0175@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 2
1769 ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ 
เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร.  0-2257-0142 ถึง 5
โทรส�ร  0-2257-0147 ถึง 8
E- mail:  rm2@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางรัก  
1231 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรส�ร  0-2630-6181-2,0-2630-9420 ต่อ 20
E- mail:  loan8205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บางรัก  
1231 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรส�ร  0-2630-9808 ต่อ 20
E- mail:  bm0018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หัวลำาโพง  
405 ถนนพระร�ม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรส�ร  0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20
E- mail:  bm0012@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา อุรุพงษ์  
133 ซอย 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญ�ไท เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร.  0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรส�ร  0-2612-0070
E- mail:  bm0026@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป้อมปราบ   
1/1-2 ถนนเสือป่� แขวงป้อมปร�บ เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย 
กรุงเทพฯ 10100
โทร.  0-2226-3042, 0-2622-9903, 0-2222-3860
โทรส�ร  0-2222-3860
E- mail:  bm0039@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามสแควร์ วัน
388 ช้ัน 6 อ�ค�รสย�มสแควร์ วัน ถนนพระร�ม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.  0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรส�ร   0-2115-1301 ต่อ 14, 0-2115-1302 ต่อ 14
E- mail:  bm0059@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามพารากอน
ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน ชั้น 4 ห้องเลขที่ 404
991 ถ.พระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.  0-2610-9600, 0-2610-9601
โทรส�ร  0-2610-9600 ต่อ 14, 0-2610-9601 ต่อ 14
E- mail:  bm0061@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพลทินัม
เดอะแพลทินัมแฟช่ันมอลล์ ช้ัน 5 ห้องเลขท่ี 222/1283-84 
เลขท่ี 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2121-9592
โทรส�ร  0-2 121-9593
E- mail:  bm0065@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบุญครอง
ศูนย์ก�รค้� เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ช้ัน 4 
ห้องเลขท่ี PLA.F04.D003000 
444 ถนนพญ�ไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2064-4006
โทรส�ร  0-2064-4007
E- mail:  bm0069@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์  
1769 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0139 ถึง 41
โทรส�ร  0-2257-0139 ถึง 41 ต่อ 25
E- mail:  loan8207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พร้อมพงษ์  
659 ป�กซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110
โทร.  0-2662-7275-7
โทรส�ร  0-2662-7274
E- mail:  bm0038@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามย่าน  
1529,1531 ถนนพระร�ม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรส�ร  0-2216-8230
E- mail:  bm0013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองเตย
1210 ถนนพระร�ม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรส�ร  0-2249-7951 ต่อ 204
E- mail:  bm0014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชประสงค์  
492/1 ถนนพระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรส�ร  0-2252-7319 ต่อ 20
E- mail:  bm0042@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระโขนง 
1176 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรส�ร  0-2391-6034-7 ต่อ 16
E- mail:  loan8208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระโขนง  
1176 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรส�ร  0-2712-4115
E- mail:  bm0040@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคำาแหง  
ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ถนนร�มคำ�แหง 
แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0897
โทรส�ร  0-2718-5929 ต่อ 20
E- mail:  bm0109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามคำาแหง 2   
ภ�ยในบริเวณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 2 ถนนบ�งน�-ตร�ด 
กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2397-6106, 0-2752-7057
โทรส�ร  0-2397-6106 ต่อ 17
E- mail:  bm0125@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองตัน  
219, 221 ถนนพัฒน�ก�ร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรส�ร  0-2719-8465 ต่อ 20
E- mail:  bm0122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางนา  
3040-42 ถนนสุขุมวิท แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 
10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรส�ร  0-2393-7331 ต่อ 18
E- mail:  bm0124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหมาก   
2225-7 ตรงข้�มมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก 
เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรส�ร  0-2319-9139 ต่อ 19
E- mail:  bm0134@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาราไดซ์ พาร์ค  
ศูนย์ก�รค้�พ�ร�ไดซ์ พ�ร์ค ชั้น 2 
61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2787-2036-7
โทรส�ร  0-2787-2037
E- mail:  bm0132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอนสแควร์   
ห้องเลขที่ 3056D ชั้น 3 ศูนย์ก�รค้�ซีคอนสแควร์ 
เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรส�ร  0-2138-5730
E- mail:  bm0167@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ต้นซุง แอฟเวนิว
ห้องเลขที่ BK103 ชั้น 1 บริเวณโซน A 
โครงก�รต้นซุง แอฟเวนิว เลขที่ 226/3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรส�ร  0-2148-1043
E- mail:  bm0169@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จามจุรีสแควร์  
อ�ค�รจัตุรัสจ�มจุรี ชั้น G    
319 ห้องที่ 124-125 ถนนพญ�ไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรส�ร  0-2160-5113
E- mail:  bm0055@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองหล่อ  
159/7-8 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581
โทรส�ร  0-2392-5583
E- mail:  bm0145@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเลขที่ B401/NN ชั้น 4 โซน B ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนร�ชดำ�ริ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรส�ร  0-2251-0010
E- mail:  bm0155@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรุงเทพ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ G04 ชั้น G อ�ค�รกรุงเทพ ท�วเวอร์ 
เลขที่ 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรส�ร  0-2308-0088-9 ต่อ 12
E- mail:  bm0188@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ออล ซีซั่นส์ เพลส
ห้องเลขที่ 215A ชั้น 2  อ�ค�รซีอ�ร์ซี ท�วเวอร์ 
เลขท่ี 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-0499
โทรส�ร  0-2654-0599
E- mail:  bm0191@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกตเวย์ เอกมัย
ห้องเลขที่ 3127 ชั้น 3 ศูนย์ก�รค้�เกตเวย์ เอกมัย 
เลขที่ 982/22 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร.  0-2108-2691-2
โทรส�ร  0-2108-2691-2 ต่อ 15
E- mail:  bm0190@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คอลัมน์ ทาวเวอร์
อ�ค�รคอลัมน์ ท�วเวอร์ บริเวณชั้น G 
เลขที่ 199 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-3397-8 
โทรส�ร  0-2259-3397-8 ต่อ 17
E- mail:  bm0195@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดคลองเตย
ภ�ยในอ�ค�รตล�ดคลองเตย หลังที่ 4 บริเวณชั้น 2  
ถนนสุนทรโกษ� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.  0-2249-9983-4 
โทรส�ร  0-2249-9983-4 ต่อ 17
E- mail:  bm0199@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
1769 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ 
เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0137
โทรส�ร  0-2257-0138
E- mail:  bm0070@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทสโก้โลตัส พระราม 4
ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้องเลขที่ 020P2002 ศูนย์ก�รค้�เทสโก้โลตัส 
พระร�ม 4 เลขที่ 3300 ถนนพระร�ม 4 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
โทร.  0-2350-3041 
โทรส�ร  0-2350-3042
E- mail:  bm0199@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
ศูนย์ก�รค้�ธัญญ�พ�ร์ค ศรีนครินทร์ อ�ค�ร B 
ห้องเลขที่ B2 33-B2 34 ชั้น 2 
เลขที่ 735,735/1-8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรส�ร  0-2108-6129-30 ต่อ 15
E- mail:  bm0185@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปตท.ประเวศ
953/4 สถ�นีบริก�รน้ำ�มัน ปตท. บริษัท เอสซีจี ประเวศ จำ�กัด 
เลขที่ 953 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรส�ร  0-2727-8562 
E- mail:  bm0186@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
(เดิมเป็นส�ข�เซเลเบรท บดินทรเดช�) ย้�ยวันท่ี 21 ธ.ค. 60
ห้องเลขที่ A223  ศูนย์ก�รค้�เดอะซีน ท�วน์ อิน ท�วน์ 
ถนนศรีวร� แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2538-2523
โทรส�ร  0-2538-7740
E- mail:  bm0197@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล พล�ซ� บ�งน�  บริเวณชั้น 4 
ห้องเลขที่ 426 เลขที่ 587, 589 ถนนบ�งน�-ตร�ด แขวง
บ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรส�ร  0-2393-7331 ต่อ 18
E- mail:  bm0057@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะไนน์ พระราม 9
ศูนย์ก�รค้�เดอะไนน์ พระร�ม 9 ชั้น 1 
ห้องเลขที่ F01B07000-F01B08000 
เลขที่ 999/1-4 ถนนพระร�ม 9 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร.  0-2056-7882-3
โทรส�ร  0-2056-7882-3 ต่อ 20 
E- mail:  bm0062@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น  
72 ชั้น 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร.  0-23740-0370, 0-2374-0371
โทรส�ร  0-2733-1556 ต่อ 18
E- mail:  loan8209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองจั่น  
72 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร.  0-2377-9409, 0-2374-1343, 0-2377-4828,  
 0-2377-4858
โทรส�ร  0-2374-1343 ต่อ 202
E- mail:  bm0108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย 4 
1748-1750 ถนนล�ดพร้�ว แขวงวังทองหล�ง เขต
วังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร.  0-2530-5210, 0-2933-6789, 02933-7700
โทรส�ร  0-2530-5210, 0-2933-6789,02933-7700 
  ต่อ 13,26
E- mail:  bm0030@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ    
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ บ�งกะปิ ชั้น 3 
ห้องเลขที่ 3S-R5 เลขที่ 3522 ถนนล�ดพร้�ว 
แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรส�ร  0-2363-3318
E- mail:  bm0053@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีนบุรี 
212 ถนนสีหบุร�นุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรส�ร  0-2517-1241
E- mail:  bm0105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองจอก  
30 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มร�ย เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185  
โทรส�ร  0-2543-1185 ต่อ 17
E- mail:  bm0104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดกระบัง  
1793 ถนนล�ดกระบัง แขวงล�ดกระบัง เขตล�ดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรส�ร  0-2326-9955 ต่อ 17
E- mail:  bm0106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะ พรอมานาด  
เลขที่ 589/7-9 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดอะ พรอม�น�ด  
ถนนร�มอินทร� แขวงคันน�ย�ว เขตคันน�ย�ว กรุงเทพฯ 
10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรส�ร  0-2947-5949
E- mail:  bm0130@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี  เคหะร่มเกล้า
ห้องเลขที่ F1/4-5 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี เคหะร่มเกล้� 
เลขที่ 8/2 ถ.เคหะร่มเกล้� แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ล�ดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรส�ร  0-2329-9393
E- mail:  bm0131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร์
458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบ�งชัน เขตคลองส�มว� 
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรส�ร  0-2183-0183
E- mail:  bm0148@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ 2
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�แฟชั่นไอส์แลนด์ (ห้องเลขที่ B004 ชั้น B)
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถนนร�มอินทร� แขวงคันน�ย�ว 
เขตคันน�ย�ว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรส�ร  0-2508-3840-2 ต่อ 18
E- mail:  bm0182@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�ไอเพลส นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง  
ห้องเลขที่ B3-B4 ชั้น 2 เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31 
ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปล�ทิว เขตล�ดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2360-5211-12
โทรส�ร  0-2360-5211-12
E- mail:  bm0198@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุวินทวงศ์
ห้องเลขที่ 2CR243 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี สุวินทวงค์ 
เลขท่ี 123 ถ.สุวินทวงค์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-0034
โทรส�ร  0-2540-0035
E- mail:  bm0066@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 3
40 ชั้น 2 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2225-4825-7
โทรส�ร  0-2225-4825-7 ต่อ 2027
E-mail:  rm3@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา
ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� 
ร�มอินทร� 
เลขที่ 109/10 ถ.ร�มอินทร� แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรส�ร  0-2521-8215
E- mail:  bm0136@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เพียวเพลส รามคำาแหง
ห้องเลขที่ B207 ชั้น 2 โซนสถ�บัน ศูนย์ก�รค้�เพียวเพลส 
ร�มคำ�แหง เลขที่ 86/1 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงสะพ�นสูง 
เขตสะพ�นสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรส�ร  0-2372-3559
E- mail:  bm0143@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามอินทรา กม.7  
168,170 ถนนร�มอินทร� แขวงร�มอินทร� เขตคันน�ย�ว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร.  0-2944-4444 , 0-2510-9716
โทรส�ร  0-2510-9716 ต่อ 17
มือถือเงินฝ�ก  08-6016-4157, 09-8835-2003
มือถือสินเชื่อ  08-6016-4501
E- mail:   bm0127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ ทาวน์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ F-204 ศูนย์ก�รค้�เดอะพ�ซิโอ ท�วน์
เลขท่ี 7/2-7 ถนนร�มคำ�แหง แขวงสะพ�นสูง เขตสะพ�นสูง 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173
โทรส�ร  0-2111-3174
E- mail:  bm0162@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
ภ�ยในศูนย์ก�รค้�อิมพีเรียล เวิลด์ ล�ดพร้�ว 
ห้องเลขที่ AF-10,11 ชั้น 1 
เลขที่ 2539 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงคลองเจ้�คุณสิงห์ 
เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรส�ร  0-29349001-2 ต่อ 15
E- mail:  bm0183@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว 101
ศูนย์ก�รค้�แฮปปี้ อเวนิว ล�ดพร้�ว 101 
อ�ค�รท�วเวอร์ นอร์ท ห้องบี 5 ชั้น 1 
เลขที่ 787/101 ซ.ล�ดพร้�ว 101 ถ.ล�ดพร้�ว 
แขวงคลองเจ้�คุณสิงห์ เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรส�ร  0-2187-0236-7 ต่อ 18 
E- mail:  bm0184@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3 
ห้องเลขที่ 308-309 
เลขที่ 69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงล�ดพร้�ว เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2553-6200-1 
โทรส�ร  0-2553-6201
E- mail:  bm0063@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล
ศูนย์ก�รค้�เดอะคริสตัล อ�ค�ร I ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302-303 
เลขท่ี 213, 215 แขวงล�ดพร้�ว เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ10230
โทร. 0-2102-2007
โทรส�ร  0-2102-2007
E- mail:  bm0064@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี 
212 (ชั้น 2) ถนนสีหบุร�นุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
กรุงเทพฯ 10510
โทร.  0-2540-2168-70
โทรส�ร   0-2540-2168-70 กด 18
E- mail:  loan8296@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ท่าพระ 
31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่�พระ 
เขตบ�งกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรส�ร  0-2467-3866 ต่อ 19
E- mail:  bm0115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ์                       
132/26-27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้�นช่�งหล่อ 
เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2115
โทรส�ร  0-2412-8781
E- mail:  bm0116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญพาศน์                      
379/20 ถ.อิสรภ�พ แขวงวัดอรุณ เขตบ�งกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรส�ร  0-2466-1815
E- mail:  bm0117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
ห้องเลขท่ี BS-C5A ช้ัน B ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ ท่�พระ 
เลขท่ี 99 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรส�ร  0-2477-7146
E- mail:  bm0142@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ห้องเลขที่ 405 ชั้น 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ปิ่นเกล้� 
เลขที่ 7/222 ถ.บรมร�ชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9755
โทรส�ร  0-2433-9754
E- mail:  bm0154@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตบางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรส�ร  0-2413-2234 ต่อ 25
E- mail:  loan8212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรส�ร  0-2413-1519 ต่อ 3
E- mail:  bm0110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางแค
ห้องเลขที่ 3S-F8-F9 ชั้น 3 ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ บ�งแค 
เลขที่ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบ�งแคเหนือ เขตบ�งแค 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรส�ร  0-2454-7001
E- mail:  bm0135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลิ่งชัน  
170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2881-4170
โทรส�ร  0-2434-6242
E- mail:  bm0120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลัด                                   
3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ�งพลัด เขตบ�งพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรส�ร  0-2435-6353
E- mail:  bm0121@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมู่บ้านเศรษฐกิจ 
1797 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 
10160 
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรส�ร  0-2444-0501 ต่อ 11
E- mail:  bm0133@gsb.or.th

สำานักราชดำาเนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
40 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรส�ร  0-2224-1893
E-mail:  bm9801@gsb.or.th

สำานักราชดำาเนิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ 
40 อ�ค�ร ง. ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2224-1892, 0-2224-1990, 0-2224-1905
โทรส�ร  0-2224-0299
E-mail:  bm9803.CB@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย
ภ�ยในกระทรวงมห�ดไทย ถ.เฟ่ืองนคร แขวงวัดร�ชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5865, 0-2225-5867
โทรส�ร  0-2225-5865 ต่อ 11
E-mail:  loan8210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หน้าพระลาน   
25-27 ถ.หน้�พระล�น แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-8060-1
โทรส�ร  0-2224-8060 ต่อ 13
E-mail:  bm0004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาดไทย
ภ�ยในกระทรวงมห�ดไทย ถ.เฟ่ืองนคร แขวงวัดร�ชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร. 0-2223-8287
โทรส�ร  0-2223-8287
E- mail:  bm0006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางลำาภูบน
23-26 ถ.สิบส�มห้�ง แขวงตล�ดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรส�ร  0-2281-9687
E- mail:  bm0007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทเวศร์
250/7-9 ถ.ส�มเสน แขวงบ�งขุนพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6365
โทรส�ร  0-2282-6366 
E- mail:  bm0008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคลองตลาด
239 ถ.อัษฎ�งค์ แขวงวังบูรพ� เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377 
โทรส�ร  0-2223-2377 ต่อ 16
E- mail:  bm0019@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตศิริราช
87 ถ.พร�นนก แขวงศิริร�ช เขตบ�งกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-0737 ต่อ 16-24, 0-2411-2803
โทรส�ร  0-2848-9189 ต่อ 14
E- mail:  loan8211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศิริราช
87 ถ.พร�นนก แขวงศิริร�ช เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935 
โทรส�ร  0-2411-2085
E- mail:  bm0118@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพลู        
852-854 ถ.เทอดไท แขวงตล�ดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรส�ร  0-2466-4177 ต่อ 16
E- mail:  bm0111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งสายใต้
24/6 หมู่ท่ี 8 ถ.บรมร�ชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 
10170
โทร. 0-2894-6052-4 
โทรส�ร  0-2894-6052 ต่อ 17
E- mail:  bm0054@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกทศกัณฐ์
612/5 ถ.พุทธมณฑลส�ย 2 แขวงบ�งไผ่ เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 
10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรส�ร  0-2410-1491 ต่อ 18
E- mail:  bm0164@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผัก
105/2 หมู่ท่ี 11 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรส�ร  0-2435-3059
E- mail:  bm0166@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแขม
16/12-13 หมู่บ้�นชวนช่ืน เพชรเกษม 81 ถ.ม�เจริญ 
(เพชรเกษม 81) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรส�ร  0-2431-2618-9 ต่อ 4
E- mail:  bm0179@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซีคอน บางแค
333 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�ซีคอน บ�งแค 
เลขท่ี 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรส�ร  0-2458-2476
E- mail:  bm0193@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ พาร์ค 
กาญจนาภิเษก 
ห้องเลขท่ี W-02 อ�ค�ร W ช้ัน 1 โซนพล�ซ� 
ศูนย์ก�รค้�เดอะพ�ซิโอ พ�ร์ค ก�ญจน�ภิเษก 
เลขท่ี 8/9 ถ.ก�ญจน�ภิเษก แขวงศ�ล�ธรรมสรรพน์ 
เขตทวีวัฒน� เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2111-3941-2
โทรส�ร  0-2111-3942
E- mail:  bm0168@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เนติบัณฑิตยสภา
32/2-8 ถ.ก�ญจน�ภิเษก แขวงบ�งระม�ด เขตตล่ิงชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2422-3963-4
โทรส�ร  0-2422-3964
E- mail:  bm0168@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตราษฏร์บูรณะ                
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบ�งปะกอก 
เขตร�ษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2428-2733-5 
โทรส�ร  0-2428-2733-5 ต่อ 22
E- mail:  loan8213@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์บูรณะ                
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบ�งปะกอก 
เขตร�ษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรส�ร  0-2428-1679
E- mail:  bm0107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ่
12 ถ.ในวงเวียน แขวงบ�งย่ีเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776 
โทรส�ร  0-2465-3231 ต่อ 15 
E- mail:  bm0112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จเจ้าพระยา                
291-293 ถ.สมเด็จเจ้�พระย� แขวงคลองส�น เขตคลองส�น 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรส�ร  0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 23
E- mail:  bm0114@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา วัดไทร 
8/45 หมู่ที่ 10 ถ.เอกชัย แขวงบ�งขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379 
โทรส�ร  0-2415-1370 ต่อ 20 
E- mail:  bm0123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญนคร
1411 ถ.เจริญนคร แขวงบ�งลำ�ภูล่�ง เขตคลองส�น 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรส�ร  0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201 ต่อ 6
E- mail:  bm0126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระราม 2 ซอย 64
324, 326, 328 ถ.พระร�ม 2 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4597-8
โทรส�ร  0-2451-4597-8 ต่อ 111
E- mail:  bm0156@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งครุ 
52 ถ.ประช�อุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรส�ร  0-2426-0416
E- mail:  bm0163@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
569, 571 หมู่บ้�นเพชรช�ยทะเล ถ.บ�งขุนเทียน-ช�ยทะเล 
แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610
โทรส�ร  0-2464-5611
E- mail:  bm0170@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พระราม 2
ห้องเลขที่ GCR117 ชั้น 1 ห้�งบิ๊กซี พระร�ม 2 
เลขที่ 127 ถ.พระร�มที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรส�ร  0-2415-7357
E- mail:  bm0177@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บางปะกอก
ห้องเลขที่ 3CR309 ชั้น 3 ห้�งบิ๊กซี บ�งปะกอก 
เลขที่ 278 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบ�งปะกอก 
เขตร�ษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรส�ร  0-2427-7951-2 ต่อ 106
E- mail:  bm0178@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)
315 ถ.เอกชัย แขวงบ�งบอน เขตบ�งบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690
โทรส�ร  0-2415-9690 ต่อ 17
E- mail:  bm0180@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ห้องเลขที่ 326 ชั้น 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� พระร�ม 2
เลขที่ 160 ถ.พระร�ม 2 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2903
โทรส�ร  0-2416-2903 ต่อ 16
E- mail:  bm0187@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมโทร เวสต์ทาวน์ 
(เดิมเป็นส�ข�เทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์) ย้�ยเม่ือวันท่ี 9 พ.ย. 59
ศูนย์ก�รค้�เมโทร เวสต์ท�วน์ 
ชั้น 2 อ�ค�ร C ห้องเลขที่ C204-C205 
เลขที่ 212/2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบ�งหว้� เขตภ�ษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160
โทร.  0-2496-1894 
โทรส�ร  0-2496-1893                   
E- mail:  bm0192@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินท์-อินเตอร์เซค
A11, A12 ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�อินท์-อินเตอร์เซค เลขท่ี 982 
ถ.พระร�มท่ี 3 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2293482-3
โทรส�ร  0-2293482-3
E- mail:  bm0189@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 4
927/16 ช้ัน 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 
74000
โทร. 0-3441-3146-7 
โทรส�ร  0-3441-3146-7 ต่อ 341112
E-mail:  rm4@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204 ช้ัน 3 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
76000
โทร. 0-3240-1409 
โทรส�ร  0-3240-1409 ต่อ 21
E-mail:  loan8215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบุรี
204 ช้ัน 2 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรส�ร  0-3242-5159 ต่อ 15
E-mail:  bm1101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่ายาง
233/1 หมู่ท่ี 1 ถ.ใหญ่ ต.ท่�ย�ง อ.ท่�ย�ง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรส�ร  0-3246-1555
E-mail:  bm1102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแหลม
386/2 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรบุรี-บ้�นแหลม ต.บ้�นแหลม อ.บ้�นแหลม 
จ.เพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรส�ร  0-3248-1096
E-mail:  bm1103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชะอำา
499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรส�ร  0-3243-3743
E-mail:  bm1104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาย้อย
120 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เข�ย้อย อ.เข�ย้อย จ.เพชรบุรี 
76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรส�ร  0-3256-2234
E-mail:  bm1105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สะพานจอมเกล้า
1 ถ.พงษ์สุริย� ต.ท่�ร�บ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรส�ร 0-3241-8222
E-mail:  bm1106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าปล้อง 
130 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้�ปล้อง อ.หนองหญ้�ปล้อง 
จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3249-4388
โทรส�ร  0-3249-4388
E-mail:  bm1107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แก่งกระจาน
444/5 หมู่ท่ี 1 ต.แก่งกระจ�น อ.แก่งกระจ�น จ.เพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรส�ร  0-3278-8499 ต่อ 14
E-mail:  bm1108@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม   
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรส�ร  0-2291-4182
E- mail:  loan8214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคอแหลม   
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125
โทรส�ร  0-2292-0125
E- mail:  bm0016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งมหาเมฆ  
572/1-2 ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 
10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรส�ร  0-2677-5731
E- mail:  bm0015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธุประดิษฐ์ 
604/128,134 ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงบ�งโพงพ�ง 
เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรส�ร  0-2284-0486
E- mail:  bm0045@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางโพงพาง   
247/1-3 ซอยประดู่ 1 ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงบ�งโพงพ�ง 
เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรส�ร  0-2294-8701
E- mail:  bm0048@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดาวคะนอง                      
1060 ถ.สมเด็จพระเจ้�ต�กสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824 
โทรส�ร  0-2876-1824 ต่อ 12
E- mail:  bm0128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทรี ออน ธรี 
(เดิมเป็นส�ข� ฟิวเจอร์ม�ร์ท พระร�ม 3) เปลี่ยนเมื่อวัน
ที่ 9 พ.ย. 59 
ห้องเลขที่ TR 5/1-2 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�ทรี ออน ธรี
295 แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4882
โทรส�ร  0-2291-4880
E- mail:  bm0139@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ห้องเลขที่ 436 ชั้น 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� พระร�ม 3 
เลขที่ 79 ถ.ส�ธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� 
กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2164-0057-8
โทรส�ร  0-2164-0059
E- mail:  bm0146@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
ห้องเลขที่ 106 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�กรีนเพลส พล�ซ� 
เลขที่ 88/8 ซ.จันทร์ 43 แขวงบ�งโคล่ เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรส�ร  0-2212-5237
E- mail:  bm0176@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)
458, 460 ซ.เจริญกรุง 107 แขวงบ�งโคล่ เขตบ�งคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรส�ร  0-2291-3662
E- mail:  bm0181@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ท่ายาง
ชั้น G ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ท่�ย�ง 
เลขที่ 777 หมู่ที่  1 ต.ท่�ย�ง อ.ท่�ย�ง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรส�ร  0-3246-3844
E-mail:  bm1109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านลาด
42/29 หมู่ที่ 6 ต. บ้�นล�ด อ.บ้�นล�ด จ.เพชรบุรี 76150 
โทร. 0-3249-2051
โทรส�ร  0-3249-2052
E-mail:  bm1111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน เพชรบุรี
ชั้น 2F ห้อง RR-218 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน เพชรบุรี 
162 หมู่ที่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้�นล�ด จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-1834-5
โทรส�ร  0-3249-1834 ต่อ 17
E-mail:  bm1112@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนห�ดเจ้�สำ�ร�ญ ต.น�วุ้ง อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-5541
โทรส�ร  0-3240-5542
E-mail:  bm1106@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
5 ชั้น 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรส�ร  0-3261-1810 , 0-3260-3439
E-mail:  loan8216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประจวบคีรีขันธ์ 
5 ชั้น 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรส�ร  0-3261-1015, 0-3261-1550
E-mail:  bm1201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวหิน
21/2 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรส�ร  0-3251-1041, 0-3253-2155
E-mail:  bm1202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับสะแก
174 หมู่ท่ี 11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรส�ร  0-3267-1024, 0-3267-1996
E-mail:  bm1203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ค่ายธนะรัชต์
125 หมู่ที่ 3 ศูนย์ก�รทห�รร�บค่�ยธนะรัชต์ ต.เข�น้อย 
อ.ปร�ณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรส�ร  0-3262-1695
E-mail:  bm1204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพาน
167/10 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม-ช�ยทะเล ต.กำ�เนิดนพคุณ 
อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรส�ร  0-3269-1234, 0-3269-1876
E-mail:  bm1205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราณบุรี
26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เข�น้อย อ.ปร�ณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรส�ร  0-3262-1441
E-mail:  bm1206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากท่อ  
462/1 หมู่ท่ี 1 ถ.ร�ษฎร์เกษม ต.ป�กท่อ อ.ป�กท่อ จ.ร�ชบุรี 
70140
โทร. 0-3228-1472
โทรส�ร  0-3228-1150
E-mail:  bm0905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมบึง  
225 หมู่ที่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ร�ชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241
โทรส�ร  0-3226-1241
E-mail:  bm0906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางแพ
314/6 หมู่ที่ 5 ถ.สมุทรสงคร�ม-บ�งแพ ต.บ�งแพ 
อ.บ�งแพ จ.ร�ชบุรี 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรส�ร  0-3238-1005
E-mail:  bm0907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผึ้ง
314/20-21 หมู่ที่ 1 ถ.ร�ชบุรี-สวนผึ้ง ต.ป่�หว�ย อ.สวนผึ้ง 
จ.ร�ชบุรี
โทร. 0-3273-1832
โทรส�ร  0-3273-1859 
E-mail:  bm0908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสุริยวงศ์
143/15-16 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 
70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรส�ร  0-3232-5474
E-mail:  bm0909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รอยัลพาร์ค
ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�รอยัลพ�ร์ค 
เลขที่ 11 ถ.คฑ�ธร ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี
โทร. 0-3232-7994
โทรส�ร  0-3232-7995 
E-mail:  bm0910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บ้านโป่ง
ห้องเลขที่ GCR 102-103 ชั้น 1 
ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส�ข�บ้�นโป่ง 
เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรส�ร  0-3222-1645
E-mail:  bm0911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดเพลง
129/14 หมู่ที่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ร�ชบุรี 70170 
โทร. 0-3239-8072
โทรส�ร  0-3239-8073 
E-mail:  bm0912@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรส�ร  0-3441-3149
E-mail:  loan8218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสาคร
927/16 ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มห�ชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
โทรส�ร  0-3441-1111
E-mail:  bm0701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระทุ่มแบน
1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตล�ดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรส�คร 74110
โทร. 0-3484-4497
โทรส�ร  0-3447-1555 
E-mail:  bm0702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี
603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77150
โทร. 0-3268-1710
โทรส�ร  0-3268-1221
E-mail:  bm1207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามร้อยยอด
28 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ อ.ส�มร้อยยอด 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรส�ร  0-3257-3276
E-mail:  bm1208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
13/12-24 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77110
โทร. 0-3251-6325-6  
โทรส�ร  0-3251-6326
E-mail:  bm1209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากน้ำาปราณ
9/92-9/93 หมู่ที่ 2 ต.ป�กน้ำ�ปร�ณ อ.ปร�ณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรส�ร  0-3263-1457
E-mail:  bm1210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพานน้อย
54/2 หมู่ที่ 4 ต.บ�งสะพ�น อ.บ�งสะพ�นน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรส�ร  0-3269-9588
E-mail:  bm1211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บลูพอร์ต หัวหิน
ศูนย์ก�รค้�บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ห้องเลขที่ B06 
เลขที่ 8/89 ซอยหมู่บ้�นหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3252-3258
โทรส�ร  0-3252-3258
E-mail:  bm1212@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตราชบุรี
209 ถ.วรเดช ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรส�ร  0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่อ 17
E-mail:  loan8217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชบุรี
207 ถ.วรเดช ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7045
โทรส�ร  0-3233-7045
E-mail:  bm0901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านโป่ง
169 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นโป่ง อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรส�ร  0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 17
E-mail:  bm0902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม
105 ถ.โพธ�ร�ม ต.โพธ�ร�ม อ.โพธ�ร�ม จ.ร�ชบุรี 70120
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602
โทรส�ร  0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อ 18
E-mail:  bm0903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดำาเนินสะดวก
259 หมู่ที่ 8 ถ.สมุทรสงคร�ม-บ�งแพ ต.ดำ�เนินสะดวก 
อ.ดำ�เนินสะดวก จ.ร�ชบุรี 70130
โทร.  0-3234-6235
โทรส�ร  0-3224-1001
E-mail:  bm0904@gsb.or.th



15

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพ้ว
332/47-49 หมู่ที่ 1 ต.หลักส�ม อ.บ้�นแพ้ว จ.สมุทรส�คร  
74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรส�ร  0-3448-1333
E-mail:  bm0703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชัย
822 ถ.สุคนธวิท ต.มห�ชัย อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3441-1112
โทรส�ร  0-3441-1112 
E-mail:  bm0704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์แจ้
19/47-48 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 
74000
โทร. 0-3449-4648
โทรส�ร  0-3449-4649
E-mail:  bm0705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พันท้ายนรสิงห์
189/131-133 หมู่ที่ 5 ต.พันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรส�คร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรส�ร  0-3445-8079
E-mail:  bm0706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1
144/801-802 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรส�คร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรส�ร  0-3447-4803
E-mail:  bm0707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม
330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคร�ม 
75000
โทร. 0-3471-6118 
โทรส�ร  0-3471-1234 
E-mail:  bm0601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อัมพวา 
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพว� อ.อัมพว� จ.สมุทรสงคร�ม 
75110
โทร. 0-3475-2019
โทรส�ร  0-3475-1195
E-mail:  bm0602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคนที 
44/2 หมู่ท่ี 6 ต.กระดังง� อ.บ�งคนที จ.สมุทรสงคร�ม 75120
โทร. 0-3476-2019
โทรส�ร  0-3476-1533
E-mail:  bm0603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรสมุทร
592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคร�ม 75000
โทร. 0-3472-0806
โทรส�ร  0-3472-0804
E-mail:  bm0604@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 5
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรส�ร  0-2951-1572
E- mail:  rm5@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1
24, 26, 28 ชั้น 3 ถ.ทห�รบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรส�ร  0-3427-2551 
E- mail:  loan8219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครปฐม
24, 26, 28 ชั้น 2 ถ.ทห�รบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรส�ร  0-3425-4636
E- mail:  bm0801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางเลน
45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลดำ�ริห์ ต.บ�งเลน อ.บ�งเลน จ.นครปฐม 
73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรส�ร  0-3439-1047
E- mail:  bm0803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กำาแพงแสน
182 หมู่ท่ี 1 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรส�ร  0-3435-1379
E- mail:  bm0806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามจันทร์
243/33 ถ.ร�ชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรส�ร  0-3425-3979 ต่อ 19
E- mail:  bm0807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตูม
33/1 หมู่ที่ 5 ต.ส�มง่�ม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรส�ร  0-3438-1392
E- mail:  bm0809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร นครปฐม
ห้องเลขท่ี RT-3 ช้ัน 1 อ�ค�ร A ศูนย์ก�รค้�โฮมโปร นครปฐม 
ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรส�ร  0-3421-2196
E- mail:  bm0811@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2
41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้�ที่ว่�ก�รอำ�เภอส�มพร�น ต.ส�มพร�น 
อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3432-3900
โทรส�ร  0-3432-3900 ต่อ 13
E- mail:  loan8298@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามพราน 
41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้�ที่ว่�ก�รอำ�เภอส�มพร�น ต.ส�มพร�น 
อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรส�ร  0-3431-1500, 0-3431-1357 ต่อ 16
E- mail:  bm0802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ้อมใหญ่
11/4 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.ส�มพร�น 
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรส�ร  0-2420-3655  ต่อ 201, 203-206
E- mail:  bm0804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครชัยศรี
136/13-15 หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรส�ร  0-3433-1564 ต่อ 202
E- mail:  bm0805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศาลายา
26/24, 26/25 หมู่ที่ 5 ถ.ศ�ล�ย�-นครชัยศรี ต.ศ�ล�ย� 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรส�ร  0-2441-0987 ต่อ 16
E- mail:  bm0808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี อ้อมใหญ่
17/17 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรส�ร  0-2431-1366
E- mail:  bm0810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทธมณฑลสาย 4
169/142-143 หมู่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 
73220
โทร. 0-2497-3882-4, 0-2497-3880-2
โทรส�ร  0-2497-3882-7 ต่อ 103 0-2497-3880-2 ต่อ 103
E- mail:  bm0812@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหวาย
71/9-10 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรส�ร  0-3431-8685-7 ต่อ 108
E- mail:  bm0813@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 334 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ศ�ล�ย� 
เลขที่ 99/19, 99/20 หมู่ที่ 2 ต.บ�งเตย อ.ส�มพร�น 
จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรส�ร  0-2429-6935 ต่อ 102
E-mail:  bm0814@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ช้ัน 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรส�ร  0-3451-7038
E- mail:  loan8220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนบุรี
210 ช้ัน 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรส�ร  0-3451-1582
E- mail:  bm1301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าม่วง
241/1 หมู่ท่ี 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่�ม่วง อ.ท่�ม่วง จ.ก�ญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรส�ร  0-3461-1001
E- mail:  bm1302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (กาญจนบุรี)
281 ถ.แสงชูโต ต.ท่�เรือ อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019 
โทรส�ร  0-3456-1194 ต่อ 16
E- mail:  bm1303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะกา
1/22-23 ม. 2 ถ.แสงชูโต อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรส�ร  0-3454-3235
E- mail:  bm1304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมทวน  
248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-ก�ญจนบุรี ต.พนมทวน อ.พนมทวน 
จ.ก�ญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรส�ร  0-3463-0443
E- mail:  bm1305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลูกแก
82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรส�ร  0-3456-6446
E- mail:  bm1306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองผาภูมิ
301 หมู่ที่ 1 ต.ท่�ขนุน อ.ทองผ�ภูมิ จ.ก�ญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรส�ร  0-3459-9312 ต่อ 20
E- mail:  bm1307@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ลาดหญ้า
152/12-13 หมู่ท่ี 1 ต.ล�ดหญ้� อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8020
โทรส�ร  0-3458-8019
E- mail:  bm1308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อพลอย
256/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.ก�ญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรส�ร  0-3458-1199
E- mail:  bm1309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดผาสุก
160/179-180 ต.บ้�นเหนือ อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรส�ร  0-3451-8880
E- mail:  bm1310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยกระเจา
54 หมู่ 6 ต.ห้วยกระเจ� อ.ห้วยกระเจ� จ.ก�ญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328 
โทรส�ร  0-3467-7327
E- mail:  bm1311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านมะขามเตี้ย
5/3 หมู่ที่ 1 ต.ด่�นมะข�มเตี้ย อ.ด่�นมะข�มเตี้ย 
จ.ก�ญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรส�ร  0-3467-2583
E- mail:  bm1312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอราวัณ
46 หมู่ 4 ต.ท่�กระด�น อ.ศรีสวัสดิ์ จ.ก�ญจนบุรี 71250
โทร. 0-3457-4128
โทรส�ร  0-3457-4129
E- mail:  bm1313@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9884, 0-2589-9774
โทรส�ร  0-2589-9774 ต่อ 15, 16 / 0-2589-9884 ต่อ 15, 16
E- mail:  loan8297@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ติวานนท์
145 ถ.ติว�นนท์ ต.ท่�ทร�ย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491, 0-2951-3492, 0-2951-3493
โทรส�ร  0-2951-3494
E- mail:  bm0209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นนทบุรี
22/31 หมู่ที่ 4 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207 
โทรส�ร  0-2525-0216, 0-2526-6518,0-2967-3207 ต่อ 15
E- mail:  bm0201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากเกร็ด                      
100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ป�กเกร็ด อ.ป�กเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรส�ร  0-2583-3376
E- mail:  bm0206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แคราย                       
115/30-32 ถ.ติว�นนท์ ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572
โทรส�ร  0-2588-4779 ต่อ 24
E- mail:  bm0207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ห้องเลขที่ 3/1, 3/2 ชั้น 4 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ 
ง�มวงศ์ว�น เลขที่ 30/39-50 ถ.ง�มวงศ์ว�น ต.บ�งเขน 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตู้ปณ.65 ปณฝ.ง�มวงศ์ว�น นนทบุรี 11001
โทร. 0-2550-1147
โทรส�ร  0-2550-0418
E- mail:  bm0211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรใหญ่ 
101 หมู่ที่ 2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8670, 086-0275388, 085-6641145
โทรส�ร  0-2598-9112
E- mail:  bm0210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินเด็กซ์ บางใหญ่
ห้องเลขที่ R-3 ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 
บ�งใหญ่ เลขที่ 87 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน ต.เส�ธงหิน อ.บ�งใหญ่ 
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2, 087-027-6613, 087-027-7039
โทรส�ร  0-2595-0300
E- mail:  bm0215@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
6/6-7 หมู่ที่ 1 ถ.บ�งกรวย-ไทรน้อย ต.บ�งกรวย 
อ.บ�งกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรส�ร  0-2446-6336
E- mail:  bm0216@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวทองสแควร์ 
ห้องเลขที่ 5/62-63 ชั้น 1 และห้องเลขที่ 5/76 ชั้น 2 หมู่ที่ 1 
โครงก�รบัวทองสแควร์ ถ.บ�งกรวย-ไทรน้อย ต.บ�งบัวทอง 
อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรส�ร  0-2925-8900
E- mail:  bm0218@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไทรน้อย
92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขว�ง 
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรส�ร  0-2597-1493
E- mail:  bm0220@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล เวสท์เกต ชั้น 3 ห้องเลขที่ 340 
เลขที่ 199,199/1,199/2 ม. 6 ต.เส�ธงหิน อ.บ�งใหญ่ 
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2194-2986-7
โทรส�ร  0-2194-2986
E- mail:  bm0223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
ศูนย์ก�รค้�เดอะคริสตัล ร�ชพฤกษ์ ชั้น 1 อ�ค�ร C 
ห้องเลขที่ 118-120 
เลขท่ี 555/9 ม. 1 ต.บ�งขนุน อ.บ�งกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2102-3502-3
โทรส�ร  0-2102-3503
E- mail:  bm0224@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเจ้าพระยา
ชั้น 1 ห้อง 1B เจ้�พระย�พล�ซ่� เลขที่ 67/12 หมู่ที่ 10
ถนนบ�งกรวย- ไทรน้อย ต.บ�งเลน อ.บ�งใหญ่ จ.นนนทบุรี 
11140
โทร. 0-2117-4113
โทรส�ร  0-2117-4116
E- mail:  bm0225@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่�พี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรส�ร  0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 26
E- mail:  loan8222@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่�พี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรส�ร  0-3552-3020 ต่อ 24 
E- mail:  bm1001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองพี่น้อง                   
61 ถ.บ�งลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง 
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรส�ร  0-3553-1014
E- mail:  bm1002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� แจ้งวัฒนะ 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ�งตล�ด อ.ป�กเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรส�ร  0-2193-8214
E- mail:  bm0213@gsb.or.th

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
ห้องเลขที่ A-15, 16 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ�  
รัตน�ธิเบศร์ เลขที่ 562, 566 หมู่ที่ 8 ถ.รัตน�ธิเบศร์ 
ต.บ�งกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรส�ร  0-2527-8716 ต่อ 17
E- mail:  bm0214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าน้ำานนทบุรี
137 หมู่ที่ 4 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรส�ร  0-2967-2016
E- mail:  bm0217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองทองธานี
55/622-623 ต.บ�งพูด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรส�ร  0-2503-3822
E- mail:  bm0208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)
101-101/1 ถ.ป๊อปปูล่� ต.บ้�นใหม่ อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรส�ร  0-2980-7003
E- mail:  bm0219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์
ภ�ยในโครงก�รเพียวเพลส ร�ชพฤกษ์ เลขที่ 62/32 ม.1 
ต.อ้อมเกร็ด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรส�ร  0-2924-4680
E- mail:  bm0221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าสลากไทย
ตั้งอยู่ชั้น 2 โครงก�รศูนย์ก�รค้�สล�กไทย เลขที่ 347 
ถ.สน�มบินน้ำ� ต.ท่�ทร�ย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-6227-8 
โทรส�ร  0-2580-6229
E- mail:  bm0222@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2
92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขว�ง 
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร.  0-2597-1490, 087-8056279, 086-0288511, 
 086-0288540, 087-8056234
โทรส�ร  0-2597-1491
E- mail:  loan8221@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบัวทอง                     
26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บ�งกรวย - ไทรน้อย ต.โสนลอย 
อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรส�ร  0-2571-7970 ต่อ 13
E- mail:  bm0203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางกรวย                      
99/99 หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บ�งกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรส�ร  0-2883-7837 ต่อ 17
E- mail:  bm0204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางใหญ่ 
107 หมู่ที่ 2 ต.บ�งม่วง อ.บ�งใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรส�ร  0-2595-1625 ต่อ 21
E- mail:  bm0205@gsb.or.th



17

ธนาคารออมสินสาขา สามชุก                     
890 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.ส�มชุก อ.ส�มชุก 
จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรส�ร  0-3557-2019 
E- mail:  bm1003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีประจันต์                     
552-553 หมู่ที่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยน�ท ต.ศรีประจันต์ 
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรส�ร  0-3558-1481 
E- mail:  bm1004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดิมบางนางบวช                       
350 หมู่ท่ี 5 ต.เข�พระ อ.เดิมบ�งน�งบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรส�ร  0-3557-8410 
E- mail:  bm1005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปลาม้า                    
263 หมู่ท่ี 5 ต.โคกคร�ม อ.บ�งปล�ม้� จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรส�ร  0-3558-7363 
E- mail:  bm1006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อู่ทอง                    
158 หมู่ที่ 6 ถ.ท้�วอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรส�ร  0-3555-1083 ต่อ 15
E- mail:  bm1007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านช้าง                     
470 หมู่ที่ 1 ถ.ส�มชุก-ด่�นช้�ง ต.ด่�นช้�ง อ.ด่�นช้�ง 
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรส�ร  0-3559-5495 
E- mail:  bm1008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเจดีย์
1649 หมู่ท่ี 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรส�ร  0-3559-1658 ต่อ 13
E- mail:  bm1009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าไซ
570/4 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้�ไซ อ.หนองหญ้�ไซ 
จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรส�ร  0-3557-7136
E- mail:  bm1010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนางพิม
170/9 ถ.น�งพิม ต.ท่�พี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรส�ร  0-3552-5782
E- mail:  bm1011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
ห้องเลขที่ 206 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สุพรรณบุรี 
เลขที่ 449 หมู่ที่ 5 ต.ท่�ระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรส�ร  0-3545-4244
E- mail:  bm1012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งคอก
111/11-12 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรส�ร  0-3558-9413
E- mail:  bm1013@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 6
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419 
โทรส�ร  0-5622-2350, 0-5623-1564
E- mail:  rm6@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 1
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรส�ร  0-5622-6510
E- mail:  loan8223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรค์วิถี
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
โทรส�ร  0-5622-2436
E- mail:  bm2510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครสวรรค์                   
46 ถ.เวสสุวรรณ์ ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรส�ร  0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่อ 18
E- mail:  bm2501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พยุหะคีรี                     
170/5 หมู่ที่ 4 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี 
จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรส�ร  0-5634-1053
E- mail:  bm2502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรรพตพิสัย                     
123/1 หมู่ที่ 2 ถ.บรรพตพิสัย-หนองสังข์ ต.ท่�งิ้ว 
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรส�ร  0-5627-9103
E- mail:  bm2504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดยาว                       
765 หมู่ที่ 6 ถ.ล�ดย�ว-นครสวรรค์ ต.ล�ดย�ว อ.ล�ดย�ว 
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรส�ร  0-5627-1008
E- mail:  bm2506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกรกพระ 
143/1 หมู่ที่ 4 ถ. สุข�ภิบ�ล 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212
โทรส�ร  0-5632-0320 
E- mail:  bm2511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดศรีนคร
558/68-69 หมู่ที่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรส�ร  0-5688-1619
E- mail:  bm2512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองปลิง
704-705 หมู่ท่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรส�ร  0-5625-6027
E- mail:  bm2513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเบน
248/4-6 หมู่ท่ี 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรส�ร  0-5629-6319
E- mail:  bm2515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมตาบง
139/4-5 หมู่ท่ี 5 ต.ชุมต�บง อ.ชุมต�บง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรส�ร  0-5629-3135
E- mail:  bm2516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์
ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี นครสวรรค์ 1 บริษัท นิภ�พรพัฒน์ จำ�กัด 
เลขที่ 320/11 ถนนสวรรค์วิถี ต.ป�กน้ำ�โพ อ.เมืองนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5623-3393-4
โทรส�ร  0-5623-3395
E- mail:  bm2517@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 2
371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่�ตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่�ตะโก อ.ท่�ตะโก 
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-8711
โทรส�ร  0-5624-8712
E- mail:  loan8224@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตาคลี                       
300 ถ.พหลโยธิน ต.ต�คลี อ.ต�คลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรส�ร  0-5626-1541 ต่อ 23
E- mail:  bm2505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าตะโก                     
371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่�ตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่�ตะโก อ.ท่�ตะโก 
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรส�ร  0-5624-9333
E- mail:  bm2507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตากฟ้า                        
68 ม.1 ถ.พหลโยธิน อ.ต�กฟ้� จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362 
โทรส�ร  0-5624-1362
E- mail:  bm2508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัว                       
51 หมู่ที่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง ต.หนองบัว อ.หนองบัว 
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรส�ร  0-5625-1333, 0-5632-3146
E- mail:  bm2509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมแสง                      
19-21 ถ.แสงสันติสุข ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรส�ร 0-5628-2166, 0-5628-2697
E- mail: bm2503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไพศาลี                      
399/1-3 หมู่ 5 ต.ไพศ�ลี อ.ไพศ�ลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรส�ร  0-5625-9554
E- mail:  bm2514@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่�ช้�ง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธ�นี 61000 
โทร. 0-5651-4577 
โทรส�ร  0-5651-4577
E- mail:  loan8225@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัยธานี
220/1 ถ.ท่�ช้�ง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธ�นี 61000 
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรส�ร  0-5651-1070
E- mail:  bm3301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองฉาง
276/1 หมู่ท่ี 5 ถ.หนองฉ�ง-อุทัยธ�นี อ.หนองฉ�ง จ.อุทัยธ�นี 
61110 
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรส�ร  0-5653-1077
E- mail:  bm3302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสัก
53/4 ถ.หนองฉ�ง-ล�นสัก อ.ล�นสัก จ.อุทัยธ�นี 61160 
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรส�ร  0-5653-7085
E- mail:  bm3303@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บ้านไร่
45/6-8 หมู่ 1 ต.บ้�นไร่ อ.บ้�นไร่ จ.อุทัยธ�นี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรส�ร  0-5653-9264
E- mail:  bm3304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยนาท
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยน�ท 17000 
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576 
โทรส�ร  0-5641-2576
E- mail:  bm3201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มโนรมย์
45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธ�นี ต.คุ้งสำ�เภ� อ.มโนรมย์ 
จ.ชัยน�ท 17110 
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478 
โทรส�ร  0-5649-1111
E- mail:  bm3202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดสิงห์
51-52 ถ.ภูวสุวรรณวิถี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยน�ท 17120 
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264 
โทรส�ร  0-5646-1111
E- mail:  bm3203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หันคา
274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันค� จ.ชัยน�ท 17130 
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรส�ร  0-5645-1009
E- mail:  bm3204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรคบุรี
4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้�ยี่พระย� ต.แพรกศรีร�ช� อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยน�ท 17140 
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280 
โทรส�ร  0-5648-1111
E- mail:  bm3205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สรรพยา
347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยน�ท-สิงห์บุรี อ.สรรพย� จ.ชัยน�ท 17150 
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238 
โทรส�ร  0-5649-9100
E- mail:  bm3206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่ ชัยนาท
363/6-7 ถนนท�งหลวง 340 ต.บ้�นกล้วย อ.เมือง จ.ชัยน�ท 
17000
โทร. 0-5641-1165-6
โทรส�ร  0-5641-1165 ต่อ 22
E- mail:  bm3207@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิจิตร                    
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพ�นหิน อ.ตะพ�นหิน จ.พิจิตร 
66110
โทร. 0-5662-1422                  
โทรส�ร  0-5662-1422 ต่อ 21
E- mail:  loan8226@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะพานหิน
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพ�นหิน อ.ตะพ�นหิน จ.พิจิตร 
66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรส�ร  0-5662-1265
E- mail:  bm3102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิจิตร                       
602/1 ถ.บุษบ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรส�ร  0-5661-1264
E- mail:  bm3101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางมูลนาก                   
41 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บ�งมูลน�ก จ.พิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรส�ร  0-5663-1070
E- mail:  bm3103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำานารายณ์ 
23 หมู่ที่ 5 ถ.สุระน�ร�ยณ์ ต.ลำ�น�ร�ยณ์ อ.ชัยบ�ด�ล 
จ.ลพบุรี 15130 
โทร. 0-3646-1181
โทรส�ร  0-3646-1181  ต่อ 18
E- mail:  bm1706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าวุ้ง 
321 หมู่ท่ี 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่�วุ้ง อ.ท่�วุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรส�ร  0-3648-1188 
E- mail:  bm1708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองม่วง 
535 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 
โทร. 0-3643-2249, 0-3643-2250  
โทรส�ร  0-3643-2249 
E- mail:  bm1710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ลพบุรี 
(เดิมเป็นส�ข�เทสโก้โลตัส ลพบุรี) ย้�ยวันที่ 16 ธ.ค. 59
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ชั้น 2 ห้องเลขที่ RLB-2F-RR-TBC 
เลขที่ 555/5 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 
15000
โทร. 0-3668-7801-2
โทรส�ร  0-3668-7802
E- mail:  bm1711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลพบุรี 1 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�ลพบุรี 
1 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2 CR203 เลขที่ 2 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน 
ต.ท่�ศ�ล� อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3678-4498, 0-3678-4499
โทรส�ร  0-3678-4498, 0-3678-4499 ต่อ 19
E- mail:  bm1712@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบ�ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรส�ร  0-5671-2450
E- mail:  loan8228@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบ�ท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรส�ร  0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
E- mail:  bm3001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หล่มสัก                      
356 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรส�ร  0-5670-1040, 0-5670-2401
E- mail:  bm3002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองไผ่                     
194 หมู่ท่ี 16 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรส�ร  0-5678-1624, 0-5678-1881
E- mail:  bm3003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ซับสมอทอด                   
128-129 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด 
อ.บึงส�มพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรส�ร  0-5673-1221, 0-5673-1559
E- mail:  bm3004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หล่มเก่า 
580 หมู่ที่ 5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่� จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรส�ร  0-5670-9238, 0-5674-7185
E- mail:  bm3005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิเชียรบุรี                    
908 หมู่ที่ 13 ถ.บุศร�คัม ต.ท่�โรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรส�ร  0-5675-4058, 0-5679-1444
E- mail:  bm3006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามง่าม                                       
190 หมู่ท่ี 13 ถ.พิจิตร-กำ�แพงเพชร อ.ส�มง่�ม จ.พิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรส�ร  0-5669-1166
E- mail:  bm3104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชรถ 
20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรส�ร  0-5699-0899
E- mail:  bm3105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก                    
282/9 หมู่ที่ 1 ถ.วังทอง-เข�ทร�ย ต.ส�กเหล็ก อ.ส�กเหล็ก 
จ.พิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรส�ร  0-5669-9232
E- mail:  bm3106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โพทะเล                                                                          
763 หมู่ที่ 2 ถ.โพทะเล-บ�งมูลน�ก ต.โพทะเล อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรส�ร  0-5668-1147
E- mail:  bm3107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับคล้อ 
350/2-3 หมู่ที่ 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรส�ร  0-5664-1744-5
E- mail:  bm3108@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลพบุรี 
ชั้น 3 เลขที่ 321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่�วุ้ง อ.ท่�วุ้ง 
จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1500, 0-3648-1501
โทรส�ร  0-3648-1500 ต่อ 26 
E- mail:  loan8227@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วงเวียนสระแก้ว
226/36-38 ถ.น�ร�ยณ์มห�ร�ช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-4256, 0-3642-0132, 0-3641-1045
โทรส�ร  0-3641-4256 ต่อ 17
E- mail:  bm1707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลพบุรี 
26/1 ถ.วิช�เยนทร์ ต.ท่�หิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585 
โทรส�ร  0-3641-1072 ต่อ 16
E- mail:  bm1701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โคกกะเทียม 
75/1 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.เข�พระง�ม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 
โทร. 0-3648-6217 
โทรส�ร  0-3648-6561
E- mail:  bm1702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โคกสำาโรง
2  ถ.ศรีสำ�โรง ต.โคกสำ�โรง อ.โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800 
โทรส�ร  0-3644-1800
E- mail:  bm1703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านหมี่
61 ถ.เทศบ�ล ต.บ้�นหมี่ อ.บ้�นหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261 
โทรส�ร  0-3647-1074  ต่อ 20
E- mail:  bm1704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัฒนานิคม 
140 หมู่ที่ 6 ต.พัฒน�นิคม อ.พัฒน�นิคม จ.ลพบุรี 15140 
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500 
โทรส�ร  0-3649-1471  
E- mail:  bm1705@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ชนแดน
1101 หมู่ที่ 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน 
จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรส�ร  0-5676-1590-1
E- mail:  bm3007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเทพ
36/6 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 
จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821
โทรส�ร  0-5679-8822 
E- mail:  bm3008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
929 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรส�ร  0-5671-2565
E- mail:  bm3009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดท่าพล
38/1 ม.12 ต.ท่�พล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6575
โทรส�ร  0-5673-6574 
E- mail:  bm3010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หล่มสัก
เลขที่ 70 ถนนส�มัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
67110
โทร. 0-5670-4855
โทรส�ร  0-5670-4856
E- mail:  bm3011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังโป่ง
688 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรส�ร  0-5692-3649 ต่อ 15
E- mail:  bm3012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพุเตย
199-199/2 ม. 3 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรส�ร  0-5679-7851
E- mail:  bm3013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาค้อ
98/1-2 หมู่ที่8 ต.แคมป์สน อ.เข�ค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทร. 0-5671-3313
โทรส�ร  -
E- mail:  bm3014@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ หล่มสัก
119 ถนนวจี ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1803
โทรส�ร  0-5670-1803
E- mail:  bm3011@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 7
192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 0-5540-3667, 
0-5540-3668
โทรส�ร  0-5540-3664, 0-5540-3668
E-mail:  rm7@gsb.or.th , rm7a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1
902 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8984, 0-55248985
โทรส�ร  0-5524-8984, 0-5524-3710
E-mail:  loan8229@ gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรส�ร  0-5525-8557
E-mail:  bm2701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ท่ามะปราง
262/53 ถ.บรมไตรโลกน�รถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรส�ร  0-5524-1524 
E-mail:  bm2708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นางพญา
902 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572
โทรส�ร  0-5525-8572,0-5524-8772
E-mail:  bm2703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บางระกำา
57/1 หมู่ที่ 7 ต.บ�งระกำ� อ.บ�งระกำ� จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511 
โทรส�ร  0-5537-1039
E-mail:  bm2707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มิตรภาพ
16/113-114 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรส�ร  0-5524-8762
E-mail:  bm2710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิษณุโลก
ห้องเลขที่ 2CR204/1A-1B ชั้น 2 บิ๊กซี พิษณุโลก
เลขที่ 939 ถ.พิชัยสงคร�ม ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรส�ร.  0-5530-2282
E-mail:  bm2712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
เลขที่ 444 หมู่6 ต.ท่�ทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424
โทรส�ร  0-5533-0425
E-mail:  bm2718@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2
517 หมู่ท่ี 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรส�ร  0-5531-1798-9
E-mail:  loan8230@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พรหมพิราม
271-2 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิร�ม อ.พรหมพิร�ม 
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรส�ร  0-5536-9063
E-mail:  bm2702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังทอง
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร.0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรส�ร  0-5531-1427
E-mail:  bm2705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นครไทย
303/1 หมู่ที่ 6 ถ.อุดรดำ�ริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรส�ร  0-5538-9027
E-mail:  bm2706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ชาติตระการ
116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงคร�ม ต.ป่�แดง อ.ช�ติตระก�ร 
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรส�ร  0-5538-1448
E-mail:  bm2709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วัดโบสถ์
289-289/1 หมู่ที่ 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์ 
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรส�ร  0-5536-1389
E-mail:  bm2711@gsb.or.th 

ธนาคารออมสินสาขา  บางกระทุ่ม
146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บ�งกระทุ่ม อ.บ�งกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรส�ร  0-5539-1122
E-mail:  bm2704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทรัพย์ ไพรวัลย์
222/1-3 หมู่ที่ 7 ต.แก่งโสภ� อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรส�ร.  0-5529-3243
E-mail:  bm2713@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองตม
953/3 หมู่ท่ี 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิร�ม จ.พิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรส�ร.  0-5536-6151
E-mail:  bm2714@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินมะปราง
643 หมู่ท่ี 4 ต.เนินมะปร�ง อ.เนินมะปร�ง จ.พิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรส�ร.  0-5539-9499
E-mail:  bm2717@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย
94  ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธ�นี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรส�ร  0-5561-3032 ต่อ 24
E-mail:  loan8231@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธ�นี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 0-5561-0487 , 0-5561-1545
โทรส�ร  0-5561-1545
E-mail:  bm2601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สวรรคโลก
66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรส�ร  0-5564-1613
E-mail:  bm2602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสำาโรง
243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองต�ล อ.ศรีสำ�โรง 
จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรส�ร  0-5568-1636
E-mail:  bm2603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีสัชนาลัย
690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชน�ลัย ต.ห�ดเสี้ยว อ.ศรีสัชน�ลัย 
จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรส�ร  0-5567-1479
E-mail:  bm2604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ทุ่งเสลี่ยม
187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้�อำ�เภอ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรส�ร  0-5565-9192
E-mail:  bm2605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กงไกรลาศ
66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้�นกร่�ง อ.กงไกรล�ศ 
จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรส�ร  0-5569-1232
E-mail:  bm2606@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  คีรีมาศ
20 หมู่ 16 ถ.กำ�แพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด อ.คีรีม�ศ 
จ.สุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรส�ร  0-5569-3162
E-mail:  bm2607@gsb.or.th 

ธนาคารออมสินสาขา บ้านด่านลานหอย
49/3 หมู่ท่ี 1 ต.ล�นหอย อ.บ้�นด่�นล�นหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรส�ร.  0-5568-9173
E-mail:  bm2608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีนคร
81-83 หมู่ที่ 3 ถนนศรีนคร-ปล�ยร�ง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร 
จ.สุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรส�ร.  0-5565-2387
E-mail:  bm2609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจรดวิถีถ่อง
242-242/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธ�นี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. 0-5561-0081
โทรส�ร.  0-5561-0082
E-mail:  bm2610@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกำาแพงเพชร 
160/12 หมู่ท่ี 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141 
โทรส�ร  0-5579-9141 ต่อ 16
E-mail:  loan8232@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กำาแพงเพชร
30 ถ.เทศ� 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136
โทรส�ร  0-5571-1136 ต่อ 15
E-mail:  bm2901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พรานกระต่าย
5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน ต.พร�นกระต่�ย 
อ.พร�นกระต่�ย จ.กำ�แพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรส�ร  0-5576-1403
E-mail:  bm2902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สลกบาตร
1012 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบ�ตร อ.ข�ณุวรลักษบุรี 
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรส�ร  0-5577-1400 ต่อ 16
E-mail:  bm2903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองขลุง
61 หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำ�แพงเพชร 62120
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437
โทรส�ร  0-5578-1437 ต่อ 12
E-mail:  bm2904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ
60/1 หมู่ที่ 6 ถนนกำ�แพงเพชร-พิษณุโลก ต.ล�นกระบือ 
อ.ล�นกระบือ จ.กำ�แพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรส�ร  0-5576-9472
E-mail:  bm2907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครชุม
160/12 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรส�ร  0-5579-9639
E-mail:  bm2905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี กำาแพงเพชร
ห้องเลขท่ี 2CR201 ช้ัน 2 ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี กำ�แพงเพชร
เลขท่ี 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861
โทรส�ร  0-5585-3862
E-mail:  bm2906@gsb.or.th 

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ
60/1 หมู่ท่ี 6 ถ.กำ�แพงเพชร-พิษณุโลก ต.ล�นกระบือ อ.ล�น
กระบือ จ.กำ�แพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรส�ร  0-5576-9472
E-mail:  bm2907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ขาณุวรลักษบุรี
ห้องเลขที่ 102 ชั้น G ภ�ยในห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส 
ข�ณุวรลักษบุรี
เลขที่ 435 หมู่ 5 ต.สลกบ�ตร อ.ข�ณุวรลักษบุรี 
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร 0-5577-2049
โทรส�ร  0-5577-2050 
E-mail:  bm2908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองลาน
เลขท่ี  225/4-6 ม.4  ต.คลองน้ำ�ไหล  อ.คลองล�น  
จ.กำ�แพงเพชร  62180
โทร.   0-5578-6306
โทรส�ร   0-5578-6307
E-mail:  bm2909@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตตาก 
299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรส�ร  0-5553-4405
E-mail:  loan8233@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สอด
299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร.0-553-1084, 0-5554-2547
โทรส�ร  0-5553-1084
E-mail:  bm2802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตาก
319 ถ.ต�กสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ต�ก 63000
โทร. 0-5551-1147
โทรส�ร  0-5551-1147
E-mail:  bm2801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แม่ระมาด
205/1 ม.4 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระม�ด อ.แม่ระม�ด 
จ.ต�ก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรส�ร  0-5558-1175
E-mail:  bm2803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พบพระ
99/5 หมู่ที่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ต�ก 63160
โทร. 0-55804-241 
โทรส�ร  0-55804-241
E-mail:  bm2804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อุ้มผาง
495 ม.1 ต.อุ้มผ�ง อ.อุ้มผ�ง จ.ต�ก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรส�ร  0-5556-1601
E-mail:  bm2805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาก
98 หมู่ที่ 8 ต.ต�กตก อ.บ้�นต�ก จ.ต�ก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรส�ร  0-5559-1522
E-mail:  bm2806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ตาก
ห้องเลขท่ี GCR 112 ช้ัน 1 ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี ต�ก
เลขท่ี 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ต�ก 63000
โทร 0-5589-2398
โทรส�ร  0-5589-2389
E-mail:  bm2807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพาเจริญ
7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก
โทร. 0-5553-6536
โทรส�ร.  0-5553-6537
E-mail:  bm2808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าสองยาง
เลขที่ 127/2  หมู่ 2  ถ.ประช�ส�มัคคี  ต.แม่ต้�น  
อ.ท่�สองย�ง  จ.ต�ก  63150
โทร.   0-5558-9198
โทรส�ร  0-5558-9199
E-mail:  bm2809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน แม่สอด
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ แม่สอด ชั้น 2 
ห้องเลขที่ 204
เลขท่ี 99/115 ถนนส�ยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ต�ก 63110
โทร. 0-5553-0439  
โทรส�ร 0-5553-0439  
E-mail:  bm2810@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ 
192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5540-3734
โทรส�ร 0-5540-3735
E-mail: loan8234@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองโพ
192 ถ.บรมอ�สน์ ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5544-0799
โทรส�ร 0-5540-3881
E-mail:  bm3705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อุตรดิตถ์
212/9 ถ.สำ�ร�ญรื่น ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรส�ร  0-5541-1063
E-mail:  bm3701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พิชัย
190/1 หมู่ท่ี 3 ถ.มห�ธ�ตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรส�ร  0-5542-1032
E-mail:  bm3702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลับแล
180 ถ.ศรีพนมม�ศ ต.ศรีพนมม�ศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรส�ร  0-5543-1073
E-mail:  bm3703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตรอน
78/12 หมู่ท่ี 2 ถ.รพช. ต.บ้�นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783 
โทรส�ร  0-5582-5781
E-mail:  bm3704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  น้ำาปาด
26/3 หมู่ท่ี 4 ถ.กงไกรล�ศ ต.แสนตอ อ.น้ำ�ป�ด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรส�ร  0-5548-1117
E-mail:  bm3706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มุขศาลา
9 ถ.มุขศ�ล� ต.ท่�อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรส�ร  0-5541-7477
E-mail:  bm3707@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ท่าปลา
141/16-18 หมู่ 1 ถ.ส�ยอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ร่วมจิต 
อ.ท่�ปล� จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรส�ร  0-5540-6124-5
E-mail:  bm3708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองแสนขัน
เลขที่ 154-154/1  หมู่ 2 ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขัน  
จ.อุตรดิตถ์ 53230 
โทร. 0-5541-8230
โทรส�ร 0-5541-8320
E-mail:  bm3709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฟากท่า
เลขท่ี 123 หมู่ 1 ต.ฟ�กท่� อ.ฟ�กท่� จ.อุตรดิตถ์  53160
โทร. 0-5548-9423
โทรส�ร 0-5548-9425
E-mail:  bm3710@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 8
4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรส�ร  0-5311-6275
E- mail:  rm8@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1
67/2 ถ.ช้�งเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1524-5, 0-5322-4267-8
โทรส�ร  0-5321-1524-5, 0-5322-4267-8 ต่อ 22
E- mail:  loan8235@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ประตูช้างเผือก
67/2 ถ.ช้�งเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรส�ร  0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E- mail:  bm3408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงใหม่                     
18-24 ถ.ท่�แพ ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรส�ร  0-5323-4068 ต่อ 24
E- mail:  bm3401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าแพ                        
312 ถ.ท่�แพ ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรส�ร  0-5323-3057 ต่อ 15
E- mail:  bm3414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หนองหอย                     
330/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำ�พูน ต.วัดเกต อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-0144, 0-5380-0880
โทรส�ร  0-5314-0144  ต่อ 15
E- mail:  bm3415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนทิพย์เนตร
96 ถ.ทิพย์เนตร ต.ห�ยย� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรส�ร  0-5320-1500 ต่อ 12
E- mail:  bm3418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่                     
ชั้น G และ ชั้น 3   เลขที่ 194/2 ถ.มหิดล ต.ห�ยย� 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
โทรส�ร  ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
E- mail:  bm3425@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช้างคลาน
164/101-102 ถ.ช้�งคล�น ต.ช้�งคล�น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรส�ร  0-5327-6758-9 ต่อ 15
E- mail:  bm3427@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นิมมานเหมินทร์
15-15/1 ถ.นิมม�นเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรส�ร  0-5321-4658
E- mail:  bm3426@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช้างม่อย
196, 198 ถ.ร�ชวงศ์ ต.ช้�งม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรส�ร  0-5323-5521-3
E- mail:  bm3429@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา
ศูนย์ก�รค้�พรอมเมน�ด�รีสอร์ทมอลล์ ชั้น 2 
เลขที่ 192 หมู่ 2 ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรส�ร  0-5314-2636
E- mail:  bm3435@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 3 ห้อง 347 
หมู่ท่ี 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้�ฮ่�ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรส�ร.  0-5328-8925
E- mail:  bm3438@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส คำาเที่ยง
เทสโก้โลตัสคำ�เท่ียง ช้ัน 1 เลขท่ี 19 ถ.ตล�ดคำ�เท่ียง ต.ป่�ตัน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166-7
โทรส�ร  0-5321-5166
E- mail:  bm3437@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เม-ญ่าเชียงใหม่
ห้�งเม-ญ่� ไลฟ์สไตล์ ช้อปป้ิงเซนเตอร์ ช้ัน 3 (ห้องเลขท่ี 325) 
เลขที่ 55/5 หมู่ 5 ต.ช้�งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5208-1586
โทรส�ร  0-5208-1587
E- mail:  bm3440@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331 
โทรส�ร  0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
E- mail:  loan8236@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ดอยสะเก็ด                    
39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-507 
โทรส�ร  0-5349-5507 ต่อ 18
E- mail:  bm3411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5389-2642
โทรส�ร  0-5322-1807 ต่อ 15
E- mail:  bm3405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บวกครกหลวง                  
4 หมู่ที่ 5 ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรส�ร  0-5311-6276-7 ต่อ 4
E- mail:  bm3413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สันกำาแพง
8 หมู่ที่ 8 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.สันกำ�แพง อ.สันกำ�แพง 
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรส�ร  0-5333-1200, 0-5333-1008 
E- mail:  bm3403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แม่โจ้
9 หมู่ที่ 9 ถ.เชียงใหม่-พร้�ว ต.หนองห�ร อ.สันทร�ย 
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394
โทรส�ร  0-5335-3394 ต่อ 18 
E- mail:  bm3421@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สันทราย                                                      
307 หมู่ท่ี 4 ต.สันทร�ยหลวง อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรส�ร  0-5349-2973
E- mail:  bm3409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มีโชคพลาซ่า
ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ชั้น 1 โครงก�รมีโชคพล�ซ่� 
เลขที่ 206 หมู่ที่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้�ว ต.ฟ้�ฮ่�ม อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2, 0-5323-0110
โทรส�ร  0-5323-0110 ต่อ 10
E- mail:  bm3428@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อสร้าง
276-276/1 หมู่ท่ี 3 ต.ต้นเป� อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรส�ร  0-5333-9292-3 ต่อ 4
E- mail:  bm3431@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามแยกสันทราย
225/5-6 หมู่ท่ี 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรส�ร.  0-5349-2289-90 ต่อ 5
E- mail:  bm3432@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3
288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ห�งดง อ.ห�งดง 
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรส�ร  0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22
E- mail:  loan8237@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หางดง
288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ห�งดง อ.ห�งดง 
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรส�ร  0-5344-2071-2 ต่อ 22
E- mail:  bm3416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สันป่าตอง    
515 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่� อ.สันป่�ตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5331-1085
โทรส�ร  0-5331-1085 ต่อ 15
E- mail:  bm3402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สารภี                     
21/1 หมู่ที่ 3 ต.ย�งเนิ้ง อ.ส�รภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรส�ร  0-5332-1251 ต่อ 16
E- mail:  bm3404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  จอมทอง                      
175/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้�นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1148
โทรส�ร  0-5334-1148 ต่อ 16
E- mail:  bm3407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ฮอด
479 หมู่ที่ 9 ต.ห�งดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรส�ร  0-5346-1364-6 
E- mail:  bm3422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อมก๋อย
102 หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรส�ร  0-5346-7209-10 ต่อ 15
E- mail:  bm3423@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  ดอยเต่า
178/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่�เดื่อ อ.ดอยเต่� จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรส�ร  0-5346-9023
E- mail:  bm3424@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี หางดง
ห้องเลขที่ GCR129/1 บริเวณชั้น 1 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี
ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
เลขที่ 433/4-5 หมู่ที่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100
โทร. 0-5344-7828-9
โทรส�ร  0-5344-7828-9 ต่อ 12                
E- mail:  bm3430@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่แจ่ม
9/2-3 หมู่ที่ 12 ต.ช่�งเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-485225
โทรส�ร  053-485226
E- mail:  bm3434@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่วาง
4/10-12 หมู่ที่ 5 ต.บ้�นก�ด อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448-9
โทรส�ร  0-5348-9448-9
E- mail:  bm3436@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ แม่เหียะ
ชั้น 2 ห้องเลขที่ D2 ศูนย์ก�รค้�มะลิเพลส 
เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50100
โทร. 0-5311-1209
โทรส�ร  0-5311-1209
E- mail:  bm3430@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 4
114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝ�ง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
50180
โทร. 0-5329-0098, 0-5329-0100
โทรส�ร  0-5329-0098, 0-5329-0100 ต่อ 26 
E- mail:  loan8238@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แม่ริม                   
114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝ�ง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรส�ร  0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16
E- mail:  bm3410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ฝาง        
55 หมู่ที่ 4 ถ.โชตน� ต.เวียง อ.ฝ�ง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209 
โทรส�ร  0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E- mail:  bm3406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แม่แตง               
193/1 หมู่ที่ 2 ต.สันมห�พน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรส�ร  0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E- mail:  bm3412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงดาว
399 หมู่ที่ 7 ต.เชียงด�ว อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรส�ร  0-5345-5243 ต่อ 11
E- mail:  bm3417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา   ไชยปราการ
38/11 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปร�ก�ร จ.เชียงใหม่ 
50320
โทร. 0-5345-7040, 0-5387-0951
โทรส�ร  0-5345-7040 ต่อ 14
E- mail:  bm3419@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พร้าว
303 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้�ว จ.เชียงใหม่ 50190 
โทร. 0-5347-4141-2, 0-5345-9268
โทรส�ร  0-5347-4141, 0-5345-9268 ต่อ 16
E- mail:  bm3420@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่อาย
2 หมู่ที่ 7 ต.แม่อ�ย อ.แม่อ�ย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.0-5345-9268-9
โทรส�ร  0-5345-9268-9 ต่อ 14
E- mail:  bm3433@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงแหง
123 ม.3 ถ.เมืองง�ย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรส�ร  0-5347-7123
E- mail:  bm3439@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลำาพูน
145 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000 
(สำ�นักง�นชั่วคร�ว ระยะเวล�ประม�ณ 3 ปี)
โทร. 0-5356-3397-8
โทรส�ร  0-5356-3397-8 ต่อ 25 (สำ�นักง�นชั่วคร�ว)
E- mail:  loan8239@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลำาพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5351-1056 
โทรส�ร  0-5351-1056 ต่อ 12
E- mail:  bm3601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ป่าซาง                                                                
367 หมู่ท่ี 1 ถ.ลำ�พูน-ล้ี ต.ป่�ซ�ง อ.ป่�ซ�ง จ.ลำ�พูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552 
โทรส�ร  0-5352-0221 ต่อ 16
E- mail:  bm3602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลี้                                            
481 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำ�พูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรส�ร  0-5397-9774-5 ต่อ 11
E- mail:  bm3603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แม่สะเรียง                                                         
164 หมู่ที่ 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0-5368-1164, 0-5368-1992
โทรส�ร  0-5368-1168, 0-5368-1992 ต่อ 15
E- mail:  bm4101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แม่ฮ่องสอน                     
28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ� ต.จองคำ� อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรส�ร  0-5361-1029, 0-5361-2143 
E- mail:  bm4102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปาย
485/3-4 หมู่ที่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ป�ย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรส�ร  0-5369-9906, 0-5369-9805
E- mail:  bm4103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นิคมอุตสาหกรรมลำาพูน
107/17-18 หมูที่ 4 ต.บ้�นกล�ง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5358-2098-9
โทรส�ร  0-5358-2098-9 ต่อ 17
E- mail:  bm3604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านโฮ่ง
115/1 หมู่ที่ 1 บ้�นห้วยก�น ต.บ้�นโฮ่ง อ.บ้�นโฮ่ง จ.ลำ�พูน 
51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรส�ร  0-5398-0200-1 ต่อ 16
E- mail:  bm3605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ลาน้อย
73/3 ม.1 ถ.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ต.แม่ล�น้อย 
อ.แม่ล�น้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
โทร. 0-5368-9421-2
โทรส�ร  0-5368-9421-2
E- mail:  bm4104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาดลำาพูนจตุจักร
เลขท่ี 381/4-5 หมู่ท่ี 18 ต.ป่�สัก อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-3813
โทรส�ร  0-5309-3813-4 ต่อ 19
E- mail:  bm3606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำาพูน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�ลำ�พูน 
ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR134 
เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4  ต.บ้�นกล�ง อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-1801-2
โทรส�ร  0-5309-1801
E- mail:  bm3607@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ  ขุมยวม                     
เลขที่ 481 และ 481/1 หมู่ที่ 1 ต.ขุมยวม อ.ขุมยวม 
จ.แม่ฮ่องสอน 58140
โทร. 0-5369-1220
โทรส�ร  0-5369-1221
E- mail:  bm4102@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 9
254 หมู่ 3 ต.ป่�อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5372-7160, 0-5372-7163
โทรส�ร  0-5372-7150
E- mail:  rm9@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลำาปาง 1
 71 ถ.ประส�นไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5423-1062 , 0-5422-2056
โทรส�ร  0-5423-1062
E- mail:  loan8240@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สบตุ๋ย
71 ถ.ประส�นไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรส�ร  0-5422-3125
E- mail:  bm3506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลำาปาง 
15 ถ.บุญว�ทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรส�ร  0-5422-7009
E- mail:  bm3501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แจ้ห่ม
314/4 หมู่ท่ี 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำ�ป�ง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรส�ร  0-5427-1192
E- mail:  bm3507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วังเหนือ
559 หมู่ท่ี 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำ�ป�ง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรส�ร  0-5427-9099
E- mail:  bm3508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซีลำาปาง
ห้องเลขที่ 2 CR 213 ชั้น 2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(ส�ข�ลำ�ป�ง) 
เลขท่ี 65 ถ.ไฮเวย์ลำ�ป�ง-ง�ว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร.0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรส�ร  0-5423-1799
E- mail:  bm3510@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง
ห้องเลขท่ี 225 ช้ัน 2 โซนธน�ค�ร ศูนย์ก�รค้�
เซ็นทรัลพล�ซ� ลำ�ป�ง
เลขที่ 319 ถนนไฮเวย์ ลำ�ป�ง-ง�ว ต.สวนดอก อ.เมือง 
จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5481-1849
โทรส�ร  0-5481-1849
E- mail:  bm3512@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา น้ำาโท้ง
267/7 ม.5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100
โทร. 0-5422-2250, 0-5422-2299
โทรส�ร  0-5422-2250
E- mail:  bm3513@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลำาปาง 2
441 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศ�ล� อ.เก�ะค� จ.ลำ�ป�ง 52130
โทร. 0-5428-2253
โทรส�ร  0-5428-2273
E- mail:  loan8241@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เกาะคา
441 หมู่ท่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศ�ล� อ.เก�ะค� จ.ลำ�ป�ง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรส�ร  0-5428-2017
E- mail:  bm3502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  งาว
218 หมู่ท่ี 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.ง�ว จ.ลำ�ป�ง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรส�ร  0-5426-1244
E- mail:  bm3503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เถิน
129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำ�ป�ง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรส�ร  0-5429-1189
E- mail:  bm3504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ห้างฉัตร 
116/1 ม.6 ถ.ห้�งฉัตร-เก�ะค� ต.ห้�งฉัตร อ.ห้�งฉัตร 
จ.ลำ�ป�ง 52190 
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรส�ร  0-5426-9120
E- mail:  bm3505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ทะ
23 หมู่ท่ี 3 ถ.แม่ทะ-ลำ�ป�ง ต.น�ครัว อ.แม่ทะ จ.ลำ�ป�ง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรส�ร  0-5433-1566
E- mail:  bm3509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่เมาะ
548/1 หมู่ที่ 8 ต.แม่เม�ะ อ.แม่เม�ะ จ.ลำ�ป�ง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรส�ร  0-5426-6100
E- mail:  bm3511@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตแพร่
492 หมู่ท่ี 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463 ,0-5454-4163
โทรส�ร  0-5454-3463
E- mail:  loan8242@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สูงเม่น
492 หมู่ท่ี 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร.0-5463-1637,0-5454-1496
โทรส�ร 0-5454-1496
E- mail:  bm3805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แพร่
76 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรส�ร  0-5462-7343
E- mail:  bm3801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เด่นชัย
672 หมู่ท่ี 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร.0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรส�ร 0-5461-3020
E- mail:  bm3802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอง
4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเคร�ะห์ ต.บ้�นกล�ง อ.สอง จ.แพร่  
54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรส�ร  0-5459-1626
E- mail:  bm3803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ร้องกวาง
53/1 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกว�ง อ.ร้องกว�ง 
จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรส�ร  0-5459-7295
E- mail:  bm3804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี แพร่
ช้ัน G OUT ส่วนบ�ร์ซ�ร์ บริเวณด้�นหน้�ของห้�งฯบ๊ิกซี 
จ.แพร่ 
เลขที่ 600 ม.9 ต.น�จักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรส�ร  0-5453-2831
E- mail:  bm3806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลอง
205-205/1 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทร. 0-5458-3228
โทรส�ร  0-5458-3227
E- mail:  bm3807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งโฮ้ง
307/6 ม. 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรส�ร  0-5452-4278
E- mail:  bm3808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังชิ้น
267 ม. 1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทร. 0-5458-9088
โทรส�ร  0-5458-9089
E- mail:  bm3809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตน่าน
478 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่�น 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรส�ร  0-5477-5484
E- mail:  loan8243@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น่าน
478 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่�น 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรส�ร  0-5471-0252
E- mail:  bm3901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เวียงสา
464 หมู่ท่ี 4 ถ.เจ้�ฟ้� ต.กล�งเวียง อ.เวียงส� จ.น่�น 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรส�ร 0-5478-1175
E- mail: bm3902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปัว
165 หมู่ที่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่�น 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรส�ร  0-5479-1241
E- mail:  bm3903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาน้อย
316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้�ฟ้� ต.น�น้อย อ.น�น้อย จ.น่�น 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรส�ร  0-5478-9127
E- mail:  bm3904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าวังผา
651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร ต.ท่�วังผ� อ.ท่�วังผ� จ.น่�น 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรส�ร  0-5479-9110
E- mail:  bm3905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่จริม 
243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่�น 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรส�ร  0-5476-9077
E- mail:  bm3906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
ห้�งนร�ไฮเปอร์ม�ร์ท เลขที่ 155 ถ.สุมนเทวร�ช ต.ในเวียง 
อ.เมือง จ.น่�น 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรส�ร  0-5477-1627
E- mail:  bm3907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงกลาง
73-73/1 หมู่ที่ 11 ต.เชียงกล�ง อ.เชียงกล�ง จ.น่�น 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรส�ร  0-5479 -7534-5 ต่อ 11
E- mail:  bm3908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งช้าง
105-105/1 ม. 1 ต.ทุ่งช้�ง อ.ทุ่งช้�ง จ.น่�น 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรส�ร  0-5479-5444
E- mail:  bm3909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สองแคว
130/1-3 ม. 5 ต.น�ไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่�น 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรส�ร  0-5477-7077
E- mail:  bm3910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เฉลิมพระเกียรติ
298,298/1 ม. 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น 55130
โทร. 0-5469-3525-6
โทรส�ร  0-5469-3526
E- mail:  bm3911@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพะเยา
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเย� 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรส�ร  0-5449-1843
E- mail:  loan8244@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พะเยา                              
20 ถ.ท่�กว๊�น ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเย� 56000
โทร. 0-5443-1043 
โทรส�ร  0-5448-1390
E- mail:  bm4201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงคำา
457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเย� 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรส�ร  0-5445-1976
E- mail:  bm4202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จุน
92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้�วก่ำ� อ.จุน จ.พะเย� 56150
โทร. 0-5442-0387 
โทรส�ร  0-5445-9229
E- mail:  bm4203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปง
200 หมู่ที่ 1 ต.น�ปรัง อ.ปง จ.พะเย� 56140
โทร. 0-5442-9497 
โทรส�ร  0-5449-7230
E- mail:  bm4204@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ดอกคำาใต้
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเย� 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรส�ร  0-5441-8276
E- mail:  bm4205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยพะเยา
211-211/1 หมู่ท่ี 16 ต.แม่ก� อ.เมืองพะเย� จ.พะเย� 56000
โทร. 0-5487-0167
โทรส�ร  0-5487-0168
E- mail:  bm4206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ใจ
65 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเย� 56130
โทร. 0-5449-9661
โทรส�ร  0-5449-9660
E- mail:  bm4207@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-1430
โทรส�ร  0-5371-1430
E- mail:  loan8245@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กลางเวียง           
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรส�ร  0-5371-5080
E- mail:  bm4009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงราย
513 ถ.ธน�ลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710 
โทรส�ร  0-5371-1774 ต่อ 12
E- mail:  bm4001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พาน                                                
2097 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพ�น อ.พ�น จ.เชียงร�ย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524 
โทรส�ร  0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524
E- mail:  bm4002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่จัน                         
6 หมู่ที่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงร�ย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรส�ร  0-5377-1456 ต่อ 15
E- mail:  bm4003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สาย             
80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพ�งคำ� อ.แม่ส�ย จ.เชียงร�ย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781 
โทรส�ร  0-5373-1695 ต่อ 15
E- mail:  bm4004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงของ           
142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงร�ย 57140
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรส�ร  0-5379-1153
E- mail:  bm4005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงป่าเป้า
17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่�เป้� จ.เชียงร�ย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรส�ร  0-5378-1494 ต่อ 16
E- mail:  bm4006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทิง
38/2 หมู่ท่ี 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงร�ย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527 
โทรส�ร  0-5379-5503 ต่อ 12
E- mail:  bm4007@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดร-หนองค�ย) ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16
โทรส�ร  0-4232-6274 ต่อ 11
E- mail:  loan8246@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุดรธานี                   
108 ถ.หม�กแข้ง ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรส�ร  0-4224-9778
E- mail:  bm5801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านผือ                                       
190 หมู่ที่ 10 ถ.ชนบทบำ�รุง ต.บ้�นผือ อ.บ้�นผือ 
จ.อุดรธ�นี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234 
โทรส�ร  0-4228-1234 ต่อ 11
E- mail:  bm5805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น้ำาโสม                                                         
5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุส�วรีย์เมืองน้ำ�โสม ต.ศรีสำ�ร�ญ อ.น้ำ�โสม 
จ.อุดรธ�นี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรส�ร  0-4228-9289
E- mail:  bm5808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพศรี                            
559/25-27 ถ.โพศรี ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรส�ร  0-4222-1888
E- mail:  bm5810@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ระชารักษา                
85/2 ถ.ประช�รักษ� ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรส�ร  0-4224-3545
E- mail:  bm5814@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บงคำา
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดร-หนองค�ย) ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรส�ร  0-4292-0141
E- mail:  bm5816@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี
118 หมู่ที่ 2 ถ.อุดร-หนองบัวลำ�ภู ต.น�ดี อ.เมือง 
จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรส�ร  0-4213-0606
E- mail:  bm5817@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศร ี
214 /1 หมู่ 14  ถ.นิตโย ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000 
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรส�ร  0-4220-4914
E- mail:  bm5818@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดจับ
323 หมู่ท่ี 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธ�นี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรส�ร  0-4229-3316
E- mail:  bm5819@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลพล�ซ� อุดรธ�นี ชั้น 3 เลขที่ 320 
ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรส�ร  0-4292-1254
E- mail:  bm5820@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงแสน
718 หมู่ท่ี 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงร�ย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรส�ร  0-5365-0812
E- mail:  bm4008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่�สุด อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรส�ร  0-5391-2443
E- mail:  bm4010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� เชียงร�ย 
99/9 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 
57000
โทร. 0-5317-9853
โทรส�ร  0-5317-9854
E- mail:  bm4011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงเชียงรุ้ง
236 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงร�ย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรส�ร  0-5395-3168
E- mail:  bm4012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่สรวย
18 ม.7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงร�ย 57180
โทร. 0-5378-6241
โทรส�ร  0-5378-6242
E- mail:  bm4013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านดู่
213/1-2 ต.บ้�นดู่ อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรส�ร  0-5315-1616
E- mail:  bm4014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนตาล
81 ม. 2 ต.ต้� อ.ขุนต�ล จ.เชียงร�ย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรส�ร  0-5379-7123
E- mail:  bm4015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ขะจาน
137/3 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่�เป้� จ.เชียงร�ย 57260
โทร. 0-5378-9262
โทรส�ร  0-5378-9263
E- mail:  bm4016@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ วัดร่องขุ่น
เลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ต.ป่�อ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงร�ย 
จ.เชียงร�ย 57000
โทร. 0-5363-1009 
โทรส�ร  0-5363-1009
E- mail:  bm4011@gsb.or.th 

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงร�ย เลขที่ 80 หมู่ 9 
ถนนพหลโยธิน อ.เมืองเชียงร�ย จ.เชียงร�ย 57100
โทร. 0-5377-6133
โทรส�ร  0-5377-6132
E- mail:  bm4014@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 10
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภ�พ (อุดรธ�นี-หนองค�ย) ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4232-6277, 0-4232-6622 ต่อ 2015 
โทรส�ร  0-4232-6276-7
E- mail:  rm10@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ยูดี ทาวน์ อุดรธานี
ต้ังอยู่ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี M 103- 104 อ�ค�ร M (The Next Zone) 
บริษัท อุดรพล�ซ่� จำ�กัด เลขที่ 99/9 ถนนทองใหญ่ 
ต.หม�กแข้ง อ.เมืองอุดรธ�นี จ.อุดรธ�นี 41000
โทร. 0-4293-2960
โทรส�ร  0-4293-2977
E- mail:  bm5822@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ร�ญ อ.หนองห�น จ.อุดรธ�นี 41130
โทร. 0-4226-1555 
โทรส�ร  0-4226-1512 , 0-4226-1555 ต่อ 12 
E- mail:  loan8247@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หนองหาน                  
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ร�ญ อ.หนองห�น จ.อุดรธ�นี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรส�ร  0- 4226-1153
E- mail:  bm5803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กุมภวาป ี                    
93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภว�ปี อ.กุมภว�ปี 
จ.อุดรธ�นี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรส�ร  0-4233-4691
E- mail:  bm5802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เพ็ญ                       
230 หมู่ท่ี 8 ถ.อุดรธ�นี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธ�นี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรส�ร  0-4227-9262
E- mail:  bm5806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านดุง                                        
261 หมู่ที่ 10 ถ.บริบ�ลดำ�ริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้�นดุง 
จ.อุดรธ�นี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรส�ร  0-4227-1321
E- mail:  bm5807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โนนสะอาด                        
347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภ�พ-ขอนแก่น ต.โนนสะอ�ด 
อ.โนนสะอ�ด จ.อุดรธ�นี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรส�ร  0-4239-2618
E- mail:  bm5813@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วังสามหมอ                        
146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังส�มหมอ อ.วังส�มหมอ 
จ.อุดรธ�นี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรส�ร  0-4238-7525
E- mail:  bm5815@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีธาตุ
207 หมู่ท่ี 8 ถ.สมศิริ ต.ศรีธ�ตุ อ.ศรีธ�ตุ จ.อุดรธ�นี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรส�ร  0-4238-2172
E- mail  bm5821@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875, 0-4286-1970
โทรส�ร  0-4281-4875 ต่อ 21
E- mail:  loan8248@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-3006, 0-4283-0632
โทรส�ร  0-4281-3006 ต่อ 20
E- mail:  bm5601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงคาน                                               
371/1 ม.1 ถ.มลิวรรณ อ.เชียงค�น จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรส�ร  0-4282-1020
E- mail:  bm5602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนประชาราษฎร์
1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประช�ร�ษฎร์ ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง 
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรส�ร  0-4271-4328 ต่อ 5
E- mail:  bm5405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุสุมาลย์
154 หมู่ท่ี 1 ต.กุสุม�ลย์ อ.กุสุม�ลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรส�ร  0-4276-9218
E- mail:  bm5406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านม่วง
5 หมู่ท่ี 1 ต.ม่วง อ.บ้�นม่วง จ.สกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรส�ร  0-4279-4478
E- mail:  bm5407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำาตากล้า
27 หมู่ท่ี 11 ถนนท�งหลวงหม�ยเลข 222 (พังโคน-บึงก�ฬ) 
ต.คำ�ต�กล้� อ.คำ�ต�กล้� จ.สกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรส�ร  0-4279-6551
E- mail:  bm5408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อากาศอำานวย
171 หมู่ท่ี 1 ต.อ�ก�ศ อ.อ�ก�ศอำ�นวย จ.สกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรส�ร  0-4279-9130
E- mail:  bm5409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สกลนคร
201-4 ช้ัน 2 ภ�ยในห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สกลนคร 
ถ.นิตโย  ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000
โทร. 0-4297-1718
โทรส�ร  0-4297-1719
E- mail:  bm5410@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครพนม
34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0-4251-4767-8
โทรส�ร  0-4251-4767-8
E- mail:  loan8250@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นครพนม                    
34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรส�ร  0-4251-3006
E- mail:  bm5501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ธาตุพนม                 
301 ถ.ชย�งกูร ต.ธ�ตุพนม อ.ธ�ตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280 
โทรส�ร  0-4254-1280
E- mail:  bm5502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าอุเทน                    
69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่�อุเทน อ.ท่�อุเทน จ.นครพนม 
48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรส�ร  0-4258-1259
E- mail:  bm5503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาแก                    
443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.น�แก อ.น�แก จ.นครพนม 
48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรส�ร  0-4257-1229
E- mail:  bm5504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านแพง                    
16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้�นแพง อ.บ้�นแพง 
จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรส�ร  0-4259-1403
E- mail:  bm5505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปากชม                                                
460 หมู่ที่ 1 ถ.ป�กชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ป�กชม อ.ป�กชม 
จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรส�ร  0-4288-1003
E- mail:  bm5604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ด่านซ้าย 
157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่�นซ้�ย อ.ด่�นซ้�ย จ.เลย 
42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรส�ร  0-4289-1601
E- mail:  bm5605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูกระดึง
41/5 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรส�ร  0-4287-1465
E- mail:  bm5606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ภูเรือ
474 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรส�ร  0-4289-9332 ต่อ 14
E- mail:  bm5607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าลี่
233/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่�ลี่ อ.ท่�ลี่ จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรส�ร  0-4288-9091
E- mail: bm5608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาอาน
188/1 ม.6 ถ.มลิวรรณ ต.น�อ�น อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรส�ร  0-4284-4645
E- mail:  bm5609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วังสะพุง                  
369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรส�ร  0-4284-1376 ต่อ 20
E- mail:  bm5603@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสกลนคร
1707 ช้ัน 3 ถ.ใจผ�สุก ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร. 0-4271-6658
โทรส�ร  0-4271-6658 ต่อ 13
E- mail:  loan8249@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สกลนคร                                              
1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผ�สุก ต.ธ�ตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรส�ร  0-4271-1009 ต่อ 21
E- mail:  bm5401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สว่างแดนดิน                                    
374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่�งแดนดิน อ.สว่�งแดนดิน 
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรส�ร  0-4272-1065 ต่อ 19
E- mail:  bm5402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วานรนิวาส                                            
353 หมู่ที่ 4 ถ.เดื่อเจริญ ต.ว�นรนิว�ส อ.ว�นรนิว�ส 
จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรส�ร  0-4279-1127 ต่อ 5
E- mail:  bm5403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พังโคน                                        
76/12 หมู่ที่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรส�ร  0-4277-1177 ต่อ 21
E- mail:  bm5404@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ศรีสงคราม           
403 หมู่ท่ี 1 ถ.ศรีสงคร�ม-ท่�ดอกแก้ว ต.ศรีสงคร�ม 
อ.ศรีสงคร�ม จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรส�ร  0-4259-9233
E- mail:  bm5506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เรณูนคร                            
81 หมู่ท่ี 2 ถ.ธ�ตุน้อย-น�เหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร 
จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรส�ร  0-4257-9508
E- mail:  bm5507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นาหว้า
127/2  หมู่ท่ี 4 ต.น�หว้� อ.น�หว้� จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรส�ร  0-4259-7282
E- mail:  bm5508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนสวรรค์
575 หมู่ท่ี 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399, 0-4259-5400
โทรส�ร  0-4259-5400
E- mail:  bm5509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลาปาก
151 หมู่ท่ี 2 ถ.ปล�ป�ก-โนนชมภู ต.ปล�ป�ก อ.ปล�ป�ก 
จ.นครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรส�ร  0-4258-9309
E- mail:  bm5510@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตหนองคาย
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรส�ร  0-4242-2979 ต่อ 11
E- mail:  loan8251@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หนองคาย                                                               
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรส�ร  0-4241-1510
E- mail:  bm5301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าบ่อ                    
382 หมู่ท่ี 3 ถ.สันติสุข ต.ท่�บ่อ อ.ท่�บ่อ จ.หนองค�ย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรส�ร  0-4243-1025
E- mail:  bm5302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โพนพิสัย                  
66 หมู่ท่ี 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองค�ย 
43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรส�ร  0-4247-1243
E- mail:  bm5303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีเชียงใหม่                                                                
440 หมู่ท่ี 1 ถ.ประช�อุทิศ ต.พร�นพร้�ว อ.ศรีเชียงใหม่ 
จ.หนองค�ย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรส�ร  0-4245-1025 ต่อ 12
E- mail:  bm5304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อัศวรรณ ช้อปปิ้ง  
คอมเพล็กซ์ หนองคาย
(เดิมเป็นสาขาสะพานมิตรภาพหนองคาย ) 
ย้ายเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 59
ศูนย์ก�รค้�อัศวรรณ ช้อปป้ิงคอมเพล็กซ์ 1 เลขท่ี 308 หมู่ท่ี 10 
ถ.มิตรภ�พ ต.โพธ์ิชัย อ.เมือง จ.หนองค�ย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรส�ร  0-4242-1428
E- mail:  bm5310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังคม
218 หมู่ท่ี 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองค�ย 43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรส�ร  0-4244-1258
E- mail:  bm5311@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำาภู
89 หมู่ท่ี 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรส�ร  0-4231-2041
E- mail:  loan8302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หนองบัวลำาภู
89 หมู่ท่ี 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรส�ร  0-4231-2165
E- mail:  bm7601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีบุญเรือง
164/1 หมู่ท่ี 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรส�ร  0-4235-3373 ต่อ 12
E- mail:  bm7602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โนนสัง
13 หมู่ท่ี 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ�ภู 
39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรส�ร  0-4237-5325
E- mail:  bm7603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นากลาง
209 หมู่ท่ี 14 ถ.อุดรธ�นี-เลย ต.น�กล�ง อ.น�กล�ง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรส�ร  0-4235-9268 ต่อ 11
E- mail: bm7604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา
155-155/1 หมู่ท่ี 6 ถ.พระไชยเชษฐ� ต.สุวรรณคูห� 
อ.สุวรรณคูห� จ.หนองบัวลำ�ภู 39270
โทร. 0-4237-2522
โทรส�ร  0-4237-2521
E- mail:  bm7605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาวัง
234 ม.1 ถ.อุดรธ�นี-เลย ต.น�เหล่� อ.น�วัง 
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4200-4085
โทรส�ร  0-4200-4085
E- mail:  bm7606@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
142 หมู่ท่ี 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย  ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ 
จ.บึงก�ฬ 38180
โทร. 0-4248-7296
โทรส�ร  0-4248-7296
E- mail:  loan8301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บึงกาฬ                   
45 หมู่ท่ี 1 ถ.บำ�รุงร�ษฎร์ ต.บึงก�ฬ อ.เมือง จ.บึงก�ฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรส�ร  0-4249-1213
E- mail:  bm7701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พรเจริญ                                       
142 หมู่ท่ี 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ 
จ.บึงก�ฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรส�ร  0-4248-7058
E- mail:  bm7702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปากคาด                                     
161 หมู่ท่ี 5 ถ.หนองค�ย-บึงก�ฬ  ต.โนนศิล� อ.ป�กค�ด 
จ.บึงก�ฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรส�ร  0-4248-1107
E- mail:  bm7703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เซกา                                         
264 หมู่ท่ี 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซก� อ.เซก� จ.บึงก�ฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรส�ร  0-4248-9110
E- mail:  bm7704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โซ่พิสัย
509 หมู่ท่ี 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงก�ฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรส�ร  0-4248-5215
E- mail:  bm7705@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 11
293/1 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรส�ร  0-4323-6629, 043-243487
E- mail:  rm11@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1
293 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรส�ร  0-4323-7957
E- mail:  loan8252@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศูนย์ราชการ
293/1 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรส�ร  0-4324-4945 ต่อ 17
E- mail:  bm5011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ขอนแก่น
248 ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122, 0-4322-0575, 
0-4322-0765
โทรส�ร  0-4322-5190
E- mail:  bm5001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านไผ่
713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้�นไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-2683
โทรส�ร  0-4327-2683
E- mail:  bm5002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  น้ำาพอง                     
309-312 ถ.แก้วพรรณ� ต.หนองกุง อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรส�ร  0-4343-1441
E- mail:  bm5005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มะลิวัลย์                  
180/1 หมู่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.  0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรส�ร  0-4323-7892
E- mail:  bm5008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กระนวน                                                
138/3 ถ.นิมิตเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรส�ร  0-4325-1252 ต่อ 11
E- mail:  bm5009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีจันทร์                  
110/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรส�ร  0-4322-3044
E- mail:  bm5010@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ห้อง 202 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� ขอนแก่น 
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรส�ร  0-4328-8435  
E- mail:  bm5014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อุบลรัตน์ 
45 หมู่ท่ี 4 ถ.หน้�เข่ือนอุบลรัตน์ ต.เข่ือนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรส�ร  0-4344-6010
E- mail:  bm5013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องเลขที่ 222-224 บริเวณชั้น 2 ศูนย์อ�ห�รและบริก�ร 2 
(คอมเพล็กซ์) 
ภ�ยในมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรส�ร  0-4320-4218
E- mail:  bm5016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ประตูน้ำาขอนแก่น
336/2-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภ�พ ต.เมืองเก่� อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรส�ร  0-4347-2274
E- mail:  bm5017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เขาสวนกวาง
245/5 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภ�พ ต.คำ�ม่วง อ.เข�สวนกว�ง 
จ.ขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรส�ร  0-4344-9699
E- mail:  bm5019@gsb.or.th

• ธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 2
427 ถ.เกษตรวัฒน� ต.กุดเค้� อ.มัญจ�คีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9602-4
โทรส�ร 0-4328-9604
E- mail: loan8253@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มัญจาคีรี
427 หมู่ที่ 13 ถ.เกษตรวัฒน� ต.กุดเค้� อ.มัญจ�คีรี 
จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรส�ร  0-4328-9504
E- mail:  bm5006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พล                        
9 ถ.พ�ณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรส�ร  0-4341-4875 ต่อ 6
E- mail:  bm5003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ชุมแพ
199/1 ม.8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรส�ร  0-4331-1331 ต่อ 7
E- mail:  bm5004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ภูเวียง
18 หมู่ที่ 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-2102
โทรส�ร  0-4329-2102 ต่อ 5
E- mail:  bm5007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ภูผาม่าน
22 หมู่ที่ 1 ถ.หนองเขียด-วังสว�บ ต.ภูผ�ม่�น อ.ภูผ�ม่�น 
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรส�ร  0-4339-6236-38 ต่อ 102
E- mail:  bm5012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หนองสองห้อง
361 หมู่ท่ี 1 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1767
โทรส�ร  0-4349-1757
E- mail:  bm5015@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา  สีชมพู
202/15-16 ถ.ชุมแพ-อุดรธ�นี หมู่ท่ี 10 ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู 
จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005, 0-4339-9023
โทรส�ร  0-4339-9023 ต่อ 6
E- mail:  bm5018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเรือ
76 หมู่ท่ี 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
40210
โทร. 0-4329-4105
โทรส�ร  0-4329-4106
E- mail:  bm5020@gsb.or.th
 
• ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
151/9 ช้ัน 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรส�ร  0-4481-6669
E- mail:  loan8254@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ชัยภูมิ
151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506, 0-4482-5470
โทรส�ร  0-4481-1719
E- mail:  bm4701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ภูเขียว                                         
20/1 หมู่ท่ี 1 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555 
โทรส�ร  0-4486-1553
E- mail:  bm4702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  จัตุรัส                                          
344 ถ.ชัยภูมิ-สีค้ิว ต.บ้�นกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรส�ร  0-4485-1433
E- mail:  bm4703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แก้งคร้อ                    
60 หมู่ท่ี 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรส�ร  0-4483-1572
E- mail:  bm4704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เกษตรสมบูรณ์                
736 หมู่ท่ี 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้�นย�ง อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104 
โทรส�ร  0-4486-9104
E- mail:  bm4705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หนองบัวแดง                 
304/2 ถ.พ�ณิชย์จำ�รูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรส�ร  0-4487-2121
E- mail:  bm4706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ห้าแยกโนนไฮ
270/16-17 หมู่ที่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6667-8
โทรส�ร  0-4481-6667
E- mail:  bm4707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คอนสวรรค์
44/8 หมู่ท่ี 13 ถ.ล�ดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์ 
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรส�ร  0-4486-7660
E- mail:  bm4708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หนองบัวระเหว
567/1-2 หมู่ท่ี 8 ถ.จัตุรัส-หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว 
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรส�ร  0-4489-7034
E- mail:  bm4709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เทพสถิต
997-998 หมู่ท่ี 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรส�ร  0-4485-5080
E- mail:  bm4710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บำาเหน็จณรงค์
218 ม. 21 ต.บ้�นเพชร อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรส�ร  0-4485-9362
E- mail:  bm4711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านเขว้า
147-147/1 ถ.เทพนิมิตร ต.บ้�นเขว้� อ.บ้�นเขว้� จ.ชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรส�ร  0-4489-1301
E- mail:  bm4712@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
445 ช้ัน 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรส�ร  0-4372-1268
E- mail:  loan8255@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มหาสารคาม
445 ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรส�ร  0-4372-3675
E- mail:  bm5101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โกสุมพิสัย                  
136 ถ.ผดุงประช�กร ต.หัวขว�ง อ.โกสุมพิสัย 
จ.มห�ส�รค�ม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรส�ร  0-4376-1830
E- mail:  bm5102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บรบือ                     
16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มห�ส�รค�ม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรส�ร  0-4377-1687
E- mail:  bm5103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วาปีปทุม                  
69 ถ.กฤษม�นิต ต.หนองแสง อ.ว�ปีปทุม จ.มห�ส�รค�ม 
44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385 
โทรส�ร  0-4379-9385
E- mail:  bm5104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พยัคฆภูมิพิสัย 
370 ถ.วิชิตร�ษฎร์บำ�รุง ต.ปะหล�น อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
จ.มห�ส�รค�ม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรส�ร  0-4379-0098 ต่อ 6
E- mail:  bm5105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เชียงยืน                   
511 หมู่ท่ี 5 ถ.เชียงยืนพัฒน� ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 
จ.มห�ส�รค�ม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรส�ร  0-4378-1091
E- mail:  bm5106@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  ท่าขอนยาง
337/1-2 หมู่ 1 ต.ท่�ขอนย�ง อ.กันทรวิชัย จ.มห�ส�รค�ม 
44000
โทร. 0-4397-0044
โทรส�ร  0-4397-0045
E- mail:  bm5107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาเชือก
65/18 ถ.น�เชือก-น�ดูน ต.น�เชือก อ.น�เชือก 
จ.มห�ส�รค�ม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรส�ร  0-4377-9459
E- mail:  bm5108@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ห้�งสรรพสินค้�เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ช้ัน 1 เลขท่ี 76/1-7 
ถ.นครสวรรค์ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.มห�ส�รค�ม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรส�ร  0-4397-0504
E- mail:  bm5109@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด
125 ช้ัน 3 ถ.สุริยะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรส�ร  0-4351-4098
E- mail:  loan8256@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร้อยเอ็ด
125 ถ.สุริยะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรส�ร  0-4351-1401 ต่อ 22
E- mail:  bm5201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณภูมิ                   
328 ม.2 ถ.ออมสินสงเคร�ะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4358-0162
โทรส�ร  0-4358-1401 ต่อ 6
E- mail:  bm5202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนทอง                    
78 ถ.นิคมดำ�ริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1401, 0-4357-1194
โทรส�ร  0-4357-1194
E- mail:  bm5203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรวิสัย                  
447 ม.1 ถ.ปัทม�นนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 
จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรส�ร  0-4358-9376
E- mail:  bm5204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสลภูมิ                     
222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4355-1401, 0-4353-3469
โทรส�ร  0-4353-3469
E- mail:  bm5205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จตุรพักตรพิมาน                                           
203 ถ.ปัทม�นนท์ ต.หัวช้�ง อ.จตุรพักตรพิม�น จ.ร้อยเอ็ด 
45180
โทร. 0-4356-1147,0-4356-1116 
โทรส�ร  0-4356-1147
E- mail:  bm5206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนมไพร                    
43/2 ถ.พนมไพรพิทักษ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
45140
โทร. 0-4359-1401, 0-4359-1091 
โทรส�ร  0-4359-1091
E- mail:  bm5207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาจสามารถ              
7 หมู่ที่ 7 ถ.รณชัยช�ญยุทธ ต.อ�จส�ม�รถ อ.อ�จส�ม�รถ 
จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301
โทรส�ร  0-4359-9075
E- mail:  bm5208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทวาภิบาล
149/1 ถ.เทว�ภิบ�ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรส�ร  0-4351-6753
E- mail:  bm5209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมรัตต์
31 หมู่ท่ี 12 ถ.สุข�ภิบ�ล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
45190
โทร. 0-4358-7617-8
โทรส�ร  0-4358-7617 ต่อ 104
E- mail:  bm5210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ชัย
258 หมู่ท่ี 2 ต.ข�มเป้ีย อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรส�ร  0-4356-7097
E- mail:  bm5211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองพอก
56 หมู่ที่ 8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โทร. 0-4357-9262
โทรส�ร  0-4357-9261
E- mail:  bm5212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
166-166/1-2 ถ.สุริยเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000
โทร. 0-4351-4159
โทรส�ร  0-4351-4163
E- mail:  bm5213@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด
137 ม.3 ห้อง 216/1 โซนสถ�บันก�รเงิน ชั้น 2 
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสันร้อยเอ็ด 
ต.ดงล�น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรส�ร  0-4354-0948
E- mail:  bm5214@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์                                          
190 ถ.ภิรมย์ ต.ก�ฬสินธุ์ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-5800, 0-4381-1511
โทรส�ร 0-4381-5800
E- mail: loan8257@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาฬสินธุ์                                          
190 ถ.ภิรมย์ ต.ก�ฬสินธุ์ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรส�ร  0-4381-1704
E- mail:  bm5701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จ                  
165 ถ.ถีน�นนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.ก�ฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรส�ร  0-4386-1508
E- mail:  bm5703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กมลาไสย
25 หมู่ที่ 1 ถ.สัญจรร�ชกิจ ต.กมล�ไสย อ.กมล�ไสย 
จ.ก�ฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรส�ร  0-4383-1338
E- mail:  bm5704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ถีนานนท์
20/47 ถ.ถีน�นนท์ ต.ก�ฬสินธุ์ อ.เมือง จ.ก�ฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรส�ร  0-4382-1154
E- mail:  bm5705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ยางตลาด
237 หมู่ที่ 20 ถ.ถีน�นนท์ ต.ย�งตล�ด อ.ย�งตล�ด 
จ.ก�ฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรส�ร  0-4389-1582
E- mail:  bm5706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์
ห้อง 115 ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ก�ฬสินธุ์ 
เลขที่ 99/11 ถนนบ�ยพ�สสงเปลือย ต.ก�ฬสินธุ์ อ.เมือง 
จ.ก�ฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรส�ร  0-4381-6942
E- mail:  bm5707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  คำาม่วง
82/1-2 หมู่ที่ 10 ถ.ร่วมมิตรพัฒน� ต.ทุ่งคลอง อ.คำ�ม่วง 
จ.ก�ฬสินธุ์ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรส�ร  0-4387-9554
E- mail:  bm5708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าคันโท
158 หมู่ที่ 1 ต.ท่�คันโท อ.ท่�คันโท จ.ก�ฬสินธุ์ 46190
โทร.0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรส�ร  0-4387-7099
E- mail:  bm5709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หนองกุงศรี
201 หมู่ที่ 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.ก�ฬสินธุ์ 
46220
โทร. 0-4388-1187
โทรส�ร  0-4388-1186
E- mail:  bm5711@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหัสขันธ์
21 หมู่ที่ 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.ก�ฬสินธุ์ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรส�ร  0-4387-1633
E- mail:  bm5712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุฉินารายณ์                 
342 หมู่ที่ 13 ถ.สมเด็จ-มุกด�ห�ร ต.บัวข�ว อ.กุฉิน�ร�ยณ์ 
จ.ก�ฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรส�ร  0-4385-1499
E- mail:  bm5702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาวง
292 หมู่ที่ 18 ถ.เข�วง-น�คู ต.คุ้มเก่� อ.เข�วง จ.ก�ฬสินธุ์ 
46160
โทร. 0-4385-9711
โทรส�ร  0-4385-9611
E- mail:  bm5710@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร                                    
122 ชั้น 2 ถ.พิทักษ์สันติร�ษฎร์ อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 
49000
โทร. 0-4261-2566
โทรส�ร   0-4261-2576
E- mail:  loan8303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุกดาหาร                        
122 ถ.พิทักษ์สันติร�ษฎร์ อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรส�ร  0-4261-1069 ต่อ 23
E- mail:  bm7301@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  ดอนตาล 
24 ถ.มุกด�ห�ร-ดอนต�ล ต.ดอนต�ล อ.ดอนต�ล 
จ.มุกด�ห�ร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรส�ร  0-4268-9315
E- mail:  bm7302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำาชะอี
2 หมู่ท่ี 6 ต.น้ำ�เท่ียง อ.คำ�ชะอี จ.มุกด�ห�ร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรส�ร  0-4269-1497
E- mail:  bm7303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดพรเพชร
70/32-33 ถ.มุกด�ห�ร-ดอนต�ล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
มุกด�ห�ร จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรส�ร  0-4261-1241
E- mail:  bm7304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี มุกดาหาร
ห้�งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ส�ข�มุกด�ห�ร) เลขท่ี 77/11 
ถ.ชย�งกูร ต.มุกด�ห�ร อ.เมือง จ.มุกด�ห�ร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรส�ร  0-4266-1962
E- mail:  bm7306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นิคมคำาสร้อย
1 หมู่ที่ 5 ต.นิคมคำ�สร้อย อ.นิคมคำ�สร้อย จ.มุกด�ห�ร 
49130
โทร. 0-4268-1193
โทรส�ร  0-4268-1194
E- mail:  bm7305@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 12
เลขที่ 343 ชั้น 3 หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ้ง อ.ว�รินชำ�ร�บ 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262, 0-4542-4267
โทรส�ร  0-4542-4274, 0-4542-4278
E- mail:  rm12@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1
1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�น ี34000
โทร. 0-4525-4545
โทรส�ร  0-4525-4545
E- mail:  loan8258@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลราชธานี
1 ช้ัน 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรส�ร  0-4524-3795 ต่อ 19
E- mail:  bm4401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขมราฐ
50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมร�ฐ อ.เขมร�ฐ จ.อุบลร�ชธ�นี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรส�ร  0-4549-1212
E- mail: bm4407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนชยางกูร
779/7-8 ถ.ชย�งกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี  34000
โทร. 0-4547-5931
โทรส�ร  0-4547-5932
E- mail:  bm4410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตระการพืชผล
366/5-6 หมู่ที่ 4 ต.ขุหลุ อ.ตระก�รพืชผล จ.อุบลร�ชธ�นี   
34130
โทร. 0-4548-1976
โทรส�ร  0-4548-1977
E- mail:  bm4411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนยุทธภัณฑ์
101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรส�ร  0-4524-0992
E- mail:  bm4412@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ ไทร 
อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติก�ญจน�ภิเษก อ.โพธ์ิไทร 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรส�ร  0-4549-6147
E- mail:  bm4409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีเมืองใหม่
133 ม.2 ต.น�คำ� อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลร�ชธ�นี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรส�ร  0-4539-9655
E- mail:  bm4413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ม่วงสามสิบ
246/5, 246/7, 474 หมู่ท่ี 5 ถ.ชย�งกูร ต.ม่วงส�มสิบ 
อ.ม่วงส�มสิบ จ.อุบลร�ชธ�นี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรส�ร  0-4548-9465
E- mail:  bm4415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี
อ�ค�รสุนีย์ท�วเวอร์ ห้องท่ี 105 ช้ัน 1 เลขท่ี 512/8 
ถ.ชย�งกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรส�ร  0-4531-7833
E- mail:  bm4417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนแจ้งสนิท
319/4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรส�ร  0-4531-6983
E- mail:  bm4418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา 
อุบลราชธานี
ห้องเลขท่ี 334 ช้ัน 3 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� อุบลร�ชธ�นี 
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4542-2368
โทรส�ร   0-4542-2369
E- mail:  bm4420@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนมดแดง
ณ ท่ีว่�ก�รอำ�เภอดอนมดแดง หมู่ท่ี 12 ถนนคำ�ไฮใหญ่- ท่�ศิล� 
ต.เหล่�แดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรส�ร   0-4530-8222
E- mail:  bm4421@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุดข้าวปุ้น
286 หมู่ 1 ต.ข้�วปุ้น อ.กุดข้�วปุ้น จ.อุบลร�ชธ�นี 34270
โทร. 0-4548-4156
โทรส�ร   0-4548-4157
E- mail:  bm4424@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2
140 ช้ัน 3 ถ.สถิตย์นิม�นก�ล ต.ว�รินชำ�ร�บ อ.ว�รินชำ�ร�บ 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรส�ร  0-4532-3441
E- mail:  loan8259@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วารินชำาราบ
140 ถ.สถิตย์นิม�นก�ล ต.ว�รินชำ�ร�บ อ.ว�รินชำ�ร�บ 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรส�ร  0-4532-1760
E- mail:  bm4404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิบูลมังสาหาร
5/5 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังส�ห�ร จ.อุบลร�ชธ�นี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรส�ร  0-4544-1586
E- mail:  bm4403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดชอุดม
49 หมู่ท่ี 24 ถ.ประช� ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลร�ชธ�นี 
34160
โทร. 0-4536-1944 
โทรส�ร  0-4536-1130
E- mail:  bm4405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขื่องใน
661 หมู่ท่ี 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลร�ชธ�นี 
34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรส�ร  0-4539-1031
E- mail:  bm4406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาจะหลวย 
65 หมู่ท่ี 11 ต.น�จะหลวย อ.น�จะหลวย จ.อุบลร�ชธ�นี 34280
โทร. 0-4537-9250 
โทรส�ร  0-4537-9250
E- mail:  bm4408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  น้ำายืน
49/1 ม.10 ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำ�ยืน จ.อุบลร�ชธ�นี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรส�ร  0-4537-1428
E- mail:  bm4414@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถลมาร์ค
270 หมู่ท่ี 4 ต.แสนสุข อ.ว�รินชำ�ร�บ จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรส�ร  0-4542-5111
E- mail:  bm4416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โขงเจียม
711/11-3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลร�ชธ�นี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรส�ร  0-4535-1338
E- mail:  bm4419@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนผึ้ง
343 ม.9 ต.โนนผ้ึง อ.ว�รินชำ�ร�บ จ.อุบลร�ชธ�นี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรส�ร  0-4542-4281
E- mail:  bm4422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิบูลมังสาหาร
ภ�ยในอ�ค�รบิ๊กซี ม�ร์เก็ต พิบูลมังส�ห�ร เลขที่ 
41/9 ถนนสถิตย์นิม�นก�ร ต.พิบูล อ.พิบูลมังส�ห�ร 
จ.อุบลร�ชธ�นี 34110
โทร. 0-4544-1814
โทรส�ร  0-4544-1815
E- mail:  bm4423@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตยโสธร                    
208 ชั้น 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-1076-8
โทรส�ร  0-4571-1079
E- mail:  loan8260@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ยโสธร                    
208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4572-0826, 0-4571-2463
โทรส�ร  0-4571-2463 ต่อ 16
E- mail:  bm4501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เลิงนกทา                  
24 หมู่ท่ี 1 ถ.ชย�งกูร ต.ส�มแยก อ.เลิงนกท� จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรส�ร  0-4578-1008
E- mail:  bm4502@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา กุดชุม                     
409 ถ.ว�รีร�ชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรส�ร  0-4578-9456
E- mail:  bm4503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำาเขื่อนแก้ว   
110/1 หมู่ท่ี 2 ถ.เหล่ียมประดิษฐ์ ต.ลุมพุก อ.คำ�เข่ือนแก้ว 
จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรส�ร  0-4579-1300
E- mail:  bm4504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชนะชัย
260 หมู่ท่ี 8 ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้�หย�ด อ.มห�ชนะชัย 
จ.ยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรส�ร  0-4579-9274
E- mail:  bm4505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อำานาจเจริญ
640 หมู่ท่ี 19 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำ�น�จเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรส�ร  0-4551-1036
E- mail:  bm7501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปทุมราชวงศา
103/7 หมู่ท่ี 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.น�หว้� อ.ปทุมร�ชวงศ� 
จ.อำ�น�จเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรส�ร  0-4546-5386
E- mail:  bm7502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลืออำานาจ
107 หมู่ท่ี 2 ต.อำ�น�จ อ.ลืออำ�น�จ จ.อำ�น�จเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรส�ร  0-4554-7243
E- mail:  bm7503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนวิทยะธำารงค ์
453/5, 453/6, 453/7 ถ.วิทยะธำ�รงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรส�ร  0-4571-4200
E- mail:  bm4506@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9 ช้ัน 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรส�ร  0-4561-4000, 0-4564-3436
E- mail:  loan8261@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสะเกษ
1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-2659, 0-4561-1095 
โทรส�ร  0-4561-2659
E- mail:  bm4801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรลักษ ์
59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำ�อ้อม อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรส�ร  0-4566-1822
E- mail:  bm4802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษีไศล
39 หมู่ท่ี 14 ถ.รัฐประช� ต.เมืองคง อ.ร�ษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรส�ร  0-4568-1050
E- mail:  bm4803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรารมย์
85/7 หมู่ที่ 14 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทร�รมย์ 
จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรส�ร  0-4565-1216
E- mail:  bm4804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนหาญ
52/2 หมู่ที่ 6 ถ.ขุนห�ญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนห�ญ จ.ศรีสะเกษ 
33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615 
โทรส�ร  0-4567-9046
E- mail:  bm4805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุขันธ์
766 หมู่ท่ี 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรส�ร  0-4563-0505
E- mail:  bm4806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อุทุมพรพิสัย
845 หมู่ท่ี 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำ�แพง อ.อุทุมพรพิสัย 
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273 
โทรส�ร  0-4563-8296
E- mail:  bm4807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพา
444/2 ถ.เทพ� ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรส�ร  0-4561-3555
E- mail:  bm4808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ศรีสุวรรณ
เลขท่ี 80 ม. 13 ถ.ท�งหลวงชนบทหม�ยเลข 2349 ต.โดด 
อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรส�ร  0-4560-4065
E- mail:  bm4809@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์
328/1-3 ช้ัน 3 ถ.เทศบ�ล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรส�ร  0-4451-5917
E- mail:  loan8262@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุรินทร์
353/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรส�ร  0-4451-1010
E- mail:  bm4601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราสาท
1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปร�ส�ท 
จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรส�ร  0-4455-1738
E- mail:  bm4605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศีขรภูมิ
52 หมู่ท่ี 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรส�ร  0-4456-1286
E- mail:  bm4602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าตูม
237 หมู่ท่ี 7 ถ.ปัทม�นนท์ ต.ท่�ตูม อ.ท่�ตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรส�ร  0-4459-1499
E- mail:  bm4603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตนบุรี
138 หมู่ท่ี 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรส�ร  0-4459-9095
E- mail:  bm4604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ
213/1 หมู่ท่ี 1 ถ.อภิส�ร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรส�ร  0-4457-1395
E- mail:  bm4606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ
213/1 หมู่ท่ี 1 ถ.อภิส�ร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรส�ร  0-4457-1395
E- mail:  bm4606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แยกหนองบัว
328/1-3 ถ.เทศบ�ล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรส�ร  0-4451-8823
E- mail:  bm4607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพลบุรี
334/2-3 หมู่ท่ี 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรส�ร  0-4459-6400
E- mail:  bm4608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุรินทร์
ห้องเลขท่ี  212/2 ช้ัน 2 ศูนย์ก�รค้�โรบินสัน สุรินทร์   
ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรส�ร  0-4404-2772
E- mail:  bm4609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมพระ
50 หมู่ 4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โทร. 0-4458-1045
โทรส�ร  0-4458-1045 ต่อ 17
E- mail:  bm4610@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์
21 ช้ัน 3 ถ.ธ�นี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรส�ร  0-4461-6806
E- mail:  loan8263@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุรีรัมย์
21 ถ.ธ�นี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรส�ร  0-4461-1600
E- mail:  bm4901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นางรอง
371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.น�งรอง อ.น�งรอง จ.บุรีรัมย์ 
31110
โทร. 0-4462-2295
โทรส�ร  0-4463-1998
E- mail:  bm4902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาปลายมาศ
742 หมู่ท่ี 9 ถ.ร�ษฎร์ดำ�ริ ต.ลำ�ปล�ยม�ศ อ.ลำ�ปล�ยม�ศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรส�ร  0-4466-1439
E- mail:  bm4903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประโคนชัย
297 หมู่ท่ี 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรส�ร  0-4467-1245
E- mail:  bm4904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตึก
49 หมู่ท่ี 16 ถ.ท่�ช้�ง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรส�ร  0-4468-1075
E- mail:  bm4905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุทไธสง
388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยร�ษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง 
จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรส�ร  0-4465-5022
E- mail:  bm4906@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา กระสัง
192 หมู่ท่ี 9 ถ.สุข�ภิบ�ล 1 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรส�ร  0-4469-1009
E- mail:  bm4907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกี่
83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรส�ร  0-4464-1478
E- mail:  bm4908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทวีกิจ
274 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-น�งรอง ต.อิส�ณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรส�ร  0-4460-1841
E- mail:  bm4909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านกรวด
304-303/1 ม. 4 ต.ปร�ส�ท อ.บ้�นกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรส�ร  0-4467-9415
E- mail:  bm4910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละหานทราย
182 ม.1 ต.ละห�นทร�ย อ.ละห�นทร�ย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรส�ร  0-4464-9498
E- mail:  bm4911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านใหม่ไชยพจน์
183 หมู่ท่ี 1 ต.หนองแวง อ.บ้�นใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรส�ร  0-4461-0968
E- mail:  bm4912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์
ห้�งสรรพสินค้� โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ 
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 222 
เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ถนนบุรีรัมย์ขน�งรอง ต.กระสัง อ.เมือง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-0680
โทรส�ร  0-4460-0680
E- mail:  bm4913@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 13
19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4426-3445-52 
โทรส�ร  0-4423-0154, 0-4424-1325
E- mail:  rm13@gsb.or.th,rm13a@gsb.or.th 

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1
19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรส�ร  0-4424-3817
E- mail:  loan8264@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สุรนารี
19 ถ.โยธ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4420-5364 , 0-4424-1326
โทรส�ร  0-4424-1326
E- mail:  bm4311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โชคชัย
149/11 หมู่ 1 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย 
จ.นครร�ชสีม� 30190
โทร. 0-4449-1292, 0-4449-1260
โทรส�ร  0-4449-1292
E- mail:  bm4308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มุขมนตรี
1/36 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4426-2911, 0-4425-7498
โทรส�ร  0-4425-7498
E- mail:  bm4310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ครบุรี
833 หมู่ที่ 4 ถ.ร�ษฎร์พัฒน� ต.แชะ อ.ครบุรี 
จ.นครร�ชสีม� 30250
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021
โทรส�ร  0-4444-4021
E- mail:  bm4319@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ศูนย์ก�รค้�เดอะมอลล์ นครร�ชสีม� ชั้น B
เลขที่ 1242 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 
30000
โทร. 0-4439-3582-4
โทรส�ร  0-4439-3584
E- mail:  bm4321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โคกกรวด
42 หมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30280
โทร. 0-4430-5200-1
โทรส�ร  0-4430-5202
E- mail:  bm4323@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หมื่นไวย
517/137 ถ.มิตรภ�พ-หนองค�ย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรส�ร  0-4492-3131
E- mail:  bm4325@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสิงสาง
274-274/1 หมู่ที่ 11 ถ.เสิงส�ง-โนนสมบูรณ์ ต.เสิงส�ง 
อ.เสิงส�ง จ.นครร�ชสีม� 30330
โทร. 0-4444-7015-6
โทรส�ร  0-4444-7015
E- mail:  bm4328@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบุญมาก
245 หมู่ที่ 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญม�ก 
จ.นครร�ชสีม� 30410
โทร. 0-4449-0331-2
โทรส�ร  0-4449-0332
E- mail:  bm4329@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเซฟวัน
2/27-28 ซ.มิตรภ�พ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 
30000
โทร. 0-4422-204-2
โทรส�ร  0-4422-2042
E- mail:  bm4331@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2
525 ชั้น 2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 
30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรส�ร  0-4425-6767 ต่อ 14
E- mail:  loan8265@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครราชสีมา
428/1 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 
30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239, 0-4424-2003
โทรส�ร  0-4424-2003
E- mail:  bm4301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจอมพล
525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรส�ร  0-4425-7147
E- mail:  bm4317@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูชุมพล
8 ถ.มห�ดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรส�ร  0-4426-0234
E- mail:  bm4318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โนนสูง
76 ถ.ศรีธ�นี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครร�ชสีม� 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรส�ร  0-4437-9379
E- mail:  bm4309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โนนไทย
768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรน�ร�ยณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
จ.นครร�ชสีม� 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรส�ร  0-4438-1180, 0-4438-1434
E- mail:  bm4314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  จักราช
299 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรม�ตุคล� ต.จักร�ช อ.จักร�ช 
จ.นครร�ชสีม� 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรส�ร  0-4439-9067, 0-4439-9247
E- mail:  bm4320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หัวทะเล
1108/5 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรส�ร  0-4492-5021
E- mail:  bm4330@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เทอมินอล21 โคราช
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2040 ศูนย์ก�รค้�เทอมนอล21 โคร�ช 
เลขที่ 99 ถนนมิตรภ�พ-หนองค�ย ต.ในเมือง อ.เมือง
นครร�ชสีม� จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0-4449-8577, 0-4449-8578
โทรส�ร  0-4449-8577
E- mail:  bm4335@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3
292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูช�ยันต์ ต.ในเมือง อ.พิม�ย 
จ.นครร�ชสีม� 30110
โทร. 0-4448-1888, 0-4448-1919
โทรส�ร  0-4448-1888
E- mail:  loan8266@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พิมาย
292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูช�ยันต์ ต.ในเมือง อ.พิม�ย 
จ.นครร�ชสีม� 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093, 0-4447-1888
โทรส�ร  0-4447-1821 ต่อ 6
E- mail:  bm4305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวใหญ ่
153 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครร�ชสีม� 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรส�ร  0-4446-1642 ต่อ 6
E- mail:  bm4302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คง
112 หมู่ที่ 8 ถ.สุข�ภิบ�ล 1 ต.เมืองคง อ.คง 
จ.นครร�ชสีม� 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรส�ร  0-4445-9166
E- mail:  bm4312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพวง
79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ท�งพ�ด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง 
จ.นครร�ชสีม� 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรส�ร  0-4447-7010
E- mail:  bm4315@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  ประทาย
84 หมู่ที่ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประท�ย อ.ประท�ย 
จ.นครร�ชสีม� 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรส�ร  0-4447-9084
E- mail:  bm4316@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แก้งสนามนาง
52 หมู่ที่ 9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสน�มน�ง อ.แก้งสน�มน�ง 
จ.นครร�ชสีม� 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรส�ร  0-4433-9019
E- mail:  bm4324@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ห้วยแถลง
58/3 หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครร�ชสีม� 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรส�ร  0-4439-1302
E- mail:  bm4326@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บัวลาย
121/9-10 หมู่ 9 ต.บัวล�ย อ.บัวล�ย จ.นครร�ชสีม� 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรส�ร  0-4449-5051
E- mail:  bm4334@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 4
12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครร�ชสีม� 
30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรส�ร  0-4441-3200 
E- mail:  loan8267@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีคิ้ว
12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครร�ชสีม� 
30140
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080
โทรส�ร  0-4441-1080
E- mail:  bm4307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากช่อง
558 ถ.มิตรภ�พ ต.ป�กช่อง อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� 30130
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561
โทรส�ร  0-4431-1561
E- mail:  bm4303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปักธงชัย
320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 
จ.นครร�ชสีม� 30150
โทร. 0-4444-1047, 0-4428-4390
โทรส�ร  0-4444-1041
E- mail:  bm4304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน
867 หมู่ท่ี 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครร�ชสีม� 30170
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214
โทรส�ร  0-4441-9214
E- mail:  bm4306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านขุนทด
9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่�นขุนทด อ.ด่�นขุดทด 
จ.นครร�ชสีม� 30210
โทร. 0-4420-4033, 0-4438-9089
โทรส�ร  0-4438-9089
E- mail:  bm4313@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาลิโอ เขาใหญ่ 
146/1 หมู่ที่ 4 กม.ที่ 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ป�กช่อง 
จ.นครร�ชสีม� 30130
โทร. 0-4436-5884-5
โทรส�ร  0-4436-5886
E- mail:  bm4322@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ปากช่อง 
(เดิมเป็นสาขาโฮมโปร เขาใหญ่) ย้ายวันที่ 25 ธ.ค. 60
ช้ัน 1 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�เทสโก้โลตัส ส�ข�ป�กช่อง เลขท่ี 289 
หมู่ที่ 18 ต.ป�กช่อง อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� 30130
โทร.  0-4492-9408
โทรส�ร  -
E- mail:  bm4327@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กลางดง
461/3-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภ�พ ต.กล�งดง อ.ป�กช่อง 
จ.นครร�ชสีม� 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรส�ร  0-4436-2248
E- mail:  bm4332@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำาเขียว
111 ม.6 สถ�นีบริก�รน้ำ�มัน ปตท. บ.มุ่งปั้นดี จก. 
ถ.ท�งหลวงแผ่นดิน 304 ต.ไทยส�มัคคี อ.วังน้ำ�เขียว 30370
โทร. 0-4422-8097
โทรส�ร  0-4422-8098
E- mail:  bm4333@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
96 ถ.เทศบ�ลดำ�ริ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรส�ร  0-3721-6082 ต่อ 116
E- mail:  loan8268@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปราจีนบุรี                       
96 ถ.เทศบ�ลดำ�ริ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรส�ร  0-3721-1077 ต่อ 21
E- mail:  bm1901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ประจันตคาม                     
376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้�พระย�บดินทร์ ต.ประจันตค�ม 
อ.ประจันตค�ม จ.ปร�จีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386 
โทรส�ร  0-3729-1767
E- mail:  bm1903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ศรีมหาโพธิ             
5 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมห�โพธิ อ.ศรีมห�โพธิ จ.ปร�จีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรส�ร  0-3727-9272
E- mail:  bm1905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304
335-336 หมู่ 10 ต.ท่�ตูม อ.ศรีมห�โพธิ จ.ปร�จีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรส�ร  0-3727-4325
E- mail:  bm1906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครนายก                   
ข1-380 ถ.ศรีเมือง ต.นครน�ยก อ.เมือง จ.นครน�ยก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรส�ร  0-3731-1295 ต่อ 20
E- mail:  bm2001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนา                     
24 หมู่ท่ี 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้�นน� อ.บ้�นน� จ.นครน�ยก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรส�ร  0-3738-1573
E- mail:  bm2002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา องครักษ์
148-150 หมู่ที่ 2 ถ.ส�ยองครักษ์-บ�งน้ำ�เปรี้ยว อ.องครักษ์ 
จ.นครน�ยก 26120 
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818 
โทรส�ร  0-3739-1833
E- mail:  bm2003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กบินทร์บุรี
431 ถ.เจ้�สำ�อ�งค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรส�ร  0-3728-3194 ต่อ 17
E- mail:  bm1902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สี่แยกกบินทร์บุรี
566 หมู่ที่ 17 ถ.ส�ยกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทร� ต.เมืองเก่� 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2146
โทรส�ร  0-3728-2146
E- mail: bm1904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โคกอุดม
379/264-266 ม. 10 ต.หนองก่ี อ.กบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี 25110
โทร. 0-3745-5236
โทรส�ร  0-3745-5239
E- mail:  bm1907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โรบินสัน  ปราจีนบุรี
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 215 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ปร�จีนบุรี
เลขท่ี 72 หมู่ท่ี 3 ต.บ�งบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปร�จีนบุรี 25000
โทร. 0-3745-4772
โทรส�ร  0-3745-4771
E- mail:  bm1908@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสระแก้ว
268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3742-1179
โทรส�ร  0-3742-1173
E- mail:  loan8304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สระแก้ว                                             
268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-2978
โทรส�ร  0-3724-1013 ต่อ 21
E- mail:  bm7401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อรัญประเทศ                                          
56 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรส�ร  0-3723-1023 ต่อ 19
E- mail:  bm7402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำาเย็น                                            
802 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำ�เย็น อ.วังน้ำ�เย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรส�ร  0-3725-1063
E- mail:  bm7403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัฒนานคร                                            
503 ม.10 ต.วัฒน�นคร อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรส�ร  0-3726-1310
E- mail:  bm7404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดโรงเกลือ
555/29-31 ม.7 ต.ป่�ไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรส�ร  0-3723-0958
E- mail:  bm7405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วังสมบูรณ์
92/1 หมู่ที่ 11 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทร. 0-3744-9222
โทรส�ร  0-3744-9200
E- mail:  bm7406@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 14
129 หมู่ที่ 3 (ข้�งศูนย์ร�ชก�รพระนครศรีอยุธย�) ต.คลอง
สวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596
โทรส�ร  0-3533-6595, 0-3533-6597
E- mail:  rm14@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1  
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บ�งปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564,0-2978-0412
โทรส�ร 0-2978-0412 ต่อ 26
E- mail:  loan8269@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมธานี  
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บ�งปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120, 0-2581-3507, 
0-2593-3532
โทรส�ร  0-2581-6120ต่อ 25
E- mail:  bm0501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  รังสิต
265/42-43 ถ.รังสิต-ปทุมธ�นี หมู่ที่ 2 ต.ประช�ธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072 
โทรส�ร  0-2531-3072 ต่อ 11
E- mail:  bm0503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลาดหลุมแก้ว
23 หมู่ที่ 4 ถ.ปทุมธ�นี-บ�งเลน ต.ระแหง อ.ล�ดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธ�นี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2599-1616
โทรส�ร  0-2599-1616ต่อ 103
E- mail:  bm0505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นวนคร
100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 12110
โทร. 0-2520-3789, 0-2909-7105
โทรส�ร  0-2520-3789
E- mail:  bm0508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  หมู่บ้านเมืองเอก
51/085-2-3 หมู่บ้�นเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง 
จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2997-1500-2
โทรส�ร  0-2997-1501
E- mail:  bm0513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ทียูโดม รังสิต
ทียูโดม พล�ซ่� ห้องเลขท่ี B1-20 และ B1-21 พ้ืนท่ีโซน B ช้ัน 1
เลขที่ 98/16 หมู่ที่ 18 ถ.เชียงร�ก ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120
โทร. 0-2516-1948-9
โทรส�ร  0-2516-1948
E- mail:  bm0516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดพูนทรัพย ์
ตล�ดพูนทรัพย์ พื้นที่โซน A เลขที่ 136/8-3 หมู่ที่ 2 ต.บ้�น
กล�ง อ.เมืองปทุมธ�นี จ.ปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรส�ร  0-2581-1608
E- mail:  bm0518@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สามโคก
111/241-243 หมู่ที่ 2 โครงก�ร ภัทรไพรเวท 2 ต.ส�มโคก 
อ.ส�มโคก จ.ปทุมธ�นี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรส�ร  0-2192-2357
E- mail:  bm0519@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี รังสิต 2
ห้องเลขท่ี F1/4 ช้ัน 1 ห้�งบ๊ิกซี ส�ข�รังสิต 2 เลขท่ี 70/1 ม. 15
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรส�ร  0-2531-6927
E- mail:  bm0520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดไท
32/402-403 หมู่ที่ 9 ต.คลองหนึ ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 12120
โทร. 0-2520-3062-3
โทรส�ร  0-2520-3062-3 ต่อ 18
E- mail:  bm0522@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2
45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกก� ต.ลำ�ลูกก� อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรส�ร  0-2987-0384 ต่อ 20
E- mail:  loan8299@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลำาลูกกา
45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกก� ต.ลำ�ลูกก� อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรส�ร  0-2569-1308 ต่อ 20
E- mail:  bm0502@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา  คลองหลวง
91/1-2 ถ.คลองหลวงหมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147, 
0-2516-5552
โทรส�ร  0-2516-5552 ต่อ 22
E- mail:  bm0504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลอง 10 ธัญบุรี 
42/2 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-นครน�ยก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12110 
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178 
โทรส�ร  0-2546-1432 ต่อ 18
E- mail:  bm0507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมเจอร์รังสิต
439 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรส�ร  0-2567-5009
E- mail:  bm0509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เพียวเพลส
819/1-3 ศูนย์ก�รค้�เพียวเพลส ชั้น 1 ถ.รังสิต-นครน�ยก 
ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352
โทรส�ร  0-2549-8032
E- mail:  bm0510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ห้อง PLZ.2.SHP043 ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต 
เลขท่ี 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรส�ร  0-2958-5499
E- mail:  bm0511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ลำาไทร
146/1-2 หมู่ที่ 2 (ตรงข้�มตล�ดคลอง 12) ต.ลำ�ไทร 
อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรส�ร  0-2563-1526
E- mail:  bm0512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาลูกกาคลอง 2 
ห้องเลขที่ 112 ชั้น 1 โครงก�รเอ็ม.ที.อ�รีน่� สปอร์ต แอนด์ 
ไลฟ์สไตล์ มอลล์ 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถ.ลำ�ลูกก� ต.คูคต อ.ลำ�ลูกก� 
จ.ปทุมธ�นี 12130
โทร.  0-2987-2701-2
โทรส�ร  0-2987-2701-2
E- mail:  bm0514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7
ชั้น 1 ห้�งสรรพสินค้�เทสโก้โลตัส ส�ข�รังสิตคลอง 7 
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครน�ยก ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธ�นี 12110
โทร.  0-2957-2017
โทรส�ร  0-2957-2018
E- mail:  bm0515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำาลูกกา 2
ห้�งบ๊ิกซี เอ๊กซ์ตร้� ส�ข�ลำ�ลูกก� 2 ช้ัน 1 เลขท่ี 3/83 หมู่ท่ี 7 
ต.ล�ดสว�ย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2563-3102
โทรส�ร  0-2563-3102
E- mail:  bm0517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำาลูกกา 1
ชั้น 1 ห้�งสรรพสินค้�บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส�ข�ลำ�ลูกก� 1
เลขท่ี 10 หมู่ท่ี 12 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12150
โทร. 0-2152-7767
โทรส�ร  0-2152-7767 ต่อ 18
E- mail:  bm0521@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3534-6122
โทรส�ร  0-3534-6122 ต่อ 6
E- mail:  loan8270@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองสวนพลู
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อ 25
โทรส�ร  0-3534-6123 ต่อ 26
E- mail:  bm0416@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (อยุธยา)
52 ถ.ท่�เรือ-พระพุทธบ�ท ต.ท่�เรือ อ.ท่�เรือ 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13130
โทร. 0-3534-1123
โทรส�ร  0-3534-1123
E- mail:  bm0403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภาชี  
154 หมู่ที่ 5 ต.ภ�ชี อ.ภ�ชี จ.พระนครศรีอยุธย� 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรส�ร  0-3531-1123 ต่อ 19
E- mail:  bm0404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุทัย
1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธย� 13210
โทร. 0-3535-6123
โทรส�ร  0-3535-6222
E- mail:  bm0408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะอิน
58 หมู่ที่ 6 ถ.ปร�ส�ททอง ต.บ้�นเลน อ.บ�งปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรส�ร  0-3526-1023 ต่อ 14, 0-3526-1440 ต่อ 14
E- mail:  bm0409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครหลวง
126/3 หมู่ที่ 1 ถ.นครหลวง-ภ�ชี ต.นครหลวง อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรส�ร  0-3535-9500 
E- mail:  bm0411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังน้อย
231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรส�ร  0-3527-1630ต่อ 20
E- mail:  bm0413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูน้ำาพระอินทร์
139/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงร�กน้อย อ.บ�งปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13180
โทร. 0-3574-6044
โทรส�ร  0-3574-6044
E- mail:  bm0414@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา อยุธยาพาร์ค
ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�อยุธย�พ�ร์ค 
126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรส�ร  0-3580-1252
E- mail:  bm0417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
80/21 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� 
13160
โทร. 0-3527-4300-1
โทรส�ร  0-3527-4300
E- mail:  bm0419@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2
9/51 ชั้น 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3532-3745 ต่อ 11-25, 0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรส�ร  0-3532-3745 ต่อ 26, 0-3532-3205 ต่อ 26 
E- mail:  loan8271@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจ้าพรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรส�ร  0-3524-4784
E- mail:  bm0415@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระนครศรีอยุธยา
84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธย� 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรส�ร  0-3525-1131 ต่อ 24
E- mail:  bm0401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสนา
402 ถ.วิไลเสน�(ก) ต.เสน� อ.เสน� จ.พระนครศรีอยุธย� 13110
โทร. 0-3520-1234
โทรส�ร  0-3520-1234ต่อ 17
E- mail:  bm0402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ผักไห่
112/12 หมู่ท่ี 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธย� 13120
โทร. 0-3539-1323
โทรส�ร  0-3539-1323
E- mail:  bm0405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพรก
59 หมู่ที่ 2 ถ.บ้�นแพรก-อ่�งทอง ต.สำ�พะเนียง 
อ.บ้�นแพรก จ.พระนครศรีอยุธย� 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรส�ร  0-3538-6088 ต่อ 13
E- mail:  bm0406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาราช
3/1 หมู่ที่ 4 ถ.ช�ญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มห�ร�ช 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรส�ร  0-3538-9123
E- mail:  bm0407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะหัน
4/6 ม.5 ถ.อยุธย�-บ�งปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บ�งปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059 , 084-448-4797, 
084-448-3586
โทรส�ร  0-3538-1333
E- mail:  bm0410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดบัวหลวง
196/1 หมู่ที่ 3 ต.ล�ดบัวหลวง อ.ล�ดบัวหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรส�ร  0-3537-9123
E- mail:  bm0412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
304 หมู่ที่ 2 (หน้�สวนอุตส�หกรรมโรจนะ) ต.ส�มเรือน 
อ.บ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรส�ร  0-3533-2080
E- mail:  bm0418@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
50/2 ถ.เทศบ�ล 2 ต.ตล�ดหลวง อ.เมือง จ.อ่�งทอง 14000
โทร. 0-3561-4500
โทรส�ร  0-3561-4500 ต่อ 23 
E- mail:  loan8272@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อ่างทอง
50/2 ถ.เทศบ�ล2 ต.ตล�ดหลวง อ.เมือง จ.อ่�งทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรส�ร  0-3561-1242 ต่อ 19 
E- mail:  bm1401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  วิเศษชัยชาญ
202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่น้ำ�น้อย ต.ศ�ลเจ้�โรงทอง 
อ.วิเศษชัยช�ญ จ.อ่�งทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรส�ร  0-3563-1190 ต่อ 3
E- mail:  bm1402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  โพธิ์ทอง
483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงห� ต.อ่�งแก้ว อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่�งทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรส�ร  0-3564-0050 ต่อ 17-18
E- mail:  bm1403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ป่าโมก
554/ข หมู่ที่ 2 ต.ป่�โมก อ.ป่�โมก จ.อ่�งทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149 
โทรส�ร  0-3566-1335 
E- mail:  bm1404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เมืองอินทร์
25/1 หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1030
โทรส�ร  0-3658-1030
E- mail:  bm1805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สิงห์บุรี
891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บ�งพุทร� อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223 
โทรส�ร  0-3652-1489 ต่อ 14
E- mail:  bm1801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อินทร์บุรี
533/11 หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1049, 0-3658-1515
โทรส�ร  0-3658-1515 ต่อ 20
E- mail:  bm1802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บางระจัน
126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บ�งระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0-3659-1481
โทรส�ร  0-3659-1481 ต่อ 4
E- mail:  bm1803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าช้าง
2/1ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ท่�ช้�ง จ.สิงห์บุรี 16140
โทร. 0-3659-5209
โทรส�ร  0-3659-5209 
E- mail:  bm1804@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
108 หมู่ที่ 5 ต.เส�ไห้ อ.เส�ไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3639-1107
โทรส�ร  0-3639-1107 ต่อ18
E- mail:  loan8273@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสาไห้
108 หมู่ที่ 5 ต.เส�ไห้ อ.เส�ไห้ จ.สระบุรี 18160 
โทร. 0-3639-1109
โทรส�ร 0-3639-1109 ต่อ18
E- mail:  bm1608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สระบุรี
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคร�ม ต.ป�กเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 
18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรส�ร  0-3621-1029 ต่อ 18
E- mail:  bm1601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระพุทธบาท
23 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธ�รเกษม อ.พระพุทธบ�ท 
จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรส�ร  0-3626-6733 ต่อ 11
E- mail:  bm1602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แก่งคอย
236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-4663ต่อ 11-19
โทรส�ร 0-3624-5163, 0-3624-4663 ต่อ 20
E- mail:  bm1603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแค
167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรส�ร  0-3637-1234
E- mail:  bm1604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมอ
2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้�นหมอ-พระพุทธบ�ท ต.บ้�นหมอ 
อ.บ้�นหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177
โทรส�ร  0-3620-1177
E- mail:  bm1605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มวกเหล็ก
438 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภ�พ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรส�ร  0-3634-1054 ต่อ 17
E- mail:  bm1606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิหารแดง
383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิห�รแดง 
จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3637-7065
โทรส�ร  0-3637-7065 ต่อ 7
E- mail: bm1607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขอนันต์ปาร์ค
179/5 ชั้น 1 ห้�งสรรพสินค้�สุขอนันต์ป�ร์ค 
ถ.สุดบรรทัด ต.ป�กเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรส�ร  0-3671-1882
E- mail:  bm1609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังม่วง
93 หมู่ 7 ต.คำ�พร�น อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรส�ร  0-3635-9163
E- mail:  bm1610@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หินกอง
203 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทร�ย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0-3639-0169
โทรส�ร  0-3639-0170
E- mail:  bm1611@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สระบุรี
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สระบุรี ห้องเลขที่ 223 ชั้น 2 
เลขท่ี 99 หมู่ 7  ต.ตล่ิงชัน  อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี  18000
โทร. 0-3635-1500-1
โทรส�ร  0-3635-1501
E- mail:  bm1612@gsb.or.th
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ธน�ค�รออมสินภ�ค 15
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรส�ร  0-3838-7025-6
E- mail:  rm15@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรส�ร  0-3838-6181 ต่อ 20
E- mail:  loan8274@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชลบุรี                      
164 ถ.วชิรปร�ก�ร ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรส�ร  0-3828-2384 ต่อ 24
E- mail:  bm2101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีราชา                             
111 ถ.สุรศักด์ิ 1 ต.ศรีร�ช� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001 
โทรส�ร  0-3831-1001 ต่อ 25
E- mail:  bm2102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองมน
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรส�ร  0-3838-2830 ต่อ 17
E- mail:  bm2106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสุขประยูร
726/25 ถ.สุขประยูร ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0-3827-3816
โทรส�ร  0-3827-3816 ต่อ 19
E- mail:  bm2111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าแปซิฟิค 
พาร์ค ศรีราชา
ช้ัน 4 ห้อง F407-8 ศูนย์ก�รค้�แปซิฟิค พ�ร์ค ศรีร�ช� 
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีร�ช� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรส�ร  0-3832-5483
E- mail:  bm2114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
171 ช้ัน 1 อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ชลบุรี 
เลขท่ี 55/88-89 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรส�ร  0-3805-3802
E- mail:  bm2119@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิคทอรี่ เซ็นเตอร์
ช้ัน 1 ห้องเลขท่ี 1122-1125 ภ�ยในศูนย์ก�รค้�วิคทอร่ี เซ็นเตอร์ 
เลขท่ี 742/5ก-5ข ถนนโพธ์ิทอง ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรส�ร  0-3807-9714
E- mail:  bm2126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางทราย
137 หมู่ท่ี 3 ต.บ�งทร�ย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรส�ร  0-3828-8375
E- mail:  bm2131@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวอุดม
143/16-17 หมู่ท่ี 8 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขล� อ.ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรส�ร  0-3835-1819
E- mail:  bm2132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพระยาสัจจา
เลขท่ี 178/17 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรส�ร  0-3845-5314
E- mail:  bm2135@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ศูนย์ก�รค้�ฮ�ร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง ช้ัน B ห้องเลขท่ี BS13
เลขท่ี 4/222 หมู่ท่ี 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขล� อ.ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-3089
โทรส�ร  0-3849-3098
E- mail:  bm2136@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ EXIM BANK แหลมฉบัง
53/71-74 หมู่ท่ี 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขล� อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 
20230
โทร. 0-3849-0308
โทรส�ร  0-3849-0309
E- mail:  bm2102@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2
285/203-204 หมู่ท่ี 5 ซ.น�เกลือ16 ถ.พัทย�-น�เกลือ 
ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรส�ร  0-3822-5630-1 ต่อ 13
E- mail:  loan8275@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บางละมุง  
460 หมู่ท่ี 4 ถ.พัทย�-น�เกลือ ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรส�ร  0-3822-2012
E- mail:  bm2105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา                   
8/46-48 หมู่ท่ี 6 ถ.พัทย�เหนือ ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643 
โทรส�ร  0-3842-3643 ต่อ 17
E- mail:  bm2110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยาใต้
205/23-24 หมู่ท่ี  10 ถ.พัทย�ส�ย 2 ต.หนองปรือ 
อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-8749,0-3842-5509
โทรส�ร  0-3842-8749
E- mail:  bm2117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิสัมพันธ์
285/200-202 หมู่ท่ี 5 ซ.น�เกลือ 16 ถ.พัทย�-น�เกลือ 
ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรส�ร  0-3822-5933
E- mail:  bm2118@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ห้องเลขท่ี 419 ช้ัน 4 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย�บีช 
เลขที่ 333/99-100 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 
20150
โทร. 0-3804-3570
โทรส�ร  0-3804-3569
E- mail:  bm2120@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ พัทยา 
(เดิมเป็นสาขาพัทยากลาง) ย้ายวันที่ 19 เม.ย. 60
ช้ัน B ห้องเลขท่ี BS02 ศูนย์ก�รค้�ฮ�ร์เบอร์ พัทย� 
เลขท่ี 190/25 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรส�ร  0-3841-2361
E- mail:  bm2123@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พัทยาใต้
ช้ัน 1 ห้�งสรรพสินค้�บ๊ิกซี พัทย�ใต้ ห้องเลขท่ี GCR122
565/41 หมู่ท่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218
โทรส�ร  0-3837-3219
E- mail:  bm2124@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนทัพพระยา
316/26 หมู่ท่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรส�ร  0-3825-1590
E- mail:  bm2125@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เขาพระตำาหนัก
ห้องเลขท่ี 567/1 โครงก�รเดอะ เซเนท เรสซิเดนซ์ 
หมู่ที่ 12 ถนนเกษตรสิน 9 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง 
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-0311
โทรส�ร  0-3825-0312
E- mail:  bm2125@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3
700/37 หมู่ที่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7665, 0-3845-7667
โทรส�ร  0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
E- mail:  loan8276@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนัสนิคม                             
22 ถ.เมืองเก่� ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3846-1777, 0-3846-2960
โทรส�ร  0-3846-2960 ต่อ 18
E- mail:  bm2104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านบึง                              
24 ถ.วิฑูรย์ดำ�ริ ต.บ้�นบึง อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรส�ร  0-3844-3980 ต่อ 20
E- mail:  bm2107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พานทอง                             
85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พ�นทอง-หัวไผ่ ต.พ�นทอง อ.พ�นทอง 
จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1976
โทรส�ร  0-3845-1115
E- mail:  bm2108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวกุญแจ                             
204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3820-1153, 0-3874-2539
โทรส�ร  0-3820-1153
E- mail:  bm2109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนหัวฬ่อ
117/5 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0-3844-0234
โทรส�ร  0-3844-0440
E- mail:  bm2113@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมตะนคร
69/18-19 หมู่ที่ 6 ถ.สุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-3097
โทรส�ร  0-3845-3098
E- mail:  bm2129@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/37 หมู่ที่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7661-2
โทรส�ร  0-3845-7663
E- mail:  bm2133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะโพธิ์
280 หมู่ที่ 4 ต.ท่�บุญมี อ.เก�ะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรส�ร  0-3820-9130-1
E- mail:  bm2134@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  แกลง                       
16 ถ.สุนทรโวห�ร ต.ท�งเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรส�ร  0-3867-1171 ต่อ 11
E- mail:  bm2202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บ้านค่าย                     
113 หมู่ท่ี 2 ถ.อ�ทิตย์ประดิษฐ�น ต.บ้�นค่�ย อ.บ้�นค่�ย 
จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1009
โทรส�ร  0-3864-1009 ต่อ 14
E- mail: bm2203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านฉาง                        
48/31 ถ.สุขุมวิท ต.บ้�นฉ�ง อ.บ้�นฉ�ง จ.ระยอง 21130 
โทร. 0-3860-1043, 0-3888-0415
โทรส�ร  0-3888-0415 ต่อ 14
E- mail:  bm2204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ                         
232/1 หมู่ท่ี 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรส�ร  0-3865-1765
E- mail:  bm2205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  มาบตาพุด                       
85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.ม�บต�พุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรส�ร  0-3868-1024 ต่อ 22
E- mail:  bm2206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เนินพระ
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042
โทรส�ร  0-3861-9042 ต่อ 17
E- mail:  bm2207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เดอะสตาร์ ระยอง
ห้อง 1101A ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�คอมพิวเตอร์สต�ร์ ระยอง 
109 ถ.สุขุมวิท ต.ท่�ประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรส�ร  0-3861-0454
E- mail:  bm2208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปลวกแดง
625/68-69 หมู่ท่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร.0-3802-5900-1
โทรส�ร  0-3802-5900 ต่อ 14
E- mail:  bm2209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น 
(เดิมเป็นสาขา แหลมทองพลาซา ระยอง) เปลี่ยนเมื่อ
วันที่ 1 ธ.ค. 58 
ช้ัน 2  ศูนย์ก�รค้�แพชช่ัน ช้อปป้ิง เดสติเนช่ัน ระยอง 
เลขท่ี 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรส�ร  0-3802-3424
E- mail:  bm2210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  นิคมพัฒนา ระยอง
4/9 หมู่ท่ี 2 ต.นิคมพัฒน� อ.นิคมพัฒน� จ.ระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรส�ร  0-3863-7864
E- mail:  bm2211@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� ระยอง ต้ังอยู่ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 279 
เลขท่ี 99, 99-1 ถนนบ�งน�-ตร�ด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3894-2634
โทรส�ร  0-3894-2635
E- mail:  bm2212@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 4
99/6-7 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรส�ร  0-3806-8911-4 ต่อ 22
E- mail:  loan8305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ                      
359 หมู่ท่ี 1 ถ.เทศบ�ล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรส�ร  0-3843-7437 ต่อ 18
E- mail:  bm2103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หมู่ท่ี 11 ถ.สุข�ภิบ�ล 8 ต.หนองข�ม อ.ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรส�ร  0-3848-1542
E- mail:  bm2112@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพลับหวาน
13/234 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรส�ร  0-3804-1339
E- mail:  bm2115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุญสัมพันธ์ 
99/6-7 หมู่ท่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรส�ร  0-3806-8938
E- mail:  bm2116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดบ้านอำาเภอ
160 หมู่ท่ี 9 ถ.สุขุมวิท ต.น�จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรส�ร  0-3823-5677
E- mail:  bm2121@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สุขุมวิท-สัตหีบ
4/57-58 หมู่ท่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรส�ร  0-3843-8078
E- mail: bm2122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามคันทรีคลับ
19/110-111 หมู่ท่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรส�ร  0-3840-5064
E- mail:  bm2127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทยา - สุขุมวิท
249 หมู่ท่ี 6 อ�ค�รซีซีโชคชัยโฮมเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท-พัทย� 
ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรส�ร  0-3841-4981
E- mail:  bm2128@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บ่อวิน
310/6-7 หมู่ท่ี 3 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทร� ต.บ่อวิน อ.ศรีร�ช� 
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรส�ร  0-3833-7369
E- mail: bm2130@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตระยอง
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939 
โทรส�ร  0-3862-2939 ต่อ 11, 25
E- mail:  loan8277@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ระยอง                      
3 ถ.ต�กสินมห�ร�ช ต.ท่�ประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรส�ร  0-3861-1005 ต่อ 22
E- mail:  bm2201@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี                         
25/1 ถ.ท่�หลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรส�ร  0-3932-2300 ต่อ 15
E- mail:  loan8278@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันทบุรี                         
25/1 ถ.ท่�หลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรส�ร  0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 14
E- mail:  bm2301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าใหม ่                                           
53 ถ.ร�ชกิจ ต.ท่�ใหม่ อ.ท่�ใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066  
โทรส�ร  0-3943-1789 ต่อ 13
E- mail:  bm2302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขลุง                           
29/1 ถ.เทศบ�ลส�ย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065
โทรส�ร  0-3944-1122 ต่อ 11, 0-3944-1065 ต่อ 17
E- mail:  bm2303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนท่าแฉลบ
573-575 ถ.ท่�แฉลบ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรส�ร  0-3932-8015 ต่อ 15
E- mail:  bm2304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอยดาว 
177 หมู่ท่ี 1 ต.ปะตง อ.สอยด�ว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3938-1010
โทรส�ร  0-3938-1010
E- mail:  bm2305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยสะท้อน
249 หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งเบญจ� อ.ท่�ใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรส�ร  0-3939-5494 ต่อ 16
E- mail:  bm2306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเทศบาล 2
20 ถ.ประช�นิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรส�ร  0-3932-2127
E- mail:  bm2307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาคิชฌกูฏ
4/105 หมู่ท่ี 10 ต.พลวง อ.เข�คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194 
โทรส�ร  0-3930-9193
E- mail: bm2308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรนโบว์ พลาซา จันทบุรี
อ�ค�รเรนโบว์ พล�ซ� ห้องเลขท่ี A2 เลขท่ี22/54-56 
หมู่ท่ี 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-8997
โทรส�ร  0-3932-8998
E- mail:  bm2309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตราด                      
81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บ�งพระ อ.เมือง จ.ตร�ด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรส�ร  0-3951-1083 ต่อ 17
E- mail:  bm2401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เขาสมิง 
74/12-13 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เข�สมิง อ.เข�สมิง จ.ตร�ด 
23130
โทร. 0-3959-9155
โทรส�ร  0-3959-9155
E- mail:  bm2402@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  เกาะช้าง
23/10 หมู่ที่ 4 บ้�นคลองพร้�ว ต.เก�ะช้�ง อ.เก�ะช้�ง 
จ.ตร�ด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรส�ร  0-3955-7398
E- mail:  bm2403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองใหญ่
170/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตร�ด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรส�ร  0-3958-2183
E- mail:  bm2404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยมงคล-ตราด
72 ถ.ชัยมงคล ต.บ�งพระ อ.เมือง จ.ตร�ด 23000
โทร. 0-3951-2434
โทรส�ร  0-3951-2433
E- mail:  bm2405@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เกาะกูด
อ�ค�รศูนย์โอทอป องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเก�ะกูด อ.เก�ะกูด 
จ.ตร�ด  23000
โทร. 0-3951-0432
โทรส�ร  -
E- mail:  bm2405@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1  
369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรส�ร  0-2389-3346-7
E- mail:  loan8279@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรปราการ   
154 ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรส�ร  0-2395-0613 ต่อ 11
E- mail:  bm0301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางพลี   
29 หมู่ที่ 8 ถ.สุข�ภิบ�ล ต.บ�งพลีใหญ่ อ.บ�งพลี 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรส�ร  0-2337-3523 ต่อ 17
E- mail:  bm0302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบ่อ  
334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนร�ช ต.บ�งบ่อ อ.บ�งบ่อ 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรส�ร  0-2708-4581 ต่อ 15
E- mail:  bm0303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองด่าน   
471 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท อ.บ�งบ่อ จ.สมุทรปร�ก�ร 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรส�ร  0-2330-1112 ต่อ 17
E- mail:  bm0304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
บริเวณอ�ค�รจอดรถศูนย์ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ 
ชั้น 1 
99 หมู่ท่ี 10 ต.ร�ช�เทวะ อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร. 0-2134-4280-3
โทรส�ร  0-2134-4284
E- mail:  bm0310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองสมุทร
369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรส�ร  0-2389-3350
E- mail:  bm0312@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
989, 989/1, 989/2 และ 989/3 หมู่ที่ 6 
ต.แพรกษ� อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรส�ร  0-2324-3343
E- mail:  bm0315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมกาบางนา
39 หมู่ที่ 6 ศูนย์ก�รค้�เมก�บ�งน� ถ.บ�งน�-ตร�ด 
ต.บ�งแก้ว อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร. 0-2186-8760-1
โทรส�ร  -
E- mail:  bm0316@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ศรีนครินทร์
425 หมู่ที่ 5 ชั้น1 ห้อง GCR 103 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรง
เหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรส�ร  0-2758-8744
E- mail:  bm0320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
200/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.เทพ�รักษ์ ต.บ�งเส�ธง อ.บ�งเส�ธง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10570 
โทร. 0-2181-7948
โทรส�ร  0-2181-7949
E- mail:  bm0318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สมุทรปราการ
ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน สมุทรปร�ก�ร ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี 302
เลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้�ยบ้�นใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10280
โทร. 0-2174-2767
โทรส�ร  0-2174-2766
E- mail:  bm0321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ศูนย์ก�รค้�ม�ร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ช้ัน 3 ห้องเลขท่ี R-310 
เลขที่ 99/29 หมู่ 1 ต.ร�ช�เทวะ อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 
10540
โทร. 0-2007-5327
โทรส�ร  0-2007-5328
E- mail:  bm0322@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทศบาลแพรกษา
สำ�นักง�นเทศบ�ลแพรกษ� เลขที่ 999/995 หมู่ที่ 6
ซอยรักพันธ์ดี 11/1 ถนนพุทธรักษ� ต.แพรกษ� อ.เมือง
สมุทรปร�ก�ร จ.สมุทรปร�ก�ร 10280
โทร. 084-4624890
โทรส�ร  -
E- mail:  bm0315@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ สถานีรถโดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  
อ�ค�ร Bus terminal เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ 
อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรส�ร  0-2134-4479
E- mail:  bm0310@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 
9/7 หมู่ที่ 3 ต.ป�กคลองบ�งปล�กด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรส�ร  0-2425-1096
E- mail:  loan8280@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สำาโรง   
407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพ�นสำ�โรง) อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรส�ร  0-2394-3670 ต่อ 20
E- mail:  bm0305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปู่เจ้าสมิงพราย   
14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้�สมิงพร�ย ต.สำ�โรงกล�ง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรส�ร  0-2183-2041-2 ต่อ 16
E- mail:  bm0307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระประแดง  
48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตล�ด อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร 
10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรส�ร  0-2463-8764 ต่อ 15
E- mail: bm0308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสดิ์  
119/25-26 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บ�งพึ่ง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรส�ร  0-2463-5029 ต่อ 14
E- mail:  bm0309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ สำาโรง  
ศูนย์ก�รค้�อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง ช้ัน 2 เลขท่ี 999 ม.1 
ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรส�ร  0-2394-4007
E- mail:  bm0311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระสมุทรเจดีย์
9/7 หมู่ที่ 3 ต.ป�กคลองบ�งปล�กด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10290
โทร. 0-2425-1093
โทรส�ร  0-2425-1092
E- mail:  bm0314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สำาโรง 2
ห้องเลขที่ 2CR214 ชั้น 2 ห้�งบิ๊กซี สำ�โรง 2 
เลขที่ 1293 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพ�รักษ์ อ.เมือง 
จ.สมุทรปร�ก�ร 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรส�ร  0-2380-0446
E- mail:  bm0317@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2CR 203-204 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ส�ข�บิ๊กซีสุขสวัสดิ์ เลขที่ 94 หมู่ที่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ 
ต.บ�งพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรส�ร  0-2464-4272
E- mail:  bm0319@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา
106/3 ถ.มห�จักรพรรด์ิ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร. 0-3851-7075, 0-3851-2075-6
โทรส�ร  0-3851-7075 ต่อ 24
E- mail:  loan8281@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา                    
115 ถ.สันติร�ษฎร์ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร. 0-3881-7716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรส�ร  0-3851-1076 ต่อ 24
E- mail:  bm1501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคล้า                      
94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บ�งคล้� อ.บ�งคล้� 
จ.ฉะเชิงเทร� 24110
โทร. 0-3854-1076
โทรส�ร  0-3854-1899
E- mail:  bm1502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปะกง                      
239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บ�งปะกง อ.บ�งปะกง 
จ.ฉะเชิงเทร� 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016 
โทรส�ร  0-3853-1016 ต่อ 7
E- mail:  bm1503@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา  พนมสารคาม
685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒน� ต.พนมส�รค�ม 
อ.พนมส�รค�ม จ.ฉะเชิงเทร� 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรส�ร  0-3855-1555 ต่อ 22
E- mail:  bm1504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนมหาจักรพรรดิ์
106/3 ถ.มห�จักรพรรด์ิ ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร. 0-3881-2432 
โทรส�ร  0-3881-2589
E- mail:  bm1505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทร� 
เลขที่ 9/2 ถ.ฉะเชิงเทร�-บ�งปะกง ต.หน้�เมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทร� 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรส�ร  0-3851-8954
E- mail:  bm1506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางน้ำาเปรี้ยว
247/1-2 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอ�ก�ศ อ.บ�งน้ำ�เปรี้ยว 
จ.ฉะเชิงเทร� 24150
โทร. 0-3858-1394
โทรส�ร  0-3858-1395
E- mail:  bm1507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขต
7/5-7/6 หมู่ที่ 4 ต.คู้ย�ยหมี อ.สน�มชัยเขต จ.ฉะเชิงเทร� 
24160
โทร. 0-3859-7804-5
โทรส�ร  0-3859-7806
E- mail:  bm1508@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 16
20 ชั้น 2 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรส�ร  0-7727-2589
E- mail:  rm16a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1
101/10 ช้ัน 3 ถ.ศ�ล�แดง ต.ท่�ตะเภ� อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรส�ร  0-7750-6444 ต่อ 13
E- mail:  loan8282@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ชุมพร
101/10 ช้ัน 2 ถ.ศ�ล�แดง ต.ท่�ตะเภ� อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรส�ร  0-7751-1150
E- mail:  bm6101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ท่าแซะ                    
244 หมู่ที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่�แซะ อ.ท่�แซะ จ.ชุมพร 
86140
โทร. 0-7759-9252
โทรส�ร  0-7758-4225
E- mail:  bm6104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปากน้ำาชุมพร                                                  
106/3 หมู่ที่ 2 ต.ป�กน้ำ�ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรส�ร  0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13
E- mail:  bm6105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปะทิว                                       
51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บ�งสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094 
โทรส�ร  0-7759-1111
E- mail:  bm6106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ระนอง                                    
256/4 ถ.ท่�เมือง ต.เข�นิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000   
โทร. 0-7781-1542
โทรส�ร  0-7781-1542 ต่อ 115
E- mail:  bm6201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  กระบุรี                                       
151 หมู่ที่ 2 ถ.สถ�พร ต.น้ำ�จืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรส�ร  0-7789-1235
E- mail:  bm6202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ถนนเรืองราษฎร์
337 ถ.เรืองร�ษฎร์ ต.เข�นิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรส�ร  0-7782-5756
E- mail:  bm6203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบอำามฤต
65 หมู่ที่ 13 ต.ดอนย�ง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรส�ร  0-7765-6342
E- mail:  bm6110@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสำาราญ
13 หมู่ท่ี 3 ถ.เพชรเกษม ต.กำ�พวน อ.สุขสำ�ร�ญ จ.ระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรส�ร  0-7789-3168
E- mail:  bm6204@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2
77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เข�ทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก 
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรส�ร  0-7753-6830
E- mail:  loan8306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวี
404 หมู่ที่ 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.น�โพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
โทร. 0-7753-1205 
โทรส�ร  0-7753-1255
E- mail:  bm6102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หลังสวน                      
16-18 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรส�ร  0-7754-1151
E- mail:  bm6103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปฐมพร
229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 
86190
โทร. 0-7757-6530-1 
โทรส�ร  0-7757-6531
E- mail:  bm6107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งตะโก
77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เข�ทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก 
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรส�ร  0-7753-6760
E- mail:  bm6108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละแม
197/6 หมู่ที่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรส�ร  0-7755-9463
E- mail:  bm6109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พะโต๊ะ
261/2 หมู่ที่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทร. 0-7753-9206
โทรส�ร  0-7753-9207
E- mail:  bm6111@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1
20 ช้ัน 3 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรส�ร  0-7727-5794
E- mail:  loan8283@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุราษฎร์ธานี                 
490-494 ถ.หน้�เมือง ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-9387 
โทรส�ร  0-7727-2019
E- mail:  bm5901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ช้ัน 2 ห้องเลขท่ี 237 โครงก�รศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 
เลขที่ 209, 209/1, 209/2 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรส�ร  0-7741-0537
E- mail:  bm5916@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาสาร                  
45 ถ.วิเวก ต.น�ส�ร อ.บ้�นน�ส�ร จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192 
โทรส�ร  0-7734-1373
E- mail:  bm5903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะสมุย                   
12/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทวีร�ษฎร์ภักดี ต.อ่�งทอง อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรส�ร  0-7742-1119 ต่อ 3
E- mail:  bm5905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กาญจนดิษฐ์                  
102/2 หมู่ที่ 1 ถ.หน้�อำ�เภอ ต.กะแดะ อ.ก�ญจนดิษฐ์ 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883 
โทรส�ร  0-7737-9019
E- mail:  bm5907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสระ                      
209 หมู่ที่ 4 ต.บ้�นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192 
โทรส�ร  0-7736-1192
E- mail:  bm5909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนสัก                        
3 หมู่ท่ี 5 ถ.ชลคร�ม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 
84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรส�ร  0-7737-1280
E- mail:  bm5911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎร์อุทิศ
20 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ตล�ด อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรส�ร  0-7728-4977
E- mail:  bm5913@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  บ่อผุด
119/41 หมู่ที่ 1 ถ.รอบเก�ะ ต.บ่อผุด อ.เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรส�ร  0-7742-5131
E- mail:  bm5915@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน
50/10-11 หมู่ที่ 1 ต.เก�ะพะงัน อ.เก�ะพะงัน 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84280
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรส�ร  0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E- mail:  bm5917@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล
83/12-13 ถ.สุร�ษฎร์-น�ส�ร ต.ขุนทะเล อ.เมือง 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84100
โทร. 0-7735-5112-3
โทรส�ร  0-7735-5112
E- mail:  bm5919@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาเดิม
92/17-18 ม.2 ต.บ้�นน� อ.บ้�นน�เดิม จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84240
โทร. 0-7735-9752
โทรส�ร  0-7735-9752 ต่อ 5, 0-7735-9753
E- mail:  bm5920@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา ละไม
108/10 หมู่ 6 ต.มะเร็ต อ.เก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรส�ร  0-7745-8192-3 
E- mail:  bm5921@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร.0-7748-9749
โทรส�ร  0-7748-9750
E- mail:  bm5922@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหไทย สุราษฎร์ธานี
ชั้น 1 ห้องเลขที่ 106 ศูนย์ก�รค้�สหไทย ก�ร์เด้น พล�ซ่� 
สุร�ษฎร์ธ�นี  
เลขที่ 528/1 ถนนตล�ดใหม่ ต.ตล�ด อ.เมือง 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทร. 0-7727-5340
โทรส�ร  0-7727-5341
E- mail:  bm5927@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2
103 ช้ัน 3 ถ.ธร�ธิบดี ต.ท่�ข้�ม อ.พุนพิน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรส�ร  0-7731-1262
E- mail:  loan8284@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ไชยา                         
465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตล�ดไชย� อ.ไชย� จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84110
โทร. 0-7743-1031                   
โทรส�ร  0-7743-1031
E- mail:  bm5902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พุนพิน                         
103 ถ.ธร�ธิบดี ต.ท่�ข้�ม อ.พุนพิน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรส�ร  0-7731-1314
E- mail:  bm5904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระแสง                       
21/1 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424
โทรส�ร  0-7736-9116
E- mail:  bm5906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าฉาง                        
88/1 หมู่ที่ 6 ถ.พุนพิน-ไชย� ต.เข�ถ่�น อ.ท่�ฉ�ง 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรส�ร  0-7738-9113
E- mail:  bm5908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าชนะ                                                       
393 หมู่ที่ 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่�ชนะ จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242 
โทรส�ร  0-7738-1242
E- mail:  bm5910@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  คีรีรัฐนิคม                    
176 หมู่ที่ 1 ถ.หลังสถ�นีรถไฟ ต.ท่�ขนอน อ.คีรีรัฐนิคม 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรส�ร  0-7739-1116
E- mail:  bm5912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พนม 
326 หมู่ที่ 1 ถ.สุร�ษฎร์-ตะกั่วป่� ต.พนม อ.พนม 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84250
โทร. 0-7739-9336 
โทรส�ร  0-7739-9303
E- mail:  bm5914@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เคียนซา
76/3 หมู่ที่ 2 ต.เคียนซ� อ.เคียนซ� จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84260
โทร. 0-7729-7429-30 
โทรส�ร  0-7729-7429-30
E- mail:  bm5918@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสวรรค์
134 /1-2 ม. 4 ต.บ�งสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรส�ร  0-7736-5366
E- mail:  bm5923@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิภาวดี
40/34 ม. 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภ�วดี จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรส�ร  0-7729-2160
E- mail:  bm5924@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยบุรี
7/22-23 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84350
โทร. 0-7736-7520
โทรส�ร  0-7736-7520
E- mail:  bm5925@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาขุน
34/3-4 ม.4 ต.เข�วง อ.บ้�นต�ขุน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84230 
โทร. 077-397464
โทรส�ร  077-397464 ต่อ 106
E- mail:  bm5926@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
125 ชั้น 3 ถ.พังง� ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรส�ร  0-7621-9018
E- mail:  loan8285@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต
125 ชั้น 2 ถ.พังง� ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรส�ร  0-7621-1113
E- mail:  bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าตอง                                      
132-138 ถ.พระบ�รมี ต.ป่�ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรส�ร  0-7634-6668
E- mail:  bm6402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถลาง                                  
169/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถล�ง 
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502 
โทรส�ร  0-7631-1990 
E- mail:  bm6403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร ห้าแยกฉลอง                                  
ห้อง RTD 201 ชั้น 2 ห้�งโฮมโปรวิลเลจ ภูเก็ต 
เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรส�ร  0-7638-4359 -60
E- mail:  bm6404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เชิงทะเล
141, 143 หมู่ท่ี 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถล�ง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรส�ร  0-7632-5297
E- mail:  bm6405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ห้องเลขที่ TC018-TC020 ชั้น 2 ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล 
เฟสติวัล ภูเก็ต
เลขที่ 74-75 หมู่ที่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ต.วิชิต อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรส�ร  0-7630-7118
E- mail:  bm6407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามกอง
371/51-54 ถ.เย�วร�ช ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรส�ร  0-7621-5612
E- mail:  bm6406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนาใน (ป่าตอง) 
(เดิมเป็นสาขาป่าตองโอทอป) ย้ายและเปลี่ยนชื่อเมื่อ
วันที่ 23 ก.พ. 58
140/42-43 ถ.น�ใน ต.ป่�ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7651-2117-8
โทรส�ร  0-7651-2117-8
E- mail:  bm6408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพกระษัตรี
5/21-22 หมู่ที่ 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎ� อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000
โทร. 0-7621-3305
โทรส�ร  0-7621-3306
E- mail:  bm6409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กะทู้                        
(เดิมเป็นสาขากมลา) ย้ายและเปลี่ยนชื่อ 
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 58 
17/103-104 ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120       
โทร. 0-7632-1299                                            
โทรส�ร  0-7632-1299                                            
E- mail:  bm6410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพูนผล
32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตล�ดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000
โทร. 0-7621-3475
โทรส�ร  0-7621-3476
E- mail:  bm6411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกท่าเรือ
114/49 ม. 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถล�ง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรส�ร  0-7635-0169
E- mail:  bm6412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กะรน
279 - 281 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100  
โทร. 0-7639-6607
โทรส�ร  0-7639-6608
E- mail:  bm6413@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทศบาลวิชิต
เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้�ฟ้�ตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7635-5305
โทรส�ร  0-7635-5306
E- mail:  bm6401@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพังงา                                       
203 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้�ยช้�ง อ.เมือง จ.พังง� 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรส�ร  0-7641-3248
E- mail:  loan8286@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พังงา                                       
203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้�ยช้�ง อ.เมือง จ.พังง� 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรส�ร  0-7643-0322
E- mail:  bm6301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะยาว 
37/6 หมู่ที่ 2 ต.เก�ะย�วน้อย อ.เก�ะย�ว จ.พังง� 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรส�ร  0-7659-7373
E- mail:  bm6307@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ตะกั่วป่า                                     
1 ถ.ร�ษฎร์บำ�รุง ต.ตะกั่วป่� อ.ตะกั่วป่� จ.พังง� 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรส�ร  0-7642-5112
E- mail:  bm6302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกลอย                                    
67 หมู่ที่ 2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังง� 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรส�ร  0-7658-1763
E- mail: bm6303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท้ายเหมือง                  
72 หมู่ที่ 4 ต.ท้�ยเหมือง อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194 
โทรส�ร  0-7657-1194 
E- mail:  bm6304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คุระบุรี 
419 หมู่ที่ 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังง� 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009 
โทรส�ร  0-7649-1009
E- mail:  bm6305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทับปุด
55/14 หมู่ที่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังง� 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรส�ร  0-7659-9224
E- mail:  bm6306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ย่านยาว
2/21-23 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.บ�งน�ยสี อ.ตะกั่วป่� 
จ.พังง� 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรส�ร  0-7647-1305
E- mail:  bm6308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาหลัก
56/116-117 หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่� จ.พังง� 82220
โทร. 0-7648-6758
โทรส�ร  0-7648-6759
E- mail:  bm6309@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 17
289 ม. 5 ต.ป�กนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรส�ร  0-7534-6972
E- mail:  rm17a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1
1807 ถ.ยมร�ช ต.ท่�วัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรส�ร  0-7535-6840
E- mail:  loan8287@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตลาดหัวอิฐ
137 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 
80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรส�ร  0-7534-1013
E- mail:  bm6012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครศรีธรรมราช 
1807 ถ.ยมร�ช ต.ท่�วัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรส�ร  0-7534-5670 ต่อ 20
E- mail:  bm6001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ปากพนัง                     
108 ถ.ช�ยน้ำ� อ.ป�กพนัง จ.นครศรีธรรมร�ช 80140
โทร. 0-7551-7212 
โทรส�ร  0-7551-7212
E- mail:  bm6003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิชล                                                      
274 หมู่ที่ 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมร�ช ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรส�ร  0-7553-6635
E- mail:  bm6006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าศาลา                                                   
263/2 ถ.นครศรีธรรมร�ช-สุร�ษฎร์ธ�นี ต.ท่�ศ�ล� 
อ.ท่�ศ�ล� จ.นครศรีธรรมร�ช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรส�ร  0-7552-1129
E- mail:  bm6007@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียรใหญ่                   
4 ม.3 ถ.เกียรติดำ�รง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรส�ร  0-7538-6050
E- mail:  bm6009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หัวไทร                        
68/10-11 หมู่ที่ 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมร�ช ต.หัวไทร 
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมร�ช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรส�ร  0-7538-9638
E- mail:  bm6010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนอม                      
109 ม.3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมร�ช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044 
โทรส�ร  0-7552-8044
E- mail:  bm6011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานสกา
17 หมู่ที่ 1 ถ.กะโรม ต.เข�แก้ว อ.ล�นสก� 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรส�ร  0-7537-4417 ต่อ 16
E- mail:  bm6016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน นครศรีธรรมราช
ห้องเลขที่ 89/109-110 ถ.พัฒน�ก�รคูขว�ง
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร.075-340336-7
E- mail:  bm6018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมคีรี
11 หมู่ที่ 1 ถ.พรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80320
โทร 0-7539-6157-8
โทรส�ร  0-7539-6158 ต่อ 16
E- mail:  bm6019@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-322 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� 
นครศรีธรรมร�ช 
เลขที่ 8, 9/8 หมู่ที่ 7 ต.น�ส�ร อ.พระพรหม 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80000
โทร. 0-7539-2846
โทรส�ร  0-7539-2847
E- mail:  bm6024@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชั้น 1 อ�ค�รไทยบุรี ภ�ยในมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ 
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่�ศ�ล� จ.นครศรีธรรมร�ช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรส�ร  0-7538-4151
E- mail:  bm6007@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2
19 ถ.รถไฟ ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช 80110 
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรส�ร  0-7541-2931 ต่อ 21
E- mail:  loan8288@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งสง                      
19 ถ.รถไฟ ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช 80110 
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรส�ร  0-7524-1008
E- mail:  bm6002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร่อนพิบูลย์                   
7/1 หมู่ท่ี 12 ถ.ตล�ดนอก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมร�ช 80130
โทร. 0-7533-6092
โทรส�ร  0-7533-6092
E- mail:  bm6004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฉวาง                       
156 หมู่ท่ี 2 ถ.ภักดีร�ษฎร์ อ.ฉว�ง จ.นครศรีธรรมร�ช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรส�ร  0-7548-1511
E- mail:  bm6005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันดี                       
73 หมู่ที่ 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉว�ง 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรส�ร  0-7548-6485
E- mail:  bm6013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งใหญ่
9 หมู่ที่ 2 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ท่�ย�ง อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรส�ร  0-7548-9097
E- mail:  bm6014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชะอวด                       
31 หมู่ที่ 1 ถ.ประช�บำ�รุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรส�ร  0-7538-1290
E- mail:  bm6008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
ชั้น 2 ศูนย์ก�รค้�ไทยสมบูรณ์ทุ่งสง 
เลขที่ 303/2 ถ.ทุ่งสง-สุร�ษฎร์ ต.ป�กแพรก อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรส�ร  0-7541-1884
E- mail:  bm6017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  พิปูน
182/1 ม. 1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมร�ช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรส�ร  0-7549-9156
E- mail:  bm6020@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถ้ำาพรรณรา
289/1 ม.3 ถ.ถ้ำ�พรรณร�-ท�นพอ ต.ถ้ำ�พรรณร� อ.ถ้ำ�พรรณร� 
จ.นครศรีธรรมร�ช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรส�ร  0-7530-6304
E- mail:  bm6021@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางขัน
99/9 ม.14 ต.บ้�นลำ�น�ว อ.บ�งขัน จ.นครศรีธรรมร�ช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรส�ร  0-7548-7879
E- mail:  bm6022@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ช้างกลาง
141 ต.ช้�งกล�ง อ.ช้�งกล�ง จ.นครศรีธรรมร�ช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรส�ร  0-7575-5711
E- mail:  bm6013@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตตรัง
121 ถ.พระร�ม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรส�ร  0-7521-6042 ต่อ 17
E-mail:  loan8289@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ตรัง
121 ถ.พระร�ม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรส�ร  0-7521-8063 
E-mail:  bm6601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ย่านตาขาว
1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่�นต�ข�ว อ.ย่�นต�ข�ว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430, 0-7528-1432
โทรส�ร  0-7528-1432 ต่อ 16
E-mail:  bm6602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันตัง
130 ถ.สถลสถ�นพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรส�ร  0-7525-2929
E-mail:  bm6603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยยอด
454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244, 0-7527-1026
โทรส�ร  0-7527-1026 ต่อ 14
E-mail:  bm6604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ตรัง
ห้องเลขที่ 213 ชั้น 2 ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน ตรัง
138 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรส�ร  0-7582-0484
E-mail:  bm6605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งยาว
24-25 ถ.ปะเหลียน-ทุ่งหว้� ต.ทุ่งย�ว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรส�ร  0-7520-8051 ต่อ 16
E-mail:  bm6606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัษฎา
59 หมู่ท่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองป�ง อ.รัษฎ� จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรส�ร  0-7528-6310
E-mail:  bm6607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง
74/19-20 ถนนรัษฎ� ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7521-5388, 0-7521-5389
โทรส�ร  0-7521-5388 ต่อ 16
E-mail:  bm6608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สตูล
13 ถ.บุรีว�นิช ต.พิม�น อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
โทรส�ร  0-7471-1058 ต่อ 11
E-mail:  bm6801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละงู
384 หมู่ท่ี 4 ถ.ละงู-ป�กบ�ร� ต.กำ�แพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรส�ร  0-7478-2700 ต่อ 14
E-mail:  bm6802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ (สตูล) 
306-306/1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่�แพ อ.ท่�แพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรส�ร  0-7478-7338
E-mail:  bm6803@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรส�ร  0-7562-2419 ต่อ 21
E- mail:  loan8290@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ป�กน้ำ� อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรส�ร  0-7561-1251 ต่อ 15
E- mail:  bm7201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวนาง
420/2-3 หมู่ที่ 2 ต.อ่�วน�ง อ.เมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร 0-7569-5641
โทรส�ร  0-7569-5641 ต่อ 26
E- mail:  bm7206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเก่า
36-36/1 ถ.ศรีพังง� ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร  0-7566-4440
โทรส�ร  0-7566-4441
E- mail:  bm7207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  คลองท่อม
28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรส�ร  0-7569-9207
E- mail:  bm7202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  อ่าวลึก
3/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่�วลึกเหนือ อ.อ่�วลึก จ.กระบ่ี 81110
โทร 0-7563-4264
โทรส�ร  0-7561-0836
E- mail:  bm7203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เหนือคลอง
1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรส�ร  0-7569-1509
E- mail:  bm7204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  เกาะลันตา
305/8-9 หมู่ที่ 3 ต.ศ�ล�ด่�น อ.เก�ะลันต� จ.กระบี่ 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรส�ร  0-7568-4313
E- mail:  bm7205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำาทับ 
231 ม.10 ต.ลำ�ทับ อ.ลำ�ทับ จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7570-2192
โทรส�ร  0-7570-2193
E- mail:  bm7208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กระบี่
ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR 102/2 ศูนย์ก�รค้�บิ๊กซี กระบี่
เลขที่ 349 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรส�ร  0-7570-115
E- mail:  bm7209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลายพระยา
121/54 ถ.อ่�วลึก-พระแสง ต.ปล�ยพระย� อ.ปล�ยพระย� 
จ.กระบี่ 81160
โทร. 0-7568-7272, 0-7568-7273
โทรส�ร  0-7567-7272 ต่อ 18
E- mail:  bm7210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาพนม
371/11-12 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เข�พนม อ.เข�พนม 
จ.กระบี่ 81140
โทร. 0-7568-9448-9
โทรส�ร  0-7568-9448-9
E- mail:  bm7211@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพัทลุง
17/3 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5954
โทรส�ร  0-7469-5954 ต่อ 23
E- mail:  loan8291@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะโหมด
17/3 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรส�ร  0-7469-5008 ต่อ 12
E- mail:  bm6705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทลุง
9-11 ถ.นิว�ส ต.คูห�สวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรส�ร  0-7461-3126 ต่อ 1
E- mail:  bm6701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพะยูน
795 ถ.ป�กพะยูน-ห�รเท� อ.ป�กพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรส�ร  0-7469-9121
E- mail:  bm6702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาชัยสน
598 ถ.เข�ชัยสน-จงเก อ.เข�ชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรส�ร  0-7469-1161 ต่อ 14
E- mail:  bm6703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนขนุน
228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
93110 
โทร. 0-7468-1078
โทรส�ร  0-7468-1206 
E- mail:  bm6704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าพะยอม
419 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้�นพร้�ว อ.ป่�พะยอม จ.พัทลุง 
93110
โทร. 0-7484-1299
โทรส�ร  0-7484-1300
E- mail:  bm6706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าบอน
137/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่�บอน อ.ป่�บอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรส�ร  0-7484-1633
E- mail:  bm6707@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ศรีนครินทร์
316 หมู่ที่ 1 ต.ลำ�สินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7460-5754-5
โทรส�ร  0-7460-5754-5
E- mail:  bm6701@gsb.or.th

ธน�ค�รออมสินภ�ค 18
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 
(อ�ค�รช่ัวคร�ว)
11 ถ.ส�ยบุรี ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 (อ�ค�รเก่�)
โทร. 0-7431-1222
โทรส�ร  0-7431-1222 ต่อ 2013
E- mail:  rm18a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด ต.สทิงหม้อ 
อ.สิงหนคร จ.สงขล� 90280 (สำ�นักง�นชั่วคร�ว)
โทร. 0-7433-1377
โทรส�ร  0-7433-1377 ต่อ 24
E- mail:  loan8292@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สงขลา
11 ถ.ส�ยบุรี ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 (อ�ค�รเก่�)
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000 
(อ�ค�รชั่วคร�ว)
โทร. 0-74 31-1018
โทรส�ร  0-7431-1018 ต่อ 21
E- mail:  bm6501@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ระโนด
1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขล� 90140
โทร. 0-7439-3338,0-7439-1095
โทรส�ร  0-7439-1095
E- mail:  bm6503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สทิงพระ
13 ม.3 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ 
จ.สงขล� 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรส�ร  0-7439-7196
E- mail:  bm6506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จะนะ
1 หมู่ท่ี 2 ถ.ดำ�รงพัฒน� ต.บ้�นน� อ.จะนะ จ.สงขล� 90130
โทร. 0-7420-7445
โทรส�ร  0-7420-7117
E- mail:  bm6508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพา
33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพ� อ.เทพ� จ.สงขล� 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรส�ร  0-7437-6288
E- mail:  bm6509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาทวี
4 ม.1 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต.น�ทวี อ.น�ทวี จ.สงขล�  90160 
โทร. 0-7437-1021
โทรส�ร  0-7437-1998
E- mail: bm6510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะบ้าย้อย
29 ถ.ร�ษฎร์บำ�รุง อ.สะบ้�ย้อย จ.สงขล� 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรส�ร  0-7437-7173
E- mail:  bm6512@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สิงหนคร
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเข�แดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขล� 
90280
โทร.0-7433-1720
โทรส�ร  0-7433-1720
E- mail:  bm6515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)
90/177-178 ม.10 ถ.ก�ญจนวนิช ต.เข�รูปช้�ง อ.เมือง 
จ.สงขล� 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรส�ร  0-7455-8037  ต่อ 108
E- mail:  bm6517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วชิราสงขลา
119 ถ.ร�ชดำ�เนินนอก ต.บ่อย�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรส�ร  0-7432-3177
E- mail:  bm6523@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส สงขลา
ห้อง 110 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้� สงขล� 
64 ม.2 ถ.ก�ญจนวณิช ต.เข�รูปช้�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรส�ร.  0-74307995-6 ต่อ 106
E- mail:  bm6526@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
156 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรส�ร  0-7426-1969 ต่อ 23
E- mail:  loan8293@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่
156 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรส�ร  0-7424-3031
E- mail: bm6502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะเดา
101 ถ.ก�ญจนวณิช ต.สะเด� อ.สะเด� จ.สงขล� 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรส�ร  0-7441-2445
E- mail:  bm6504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตภูมิ 
254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรก�รกำ�ธร ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ 
จ.สงขล� 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรส�ร  0-7438-9114
E- mail:  bm6505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ
474/52 ถ.คลองแงะ-น�ทวี หมู่ที่ 5 ต.พังล� อ.สะเด� 
จ.สงขล� 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรส�ร  0-7454-1031
E- mail:  bm6507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีภูวนารถ
54-54/1 ถ.ศรีภูวน�รถ ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรส�ร  0-7423-2624
E- mail:  bm6511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาดังเบซาร์
139 ถ.ศิริมงคล ต.ป�ดังเบซ�ร์ อ.สะเด� จ.สงขล� 90240 
โทร. 0-7444-4125 ,0-7452-1618
โทรส�ร  0-7452-1618  ต่อ 17
E- mail:  bm6513@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่ใน
1064 ถ.เพชรเกษม ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7425-3930, 0-7425-2889
โทรส�ร  0-7425-2889 ต่อ 12
E- mail:  bm6514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนเนียง
93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขล� 90220
โทร. 0-7438-6602
โทรส�ร  0-7438-6602
E- mail:  bm6516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านไทย-จังโหลน
999/9,11 ถ.ก�ญจนวนิช หมู่ที่ 7  ต.สำ�นักข�ม อ.สะเด� 
จ.สงขล� 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรส�ร  0-7455-7379
E- mail:  bm6518@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร์
333/25-26 ม.4 ถ.ลพบุรีร�เมศวร์ ต.คลองแห อ.ห�ดใหญ่ 
จ.สงขล� 90110
โทร.  0-7421-4420-1
โทรส�ร  0-7421-4420
E- mail:  bm6519@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่
62/5 ถ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรส�ร  -
E- mail:  bm6520@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านพรุ
432/5-6 ถ.ก�ญจนวนิช ต.บ้�นพรุ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรส�ร  0-7438-4997
E- mail:  bm6522@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 333 โครงก�รเซ็นทรัลเฟสติวัล ห�ดใหญ่
1518 ถ.ก�ญจนวนิชย์ ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล�  90110
โทร. 0-7433-9910-11
โทรส�ร  0-7433-9910  ต่อ 106
E- mail:  bm6524@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่)
179, 181 ม.6 ถ.ชูพันธ์ ต.ควนลัง อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7425-1800
โทรส�ร  0-7425-1802
E- mail:  bm6527@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่
ชั้น 1 ห้องเลขที่ CGR135 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�ห�ดใหญ่ 2 
เลขที่ 677 ถนนเพชรเกษม ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ 
จ.สงขล� 90110
โทร. 0-7455-5132
โทรส�ร  0-7455-5133
E- mail:  bm6528@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อ�เน�ะรู อ.เมือง จ.ปัตต�นี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรส�ร  0-7333-6975
E- mail:  loan8294@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อ�เน�ะรู อ.เมือง จ.ปัตต�นี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรส�ร  0-7333-5107
E- mail:  bm6901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สายบุรี
4/1 ถ.สุริยะ ต.ตะลุบัน อ.ส�ยบุรี จ.ปัตต�นี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรส�ร  0-7341-1018
E- mail:  bm6902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกโพธิ์
120 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตต�นี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรส�ร  0-7343-1048
E- mail:  bm6903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนหนองจิก ปัตตานี
300/22-23 ม. 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตต�นี 
94000
โทร. 0-7333-3206
โทรส�ร  0-7333-3207
E- mail:  bm6904@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ กะพ้อ
ท่ีว่�ก�รอำ�เภอกะพ้อ หมู่ท่ี 2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตต�นี 94230
โทร. 0-7349-4195
โทรส�ร  0-7349-4195
E- mail:  bm6902@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ แม่ลาน
ที่ว่�ก�รอำ�เภอแม่ล�น หมู่ที่ 4 ต.แม่ล�น อ.แม่ล�น 
จ.ปัตต�นี 94180
โทร. 0-7346-9454
โทรส�ร  0-7346-9454
E- mail:  bm6903@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ทุ่งยางแดง
ที่ว่�ก�รอำ�เภอทุ่งย�งแดง หมู่ที่ 1 ต.ตะโละแมะน� 
อ.ทุ่งย�งแดง จ.ปัตต�นี 94140
โทร. 0-7348-9092
โทรส�ร  0-7348-9092
E- mail:  bm6904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะลา
435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะล� 95000
โทร. 0-7321-2390
โทรส�ร  0-7324-4077
E- mail:  bm7001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เบตง
24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะล� 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรส�ร  0-7323-1413
E- mail:  bm7002@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บันนังสตา
85/7 ถ.สุขย�งค์ อ.บันนังสต� จ.ยะล� 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรส�ร  0-7328-9462
E- mail:  bm7003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะหา
90 ถ.สันติร�ษฎร์ ต.ยะห� อ.ยะห� จ.ยะล� 95120
โทร. 0-7329-1231
โทรส�ร  0-7329-1231
E- mail:  bm7004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ผังเมือง 4
85, 87 ถนนอ�ค�รสงเคร�ะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะล� 
จ.ยะล� 95000
โทร. 0-7322-2836
โทรส�ร  0-7322-2846
E- mail:  bm7005@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ธารโต
ที่ว่�ก�รอำ�เภอธ�รโต หมู่ที่ 1 ถนนสุขย�งค์ ต.ธ�รโต 
อ.ธ�รโต จ.ยะล� 95150
โทร. 0-7329-7086
โทรส�ร  0-7329-7086
E- mail:  bm7003@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ กาบัง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ต.ก�บัง อ.ก�บัง จ.ยะล� 95120
โทร. 0-7320-5969
โทรส�ร  0-7320-5969
E- mail:  bm7004@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ กรงปีนัง
ที่ว่�ก�รอำ�เภอกรงปินัง หมู่ที่ 3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะล� 
95000
โทร. 0-7323-8306
โทรส�ร  0-7323-8306
E- mail:  bm7005@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส
368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บ�งน�ค อ.เมือง จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7351-2762, 0-7351-2763
โทรส�ร  0-7351-2762 ต่อ 102
E- mail:  loan8295@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นราธิวาส
368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บ�งน�ค อ.เมือง จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรส�ร  0-7351-1068 ต่อ 103
E- mail:  bm7101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก
11 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นร�ธิว�ส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรส�ร  0-7361-1047
E- mail:  bm7102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  ตากใบ 
40/9-10 หมู่ 3 ถนนนร�ธิว�ส-ต�กใบ ต.เจ๊ะเห อ.ต�กใบ 
จ.นร�ธิว�ส 96110
โทร. 0-7358-1498 , 0-7358-1211
โทรส�ร  0-7358-1211
E- mail:  bm7103@gsb.or.th
 
ธนาคารออมสินสาขา  รือเสาะ
112/1-2 ถ.รือเส�ะสนองกิจ ต.รือเส�ะออก อ.รือเส�ะ 
จ.นร�ธิว�ส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรส�ร  0-7357-1008
E- mail:  bm7104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตันหยงมัส
8 ถ.เทศบ�ล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นร�ธิว�ส 96130
โทร. 0-7367-1771 , 0-7367-1042
โทรส�ร  0-7367-1042 ต่อ 106
E- mail:  bm7105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี
258 ถ.จ�รุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงป�ดี จ.นร�ธิว�ส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรส�ร  0-7365-1707
E- mail:  bm7106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุคิริน 
หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นร�ธิว�ส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรส�ร  0-7365-6366 
E- mail:  bm7107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา  สุริยะประดิษฐ์
153/4-5 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บ�งน�ค อ.เมืองนร�ธิว�ส 
จ.นร�ธิว�ส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรส�ร  0-7353-2450
E- mail: bm7108@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เจาะไอร้อง
ท่ีว่�ก�รอำ�เภอเจ�ะไอร้อง หมู่ท่ี 1 ถ.เจ�ะไอร้อง-ไอสะเดียร์ 
ต.จวบ อ.เจ�ะไอร้อง จ.นร�ธิว�ส 96130
โทร. 0-7354-4169
โทรส�ร  0-7354-4169
E- mail:  bm7105@gsb.or.th
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