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ธนาคารออมสิน
เราจะเป็นธนาคารที่ดีที่สุดในทุกด้าน
เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงสถาปนา
กิจการออมสินของแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัย ด้วยพระราชประสงค์ ให้มีสถานที่สำ�หรับ
เก็บรักษาทรัพย์สินของราษฎรที่ออมมาจากความวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็น
ทุนติดตัวไว้อย่างปลอดภัย เนือ่ งด้วยการรักษาทรัพย์ในสมัยนัน้ เป็นสิง่ ยาก อีกทัง้ มีโจรผูร้ า้ ยชุกชุม
จึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ จัดตั้งคลังออมสิน เพื่อเก็บรักษาทรัพย์ของ
ราษฎรทีน่ �ำ มาฝาก ตลอดทัง้ ดำ�เนินการให้ทรัพย์เพิม่ พูนขึน้ โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้า
พีย่ าเธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัตจิ า่ ยเงินคงพระคลังมหาสมบัติ
จำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึง่ แสนบาท) ให้เป็นทุนประเดิมของคลังออมสิน และทรงตราพระราชบัญญัติ
คลังออมสิน พุทธศักราช ๒๔๕๖ เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทำ�การรับฝากเงินของ
ราษฎรตัง้ แต่นน้ั มา
หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ พุทธศักราช ๒๔๗๕ กิจการคลังออมสินยิง่ ทวีความสำ�คัญ
และมีบทบาทต่อสถานะการเงินการคลังของประเทศ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ตามต่างจังหวัด
ยังไม่มโี ดยทัว่ ถึง รัฐบาลจึงมีแนวคิดยกฐานะคลังออมสินเป็นธนาคารเหมือนในต่างประเทศ โดย
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และเริม่ ดำ�เนินงานธนาคารออมสินตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน
พุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็นต้นมา
ทุกย่างก้าวของธนาคารออมสินทีเ่ ติบโตคูม่ ากับสังคมไทย จึงเป็นความภาคภูมิใจยิ่งที่มีส่วนช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินของประเทศ และสานต่อเจตจำ�นงในการเป็นสถาบันการเงิน
ที่มั่นคงเพื่อการออมและบริการที่ครบวงจรอย่างมุ่งมั่น รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืนและเสริมสร้างความสุขและอนาคตทีม่ น่ั คงของประชาชน โดยพร้อมขับเคลือ่ นการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจฐานราก และนโยบายรัฐบาล เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนและหนีส้ นิ ภาคครัวเรือน
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน และด้วยการทำ�งานทีเ่ ข้มแข็ง ยึดหลักซือ่ สัตย์สจุ ริตและให้บริการ
ด้วยใจของเหล่าพนักงานธนาคารออมสินทุกคน ทำ�ให้วันนี้ประชาชนคนไทยทุกพื้นทีท่ ว่ั ประเทศ
สามารถได้รบั บริการทางการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง
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THE BEST
LOCAL BANK
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& BIGGEST

IN THAILAND
ธนาคารออมสินมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในทุกด้าน
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THE BEST
SOCIAL BANK

ธนาคารเพื่อสังคม
ดำ�เนินการตามแนวทาง 3 ออม
คือ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม
และออมสิ่งแวดล้อม
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THE BEST
Retail Bank

ธนาคารเพื่อรายย่อย
มุ่งให้บริการด้านการเงินที่ตอบโจทย์
ทุกช่วงวัย ตรงทุกความต้องการ
ในทุกกลุ่มอาชีพ
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THE BEST
Digital Bank and Fintech

ธนาคารผู้นำ�ด้านดิจิทัล
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
รองรับสังคมดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการ
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The Best
Bank for Senior

ธนาคารผู้สูงวัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงอายุ
ให้เป็นสังคมแห่งความสุข
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THE BEST
Bank for New Generation

ธนาคารเพื่อคนรุ่นใหม่
ส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงิน
สร้างสรรค์กิจกรรมแห่งการเรียนรู้ เสริมทักษะ
พัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน
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The Best
Bank for SMEs
/ Startup

ธนาคารสำ�หรับกลุ่มผู้ประกอบการ
SMEs และ Startup
สนับสนุนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ
ให้เหมาะกับวิถีการทำ�ธุรกิจในโลกปัจจุบัน
ภายใต้ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
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ธนาคารออมสิน
กับการพัฒนาสู่
ความยั่งยืน

ออมสินสร้างโลกสีชมพู

ออมเศรษฐกิจ
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ออมสังคม

ออมสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมผลกระทบทัง้ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม ภายใต้แนวความคิด เติบโตยัง่ ยืน ตอบแทนคืนสูส่ งั คม “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” มุ่งหมาย
ให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสินทุกคนได้นำ�แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนธนาคารเพื่อสังคม มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
จากนโยบายดังกล่าว ธนาคารออมสินได้ด�ำ เนินโครงการและกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการออมและสร้างวินยั ทางการเงินควบคูก่ บั การส่งเสริม
ศักยภาพด้านต่างๆ แก่ชมุ ชน ได้แก่ “โครงการธนาคารโรงเรียน” กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านการศึกษาวิชาการ ด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม
ด้านสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง “โครงการบวร รอบรั้วออมสิน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่ดีในทุกๆ ด้านนำ�ไปสู่
การก้าวเดินด้วยกันอย่างยั่งยืน

ออมเศรษฐกิจ
ธนาคารออมสิน สร้างรากฐานที่มั่นคงผ่านวินัยทางการออม
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
1.1 โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน (ปีท่ี 19)
ธนาคารออมสินได้ริเริ่มโครงการธนาคารโรงเรียน โดยมี
รูปแบบจำ�ลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ดำ�เนินการด้วย
ตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ทีท่ �ำ หน้าที่
เป็นพี่เลี้ยง และสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดให้เยาวชน
มีนิสัยรักการออม และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานการออม
มั่นคงต่อไปธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินเริ่มดำ�เนิน
การมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน (สิ้นปี 2560) ธนาคาร
โรงเรียนมีจำ�นวน 1,257 แห่ง นักเรียนที่เป็นสมาชิก
2,315,253 คน จำ�นวนบัญชีเงินฝาก 2,358,756 บัญชี
และเงินออมสะสมทั้งหมด 976,729,968.25 ล้านบาท

1.2 โครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School Bank)
ปีท่ี 2
ปฏิวัติธนาคารโรงเรียนสู่ยุค Digital Banking 4.0 เพื่อ
ส่งเสริมการออมและสร้างวินยั ทางการเงิน รวมทัง้ ปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม ให้กบั นักเรียนและโรงเรียนทีเ่ ป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน ในการสร้างประสบการณ์นอก
ห้องเรียนผ่านโลกออนไลน์แบบสนุกสนานและปลอดภัย
โดยเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งธนาคารได้ออกแบบ
และพัฒนาสื่อออนไลน์สามมิติ Virtual School Bank
โดยการท่องโปรแกรมจำ�ลองในโลกออนไลน์เสมือนจริง
(Virtual 3D) โดยสามารถเชือ่ มโยงสังคมออนไลน์ (Social
Network) อีกทัง้ ยังเป็นกิจกรรมหนึง่ ในการสนับสนุนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใน
Virtual School Bank จะประกอบด้วย อาคารธนาคาร
โรงเรียน อาคารฝึกปฏิบัติงานธนาคาร อาคารส่งเสริม
การเรียนรู้ออนไลน์   สถานที่สำ�คัญ แหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมความดี และมินิเกมส์ต่างๆ
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2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs ด้วยการให้ความรู้ และสนับสนุนเงินทุน
2.1 งานส่งเสริมช่องทางจำ�หน่ายสินค้า และศักยภาพในการประกอบอาชีพลูกค้าฐานราก ประชาชนทัว่ ไป และตลาดนัดประชารัฐสีชมพู
(ปีท1่ี 3)
ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีนโยบายพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนในการออมเศรษฐกิจ โดยได้สง่ เสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนช่องทางการจำ�หน่ายสินค้า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชุมชนและ
สังคมในระดับฐานราก ยังผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้ควบคู่
กับการส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และกล่องโฟม รวมทั้งสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคาร ชุมชน
และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐสีชมพู
ทั่วประเทศ จำ�นวน 14 ครัง้ มีลกู ค้าของธนาคารร่วมออกร้านขายสินค้าทัง้ หมด 1,943 ร้านค้า มียอดจำ�หน่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดงาน
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 16,874,740 บาท ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากตามวิสัยทัศน์ธนาคาร โดยมีผลการดำ�เนินงานปี
พ.ศ. 2560 ดังนี้
ครั้งที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จำ�นวนร้านค้า (ร้าน) ยอดจำ�หน่าย (บาท) จำ�นวนผู้เข้าชมงาน (คน)

สถานที่

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชัยภูมิ
ธ.ก.ส.สำ�นักงานใหญ่ กทม.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดพิษณุโลก
ธนาคารกรุงไทย สำ�นักงานใหญ่ กทม.
ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่ กทม.
จังหวัดลำ�ปาง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส�ำ นักงานใหญ่ กทม.
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กทม.
รวม

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

1,943

16,874,740.-

85,300

จัดกิจกรรมตลาดนัดประชารัฐสีชมพู ทั่วประเทศจำ�นวน 14 ครั้ง
มีลูกค้าของธนาคารร่วมออกร้านขายสินค้า ทั้งหมด

1,943 ร้านค้า
ร้านค้ามียอดจำ�หน่าย รวมทั้งหมด

16,874,740
16

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

บาท

2.2 โครงการธนาคารภูมปิ ญั ญา (ปีท่ี 3)
ธนาคารภูมิปัญญา มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน โดยการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
และร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
การเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน ความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาตนเองและอาชีพ อันจะส่งผลให้สงั คมในระดับฐานราก
มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบำ�รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
ฟื้นฟู และเผยแผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ได้ด�ำ เนินโครงการส่งเสริมภูมปิ ญั ญา
พัฒนาสูค่ วามยั่งยืน ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 77 องค์ความรู้
ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นองค์ความรู้
ทั้งในส่วนของศิลปวัฒนธรรม เช่น หัวโขนและเครื่อง
ประดับละครไทย จ.กรุงเทพฯ หอศิลป์หนังตะลุง จ.พัทลุง
เป็นต้น องค์ความรู้ในส่วนหัตถกรรมและงานฝีมือ เช่น
เครื่องปั้นดินเผาลายหม้อน้ำ�ลายวิจิตร จ.นนทบุรี ผ้าทอ
เกาะยอ จ.สงขลา ภูมิปัญญาร่อนทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์
เป็นต้น และองค์ความรูใ้ นส่วของภูมปิ ญั ญาด้านอาหารไทย
เพือ่ อนุรกั ษ์ความเป็นครัวไทยให้ยง่ั ยืน เช่น น้�ำ ตาลเมืองเพชร
จ.เพชรบุรี การทำ�ปลาร้า จ.บึงกาฬ ข้าวหอมมะลิปลอด
สารพิษ จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น

77

จังหวัด
องคความรู
โดยแบงองคความรูออกเปน 3 ดาน

องคความรู
ศิลปวัฒนธรรม

องคความรู
อาหารไทย

องคความรู
งานหัตถกรรมและงานฝมือ

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดทัง้ 77 จังหวัด 77 องค์ความรู้
ได้ที่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2560 ของธนาคาร
ออมสิน

2.3 โครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” (ปีที่ 5)
โครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” เป็น
โครงการที่ธนาคารออมสินดำ�เนินงานตั้งแต่ปี 2556 โดย
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน
ได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง
สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)
เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็น
นักธุรกิจ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
รายใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ
ตลอด 5 ปีทผ่ี า่ นมา โครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่
เงินล้าน” ได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า
6,117 ทีม จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมกว่า 13,342 คน และมีผทู้ ส่ี นใจ
ติดตามโครงการมากกว่า 107,000 คน โดยในปี 2560 จัด
โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง
ภายใต้ Concept “ทำ�ได้เลย ทำ�ได้เร็ว ทำ�ได้จริง” สนับสนุน
นักธุรกิจรุน่ ใหม่ เข้าสูก่ ระบวนการบ่มเพาะ และเตรียมพร้อม
สู่การเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้สมัครโครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่ล้าน” ตลอด 5 ปี

6,117 ทีม
13,342 คน
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

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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ผลการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 2560
รางวัลชนะเลิศ
ผลงาน : SHIPPOP
แผนธุรกิจ : เว็บไซต์ www.shippop.com เป็นระบบจองขนส่ง
ออนไลน์ เปรียบเทียบราคาขนส่ง ชำ�ระค่าขนส่งออนไลน์ สร้าง
ใบปะหน้าพัสดุ และติดตามพัสดุได้จากระบบในที่เดียว การจัด
ส่งพัสดุรวดเร็วและสะดวกขึ้นเพราะมีช่องบริการ Drop-off ที่
ไปรษณีย์ (ไม่ต้องต่อแถว) และขนส่งมารับพัสดุถึงที่บ้าน อีกทั้ง
สามารถสอบถามข้ อ มู ล หรื อ แจ้ ง ปั ญ หาได้ ผ่ า นศู น ย์ บ ริ การ
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
ระบบกระชั ง เลี้ ย งกุ้ ง และบำ � บั ด น้ำ � แบบประหยั ด พลั ง งาน
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ติดตามและบำ�รุงรักษา ระบบกระชัง
เลี้ยงกุ้งและบำ�บัดน้ำ�แบบประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี
เดียวกับระบบบำ�บัดน้ำ�เสียในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
ซึ่งผ่านการทดลองเป็นผลสำ�เร็จแล้ว (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
อีกทั้งยังช่วยลดภาระการทำ�งานของคุณครู เพื่อให้คุณครูได้
มีเวลาไปเพิ่มศั ก ยภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผู้บริหารที่
สามารถดูสถิติภาพรวมของโรงเรียนได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาโรงเรียน และจากนี้ไปผู้ปกครองก็จะไม่พลาดความ
เคลือ่ นไหวต่างๆ ของลูกตัวเองรวมถึงข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน
อีกด้วย สังคมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน จะเป็น
สังคมที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ด้วยการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านทาง
Mobile Application

18
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ผลงานรางวัลชนะเลิศ พัฒนาระบบ
ขนส่งออนไลน์ ให้รวดเร็ว
และลดต้นทุนการจัดส่งพัสดุ

ออมสังคม
ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการทำ�ความดี พัฒนาเยาวชน โรงเรียน และพื้นที่
ที่ห่างไกล เพื่อยกระดับความก้าวหน้าสู่สังคมไทย
1. ส่งเสริมการทำ�ความดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำ�สู่รั้ว
มหาวิทยาลัย” (ปีที่ 1)
สืบเนือ่ งจากโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และธนาคารออมสิน ได้รว่ มกันดำ�เนินงาน
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550
จนถึงปีพุทธศักราช 2559 ธนาคารออมสินสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น โดยเล็งเห็น
ความสำ � คั ญ ของการสร้ า งจิ ต สำ� นึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรมให้ กั บ
เด็ก และเยาวชน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงสนอง
แนวพระราชดำ�ริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตลอด
กระบวนการดำ�เนินโครงการ มีโรงเรียนต้นแบบ ที่มุ่งเน้น
การเรียนการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษา จำ�นวน 380 แห่ง นักเรียนต้นแบบที่
ประพฤติดีเด่นคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับทุนการศึกษา
จำ�นวน 800 คน ซึ่งทำ�ให้นักเรียนเหล่านี้ ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น สำ�หรับผู้ที่มาจากครอบครัวมีฐานะ
ทางการเงินดี มั่นคง จะได้เปรียบด้านโอกาสการเรียนรู้
เพิ่มเติม มีโอกาสสอบแข่งขัน เพื่อการศึกษาต่อในระดับ
สูงขึ้น และสร้างความได้เปรียบในการประกอบอาชีพที่ต้อง
แข่งขันกันในทุกๆ ด้านได้มากกว่าผู้ที่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะทางการเงินปานกลาง หรือน้อย และอาศัยอยู่ในเมือง
เล็กๆ ซึ่งขาดโอกาสในการลงทุนทางการศึกษาได้อย่าง
เท่าเทียม ส่งผลให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมน้อยกว่า
การสอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจึงมีโอกาส
น้อยหรือไม่มีเลย สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและธนาคารออมสินได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการ
ส่งเสริมการศึกษาในเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการสร้าง
จิตสำ�นึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำ�หรับผู้ที่ขาดโอกาส
ในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้ สำ�หรับบุคคลที่มีความประพฤติดี
ทำ�ความดีเพื่อสังคม มีจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม
ถือเป็นการต่อยอด “ความดี” หรืออาจกล่าวได้ว่า ให้เด็ก
และเยาวชนนำ�ความดีมาสมัคร ภายใต้ชี่อโครงการ “GSB
เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำ�สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ในปี 2560
ธนาคารออมสินสนับสนุนนักเรียนและครูเข้าร่วมในการติว
จำ�นวน 2,670 คน

นักเรียนต้นแบบที่มีความประพฤติดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับ
ทุนการศึกษา

800 คน

ดำ�เนินการจัดกิจกรรมจำ�นวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่

1
2
3
4
5

ค่าย

สถานที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จังหวัดเลย
(ตอนบน)
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ภาคกลาง
จังหวัดปทุมธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จังหวัดบุรรี มั ย์
(ตอนล่าง)
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
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2. การส่งเสริมศักยภาพเยาวชน
2.1 โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (ปีที่ 8)
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนด้านกีฬา เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาส
ศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียนมาโดยตลอดนั้น ธนาคารออมสิน
ได้มองเห็นความสำ�คัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้มี
นโยบายมอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิ น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม โอกาสให้ กั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนได้พัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬา โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่าง
สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้
พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา เพิ่มเวทีสนามแข่งขัน และนำ�
ความสามารถของตนเองไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับของ
การศึกษา และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยเชื่อมัน่ ว่า
จะส่ ง ผลให้ เ ยาวชนเติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ ส ามารถพึ่ ง พา
ตนเองได้ในอนาคต ตลอดจนสามารถนำ�ความสามารถ
ดังกล่าวก้าวเป็นบันไดเข้าสู่โครงการช้างเผือกของสถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ หรือก้าวเข้าสูส่ ายอาชีพหรือระดับประเทศ
ต่อไป อันจะส่งผลให้เยาวชนของสมาชิกธนาคารโรงเรียน
สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณภาพต่อสังคม
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 จำ�นวนกว่า 20,000 คน
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2.2 โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (ปีที่ 8)
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ
ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ธนาคารโรงเรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
ธนาคารจึงได้ริเริ่มจัดการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยจัดเวที
การประกวด เพือ่ ให้นกั เรียนทีเ่ ป็นสมาชิกโครงการธนาคาร
โรงเรียน ธนาคารออมสิน ได้มีการฝึกฝนพัฒนาทักษะทาง
ด้านดนตรี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถ
ในสิ่งที่ตนเองถนัดให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการนำ�ไป
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต และในปี 2560
ธนาคารออมสิน ได้จัดประกวดดนตรี 2 ประเภท คือ
Symphonic Band มีนักเรียนเข้าร่วมจำ�นวน 1,029 คน
และวงโยธวาทิตมีนักเรียนเข้าร่วมจำ�นวน 8,096 คน
พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดทางด้าน
ดนตรีทง้ั 2 ประเภท เป็นจำ�นวนเงินกว่า 2,000,000 บาท
2.3 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปีที่ 7)
โครงการประเมิ น และพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำ�ปี 2560 (Thailand
Education Development and Evaluation Tests)
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
บริษัท เอดู พาร์ค จำ�กัด ร่วมกันดำ�เนินการจัดการสอบ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณ
โครงการ เป็นเงิน 3,996,000 บาท ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน
ได้สนับสนุนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดงั กล่าวมาตัง้ แต่ ปี 2553
- 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,524,000 บาทโดยในปี 2560
มีนักเรียนที่สมัครสอบทั้งสองวิชาจำ�นวนกว่า 183,027 คน
และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองวิชาจำ�นวนกว่า
1,302 โรงเรียน

2.4 สนับสนุนโครงการการเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย		
ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และพระพุทธศาสนา (ปีที่ 4)
ธนาคารออมสินร่วมมือกับมูลนิธริ ม่ ฉัตร โดยพระพรหม
มังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ในการสนับสนุน
โครงการ “เพชรยอดมงกุฎ” ซึ่งในปี 2560 ธนาคาร
สนับสนุนโครงการจัดสอบแข่งขัน “ภาษาไทย ประวัตศิ าสตร์
ภาษาอังกฤษ และพระพุทธศาสนา เพชรยอดมงกุฎ”
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นวิ ช าการและส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต มีนักเรียนเข้าร่วม
มากกว่า 12,050 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า
2,490 โรงเรียน โดยธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุน
การจัดการแข่งขันเป็นจำ�นวนเงิน 4,000,000 บาท
2.5 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม (ปีท่ี 5)
ธนาคารออมสิน ร่วมมือกับ กรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จัดตั้งโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม” เพื่อสร้างโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของเด็ก
และเยาวชนที่เคยกระทำ�ผิดพลาด ให้ได้รับการปลูกฝัง
ทัศนคติทด่ี ตี อ่ ตนเองและผูอ้ น่ื ช่วยขจัดความเสีย่ ง หรือลด
ความเสี่ยงในการกระทำ�ความผิดซ้ำ�ของเด็กและเยาวชน
ซึ่งแต่ละครั้งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ
50-60 คน ธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
ดำ�เนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
โดยในปี 2560 ดำ�เนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
ต้นแบบ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่
ของกรมคุมประพฤติ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในโครงการ
พัฒนาทักษะเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนต่อไป
2) กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จำ�นวน
10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ นครปฐม
เชียงราย อ่างทอง ลำ�ปาง ชลบุรี และนครราชสีมา
(จัดจำ�นวน 3 ครัง้ ใน 3 อำ�เภอ ได้แก่ พิมาย สีคว้ิ และ
อำ�เภอเมือง) มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ จำ�นวน
515 คน

2.6 กิจกรรม สนับสนุนโรงเรียน ตชด. (ปีที่ 8) การสนับสนุน
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการ
ตำ�รวจตระเวนชายแดน
ธนาคารออมสินเห็นความสำ�คัญของการมอบโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร จึงได้ด�ำ เนิน
โครงการสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพและมีมาตรฐาน พร้อมวัสดุอุปกรณ์และสือ่ การเรียน
การสอนที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการ
เรียนการสอน นำ�ไปสูก่ ารสร้างเด็กและเยาวชนทีม่ คี ณุ ภาพ
ให้กบั สังคมต่อไป โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ
ให้โ ครงการที่เกี่ยวกับโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 8
รวมจำ�นวนเงิน 48,804,712.13 บาท

• ตั้งแต่ปี 2553-2560
สนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษา
ปรับปรุงอาคารสถานที่เรียนให้ ได้มาตรฐาน
จำ�นวน 12 แห่ง รวมเป็นเงิน 32,885,017.13 บาท
• ตั้งแต่ปี 2555-2560
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
การสอนทางไกล และส่งเสริมความทันสมัยให้กับอุปกรณ์
จำ�นวน 113 แห่ง รวมเป็นเงิน 12,213,916 บาท
• ตั้งแต่ปี 2554 -2559
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง จำ�นวนทุนละ 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท
• ตั้งแต่ปี 2555-2560
สนับสนุนกิจกรรมอื่น เช่น สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน รวมเป็นเงิน 1,030,379 บาท
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3. การพัฒนาชุมชนรอบรั้วออมสิน
3.1 โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู
โครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู (ปี 2560) พัฒนาต่อยอดจากโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ในปี 2559 ทีส่ ง่ เสริม
ให้ชุมชนมีแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเกือบ 500 ชุมชนทัว่ ประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้น�ำ เสนอแผนพัฒนาเข้าร่วมประกวดเพือ่ เข้าสูร่ อบคัดเลือกจาก 100 ชุมชน
20 ชุมชน จนกระทั่งคัดเลือก 10 ชุมชนยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับประเทศ จากนัน้ จึงนำ�มาสูก่ ารขยายฐานแห่งความสำ�เร็จของ
ชุมชนในปี 2560 นี้ ด้วยการปลุกปัน้ ชุมชนไทยให้มคี วามแข็งแกร่งแบบทวีคูณ โดยให้ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมและดีเด่นทั้ง
10 ชุมชนเข้ามาเป็นผู้นำ�ในการค้นหาชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2560 ในฐานะชุมชนต้นแบบที่มีส่วนสำ�คัญในการพัฒนา
ชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการในลักษณะของ “ชุมชนคูค่ ดิ คูส่ ร้าง” ทีจ่ ะพัฒนาไปด้วยกันแบบส่งต่อความรู้ จับคูช่ มุ ชนพัฒนา เชือ่ มโยง
พลังรัฐ พลังชุมชนต้นแบบ พลังชุมชนคู่คิดคู่สร้าง และพลังเยาวชนสร้างชาติ ในฉายา “เสือคืนถิ่น”
10 ชุมชนยอดเยีย่ มและดีเด่นระดับประเทศ ได้รบั รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูประจำ�ปี 2560 และนำ�มาสูก่ ารขยายฐานแห่งความสำ�เร็จ
ของชุมชนในปี 2561 มีดังนี้
1) ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำ�จืด จ.พังงา ได้รับทุนสนับสนุนจำ�นวน 500,000 บาท ชุมชน

ต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าเขา จ.พังงา ได้รับเงินสนับสนุน 200,000 บาท และเสือคืนถิ่น ได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท จาก
แผนพัฒนาชุมชน โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยใช้ปุ๋ยจากขยะ
2) ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยีย่ ม อันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านถนนมะกอก จ.จันทบุรี ได้รบั ทุนสนับสนุนจำ�นวน 300,000 บาท
ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านเกาะจิก จ.จันทบุรี ได้รบั เงินสนับสนุน 150,000 บาท และเสือคืนถิน่ ได้รบั เงินสนับสนุน 50,000 บาท
จากแผนพัฒนาชุมชน โครงการเส้นทางสายหอย ล่องลึกลึกเรื่องหอยหอย
3) ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยพาน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับทุนสนับสนุนจำ�นวน 200,000
บาท ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านพิตำ� จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท และเสือคืนถิ่น ได้รับเงินสนับสนุน
30,000 บาท จากแผนพัฒนาชุมชน โครงการเกษตรผสมผสานบ้านห้วยพาน เล่าตำ�นานเครื่องแกงใต้

SCAN QR CODE

สามารถสแกน QR Code เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการชุมชน
ประชารัฐสีชมพู

3.2 กิจกรรม บวร รอบรั้วออมสิน
“บวร” เป็นพยัญชนะต้น ของคำ�ว่า “บ้าน” “วัด” “โรงเรียน”
มาหลอมรวมกัน ทั้ง 3 สถาบัน เป็นรากฐานของการสร้าง
จิตสำ�นึกแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ธนาคารออมสินกำ�หนด
ให้สายงานกิจการสาขาของธนาคารทั่วประเทศจัดกิจกรรม
เพื่อชุมชนและสังคม ภายใต้แนวทาง “บวร” มุ่งพัฒนา
บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้แก่เยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และทำ�นุบำ�รุง
พระพุทธศาสนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม
บวร รอบรั้วออมสิน ทั้งหมด 38 ครั้ง ทั่วทุกภูมิภาค
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

3.3 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2560
มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา อันเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยการจัดซื้อเทียนพรรษา
ถวายให้กับวัด 76 จังหวัด วัดละ 8,000 บาท รวมเป็น
จำ�นวนเงิน 632,000 บาท
ถวายเทียนพรรษาให้วัด 76 จังหวัด
รวมเป็นจำ�นวนเงิน

632,000 บาท

4. การดำ�เนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
4.1 ออมสินห่วงใยช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ
“โครงการ ออมสินห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ” ตามประเภทของภัยธรรมชาติ ในปี 2560 ธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือ
และสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
• ภัยหนาว
ธนาคารออมสินร่วมแบ่งปันความอบอุ่น
ให้กบั พีน่ อ้ งชาวไทยทัว่ ประเทศ โดยมอบ
ผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ รวม
เป็นจำ�นวนเงิน 150,000 บาท

• อุทกภัยน้ำ�ท่วม
ธนาคารออมสิ น ร่ ว มบรรเทาความ
เดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ ป ระสบ
อุทกภัยทัว่ ประเทศ โดยมอบถุงยังชีพ รวม
งบประมาณสนับสนุน 10,177,000 บาท

• ผู้ประสบอัคคีภัย
ธนาคารออมสิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ
อัคคีภัยจากเหตุการไฟไหม้บ้า นเรื อน
ของประชาชน เนือ่ งจากไฟป่า รวมเป็น
จำ�นวนเงิน 274,600 บาท

4.2 โครงการช่วยเหลือคนพิการ
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง สังคมมีความรู้ความเข้าใจคนพิการ และมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้�ำ
สร้างทางเลือกและสร้างโอกาสการหารายได้ ให้แก่คนพิการ ผูด้ แู ลคนพิการ และครอบครัว พัฒนาศักยภาพกำ�ลังแรงงาน ฝึกทักษะ
ฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างขวัญและกำ�ลังใจให้กับคนพิการ
ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัว ในปี 2560 ธนาคารออมสิน ได้ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการแล้ว
จำ�นวน 100 คน และได้ประสานหน่วยงานเตรียมความพร้อมจัดโครงการช่วยเหลือคนพิการปี 2561 จำ�นวน 100 คน
4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตามนโยบายธนาคารภายใต้แนวคิด “ออมสินออมสุขภาพ” โดยการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผูส้ งู อายุ ส่งเสริมให้เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ ไปได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการออกกำ�ลังกาย ในปี 2560 ได้ด�ำ เนินการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล
ทีมชาติไทย ทัง้ หมด 11 จังหวัด ในชือ่ โครงการ “ออมสิน สร้างฝัน ปัน้ เด็กไทยและห่วงใยสุขภาพ” มีเยาวชนเข้าร่วม 1,405 คน และ
ออมสิน SENIOR THAILAND FOOTBALL CUP 2017 โดยมีจ�ำ นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ หมด 32 ทีม

ออมสิ่งแวดล้อม
ธนาคารออมสิน สร้างและส่งเสริมจิตสำ�นึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินจัดต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ได้
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนผู้ปฏิบัติงานและครูที่ปรึกษา สำ�หรับแนวทาง
การจัดกิจกรรมปี 2560 นี้ ธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทีเ่ พิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพในการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สวนทางกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ธนาคารออมสิน จึงให้ความสำ�คัญกับการปลูกฝังจิตสำ�นึกและแนวคิดที่ถูกต้องในการปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ให้กบั เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสำ�คัญที่จะมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชาติตอ่ ไปในอนาคต ให้เยาวชน
เข้าใจถึงปัญหาสิง่ แวดล้อม และพยายามหาแนวทางในการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างเหมาะสม ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ธนาคาร
ออมสินจึงจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างจิตสำ�นึกให้กบั เยาวชน ผ่านกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกต้นไม้ การสร้างฝายชะลอน้ำ� พัฒนา
คูคลอง รณรงค์ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ�  การให้ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรม ได้จัดทั้งสิ้น 18 ภาค
และใช้งบประมาณโครงการธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
เงินสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่
นักเรียนที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนละ 10,000 บาท จำ�นวน 1,257 แห่ง มี
จำ�นวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 6,756 คน ธนาคารออมสินสนับสนุน
เป็นจำ�นวนเงิน 12,070,000 บาท
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
หน่วย : ล้านบาท

จุดเด่นในรอบ 5 ปี
งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าและปรับโครงสร้างหนี้
กำ�ไรสุทธิ 1/
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
งบดุล
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ
เงินให้สนิ เชือ่ 2/
หนีส้ นิ รวม
เงินรับฝาก และตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื 2/
ส่วนของทุน
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) 1/
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) 1/
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) 3/
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ (Cost / Income) 1/
เงินให้สนิ เชือ่ ต่อเงินรับฝาก และตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื (L/D)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CAR) 4/
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงชั้นที่ 1 (Tier I Ratio) 4/
อัตราส่วนสินเชือ่ ทีห่ ยุดรับรูร้ ายได้ตอ่ เงินให้สนิ เชือ่ รวม (gross NPLs) 2/
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ทีห่ ยุดรับรู้รายได้ (LLR / NPLs)
พนักงาน
สาขา
หน่วยให้บริการ 5/
เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service)
ธนาคารโรงเรียน

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

2556

2557

2558

2559

2560

105,620
51,713
53,907
3,741
2,636
33,908
26,376
4,467
21,909
(4,948)
16,961

106,955
51,301
55,654
4,008
1,319
34,062
26,919
4,688
22,231
(603)
21,628

103,815
45,749
58,066
4,590
3,070
34,985
30,741
8,042
22,699
(1,437)
21,262

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

104,302
46,418
57,884
5,701
3,747
31,938
35,394
4,184
31,210
16,894
48,104

(0.0)
5.3
(3.9)
19.3
15.6
(2.6)
(0.3)
(56.2)
20.3
200.1
52.3

2,176,901
250,633
1,678,309
2,040,042
1,879,425
136,859

2,259,016
268,815
1,802,971
2,111,917
1,952,504
147,099

2,400,468
246,127
1,919,659
2,248,713
2,082,706
151,755

2,509,588
283,604
1,901,851
2,339,181
2,159,136
170,407

2,663,828
237,395
2,014,123
2,461,939
2,256,312
201,889

6.1
(16.3)
5.9
5.2
4.5
18.5

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

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

1.00
15.37
2.56
53.35
92.15
10.80
10.24
1.61
142.84
15,653
1,043
163
7,764
1,086

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

1.23
16.88
2.35
47.43
89.25
12.47
11.85
2.05
134.47
16,286
1,059
160
8,527
1,258

1/ ตัง้ แต่ปี 2554 มีคา่ ใช้จา่ ยรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท ครบในปี 2558
และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพทยอยจ่าย 10 ปี ครบในปี 2563
2/ เงินให้สนิ เชือ่ และเงินฝากได้รวมธุรกรรมทีท่ �ำ กับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
ซึง่ บันทึกในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ทัง้ ด้านสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด้วย
3/ ตัง้ แต่ปี 2560 ธปท.ได้เปลีย่ นฐานการคำ�นวณอัตราส่วน NIM จาก “รายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์สทุ ธิเฉลีย่ ” เป็น “รายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิด
รายได้ดอกเบีย้ เฉลีย่ ”
4/ คำ�นวณตามเกณฑ์ Basel II ตัง้ แต่ปี 2554
5/ ประกอบด้วย หน่วยให้บริการบนอำ�เภอ รถ และเรือเคลือ่ นที่
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กำไรสุทธิ 1/

เง�นใหสินเชื่อตอเง�นรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเง�นกูยืม 2/

ลานบาท

รอยละ

35,000

100

30,000

10,000

31,210

25,946

15,000

22,699

21,909

20,000

22,231

25,000

92.32

92.15

89.28

89.25

88.06

75

5,000

50

0
2556

2557

2558

2559

2556

2560

ROA 1/

ROE 1/

รอยละ

รอยละ

2

25

1

1.40

1.33

1.07

1.01

1.31

1.19

15

1.23

1.08

1.00

20

1.29

10

21.21

2557

21.11

2558

20.17

2559

2560

18.27

17.65

16.13

16.03

15.37

16.59

16.88

2556

2557

2558

2559

2560

5
0

0
2556

2557

ROA

2558

2559

2560

ROA ไมรวมคาใชจายรายการพ�เศษ

คุณภาพสินทรัพย 2/
รอยละ

3
2
1

250

1.14

148.22

142.84

1.37

1.61

2.04

2.05

200
150

136.53

134.47

100
50
0

0
2556

NPLs

2557

ROE ไมรวมคาใชจายรายการพ�เศษ

COST / INCOME 1/

รอยละ
168.60

ROE

2558

2559

LLR / NPLs

2560

รอยละ
60

56.28

55.98

53.35
48.14

50
40

44.78

44.39

2556

2557

42.57

47.43

44.26

45.31

2559

2560

30
2558

Cost / Income
Cost (ไมรวมคาใชจายรายการพ�เศษ) / Income

1/ ตัง้ แต่ปี 2554 มีคา่ ใช้จา่ ยรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท
และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพทยอยจ่าย 10 ปี ครบในปี 2563								
2/ เงินให้สนิ เชือ่ และเงินฝากได้รวมธุรกรรมทีท่ �ำ กับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
ซึง่ บันทึกในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ทัง้ ด้านสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด้วย

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

“

สำ�หรับทิศทางในอนาคตธนาคาร
ออมสิ น ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ ม
รองรั บ สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม
ธุรกิจ และเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้ ใช้บริการ
มีความประทับใจ และได้รับบริการ
ที่เหนือความคาดหวัง

“
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ในรอบปี 2560 ภาพรวมผลการดำ�เนินงานของธนาคารออมสินมีการเติบโตดีขึ้น และสามารถตอบสนอง
นโยบาย/โครงการต่างๆ ของรัฐบาลในการพัฒนากลุ่มลูกค้าฐานราก/ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง
กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SMEs/Startup โดยเฉพาะการผลักดันนโยบาย National e-Payment เพื่อมุ่งสู่
Thailand 4.0 ผ่านการพัฒนาธุรกิจบริการ Digital ที่รวดเร็ว ปลอดภัย ล้ำ�สมัย ใช้ง่าย และตอบสนองต่อวิถีชีวติ
ของคนไทยทุกคน โดยมีผลงานเป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผมขอแสดง
ความยินดีกบั หลายๆ รางวัลที่ได้รบั อาทิ รางวัลการบริหารสูค่ วามเป็นเลิศ ประจำ�ปี 2560 (Thailand Quality
Class : TQC) จากสำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภท
รางวัลการบริหารจัดการองค์กรและประชารัฐรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำ�ปี 2560 จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รวมทั้งรางวัลดีเลิศรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อน
แผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2560 จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปี 2560 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 95.79 ดีขน้ึ จากปีกอ่ น เป็นอันดับ 3 จาก 54 หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และอันดับ 6 จาก 422 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
สำ�หรับทิศทางในอนาคตธนาคารออมสินได้เตรียมความพร้อมรองรับสภาพแวดล้อมทางสังคม ธุรกิจ
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการมีความประทับใจและได้รับบริการที่เหนือ
ความคาดหวัง
โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินทุกท่าน
ที่มุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมผลักดันให้ธนาคารออมสินเป็น “มากกว่า
การธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” อยู่เคียงข้างลูกค้าและคนไทยตลอดไป

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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สารจากผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

“

ใ น น า ม ข อ ง ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น
ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร และ
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า นที่ ม อบ
ความไว้ ว างใจให้ธนาคารออมสิน
และเป็ น มิ ต รที่ ดี ม าโดยตลอด
ทัง้ นี้ ขอให้ค�ำ มัน่ ว่าธนาคารออมสิน
จะสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมบริ ก าร
ทางการเงินที่ม ี ค ุ ณ ค่า นำ � มาซึ่ง
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ของทุ ก กลุ่ ม
ลูกค้า และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่
Thailand 4.0 และ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

“
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ปี 2560 คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ได้ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี พร้อมกับ
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมเป็นจิตอาสาด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ในการนี้ธนาคารออมสิน
ได้จดั “โครงการแสงแห่งรัก” โดยเชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนเพื่อสร้างปรากฏการณ์แสงแห่งความจงรักภักดีนบั ล้านดวงพร้อมกัน
ทั่วประเทศ และถวายสัตย์ปฏิญาณสานต่อพระราชปณิธานการทำ�ความดีตามรอยพ่อ และน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
2560 : ปีแห่งการเป็นผู้นำ�นวัตกรรมทางการเงินและสังคมยุคใหม่ (Leadership in Financial and Social Innovations)

ภาพรวมผลประกอบการของธนาคารออมสินในปี 2560 อยู่ใน
เกณฑ์ดี สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจไทยทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.9
ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 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 กำ�ไรสุทธิ 31,210 ล้านบาท ขณะที่มีอัตราส่วน
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (gross NPLs) ร้อยละ 2.05 ของ
สินเชื่อรวม ทั้งนี้ จากความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน การบริหารสภาพคล่อง และการบริหารจัดการสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสมทั้งด้านผลตอบแทน
และความเสี่ยง โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้น (หลังจัดสรรรายได้นำ�ส่ง
กระทรวงการคลัง) 157,845 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.47 ต่อ
สินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้ สูงกว่าเกณฑ์การดำ�รงเงินกองทุนทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทยกำ�หนด
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) รวมทั้ง
เปิดตัว Digital Branch ในรูปแบบ DigiThai Life Solution
by GSB เป็นสาขา Self Service ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
สำ�หรับให้บริการเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings สมัคร
บัตรเดบิต และสมัครใช้ MyMo ในระยะต่อไปจะเปิดให้บริการ
สินเชื่อและบัตรเครดิต สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

“มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” บทบาทของธนาคาร
ออมสินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีการดำ�เนินงานเพื่อสังคม ทั้ง
การส่งเสริมด้านการออมและสร้างวินัยทางการเงิน ในกลุ่มเด็ก
เยาวชน และประชาชน รวมถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและอาชีพของประชาชนฐานรากและวิสาหกิจชุมชน ด้วยการ
สร้างความรู้/สร้างอาชีพ สร้างรายได้/สร้างตลาด และสร้างประวัติ
ทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลที่สำ�คัญ 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
กลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้า
ธนาคารออมสิน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนเงินฝาก และสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำ�หรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสินเชื่อ Reverse
Mortgage เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุในอนาคต
สนับสนุนให้ผสู้ งู อายุมคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และลดภาระทางการคลังของ
รัฐบาลในระยะยาว การดำ�เนินโครงการ Thailand Street Food by GSB
ที่สนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจแก่ร้านอาหารริมทาง ที่รับ
ชำ�ระเงินผ่าน QR Code และการสนับสนุนสินเชื่อ การร่วมลงทุน
และการพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs Startup ให้เป็น “Smart SMEs
Smart Startup”
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จากความร่วมมือร่วมใจสูค่ วามเป็นหนึง่ (Collaboration for One) ได้น�ำ พาธนาคารออมสินสูค่ วามเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ นำ�มาซึง่
รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจทั้งในระดับองค์กร ด้านผลิตภัณฑ์ และผู้นำ�องค์กร อาทิ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
(Thailand Quality Class : TQC 2017) จากสำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประเภทรางวัลการบริหารจัดการองค์กรและประชารัฐรัฐวิสาหกิจดีเด่น จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง รางวัลธนาคารเพือ่ ลูกค้ารายย่อย (Best Retail Bank of the Year 2017) จากวารสารการเงินธนาคาร รางวัลองค์กรโปร่งใส และ
รางวัลดีเลิศรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017 (3 ปีซ้อน) จาก
นิตยสาร BrandAge และ การได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/TEC 38500 : 2015 (รับรองระบบกำ�กับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ :
IT Governance) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด 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 นครเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัล Highly Commended Excellence in Service Innovation จากงาน The 8th Retail
Banker International Asia Trailblazer Awards 2017 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งผลให้ผู้นำ�องค์กรได้รับ รางวัลนักการเงินแห่งปี
(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
ปรับตัวดีขึ้น จากแรงส่งของภาคการส่งออกและภาคบริการ
ตามจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีคาดว่าจะขยายตัวได้ดีตลอด
ทั้งปี อีกทั้งยังมีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้าสูร่ ะบบจำ�นวนมาก เป็นแรงขับเคลื่อน
การบริ โ ภคและการลงทุ น ภายในประเทศให้ ข ยายตั ว อย่ า ง
มี น ั ย สำ � คั ญ โดยมีป ัจจัยเสี่ยงจากความผัน ผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน หนี้ครัวเรือน ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กำ�ลังซื้อ
ขยายตัวได้ไม่มาก และคุณภาพของหนี้ครัวเรือนและธุรกิจ
SMEs มีแนวโน้มด้อยลง
ทิศทางการดำ�เนินงานของธนาคารออมสินในปี 2561 ซึ่ง
เป็นปีที่ 105 ของธนาคารออมสิน มุ่งสู่การเป็นธนาคารทีด่ ี
ที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “The Best & Biggest Local
Bank in Thailand” ด้วยการปรับ Business Model จาก Savings
Bank เป็น Savings & Loan Bank การสร้างสมดุลระหว่าง
เป้าหมายด้านธุรกิจและด้านสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การปรั บ โครงสร้ า งองค์ กรให้ มี ความยื ด หยุ่ น และคล่ อ งตั ว
ต่อการพัฒนาธุรกิจและบริการในยุคดิจิทัล
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ในนามของคณะผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน
ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิต ร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ทีม่ อบความไว้วางใจให้ธนาคารออมสิน และเป็นมิตรทีด่ มี าโดยตลอด
ทั้งนี้ ขอให้คำ�มั่นว่าธนาคารออมสิน จะสร้างสรรค์นวัตกรรม
บริการทางการเงินที่มีคุณค่านำ�มาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของ
ทุกกลุ่มลูกค้า และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการขับเคลือ่ นประเทศไทยเข้าสู่ “Thailand 4.0”
และ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของธนาคาร
ทั้งกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารจัดการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำ�กับและตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทำ�ให้ ได้รับการยกย่องและได้รับมอบรางวัลต่างๆ มากมาย
ที่สร้างความภาคภูมิใจ และผลักดันให้ธนาคารออมสิน
ก้าวสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดของคนไทย
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รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน ประจำ�ปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประกอบด้วยกรรมการอิสระของธนาคาร จำ�นวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน
มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทำ�หน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ตามคำ�สั่งธนาคารออมสิน 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
2. ตามคำ�สั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ 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
โดยมีรองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง รวม 13 ครั้ง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินทราบทุกครั้ง สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรายไตรมาส และการตรวจสอบงบการเงิน
ก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมถึงพิจารณา
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของธนาคารในประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญ และให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
กระบวนการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญเพียงพอ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการรายงานผลการดำ�เนินงานตามโครงการลดภาระหนีข้ า้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา NPLs การรับฟังเสียงลูกค้า การแก้ไขปัญหากรณีเกิดภัยคุกคามสารสนเทศกับตู้ ATM ของธนาคารออมสิน
โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking)
แนวปฏิบตั ิในการป้องกันความเสีย่ งของระบบ ATM ตามข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2559 การติดตามมาตรการเพือ่ รับมือ
การแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Crypt การตรวจสอบระบบการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่
ให้บริการเครือ่ ง ATM / VISA ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการของธนาคารออมสินมีความเหมาะสม
รัดกุมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสอบทานรายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งรายเดือนและรายไตรมาส เพือ่ ลดหรือควบคุม
ความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่สง่ ผลกระทบต่อธนาคารออมสิน พร้อมทัง้ ได้เสนอแนะแนวทาง
เพือ่ ให้เกิดระบบการควบคุมทีร่ ดั กุม ป้องกันความเสีย่ ง ความเสียหาย และการทุจริตทีอ่ าจจะเกิดขึน้

32

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

การสอบทานการดำ�เนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร
และหน่วยงานที่กำ�กับดูแลธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน การติดตามการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการสอบทานและการติดตามการปฎิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน ประกาศ และคำ�สัง่ ทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสร้างระบบการควบคุมภายในให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น

การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน สิทธิ หน้าที่ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงได้อนุมตั กิ ารปรับแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2560
การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2560 แผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ ใจในงานตรวจสอบภายในยิง่ ขึน้ จึงจัดให้มกี ารประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบ และจัดทำ�แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2561 รวมทั้ง ได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง

การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต และแนวทางในการสอบบัญชี ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
เพือ่ มิให้มกี ารปฏิบตั กิ ารตรวจสอบทีซ่ �ำ้ ซ้อน ทำ�ให้เกิดการประสานงานทีด่ ี ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชี

การหารือกับผู้บริหารระดับกลุ่มงานและระดับธนาคารออมสินภาค
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผูบ้ ริหารระดับกลุม่ งานและระดับธนาคารออมสินภาค เพือ่ รับทราบนโยบาย แนวทางการบริหาร
จัดการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานและธนาคารออมสินภาค รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันและเสนอแนะการแก้ไข มิให้เกิดผลกระทบต่อธนาคาร

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ มีการประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รวมถึงการส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ารับการอบรม
เพือ่ เพิม่ พูนความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึง่ มีส�ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้ อบบัญชี โดยได้รบั ค่าตอบแทน เป็นเงิน 3,280,000.00 บาท     
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
มีความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคารออมสิน

  (นายพิษณุ  วิชติ ชลชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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การตรวจสอบภายใน
 การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ เป็น
กระบวนการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และ
การให้คำ�ปรึกษา (Consulting Service) อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ขององค์กร
โดยกลุ่มตรวจสอบมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ด้วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแลภายในองค์กรอย่าง
เป็นระบบและเป็นระเบียบ โดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และ
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
ปี 2555 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ธ นาคารโดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความสำ�คัญ
และส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ในการ
วางแผนและลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน คือ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน ภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ในปี 2560 กลุม่ ตรวจสอบปฏิบตั ติ ามกรอบการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
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คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
ผ้ตู รวจสอบภายในของธนาคารออมสินทุกคนมีคุณวุฒิไม่ตำ�่
กว่าปริญญาตรี และกลุม่ ตรวจสอบส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายใน
ได้รบั ความรู้ทักษะและพัฒนาความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าทีด่ ว้ ย
ความเชีย่ วชาญ มีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน โดยกำ�หนดให้ผตู้ รวจสอบภายในพัฒนาความรู้
ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และส่งผูต้ รวจสอบภายใน
เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ปัจจุบนั มี
ผูต้ รวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 4 วุฒิบตั ร
ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต
(Certified Information System Auditor : CISA) จำ�นวน 7 คน
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public
Accountant : CPA) จำ�นวน 2 คน ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบ
ภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal
Auditors of Thailand : CPIAT) จำ�นวน 16 คน และ Certified
Information Security Management System Auditor 2 Lead
Auditor Training Course (Based on ISO/IEC 27001 : 2013
standard) จำ�นวน 2 คน

โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน
ก ลุ่มตรวจสอบสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็นอิสระ มีการ
รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน รวมทั้งได้จัดทำ�กฎบัตรกลุ่ม
ตรวจสอบ ซึ่งกำ�หนดบทบาทความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
และเผยแพร่ ให้พ นั ก งานในธนาคารออมสิ น ทุ ก คนรั บ ทราบ
นอกจากนี้ ผู้ ต รวจสอบภายในได้ เ ปิ ด เผยความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กอ่ นการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทุกครัง้

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
กลุ่มตรวจสอบมีการหารือและการวางแผนการตรวจสอบ
ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
และมี การดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการควบคุ ม ภายในตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ใช้ทรัพยากรของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
กลุ่มตรวจสอบให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO โดยในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทุกครัง้ จะมี
การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง
กิจกรรมการควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมทัง้ มีการสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ในองค์กร

การปฏิบัติงานและการรายงาน

 กลุ่มตรวจสอบจัดทำ�แผนแม่บทด้านการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ
ประจำ�ปี และแผนการตรวจสอบในรายละเอียด พิจารณาจาก
ความเสี่ยงที่อาจทำ�ให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและธนาคาร
ไม่บรรลุผลตามที่กำ�หนดไว้ มีการนำ�ปัจจัยเสี่ยงของสายงาน
บริหารความเสี่ยงมาใช้ทุกปัจจัย ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงที่กลุ่ม
ตรวจสอบกำ�หนดขึ้น เพื่อจัดลำ�ดับความเสี่ยงในการกำ�หนด
แผนการตรวจสอบ ให้มีความสอดคล้องกับทรัพยากรของ
กลุม่ ตรวจสอบ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุง จะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจดำ�เนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน
และจัดทำ�รายงานสรุปผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจรายไตรมาสและรายปี นำ�เสนอผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสินและคณะกรรมการตรวจสอบ

การรักษาคุณภาพงานของผูต้ รวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเอง และ
การประเมินคุณภาพจากภายในธนาคาร โดยนำ�ผลการประเมิน
ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผูต้ รวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR) โดย
ผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปี โดยครั้งสุดท้ายมีการประเมิน
ในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
กลุ่มตรวจสอบตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในครอบคลุมความครบถ้วนและ
ความเชือ่ ถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย คำ�สั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบงานที่มี
ผลกระทบสำ � คั ญ ต่ อ การดำ � เนิ น งานและการรายงานความ
เหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งประเมินว่าการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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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 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2558  
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2554 - 2557   
พ.ศ. 2553 - 2554   
พ.ศ. 2551 - 2553  
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2549

การอบรม

อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำ�กัด
กรรมการ สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำ�นักงาน กสทช.

•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 124/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 6 สถาบันการพลังงาน
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 10
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ ที่ 40 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน บริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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นายประภาศ คงเอียด
•
•
•
•

กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

การศึกษา

• International Tax Program Certificate and Master
of Laws (ITP/LL.M.), Harvard Law School,
Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร สำ�นักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร เนติบณั ฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
• พ.ศ. 2560 - 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหาร
หนีส้ าธารณะ
• พ.ศ. 2558 - 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2558 - 2558 ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2555 - 2558 ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2555 - 2555 ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
• พ.ศ. 2546 - 2555 ผูพ้ พิ ากษาศาลภาษีอากรกลาง
• พ.ศ. 2544 - 2546 ผูพ้ พิ ากษาประจำ�กระทรวง
ช่วยงานในตำ�แหน่งผูพ้ พิ ากษา
ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม

• หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.)
รุน่ ที่ 21 วิทยาลัยการยุตธิ รรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพือ่ การสร้างชาติ (นสช.)
รุน่ ที่ 3 สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.)
• หลักสูตร การกำ�กับกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุน่ ที่ 15
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 56 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำ�ปี
การศึกษา 2555 - 2556
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 6
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุน่ ที่ 21
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• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุน่ ที่ 9/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุน่ ที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุน่ ที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
รุน่ ที่ 2/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 172/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 20/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุน่ ที่ 6/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุน่ ที่ 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุน่ ที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 44/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 32/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• International Tax Law Course, Center for Commercial Law
Studies, Queen Mary, University of London
• Executive Development Program on International Business
Transaction and Taxation, Duke Center for International
Development, Duke University, U.S.A.
• 60th International Congress of the International Fiscal Association,
International Fiscal Association, Amsterdam, the Netherlands
• 59th International Congress of the International Fiscal Association,
International Fiscal Association, Buenos Aires, Argentina
• 57th International Congress of the International Fiscal Association,
International Fiscal Association, Sydney, Australia
• International Taxation, The University of New South Wales,
Australia

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการบริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย

นายสุทธิชัย สังขมณี
•
•
•
•
•

อายุ 61 ปี

กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การศึกษา

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2556 - 2556
พ.ศ. 2555 - 2556
พ.ศ. 2551 - 2555

ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษทั เนอวานา ไดอิ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด

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

อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

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

ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2545 - 2553
พ.ศ. 2544 - 2548
พ.ศ. 2534 - 2543
พ.ศ. 2531 - 2534

กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายตราสารหนี้ บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด
ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ผูช้ ว่ ยกรรมการและกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ ดอยช์ มอร์แกน เกรนฟิวล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผูจ้ ดั การฝ่ายสถาบันและต่างประเทศ บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มหาชน)

การอบรม

• หลักสูตร การกำ�กับกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุน่ ที่ 15 สถาบัน
พระปกเกล้า
• หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 39/2016 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 20/2015 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 22/2004 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)  

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
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นางวรรณิภา ภักดีบุตร

อายุ 55 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

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

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โอสถสภา จำ�กัด
• พ.ศ. 2546 - 2559 รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ยูนลิ เี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จำ�กัด
• พ.ศ. 2542 - 2546 กรรมการอำ�นวยการฝ่าย บริษทั ยูนลิ เี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จำ�กัด

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี                                                                                        

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

อายุ 56 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2559 - 2560 กรรมการบริหาร บริษทั ชูไก จำ�กัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2558 - 2559 กรรมการตรวจสอบ และทีป่ รึกษา
คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
• พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ชูไก จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการ บริษทั เดอะเครนเซอร์วสิ จำ�กัด
• พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการ บริษทั เดอะเครนแหลมฉบัง จำ�กัด
• พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการ บริษทั เดอะเครนระยอง จำ�กัด
• พ.ศ. 2557 - 2559 กรรมการ บริษทั เดอะเครนเฮฟวีล่ ฟิ ท์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2551 - 2558 กรรมการ บริษทั ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด
• พ.ศ. 2557 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษทั ซีด๊ เอ็มคอท
จำ�กัด
• พ.ศ. 2556 - 2557  รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ และปฏิบตั ิ
หน้าทีห่ วั หน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน (CFO)
บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ชูไก จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2556 หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน (CFO)
บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - 2555 กรรมการ บริษทั ทรูวชิ น่ั จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2552 - 2552 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวช จำ�กัด
(มหาชน)

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)
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• หลักสูตร 2016 IIA International Conference in New York
สถาบัน The Institute of Internal Auditor
• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหาร
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) รุน่ ที่ 7/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 45/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Telecommunication Management
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
• กรรมการกำ�กับดูแลสัญญาร่วมดำ�เนินกิจการโทรทัศน์สี
ระหว่าง บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เนชัน่
บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และสถาบันการแพทย์จฬุ าภรณ์
• กรรมการกำ�กับดูแลสัญญาให้สทิ ธิใช้ประโยชน์ศนู ย์การค้า
บริเวณสามเหลีย่ มย่านพหลโยธิน ระหว่างการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และบริษทั เซ็นทรัล อินเตอร์พฒ
ั นา จำ�กัด

นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล

อายุ 64 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง

การศึกษา

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญาตรี บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินยิ มอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
• พ.ศ. 2554 - 2556
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2553 - 2554
พ.ศ. 2552 - 2553
พ.ศ. 2552 - 2558
พ.ศ. 2552 - 2557
พ.ศ. 2546 - 2556

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานบริหารความเสีย่ ง ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานกลัน่ กรองสินเชือ่ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำ�กัด
กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำ�กัด
กรรมการ บริษทั ไทยนามพลาสติกส์ จำ�กัด (มหาชน)

การอบรม

• หลักสูตร โครงการอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวตั น์ ปี 2552 รุน่ ที่ 5 (Ex - PSM 5) มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
• หลักสูตร โครงการสัมนาผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน่ ที่ 13/2004 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต

อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

การศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2555 - 2556
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2552 - 2553
พ.ศ. 2551 - 2552

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กองทัพบก
รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
แม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพบก
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)

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี
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นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

อายุ 60 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

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

ประวัติการทำ�งาน

•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2558 - 2558
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2551 - 2555
พ.ศ. 2549 - 2551

•
•
•
•
•

พ.ศ. 2542 - 2548
พ.ศ. 2538 - 2541
พ.ศ. 2536 - 2537
พ.ศ. 2535 - 2536
พ.ศ. 2527 - 2535

รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB)
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำ�กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
เศรษฐกร 6 - 8 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวหน้าส่วนกำ�กับสมาชิก และผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสารนิเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เศรษฐกร 6 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวหน้าส่วนกำ�กับบริษทั หลักทรัพย์ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
เศรษฐกร 3 - 5 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร วุฒบิ ตั รกรรมการ (Director Certification Program - DCP) รุน่ ที่ 211 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร วุฒบิ ตั รการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 13
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ ที่ 75 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริหาร (Executive Development Program), Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริหารด้านการเป็นผูน้ � 
ำ Stanford University สหรัฐอเมริกา

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อสี ต์เอเชีย จำ�กัด
• ประธานอนุกรรมการ ด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ
• ประธานอนุกรรมการ การลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ

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

อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การศึกษา

• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั พี แพลนเนอร์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2556 และ 2560 กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2548 - 2552 กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม

การอบรม

• หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงสำ�หรับผูบ้ ริหารภาครัฐวิสาหกิจ The Senior Administrators Program (2548)
SASIN Graduate Institution of Business Administration and Kellogg School of Management

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษทั ฟังก์ชน่ั อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำ�กัด
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นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การศึกษา

• ปริญญาโท Finance with Distinction, KATHOLIEKE University, Belgium
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2555 - 2558 รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2553 - 2555 ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2549 - 2553 ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำ�รอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

การอบรม

•
•
•
•

หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.3) รุน่ ที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร การลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศ และการดำ�เนินนโยบายการเงิน
หลักสูตร Advanced Management Program, Wharton School of Management

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำ�กัด
• อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม
• อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์

อายุ 60 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจวิเคราะห์และประเมินโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
คณะที่ 6 (พ.ย. 2560 - 2564)
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพเิ ศษ (กคพ.)
• พ.ศ. 2559 - ปจ จุบนั กรรมการ สง เสริมวิสาหกิจเริม่ ตนแหงชาติ
• พ.ศ. 2559 - ปจ จุบนั ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ดานการศึกษา
• พ.ศ. 2559 - ปจ จุบนั กรรมการบริหาร เครือขายรวมขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาผูป ระกอบการกรุงเทพมหานคร หอการคาไทย
ประจาํ ป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2554 - ปจ จุบนั อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการสงเสริมจริยธรรมเพือ่ ราชการใสสะอาด สํานักงานคณะกรรมการ
ขา ราชการพลเรือน (ก.พ.)
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั คณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผูป ระกอบการการคายุคใหม่ (คําสัง่ กระทรวงพาณิชยท่ี 114/2560)
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั กรรมการ THAILAND SMEs CENTER หอการคาไทย ประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั รองประธาน คณะกรรมการธุรกิจทองเทีย่ ว หอการคาไทย ประจําปี 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั ทีป่ รึกษา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก หอการคาไทย ประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั รองประธาน คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ
หอการคา ไทย ประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาสมาคมการคาหอการคาไทย ประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - ปจ จุบนั ทีป่ รึกษา คณะกรรมการกิจการ IMT- GT หอการคาไทย ประจําป 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสายงานธุรกิจทองเทีย่ วและบริการ หอการค้าไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝมอื แรงงาน หอการค้าไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561 ทีป่ รึกษา คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา หอการคาไทย
• พ.ศ. 2560 - 2561 กรรมการ ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง หอการคา
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• พ.ศ. 2560 - 2561
• พ.ศ. 2560 - 2561
• พ.ศ. 2558 - 2561
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2554 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2554 - 2557
พ.ศ. 2549 - 2551

กรรมการ บริหารความเสีย่ ง หอการคาไทย
กรรมการ พัฒนาสังคม หอการคาไทย
ทีป่ รึกษา คณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจยั ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเ ศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทย” สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั
ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ประธาน คณะกรรมการบริษทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
กรรมการ ลดความเหลือ่ มล้�ำ และเศรษฐกิจพอเพียง หอการคาไทย ประจําป 2558 - 2559
กรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม

•
•
•
•
•
•

หลักสูตรพิเศษสำ�หรับผู้บริหาร Advance Management Program (AMP 178), Harvard Business School
หลักสูตร MIT ; Sloan School of Management ; Entrepreneur Development Program (EDP 2015)
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 21  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 3
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บริษทั สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหารนโยบายและคณะทำ�งานปัญญาสมาพันธ์เพือ่ การวิจยั ความเห็นสาธารณะ
ผูอ้ �ำ นวยการหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
กรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการค้าระหว่างประเทศ) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
คณะทำ�งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รปั ชัน่ หอการค้าไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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นายยรรยง เต็งอำ�นวย

อายุ 63 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง

การศึกษา

• ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Computer Science ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Iowa State University
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Computer Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าสือ่ สาร (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั อาจารย์พเิ ศษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• พ.ศ. 2519 - 2557 อาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
• ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านความมัน่ คงปลอดภัย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• ประธานคณะทำ�งาน คณะทำ�งานพิจารณากลัน่ กรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงศึกษาธิการ
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายโครงการเครือข่ายพัฒนาการอุดมศึกษา (University Network : UniNET)
สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
•
•
•
•
•

อายุ 58 ปี

กรรมการและเลขานุการธนาคารออมสิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การศึกษา
•
•
•
•
•
•

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
• พ.ศ. 2555 - 2557 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การอบรม

•
•
•
•
•
•

หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุตธิ รรมกระทรวงยุตธิ รรม
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุน่ ที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำ�หรับผูบ้ ริหารทางการแพทย์ รุน่ ที่ 2 (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
หลักสูตรพิเศษ สำ�หรับผูน้ �ำ ระดับสูงด้านการเมืองการปกครองเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สมพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตร เสาหลักเพือ่ แผ่นดินผู้นำ�ระดับสูงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2 (สนพ.)
สมาคมเสาหลักเพือ่ แผ่นดิน (ประเทศไทย)

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

51

นางปรารถนา มงคลกุล
•
•
•
•

อายุ 53 ปี

กรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 30 มกราคม 2560)

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2541 - 2554

• พ.ศ. 2535 - 2541

ประธานกรรมการบริษทั บูตคิ คอนซัลติง้ กรุป๊ จำ�กัด
กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิกมูลนิธิ ดร. กำ�จัด - ปราณี มงคลกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั แม็คกรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน)
และบริษทั ไมเนอร์คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)

การอบรม

• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุน่ ที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผูล้ งทุนไทย
• หลักสูตร Advanced Management Program 180 Harvard Business School
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุน่ ที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรกรรมการบริษทั รุน่ ที่ 37/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Diploma Examination The Australian Institute of Directors Association

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
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กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษทั ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
กรรมการอิสระ บริษทั ดุสติ ธานี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำ�กัด
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการอำ�นวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒิ และวิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นายพิพัฒน์ ขันทอง

อายุ 60 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประวัติการทำ�งาน

• พ.ศ. 2557 - 2560
• พ.ศ. 2550 - 2557
• พ.ศ. 2546 - 2550

ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรม

• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุน่ ที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ ระดับสูง (พตส.) รุน่ ที่ 3 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการ บริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด                                                                                              

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

อายุ 55 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560)

การศึกษา

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

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2553 - 2556
พ.ศ. 2549 - 2553
     
• พ.ศ. 2548 - 2549
• พ.ศ. 2547 - 2548

ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการบริหารสำ�รองของกลุม่ ธนาคารโลก
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำ�นักงานทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
ประจำ�สหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักนโยบายการเงิน การออม และการลงทุน สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการเงิน สำ�นักนโยบายการเงิน การออม และการลงทุน
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

การอบรม

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

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานแห่งเอเชีย
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นายชูศักดิ์ สาลี

อายุ 64 ปี

• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการตรวจสอบ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 15 มกราคม 2561)

การศึกษา

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

ประวัติการทำ�งาน
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2553 - 2559
พ.ศ. 2540 - 2559
พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2541 - 2547
พ.ศ. 2536 - 2540
พ.ศ. 2533 - 2536
พ.ศ. 2528 - 2536

• พ.ศ. 2522 - 2527

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
กรรมการ บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำ�กัด
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง ประเทศไทย จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสินเชื่อรายย่อย Business and Professional Lending
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ (Corporate Lending) ธนาคารทิสโก้

การอบรม

• หลักสูตร เพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

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

นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
อายุ 58 ปี

การศึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารทำ�งาน
• 2558 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
• 2526 - 2557 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การอบรม
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 21 (บยส.)
วิทยาลัยการยุตธิ รรมกระทรวงยุตธิ รรม
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 22 (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุน่ ที่ 6 (ปรม.)
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำ�หรับผูบ้ ริหารทางการแพทย์ รุน่ ที่ 2
(ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษ สำ�หรับผูน้ �ำ ระดับสูงด้านการเมืองการปกครองเพือ่ สนับสนุน
การดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รุน่ ที่ 1
(สมพ.) สมาคมเสาหลักเพือ่ แผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตร เสาหลักเพือ่ แผ่นดินผูน้ �ำ ระดับสูงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รุน่ ที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพือ่ แผ่นดิน (ประเทศไทย)

ตำ�แหน่งอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 54 ปี

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

ประวัตกิ ารทำ�งาน
• 2558 - ปัจจุบนั รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
• 2553 - 2558 รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรม
• Director Certificate Program (DCP) รุน่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 6
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุน่ ที่ 1
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตร นักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน่ ที่ 6
สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 6
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ยุทธศาสตร์
อายุ 59 ปี

การศึกษา
• 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

ประวัตกิ ารทำ�งาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2560 - ปัจจุบนั รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ยุทธศาสตร์
2555 - 2559 รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ปฏิบตั กิ าร  
2551 - 2555   ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสีย่ ง
2551 - 2559   กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
2555 - 2559   กรรมการ บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2557   กรรมการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
2550 - 2552 กรรมการ บริษทั จี สตีล จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2550 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
2546 - 2549 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน)
2544 - 2545   ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิเคราะห์สนิ เชือ่ ธุรกิจ ธนาคารดีบเี อสไทยทนุ
จำ�กัด (มหาชน)

การอบรม
• หลักสูตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 3  
• หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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)

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  กลุม่ บริหารความเสีย่ ง
อายุ 55 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารทำ�งาน
• 2558 - ปัจจุบนั รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ บริหารความเสีย่ ง
• 2553 - 2558 ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารเงินและ
ต่างประเทศ
    
• 2551 - 2553 ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ
• 2550 - 2551 ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุน

การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุน่ ที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 199/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุน่ ที่ 3 (Fiscal Management Program)
สถาบันวิทยาการและเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
• หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุน่ ที่ 1
สถาบันวิทยาการและเศรษฐกิจและการคลังกระทรวงการคลัง

ตำ�แหน่งอืน่ ในปัจจุบนั
• 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2559 - ปัจจุบนั บุคคลในบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปี 2559
(ครัง้ ที่ 3) (ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาการเงิน การธนาคาร สาขา
การบัญชี และสาขาพาณิชย์ (การค้า/ลงทุน)) สำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จำ�กัด

ตำ�แหน่งอืน่ ในปัจจุบนั
• 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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นายนำ�พร ยมนา

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
อายุ 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประวัตกิ ารทำ�งาน
• 2558 - ปัจจุบนั รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
• 2553 - 2558 ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารออมสิน
• 2551 - 2553 ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน สายงานเงินฝาก
ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
• 2547 - 2551 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก ธนาคารออมสิน
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักผูอ้ �ำ นวยการ ธนาคารออมสิน

การอบรม
• 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 การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• กรรมการบริษทั ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายอิสระ วงศ์รงุ่

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าบุคคล
อายุ 51 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจทัว่ ไปและการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)
(นักเรียนทุนธนาคารทิสโก้)
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทัว่ ไปและการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)
(นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

ประวัตกิ ารทำ�งาน
• 2558 - ปัจจุบนั รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าบุคคล
• 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร สถาบันธนาคารออมสินโลก (WSBI) (วาระ 3 ปี)
• 2557 - 2558 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
• 2557 - 2558 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จำ�กัด (มหาชน)
• 2555 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จำ�กัด
• 2548 - 2554 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จำ�กัด

การอบรม
• กำ�ลังศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรสำ�หรับกรรมการชุดย่อย Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ ที่ 4/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 24/2017
• หลักสูตรสำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ ที่
5/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2 กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
• หลักสูตรสำ�หรับกรรมการบริษทั Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 114/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง รุน่ ที่ 5 (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง ภูมพิ ลังแผ่นดิน รุน่ ที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน่ ที่ 15 (ปปร.15) สถาบันพระปกเกล้า

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
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• กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• คณะทำ�งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผูก้ ระทำ�ผิดอย่างยัง่ ยืน กระทรวงยุตธิ รรม
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจำ�คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการ ยุตธิ รรมและกิจการ
ตำ�รวจ สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
• เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ การท่องเทีย่ ว                                               
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
• ทีป่ รึกษา สถานีโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาและสัมมาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ระบบทางไกลฯ ตามพระราชดำ�ริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                     
• ทีป่ รึกษาสภาวัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
• รองประธาน หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รองประธานรุน่ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง รุน่ ที่ 5 (สวปอ.มส.5)
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นายวิทยั รัตนากร

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 14 เมษายน 2561)
อายุ 47 ปี

การศึกษา
•
•
•
•

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

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

ประวัตกิ ารทำ�งาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ต.ค.60 - ปัจจุบนั รักษาการผูจ้ ดั การ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2559 - 2560 รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน
2558 - 2559 รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
2554 - 2557 ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการเงิน บริษทั สายการบินนกแอร์ จำ�กัด
(มหาชน)          
2553 - 2554 รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
2550 - 2553 กรรมการ บริษทั จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำ�กัด
2550 - 2551 กรรมการ บริษทั จีพเี อฟพร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
2548 - 2553 กรรมการ บริษทั แอลซี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
2548 - 2553 กรรมการ บริษทั สหไทยสตีลไพพ์ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2553 ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สำ�นักลงทุนทางเลือก (ฝ่ายลงทุนพิเศษ)
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

การอบรม
• 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

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ปฏิบตั กิ าร
อายุ 53 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate of Commercial Credit Skills Assessment : Omega
Performance Corporation

ประวัตกิ ารทำ�งาน
• 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
• 2558 - 2559 ผู้ช่วยผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และ
กฎหมาย
• 2556 - 2558 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานการตลาด
• 2547 - 2556 ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง 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)

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด - TRIS
• อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
• คณะกรรมการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด - TRIS

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการและกรรมการบริหารบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จำ�กัด
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเศรษฐศาสตร์ สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ผูท้ รงคุณวุฒิ คณะทีป่ รึกษาด้านการระดมทุนและการกำ�กับบริษทั จดทะเบียน

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

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
อายุ 59 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (การพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประวัตกิ ารทำ�งาน
•
•
•
•

2559 - ปัจจุบนั รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ  
2553 - 2559     ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
2551 - 2553 ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน
2547 - 2551     ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินภาค

การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 4 (นมธ.4)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั บลจ.ธนชาต จำ�กัด
• กรรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
อายุ 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัตกิ ารทำ�งาน
• 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและ
สนับสนุนนโยบายรัฐ
• 2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานปฎิบัติการ
ลูกค้าบุคคล
• 2558
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าฐานราก
• 2553 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ลูกค้าบุคคล

การอบรม
• 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)

ตำ�แหน่งอืน่ ในปัจจุบนั
• กรรมการผูแ้ ทน บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จำ�กัด
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นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
อายุ 58 ปี

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ
อายุ 55 ปี

การศึกษา

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประวัตกิ ารทำ�งาน
•
•
•
•

2559 - ปัจจุบนั
2558 - 2559
2556 - 2558
2553 - 2556

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินภาค

การอบรม
• หลักสูตร The new frontier of banking business in the digital world
• หลักสูตร Credit Skill for Creditor Expert (Module A,D) คณะกรรมการสินเชือ่
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 “ผู้กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์”
(Compliance Officer) รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทำ�งาน
•
•
•
•

2559 - ปัจจุบัน
2556 - 2559
2552 - 2556
2546 - 2552

รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

การอบรม
• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
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

ตำ�แหน่งอืน่ ในปัจจุบนั
• รองประธานกรรมการชมรมตรวจสอบและป้องการการทุจริต สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการและกรรมการบริหาร ชมรมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน
สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการกลั่นกรองเรื่องของกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา
ตามพระราชประสงค์ พ.ศ. 2551 สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
• ประธานชมรมพุทธศิลป์ ธนาคารออมสิน
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นายสุรยิ ะ กาฬบุตร
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1

นายมนัส พิรณฤทธิ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2

นางอนงค์ วรินทร์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3

นางพัชลีพร วรวิบลู ย์สวัสดิ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 4

นางสาวเกษศิริ สวาสดิร์ ตั น์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5
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นางรสริน โศจิพนั ธ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6

นายอนุรกั ษ์ เสงีย่ มจิตร
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล

นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย

นายพิษณุ วุฒปิ ระสิทธิ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบตั กิ ารลูกค้าบุคคล

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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นายกิตติพงศ์ บุญยิง่
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

นางขนิฐา การีสรรพ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

นายชูเกียรติ ธิตหิ ริ ญ
ั เจริญ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบตั กิ ารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นางศิรวิ รรณ ประเสริฐชัย
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน

นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
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นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน

นายระวี อุน่ ภัทร
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าผูป้ ระกอบการ SMEs Startup

นางนงนุช ภูพพ
ิ ฒ
ั น์ผล
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน

นางรำ�ไพ บุญลาภ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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นายประเสริฐ กองจันทร์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนีแ้ ละกฏหมาย

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิจยั และบริหารข้อมูลลูกค้า

นายสัณฐาน อยูศ่ ริ ิ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
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นางสาวประดา เสมรบุณย์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฎิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสราวุธ ณ นคร
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวุฒพ
ิ งษ์ ภิรมยาภรณ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสีย่ ง

นายอภิวฒ
ั น์ กวีรตั เชวง
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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นางพิชญ์สนิ ี ตัง้ ตรงจิตต์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกำ�กับและควบคุม

นายมนตรี บุญดี
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน

นายเจนจัด พลไพรินทร์
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน
กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน
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นายพินจิ แดนมณี
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นายกิตติ ปิน่ รอด
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน
กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร

นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผูต้ รวจการธนาคารออมสิน ขึน้ ตรงผูอ้ �ำ นวยการ
ธนาคารออมสิน
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

กลุ่มตรวจสอบ

ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

• สายงานตรวจสอบภายใน

• สายงานเลขาธิการ
ธนาคาร

• สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

• สายงานกิจการ
สาขา 1

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ

• สายงานกิจการ
สาขา 2

กลุ่มลูกค้าบุคคล

• สายงานกิจการ
สาขา 3

• สายงานบริหาร
ธุรกิจลูกค้าบุคคล

• สายงานลูกค้ารายย่อย
และองค์กรชุมชน

• สายงานกิจการ
สาขา 4

• สายงานบริหาร
การขาย

• สายงานลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ

• สายงานกิจการ
สาขา 5

• สายงานปฏิบัติการ
ลูกค้าบุคคล

• สายงานกิจการ
สาขา 6
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กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

กลุ่มลงทุน
และบริหารการเงิน

• สายงานลูกค้า
ผู้ประกอบการ SMEs
Startup

• สายงานบริหารการเงิน

• สายงานลูกค้า
ธุรกิจ SMEs

• สายงานการเงิน

• สายงานลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และภาครัฐ
• สายงานปฏิบัติการลูกค้า
ธุรกิจ และภาครัฐ

• สายงานการลงทุน

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน

• สายงานกำ�กับและควบคุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

กลุ่มบริหาร
ความเสี่ยง

• สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย

• สายงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์

• สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

• สายงานบริหาร
ความเสี่ยง

• สายงานบริหาร
งานกลาง

• สายงานวิจัยและบริหาร
ข้อมูลลูกค้า

• สายงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

• สายงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงสินเชื่อ

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• สายงานวางแผน
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• สายงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การพัฒนาธุรกิจ
และบริการ

ครบทุกความต้องการ
ตอบรับทุกกลุ่มอาชีพ และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

72

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
กลุ่มลูกค้าบุคคลยังคงเน้นแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  (Customer Centric) ด้วยการนำ�เสียงของลูกค้า (VOC) ประกอบกับ
เทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกจุดสัมผัส อีกทั้งยังเป็นกลไกสำ�คัญในการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐ โดยเฉพาะธนาคารผู้สูงวัย
ร่วมกับกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐด้วย โดยในปี 2560 กลุ่มลูกค้าบุคคลมีสัดส่วนจำ�นวนลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 34
ของจำ�นวนลูกค้าธนาคาร มียอดเงินฝากสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่าพอร์ตเงินฝากทั้งหมดของธนาคาร ยอดสินเชื่อคงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าพอร์ตสินเชือ่ ทัง้ หมดของธนาคาร ใช้ผลิตภัณฑ์บตั รอิเล็กทรอนิกส์กว่า 1.3 ล้านบัตร และใช้ Mobile Banking
เกือบ 6 แสนราย สิ่งสำ�คัญคือเกิดการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมาย เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ในแต่ละกลุ่มลูกค้าย่อย (Sub-Segment) ทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้

01
กลุ่มนักเรียน
และนักศึกษา

02
กลุ่มวัยเริ่มต้น
ทำ�งาน

03

04

กลุ่มผู้มีรายได้
ปานกลาง

05

กลุ่ม
สินทรัพย์สูง

กลุ่ม
เกษียณอายุ

กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา
กลุ่มลูกค้าบุคคลส่งเสริมวินัยในการออมสำ�หรับกลุ่มลูกค้า
GEN Y ผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง พร้อมเพิ่ม
จำ�นวนลูกค้าใหม่ ด้วยการวิเคราะห์เสียงของลูกค้า (VOC) เพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และโปรโมชัน่ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพิม่ รายได้
ค่าธรรมเนียม และสร้างความคุน้ เคยในการใช้ผลิตภัณฑ์ อีกทัง้
ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อต่อยอดไป
สู่กลุ่มลูกค้าวัยเริ่มต้นทำ�งานด้วย โดยในปี 2560 ธนาคารได้จัด
ทำ� “โครงการ 1 สาขา 2 โรงเรียน” ผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียก
Youth Savings ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.25% ต่อยอดจากธนาคาร
โรงเรียน และเพิม่ สิทธิพเิ ศษด้านสินเชือ่ เมือ่ เข้าสูว่ ยั เริม่ ต้นทำ�งาน
ด้านการให้บริการ Mobile Banking หรือ MyMo ถูกพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อรองรับการทำ�ธุรกรรมตามเสียงของลูกค้าได้มากขึ้น
อาทิ MyMo My Card บริการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM/ADM
Recycle โดยไม่ต้องใช้บัตร MyMo Pay บริการโอนเงิน/ชำ�ระ
เงินผ่าน QR Code ให้กับร้านค้า เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
และความปลอดภัย โดยไม่ต้องพกเงินสด

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ธนาคารยังเพิม่ ช่องทางการ
ให้บริก ารแบบใหม่ในรูปแบบ Digital Branch เป็นสาขา
Self Service เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สำ�หรับให้บริการเงินฝาก
เผือ่ เรียก Digital Savings (เงินฝากเผือ่ เรียกแบบไม่มสี มุดเงินฝาก)
การสมัครใช้บริการบัตรเดบิต และการสมัครใช้บริการ Mobile
Banking หรือ MyMo ในระยะแรก
ธนาคารยังจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม
การออมใน “วันเด็กแห่งชาติ วันออมสิน และวันออม” กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ผ่าน Website GSB GEN อย่าง “GSB
Campus Star” เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาก
ความสามารถ ให้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง กิจกรรม “Family
Bike” ครอบครัวขาปั่น เป็นการร่วมปั่นจักรยานบนเส้นทางแห่ง
ความจงรักภักดี ที่คนไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ “GSB
GEN Saving Together” การแชร์ประสบการณ์การออม รวมถึง
ลุ้นรับรางวัลเมื่อสมัครสมาชิก GSB GEN ใหม่ หรือนำ� GEN
Point มาร่วมรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
คนรุน่ ใหม่ สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ผ่าน “โครงการประกวด
GSB สุดยอด SMEs Startup” อีกด้วย
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กลุ่มวัยเริ่มต้นทำ�งาน
ต่อยอดฐานลูกค้าเดิมจากกลุม่ นักเรียน/นักศึกษา สูล่ ูกค้ากลุ่ม
วัยเริม่ ต้นทำ�งาน ผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝาก ในขณะเดียวกันขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ ด้วยการนำ�เสียงของลูกค้า (VOC) ประกอบกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน จนถึงขยายช่องทางการให้บริการต่างๆ เพื่อตอบ
โจทย์ Lifestyle และความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร
รวมทั้งเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการของธนาคาร
ในรูปแบบ Digital โดยให้ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมเป็นหลัก
ซึ่งในปี 2560 ธนาคารได้ปรับปรุงบริการ Mobile Banking
(MyMo) เพื่อให้รองรับการทำ�ธุรกรรมตามเสียงของลูกค้าได้
มากขึ้น อาทิ MyMo My Card บริการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM/
ADM Recycle ผ่าน QR Code สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ
ไม่ต้องใช้บัตร ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในเอเชียที่ให้
บริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุม่ นี้ได้เป็นอย่างดี MyMo
Pay เป็นบริการโอนเงิน/ชำ�ระเงินผ่าน QR Code ให้กับร้านค้า
แทนการระบุหมายเลขบัญชี/เลขบัตรประชาชน/เบอร์โทรศัพท์
มือถือ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยให้กับ
ลูกค้าโดยไม่ต้องพกเงินสด Biometric Finger Scan Login/
Transaction เป็นการนำ�เทคโนโลยี Biometric-ลายนิ้วมือ
(Finger) มาช่วยเพิม่ ความปลอดภัยในการเข้าสูร่ ะบบและการทำ�
ธุรกรรมต่างๆ นอกจาก Mobile Banking แล้วธนาคารยังได้
พัฒนา GSB PAY ซึ่งเป็นบริการล้ำ�สมัยที่ให้ลูกค้าสามารถรวม
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทุกธนาคารไว้ใน Application เดียว
เพื่อทำ�การชำ�ระเงินให้กับร้านค้าผ่าน QR Code ไม่ต้องพก
บัตร เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการทำ�กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดที่ ต รงความต้ อ งการของลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะธุรกิจบัตรเดบิตและบัตรเครดิต อาทิ การทำ�โปรโมชัน่
ส่วนลดต่างๆ สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง ส่วนลดจากการ
จองที่พักผ่าน Booking.com ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านค้าทั้งในสนามบินและร้านค้าชั้นนำ� การทำ�โปรโมชั่นร่วมกับ
พันธมิตรในการได้คะแนนสะสมเพิม่ เติม (UTU) หรือเพิม่ ช่องทาง
Redeem Point สำ�หรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยนำ�
คะแนนสะสม GSB Reward Point แลกซื้อสินค้า บริการ และ
ชำ�ระบิลต่างๆ ผ่าน www.abcpoint.com และ ABC Point
Application รวมทั้งการทำ�โปรโมชั่นส่วนลดสำ�หรับการซื้อของ
ออนไลน์ (LAZADA) เป็นต้น
สำ�หรับช่องทางการให้บริการ นอกจากบริการจาก MyMo แล้ว
ปี 2560 ยังเป็นปีทธ่ี นาคารมีการนำ�เทคโนโลยีทล่ี �ำ้ สมัย มาพัฒนา
ช่องทางการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ (Digital Branch)
ภายใต้แนวคิด DigiThai Life Solution by GSB ทีเ่ น้นความสะดวก
และรวดเร็ว สอดคล้องกับ Lifestyle ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในยุคดิจทิ ลั
ซึง่ Digital Branch สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดย
ไม่มีพนักงานให้บริการภายในสาขา แต่จะให้บริการในรูปแบบ
Video Teller สือ่ สารกับลูกค้าผ่านหน้าจอเครือ่ ง Virtual Teller
Machine หรือ VTM โดยมีบริการเงินฝากเผื่อเรียก Digital
Savings (เงินฝากเผื่อเรียกแบบไม่มีสมุดเงินฝาก) การสมัครใช้
บริการบัตรเดบิตและการสมัครใช้บริการ Mobile Banking หรือ
MyMo ในระยะแรก

กลุ่มรายได้ปานกลาง
มุง่ เน้นกลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
ในกลุม่ นี้ ร่วมกับการเพิม่ Product Holding และเน้นการให้บริการ
แบบ Paperless และ Branchless โดยปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินทั้งด้านรูปแบบการให้บริการ และกิจกรรมส่งเสริม
การขายต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ากลุม่ รายได้ปานกลางมากขึน้
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก นำ�เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก
เผือ่ เรียกพิเศษแบบมีระยะเวลา ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
4 เดือน เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ 5 เดือน เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ
10 เดือน เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ 14 เดือน และเงินฝากเผือ่ เรียก
พิเศษ 5/10 ซึง่ เป็นเงินฝากอัตราดอกเบีย้ พิเศษเฉลีย่ ร้อยละ 3.40
ต่อปี ทีร่ บั ฝากในงานมหกรรมทางการเงิน Money Expo 2017
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พฒ
ั นาเงินฝากเผือ่ เรียก Digital Savings
ซึง่ เป็นบริการบัญชีเงินฝาก โดยไม่มีสมุดบัญชี และมีอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งเป็นการทำ�ธุรกรรมผ่านเครื่องทำ�ธุรกรรม
ทางด้านการเงินอัตโนมัติ (VTM) เพือ่ เพิม่ ช่องทางการให้บริการ
ทีท่ นั สมัยให้แก่ลกู ค้า
นอกจากผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแล้ว ธนาคารยังจัด
โปรโมชัน่ และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ลกู ค้า อาทิ การนำ�เสนอ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำ�หรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการขอสินเชื่อ
และลูกค้ารายย่อยที่ซ้ือที่อยู่อาศัยในโครงการที่ดำ�เนินงานโดย
ผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Post Finance) รวมทัง้
การจัดโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคลในงานมหกรรม
ทางการเงิน Money Expo เป็นต้น

เพือ่ สนับสนุนการเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในอนาคต ทางธนาคารจึงได้เพิ่มบริการต่างๆ ของ MyMo เพื่ออำ�นวย
ความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ได้แก่ บริการ MyMo My Card บริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร บริการ
MyMo Pay ทีล่ กู ค้าสามารถชำ�ระเงินให้แก่รา้ นค้าผ่าน QR Code และบริการ GSB Pay ที่ให้ลกู ค้าสามารถชำ�ระเงินกับร้านค้า ผ่านบัตร
เดบิตหรือบัตรเครดิตของผูใ้ ห้บริการทุกแห่ง ด้วยการ Scan QR  อีกทัง้ ยังมีการนำ�เสนอโปรโมชัน่ การโอนเงินผ่าน PromptPay ให้ลกู ค้า
สามารถโอนเงินฟรีเป็นเวลา 2 ปี และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ตรงกับ Life Style มากขึ้น เช่น กิจกรรม “Lucky ID Lucky Prize” ยิง่ ใช้
ยิง่ ลุน้ รวยทอง สำ�หรับลูกค้า MyMo กิจกรรม Happy Family Dining กิจกรรม “Sabaijai on Call by GSB” สำ�หรับลูกค้าบัตรเครดิต
กิจกรรม “The greatest Grand Sale 2017” และรักแม่กับบัตรออมสิน สำ�หรับลูกค้าบัตรเดบิต อีกด้วย

สังคมไร้เงินสด
เพื่อสนับสนุนการเป็นสังคมไร้เงินสด
(Cashless Society) ในอนาคต ทางธนาคาร
จึงได้เพิ่มบริการต่างๆ ของ MyMo เพื่ออำ�นวย
ความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น ได้แก่ บริการ MyMo My Card
บริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร บริการ MyMo
Pay ที่ลูกค้าสามารถชำ�ระเงินให้แก่ร้านค้าผ่าน
QR Code และบริการ GSB Pay ที่ให้ลูกค้า
สามารถชำ�ระเงินกับร้านค้า

MyMo
Application
MyMo
My Card
MyMo
Pay

GSB
Pay

GSB PAY Application รวมบัตร Debit/Credit ของทุกธนาคารเอาไว้ใน App เดียว
ซี้อสบาย สะดวกทุกการรับจ่าย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ
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กลุ่มสินทรัพย์สูง
เดินหน้ายกระดับการรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มสินทรัพย์สูง
ทัง้ ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ และยังคงให้ความสำ�คัญกับการเพิ่ม
Product Holding จากผลิตภัณฑ์เงินฝาก ต่อยอดไปสู่การใช้
บริการที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียม โดยอาศัยการนำ�พฤติกรรม
และเสี ย งของลู ก ค้ า มาใช้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก าร
ทีพ่ เิ ศษ คุม้ ค่า และได้ผลตอบแทนสูง รวมทัง้ มอบสิทธิประโยชน์
ทีแ่ ตกต่างไม่เหมือนใคร เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ดยี ง่ิ ขึน้ กว่าเดิม
ในปี 2560 ธนาคารได้เปิดตัว “GSB Infinite Banking” ภายใต้
แนวคิด Ultimate Experience “ชีวิตเอกสิทธิ์ ไร้ขีดจำ�กัด”
ที่เน้นดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
เพื่อมอบสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า ทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำ�หรับการทำ�ธุรกรรมทางการเงินและการทำ�กิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์   รวมทั้งการออกผลิตภัณฑ์บัตร MasterCard World
Elite ที่มอบความคุ้มครองการเดินทางสูงถึง 40 ล้านบาท
พร้อมมอบประสบการณ์ Global Exclusive ในการใช้บริการ
ห้องรับรองพิเศษจากสนามบินทัว่ โลก และยังได้รบั Cash back 1%

เมือ่ มีการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ และสกุลเงินบาท จาก
โรงพยาบาล สโมสรกีฬา สถาบันความงาม เป็นต้น สะดวกสบาย
กับบริการทีจ่ อดรถ ณ ห้างสรรพสินค้าดังใจกลางเมือง EmQuartier
และ GSB Infinite Lounge ที่มีบริการ Concierge Assistance
ประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกประเทศ พร้อม
บริการ Limousine รับส่งสนามบิน และบริการให้คำ�ปรึกษา
ทางการเงินส่วนบุคคล Relationship Manager
นอกจากนี้ ยังคงมุง่ เน้นในเรือ่ งของการพัฒนาทักษะบุคลากร
ของสาขาให้มีความรู้ความชำ�นาญ เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขาย
หน่วยลงทุน และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกค้า
อย่างมืออาชีพ รวมถึงให้ค วามสำ�คัญกับกลุ่ม ทายาทของ
ลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูง ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
The Ultimate Experience By GSB Premier Banking
“Bring your aspiration to reality” ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีการให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน เพื่อเป็นการต่อยอด
และสร้างทัศนคติทด่ี ีให้แก่ลกู ค้ากลุม่ ทายาท ซึง่ จะเป็นกลุม่ ลูกค้า
สำ�คัญในอนาคตของธนาคาร

กลุ่มเกษียณอายุ
ในปี 2560 นี้ ธนาคารเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล
เป็นพิเศษในด้านความมั่นคงทางการเงิน สอดรับกับรัฐบาลที่
ออกมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ จากการที่ไทยกำ�ลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคต (Aged Society) ธนาคาร
จึงได้เปิดธนาคารผู้สูงวัย ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งด้าน
เงินฝากและสินเชื่อ โดยด้านเงินฝากนั้นมีผลิตภัณฑ์สำ�หรับ
บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้แก่ เงินฝากเผื่อ
เรียกพิเศษผู้สูงวัย ที่จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกทุกเดือน  
และเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
เงินฝากเผื่อเรียกทั่วไป เพื่อส่งเสริมการออม และเพิ่มทางเลือก
ในการออมให้แก่ผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ ธนาคารยังเล็งเห็นถึงข้อจำ�กัดในการเข้าถึงบริการ
สินเชือ่ ของผูส้ งู อายุ จึงได้พฒ
ั นาและปรับปรุงหลักเกณฑ์เงือ่ นไข
จนสามารถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ
มากขึ้น ได้แก่ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ (Reverse
Mortgage : RM) ซึ่งเป็นสินเชื่อสำ�หรับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยต่ำ� วงเงินกู้สูงสุดถึงร้อยละ 70 ของราคา
ประเมินหลักทรัพย์ โดยนำ�กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาเป็นหลัก
ประกันในการขอสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดจำ�นอง
ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง โดยธนาคารจ่ายเงินกูเ้ ป็นรายเดือนเข้าบัญชี
เงินฝากเผื่อเรียก
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อีกทั้ง ยังมี สินเชื่อประชารัฐผู้สูงวัย ซึ่งเป็นสินเชื่อสำ�หรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อใช้เป็นทุน หรือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้
นอกระบบ สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี เพื่อส่งเสริมให้
บุตรอุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดาผ่านกระบวนการให้สนิ เชือ่   ซึง่ เป็น
สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ�กว่าลูกค้าทั่วไป และสินเชื่อ
สวัสดิการสำ�หรับข้าราชการบำ�นาญและลูกจ้างประจำ�  (โดยใช้
บำ�เหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกัน) ซึ่งเป็นสินเชื่อสำ�หรับ
ข้าราชการบำ�นาญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ
หรือเพือ่ เป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
หรือชำ�ระหนี้สินเชื่ออื่นๆ จะเห็นได้ว่าสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อ
ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้
มากขึ้น

ธนาคารออมสิน
พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
30%

60+

ประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์
(Aged Society) ในปี 2564 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลก
ที่อยู่ปี 2593 ดังนั้น ธนาคารออมสิน จึงพร้อม
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่างดี

16.9%
2560

21%

2564

2583
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GSB
DIGITAL
BANKING
ปี 2560 ธนาคารได้ปรับปรุงบริการ Mobile Banking (MyMo)
เพือ่ ให้รองรับการทำ�ธุรกรรมของลูกค้าได้มากขึน้ อาทิ MyMo My Card
บริการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ผ่าน QR Code สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่ตอ้ งใช้บตั ร
MyMo Pay บริการโอนเงิน/ชำ�ระเงินผ่าน QR Code ให้กบั ร้านค้าแทนการระบุหมายเลข
บัญชี/เลขบัตรประชาชน/เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ โดยไม่ตอ้ งพกเงินสด Biometric Finger
Scan Login/Transaction เป็นการนำ�เทคโนโลยี Biometric-ลายนิว้ มือ (Finger) มาช่วย
เพิม่ ความปลอดภัยในการเข้าสูร่ ะบบและการทำ�ธุรกรรมต่างๆ นอกจาก Mobile Banking
แล้วธนาคารยังได้พฒ
ั นา GSB PAY ซึง่ เป็นบริการล้�ำ สมัยที่ให้ลกู ค้าสามารถรวมบัตร
เครดิต/บัตรเดบิต ทุกธนาคารไว้ ใน Application เดียว เพือ่ ทำ�การชำ�ระเงินให้กบั ร้านค้า
ผ่าน QR Code โดยไม่ตอ้ งพกบัตร เพิม่ ความสะดวกมากยิง่ ขึน้
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รายงานการวิเคราะห์
ผลการดำ�เนินงาน
และฐานะการเงิน
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01
ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
ภายใต้ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ธนาคารออมสิน
ยุคใหม่ “GSB New ERA : Digi-Thai Banking - Digital
for All Thais” ได้นำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการทางการเงิน
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ล้ำ�สมัย ใช้ง่าย และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยและความรู้
ทางการเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development)
ตลอดจนการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการกำ�กับดูแลและการบริหารความเสี่ยง

เพือ่ เข้าสูม่ าตรฐานสากล ผลประกอบการตามงบการเงินปี 2560
ที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ธนาคาร
ออมสินมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน
2,663,828 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 31,210 ล้านบาท สูงกว่า
ปีก่อน 5,264 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.3 เมื่อรวมรายการ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และกำ�ไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายกับราคาตลาดแล้ว จะมีกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
48,104 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 16,529 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่
หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สุทธิ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สทุ ธิเฉลีย่ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลีย่ (ROE)

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

60,248
4,780
3,242
32,776
9,548

(2,364)
921
505
(838)
(5,364)

(3.9)
19.3
15.6
(2.6)
(56.2)

25,946
31,210
5,629
16,894
31,575
48,104
1/
1/
1.29 / 1.23 1.19 / 1.08
17.651/ / 16.88 18.271/ / 16.59

5,264
11,265
16,529

20.3
200.1
52.3

57,884
5,701
3,747
31,938
4,184

1/ กรณีไม่รวมค่าใช้จา่ ยเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ (ทยอยจ่าย 10 ปี ปี 2560 = 1,430.69 ล้านบาท และปี 2559 = 2,643.13 ล้านบาท)
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รายการที่สำ�คัญในงบกำ�ไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท

1.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ดอกเบีย้
เงินให้สนิ เชือ่ 2/
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
เงินฝาก 3/
เงินรางวัลสลากออมสิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
เงินนำ�ส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิด
รายได้ดอกเบีย้ เฉลีย่ (NIM) 4/

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

104,302
95,481
4,315
4,506
46,418
28,007
11,520
1,007
942
4,942

104,335
95,896
3,741
4,698
44,087
29,337
10,408
896
3,446

(33)
(415)
574
(192)
2,331
(1,330)
1,112
111
942
1,496

(0.0)
(0.4)
15.3
(4.1)
5.3
(4.5)
10.7
12.4
100.0
43.4

57,884
4.26%
2.02%
2.35%

60,248
4.46%
1.97%
2.51%

(2,364)

(3.9)

2/ รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงินที่รวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3/ รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
4/ ตั้งแต่ปี 2560 ธปท. ได้เปลี่ยนฐานการคำ�นวณอัตราส่วน NIM จากเดิม “รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย” เป็น “รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย”

ปี 2560 มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 57,884 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปี 2559 จำ�นวน 2,364 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 ที่สำ�คัญจาก
การตั้งสำ�รองดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ ส่วนเพิม่ และการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาระบบ SFIs ในอัตราทีส่ งู กว่าปีกอ่ น ส่งผลให้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ และเงินรางวัลสูงกว่าปีกอ่ น ประกอบกับรายได้ดอกเบี้ยลดลง (ตามพอร์ตสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม่ อาชีพและสวัสดิการ
ที่เป็นข้อตกลงหน่วยงานลดลง โดยสินเชื่อที่เติบโตสูงมาจากสินเชื่อแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ�) ทำ�ให้มี
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.35
1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิตอ่ รายได้รวมสุทธิ

2560

2559

6,461
760
5,701
8.47%

5,368
588
4,780
7.00%

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

1,093
172
921

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

20.4
29.3
19.3
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ปี 2560 มีรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,701 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559
จำ�นวน 921 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.3 ที่สำ�คัญจากรายได้จากธุรกิจบัตรและ
บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่
ผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต Mobile Banking (MyMo) QR Payment (MyMo Pay
และ GSB Pay) รายได้จากค่านายหน้า / รับชำ�ระเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียม
สินเชื่อ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ ธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการ MyMo My Card บริการ
ถอนเงินสดผ่านเครือ่ ง ATM โดยไม่ใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มีนาคม
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพือ่ จูงใจให้ลกู ค้ามาสมัครและใช้บริการมากขึน้

19.3%
ปี 2560 มีรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
สูงกว่าปี 2559 จำ�นวน 921 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 19.3 ที่สำ�คัญจากรายได้จากธุรกิจ
บัตรและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
รองรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่

หน่วย : ล้านบาท

1.3 รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
รวมรายได้จากการดำ�เนินงานอืน่
รายได้จากการดำ�เนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

90

184

(94)

(51.1)

257
2,389
1,011
3,747
5.56%

22
1,956
1,080
3,242
4.75%

235
433
(69)
505

1,068.2
22.1
(6.4)
15.6

ปี 2560 มีรายได้จากการดำ�เนินงานอื่น 3,747 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 จำ�นวน 505 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6
จากเงินปันผลหน่วยลงทุน เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และหุน้ สามัญ การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าหน่วยลงทุนทีต่ ง้ั ไว้ปกี อ่ น ขณะที่
มีรายการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และกำ�ไรจากทรัพย์สินรอการขายต่ำ�กว่าปีก่อน
1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
เงินบำ�เหน็จรางวัลกรรมการและพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชือ่
ค่าใช้จา่ ยอืน่
รวมค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ

2560

2559

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%

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

(2,097)
684
5
(340)
910
(838)

(12.6)
21.3
0.1
(9.8)
21.6
(2.6)

ปี 2560 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น 31,938 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปี 2559 จำ�นวน 838 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6
รายการที่สำ�คัญ ได้แก่
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 2,097 ล้านบาท (ปี 2559 มีโครงการ Early Retirement)
• ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชือ่ ลดลง 340 ล้านบาท (ตามยอดคงเหลือเงินให้สนิ เชือ่ ข้อตกลงกับหน่วยงานทีล่ ดลง)
• ขณะที่ ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 910 ล้านบาท (ค่าโฆษณาและค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
• เงินบำ�เหน็จรางวัลกรรมการและพนักงานเพิ่มขึ้น 684 ล้านบาท (จัดสรรตามผลประกอบการ)
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

หน่วย : ล้านบาท

1.5 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่าและการปรับโครงสร้างหนี้
หนีส้ ญู
หนีส้ งสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้
รวมหนีส้ ญู หนีส้ งสัยั จะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
และการปรับโครงสร้างหนี้

2560

2559

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

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)

ในปี 2560 ธนาคารมีหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 4,184 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปีก่อน 5,364 ล้านบาท ที่สำ�คัญจากปริมาณ
NPLs ที่เพิ่มขึ้นต่ำ�กว่าปีก่อน และการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญลดลงตามพอร์ตของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อธนาคาร
ประชาชน สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อสถาบันการเงิน และสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนที่ลดลง ตามลำ�ดับ โดยมีการตั้งสำ�รองส่วนเกิน
(General Provision) จำ�นวน 2,000 ล้านบาท เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร

02
ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อ 1/

หนีส้ นิ รวม

เงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 2/

ส่วนของทุน

2560

2,663,828
394,910
237,395
2,014,123
2,461,939
2,256,312
201,889

2559

2,509,588
324,962
283,604
1,901,851
2,339,181
2,159,136
170,407

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

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 จำ�นวน 216,731 ล้านบาท

และในปี 2559 จำ�นวน 306,891 ล้านบาท

2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2560 จำ�นวน 21,189 ล้านบาท และ

ในปี 2559 จำ�นวน 21,795 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2560 สินทรัพย์รวมของธนาคารมีจำ�นวน 2,663,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำ�นวน 154,240 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.1 จากการระดมเงินฝากด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านิยมและการออกหุ้นกู้ รวมทั้งมีสว่ นเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ โดยนำ�เงินไป
ลงทุนหาผลประโยชน์จากการให้สนิ เชือ่ และลงทุนในตลาดเงิน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 เงินให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมียอดเงินให้สนิ เชือ่ จำ�นวน 2,014,123 ล้านบาท (รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่สถาบันการเงินและสหกรณ์)
เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2559 จำ�นวน 112,272 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.9 โดยมีสดั ส่วนสินเชือ่ แก่บคุ คลรายย่อย ร้อยละ 65.0 สินเชือ่ แก่
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ร้อยละ 28.3 และสินเชือ่ แก่ภาคธุรกิจเอกชนร้อยละ 6.7 ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
• สินเชื่อแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เพิม่ ขึน้ 118,652 ล้านบาท (ร้อยละ 26.3) ทีส่ �ำ คัญจากการให้
กูแ้ ก่กระทรวงการคลัง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขณะที่มีการรับคืนเงินกู้
จากสถาบันการเงิน (โครงการ Soft Loan และ ธ.ก.ส.)
• สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย
ลดลง 23,272 ล้านบาท (ร้อยละ 1.8) ส่วนใหญ่จากสินเชือ่
เพือ่ พัฒนากลุ่มอาชีพ และสินเชื่อแก่ประชาชนฐานราก (สินเชื่อ
เพื่อสังคมและชุมชน และสินเชื่อธนาคารประชาชน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- สินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่ อาชีพ ลดลง 37,885 ล้านบาท (ครู
และบุคลากรทางการศึกษา) สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน
ลดลง 3,979 ล้านบาท และสินเชื่อธนาคารประชาชน
ลดลง 1,747 ล้านบาท สินเชือ่ บุคคล ลดลง 777 ล้านบาท
จากยอดรับคืน และปิดบัญชีช�ำ ระหนี้ รวมทัง้ การระมัดระวัง
การให้สินเชื่อ
- ขณะที่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 9,738 ล้านบาท
สินเชือ่ ธุรกิจห้องแถว เพิม่ ขึน้ 4,228 ล้านบาท และสินเชือ่
แก้ไขหนี้สินภาคประชาชน เพิ่มขึ้น 4,069 ล้านบาท
รวมทั้ง สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด เพิ่มขึ้น
2,555 ล้านบาท  

• สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจเอกชน
เพิม่ ขึน้ 16,892 ล้านบาท (ร้อยละ 14.3) จากการขยายธุรกิจ
ของแต่ละกลุม่ ผูป้ ระกอบการและการสนับสนุนธุรกิจ SMEs จาก
ภาครัฐ

8.3%

สง

ประชาชนฐานราก

28.3%

ป 2560 1/

39.6%
บุคคลทั่วไป

ภาครัฐและสถาบันฯ

6.7%

ภาคธุรกิจเอกชน

17.1%

เพ�่อที่อยูอาศัย

8.7%

5

ประชาชนฐานราก

23.7%

ภาครัฐและสถาบันฯ

43.8%
บุคคลทั่วไป

ป 2559 1/

6.2%

ภาคธุรกิจเอกชน

17.6%

เพ�่อที่อยูอาศัย

1/ รวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2560 จำ�นวน 216,731 ล้านบาท

และในปี 2559 จำ�นวน 306,891 ล้านบาท
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33.5

เผื่อเร�ยก
เผื่อเร�ยกพ

สงเครา

35.2%

เผื่อเร�ยกและ
เผื่อเร�ยกพ�เศษ

โดยมีจำ�นวนลูกค้าสินเชื่อในแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี้

หน่วย : จำ�นวนราย

กลุ่มลูกค้า

2560

กลุม่ ลูกค้าบุคคล
กลุม่ นักเรียน / นักศึกษา
กลุม่ วัยเริม่ ทำ�งาน
กลุม่ รายได้ปานกลาง
กลุม่ สินทรัพย์สงู
กลุม่ เกษียณอายุ
กลุม่ ลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
กลุม่ บุคลากรภาครัฐ
กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
กลุม่ ผูเ้ ริม่ ประกอบธุรกิจรายย่อย
กลุม่ อาชีพอิสระรายย่อย
กลุม่ องค์กรวิสาหกิจชุมชน / กลุม่ ออมทรัพย์
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ
องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ (บริษทั )
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ / 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

2.2 เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก
318.3%
ธันวาคม

ณ วันประชาชนฐานราก
ที่
2560 มีเงินฝากจำ�นวน 2,206,312
ล้านบาท (รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) เพิม่ ขึน้
จากสิน้ ปี 2559 จำ�นวน 47,176 ล้านบาท หรื28.3%
อร้อยละ 2.2 และเมือ่
ภาครัฐและสถาบันฯท
รวมตราสารหนี้ที่ออก (หุ้นกู้) จะมี
เ
งิ
น
ฝากและตราสารหนี
้ อ่ี อก
1/
ป
2560
(รวมเงินฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จำ�นวน 2,256,312
39.6%
6.7% นบาท หรือ
ล้านบาท
่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2559 จำ�นวน 97,176
บุคคลทัเพิ
่วไปม
ภาคธุรกิล้จาเอกชน
ร้อยละ 4.5 จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีเงื่อนไขและอัตรา
17.1%น เงินฝากเผือ่ เรียก
ผลตอบแทนที่จูงใจของเงินฝากสลากออมสิ
เพ�่อที่อยูอาศัย
และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ รวมทั้ง มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และส่งเสริมการออมในวั
นสำ�คัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
8.7%
วันเด็ก และโปรโมชั
น่ เงินฝากในงานมหกรรมการเงินต่างๆ เป็นต้น
ประชาชนฐานราก
เพือ่ รองรับเงินฝากที่ทยอยครบกำ�หนด 23.7%
และเตรียมสภาพคล่อง
ภาครัฐฐและสถาบั
ฯ
สำ�หรับปล่อยสินเชือ่ ตามพันธกิจและนโยบายรั
ทัง้ นี้ นธนาคารมี
การระดมเงินโดยการออกหุ
น้ กูธ้ นาคารออมสิน อายุ 5 ปี วงเงิน
ป 2559 1/
6.2%Fund กับเงินกู้
50,00043.8%
ล้านบาท เพือ่ บริหารต้นทุนโดย Match
ภาคธุรกิจเอกชน
ระยะยาว
่ ไปตั ราดอกเบีย้ คงที่ (Soft Loan)
บุคคลทัที่วอ
17.6%

เพ�่อที่อยูอาศัย

สัดส่วน (%)

5.2%
สงเคราะหชีว�ต

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

2.2%
ตราสารหนี้ที่ออก (หุนกู)

22.1%

0.3%

ตราสารท

อื่นๆ

ป 2560 2/

8.6%

40.0%

ตราสาร
ภาคเอกชน

สลากออมสิน

4.6%

33.5%

เผื่อเร�ยกและ
เผื่อเร�ยกพ�เศษ

5.7%

ตราสารหนี้
ตางประเทศ

18.8% ประจำ

1

0.3% อื่นๆ

ต

สงเคราะหชีว�ต

35.2%

เผื่อเร�ยกและ
เผื่อเร�ยกพ�เศษ

6.5%

ป 2559 2/

ตราสาร
ภาคเอกชน

38.7%

สลากออมสิน

5.9%

ตราสารหนี้
ตางประเทศ

20.1% ประจำ

2/ รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ในปี 2560 จำ�นวน 21,189 ล้านบาท และ

ในปี 2559 จำ�นวน 21,795 ล้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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โดยมีจำ�นวนลูกค้าเงินฝากในแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี้
กลุ่มลูกค้า

2560

กลุม่ ลูกค้าบุคคล
กลุม่ นักเรียน / นักศึกษา
กลุม่ วัยเริม่ ทำ�งาน
กลุม่ รายได้ปานกลาง
กลุม่ สินทรัพย์สงู
กลุม่ เกษียณอายุ
กลุม่ ลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
กลุม่ บุคลากรภาครัฐ
กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
กลุม่ ผูเ้ ริม่ ประกอบธุรกิจรายย่อย
กลุม่ อาชีพอิสระรายย่อย
กลุม่ องค์กรวิสาหกิจชุมชน / กลุม่ ออมทรัพย์
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ
องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ (บริษทั )
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ / 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

5.2%

2.3 เงินลงทุนสุทธิ

28.3%

หน่วย : จำ�นวนราย

สงเคราะหชีว�ต

2.2%
ตราสารหนี้ที่ออก (หุนกู)

0.3%

อื่นๆ

เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำ นวน 237,395
2/
ป 2560
40.0%
ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2559 จำ�นวน
46,209
ล้านบาท
หรือ
สลากออมสิ
6.7%
ร้อยละ 16.3 โดยเฉพาะเงินลงทุนในพันธบัตรธปท.ระยะสั้น น
ภาคธุรกิจเอกชน
33.5%
พันธบัตรรัฐบาล และพั
นธบัตรต่างประเทศ ตามลำ�ดับ จากยอด
เผื่อเร�ยกและ
ครบกำ
�
หนดรวมกว่
า
113,000
%
เผื่อเร�ยกพ�เศษ ล้านบาท และการขายเพื่อทำ�กำ�ไร
ยูอาศัย
18.8%
ประจำ น ทัง้ นี้
รวมทั้ง การปรับพอร์ตตามแผนและกลยุ
ทธ์การลงทุ
ธนาคารเน้นลงทุนต่อในตราสารหนีภ้ าครัฐทีป่ ราศจากภาระผูกพัน
0.3%
เพือ่ การบริหารสภาพคล่อ5.7%
ง โดยพิจารณาเงิ
นลงทุอื่นนๆในหลักทรัพย์
สงเคราะห
ช
ว
ี
ต
�
ทีม่ แี นวโน้มดี และมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ตามกรอบนโยบาย
23.7%
ภาครัฐและสถาบันฯ การลงทุนของธนาคาร
ภาครัฐและสถาบันฯ

35.2%

เผื่อเร�ยกและ
เผื่อเร�ยกพ�เศษ

6.2%

ภาคธุรกิจเอกชน

%

อยูอาศัย

ป 2559 2/

38.7%

สลากออมสิน

22.1%

สัดส่วน (%)

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
0.3% ตราสารอนุพันธ

ตราสารทุน

8.6%

ป 2560

ตราสาร
ภาคเอกชน

4.6%

64.4%

ตราสารหนี้
ภาครัฐ

ตราสารหนี้
ตางประเทศ

16.9%

ตราสารทุน

0.1%

ตราสารอนุพันธ

6.5%

ตราสาร
ภาคเอกชน

5.9%

70.6%

ป 2559

ตราสารหนี้
ภาครัฐ

ตราสารหนี้
ตางประเทศ

2.4 ส่วนของทุน
20.1% ประจำ
ส่วนของทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำ นวน 201,889 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2559 จำ�นวน 31,482 ล้านบาท
หรือร้อยละ 18.5 จากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี จำ�นวน 31,210 ล้านบาท และมีสว่ นเกินทุนเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จำ�นวน 24,166 ล้านบาท
(จากการตีราคาทีด่ นิ จำ�นวน 17,548 ล้านบาท และจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย (Mark to Market) จำ�นวน 6,618 ล้านบาท)
ขณะทีน่ �ำ เงินส่งกระทรวงการคลังในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 16,623 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
(TAS 19) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำ�นวน 7,271 ล้านบาท
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2.5 เงินกองทุนตามกฎหมาย
ธนาคารได้คำ�นวณเงินดำ�รงกองทุนตามแนวทาง Basel II ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ครอบคลุมประเภทความเสี่ยง
และสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์และภาระผูกพันทั้งสิ้นของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น
จำ�นวน 157,845 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.47 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำ�หนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ร้อยละ 8.5 ที่
กำ�หนดโดย ธปท. โดยเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จำ�นวน 150,028 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของสินทรัพย์ถว่ งน้�ำ หนักตามความเสีย่ ง
ทัง้ สิน้ (ส่วนใหญ่มาจากกำ�ไรสะสมหลังหักเงินนำ�ส่งกระทรวงการคลังในแต่ละปี)
ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมกำ�ไรสุทธิงวดครึ่งหลังของปี ซึ่งหากนับรวมกำ�ไรสุทธิงวดครึ่งปีหลังตามที่กระทรวงการคลังจัดสรร
เพิ่มเติมหลังสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว จะทำ�ให้ธนาคารมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนทัง้ สิน้
สินทรัพย์ถว่ งน้�ำ หนักตามความเสีย่ งทัง้ สิน้
เงินกองทุนทัง้ สิน้ : สินทรัพย์ถว่ งน้�ำ หนักตามความเสีย่ งทัง้ สิน้
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 : สินทรัพย์ถว่ งน้�ำ หนักตามความเสีย่ งทัง้ สิน้

2560

2559

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%

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

11,842
(915)
10,927
(7,049)

8.6
(10.5)
7.4
(0.6)

หน่วย : ล้านบาท
2.6 คุณภาพเงินให้สินเชื่อ
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (gross NPLs)
สัดส่วนต่อเงินให้สนิ เชือ่ ทัง้ สิน้ (ร้อยละ)
สินเชือ่ ด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (net NPLs)
สัดส่วนต่อเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิ (ร้อยละ)
สำ�รองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามงบการเงิน
สัดส่วนต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)
สำ�รองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ต่�ำ ตามเกณฑ์ ธปท.
สำ�รองทีก่ นั ไว้แล้วต่อสำ�รองทีพ่ งึ กัน (ร้อยละ)

2560

2559

41,203
2.05
12,882
0.66
55,405
134.47
54,301
102.03

38,720
2.04
11,507
0.62
52,867
136.54
47,889
110.39

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

2,483

6.4

1,375

11.9

2,538

4.8

6,412

13.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) จำ�นวนทั้งสิ้น
41,203 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.05 ของเงินให้สนิ เชือ่ ทัง้ สิน้ (รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่สถาบันการเงินทีเ่ ป็นรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน) เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำ�นวน 2,483 ล้านบาท ที่มีอัตรา gross NPLs ร้อยละ 2.04 สำ�หรับสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ
หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (net NPLs) ณ สิ้นปี 2560 มีจำ�นวน 12,882 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.66 ของเงินให้สินเชื่อสุทธิ
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำ�นวน 1,375 ล้านบาท ที่มีอัตรา net NPLs ร้อยละ 0.62
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ�นวน 55,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำ�นวน
2,538 ล้านบาท โดยเฉพาะค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ
ห้องแถว และสินเชื่อบุคคลประเภทสินเชื่อสวัสดิการ ตามลำ�ดับ จากการเลื่อนชั้นหนี้เป็นชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ และชั้นสงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น รวมถึง สินเชื่อที่มีความเสี่ยงจะเป็น NPLs ในอนาคต นอกจากนี้ มีการตั้งสำ�รองส่วนเกิน (General Provision) จำ�นวน
2,000 ล้านบาท เพิ่มเติมตามนโยบายธนาคาร  
ทั้งนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินสูงกว่าเงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 1,104 ล้านบาท

2.7 แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์ตามงบการเงิน จำ�นวน 2,663,828 ล้านบาท โดยมีหนีส้ นิ รวมจำ�นวน 2,461,939 ล้านบาท
และส่วนของทุน จำ�นวน 201,889 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของทุนเท่ากับ 12.2 เท่า
แหล่งทีม่ าของเงินทุนของธนาคารทีส่ �ำ คัญประกอบด้วย เงินรับฝาก คิดเป็นร้อยละ 82.8 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ คิด
เป็นร้อยละ 4.2 และตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่ แหล่งใช้ไปของเงินทุนของธนาคารที่
สำ�คัญประกอบด้วย เงินให้สนิ เชือ่ คิดเป็นร้อยละ 73.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 17.4 และเงินลงทุนสุทธิ
คิดเป็นร้อยละ 8.9
ทัง้ นี้ เงินฝากทีม่ อี ายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีจ�ำ นวนมากกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนทีม่ อี ายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ซึง่ ถือว่าเป็นปกติของ
ธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตาม เงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาของธนาคารโดยส่วนใหญ่ เมือ่ ครบกำ�หนดจะมีการฝากต่อในผลิตภัณฑ์ใหม่ทธ่ี นาคาร
ออกมารองรับในช่วงนัน้ ๆ โดยธนาคารจัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน เงินให้สนิ เชือ่ เพือ่ ให้สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและ
สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินได้
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ระยะเวลา ≤ 1 ปี
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
ระยะเวลา > 1 ปี
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
รวม
แหล่งใช้ไปของเงินทุน
ระยะเวลา ≤ 1 ปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
ระยะเวลา > 1 ปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
รวม
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

2560

สัดส่วน
(%)

2559

สัดส่วน
(%)

เปลี่ยนแปลง (yoy)
เพิ่ม (ลด)
%

1,508,677
1,399,733
108,944
837,651
785,389
2,262
50,000
2,346,328

64.3
59.7
4.6
35.7
33.5
0.1
2.1
100.0

1,461,968
1,365,579
96,389
776,686
771,762
4,924
2,238,654

65.3
61.0
4.3
34.7
34.5
0.2
0.0
100.0

46,709
34,154
12,555
60,965
13,627
(2,662)
50,000
107,674

3.2
2.5
13.0
7.8
1.8
(54.1)
100.0
4.8

816,647
422,087
71,628
322,932
1,829,076
40,582
165,110
1,623,384
2,645,723

30.9
16.0
2.7
12.2
69.1
1.5
6.2
61.4
100.0

902,905
454,661
146,634
301,610
1,607,319
25,129
136,835
1,445,355
2,510,224

36.0
18.1
5.9
12.0
64.0
1.0
5.4
57.6
100.0

(86,258)
(32,574)
(75,006)
21,322
221,757
15,453
28,275
178,029
135,499

(9.6)
(7.2)
(51.2)
7.1
13.8
61.5
20.7
12.3
5.4

2.8 การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก และอัตราส่วนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือน
ระดับความเสี่ยงที่กำ�หนดของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซึง่ จะมีการทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกรรมธนาคารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และมี
การกำ�หนดเพดานความเสี่ยงและสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยงสำ�หรับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก เพื่อให้ธนาคาร
มีสินทรัพย์สภาพคล่องทีเ่ พียงพอต่อการดำ�เนินงาน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (ALCO) ทำ�หน้าที่ในการควบคุม
ดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอในการดำ�เนินงาน และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง ด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและระบบการรายงานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น
2.9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำ�นวน 30,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2559 จำ�นวน 1,156 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 ประกอบด้วย
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน จำ�นวน 73,424 ล้านบาท โดยมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน จำ�นวน 43,681 ล้านบาท และมีหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจำ�นวน 71,001 ล้านบาท ขณะที่
สินทรัพย์ดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 188,106 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำ�นวน 54,795 ล้านบาท ที่สำ�คัญจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
จำ�นวน 176,723 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วม จำ�นวน 235 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขาย
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ จำ�นวน 46 ล้านบาท ขณะทีม่ เี งินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำ�นวน 119,758 ล้านบาท
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำ�นวน 2,002 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน
390 ล้านบาท เงินสดจ่ายในการซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จำ�นวน 46 ล้านบาท และเงินสดจ่ายสิทธิการเช่า จำ�นวน 13 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 19,787 ล้านบาท จากการระดมเงิน โดยออกตราสารหนี้ระยะยาว (หุ้นกู้)
จำ�นวน 50,000 ล้านบาท ขณะที่เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน จำ�นวน 16,623 ล้านบาท และเงินกู้ยืม
ระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว จำ�นวน 13,590 ล้านบาท
2.10 อันดับความน่าเชื่อถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารคงที่จากสิ้นปี 2559 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดอันดับ
เครดิต ทริสเรทติง้ (TRIS Rating) โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติง้ ต่อสถานะทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งและผลประกอบการ
ทางการเงินที่ดีของธนาคาร รวมทั้งความเป็นไปได้ในระดับสูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเมื่อธนาคารมีปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 กำ�หนดไว้ว่า ข้อผูกพันต่างๆ ของธนาคารออมสินในส่วนของการชำ�ระคืน
เงินต้นเงินกู้ยืม ตลอดจนดอกเบี้ยเงินฝาก และการจ่ายชำ�ระหนี้อื่นๆ นั้นจะได้รับการคํ้าประกันโดยรัฐบาลทั้งสิ้น มีรายละเอียดดังนี้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

TRIS Rating
อันดับเครดิตองค์กร
แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินจิ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

AAA
Stable

AAA
Stable
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03
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานกับเป้าหมายแผนงาน
โครงการ ปี 2560 ที่สำ�คัญ
ธนาคารออมสินมีการจัดทำ�แผนวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำ�ปี และแผนธุรกิจรายกลุ่มลูกค้าเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการจัดทำ�แผนได้บูรณาการเข้ากับแนวคิดระบบ BSC, EVM, Risk Management และระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับ
กลุ่ม/สายงาน/ฝ่าย/ภาค และมีการสื่อสารแผนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัด (KPIs) จากระดับ
ธนาคารถึงระดับบุคคล
ณ สิ้นปี 2560 มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
ด้านการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แผน

ผล

วิเคราะห์ผลต่างจากแผน

กำ�ไรสุทธิ

21,000

31,210

จากการสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น
ต่ำ�กว่าแผน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน และ
การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประกอบกับ รายได้จาก
การดำ�เนินงานอืน่ สูงกว่าแผน

เงินฝากเพิม่ สุทธิ
(รวมหุน้ กู)้

64,000

97,176

จากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เงินฝาก และสลากออมสินพิเศษ รวมทัง้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และกระตุ้นยอดขายต่อเนื่องทัง้ ปี
อีกทั้ง มีการออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้) จำ�นวน 50,000 ล้านบาท
เพื่อบริหารต้นทุน โดย Match Fund กับเงินกู้ระยะยาว อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่ (Soft Loan)

สินเชือ่ เพิม่ สุทธิ

58,000

112,272

จากสินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพือ่ ลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พืน้ ฐาน สินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สินเชือ่ ธุรกิจ
SMEs และสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ ใช้จา่ ยฉุกเฉิน ภายใต้โครงการแก้ไข
ปัญหาหนีน้ อกระบบ

NPLs ของสินเชือ่ รวม
(ร้อยละ)

2.20

2.05

จากการเร่งรัดและติดตามหนี้ และการลงพืน้ ทีข่ องทีมงานบริหารหนี้
และกฎหมายร่วมกับภาค/เขต/สาขา รวมทั้ง การออกมาตรการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าทั่วไป โดยผ่อนปรนเงื่อนไขการ
ชำ�ระหนี้ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจน เพิม่ การจัดตัง้ ศูนย์ยอ่ ยควบคุมและบริหารหนี้

NIM (ร้อยละ)

2.45

2.35

จากการตั้งสำ�รองดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตส่วนเพิ่ม และ
การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาระบบ SFIs ในอัตราทีส่ งู กว่า
ปีก่อน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลสูงกว่าปีก่อน
ประกอบกับรายได้ดอกเบีย้ ลดลง ตามพอร์ตสินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่
อาชีพ และสวัสดิการทีล่ ดลง โดยสินเชือ่ ทีเ่ ติบโตสูง มาจากสินเชือ่
ภาครัฐทีม่ ผี ลตอบแทนค่อนข้างต่�ำ

Cost/Income
(ร้อยละ)

48.51

47.43

จากค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นต่ำ�กว่าแผน จากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
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ด้านที่มิใช่การเงิน

1. ด้านการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
ส่งเสริมการออมและสร้างวินยั ทางการเงิน
• เด็กและเยาวชน

• ประชาชนทัว่ ไป

2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

3. ด้านช่องทางการให้บริการ
เปิดสาขา/หน่วยให้บริการ/บูธแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ

การให้บริการเครือ่ ง Self Service

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และอืน่ ๆ

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2560

• เปิดธนาคารโรงเรียนเพิม่ 60 แห่ง รวมเปิดดำ�เนินการแล้ว 1,268 แห่ง
• จัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน มีนกั เรียนเข้าร่วม 20,010 คน
• จัดการประกวดดนตรี มีนกั เรียนเข้าร่วม 8,096 คน
- จัดประกวด Symphonic Band มีนกั เรียนเข้าร่วม 1,029 คน
- จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ 7,067 คน
• สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิชาการ มีนกั เรียนเข้าร่วม 195,077 คน
- คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนกั เรียนเข้าร่วม 183,027 คน
- ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัตศิ าสตร์ มีนกั เรียนเข้าร่วม 12,050 คน
• จัดกิจกรรมค่ายก้าวใหม่ ใจสีชมพู เพือ่ พัฒนาศักยภาพเยาวชนในความดูแล
ของกรมคุมประพฤติ 10 ครัง้
• สนับสนุนเงินในโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ตชด. 11 แห่ง  
• พัฒนากลุม่ องค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
- จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ 1,130 แห่ง 2,265 คน
- จัดประกวดการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนดีเด่น 174 รางวัล
• จัดอบรม Financial Literacy 17,281 คน         
• จัดกิจกรรมตลาดนัดสีชมพู 11 แห่ง มีรา้ นค้าเข้าร่วม 1,714 ร้าน
• ประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู 10 ชุมชน
• เงินฝากออมสินประเภทใหม่ ได้แก่ เงินฝากเผือ่ เรียกพิเศษ 5 เดือน, 10 เดือน,
4 เดือน (รอบ 2), ผูส้ งู วัย, 14 เดือน (รอบ 2) , 5/10, 7 เดือน (1/61), 11 เดือน
• สินเชือ่ ออมสินประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชือ่ ประชารัฐผูส้ งู วัย, สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับ
ผูส้ งู อายุ (Reverse Mortgage), สินเชือ่ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ทีป่ ระสบ
ภัยพิบัติ, สินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า, สินเชื่อ Street Food
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital Branch 5 แห่ง
สาขา 10 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 1,059 แห่ง
หน่วยให้บริการ รวมทัง้ สิน้ 22 แห่ง
บริการธนาคารชุมชน 456 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 461 แห่ง
บูธแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 4 แห่ง รวมทัง้ สิน้ 21 แห่ง
เครือ่ ง ATM รวมทัง้ สิน้ 6,369 เครือ่ ง
เครือ่ งปรับสมุดอัตโนมัติ รวมทัง้ สิน้ 1,086 เครือ่ ง
เครือ่ งฝากเงินอัตโนมัติ รวมทัง้ สิน้ 68 เครือ่ ง
เครือ่ งฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ รวมทัง้ สิน้ 1,003 เครือ่ ง
เครือ่ งบริการธุรกรรมด้านการเงินอัตโนมัติ รวมทัง้ สิน้ 5 เครือ่ ง
เปิดให้บริการ MyMo My Card
เปิดให้บริการ MyMo Merchant
เปิดให้บริการ MyMo Pay/GSB Pay
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ผลการดำ�เนินงาน ปี 2560

4. ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์กร
• พัฒนาระบบงาน Risk Data Mart  
ระบบงาน
• พัฒนาแบบจำ�ลอง Credit Risk Rating Model : CRR Model สินเชือ่ ธุรกิจ เป็นระบบ Online
• พัฒนาระบบรายงานข้อมูลต้องสงสัยบัตรเครดิตรองรับการออกรายงานธุรกรรมต้องสงสัยบัตรเครดิต
• พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า Data Quality
• พัฒนาระบบสรรหาพนักงาน (e-Testing)
• จัดตัง้ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 6 ศูนย์
กระบวนการ
• จัดตัง้ ศูนย์อนุมตั สิ นิ เชือ่ รายย่อยบัตรเครดิตและบัตรเงินสด 1 ศูนย์
• ปรับปรุงกระบวนการ 79 กระบวนการ                       
พัฒนาทรัพยากรบุคลากร • ฝึกอบรม/สัมมนา 42,047 คน 384 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) รองรับธุรกิจ 19 หลักสูตร (ผูเ้ ข้ารับการอบรม 14,815 คน)
2) รองรับการปฏิบตั กิ าร 28 หลักสูตร (ผูเ้ ข้ารับการอบรม 10,130 คน)
3) รองรับนโยบาย 277 หลักสูตร (ผูเ้ ข้ารับการอบรม 9,443 คน)
4) Training Roadmap 54 หลักสูตร (ผูเ้ ข้ารับการอบรม 7,316 คน)
5) พัฒนาผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง (Successor) 3 หลักสูตร (ผูเ้ ข้ารับการอบรม 194 คน)
6) การบริหารจัดการคนเก่งคนดี (Talent) 2 หลักสูตร (ผูเ้ ข้ารับการอบรม 60 คน)
7) GSB Idea 1 หลักสูตร (ผูเ้ ข้ารับการอบรม 89 คน)
• e-learning 19,789 คน 100 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) 35 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 14,080 คน)
2) ด้านการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการป้องกันการทุจริต
   17 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 46,841 คน)
3) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 11 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 24,487 คน)
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 6 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 19,517 คน)
5) ด้านการขายและการให้บริการ 3 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 763 คน)
6) ด้านสินเชือ่ 3 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 480 คน)
7) ด้านอืน่ ๆ 25 หลักสูตร (ผูเ้ ข้าเรียน 17,689 คน)
• Successor 194 คน แบ่งเป็น
1) ระดับผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน รองรับตำ�แหน่ง รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน 31 คน
2) ระดับผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย/ภาค รองรับตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน 92 คน
3) ระดับรองผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย/ผูอ้ �ำ นวยการเขต รองรับตำ�แหน่ง ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย/ผูอ้ �ำ นวยการภาค
  71 คน
• Talent/Young Leadership 60 คน
• ให้ทนุ การศึกษาพนักงาน 48 ทุน เป็นทุนปริญญาโทภายในประเทศแบ่งเป็น
  1) MBA Online 27 ทุน ได้แก่
- สาขาการเงิน 11 ทุน
- สาขาการตลาด 16 ทุน
2) ทุนปริญญาโทภายในประเทศ 21 ทุน ได้แก่
- สาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การเงินประยุกต์ วิศวกรรมการเงิน การบริหารความเสีย่ ง 10 ทุน
- สาขาการตลาด การบริหารตลาด 8 ทุน
- สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ 2 ทุน
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 ทุน
ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับปี 2560 จำ�นวน 36,750 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 28,672 ล้านบาท รวมกับส่วนที่ประหยัดได้จำ�นวน
1,422 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82 ของงบประมาณ โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายดำ�เนินงานรวมส่วนที่ประหยัดได้คิดเป็นร้อยละ 84
ของงบประมาณ
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04
ผลการดำ�เนินงานโครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ
โครงการธุรกรรมตามนโยบายรัฐ

1.
   
2.
   

โครงการสินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการอาชีพอิสระ
รายย่อยที่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในปี 2553
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบกิจการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคาร
    ออมสินให้แก่นคิ ม/สวน/เขตอุตสาหกรรม
4. โครงการสินเชือ่ เพือ่ ก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม
    อุตสาหกรรม
5. โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ ะดับหมูบ่ า้ น
6. โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
    ผูป้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
7. โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
    ผูป้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
    ระยะที่ 2
8. โครงการบ้านประชารัฐ
9. โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ ช่วยเหลือชาวประมง
    “ประมงไทยก้าวไกลสูส่ ากล”
10. โครงการมาตรการสินเชือ่ ประชารัฐเพือ่ ประชาชน
11. โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรและ
    เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สำ�หรับผูป้ ระกอบกิจการ
     วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
12. โครงการมาตรการประชารัฐเพือ่ แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ
    ประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล
13. โครงการสินเชือ่ ประชารัฐเพือ่ ประชาชน (ผูป้ ระสบภัยพิบตั )ิ     
14. โครงการสินเชือ่ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีป่ ระสบภัยน้�ำ ท่วม
ปี 2560   
15. โครงการสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ ใช้จา่ ยฉุกเฉิน
					

รวม

ระยะเวลา
โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวน
ราย

เงินให้สินเชื่อ
คงเหลือ
(ล้านบาท)

2553-2559

2,000

126

0.17

2553-2556
ขยายระยะเวลา
ครัง้ ที่ 1 ถึงสิน้ ปี 2557
ครัง้ ที่ 2 ถึงสิน้ ปี 2560
ครัง้ ที่ 3 ถึงสิน้ ปี 2565
2556-2571

25,000

12

13,285

15,000

5

1,951

2556-2571

3,546

1

1,998

2558-2566
2558-2565

30,000
100,000

20,619
18

19,395
76,657

2559-2566

50,000

17

33,611

2559-2589
2559-2567

20,000
500

5,826
304

4,336
333

2559-2564
2559-2567

ไม่ก�ำ หนด
30,000

33,506
17

852
23,889

2559-2579

ไม่ก�ำ หนด

10,119

5,716

2560-2565
2560-2565

4,000
2,500

4,659
3

160
2

2560-2565

5,000

108,761

4,189

183,993

186,374
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ทิศทางและนโยบาย
การดำ�เนินงาน
ในปี 2561

ธนาคารได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำ�เนินงาน
โดยน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณา
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย
Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
แนวนโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ (SOD) แนวนโยบายการดำ�เนินงาน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Policy Guideline for SFIs)
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ตลอดจนทิศทางการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลทาง
ด้านพฤติกรรมลูกค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และกฎระเบียบ
ของหน่วยงานกำ�กับ ที่เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ในการ
ตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียอย่างสมดุล และการปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
สูม่ าตรฐานสากล โดยกำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
ทิศทางการดำ�เนินงาน สำ�หรับแผนวิสาหกิจปี 2561 - 2565
ไว้ดงั นี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำ�ในการส่งเสริมการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

01

02

ส่งเสริมการออมและสร้างวินัย
ทางการเงิน

สนับสนุนการลงทุนและ
การพัฒนาประเทศ

03

04

05

ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อมให้มีศักยภาพอย่าง
ยั่งยืน

ให้บริการทางการเงินครบวงจร
ทีล่ �ำ้ สมัยและเหนือความคาดหวัง
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เป็นธนาคารเพื่อสังคม
ที่มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคารไปสู่การนำ�ไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

SOCIAL
RESPONSIBILITY
รับผิดชอบต่อสังคม

S

A

ACCOUNTABILITY
อุทศิ ตนต่อหน้าที่ เพือ่ องค์กร

SAVE
VIRTUE
ยืนหยัดในความถูกต้อง

V

E

EXCELLENCE
สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน
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ปี 2561-2565 ธนาคารเน้นขับเคลื่อนภารกิจเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น GSB New Century : Digi-Thai
Banking “Digital for all Thais” โดยนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจนช่องทางการให้
บริการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยและฐานรากได้ใช้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึง
ง่ายและปลอดภัย พร้อมสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อให้ลูกค้ามีความ
พร้อมในการใช้บริการ ตลอดจนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงิน การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การส่งเสริม
การออม และสร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และการ
สนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐอย่างต่อเนื่อง
ทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานในปี 2561 กำ�หนดขอบเขตการดำ�เนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อรายย่อย เพื่อขยายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินในระบบให้แก่ลูกค้าบุคคล ลูกค้าฐานราก และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่ม Startup ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และให้สินเชื่อรายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสินเชื่อทั้งหมด ด้วยเป้าหมายการเติบโตของเงินฝาก
และสินเชื่อตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) เน้นการขับเคลื่อนภารกิจมุ่งสู่การเป็น Digi-Thai Banking ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐตามยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
(Financial Strengthening)
โดยการบริหารเงินกองทุนตามกฎหมายเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง การบริหารคุณภาพสินทรัพย์
และการบริ ห ารสั ด ส่ ว นธุ ร กิ จ ให้ มี อั ต ราผลตอบแทนและ
ความเสีย่ งในระดับทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การบริหารจัดการทรัพยากร
และสินทรัพย์ให้มปี ระสิทธิภาพและลดต้นทุนของธนาคาร
2. ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable
Development : SD)
โดยการพั ฒ นาองค์ ก รและสั ง คมให้ ยั่ ง ยื น ภายใต้ แ นวคิ ด
“ออมสินสร้างโลกสีชมพู” ผ่านเป้าหมายการออมใน 3 ด้าน
คือ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน หรือ
Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ
มาใช้ในทุกมิติของการดำ�เนินธุรกิจธนาคาร ตั้งแต่การปลูกฝัง
ค่านิยมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินทุกกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อ
ยกระดับสู่ธุรกิจเริ่มต้นได้อย่างยั่งยืน และการดำ�เนินงานอย่าง
มีธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านกิจกรรม/
โครงการต่างๆ
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3. ด้านการส่งมอบคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า
ด้วยนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล
(Customer Life Time Value Proposition)
โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพือ่ ส่งมอบ
คุณค่าแก่ 3 กลุม่ ลูกค้า คือ กลุม่ ลูกค้าบุคคล กลุม่ ลูกค้าฐานราก
และกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ด้วยนวัตกรรมทางการเงินและ
การบริการทีเ่ หนือความคาดหวังของลูกค้า การพัฒนาหรือแสวงหา
ความร่วมมือกับพันธมิตร เพือ่ สร้างและส่งมอบประสบการณ์ทด่ี ี
ให้กบั ลูกค้าในทุกจุดสัมผัส (Touch Point) ทั้งรูปแบบ ช่องทาง
การให้บริการ กระบวนการให้บริการธุรกิจหลักด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการสือ่ สารการตลาดในยุคดิจทิ ลั เพือ่ ให้ลกู ค้า
ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และปลอดภัย รวมทัง้ สร้าง
Engagement ของลูกค้า
4. ด้านการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
(Fundamental Capabilities)
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร และปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และ
รองรับการดำ�เนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเน้นการปรับโครงสร้าง
องค์กร อัตรากำ�ลัง และกระบวนการ บริหารและพัฒนาบุคลากร
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในยุคดิจทิ ลั บริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ควบคูก่ บั การบริหารประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ร องรั บ ธุ ร กิ จ และสร้ า งความมั่น คง
ปลอดภัยของข้อมูลและการให้บริการ พร้อมยกระดับและ
บูรณาการการกำ�กับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการตรวจสอบภายในให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

แผนงาน/โครงการที่สำ�คัญในปี 2561
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)
• โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
• โครงการบริหารและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหนี้
• โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำ�ระ
ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sustainable Development: SD)
• โครงการธนาคารโรงเรียน
• โครงการสานฝันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ :
  GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำ�สู่รั้วมหาวิทยาลัย
• โครงการธนาคารภูมิปัญญา

• โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ งูอาย
• โครงการพัฒนากลุม่ องค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบัน
  การเงินชุมชน
• แผนงานบริหารและพัฒนาหนีน้ อกระบบ

ด้านการส่งมอบคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล
(Customer Life Time Value Proposition)
• โครงการ Digital Branch
• โครงการให้บริการลูกค้าผ่านเครื่อง Smart Device
• โครงการสร้างโอกาส และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
  ผู้ประกอบการ SMEs Startup/SMEs
• แผนงานพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทาง
  การเงินใหม่ๆ (Fintech)

• แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า (Service
  Excellence)
• แผนงานส่งเสริมการตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
• แผนงานการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
  ออมสิน

ด้านการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
(Fundamental Capabilities)
• แผนบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและกระบวนการ
รองรับยุคดิจิทัล (Re-Organization & Re-Process)
• แผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
• แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจ

• แผนงานการพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง
  และการตรวจสอบเชิงป้องกัน
• แผนงานบริหารจัดการและวิเคราะห์ Big Data

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 อาจมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลให้การดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ธนาคาร
กำ�หนดไว้ ทัง้ จากปัจจัยทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลีย่ นแปลงทางสังคม ประชากร และพฤติกรรมของลูกค้า นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่ นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบที่ออกบังคับใช้ รวมไปถึงการแข่งขันของสถาบันการเงินและไม่ใช่
สถาบันการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากปัจจัย
ดังกล่าว พร้อมกำ�หนดแนวทาง มาตรการ และทบทวนกลยุทธ์ของธนาคารและกลยุทธ์ธุรกิจให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่เสมอ เพื่อให้ผลดำ�เนินงานของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
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การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่เสริมสร้างระบบ
การกำ�กับดูแลของธนาคาร
ให้มีความโปร่งใส และมีมาตรฐาน
ชัดเจนเป็นสากล
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นปัจจัยสำ�คัญทีเ่ สริมสร้างระบบการกำ�กับดูแลของธนาคารให้มคี วามโปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจนเป็น
สากล ธนาคารออมสินได้นำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศ โดยคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการดูแลและบริหารจัดการ ด้วยความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบ
ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนในระยะยาว
ในปี 2560 การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคารออมสิน ได้ปรากฏผลเป็นทีป่ ระจักษ์ โดยได้รบั รางวัลดีเลิศ “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน” ประจำ�ปี 2560 ด้านความโปร่งใส
(Transparency) รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการมีสว่ นร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำ�ปี 2560 และรางวัล
ชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารมีการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร
ผู้บริหาร พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึ่งการจัด
โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการสำ�คัญ 7 ประการ ดังต่อไปนี้

1. Accountability

4. Transparency

6. Ethics

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ตาม
หน้าที่

ความโปร่งใส ต้องมีความโปร่งใสใน
2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้  

การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการกำ �กั บ ดู แ ลและ
จรรยาบรรณทีด่ ีในการประกอบธุรกิจ

2. Responsibility

ความสำ�นึกในหน้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

4.2 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(Transparency of Information
Disclosure) แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่าย

3. Equitable Treatment

5. Value Creation

การปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยสุจริตและจะต้องพิจารณา ให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง
ต้ อ งให้ ทุก คนได้ รับ ความยุ ติธ รรมและ
เท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียน ต้องมี
คำ�อธิบายได้

การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิม่
ความสามารถในทุกด้านเพือ่ การแข่งขัน

7. Participation

การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
กา ร กร ะ จา ย โ อ กา ส แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการดำ�เนินการใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่ของชุมชน
หรือท้องถิ่น
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารมีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมให้ธนาคารเป็นองค์กรทีม่ กี ารกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยรวม มีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำ�เนินธุรกิจ มีการดำ�เนินงานทีม่ คี ณุ ภาพประสิทธิภาพ เปิดโอกาส
ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีสว่ นร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และร่วมมือกันในการดำ�เนินการ ซึง่ สอดคล้องกับ “หลักการและแนวทาง
การกำ�กับดูแลทีด่ ีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552” ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการธนาคารกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. ผู้บริหาร พนัก งาน ทุ ก คนมุ่งมั่นที่จะนำ�เอาหลักสำ�คัญ
ในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตามมาตรฐานสากล ทัง้ 7 ประการ
คือ  Accountability, Responsibility, Equitable Treatment,
Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation
มาใช้ในการดำ�เนินงาน มีโครงสร้างการบริหารทีม่ คี วามสัมพันธ์
กันระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารอย่างเป็นรูปธรรม
2. คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและ
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการธนาคารและผู้อำ�นวยการธนาคาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานทีส่ �ำ คัญของธนาคาร โดยจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มี
ความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำ�เนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
บัญชี รายงานทางการเงิน  และการสอบบัญชีมคี วามน่าเชือ่ ถือ
4. คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำ�ในเรื่อง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และสอดส่องดูแลใน
เรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
ความสำ�คัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มกี ารประเมินผลตนเองรายปี
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคาร
7. คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำ�หนดจรรยาบรรณ
ของธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่
ไปกับข้อบังคับและระเบียบของธนาคาร
8. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร ทั้งในเรื่องทาง
การเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้แก่ลูกค้าและประชาชน
ทั่วไป
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่ง
บริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการ
สรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

แผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารได้น�ำ นโยบายกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี กู่ ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนแม่บทการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 - 2564
เป็นกรอบในการดำ�เนินงาน ซึง่ ได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน 5 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ยุทธศาสตร์ท่ี 2   สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 3   กำ�หนดกรอบและกระบวนการการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพือ่ การกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนาวิชาชีพมาตรฐานการกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
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การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ สคร.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 มีองค์ประกอบ ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

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

นายกุลศิ   สมบัตศิ ริ ิ
นายประภาศ  คงเอียด
นายสุทธิชยั   สังขมณี
นายพิพฒ
ั น์  ขันทอง (วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560)
นายพิษณุ  วิชติ ชลชัย
นางวรรณิภา  ภักดีบตุ ร
นายเจษฎา  พรหมจาต
นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกลุ
นางปรารถนา  มงคลกุล (ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560)     
นายชูศกั ดิ  ์ สาลี
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต (ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)
นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์ (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 ตุลาคม 2560)
นายชาติชาย  พยุหนาวีชยั

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

อำ�นาจหน้าที่
พระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ในการควบคุม กำ�กับและจัดการธนาคารไว้ ดังนี้
“ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังมีอ�ำ นาจและหน้าที่กำ�กับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสิน ให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีกไม่นอ้ ยกว่าหกคน
แต่ไม่เกินสิบสามคน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ และให้ผอู้ �ำ นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการมีอ�ำ นาจหน้าที่
วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไป ซึ่งกิจการของธนาคารออมสินรวมถึงกำ�หนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภท
ต่างๆ ให้ผู้อำ�นวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอำ�นาจหน้าที่บริหารกิจการและงานของธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับและระเบียบ และข้อกำ�หนดของธนาคารออมสิน และตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และให้มอี �ำ นาจ
หน้าที่ในการบรรจุ แต่งตัง้ หรือเลือ่ นตำ�แหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินยั หรือถอดถอนจากตำ�แหน่งพนักงาน ตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด และกำ�หนดวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการดำ�เนินงานของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทัง้ นี้ โดยไม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย ระเบียบ หรือข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ”
และในปี 2560 เพือ่ ให้การดำ�เนินกิจการของธนาคารออมสินสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจน
เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ธนาคาร
ออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของธนาคารออมสิน และแก้ไขเพิ่มเติมอำ�นาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยกำ�หนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีอ�ำ นาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ
ของธนาคารออมสิน และประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำ�ปี
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คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย โดยกรรมการทุกคนอุทศิ เวลาในการปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ รรมการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
ความเป็นอิสระของกรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระของธนาคารออมสิน เป็นไปตามนิยามของ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หมายถึง “กรรมการจาก
ภายนอกที่ไม่ได้มตี �ำ แหน่งเป็นผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้ อี �ำ นาจผูกพันรัฐวิสาหกิจ และเป็นอิสระ
จากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยสามารถทำ�หน้าทีค่ มุ้ ครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับตน”
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการธนาคารหรือกรรมการธนาคารที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง คราวละ 3 ปี โดยประธานกรรมการ
ธนาคารหรือกรรมการธนาคารซึง่ พ้นจากตำ�แหน่ง อาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำ�หน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร           
คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
ลำ�ดับ

1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

นายประภาศ  คงเอียด
นางปรารถนา  มงคลกุล  (ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560)     
นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกลุ
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

• พิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำ�เนินธุรกิจ
และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

• ควบคุม ติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบ
ธุ ร กิ จ อื่น ให้ เ ป็ น ไปตามแผนและเป้ า หมายของธนาคาร
ออมสิน

• พิจารณาเสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้
สิ น เชื่ อ และการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของธนาคารออมสิ น
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ

• พิจารณากลัน่ กรอง หรืออนุมตั กิ ารปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ ว่ั ไป
และหนีท้ ม่ี ปี ญั หา หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่าหลักประกัน  
การตัดหนี้สูญ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข
การลงทุนตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

• พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบ
ธุรกิจอื่นของธนาคารออมสิน ตามที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินมอบหมาย
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

• พิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นการลงทุน การให้สนิ เชือ่   
และการจัดซือ้ จัดจ้างทีอ่ ยู่ในอำ�นาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

• พิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และข้อตกลง
การประเมินผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของธนาคารออมสิน
• ติดตามผล ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ตามแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณของธนาคารออมสิน
• พิจารณากลัน่ กรองหรืออนุมตั กิ ารโอนงบประมาณ และ/หรือ
เปลี ่ ย นแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งได้ร ับ การจัดสรร
งบประมาณแล้วตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
• พิ จ ารณาเสนอแนะโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิ ภ าพ รวมถึ ง เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์
ด้านบุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและ
ลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินเห็นชอบ
• กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�การดำ�เนินงานของ
ธนาคารออมสินในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร  
ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง รวมทัง้
พัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตและยั่งยืน

• พิจารณาเสนอแนะกรอบอัตรากำ�ลังคน และวิธีการสรรหา
บุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารออมสินต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
• กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทุกระดับ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บคุ ลากร
มีวสิ ยั ทัศน์ มีความรอบรู้ รวมทัง้ มีบคุ ลิกภาพ และมีจติ สำ�นึกทีด่ ี
• กำ�กับ ดูแล และให้คำ�ปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา  
บริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของธนาคารออมสินให้เหมาะสม
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำ�เนินงานที่เกิดจาก
การมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำ�ดับ

1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ

นายพิษณุ  วิชติ ชลชัย  
นายเจษฎา  พรหมจาต  
นายชูศกั ดิ  ์ สาลี  
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ตรวจสอบ

• สอบทานรายงานทางการเงิ น รายไตรมาสและประจำ � ปี
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายงานทางการเงินนัน้ ได้จดั ทำ�อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้
• สอบทานประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลทีด่ ี กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง  
• สอบทานการดำ�เนินงานของธนาคารออมสินให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั งิ าน มติคณะรัฐมนตรี  
ประกาศ หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของธนาคาร
ออมสิน
• สอบทานให้ธนาคารออมสินมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี  
และพิจารณาความเป็นอิสระของกลุม่ ตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบ แผนแม่บท
ด้านการตรวจสอบภายใน ข้อตกลง ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ
• จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน โดยต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน และ
มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหนึง่ ครัง้
• ประสานงานกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำ�กับ
ดูแลอื่น  เพื่อให้การดำ�เนินงานของธนาคารออมสินบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล
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• ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และ
อาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็น
ว่าจำ�เป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน  
• กำ�กับดูแลการพัฒนาบุคลากรกลุม่ ตรวจสอบ รวมทัง้ พิจารณา
ความเพียงพอของจำ�นวนและทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามสภาพแวดล้อมที่ธนาคารออมสินดำ�เนินอยู่ คุณสมบัติ
ทีส่ �ำ คัญ รวมถึงวุฒกิ ารศึกษาและทักษะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และทักษะทางด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
• เสนอข้ อ แนะนำ � ต่ อ คณะกรรมการธนาคารออมสิ น
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง
และประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของกลุม่ ตรวจสอบ  
โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของธนาคารออมสินเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาด้วย

• พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน และการเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคารออมสินโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการ
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร วมถึ ง ธุ ร กรรม
นโยบายรัฐ (Public Service Account) ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์  
(Compliance) เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการ
มีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

รายชื่อกรรมการ

นายสุทธิชยั   สังขมณี  
นางวรรณิภา  ภักดีบตุ ร
นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกลุ
นางปรารถนา  มงคลกุล  (ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560)     
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  กลุม่ บริหารความเสีย่ ง      

• กำ�หนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง แผนแม่บทบริหารความเสีย่ ง รวมถึงให้ความเห็น
ชอบกลยุ ท ธ์ แ ละแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ  
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และธุรกรรมของธนาคาร
ออมสินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินเพื่ออนุมัติ
• ประเมิน  ติดตาม  และดูแลระดับความเสี่ยงของธนาคาร
ออมสินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
• อนุมตั ริ ะบบในการวัด  ติดตาม  และควบคุมความเสีย่ ง
• ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
รวมถึ ง ดู แ ลให้ ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งดำ � เนิ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตำ�แหน่ง

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสีย่ ง
เช่น บุคลากรของสายงานบริหารความเสี่ยง ระบบงานใน
การรองรับการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการทำ�ธุรกรรมหรือการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Program) ของธุรกรรมตราสาร
อนุพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง ก่อนที่จะนำ�เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการทำ�ธุรกรรมโดยคณะกรรมการธนาคาร
ออมสินหรือคณะกรรมการที่ธนาคารมอบหมายต่อไป
• ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของธนาคารออมสิน  
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์  
(Compliance) เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการ
มีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)*
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

นางวรรณิภา  ภักดีบตุ ร
นายสุทธิชยั   สังขมณี  
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• กำ�หนดนโยบาย  กลยุทธ์  เป้าหมาย  และแผนการดำ�เนินงาน
ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทานสินเชื่อ
ของธนาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่กำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำ�เสนอ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน

• เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่จำ�เป็น เพื่อส่งเสริมการ
ดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทาน
สินเชื่อประจำ�ปีอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน คณะกรรมการภายในและผู้บริหารของ
ธนาคารออมสิน

• กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน  

• เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำ�หนดในกฎบัตร
ข้างต้น อาจเชิญคณะกรรมการต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการธนาคาร
ออมสินชุดปัจจุบนั ได้แต่งตัง้ มาร่วมให้ความเห็นหรือพิจารณา
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง และมีอ�ำ นาจออกหนังสือสอบถามหรือ
เรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานตามที่กำ�หนด
ในกฎบัตรมาให้ถ้อยคำ�  ส่งคำ�ชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี  
เอกสาร  หรือหลักฐานใดๆ เพือ่ มาตรวจสอบหรือเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาได้ตามทีเ่ ห็นสมควร

• ส่งเสริ มและเผยแพร่วัฒนธรรมการกำ�กับดูแ ลกิจ การที่ดี
รวมทั้งสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผูบ้ ริหาร  
พนักงาน  ลูกจ้าง  ชุมชน  ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
• ควบคุมและติดตามการดำ�เนินงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทานสินเชื่อ
สม่ำ�เสมอ เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ
ถึงการดำ�เนินงานที่ผิดปกติ หรือไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว
ตลอดจนจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินเพือ่ ทราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส รวมถึง
จัดทำ�รายงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การกำ�กับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการสอบทานสินเชื่อประจำ�ปี

• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์  
(Compliance) เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการ
มีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
* หมายเหตุ ธนาคารได้ปรับคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มี
หน้าทีช่ ดั เจน เป็นคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่    ี

5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ลำ�ดับ

1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ

นายประภาศ  คงเอียด
ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้าง  จำ�นวน  9  คน  
ผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง  จำ�นวน  9  คน  
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน  กลุม่ ทรัพยากรบุคคล        

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำ�เนินงานของธนาคารออมสิน ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
• หาทางปรองดอง และระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน  
• พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำ�งาน  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง  ลูกจ้าง และธนาคารออมสิน   
• ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาตามคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน รวมถึงการร้องทุกข์
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

• ปรึกษาหารือ เพือ่ พิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
• แต่งตั้งคณะทำ�งานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำ�หนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
• บูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ  
(Governance) การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)  
และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผล
การดำ�เนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
(Integrity-Driven Performance)

6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ลำ�ดับ

1
2
3

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

นางวรรณิภา  ภักดีบตุ ร
นายพิพฒ
ั น์  ขันทอง (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ทำ�งานบริหารในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำ�นวยการธนาคาร
ออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการธนาคาร
ออมสินให้ความเห็นชอบ

• พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของผู้ อำ � นวยการธนาคารออมสิ น ต่ อ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำ�งานบริหาร

• ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์
(Compliance) เพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการ
มีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

• เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

7. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ลำ�ดับ

1
2
3
4
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รายชื่อกรรมการ

นางวรรณิภา  ภักดีบตุ ร
นายสุทธิชยั   สังขมณี  
นายพิพฒ
ั น์  ขันทอง (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ทรัพยากรบุคคล

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

• กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา แต่งตั้ง
พนักงานในตำ�แหน่ง รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผู้ช่วย
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้นผูบ้ ริหารสูงสุด
ของกลุม่ ตรวจสอบ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
พิจารณาอนุมัติ
• คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพือ่ ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

• กำ � หนดแนวทางการประเมิ น ผลงานของกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
อาวุโส รองผู้อ�ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้น
ผูบ้ ริหารสูงสุดของกลุม่ ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจำ�ปี โดยจะต้องคำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา
ในรายงานประจำ�ปี

• คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ แต่งตัง้
ดำ�รงตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผู้ช่วย
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้นผูบ้ ริหารสูงสุด
ของกลุม่ ตรวจสอบ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

• เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำ�หนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ จัดทำ�รายงานการกำ�หนด
ค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับเป้าหมาย
การดำ�เนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กำ � หนดค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานประจำ�ปี

• กำ � หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน
รวมถึ ง จำ � นวนค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อ่ื น ที่ ใ ห้ แ ก่
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า และผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมตั ิ

• พิ จ ารณาการย้ า ยและสั บ เปลี่ ย นผู้ บ ริ ห ารในตำ � แหน่ ง
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า และผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการธนาคาร
ออมสินหรือเทียบเท่า ยกเว้นผูบ้ ริหารสูงสุดของกลุม่ ตรวจสอบ
เฉพาะกรณีท่ีประธานคณะกรรมการพิจารณาโยกย้ายและ
สับเปลีย่ นผูบ้ ริหารระดับสูง (กจส.) อยูใ่ นตำ�แหน่งรักษาการแทน
ผูอ้ ำ�นวยการธนาคารออมสิน เพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติ

• ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองผูอ้ �ำ นวยการ
ธนาคารออมสินอาวุโส รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
หรือเทียบเท่า และผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินหรือ
เทียบเท่า ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

• คัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ แต่งตัง้
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งรักษาการแทน ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาอนุมตั ิ และกำ�หนด
อำ�นาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วย
การปฏิบตั งิ านแทน ทำ�การแทน และรักษาการแทน

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการประชุมที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ การได้รบั ข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างถูกต้อง
ทันกาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ มีผลต่อการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำ�หนดการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กำ�หนดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจจัดให้มีประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม ในปี 2560
มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร จำ�นวน 17 ครั้ง เป็นวาระปกติ จำ�นวน 15 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำ�หนดกรอบทิศทางการดำ�เนินงาน ปี 2561 - 2565 จำ�นวน 1 ครัง้ และ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยไม่มผี บู้ ริหาร จำ�นวน 1 ครัง้ โดยจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลา 7 วัน คณะกรรมการธนาคารได้เข้าร่วมประชุมตามอัตราการเข้าร่วมประชุมได้ตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด และในการประชุมกรรมการที่
อาจจะมีความเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสีย ในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียงและงดให้ความเห็นในวาระการประชุมนัน้ หรือออกจาก
ห้องประชุม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

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

ที่

%

นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ (ปธ.)
นายประภาศ คงเอียด
นายสุทธิชยั สังขมณี
นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง
นายพิษณุ วิชติ ชลชัย
นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร
นายเจษฎา พรหมจาต
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกลุ
นางปรารถนา มงคลกุล
นายชูศกั ดิ์ สาลี
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายชาติชาย  พยุหนาวีชยั
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

90.05

16/17
15/17
17/17
11/11
17/17
11/17
17/17
16/17
1/1
15/17
13/15
6/11
17/17
92.31

14/17

17/17
-/1

17/17

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
ธนาคาร บริหาร

100.00

13/13

13/13

13/13

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

75.51

9/12

12/12
-/1

4/12

12/12

12/12

1/1

1/1

1/1

คณะ
กรรมการ
กจส.

100.00 100.00

2/2

2/2

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
กิจการ ประเมิน
สัมพันธ์ อธส.

คณะกรรมการ

72.00 100.00

6/8

-/1

5/8

7/8

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
บริหาร กำ�กับดูแล
ความเสี่ยง กิจการที่ดี

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2560

1/1
100.00 100.00

2/2

1/1
1/1

100.00

4/4

100.00

4/4

4/4

4/4
4/4

คณะ
คณะ
คณะ
คณะกรรมการสรรหา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกำ�หนดค่าตอบแทน
กวพ. ตรวจสอบ สอบสวน
ผู้บริหารระดับสูง และ
ออมสิน ข้อเท็จจริง ความผิดวินัย
กรรมการใน
พนักงาน
คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ

หน่วย : ครัง้

ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
และโบนัสกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม
2556)
• ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000   บาท
• กรรมการ          เดือนละ 10,000   บาท
2. เบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร
• ประธานกรรมการ ครั้งละ 12,500   บาท
• กรรมการ           ครั้งละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
กรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ ให้
ได้รบั เบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ ในอัตราเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ
ธนาคาร เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุม ทัง้ นี้ ให้กรรมการได้รบั เบีย้
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่น
รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อเดือน

3. โบนัสกรรมการจ่ายตามผลประกอบการ โดยมีฐานในการ
คำ�นวณโบนัส ดังนี้
• ร้อยละ 3 ของกำ�ไรสุทธิที่นำ�มาคำ�นวณโบนัส แต่
ไม่เกินคนละ 60,000 บาท
• ถ้ามีกำ�ไรสุทธิสูงกว่า 100 - 11,000 ล้านบาท ให้
ได้รบั โบนัสเพิม่ อีกคนละ 5,000 - 60,000 บาทต่อปี
ตามระดับของผลกำ�ไร และถ้ากำ�ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อีกทุกๆ
2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มคนละ10,000 บาท
• ประธานกรรมการให้ได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการ
อีกร้อยละ 25

ค่าตอบแทนของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาค่าตอบแทนของผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
ทำ�หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายใต้ข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับ
คณะกรรมการธนาคาร และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำ�งานบริหาร ตลอดจนเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ประเภท
เงินได้
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
โบนัส
รวม

ค่าใช้จ่ายประจำ�ปี 2558

ค่าใช้จ่ายประจำ�ปี 2559

ค่าใช้จ่ายประจำ�ปี 2560

ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
อาวุโส

ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
อาวุโส

ผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน

รองผู้อำ�นวยการ
ธนาคารออมสิน
อาวุโส

7,716,129.01
-   
458,709.68
-   
8,174,838.69

9,778,620.00
-   
38,290.32
13,963,896.93
23,780,807.25

8,580,000.00
3,306,912.44
460,000.00
363,548.39
12,710,460.83

8,019,684.00
12,000.00
4,357,463.12
12,389,147.12

9,805,500.00
3,677,142.86
460,000.00
367,500.00
14,310,142.86

2,640,000.00
15,000.00
1,161,745.56
3,816,745.56

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

ธนาคารมีจ�ำ นวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา และลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบ่งตามตำ�แหน่ง ดังนี้ (ตามด้วยตาราง
โครงสร้างอัตรากำ�ลังของฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

รายงานอัตรากำ�ลังจำ�แนกตามกลุ่มและสายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุ่ม

สายงาน

1
2
3

ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
ขึน้ ตรงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค
ขึน้ ตรงผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

4

รวมขึน้ ตรงผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล

ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค
ขึน้ ตรงผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
ฝ่ายบริหารงานสาขา
ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ
สายงานเลขาธิการธนาคาร
สายงานกิจการสาขา 1
สายงานกิจการสาขา 2
สายงานกิจการสาขา 3
สายงานกิจการสาขา 4
สายงานกิจการสาขา 5
สายงานกิจการสาขา 6

5

รวมกลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล
กลุม่ ตรวจสอบ

6

รวมกลุม่ ตรวจสอบ
กลุม่ ทรัพยากรบุคคล

7

รวมกลุม่ ทรัพยากรบุคคล
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8

รวมกลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุม่ บริหารความเสีย่ ง

9

รวมกลุม่ บริหารความเสีย่ ง
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร

ลำ�ดับ

รวมกลุม่ ปฏิบตั กิ าร
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

กลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล
สายงานกำ�กับและควบคุม
กลุม่ ตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบภายใน
กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
สายงานปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุม่ บริหารความเสีย่ ง
สายงานบริหารความเสีย่ ง
สายงานวิเคราะห์ความเสีย่ งสินเชือ่
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร
สายงานบริหารงานกลาง
สายงานบริหารหนีแ้ ละกฎหมาย

อัตรากำ�ลัง
พนักงาน
และลูกจ้าง

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

กลุ่ม

ลำ�ดับ

10

กลุม่ ยุทธศาสตร์

11

รวมกลุม่ ยุทธศาสตร์
กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน

12

รวมกลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน
กลุม่ ลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

13

รวมกลุม่ ลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

14

รวมกลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
กลุม่ ลูกค้าบุคคล

รวมกลุม่ ลูกค้าบุคคล

อัตรากำ�ลัง
พนักงาน
และลูกจ้าง

สายงาน
กลุม่ ยุทธศาสตร์
สายงานนโยบายและกลยุทธ์
สายงานวิจยั และบริหารข้อมูลลูกค้า

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

กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน
สายงานการเงิน
สายงานการลงทุน
สายงานบริหารการเงิน
กลุม่ ลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สายงานปฏิบตั กิ ารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
สายงานลูกค้าผูป้ ระกอบการ SMEs Startup
กลุม่ ลูกค้าบุคคล
ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล
สายงานบริหารการขาย
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
สายงานปฏิบตั กิ ารลูกค้าบุคคล

รวมอัตรากำ�ลังทัง้ หมด		

22,358

ผลตอบแทนพนักงาน

ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำ�แนกเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายสวัสดิการ ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560
ตามตารางดังนี้ (ตารางค่าใช้จ่ายปี 2558-2560 ของฝ่ายบุคลากร)
รายการ

ค่าใช้จ่ายประจำ�ปี 2558
พนักงาน
ลูกจ้าง

ค่าใช้จ่ายประจำ�ปี 2559
พนักงาน
ลูกจ้าง

ค่าใช้จ่ายประจำ�ปี 2560
พนักงาน
ลูกจ้าง

เงินเดือน
7,363,558,259.24 884,437,712.86 7,695,246,062.50 956,637,025.14 7,655,170,388.67 976,246,489.10
โบนัส
3,167,709,288.35
-    3,261,674,025.14
-    33,535,013,020.23
672,420,745.98
769,238,477.32
713,791,329.44
ค่าใช้จา่ ยสวัสดิการ
(รวมลูกจ้าง)
รวม

10,681,174,131.73 803,616,903.52 11,726,158,564.96 956,637,025.14 41,903,974,738.34 976,246,489.10

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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สรุปค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารออมสิน ปี 2560 						
												
คณะกรรมการ
ที่

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

คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ (ปธ.)
นายประภาศ คงเอียด
นายสุทธิชยั สังขมณี
นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง
นายพิษณุ วิชติ ชลชัย
นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร
นายเจษฎา พรหมจาต
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกลุ
นางปรารถนา มงคลกุล
นายชูศกั ดิ์ สาลี
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
รวมค่าเบีย้ ประชุมแต่ละคณะ

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
กำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
กิจการ
สัมพันธ์

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

คณะ
กรรมการ
กจส.

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
150,000.00
-   
-   
-    125,000.00
-   
-   
100,000.00 150,000.00
-   
-   
-   
-    137,500.00 60,000.00
-   
120,000.00
-   
-    20,000.00
-   
-   
-   
-   
90,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-    137,500.00
120,000.00
-   
-    25,000.00
-    30,000.00 62,500.00
-   
90,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-    110,000.00
120,000.00
-    12,500.00
-   
-   
-    80,000.00
120,000.00 110,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
10,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-    110,000.00
110,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
90,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
60,000.00
-   
-   
-    50,000.00 60,000.00
120,000.00 100,000.00
1,300,000.00 360,000.00 357,500.00 297,500.00 182,500.00 125,000.00 45,000.00 12,500.00

หมายเหตุ : 1. ลำ�ดับที่ 4 นายพิพัฒน์ ขันทอง ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
              2. ลำ�ดับที่ 9 นางปราถนา มงคลกุล ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560
              3. ลำ�ดับที่ 11 พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต และลำ�ดับที่ 12 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
              4. ลำ�ดับที่ 12 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560
              5. ปธ. หมายถึง ประธานกรรมการ
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คณะ
กรรมการ
ประเมิน
อธส.

หน่วย :  บาท
โบนัสคณะ
กรรมการ
ธนาคารออมสิน
ประจำ�ปี 2560
ผลงานปี 2559

รวม
เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
และโบนัส
คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน

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

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

97,500.00 1,486,682.02 2,875,000.00 4,361,682.02 4,042,500.00

8,404,182.02

คณะ
กรรมการ
สอบสวน
ความผิดวินัย
พนักงาน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการใน
คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ

-   
-   
-   
-   
-    12,500.00
-   
-   
25,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    50,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    10,000.00

-   
-   
20,000.00
40,000.00
-   
37,500.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

25,000.00 22,500.00 50,000.00

คณะ
กรรมการ
กวพ.
ออมสิน

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

ค่าตอบแทน
รายเดือน

รวม
ค่าเบี้ย
ประชุม

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

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

รวม
เบี้ยประชุม
และ
ค่าตอบแทน

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

การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคารเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นกรรมการ ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น 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 “มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศกลุมเครื่องมือ
ทางการเงิน” โดย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด นอกจากนั้น ธนาคารได้เรียนเชิญคณะกรรมการธนาคาร
เข้าร่วมศึกษาดูงาน ด้าน Digital Banking ณ เมืองกวางโจว เมืองเซินเจิน้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เพื่อศึกษาแนวทางการบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่วยลดต้นทุนในการดำ�เนินงาน ศึกษาแนวทางที่
ธนาคารจะพัฒนาไปสู่ Digital Banking สามารถนำ�เสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก รวดเร็ว สามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนส่วนตัว และเพื่อนำ�ความรู้
ด้านนวัตกรรมมาใช้กำ�หนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่แปลกใหม่ ทันสมัย และครบวงจร มุ่งสู่
การเป็น Digi - Thai Banking
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

113

ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ซึ่งช่วยให้กรรมการได้เข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ
ด้านการบริหารจัดการสถาบันการเงิน การบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
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GSB
GOOD
GOVERNANCE
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในปี 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมตั ิให้แต่งตัง้ กรรมการอืน่ ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิม่ เติม
จำ�นวน 2 ท่าน ดังนี้
1. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
2. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ดังนัน้ เพือ่ ให้กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ได้รบั ทราบข้อมูลทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับธนาคารออมสิน การดำ�เนินธุรกิจและการดำ�เนินงาน
ของธนาคาร ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคาร
ออมสิน ธนาคารจึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการธนาคารได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่และ
การปฏิบตั งิ านที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับรัฐวิสาหกิจ
ในปี 2560 คณะกรรมการธนาคารมีการประเมินตนเอง จำ�นวน 1 ครัง้ ประกอบด้วย
การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร (Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จำ�นวน 6 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน

การประชุม ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
ธนาคาร และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นคำ�ถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร (Board Evaluation) ซึ่งมีหัวข้อในการประเมิน จำ�นวน 6 ส่วน ได้แก่ การประชุม

คณะกรรมการธนาคาร การสื่อสาร ขั้นตอนการทำ�งาน ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร
และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นคำ�ถามปลายเปิด ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการประเมินตนเอง ปี 2560 ร่วมกัน และได้มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งกำ�หนดแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รายชื่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ
ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการธนาคารในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ
บริษัท หรือหน่วยงานอื่น
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

1. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
2. นายประภาศ  คงเอียด

3. นายสุทธิชยั   สังขมณี
4. นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง
5. นายพิษณุ  วิชติ ชลชัย
6. นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร
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ตำ�แหน่ง

รัฐวิสาหกิจ บริษทั และหน่วยงานอืน่ ทีก่ รรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ
รายชื่อ

ประธานกรรมการ 1. กรมศุลกากร
2. บริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด
(มหาชน)
กรรมการ
1. สำ�นักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
2. บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
4. คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย
กรรมการ
ไม่มี
กรรมการ
1. บริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
กรรมการ
1. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)
กรรมการ
1. บริษทั โอสถสภา จำ�กัด
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อธิบดี
กรรมการ และกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน
ผูอ้ �ำ นวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการ
บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
รายชื่อ

รัฐวิสาหกิจ บริษทั และหน่วยงานอืน่ ทีก่ รรมการดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะกรรมการ

ตำ�แหน่ง

7. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ

กรรมการ
8. นางสาวสมพิศ
   เจริญเกียรติกลุ
9. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(มหาชน)
4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลสัญญาร่วมดำ�เนินกิจการ
โทรทัศน์สี ระหว่าง บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน)
และบริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
5. คณะกรรมการกำ�กับดูแลสัญญาให้สทิ ธิใช้ประโยชน์
ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลีย่ มย่านพหลโยธิน
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย
และบริษทั เซ็นทรัล อินเตอร์พฒ
ั นา จำ�กัด
6. คณะกรรมการก่อสร้างส่วนต่อขยาย โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ และสถาบันการแพทย์จฬุ าภรณ์
ไม่มี

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรรมการ

กรรมการบริหาร
-

บริษทั บูตคิ คอนซัลติง้ กรุป๊ จำ�กัด
มูลนิธิ ดร.กำ�จัด - ปราณี มงคลกุล
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
บริษทั ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
บริษทั ดุสติ ธานี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำ�กัด
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ เลขาฯ และเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ผูพ้ พิ ากษาสมทบ
กรรมการอำ�นวยการ
9. สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒิ และวิทยากร
10. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

10. นายชูศกั ดิ์ สาลี

กรรมการ

1. บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
2. บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. พลเอก จิระเดช
โมกขะสมิต
12. นายบุญชัย
จรัสแสงสมบูรณ์
13. นายชาติชาย
พยุหนาวีชยั
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคาร
ออมสิน

กรรมการ

ไม่มี

-

กรรมการ

ไม่มี

-

กรรมการ
และ
เลขานุการ

1. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)
2. บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ

หมายเหตุ : ลำ�ดับที่ 2 และ 5
ลำ�ดับที่ 4
ลำ�ดับที่ 9
ลำ�ดับที่ 10
ลำ�ดับที่ 12

กรรมการและกรรมการบริหาร

ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นวาระทีส่ อง
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2560
พ้นจากตำ�แหน่ง เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2561
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560
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สัญลักษณ์ :

*

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
อาวุโส
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ

ธนาคารออมสิน
1

2

3

หมายถึง รองประธานกรรมการ
หมายถึง กรรมการ
หมายถึง กระทรวงการคลังมอบหมาย
ให้นายวิทยั รัตนากร เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
ในส่วนทีเ่ ป็นสิทธิของกระทรวงการคลัง

*

9 10

บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน (2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

บริษทั ทีม่ กี รรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมกัน
1. บริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
4. บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
5. บริษทั โอสถสภา จำ�กัด
6. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7. บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
8. บริษทั อสมท จำ�กัด (มหาชน)
   และบริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด
9. การรถไฟแห่งประเทศไทย
   และบริษทั เซ็นทรัล อินเตอร์พฒ
ั นา จำ�กัด

10. บริษทั บูตคิ คอนซัลติง้ กรุป๊ จำ�กัด
11. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
12. บริษทั ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
13. บริษทั ดุสติ ธานี จำ�กัด (มหาชน)		
14. บริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำ�กัด
15. บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
16. บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
17. บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

(1) บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นิตบิ คุ คลทีธ่ นาคารถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ขึน้ ไป
(2) บริษทั ทีม่ กี รรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมกัน ได้แก่ บริษทั หรือรัฐวิสาหกิจทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
    
    ของธนาคาร ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ดังกล่าวโดยธนาคารไม่ได้ถอื หุน้ หรือถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 			
			

นิยาม :

บริษัทที่เกี่ยวข้อง (1)
4 5 6 7 8

กิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. บริษทั ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
3. บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
4. บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)
5. บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
6. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จำ�กัด
7. บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
8. บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จำ�กัด
9. บริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด (มหาชน)
10. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นวาระทีส่ อง
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2560
พ้นจากตำ�แหน่ง เนือ่ งจากอายุครบ 65 ปีบริบรูณ์ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2561
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการธนาคารออมสิน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560

นายอิสระ วงศ์รงุ่
นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
นายนำ�พร ยมนา
นางสาวจิราพร นุกจิ รังสรรค์
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
นายวิทยั รัตนากร
นายโชคชัย คุณาวัฒน์

15
16
17
18
19
20
21
22

หมายเหตุ : ลำ�ดับที่ 2 และ 5
ลำ�ดับที่ 4
ลำ�ดับที่ 9
ลำ�ดับที่ 10
ลำ�ดับที่ 12

นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
นายประภาศ คงเอียด
นายสุทธิชยั สังขมณี
นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง
นายพิษณุ วิชติ ชลชัย
นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร
นายเจษฎา พรหมจาต
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกลุ
นางปรารถนา มงคลกุล
นายชูศกั ดิ์ สาลี
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั
นายบุญสน เจนชัยมหกุล

รายชื่อ
คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ที่

คณะกรรมการ

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในกิจการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
ธนาคารดำ�เนินโครงการพัฒนาผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เตรียมผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่ง
ทดแทนผูบ้ ริหารทีจ่ ะเกษียณอายุหรือว่างลง รวมถึงกรณีทธ่ี รุ กิจเกิดความ ผันผวนหรือมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต โดยเตรียมความพร้อม
ผูบ้ ริหารรองรับการทดแทนตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญ มีการคัดเลือกหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เป็นระบบ ผ่านกระบวนการพัฒนา
และวางระบบการพัฒนาการอบรมภายนอกร่วมกับผู้บริหารชั้นนำ� การสร้างพันธมิตรและมุมมองในแนวกว้าง เพื่อให้มั่นใจว่าผูบ้ ริหารมี
ความสามารถทีจ่ ะผลักดันการดำ�เนินงานขององค์กรให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์และภารกิจตามเป้าหมายธนาคารทีม่ งุ่ เน้น Digi-Thai Banking ทัง้ นี้
ธนาคารได้ก�ำ หนดแผนการเตรียมความพร้อมผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงใน 4 ระดับตำ�แหน่ง ได้แก่
3. ตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
1. ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
กำ�หนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มีการพัฒนาประเด็นทีส่ �ำ คัญของธุรกิจธนาคาร ทิศทาง นวัตกรรม
ธนาคารในการเป็ น ธนาคารชั้ น นำ � ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารได้ ต รงตาม
และการขับเคลือ่ นธุรกิจในมิตติ า่ งๆ รองรับยุทธศาสตร์ธนาคาร 5 ปี
ความต้องการของประชาชนในยุค Thailand 4.0/Digital Economy
และการเติบโตของธุรกิจธนาคารในยุค Digital จัดทำ�แผนพัฒนา
รวมทัง้ การศึกษาดูงานสถาบันภายนอก
(Professional Leadership Development Program : PLDP)
รายบุคคล รวมถึงการศึกษาดูงาน ณ สถาบันอบรมภายนอกใน
4. ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่าย/ผู้อำ�นวยการภาค
ประเทศ/ต่างประเทศ
มีการประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Assessment) ผ่านระบบ
2. ตำ�แหน่งรองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
TIPS innovation profiling (TIPS: Theorist, Ideator, Partner,
Systematizer) และพัฒนาโดยมุง่ เน้นด้านเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ
มีการพัฒนาประเด็นที่สำ�คัญทางธุรกิจ ทิศทาง และนวัตกรรม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในยุค Digital การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ การบริหารจัดการธุรกิจธนาคารในยุค Digital Banking จัดทำ�
การวางแผนธุรกิจในยุค Digital การสร้างนวัตกรรม การจัดการ
แผนพัฒนา (Professional Leadership Development Program
การเปลีย่ นแปลง และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ การศึกษาดูงาน
: PLDP) รายบุคคล
สถาบันภายนอก
นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำ หนดแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 ทีม่ กี ลยุทธ์ส�ำ คัญ ได้แก่ พัฒนากลุม่ ผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง
และเตรียมความพร้อมให้ผบู้ ริหารในตำ�แหน่งสำ�คัญ ที่มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและผลการดำ�เนินงานขององค์กร ให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคต โดยธนาคารจะมีผู้สืบทอดตำ�แหน่งครอบคลุมทุกสายงานในจำ�นวนที่เพียงพอต่อการทดแทน
ในทุกระดับตำ�แหน่งทีเ่ กษียณอายุหรือว่างลง ผูท้ ่ไี ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งจะได้รับการพัฒนาตามแนวทางทีธ่ นาคาร
กำ�หนด และมีการติดตามและประเมินผลผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งทุกปี

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร จึงได้กำ�หนดบทบาท
เพือ่ สนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ดังนี้
หลักการ
คณะกรรมการควรรับรูถ้ งึ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียควรได้รบั การดูแลจากธนาคารตามสิทธิ
ทีม่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง
สร้างงาน และสร้างกิจการให้มฐี านะการเงินทีม่ น่ั คงอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรตระหนักและให้ความมัน่ ใจว่าสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี
แนวทางปฏิบัติที่ดี
1. คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน และกำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญให้เป็นข้อพิจารณาโดย
ไม่ผิดพลาดหรือทำ�ให้การดำ�เนินกิจการต้องล้มเหลวหรือไม่สำ�เร็จในที่สุด
2. คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงานของธนาคาร เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียเหล่านัน้ ได้รบั ทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถทำ�หน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการควรกำ�หนดนโยบายในการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน และกำ�หนดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีที่ธนาคารมีการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชว้ี ดั ความโปร่งใสในการดำ�เนินการตัวหนึง่ ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
ของธนาคารถึงความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำ�เนินการ ธนาคารจึงให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ� เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจและพยายามเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลา
ธนาคารจัดให้มศี นู ย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เปิดเผย
ให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน
สำ�หรับช่องทางที่ธนาคารใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศ มีดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร
2. การเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร เช่น ระบบสื่อสารภายใน
องค์กร (Intranet) บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
www.gsb.or.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address :
สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage)
news@gsb.or.th หน้าจอตู้ ATM ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
จุลสารออมสิน (GSB Magazine) ป้ายไฟวิง่ ระบบเสียงตามสาย  
(Call Center) สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) สือ่ โฆษณาต่างๆ
เป็นต้น
อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์และนิตยสารต่างๆ
รวมถึงจอ LCD ประจำ�ทุกสาขา เป็นต้น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ในฐานะทีธ่ นาคารเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานของรัฐ และได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคารสูส่ าธารณะ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ธนาคารได้เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้บนระบบอินเทอร์เน็ท ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR ประกาศ
ผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่สาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของธนาคาร
2. การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ
ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคาร
ไปให้ปากคำ�ในฐานะพยานบุคคล ได้แก่ สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ศาล กรมบังคับคดี กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น โดยธนาคาร
จะให้ข้อมูลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร

การจัดการเรื่องร้องเรียน
ธนาคารบริหารและจัดการเรือ่ งร้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรือ่ งร้องเรียน (Complain Tracking Application of GSB) และมีการ
จำ�แนกข้อร้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. เรื่องทั่วไป หมายถึง ข้อร้องเรียนด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า กำ�หนดให้แก้ไขปัญหาภายใน 15 วัน
2. เรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญ/เรือ่ งเร่งด่วน หมายถึง เรือ่ งทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสียหายด้านทรัพย์สนิ ชีวติ และภาพลักษณ์
ธนาคาร กำ�หนดให้แก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน

การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึง่ เป็นนโยบายเร่งด่วนและสำ�คัญ ทีต่ อ้ งดำ�เนินการอย่างจริงจังในระดับชาติ
โดยลูกค้าและประชาชนทัว่ ไปสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแส การทุจริตหรือแสดงความคิดเห็นต่อธนาคารได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ  
ดังนี้
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Call Center 1115 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2299 8000
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail : news@gsb.or.th
เว็บไซต์ธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th/contact/form.php
ทางสือ่ Facebook GSB Society
จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึงผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ หรือหัวหน้าหน่วยงาน/สาขา
ทัว่ ประเทศ
กล่องรับความคิดเห็น เสนอแนะและเรือ่ งร้องเรียน ณ ธนาคารออมสิน สำ�นักงานใหญ่และธนาคารออมสินสาขาทัว่ ประเทศ
รายงานหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตถึงคณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ผ่านทางฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
ฝ่ายตรวจสอบพิเศษเป็นหน่วยงานตรวจสอบเป็นกรณีพเิ ศษตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียน มีผใู้ ห้ขา่ วสาร หรือตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชาสัง่ การ และสอบ
ข้อเท็จจริงเมือ่ มีการทุจริตหรือปฏิบตั งิ านบกพร่อง  
ช่องทางอืน่ ๆ เช่น ร้องเรียนผ่านสือ่ Social Network/สือ่ สารมวลชน (หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ) หน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111) กระทรวงการคลัง ศูนย์ด�ำ รงธรรม สำ�นักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน เป็นต้น

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทำ�โดยเจตนาสุจริต ธนาคารจะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
1. ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยชือ่
ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้
จะทำ�ให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่
หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำ�ให้สามารถรายงานความคืบหน้า
สอบถามข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ เติม ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้

3. ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ�ทุจริต  
จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
4. กรณี การร้ อ งเรี ย นเป็ น เท็ จ หรื อ เพื่ อ การกลั่ น กรองใส่ ร้ า ย
จะมีความผิดทางวินัย

2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อ
ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับ
ความยินยอม
สำ�หรับพนักงานและลูกจ้างธนาคาร สามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารและ
ผูบ้ ริหาร ทาง E-mail ในระบบอินทราเน็ทของธนาคารและต่อคณะกรรมการป้องกันความเสีย่ งด้านการทุจริตของธนาคารออมสินได้โดยตรง
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ผูร้ ายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตสามารถที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำ�ให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำ�ให้สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำ�เป็นโดยคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีการร้องเรียนเป็นเท็จหรือเพื่อการกลั่น
แกล้ง ใส่ร้ายถือเป็นความผิดทางวินยั

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารมีกระบวนการส่งเสริมและทำ�ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิสมั พันธ์
ที่ดีต่อ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการ ได้กำ�หนดนโยบายและดูแลให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน และปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตัง้ แต่การรับรู้ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก การนำ�ไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน การสอบทาน
การติดตามประเมินผล
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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ในปี 2560 ธนาคารมีการพัฒนางานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณที่สำ�คัญ ดังนี้
1. ทบทวนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ จากการใช้
ข้อมูลทางสือ่ สังคมออนไลน์ท่ไี ม่ถกู ต้องเหมาะสม อาจกระทบ
ต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร

4. กำ � หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทั่ ว ทั้ ง องค์ กรลงนามใน
บันทึกรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2560
ผู้บริหารและพนักงานได้ลงนามครบถ้วนทุกคน

2. ปรับปรุงกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน และขัน้ ตอนการลงโทษ

5. กำ�หนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนลงนามในบันทึกรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บังคับบัญชาลงนาม
รับรองว่าจะประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้
บังคับบัญชา สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำ�แนะนำ�  ควบคุม
ดูแล และปลูกฝังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินอย่างเคร่งครัด

3. จัดทำ�คูม่ อื ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  
ฉบับพกพา และ E-book เพือ่ เผยแพร่ในสือ่ โซเชียลมีเดีย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
จริยธรรมธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง แบบแผนและ
วิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1. การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจติ สำ�นึกทีด่ ี มีความซือ่ สัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ แ ละธนาคารเหนือ
กว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. การยืนหยัดทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ

6. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  
โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึ ด มั่น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร

ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง แบบแผน
และวิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งอำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมของธนาคารออมสิน 12 ประการ ดังนี้
1. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพือ่ ผลประโยชน์
ของประเทศ
2. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำ�สัง่   
แบบแผนและวิธปี ฏิบัติของธนาคารอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ร่วมมือดูแลให้พนักงานอืน่ ปฏิบตั ติ ามด้วย
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยึดมัน่ ในคุณธรรม

122

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

4. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ทุ่มเทสติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพ  
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคารและประเทศชาติ
5. รักษาความลับของลูกค้า  คู่ค้า  และธนาคารอย่างเคร่งครัด  
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อมีอำ�นาจ
หน้าทีแ่ ละได้รับอนุญาต  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
6. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงาน
ในตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ ข องตนเองไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
หาผลประโยชน์จากธนาคาร เพือ่ ตนเองหรือผูอ้ น่ื และไม่ยอมให้
ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร

7. ร่วมมือช่วยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร รักษา 11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
ความสามัคคี ในบรรดาผู้อยู่ ในวงงานของธนาคาร และ
จรรยาบรรณของธนาคาร
ไม่กระทำ�การใดๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยก
สามัคคีหรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ 12. ละเว้นการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสือ่ มวลชน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคารที่อาจกระทบกระเทือน
ในวงงานของธนาคาร เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ต่อชื่อเสียงและการดำ�เนินงานของธนาคาร ทัง้ นี้ เว้นแต่ได้รับ
ละเว้นการกระทำ�ใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน ให้การ
อนุ
ญาตหรือมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำ�นาจหน้าที่
สนับสนุนเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ
และละเว้น การเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อความ หรือข้อมูล
8. ไม่ลอกหรือไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นประโยชน์ของ
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เป็นเท็จ หรืออาจสร้างความเข้าใจ
ตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา หรือไม่นำ�ผลงานของบุคคล
ผิดทางสื่อออนไลน์ หรือสื่อต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหาร
อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง หรือกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร
9. ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อผูบ้ งั คับบัญชา  
สุภาพเรียบร้อย  เชื่อฟัง  และไม่แสดงความกระด้างกระเดือ่ ง ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคำ�สั่ง เพิ่มอีก 2 ประการ ดังนี้
ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ในกิ จ การของธนาคารโดยชอบ 1. พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบตั กิ จิ การของธนาคาร ไม่กระทำ�การข้ามผูบ้ งั คับบัญชา
ความสามารถ และทักษะในการทำ�งาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป สั่งให้กระทำ�หรือ
ต่อธนาคารอยูเ่ สมอ โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์
ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว
2. ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ รวดเร็ว
ให้ความสะดวกในการติดต่อ ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ
10. ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจ
และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ของผู้ใช้บริการ

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินได้กำ�หนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับบุคลากรของธนาคารออมสิน
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. จรรยาบรรณของพนักงาน
2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของพนักงาน ให้ถือเป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติ โดยผู้บริหาร นอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของพนักงานด้วย พนักงาน
ธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
ในการเลื่อน แต่งตั้ง ย้าย หรือพิจารณาความดีความชอบของพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ให้นำ�
ผลการดำ�เนินการเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วย
พนักงานทีฝ่ า่ ฝืนจรรยาบรรณ หรือผูบ้ งั คับบัญชายินยอมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ถือว่าเป็นผูฝ้ า่ ฝืนจรรยาบรรณนัน้ ด้วย
จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย
1. จรรยาบรรณของพนักงาน
1.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เทีย่ งธรรม  มานะอดทน
(2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความรู้ความสามารถของตน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีก่ ารงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ น่ื ตลอดจนไม่กระทำ�การใดๆ ทีจ่ ะทำ�ให้ธนาคาร
สูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร
(3) มีทศั นคติทด่ี แี ละมีความภักดีตอ่ ธนาคาร รักษาชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยดำ�รงไว้ซง่ึ ชือ่ เสียงอันดีงามของธนาคาร  
ไม่ให้รา้ ยหรือให้ขอ้ มูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่ธนาคาร ชีแ้ จงและทำ�ความเข้าใจกับบุคคลภายนอก เพือ่ รักษาไว้
ซึง่ ภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กร
(4) ห้ามรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดจากบุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนยิ มทีม่ รี าคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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(5) รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารทีย่ งั ไม่ควรเปิดเผยไว้เป็นความลับ และไม่ให้ขอ้ มูลหรือข่าวสารใดๆ ทีผ่ มู้ อี �ำ นาจยังไม่อนุญาต
(6) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร
(7) ใช้และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และไม่นำ�ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้
ช่วยกันดูแลทรัพย์สนิ   สถานทีท่ �ำ งานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยูเ่ สมอ
(8) เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาธนาคารไปสูค่ วามเป็นเลิศ
(9) ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร
1.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผูบ้ ริหาร
(1) ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสมั มาคารวะต่อผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมายและปฏิบตั งิ านตามลำ�ดับ
บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีมเี หตุผลอันสมควร
(2) ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผูบ้ ริหารโดยปราศจากมูลความจริง
(3) ไม่วิ่งเต้นหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งตำ�แหน่งหน้าที่
1.3 จรรยาบรรณพนักงานต่อผูร้ ว่ มงาน
(1) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
(2) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ�งานแก่ผู้ร่วมงาน หรือให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ผู้ร่วมงาน
(3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูร้ ว่ มงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา  และพิจารณานำ�ไปใช้ในทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ งานของธนาคาร
(4) ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผูร้ ว่ มงานทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือซึง่ อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะพึงกระทำ�ได้
(5) ไม่น�ำ เรือ่ งส่วนตัวหรือข้อมูลของผูร้ ว่ มงานไปวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางทีเ่ สือ่ มเสียแก่ผรู้ ว่ มงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของธนาคาร
(6) ปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ ว่ มงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพและให้เกียรติซง่ึ กันและกัน
1.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
(1) พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
(2) ยึดมั่นในหลักกฎหมาย คุณธรรม ความถูกต้อง และไม่แสวงหาตำ�แหน่ง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชา หรือจาก
บุคคลอื่นใดโดยมิชอบ
(3) มีทศั นคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของพนักงาน
ธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย
(4) ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคารอย่างเต็มที่ ไม่มาสายกลับก่อน หรือเอาเวลางานของธนาคาร
ไปทำ�ธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจำ�เป็นอย่างแท้จริง
1.5 จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน
(1) มีความจริงใจ ให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
(2) ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
(3) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาคำ�มั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าหากมีการขัดกันของ
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้าให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด และดำ�เนินการด้วยความโปร่งใสทันที
(4) รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำ�ข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
(5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี และพร้อมทีจ่ ะชีแ้ จงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน หากเห็นว่า
เรือ่ งใดไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ หรือไม่อยู่ในอำ�นาจหน้าทีข่ องตนจะต้องปฏิบตั ิ ควรชีแ้ จงเหตุผลหรือแนะนำ�ให้ตดิ ต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
(6) ต้องแนะนำ�หรือให้ขอ้ มูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์และ
ความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ
1.6 จรรยาบรรณพนักงานต่อคูแ่ ข่ง
(1) ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่ง ภายใต้กฎหมาย กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
(2) ส่งเสริมการกระทำ� หรือกิจกรรมใดๆ อันนำ�มาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในโอกาสที่เหมาะสม
(3) มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
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1.7 จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
(1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวม เช่น การเสียสละกำ�ลังกาย กำ�ลังความคิด กำ�ลังทรัพย์  
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งนี้ การอุทิศตนดังกล่าวพึงกระทำ�ในลักษณะที่จะไม่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร
(2) ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
2.1 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อภาครัฐ
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครัฐ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของภาครัฐ
โดยรวม
(2) บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
(3) ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถในทุกกรณี
(4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
(5) แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคารทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
(6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
(7) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(8) ไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2.2 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
(2) ปฏิบตั หิ น้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ภายใต้หลักเกณฑ์การกำ�กับ
ดูแลทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
(3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของธนาคาร
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
2.3 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(3) การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำ�ด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
(4) ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ
อย่างทั่วถึง
(5) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของพนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำ�ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
(8) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(9) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่
ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
(10) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำ�ความผิดกฎหมายของธนาคารได้
(11) ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการทำ�งาน
(12) ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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2.4 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้
(2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(3) การนำ�เสนอการบริการจะต้องไม่ทำ�ให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ
ของการบริการนั้นๆ
(4) จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับการบริการ และดำ�เนินการอย่างดีทส่ี ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชน
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(5) รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจัง และสม่ำ�เสมอ รวมถึงไม่น�ำ มาใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
โดยมิชอบ
(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
(7) กรณีทอ่ี าจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
(8) ไม่คา้ กำ�ไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ และไม่กำ�หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชน
(9) ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น การบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
2.5 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อคูค่ า้
(1) ไม่เรียกร้องหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
(2) ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
2.6 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อคูแ่ ข่ง
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานคู่แข่ง  
เป็นต้น
(3) ไม่พยายามทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
2.7 จรรยาบรรณผูบ้ ริหารต่อสังคม
(1) ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) คืนผลกำ�ไรส่วนหนึ่งของธนาคารให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำ�เสมอ
(3) ปลูกฝังจิตสำ�นึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(4) ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานกำ�กับดูแล
(5) ไม่กระทำ�การช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
(6) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำ�กับดูแลและรายงานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
ต่อหน่วยงานนั้น
(7) ไม่นำ�เงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง
3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
3.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
(2) นำ�ความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารด้วยความระมัดระวัง
(3) รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
(4) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(5) ไม่ใช้อ�ำ นาจหน้าทีข่ องตนหรือยอมให้ผอู้ น่ื อาศัยอำ�นาจหน้าทีข่ องตนไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ
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3.2 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงาน
(2) กำ�หนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
(3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
(4) ติดตามให้ธนาคารดำ�เนินการในเรือ่ งจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมทีอ่ ยู่ในกรอบ
ของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งธนาคาร
3.3 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า
(2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(3) ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
(4) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(5) กำ�กับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับ
การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
3.4 จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อสังคม
(1) สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ
(2) ปฏิบัติและควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
กำ�กับดูแล

การดำ�เนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับปี 2560 ธนาคารมุ่งเน้นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำ�เนินงานให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยได้ดำ�เนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในกระบวนการ (CG-in-process) ดังนี้
• ปรับปรุง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินและกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ธนาคารและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร เช่น ระบบอินทราเน็ต
เว็บไซต์ อีเมล์ สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมอบคู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  ให้กับ
บุคลากรทุกคนของธนาคารเพื่อไห้รับทราบ ศึกษา เรียนรู้ ทำ�ความเข้าใจและยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
• สร้างกระบวนการเรียนรู้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้กับบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร
การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน 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)”
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการกำ�กับดูแลการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
(1) หลักสูตร “ธรรมาภิบาลและจริยธรรมจรรยาบรรณ” สำ�หรับผู้บริหารและพนักงานสายงานกิจการสาขา
(2) หลักสูตร “ธรรมาภิบาลการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม” โครงการเตรียมความพร้อมผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสาขาหรือเทียบเท่า
ปี 2560 และโครงการเตรียมความพร้อมผู้จัดการสาขาขนาดใหญ่ขึ้นไป ปี 2560
(3) ผ่านระบบการเรียนรูอ้ อนไลน์ (E-learning) หัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี และ “จริยธรรมและจรรยาบรรณ” ซึง่ ธนาคาร
กำ�หนดให้เป็นหลักสูตรที่เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ของพนักงานทุกคน และเป็นตัวชี้วัดร่วมของทุกหน่วยงาน
(4) อบรมกรรมฐานบริหารจิตเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานโดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึก คุณธรรม จริยธรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานและดำ�เนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม
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• จัดให้มีการสื่อสารถ่ายทอดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดกิจกรรม
1. วันกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจำ�ปี เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
2. วันกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) สัญจร เพื่อถ่ายทอดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานสายงานกิจการสาขา
ตระหนักถึงความสำ�คัญและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ปี 2560 ธนาคารจัดกิจกรรม ดังนี้
(1) วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวันกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Day) มุง่ เน้นการถ่ายทอดแนวทางการเป็น Digi-Thai Banking
โดยคุณกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ให้ทศิ ทางการเป็นธนาคารทีม่ ี “ธรรมาภิบาล 4.0” ผูอ้ �ำ นวยการ
ธนาคารออมสิน ได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “มั่นคง ยั่งยืน ด้วยธรรมาภิบาล”
(2) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คุณกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน ร่วมมอบแนวทางในการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในงานวันกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2560 สายงาน
กิจการสาขา 5 จังหวัดชลบุรี
(3) วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คุณชูศักดิ์ สาลี กรรมการธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และผู้อ�ำ นวยการธนาคารออมสิน ร่วมมอบแนวทางในการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ในงานวันกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2560 สายงานกิจการสาขา 2
จังหวัดเพชรบูรณ์

• จัดกิจกรรมสนับสนุนรณรงค์ ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนี้
1. การให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อคัดเลือกผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ที่มีจิตสำ�นึกและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน
และต่อสังคม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน  
สำ�หรับปี 2560 จัดพิธีมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ปี 2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  
และพิธีมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ปี 2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
2. ธนาคารออกหนังสืองดการให้/การรับของขวัญในเทศกาลปี ใหม่ทั้งภายในและภายนอกธนาคารเพื่อป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ รวมทัง้ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน แต่ทง้ั นี้ ยังมี
หน่วยงานภายนอกต่างๆ นำ�ของขวัญมามอบให้ ธนาคารจึงรวบรวมของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดกิจกรรม
บำ�เพ็ญประโยชน์ “มอบของใช้ที่จำ�เป็นเพื่อส่งมอบความสุขและเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้แก่ทหารที่พักฟื้นในโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก”
3. กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
4. กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์เพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร”
5. กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย
6. กิจกรรมศาสนา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

• ติดตามและประเมินผล ธนาคารได้ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การสอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพื่อนำ�ผลการสอบทานมาใช้พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการกำ�กับดูแลการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ซึ่งจากผลการ
สอบทาน พบว่าผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ร้อยละ 93.00
และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ร้อยละ 93.60
2. การสำ�รวจความคิดเห็นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร ได้แก่
ลูกค้า รัฐบาล หน่วยงานกำ�กับดูแล คูค่ า้ คูค่ วามร่วมมือ ผูส้ ง่ มอบ ชุมชนสำ�คัญ คูแ่ ข่ง สือ่ มวลชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่
เกี่ยวกับบทบาทการนำ�องค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
ธนาคารออมสิน ปรากฏผลการสำ�รวจ ดังนี้
(1) รายงานการสำ�รวจความคิดเห็นของพนักงานและลูกจ้างเกีย่ วกับบทบาทของการนำ�องค์กรของผูบ้ ริหารระดับสูงและการนำ�
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน โดยผลการสำ�รวจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
มีการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน ร้อยละ 99.60
(2) รายงานการสำ�รวจความคิดเห็นของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ เกีย่ วกับบทบาทของการนำ�องค์กรของผูบ้ ริหารระดับสูงและ
การนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี าใช้ในการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสิน โดยผลการสำ�รวจในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้านการดำ�เนินธุรกิจ
ธนาคารมีระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 582 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
หรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โปร่งใส
เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี รวมทัง้ ได้มนี โยบายกำ�กับการปฏิบตั งิ านการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับที่ 584
ซึ่งกำ�หนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ
พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อยึดถือปฏิบัติและต้องเปิดเผยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับลูกค้าเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำ�ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในเรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ น่ื ดังนี้
1. ผู้บริหารไขว้
ธนาคารได้ก�ำ หนดกฎเกณฑ์ส�ำ หรับผูบ้ ริหารไขว้ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยผู้บริหาร
ดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมตั สิ ง่ั ทำ�รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั หลักทรัพย์ทต่ี นดำ�รงตำ�แหน่งได้ รวมทัง้ ต้องยึดถือปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบัติใน
การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกันด้วย
2. การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ธนาคารส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงกำ�หนดหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้
2.1 การกำ�กับดูแลและควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในธนาคารจะควบคุมดูแลการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่มีลักษณะที่น่าจะ
เอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำ�การดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
การรายงานความผิดปกติหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และการพิจารณาดำ�เนินการแก้ไข
ที่ดำ�เนินการแล้ว หน่วยงานกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) จะดำ�เนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ที่กำ�กับดูแลต่อไป
2.2 การกำ�กับดูแล การจัดทำ�  และดูแลบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ ธนาคารจะควบคุมดูแลการจัดทำ�บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่
ต้องระมัดระวังในการซื้อขาย Watch List การจัดทำ�บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ซื้อขาย Restricted List และการจำ�กัด
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับทราบข้อมูลโดยจะติดตามควบคุมการทำ�ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ระเบียบและนโยบายธนาคารดังกล่าว ได้รับการทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำ�เสมอ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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ด้านพนักงาน
ธนาคารถือเป็นนโยบายสำ�คัญทีจ่ ะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ของธนาคาร โดยกำ�หนดให้พนักงาน
ทุกคนต้องจัดทำ�รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสในการเป็นพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
และกำ�หนดข้อปฏิบัติสำ�หรับพนักงาน ดังนี้
ให้พนักงานทุกคนจัดทำ�แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี โดยกำ�หนดให้พนักงาน
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1. จัดทำ�แบบรายงานฯ เพื่อทบทวนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. เมื่อได้รับคำ�สั่งแต่งตั้ง หรือโยกย้ายตำ�แหน่งงานใหม่
3. เมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของธนาคาร
4. เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผย หรือรายงานมาก่อน
ในปี 2560 ผลการตรวจสอบไม่พบกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หมายถึง การทำ�รายการหรือธุรกรรมระหว่างธนาคารออมสินกับบริษทั จดทะเบียน องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
ทีธ่ นาคารออมสินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 หรือกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร และ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
รวมทัง้ บริษทั หรือนิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลดังกล่าวถือหุน้ หรือเป็นผูม้ อี �ำ นาจควบคุมการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ
โดยระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 582 ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชือ่ หรือลงทุน
ในกิจการทีธ่ นาคาร กรรมการธนาคาร หรือผูบ้ ริหารมีผลประโยชน์เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้มกี ารพิจารณาอย่างรอบคอบ โปร่งใส เป็นเหตุเป็นผล
มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี
ในการพิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน ธนาคารได้ก�ำ หนด
ให้มกี ารดำ�เนินการ ดังนี้
1. ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยนโยบายสินเชือ่ (Credit Policy)
2. การทำ�ธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์
3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน เข้าร่วม
ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพันดังกล่าว  

การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในปี 2560 ยังคงเป็นอีกปีหนึง่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ภายนอกจำ�นวนมาก ทัง้ หลักเกณฑ์การกำ�กับธุรกิจ ด้านบริการทางการเงิน
ของธนาคาร เช่น การบังคับใช้พระราชบัญญัตริ ะบบการชำ�ระเงิน พ.ศ. 2560 (Payment System Act) และหลักเกณฑ์การกำ�กับธุรกิจ
หลักทรัพย์ เช่น แนวทางปฏิบตั ิในการขายและให้บริการเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีเ่ ป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ แนวทางปฏิบตั ิ
สำ�หรับบริษทั จัดการกองทุนรวม   ในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็นสำ�คัญ นอกจากนี้
ยังมีหลักเกณฑ์ดา้ นการกำ�กับการปฏิบัติงานของธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำ�เนินการกับทรัพย์สนิ
และการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำ�เนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ภายนอก เพือ่ รองรับกับการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ธนาคารได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจ และการดำ�เนินงานของธนาคารภายใต้กฎเกณฑ์ภายใน
และภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงข้างต้น โดยกลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาลในฐานะหน่วยงานทีม่ หี น้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของกฎเกณฑ์
ที่เปลี่ยนแปลงและศึกษาผลกระทบที่มีต่อธนาคารได้มีการสื่อสารไปยังคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน
เพือ่ ให้ทราบแนวทางการดำ�เนินธุรกิจและการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นไปตามทีม่ กี ฎเกณฑ์ภายนอกกำ�หนดไว้
โดยในปีนี้ ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance) การบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance)
และยังมีการมุ่งเน้นการกำ�กับดูแลตามหลักการ 3 Lines of Defense เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบและคำ�สัง่ ของธนาคาร โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุม่ กำ�กับและธรรมาภิบาล กลุม่ บริหารความเสีย่ ง และกลุม่ ตรวจสอบ
ในการสื่อสารกฎเกณฑ์ที่ควรให้ความสำ�คัญแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานกิจการสาขาทุกระดับเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ที่กฎเกณฑ์กำ�หนด และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ด้วย
ทัง้ นี้ ภาพรวมในการกำ�กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ปี 2560 มีดงั นี้
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำ�คัญ
ได้มีการติดตาม วิเคราะห์ ศึกษาผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ต่อธนาคาร และได้นำ�เสนอ
ธนาคารและหน่วยงานทราบเพือ่ ดำ�เนินการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
หรือเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติงาน อาทิ การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ระบบการชำ�ระเงิน พ.ศ. 2560 (Payment System Act)
มีผลให้การประกอบธุรกิจรับชำ�ระเงิน ต้องได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ หรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
พ.ศ. 2560 มีผลให้การปฏิบัติงานของผู้แทนนิติบุคคล มีความ
รับผิดในทางอาญาเกิดขึ้น หากมีการกระทำ�หรือไม่กระทำ�ตาม
ที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
การสอบทานการปฏิบัติงาน
ได้ มี การสุ่ ม สอบทานการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ ข องธนาคาร
และกฎเกณฑ์ภายนอกโดยวิธีต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคาร
ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์กำ�หนด ทั้งวิธี On - site
วิธี Off - site และวิธี self - assessment และจัดทำ�
ผลการสอบทาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อธนาคารและหน่วยงาน
การดำ�เนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานกำ�กับ
ได้มีการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อไม่ให้มีประเด็น
ทางข้อสังเกตของหน่วยงานกำ�กับซ้ำ�ประเด็นเดิมอีก และ
ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการประชุมหารือเพื่อออก
ผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งการอนุมัติออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
ธนาคาร และมีการให้ความเห็น และคำ�ปรึกษาเกีย่ วกับกฎเกณฑ์
ต่างๆ กับหน่วยงาน อีกทั้งยังมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกและภายในเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อย่างใกล้ชิด
การควบคุมคุณภาพงาน
มีการดำ�เนินงานอย่างมีระบบ และมีการควบคุมคุณภาพการ
ทำ �งานด้วยวิธีต่างๆ อาทิเช่น จัดทำ�ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
กฎเกณฑ์ภายนอกที่มีผลใช้บังคับ คู่มือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการ
เงิ น แก่ การก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อานุ ภาพ
ทำ�ลายล้างสูง การรายงานข้อมูลทั้งแบบรายวันและรายเดือน
รวมถึงแบบสอบทานความเข้าใจ (Checklist) เพื่อใช้ในการ
ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การฝึกอบรม
มีการสื่อสารไปถึงผู้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการจัดอบรม
การจัดทำ�หลักสูตร e-Learning การจัดทำ�หนังสือชี้แจงต่างๆ
อย่างสม่ำ�เสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ หรือเมื่อมี
เหตุการณ์ทม่ี นี ยั สำ�คัญเกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้มกี ารร่วมมือ
กันระหว่างกลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล กลุ่มบริหารความเสี่ยง
และกลุ่มตรวจสอบ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารทุกระดับชั้น
และพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของสายงานกิจการ
สาขา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ามากำ�กับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย การเสนอขายผลิตภัณฑ์โดยคำ�นึง
ถึงสิทธิของผู้บริโภคและการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ด้านสินเชื่อ
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นอกจากนัน้ ธนาคารได้จ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เข้ามาทบทวน
กระบวนการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี
และมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างทันท่วงที หากมีเหตุการณ์ทอ่ี าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรโดยรวมอย่างมี
นัยสำ�คัญ จุดอ่อนข้อบกพร่อง หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ถูกกำ�กับติดตามและแก้ไขอย่างทันท่วงที
ธนาคารออมสินได้รบั หนังสือขอบคุณในความร่วมมือของธนาคารจากสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ธนาคารออมสินได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินการ
ตามกฎหมาย ประกอบกับผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ธนาคารออมสิน ในปี 2560 สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่พบความผิดซึง่ หน้า
ในการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

การให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ
ธนาคารได้ดำ�เนินการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
เพือ่ ให้มคี วามรู้ ดังนี้
1. การจัดอบรมให้แก่คณะกรรมการธนาคารออมสิน
ลำ�ดับ

หลักสูตร

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยด้านธรรมาภิบาล
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน

1
2

2. การจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านธนาคาร จึงได้มกี ารฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในธุรกิจของธนาคารได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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หลักสูตร

ความรูเ้ กีย่ วกับการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และภาษีมลู ค่าเพิม่ ของธนาคารออมสิน
ความรูเ้ กีย่ วกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ก�ำ กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาพนักงานใหม่
การพัฒนาบุคลากรใหม่
โครงการเตรียมความพร้อมผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสาขาหรือเทียบเท่า ปี 2560
โครงการเตรียมความพร้อมผูจ้ ดั การสาขาขนาดใหญ่ (L) ปี 2560
การบริหารการเปลีย่ นแปลงในยุค Technology Digital และการจัดการเพือ่ ลดความผิดพลาด ในการปฏิบตั งิ าน
สำ�หรับผูอ้ �ำ นวยการเขต
ธุรกิจแลกเปลีย่ นและโอนเงินตราต่างประเทศ
สัมมนา “ประชุมชีแ้ จงผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้กบั หน่วยงาน”
การปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทำ�ลายล้างสูง สำ�หรับการปฏิบตั งิ านระบบงาน Virtual Teller
Machine : VTM

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ธนาคารออมสินให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้
1. กำ�หนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า ธนาคารห้ามการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารไม่ว่าจะโดย
การนำ�เสนอ (Offering) การให้คำ�มั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน  
(Giving or Accepting Bribes) หรือการกระทำ�ที่ส่อไปในทางทุจริต
2. โครงสร้างของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ธนาคารกำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามผลการนำ�ไปปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในภายนอก และเป็นกลไกสำ�คัญที่ผลักดันให้การดำ�เนินงานสัมฤทธิ์ผล ดังนี้
2.1 คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีบทบาทในการอนุมัตินโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของธนาคารออมสิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารธนาคารในการดำ�เนินการตามระเบียบธนาคารออมสิน
ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทในการให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�การกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน เพื่อดำ�เนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกำ�กับดูแล ติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ากระบวนการในการป้องกัน ค้นหาและปราบปรามการทุจริต
ได้รับการตรวจสอบ/ติดตามอย่างใกล้ชิด
2.4 คณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน มีบทบาทในการกำ�หนดนโยบายแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กำ�หนดมาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริต เป็นศูนย์กลางในการรับรายงานหรือการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต ตลอดจนการกระทำ�ความผิดที่อาจนำ�ไปสู่การทุจริต
3. กำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสอดรับนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทบทวนคำ�สั่งธนาคารออมสินที่ 68/2560  
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำ�นักงาน 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)
5. สร้างองค์ความรูด้ า้ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ได้จัดทำ�เสื้อยืด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมสัมพันธ์ “โครงการออมสินสีขาว”  

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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6. ธนาคารมีการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7

หลักสูตร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การให้หรือรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ระบบการจัดการการติดสินบนเบือ้ งต้น (Introduction to Anti-bribery Management System - ISO 37001)
Tableau Report Creator
Tableau Report User รุน่ ที่ 1 - 2  
IFMS Administrator
IFMS Processing Operator

7. รางวัลดีเลิศ “รัฐวิสาหกิจทีม่ กี ารพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศด้านการขับเคลือ่ นแผนงานยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน”
ประจำ�ปี 2560 ด้านความโปร่งใส (Transparency)
8. นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ได้รับรางวัล “บุคคล
ต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำ�ปี 2560 โดยสำ�นักงาน ป.ป.ช.
9. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จำ�นวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” ประจำ�ปี 2560
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560     

การควบคุมภายใน
ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบการควบคุมภายใน โดยได้กำ�หนดให้หน่วยงานย่อย ตั้งแต่ระดับหน่วย สาขา
เขต ภาค ฝ่าย และสายงาน ประเมินระบบการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ในการควบคุมภายในให้แก่พนักงานทุกคนทีเ่ ป็นเจ้าของงาน ในระดับหน่วยงานย่อย โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ ในการปฏิบัติงานตามปกติ
ซึ่งยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operation)  
2. ด้านรายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ (Financial)   
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)  
เพือ่ ให้มน่ั ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินงานจะบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ธนาคารได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานประมวลผล
ในภาพรวม ทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดแนวทาง ติดตาม ควบคุมส่วนงานย่อยในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และจัดทำ�รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร เพื่อรายงานต่อหน่วยงานกำ�กับดูแล รวมทั้งสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำ�หนด 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ธนาคารมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี ผู้บริหารของธนาคาร
ได้สร้ า งบรรยากาศของการควบคุ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี
ต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำ�คัญกับความซื่อสัตย์
จริยธรรม และความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี กำ�หนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน
บุคลากร มีความเข้าใจ ขอบเขตหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีการส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเกิดจิตสำ�นึก
ที่ดี ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
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2. การประเมินความเสี่ยง
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ภายในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายของหน่วยงานระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกันในการทีจ่ ะทำ�งานให้ส�ำ เร็จ มีการระบุความเสีย่ งจาก
ปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งและจัดการ
ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดข้อผิดพลาดและป้องกันข้อบกพร่อง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำ�เนินธุรกิจ
ของธนาคารเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

3. กิจกรรมการควบคุม
ธนาคารมีการกำ�หนดทิศทางการปฏิบัติงาน โดยมีนโยบายและ
ระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม ทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ เมือ่ นำ�ไปปฏิบตั แิ ล้ว
ทำ�ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กิจกรรมการควบคุม
ที่กำ�หนดไว้สามารถทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบได้ว่า หากเกิด
ความเสีย่ งขึน้ จะมีวธิ ปี ฏิบัติอย่างไร ในการควบคุมความเสี่ยง
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง และมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ
ระเบียบปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำ�ทุกปี

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีด่ ี เหมาะสมกับการปฏิบัติ
งาน และสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยมีการสื่อสาร
ไปยังฝ่ายบริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก
ในรูปแบบที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร โดยให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนทำ�แผนฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเหตุการณ์ฉกุ เฉิน เพือ่ ลดผลกระทบ
และสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการทางธุรกิจ

5. การติดตามประเมินผล
ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำ�หนดวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม
เพือ่ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติโดยกำ�หนดให้ผบู้ ริหาร
มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลเป็นรายครั้ง และหากพบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ที่มีนัยสำ�คัญ จะต้องมีการตรวจสอบได้วา่ มีการควบคุมภายในทีด่ แี ล้วหรือไม่ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถดำ�เนินการแก้ไขปัญหา หรือข้อบกพร่อง
ต่างๆ ได้ทันเวลา
ธนาคารได้แต่งตั้งคณะทำ�งานประมวลผลในภาพรวม เพื่อกำ�หนดแนวทางในการจัดทำ�รายงาน การประมวลผล และการปรับปรุง
การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ข้อ 6. พร้อมติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยเป็นรายไตรมาส ควบคุมหน่วยงานย่อย
ภายในธนาคารให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำ�รายงานการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประมวลผลและจัดทำ�
รายงานเสนอผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน จัดทำ�หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดส่งสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะจัดการ คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบเป็นรายไตรมาสและรายปี
ในปี 2560 คณะทำ�งานประมวลผลในภาพรวม ได้ประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญทีเ่ ป็นความเสีย่ งระดับองค์กรและมีการติดตาม
แผนการดำ�เนินงานของส่วนงานย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าว จำ�นวน 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร
ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับหน้าที่งานหรือธุรกรรมใหม่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของธนาคาร ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
รวมทั้งทบทวนและกำ�หนดอัตรากำ�ลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนธุรกิจของธนาคาร
2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีการปรับปรุงแก้ไขคำ�สั่ง คู่มือวิธีปฏิบัติงานให้ชัดเจนและง่ายต่อการค้นหา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับสินเชื่อ
โดยจัดตัง้ ศูนย์สนิ เชือ่ รายย่อย จัดตัง้ ศูนย์ยอ่ ยควบคุมและบริหารหนี้ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินสาขาโดยจ้าง
Outsource เพื่อดำ�เนินการเกี่ยวกับศูนย์จัดเก็บเอกสารสำ�คัญเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญของสาขา
3. ด้านระบบสารสนเทศ
ธนาคารได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการนำ�  Big Data มาใช้งาน และพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานกำ�กับดูแล เช่น ระบบ Risk Data Mart ระบบงาน ALM เป็นต้น
4. ด้านเหตุการณ์ภายนอก
ธนาคารได้จัดทำ�แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงของระบบ ATM จากโปรแกรม Malware
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
5. ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ธนาคารมีการศึกษาและวิเคราะห์ (Gap Analysis) การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศ พร้อมแผนการดำ�เนินงาน เพื่อกำ�กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว
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01
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน
ในปี 2560 ธนาคารมุ่งสู่การเป็น GSB New Century มีทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรในการเป็นผู้นำ�ด้านนวัตกรรมทางการเงิน
และสังคมยุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อโลกการเงินยุคดิจิทัล และเป็นธนาคารเพื่อสังคม Leadership in Financial & Social Innovation
พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายรัฐในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
ธนาคารจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุม่ ทัง้ กลุม่ ลูกค้าฐานราก กลุม่ ลูกค้าบุคคล
กลุ่มธุรกิจ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำ�หรับผู้สูงวัย เพื่อเตรียมรองรับสู่สังคมผู้สูงวัย
จากการขับเคลือ่ นนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่ รวมถึงการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารจึงได้มีการเตรียม
ความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งกำ�หนด
ให้มสี ว่ นงาน ทีม่ หี น้าทีน่ �ำ เสนอนโยบาย กระบวนการ แผนบริหารความเสีย่ ง พัฒนาเครือ่ งมือการบริหารความเสีย่ งในด้าน IT RISK และ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาแนวโน้มภัยคุกคามเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และภัยไซเบอร์ที่มีผลต่อธุรกิจธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นรูปแบบบูรณาการ ซึ่งขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
บริหารความเสีย่ งของธนาคารได้ด�ำ เนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนด สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแล
ซึง่ การบริหารความเสี่ยงดำ�เนินการโดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) เป็นผู้ระบุความเสีย่ งและประเมินระดับความเสีย่ ง
การกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะ
ความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณี
ทีเ่ กิดเหตุการณ์ความเสีย่ งขึน้ จะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที ทั้งนี้ สายงานบริหารความเสีย่ งเป็นผูป้ ระสานงานและสนับสนุน
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ในการดำ�เนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำ�คัญ
ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบสถานะ
ความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการสร้าง
ความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีการประชุมบูรณาการ
การทำ�งานร่วมกัน เพื่อให้การดำ�เนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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02
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลระดับกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตาม
ผลการนำ�ไปปฏิบัติของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการ กระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
(Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำ�เนินงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven
Performance) และเป็นกลไกสำ�คัญที่ผลักดันให้การดำ�เนินงานสัมฤทธิ์ผล คณะกรรมการหลักที่กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการธนาคารออมสิน
มีบทบาทในการให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง
และกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารสามารถนำ�
วิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำ�หนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีบทบาทในการกำ�หนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย      
การบริหารความเสี่ยง แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้
ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสีย่ งด้านต่าง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธุรกรรมของธนาคารออมสิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งประเมิน ติดตาม และดูแลระดับ
ความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และรายงานสถานะความเสีย่ ง
ธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี มีการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บูรณาการ และเสริมสร้างการทำ�งานร่วมกัน
3) คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
มีบทบาทในการกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการ
ดำ�เนินงาน ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ดา้ นการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ี การกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ การสอบทานสินเชือ่ ของ
ธนาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎที่กำ�หนด หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ความสำ�คัญกับ
การบูรณาการกระบวนการทำ�งานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
(Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผล
การดำ � เนิ น งานที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก หน่ ว ยงาน
(Integrity-Driven Performance)
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4) คณะกรรมการตรวจสอบ
มีบทบาทในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายในการกำ�กับดูแลทีด่ ี กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง สอบทานการดำ�เนินงานของธนาคารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือคำ�สัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน รวมทัง้ พิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
5) คณะกรรมการบริหาร
มีบทบาทในการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ดำ�เนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงาน พิจารณา
เสนอแนะทิศทางและหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และ
การประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารออมสินให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาเห็นชอบ รวมถึงพิจารณาเสนอแนะ
โครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านบุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
ของพนั ก งานและลู ก จ้ า งต่ อ คณะกรรมการธนาคารออมสิน
เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ
6) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
มีบทบาทในการกำ�หนดนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ประจำ�ปีให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร กำ�หนด
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง
อัตราแลกเปลี่ยน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร กำ�หนดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
บริ ห ารโครงสร้ า งทางการเงิ น และโครงสร้ า งอั ต ราดอกเบี้ ย
ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร กำ�หนดนโยบายและแนวทาง
เกี่ยวกับการกำ�หนดราคาโอนผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการทีท่ �ำ หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจหลัก อาทิ คณะกรรมการสินเชือ่
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคาร
ออมสิน เป็นต้น

03
การจัดทำ�แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการเพิม่ ขึน้ ของหนีค้ รัวเรือน ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ และการดำ�เนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศสำ�คัญต่าง ๆ จึงสร้างกลไกในการติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ โดยพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแล อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง เป็นต้น
โดยมีสายงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคารออมสิน ทำ�หน้าที่
กำ�กับดูแลและควบคุมระดับความเสี่ยง ให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้
แผนทีค่ วามเสีย่ ง (Risk Map) ถือเป็นเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งในระดับองค์กร หรือ Enterprise Risk Management เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite และ Risk Tolerance) เพื่อให้การดำ�เนินงานของ
ธนาคารบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มธุรกิจ (Business Unit) และกลุ่มสนับสนุน (Support Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีบทบาทสำ�คัญในการทบทวนความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญที่เชื่อมโยง
กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน (KPIs) หลักของหน่วยงานและของธนาคาร พร้อมทั้ง
กำ�หนดมาตรการเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปี 2560 ธนาคารมีปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญ จำ�นวน 18 ปัจจัยเสี่ยง
ดังนี้

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2560
Strategic

Operational

• สภาพเศรษฐกิจ
(NPLs)

• ความปลอดภัย
ระบบ IT

• สภาพเศรษฐกิจ
(สินเชื่อ)

• กระบวนการทำ�งาน
(สินเชื่อ)

• สภาพเศรษฐกิจ
(การลงทุน)

• กระบวนการทำ�งาน
(NPLs)

• พฤติกรรมลูกค้า

• กระบวนการทำ�งาน
(Fee Base)

• ภัยธรรมชาติ/
ภัยก่อการร้าย

Financial
CREDIT

• คุณภาพลูกหนี้
Liquidity

• สภาพคล่อง

compliance
• กฎหมายฟอกเงิน
• กฎหมายภายนอก

Image
& Reputation
• ข้อร้องเรียนและ
ข่าวเชิงลบ

• กฎหมายภายนอก/
กฎระเบียบคำ�สั่ง
ภายใน

Market

• อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

• การแข่งขัน
• ความต้องการลูกค้า
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นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators) เพือ่ ใช้แจ้งเตือนความเสีย่ ง (Early Warning)
ก่อนที่ผลการบริหารความเสี่ยงจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยแจ้งเตือนความเสี่ยง ผ่าน E-mail ของผู้บริหารระดับกลุ่ม หรือสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทบทวนความเสี่ยง และกำ�หนดมาตรการ/แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ในปี 2560 ธนาคารกำ�หนดตัวชี้วัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ที่สำ�คัญ เช่น
ตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial KRIs)

ตัวชี้วัดไม่ใช่การเงิน (Non Financial KRIs)

• อัตรา NPLs ต่อสินเชือ่ คงเหลือ
• ผลขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิด (Unrealized Loss) จากการประเมิน
  มูลค่าตลาด (Mark to Market)
• อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องบริหารเงิน
• สัดส่วนรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม
• Cost of Fund

• ระดับความพึงพอใจลูกค้า
• ความถีแ่ ละระดับความรุนแรงในการแจ้งเตือนจากหน่วยงาน
การกำ�กับดูแล
• ระยะเวลาการเป็นข่าวเชิงลบในสือ่ ขนาดใหญ่
• ระยะเวลาที่ใช้ในการกอบกูร้ ะบบงานหลัก (RTO)
• ผลการ Scan ช่องโหว่เครือ่ งแม่ขา่ ยและ Network
ของธุรกรรมสำ�คัญ
• ระยะเวลาทีย่ อมให้ระบบธุรกรรมหลักหยุดชะงัก (MAO)
จาก Cyber Attack / ไวรัส

04
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินงาน และการนำ�ไปปฏิบัติไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ทำ�ให้ไม่ประสบความสำ�เร็จ ตามทิศทางที่กำ�หนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูงจึงให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนด
แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่พึงปฏิบัติผ่านนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ในปี 2560 สถาบันการเงินทัง้ ระบบต่างเผชิญปัจจัยเสีย่ งด้านกลยุทธ์ จากการแข่งขันในยุค Digital Banking และ FinTech (Financial
Technology) ความเสี่ยงจากการติดตามข้อมูลลูกค้าที่ไม่ทันกาล เนื่องจากความคาดหวังของลูกค้าสูงขึน้ และเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ธนาคารออมสินจึงได้ทบทวนปัจจัยนำ�เข้าในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technology
Change) และการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำ�วัน (Internet of things) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า (Customer
Change) นวัตกรรมทางการเงิน Fin-tech ที่นำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเงิน การธนาคารและการลงทุน และช่องทางการ
ให้บริการ (IT & Innovation) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบการกำ�กับดูแลที่เข้มงวดและซับซ้อนมากขึ้น (Regulatory
Change) รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการไปสู่สังคมไร้เงินสด โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมธุรกิจ SMEs/SMEs Startup เป็นต้น
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ธนาคารจึงได้ปรับกรอบทิศทางการดำ�เนินงานของธนาคาร วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ปี 2560 - 2564 และ Aspiration มุ่งสู่การเป็น Digi-Thai
Banking “Digital for all Thai” โดยให้ความสำ�คัญกับการนำ�นวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน/ช่องทาง
การให้บริการ การพัฒนาบุคลากร เพือ่ รองรับการเป็น Digi-Thai Banking
พร้อมทั้งปรับ Business Model และ Rebalanced Portfolio
โดยเพิ่มสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกัน ลดความเสี่ยง
ด้านเครดิ ต การบริ ห ารจัดการต้นทุนการเงินที่มีประสิทธิภาพ
และรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคาร เป็นต้น
ธนาคารมุ่งเน้นให้ความสำ�คัญต่อความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่ รวมถึงข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสารสนเทศของธนาคาร เพื่อสนับสนุนธุรกรรม Digital
Banking ของธนาคารให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber
Threat) ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การโจมตีเครือข่ายเพื่อให้ธนาคาร
ไม่สามารถให้บริการ (Distributed Denial of Service: DDoS) การโจมตี
ด้วยมัลแวร์หรือซอฟแวร์ ไม่พึงประสงค์ และการแพร่กระจายไวรัส
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของธนาคาร รวมทั้ง
ดำ�เนินการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการ
ส่งผ่านข้อมูลของหน่วยงานบนระบบเครือข่ายในธนาคาร โดยให้
ความสำ�คัญตั้งแต่การจำ�แนกประเภทและการประเมินความเสี่ยง
จากการใช้ข้อมูล ตลอดจนมีการติดตั้งระบบเพื่อให้ธนาคารสามารถ
ตรวจจับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำ�คัญกับนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ได้มกี ารวิเคราะห์ และป้องกันความเสีย่ งไว้เป็นอย่างดี โดยหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน รวมถึง
ด้านชือ่ เสียงภาพลักษณ์ด้วย โดยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวนโยบายของหน่วยงานภายนอก ความพึงพอใจและ
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงข้อคิดเห็นของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ ซึ่งมีการปรับปรุง
คำ�จำ�กัดความของผลิตภัณฑ์ใหม่ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้พนักงาน
มีความพร้อมในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ตอ่ ลูกค้า
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05
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคาร
ปี 2560 เศรษฐกิจโลกเติบโต มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ1 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 3.1 เป็น 3.5 โดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
เป็นประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดี ขณะที่ภูมิภาคเอเชียเศรษฐกิจยังเติบโตได้ใกล้เคียงกับปีก่อนและมีเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น
สำ�หรับภาคการลงทุน นักลงทุนมองว่าภูมิภาคเอเชียเป็นแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัย (Safe haven) และยังคุ้มค่าต่อการลงทุน ทำ�ให้มี
Fund Flow ไหลเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้ง และปรับลด
ขนาดงบดุลด้วยก็ตาม ประกอบกับปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองและการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ทำ�ให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น
สำ�หรับประเทศไทย เศรษฐกิจขยายตัวจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ และทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยมีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 เป็น 3.9 ประกอบกับมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ต่อเนื่อง นักลงทุนต่างชาติจึงเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทย
ทำ�ให้มี Fund Flow ไหลเข้าทัง้ ตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2560
SET Index2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield)3
ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ (ราคาเพิ่มขึ้น) และค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ1
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน
ธนาคารออมสินบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังตามนโยบายการลงทุน นโยบาย
บริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้า และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่กำ�หนดโดย
คณะกรรมการธนาคารออมสิน อีกทั้ง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่
อนุมัติระบบวัดติดตาม เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินดูแลการกำ�หนด
อัตราดอกเบีย้ และบริหารความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้
มีการติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สรุปสาระสำ�คัญ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารในปี 2560 ดังนี้
การทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์กำ�กับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

การพัฒนาเครื่องมือใน
การวัด / ประเมิน และควบคุม
ความเสี่ยงด้านตลาด

ประเทศไทยมีการขยายตัวจาก
ภาคการส่งออกและ
การท่องเที่ยว โดยมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้

จากร้อยละ 3.2 เป็น 3.9

การติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงด้านตลาด

ที่มา : 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
3. สมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)
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1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Policy) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk Management in Banking Book Policy)
2) การพัฒนาเครื่องมือในการวัด / ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
• การวัดผลกระทบของปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ อาทิ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรม (Mark to Market) และการเปลีย่ นแปลงอัตราผลตอบแทน
ในตลาดตราสารหนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี้ (Present Value of 1 basis point : PV01)
• การประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทำ�ธุรกรรมภายใต้ภาวะปกติ โดยใช้แบบจำ�ลอง Value at Risk (VaR)
วัดความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยง ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นและระยะเวลาถือครองที่กำ�หนด ทั้งนี้ ได้ทดสอบ
ความแม่นยำ� (Back Testing) ของเครื่องมือวัดความเสี่ยงในรูปแบบจำ�ลอง VaR ตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างสม่ำ�เสมอ
• การประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาในการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือ
อายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Repricing Gap) และประเมินผลกระทบที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคต
ของธนาคาร (NII Sensitivity)
• การทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสี่ยง (Trigger) สำ�หรับธุรกรรมทั้งในบัญชีเพื่อการค้า
และบัญชีเพื่อการธนาคารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น NII Sensitivity, PV01, VaR, Duration เป็นต้น
• การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) โดยกำ�หนดสถานการณ์จ�ำ ลองทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
ด้านตลาดและด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร แบ่งเป็นสถานการณ์ที่อ้างอิง
แนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยและที่ธนาคารกำ�หนดเพิ่มเติม โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
ซึ่งในปี 2560 ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนดทุกสถานการณ์
• การประเมินประสิทธิผลของอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอนุพันธ์ ทางการเงินที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง
3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย
• การจัดทำ�รายงานติดตามสถานะการลงทุนและความเสีย่ งด้านตลาด เป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส เพือ่ นำ�เสนอผูบ้ ริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
• การใช้ระบบงานสารสนเทศ (Investment System) เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถ
แจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรือความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ และระงับการทำ�
ธุรกรรมก่อนเกินเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่กำ�หนดไว้
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06
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถชำ�ระหนีส้ นิ และภาระผูกพันเมือ่ ถึงกำ�หนด เนือ่ งจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกิน
กว่าระดับที่ยอมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องยังเกิดจากการที่ไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสี่ยงที่มีอยู่จากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ได้ ทำ�ให้ต้องขายสินทรัพย์ในราคา
ต่ำ�กว่าต้นทุนที่ซื้อมา เนื่องจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่มีสภาพคล่องต่ำ� หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)
ในปี 2560 สภาพคล่องในระบบยังทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเงินฝากขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าสินเชื่อเล็กน้อย ซึ่งเงินฝาก
ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ เนื่องจากธนาคารต่าง ๆ มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเงินฝากเพื่อการบริหารจัดการต้นทุน รวมถึง
รักษาระดับเงินฝากให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ ทำ�ให้ไม่มีการแข่งขันระดม เงินฝากมากนัก ขณะที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อ ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐ สำ�หรับสินเชื่อรายย่อยปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นในระดับจำ�กัด เนื่องจากกำ�ลังซื้อในประเทศ ยังเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ประกอบกับมีมาตรการดูแลการก่อหนี้ลูกค้าบัตรเครดิต
และสินเชือ่ ส่วนบุคคลของธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�หรับภาพรวมอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ค่อนข้างทรงตัว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
สำ�หรับธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนสินเชื่อแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และโครงการตามนโยบายรัฐบาลหลายโครงการ อาทิ สินเชื่อ
รายย่อยเพือ่ ใช้จา่ ยฉุกเฉิน (ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ) สินเชื่อเคหะโครงการบ้านประชารัฐ ขณะทีด่ า้ นเงินฝากได้มกี าร
ออกผลิตภัณฑ์กระจายตัวในแต่ละช่วงอายุเพื่อให้มีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม เช่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน
เผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย สลากออมสินพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เพิม่ ช่องทางการระดมเงินทุนโดยออกหุน้ กู้
ธนาคารออมสิน อายุ 5 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพือ่ บริหารจัดการต้นทุนและความเสีย่ งให้สอดคล้องกับการปล่อยกูโ้ ครงการสินเชือ่
อัตราดอกเบีย้ ต่� 
ำ (Soft Loan) ทำ�ให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการดำ�เนินงานในแต่ละช่วงเวลา และมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้
ธนาคารมีการกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยคณะกรรมการธนาคารออมสินและมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อนุมตั ริ ะบบวัดติดตามและควบคุมความเสีย่ ง รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (ALCO) กำ�หนดแนวทางบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) นอกจากนี้ ยังมีคณะทำ�งานด้านบริหารสภาพคล่อง ทำ�หน้าทีบ่ ริหารสภาพคล่อง จัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน และเงินให้
สินเชือ่ ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ ให้มสี ภาพคล่องทีเ่ หมาะสม และสามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินได้ ทัง้ นี้ สรุปสาระสำ�คัญ
ของกระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคารในปี 2560 ดังนี้

การทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง
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การพัฒนาเครื่องมือใน
การวัด / ประเมิน และควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Policy)
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกลยุทธ์และแผนการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
2) การพัฒนาเครื่องมือในการวัด/ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
• การวัดและประเมินความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชือ่ ต่อเงินฝากและหุน้ กู้ อัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนการพึง่ พาแหล่งเงินทุนรายใหญ่ เป็นต้น รวมถึงการจัดทำ�รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
(Liquidity Gap Report) ทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม
• การทบทวนเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง (Trigger) ด้านสภาพคล่อง รวมถึงกำ�หนดระดับหรือ
ปริมาณสินทรัพย์ทม่ี คี ณุ ภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) เพือ่ ให้ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการดำ�เนินธุรกิจ
• การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) โดยกำ�หนดสถานการณ์จ�ำ ลองตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 3 สถานการณ์
ได้แก่ (1) วิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis) (2) วิกฤติทง้ั ระบบสถาบันการเงิน (Market-wide crisis) และ
(3) ผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทง้ั ระบบสถาบันการเงิน (Combination of both) ซึง่ แต่ละสถานการณ์
จะกำ�หนดสมมติฐานการไหลออกของเงินฝาก และอัตราส่วนลดที่จะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut)
ในสัดส่วนทีต่ า่ งกัน โดยรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2560 ธนาคารมีสภาพคล่องที่เพียงพอ
ในการรองรับภาวะวิกฤติทกุ สถานการณ์
• การทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) โดยกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน และกำ�หนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicator)
เพือ่ บ่งชีส้ ถานการณ์ผดิ ปกติ โดยติดตามอย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ มีการทดสอบแผนรองรับเหตุฉกุ เฉิน เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการ
บริหารจัดการในกรณีทป่ี ระสบภาวะวิกฤติได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
3) การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย
• การจัดทำ�รายงานติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส รวมถึงประมาณการ
อัตราส่วนด้านสภาพคล่องทีส่ �ำ คัญ เพือ่ นำ�เสนอผูบ้ ริหารและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
• การรายงานสถานะความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง บนระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหาร เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงทราบ และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที

07
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสีย่ งด้านเครดิต หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีล่ กู ค้าหรือคูส่ ญั ญาของธนาคาร ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาในการจ่าย
ชำ�ระหนี้คืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกับธนาคาร หรือมีโอกาสที่ลูกค้า อาจไม่สามารถชำ�ระหนี้คืนได้ จนเป็นเหตุให้ถกู ปรับลดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุน และรายได้ของธนาคาร
ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้
นำ�มาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเชื่อและการบริหารความเสีย่ งทางด้านเครดิตให้มคี วามเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปรับปรุงกระบวนการอำ�นวยสินเชื่อ และพัฒนาเครือ่ งมือ
บริหารความเสีย่ งด้านเครดิต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งติดตามและควบคุมความเสีย่ ง
ด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
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1) กำ�หนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
(Credit Risk Management Policy)
เพื่อให้ธนาคารมีการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบาย
ของธนาคาร
2) กำ�หนดนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
เพือ่ ใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
ด้านสินเชื่อธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
3) กำ�หนดนโยบายสินเชื่อรายย่อย
เพือ่ ใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
ด้านสินเชื่อรายย่อยของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
4) กำ�หนดอำ�นาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงิน
สินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติ
ในการอำ�นวยสินเชื่อให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
โดยกำ�หนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check
& Balance) ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
5) กำ�หนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้ ได้แก่
5.1 กำ�หนดวงเงินให้กู้รวมสูงสุดต่อราย สำ�หรับการให้
สินเชื่อแก่บุคคลรายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
และ/หรือมีบุคคลค้ำ�ประกัน เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้
5.2 กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ผู้กู้
มีเงินได้คงเหลือเพียงพอต่อการดำ�รงชีพ และลดโอกาส
การเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
5.3 กำ�หนดมาตรฐานกำ�ไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็น
เกณฑ์ในการคำ�นวณความสามารถ     ในการชำ�ระหนีข้ อง
ลูกค้าธนาคารที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
6) กำ�หนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
(Credit Product Program : CPP)
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางเบือ้ งต้น ในการพิจารณาสินเชือ่ ธุรกิจทีธ่ นาคารจะ
สนับสนุน และแบบพิจารณารับความเสีย่ งสินเชือ่ ธุรกิจ ในการขอ
อนุมัติสินเชื่อและการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ที่มีภาระสินเชือ่ ธุรกิจ
และ/หรือเงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20 ล้านบาท
(Check List : CL) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้
ในการพิจารณาสินเชือ่ แก่ลกู ค้าสินเชือ่ ธุรกิจ

146

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

7) กำ�หนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ
(Industry Limit)
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติ
สินเชื่อ และมิให้มกี ารกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ มากเกินไป
8) ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติ Prime Bank
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการกำ � หนดคุ ณ สมบั ติ สำ � หรั บ ใช้ ใ นการ
พิจารณากำ�หนด Prime Bank
9) พัฒนาและปรับปรุงแบบจำ�ลองวัดระดับความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ประกอบด้วย Credit Scoring Model (ได้แก่ Application
Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring), Credit Risk
Rating Model และ Credit Risk Rating for Small Business
Model เพือ่ ให้สามารถคัดกรองและประเมินความเสีย่ งของลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้คะแนน
เครดิต (Bureau Score) จาก NCB ประกอบการพิจารณาร่วมกับ
หลักเกณฑ์การใช้แบบจำ�ลองวัดระดับความเสีย่ ง (Credit Scoring
Model)
10) พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
10.1 ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชือ่ (Loan Origination
and Process System : LOPs) ซึง่ ประกอบด้วย ระบบ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System
: LOR) ระบบบริหารหลักประกันสินเชื่อ (Collateral
Management System : CMS) และระบบติดตาม
กระบวนการทางกฎหมาย (Litigation System : LS)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน
10.2 ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยง
สินเชือ่ ซึง่ ประกอบด้วย ระบบเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางธุรกิจ (Enlite) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
(Optimist) ระบบคำ�นวณคะแนนสินเชือ่ (Blaze Advisor)
ระบบ CRR Model on Web และระบบ CRR for
Business Model on web
10.3 ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหารความเสีย่ ง (Risk Data Mart)
เพื่อสนับสนุนการคำ�นวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(BIS Ratio) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
การบริหารพอร์ตด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)

11) ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
11.1 ติดตามอัตราส่วนการกำ�กับลูกหนี้รายใหญ่ (Single
Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคาร
ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำ�ธุรกรรมที่
มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพื่อไม่ ให้มีการกระจุกตัวในลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไปและไม่เกินอัตราที่
หน่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนด
11.2 ติดตามเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry
Limit) เพื่อเป็น การกระจายความเสี่ยง มิให้มี
การกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
11.3 สอบทานเงินให้สนิ เชือ่ เพือ่ ติดตามการปฏิบตั งิ านด้าน
สินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำ�หนด
และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำ�กับดูแล

12) มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้
(Debt Management Process)
เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำ�ระ รวมทั้งดำ � เนิ น การให้มี
การฟ้องร้องหรือประนีประนอมความ และการบริหารจัดการ
สินทรัพย์รอการขาย
13) มีการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต พร้อมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเครดิตให้แก่พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง
14) ติ ด ตามและรายงานความเสี่ย งต่ อ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
สม่�ำ เสมอ

11.4 ติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทั้งติดตามและ
ควบคุ ม การกระจุ ก ตั ว ของสิ น เชื่ อ อย่ า งสม่ำ � เสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอที่
จะดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้

08

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีหรือ
ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจเกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์
ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทัง้ นี้ ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารนับรวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมายด้วย
ในปี 2560 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่ การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ เช่น การเกิดน้ำ�ท่วมฉับพลัน พายุลมแรง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของธนาคาร ดังนั้น ธนาคาร
จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยเฉพาะการจัดทำ�แผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของธนาคาร เพือ่ ให้ธนาคารสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันกาล และสามารถ
ดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร โดยให้ทกุ หน่วยงานมีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสีย่ ง
ต่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ และสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่สำ�คัญ อาทิ          
1) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA )
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการพิจารณาจัดทำ�แผนการจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ เพื่อช่วย
ให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญ และมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม
ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของธนาคาร
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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2) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data Collection)
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยเป็นเหตุการณ์ความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ซึ่งธนาคารมีการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผ่านระบบงาน Loss Data เพื่อให้สามารถจัดทำ�รายงานได้สะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความเสี่ยงของธนาคาร เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าเมื่อเกิดข้อผิดพลาด หรือมีความเสี่ยงที่
เกินกว่าในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งธนาคารจะต้องมีการจัดทำ�แผนจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
เป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีการกำ�หนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการ
ทำ�งานของทั้งธนาคาร มีการดำ�เนินการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) และภัยคุกคามสำ�คัญ ที่อาจมีผลต่อการให้
บริการอย่างต่อเนื่องของธนาคาร นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) เพื่อกำ�หนด
ลำ�ดับของธุรกรรมงานที่สำ�คัญ และนำ�มาจัดทำ�แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) แผนกู้ระบบงาน
กรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) และทำ�การทดสอบอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำ�ให้
การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานทีส่ �ำ คัญจะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนือ่ งหรือกลับมาดำ�เนินการได้ภายในเวลา
ที่เหมาะสม และในปี 2560 ธนาคารได้ดำ�เนินการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในธุรกรรมงานที่สำ�คัญ รวมทั้งมีการทดสอบ
แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP) สำ�หรับระบบงานหลัก (Core Banking System)
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดทำ�นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ของธนาคาร ได้แก่
• นโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk Management Policy) เป็นเครือ่ งมือในการกำ�หนดขอบเขตการ
ดำ�เนินงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
เพิ่มความสามารถเชิงการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธนาคารและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับหลักการ
บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบัติการที่ดี และมีหลักในการคำ�นวณเงินกองทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิ
การของธนาคาร
• นโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร
เพิม่ ศักยภาพเชิงการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเพิม่ รายได้และขยายฐานลูกค้าของธนาคาร การกำ�หนดกระบวนการพิจารณาการ
ออกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน จะเป็นกระบวนการสำ�คัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารได้
• นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
ของธนาคาร โดยคำ�นึงถึงความสำ�คัญของกลุ่มงานที่มีต่อธนาคารตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ทีส่ �ำ คัญ 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก การบริหารความต่อเนือ่ งในการดำ�เนินธุรกิจ
และการให้บริการแก่ลกู ค้า รวมทัง้ การดูแลคุม้ ครองลูกค้า โดยเน้นให้มีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า
• นโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management  Policy) และกรอบการดำ�เนินการตามระบบการ
บริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management Framework) เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจของธนาคาร เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ทท่ี �ำ ให้การปฏิบตั งิ านตามปกติตอ้ งหยุดชะงัก ธุรกรรมงาน
ทีส่ �ำ คัญ จะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง หรือกลับมาดำ�เนินการในเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ ประกอบด้วยการประเมินความเสีย่ ง
(Risk Assessment : RA) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การกำ�หนดเป้าหมายสำ�หรับการ
เรียกคืนการดำ�เนินงาน การจัดทำ�แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการจัดทำ�แผนกูร้ ะบบงาน
กรณีฉกุ เฉิน (Disaster Recovery Plan : DRP)
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• นโยบายการประกันภัย (Insurance Policy) เป็นแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ หรือความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ของ
ธนาคารทั้งหมดมีการทำ�ประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
การประกันภัยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานที่ก�ำ กับดูแล รวมทัง้ มีแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกบริษทั ประกันภัยทีม่ น่ั คง มีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ธนาคารได้ถา่ ยโอนความเสีย่ งจนอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ทัง้ นี้ ทุกนโยบายมีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาทิ การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
การปรับโครงสร้างองค์กร การเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแล รวมทัง้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั หน่วยงาน
กำ�กับดูแล คณะกรรมการธนาคาร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ว่าธนาคารมีแนวทางารจัดการ และมีการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

09
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เงินกองทุนของธนาคาร อาจไม่เพียงพอ ต่อการขยายธุรกิจ
ไม่เพียงพอที่จะรองรับความสูญเสียหรือผลขาดทุนที่ไม่ได้คาดหมาย (Unexpected Loss) รวมถึง ไม่เพียงพอต่อการรองรับ
กฎระเบียบของทางการและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านตลาดและด้านปฏิบัติการ
ธนาคารออมสินปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลเงินกองทุนสำ�หรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II
หลัก Pillar I โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
• Standardized Approach “SA” สําหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
• Standardized Approach “SA” สําหรับความเสี่ยงด้านตลาด
• Basic Indicator Approach “BIA” สําหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และธนาคารให้ความสําคัญกับการดำ�รงเงินกองทุนสูงกว่าหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทัง้ มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนสําหรับการดำ�เนินงานในอนาคต โดยนําข้อมูลและเป้าหมาย
จากแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซึ่งมีการทบทวนจัดทําทุกปี มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินกองทุน มีการติดตาม
และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนของธนาคารรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่�ำ เสมอ มีการทดสอบผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง และหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
(Portfolio view of risk) หากผลการทดสอบมีความเป็นไปได้ ที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ทีล่ ดลงเกินกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ สายงานบริหารความเสีย่ งจะนำ�เสนอ ผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ พิจารณาเตรียมแผนการจัดการรองรับอย่างทันที เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าธนาคารมีเงินกองทุนอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมตลอดเวลา
ในปี 2560 ธนาคารเตรียมความพร้อมจัดทำ�กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy
Assessment Process : ICAAP) ตามหลักเกณฑ์ Basel หลักการที่ 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับความเสี่ยงสำ�คัญ
นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อให้การกำ�กับดูแลความเพียงพอเงิน
กองทุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและให้ธนาคารมีความมั่นคงในระยะยาว
สิน้ ปี 2560 ธนาคารมี BIS ratio ร้อยละ 12.47 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงคิดเป็น
ร้อยละ 11.85 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ ธปท. กำ�หนด ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 8.5 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 4.25  
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กิจกรรมเด่น

• ถวายรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 104 ปี

• สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
กระปุกออมสินภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์
แก่ธนาคารออมสิน

• น้อมใจถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

• ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560
ทำ�นุบ�ำ รุงพระพุทธศาสนา ณ วัดราชบุรณะ
จ.ชุมพร

ปลูกฝังการออมให้เยาวชน

• ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2560 ส่งเสริมการปลูกฝังการออม
สูเ่ ยาวชนไทย
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• จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยก้าวตามรอยพ่อหลวง”
น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงวางรากฐาน
การออม เป็นแบบอย่างการดำ�เนินชีวิต

สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ธนาคารออมสินร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมสำ�คัญต่างๆ

• ออมสินเปิดตัวโครงการ “แสงแห่งรัก” ชวนชาวไทยร่วมสร้างปรากฏการณ์แสงแห่งความจงรักภักดี

• บริจาคเสื้อดำ�ให้ประชาชนใส่ถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

• จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• กิจกรรมปั่นจักรยานถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• “ออมสินอาสา ปลูกดอกดาวเรือง” น้อมรำ�ลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยนำ�ดอกดาวเรือง
ปลูกและประดับในพื้นที่เกาะกลางถนนพหลโยธิน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

151

ผลิตภัณฑ์และบริการ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศ
สนองทุกความต้องการตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

GSB PAY
• เปิดตัว GSB PAY พร้อมให้บริการมาตรฐานคิวอาร์โค้ด
เพื่อการชำ�ระเงิน

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

• เปิดตัว “MyMo Pay” จาก MyMo
ซือ้ สบาย สะดวกทุกการรับจ่าย
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MYMO
MY
CARD

• เปิดตัว “ธนาคารผู้สูงวัย” มุ่งให้บริการทางการเงินสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ

• GSB GEN CARD
บัตรเดบิต Barbie

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

MONEY
EXPO 2017
• 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
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ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐ เพื่อยกระดับประเทศให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการเงินให้กับประชาชน

• ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง
กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือกัน
ดำ�เนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 2 ในปี 2560

• ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน ซึ่งสำ�นักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดขึ้น และจัดตลาดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทยขึ้นในหลายๆ จังหวัด ภายในงานธนาคารออมสินได้ออกบูธ
ให้คำ�ปรึกษาทางการเงินแก่พี่น้องประชาชน และนำ�รถโมบายมาให้บริการทางการเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

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

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

SME S &
STARTUP

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

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

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

• “โครงการสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่อง SMEs” ผนึกพันธมิตรสถาบันการเงิน
ร่วมช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เสริมสภาพคล่องเครดิตการค้า
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ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา

• พิธีพระราชทานน้ำ�สรงถวายองค์หลวงพ่อ พระพุทธมหาสีหมุนี
(พระสิงห์หลวง) และถวายเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกุฎิ
ที่พักสงฆ์ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ. เชียงใหม่

• สนับสนุนโครงการสร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

• ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย

• ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี และร่วมถวายเงิน
ทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี

ธรรมาภิบาล พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพองค์กร
ธนาคารออมสิน ยกระดับความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

• จัดงานวันกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ประจำ�ปี 2560 มุง่ สร้างธรรมาภิบาล 4.0
อันเป็นหัวใจความสำ�เร็จขององค์กร
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• รับมอบรางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส”
จาก ป.ป.ช. ในงานมอบรางวัล NACC Awards

• โครงการออมสินสีขาว จัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตทางไซเบอร์
“Cyber Security Awareness”

• ร่วมกับ สำ�นักงาน ป.ป.ช.
จัดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ร่วมเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชน ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

ออมสินสร้างโลกสีชมพู

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

• สนับสนุนโครงการ
“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6”

• ส่งเสริมเยาวชนไทย ในด้านความเป็นเลิศทางกีฬา และดนตรี ผ่านกีฬาธนาคารโรงเรียน
และการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารออมสินได้ให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี จึงกำ�กับดูแลให้การจัดทำ�งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ
โดยยึ ด หลั ก ความระมั ด ระวั ง ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ น จริ ง และสมเหตุ ส มผล เพื่อ ให้ ส ามารถสะท้ อ นผลการดำ � เนิ น งานของธนาคาร
อย่างแท้จริง อีกทัง้ ได้ให้มกี ารรายงานผลการดำ�เนินงาน และเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพออย่างต่อเนือ่ ง
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้จดั ให้มกี ารบริหารจัดการภายใต้ระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารทบทวนระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำ�กับดูแลที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่นั ใจว่าข้อมูลทางการเงิน
มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ตลอดจนการป้องกันความเสีย่ งจากการดำ�เนินงานทีผ่ ดิ ปกติอย่าง
มีสาระสำ�คัญ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของธนาคารดังกล่าว
เชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดง
ไว้ในรายงานประจำ�ปีนแ้ี ล้ว
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ประกาศงบการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำ�ไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงินตามที่เป็นอยู่
ณ วันสิน้ ปี ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้รบั รองความถูกต้องแล้ว ภายในระยะเวลาทีห่ น่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนด
คณะกรรมการธนาคารออมสินมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของธนาคารมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของธนาคาร สำ�หรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีความเชือ่ ถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

(นายกุลศิ สมบัตศิ ริ )ิ
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน
ความเห็น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารออมสิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้
เสียและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
ธนาคารสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญ
สำ �นั ก งานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงิน ข้ างต้ น นี้แ สดงฐานะการเงิ น ของธนาคารออมสิน ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมีความเป็นอิสระจากธนาคารตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ �ำ หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่กี ำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทส่ี �ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบ
บัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานประจำ�ปีนน้ั ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำ�ปีให้ส�ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่
ต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้ง
ทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจำ�ปี หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแล

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้บู ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกธนาคาร
หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
ผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของธนาคาร
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซง่ึ รวมความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ยความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ และ
การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อ
ความสามารถของธนาคารในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
สำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะ
เปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันทีร่ ายงานของผูส้ อบบัญชีของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบทีท่ �ำ ให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่อื สารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน
หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางภัทรา โชว์ศรี)
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 12 มีนาคม 2561
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(นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 2

ธนาคารออมสิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : พันบาท
หมาย
เหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบีย้
ค้างรับสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มกี ารชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ส่วนทีม่ กี ารชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
ดอกเบีย้ ค้างรับตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ส่วนที่ไม่มกี ารชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ สุทธิ
สินทรัพย์อน่ื สุทธิ
รวมสินทรัพย์

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2559

2560

2559

30,092,814
462,668,652
657,002
235,362,391
1,958,334

28,936,611
479,790,208
135,736
282,482,428
1,431,707

30,092,814
462,668,652
657,002
235,362,391
1,375,919

28,936,611
479,790,208
135,736
282,482,428
986,415

1,757,877,772 1,557,990,126 1,757,877,772 1,557,990,126
5,713,894
6,492,605
5,713,894
6,492,605
1,764,370,377 1,563,704,020 1,764,370,377 1,563,704,020
417,530
458,900
417,530
458,900
5.8
52,992,437 50,735,152 52,992,437 50,735,152
10,879
10,879
5.9
10,879
10,879
1,710,908,161 1,512,540,459 1,710,908,161 1,512,540,459
5.38

5.38.4
5.10
5.11
5.12
5.13

188,437,110
938

188,973,591
1,663

188,437,110
938

188,973,591
1,663

171,780

25,090

171,780

25,090

188,609,828
2,236,047

189,000,344
1,880,093

188,609,828
2,236,047

189,000,344
1,880,093

186,373,781 187,120,251 186,373,781 187,120,251
3,257,767
2,371,956
3,257,767
2,371,956
1,618,774
2,428,437
1,618,774
2,428,437
7,761,723
7,761,723 25,730,778
25,730,778
1,355,562
1,330,645
1,355,562
1,330,645
3,602,174
4,527,595
3,602,174
4,527,595
2,664,410,546 2,510,033,400 2,663,828,131 2,509,588,108

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท
หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2560
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ประมาณการหนีส้ นิ
ดอกเบีย้ เงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนีส้ นิ อืน่
		รวมหนีส้ นิ
ส่วนของเจ้าของ
เงินทุนที่ได้รบั พระราชทาน
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองเพือ่ การขยายงาน
ยังไม่ได้จดั สรร
		รวมส่วนของเจ้าของ
			 รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

5.14 2,185,122,288 2,137,341,104 2,185,122,288 2,137,341,104
5.15 111,205,802 101,313,062 111,205,802 101,313,062
810,225
1,010,071
810,225
1,010,071
659,894
91,156
659,894
91,156
5.4
50,000,000
50,000,000
5.16
308,446
308,446
5.38.5
55,682,323 47,253,943 55,682,323 47,253,943
5.17
49,425,112 43,425,421 49,425,112 43,425,421
5.18
5,126,776
6,604,581
5,126,776
6,604,581
2,941,960
2,798,129
2,941,960
2,798,129
5.19
2,461,939,462 2,339,180,831 2,461,939,462 2,339,180,831
5.20

100
33,535,457

100
9,297,987

100
33,404,863
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100
9,239,580

27,007,881 24,413,284 27,007,881 24,413,284
141,927,646 137,141,198 141,475,825 136,754,313
202,471,084 170,852,569 201,888,669 170,407,277
2,664,410,546 2,510,033,400 2,663,828,131 2,509,588,108

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายกุลศิ สมบัตศิ ริ )ิ
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

2559

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท
หมาย
เหตุ

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
เงินบำ�เหน็จรางวัลกรรมการ
เงินบำ�เหน็จรางวัลพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชือ่
อืน่ ๆ
รวมค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่า
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม
รวมรายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่ไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม
รวมรายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จอืน่ สุทธิ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2559

2560

2559

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

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

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

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

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

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

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

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

6,618,036
72,187

5,628,918
41,845

6,618,036
-

5,628,918
-

6,690,223

5,670,763

6,618,036

5,628,918

17,547,247

-

17,547,247

-

(           )
7,270,965
(    )
501

(      )
2,794

(           )
7,270,965
-

-

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

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

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

5,628,918
31,574,889

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายกุลศิ สมบัตศิ ริ )ิ
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.21
5.21

5.21
5.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กำ�ไรสะสม

9,239,580
6,618,036
15,857,616

17,547,247
17,547,247

100
100

(นายกุลศิ สมบัตศิ ริ )ิ
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

3,610,662
5,628,918
9,239,580

-

100
100

170,852,569
(            )
16,623,000
48,241,515
202,471,084
137,141,198
(           )
2,594,597
(            )
16,623,000
24,004,045
141,927,646
24,413,284
2,594,597
27,007,881
9,297,987
24,237,470
33,535,457
58,407
72,187
130,594

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

152,002,662
(            )
12,922,000
31,771,907
170,852,569
126,231,937
(           )
2,269,883
(            )
12,922,000
26,101,144
137,141,198
22,143,401
2,269,883
24,413,284
3,627,224
5,670,763
9,297,987

รวม

หน่วย : พันบาท

16,562
41,845
58,407

เงินทุน
ส่วนเกิน (ต่�ำ กว่า) ส่วนแบ่งกำ�ไร
จัดสรรแล้ว
รวม
ที่ได้รับ
ส่วนเกินทุน
ทุนจากการ
(ขาดทุ
น
)
องค์
ป
ระกอบอื
น
่
พระราชทาน จากการตีราคา เปลีย่ นแปลง
สำ�รอง
ยังไม่ได้จัดสรร
ของส่วน
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
น
่
เพื
่
อ
การ
มู
ล
ค่
า
เงิ
น
ลงทุ
น
สินทรัพย์
ในบริษัทร่วม ของเจ้าของ
ขยายงาน
เผือ่ ขาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารออมสิน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

165

5.21
5.21

5.21
5.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สำ�รองเพื่อการขยายงาน
เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

พระราชทาน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน

170,407,277
(            )
16,623,000
48,104,392
201,888,669
136,754,313
(           )
2,594,597
(            )
16,623,000
23,939,109
141,475,825
24,413,284
2,594,597
27,007,881
9,239,580
24,165,283
33,404,863
9,239,580
6,618,036
15,857,616

17,547,247
17,547,247

100
100

(นายกุลศิ สมบัตศิ ริ )ิ
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

151,754,388
(            )
12,922,000
31,574,889
170,407,277
126,000,225
(           )
2,269,883
(            )
12,922,000
25,945,971
136,754,313
22,143,401
2,269,883
24,413,284
3,610,662
5,628,918
9,239,580

3,610,662
5,628,918
9,239,580

รวม

-

ยังไม่ได้จัดสรร

กำ�ไรสะสม

วนเกิน (ต่�ำ กว่า) ทุน รวมองค์ประกอบอื่น จัดสรรแล้ว
ส่วนเกินทุน ส่จากการเปลี
ย่ นแปลง ของส่วนของ
จากการตีราคา มูลค่าเงินลงทุ
น
สำ�รองเพื่อ
เจ้าของ
สินทรัพย์
การขยายงาน
เผือ่ ขาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : พันบาท

100
100

หมายเหตุ เงินทุนที่ได้รับ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
31,275,511 26,103,938
รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
1,673,703
1,721,111
หนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญ
4,198,588
9,765,210
(         
(       )
ส่วนปรับมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
300,654)
76,505
ส่วนขาดทุนทีเ่ กิดจากการโอนเปลีย่ นประเภทหลักทรัพย์ตดั บัญชี
5,022
5,611
(      )
(      )
กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ -เพือ่ ค้า
6,503
7,205
(       )
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
98,101
156,025
(         )
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้
257,244
(       )
(       )
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ
41,501
12,658
(         )
(         )
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
115,504
235,166
(         )
(         )
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
159,093
177,677
(        )
(        )
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์-เพือ่ ค้า
73,759
62,131
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
998,233
219,812
(          )
(         )
กำ�ไรจากสัญญาล่วงหน้า
1,090,446
405,288
ขาดทุนจากสัญญาล่วงหน้า-เพือ่ ค้า
443
127,397
(        )
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพย์สนิ รอการขาย
15,609
ขาดทุนจากการลดราคาของทรัพย์สนิ รอการขาย
16,190
(       )
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ
50,305
175,632
ขาดทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
49,425
ประมาณการหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
1,157,415
980,740
(      )
รายได้คา้ งรับอืน่ ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
1,442
1,731
(        )
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
1,112,373
34,849
(      )
(       )
รายได้จากการรับบริจาค
1,887
11,020
(         
)
(         )
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
300,346
292,102
38,250,246 37,666,291
(            )
   รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
52,784,675 (            )
55,049,056
(           
   รายได้เงินปันผล
2,153,789) (           )
1,821,541
   เงินสดรับดอกเบีย้
98,268,607 100,018,154
(            )
   เงินสดจ่ายดอกเบีย้
40,053,395 (            )
51,883,067
   เงินสดรับเงินปันผล
2,153,789
1,821,541
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
   และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน
43,680,783 30,752,322
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร

2560

2559

31,210,074

25,945,971

1,673,703
1,721,111
4,198,588
9,765,210
(         )
( 76,505
       )
300,654
5,022
5,611
(      )
(      )
6,503
7,205
(        )
98,101
156,025
(         )
257,244
(       )
(       )
41,501
12,658
(         )
(         )
115,504
235,166
(         )
(        )
159,093
177,677
(       )
( 62,131
       )
73,759
998,233
219,812
(           )
(         )
1,090,446
405,288
443
127,397
(        )
15,609
16,190
(        )
50,305
175,632
49,425
1,157,415
980,740
(      )
1,442
1,731
(        )
1,112,373
34,849
(      )
(       )
1,887
11,020
38,485,155 37,800,426
(            )
52,784,675 (            )
55,049,056
(           )
(           
2,388,698
1,955,676)
98,268,607 100,018,154
(            )
40,053,395 (            )
51,883,067
2,153,789
1,821,541
43,680,783

30,752,322

ธนาคารออมสิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ด�ำ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์อน่ื
หนีส้ นิ ดำ�เนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
เจ้าหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
หนีส้ นิ อืน่
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดจ่ายในการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รบั จากบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายในการซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ตราสารหนีร้ ะยะยาว
เงินกูย้ มื ระหว่างสถาบันการเงินระยะยาว
เงินนำ�ส่งกระทรวงการคลัง
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ตี อ่ เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

งบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร

2560

2559

17,155,990 (             
111,129,818) 17,155,990 (             )
111,129,818
(           
3,659,057)
(           )
432,855
3,659,057
432,855
(             )
201,812,765 76,147,063 (              )
201,812,765
76,147,063
536,083 (            )
52,911,231
536,083 (            )
52,911,231
(           )
885,811 (           )
2,632,705
885,811
2,632,705
(         )
394,501
(         )
323,777
394,501
323,777
(         )
(        
(        
817,552
(         )
53,100)
817,552
53,100)
47,781,184
23,482,568
199,846
(         )
308,446
(         )
153,479
(            )
73,423,535

79,202,252
26,916,323
(         
108,533)
308,446
(         )
284,946
46,962,705

47,781,184
23,482,568
199,846
(         )
308,446
(         )
153,479
(            )
73,423,535

79,202,252
26,916,323
(         
108,533)
308,446
(         )
284,946
46,962,705

(           )
(           
2,001,699 (           
1,641,906) (           )
2,001,699
1,641,906)
45,699
19,074
45,699
19,074
(             )
119,757,910 (              
203,065,774) (             )
119,757,910 (              
203,065,774)
176,957,516 171,988,421 176,722,607 171,854,286
(       )
(         )
(       )
389,504
(         )
19,801
389,504
19,801
234,909
134,135
(        
(        
(        
46,409)
(        
24,285)
46,409)
24,285)
(        
(      )
(      )
12,886)
(       )
2,755
12,886
2,755
(            )
54,794,807 (            )
32,747,026 54,794,807
32,747,026
50,000,000
(            )
13,589,828 (           )
5,348,170
(            )
16,623,000 (            )
12,922,000
19,787,172 (            )
18,270,170
(       
(      )
2,241)
1,921
1,156,203 (           )
4,056,412
28,936,611 32,993,023
30,092,814 28,936,611

50,000,000
(            )
13,589,828
(            )
16,623,000
19,787,172
(      )
2,241
1,156,203
28,936,611
30,092,814

(           )
5,348,170
(            )
12,922,000
(            )
18,270,170
(      )
1,921
(           )
4,056,412       
32,993,023
28,936,611

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายกุลศิ สมบัตศิ ริ )ิ
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(นายชาติชาย พยุหนาวีชยั )
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 470
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักเกีย่ วกับ การรับฝากเงิน ซือ้ หรือขายพันธบัตรรัฐบาล
ลงทุนเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ซง่ึ รัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยูท่ ว่ั ประเทศ

2. หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

2.1 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จดั ทำ�ขึน้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 โดยนำ�เสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การนำ�เสนอ
งบการเงิน และแสดงรายการตามข้อกำ�หนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559 ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง การจัดทำ�
และการประกาศงบการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยรวมรายการบัญชีของสาขา
ทั้งประเทศของธนาคาร และรายการบัญชีของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัด
รายการบัญชีระหว่างกันแล้ว
ธนาคารจัดทำ�งบการเงินและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของธนาคาร โดยงบการเงิน
แสดงเป็นหลักพันบาทและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหลักล้านบาท หรือยกเว้นทีร่ ะบุเป็นอย่างอืน่
• งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการ
เมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุนรวมต้นทุนการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วข้อง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงภายหลังวันที่
ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำ�ไรหรือขาดทุนของบริษทั ร่วมตามสัดส่วนทีธ่ นาคารลงทุนและเงินปันผลที่ได้รบั จากบริษทั ร่วม
• งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธรี าคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) และรับรูเ้ งินปันผลที่ได้รบั จาก
บริษทั ร่วมเป็นรายได้เงินปันผล
2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปจั จุบนั
ธนาคารได้นำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั แิ ล้ว ซึง่ ธนาคารได้ประเมินแล้วว่าไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อนโยบายการบัญชีและ
งบการเงินของธนาคาร
2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2560 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ดังนี้
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ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการบัญชี
การนำ�เสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
และสินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและ
การดำ�เนินงานทีย่ กเลิก
ส่วนงานดำ�เนินงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิง่ จูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ �ำ ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน
การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
1 มกราคม 2561
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ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อ จำ � กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้ อ กำ � หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ำ � และปฏิ สั ม พั น ธ์ ข อง
รายการเหล่ า นี้ สำ � หรั บ มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
เงินทีน่ �ำ ส่งรัฐ

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2561

1 มกราคม 2561

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อก
และปรับปรุงใหม่ กำ�หนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึง่ ธนาคาร
ได้ประเมินแล้วว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคารในงวดทีเ่ ริม่ ถือปฏิบตั ิ
2.4 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
งบการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สำ�หรับการ
วัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการของทีด่ นิ จากวิธรี าคาทุนเป็นวิธกี ารตีราคาใหม่ (หมายเหตุขอ้ 2.5.12) การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวมีผลต่องบการเงินของธนาคาร ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบแสดงฐานะการเงิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ทีด่ นิ ทีต่ รี าคาเพิม่
ทีด่ นิ ทีต่ รี าคาลด
กลับรายการค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ
รวม
ส่วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสม
รวม
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กำ�ไรขาดทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
รวม
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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

2.5 สรุปนโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญ
2.5.1 การรับรูร้ ายได้
รายได้ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบีย้ ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรูต้ ามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
รายได้ดอกเบีย้ ของเงินให้สนิ เชือ่ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง โดยหยุดรับรูแ้ ละยกเลิกรายได้ดอกเบีย้ ทีร่ บั รูไ้ ว้แล้วทัง้ หมดของเงินให้สนิ เชือ่
ทีค่ า้ งชำ�ระดอกเบีย้ เกิน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ครบกำ�หนดชำ�ระ หรือเงินให้สนิ เชือ่ ทีค่ า้ งชำ�ระดอกเบีย้ ไม่เกิน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ครบกำ�หนด
ชำ�ระแต่ถกู จัดชัน้ เป็นชัน้ สูญ ชัน้ สงสัยจะสูญ หรือชัน้ สงสัย และรับรูร้ ายได้เมือ่ รับชำ�ระตามเกณฑ์คงค้างใหม่เมือ่ ลูกหนีช้ �ำ ระหนีท้ ค่ี า้ งชำ�ระ
ทัง้ หมด กรณีลกู หนีจ้ ากการปรับโครงสร้างหนีจ้ ะหยุดรับรูร้ ายได้ตลอดอายุสญั ญาและรับรูร้ ายได้เมือ่ รับชำ�ระ
รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อประเภทรับดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันที่จ่ายเงินให้กู้ รับรู้โดยทยอยรับเป็นรายได้ในแต่ละเดือนตลอด
อายุสัญญา
รายได้ชดเชยดอกเบีย้ ของธุรกรรมนโยบายรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง ตลอดระยะเวลาแต่ละโครงการ สำ�หรับรายได้
ชดเชยความเสียหายรับรูเ้ มือ่ รับชำ�ระ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า รับรูใ้ นรูปของคะแนนสะสมทีส่ ามารถนำ�ไปแลกเป็นรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการในอนาคต
ธนาคารจะปันส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายได้รอการรับรู้ โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้า
มาใช้สทิ ธิตามจำ�นวนของคะแนนสะสมทีล่ กู ค้าได้ใช้สทิ ธิ
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรูร้ ายได้เมือ่ มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผล
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่
รายได้ด�ำ เนินงานอืน่ ๆ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
2.5.2 การรับรูค้ า่ ใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ เงินรับฝาก ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ทุกประเภท ค่าใช้จา่ ยรางวัลสลาก เงินนำ�ส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานอืน่ ๆ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายจากธุรกรรมนโยบายรัฐ รับรู้โดยวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนเงิน ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจาก
การดำ�เนินงานอืน่ ๆ ซึง่ วิธกี ารปันส่วนค่าใช้จา่ ยได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
2.5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
2.5.4 ตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารบันทึกรายการซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ ณ วันทีเ่ กิดรายการ (Trade date) โดยมีวธิ กี ารรับรูร้ ายการตราสารอนุพนั ธ์ ดังนี้
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้าบันทึกบัญชีดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมแสดงรวมในกำ�ไร (ขาดทุน)
สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร รับรู้มูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยวิธีเดียวกับวิธีท่ีใช้วัดมูลค่าของรายการที่มี
การป้องกันความเสีย่ ง และรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในลักษณะเดียวกับรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง
2.5.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนของธนาคาร ประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพือ่ ค้า เงินลงทุนเผือ่ ขาย ตราสารหนี้
ทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด และเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถือไว้ในระยะสั้นและจะจำ�หน่ายเพื่อหากำ�ไรจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
แสดงรวมในกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
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ตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น และแสดงผลสะสม
ในองค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของเจ้ า ของ เมื่ อ มี ก ารจำ � หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ธ นาคารจะกลั บ รายการกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมก่อนการรับรูผ้ ลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์ โดยจะกลับรายการส่วนต่ำ�กว่าทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่า หรือกลับรายการส่วนเกิน
ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่แสดงในส่วนของเจ้าของเพื่อลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเผื่อขายเมื่อหลักฐานสนับสนุนการด้อยค่าของหลักทรัพย์หมดไป

ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำ�หนด

ตราสารหนี้ซึ่งธนาคารมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำ�หนดไถ่ถอน จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กำ�หนด และแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของตราสารหนีท้ จี่ ะถือครบกำ�หนดเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจี่ ะไม่สามารถเรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบีย้
ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาได้ โดยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ธนาคารจะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าหมดไปหรือลดลง แต่จะต้องไม่เกินราคาทุน
ตัดจำ�หน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

เงินลงทุนทัว่ ไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหมดไป
ธนาคารบันทึกรายการซือ้ ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันทีเ่ กิดรายการ (Trade date) โดยบันทึกบัญชีเงินลงทุนเริม่ แรกด้วยราคาทีจ่ า่ ยซือ้
รวมรายจ่ายโดยตรงทัง้ สิน้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินลงทุน และเมือ่ มีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ธนาคารจะคำ�นวณราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ �ำ หน่ายด้วยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก กำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเพื่อค้าแสดงในกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ สำ�หรับเงินลงทุนประเภทอื่นแสดงในกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ธนาคารวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้โดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตราสารทุนและหน่วยลงทุนใน
กองทุนในความต้องการของตลาดวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุดจากตลาดในประเทศที่มีหน่วยงานของรัฐกำ�กับดูแลและ
หลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายกันอยู่ ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนที่ไม่มีการซื้อ
ขายคล่องวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ณ วันที่รายงาน

2.5.6 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ตราสารทุนในกิจการที่ธนาคารลงทุนจะถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อธนาคารมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อกิจการที่ธนาคารลงทุน
ซึ่งพิจารณาจากการมีอำ�นาจในการออกเสียงทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ธนาคารลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 หรือการมีอำ�นาจ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำ�เนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย
ธนาคารประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าใน
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหมดไป

2.5.7 เงินให้สนิ เชือ่
ธนาคารแสดงจำ�นวนเงินให้สินเชื่อด้วยจำ�นวนเงินต้นคงเหลือ โดยแสดงดอกเบี้ยค้างรับของเงินให้สินเชื่อไว้เป็นรายการแยกต่างหาก
ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้สินเชื่อประเภทบุคคลที่ใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้ำ�ประกัน แสดงจำ�นวนเงินให้กู้สงเคราะห์ชีวิตด้วยจำ�นวน
เงินต้นคงเหลือ โดยแยกแสดงดอกเบี้ยเงินกู้รับล่วงหน้าเป็นรายการหักเงินกู้สงเคราะห์ชีวิต
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงด้วยจำ�นวนหนี้ตามสัญญาซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจาก
การให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี โดยแยกแสดงรายได้รอตัดบัญชีไว้เป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ส่วนลดจากตั๋วเงินรับที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ ดอกเบี้ยรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อ และรายได้ทางการเงินรอตัดบัญชี แสดงรวมในรายได้
รอตัดบัญชีเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ

2.5.8 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงินสำ�รองตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 14/2559
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำ�รองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนี้
อัตรา
        ประเภทการจัดชั้น
จัดชั้นปกติ (ค้างชำ�ระ 0 - 1 เดือน)
1%
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1 - 3 เดือน)
2%
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3 - 6 เดือน)
100%
จัดชั้นสงสัย (ค้างเกิน 6 - 12 เดือน)
100%
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป)
100%
เงินให้สนิ เชือ่ ทัว่ ไป ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ตา่ํ ตามอัตราร้อยละทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยคำ�นวณจากอัตราร้อยละของยอด
คงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนีห้ ลังหักมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ หรือ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจำ�หน่ายหลักประกัน ซึง่ มูลค่าหลักประกันที่ใช้ขน้ึ อยูก่ บั ประเภทของหลักประกันและวันทีม่ ี
การประเมินราคาล่าสุด
เงินให้สนิ เชือ่ ตามสัญญาเช่าซือ้ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามอัตราร้อยละทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยคำ�นวณจากอัตราร้อยละของ
ยอดลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สนิ เชือ่ ประเภทบุคคลที่ใช้กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวค้�ำ ประกัน ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามอัตราร้อยละทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยคำ�นวณจากอัตราร้อยละของยอดคงค้างของต้นเงินทีย่ งั ไม่หกั มูลค่าหลักประกัน
สำ�หรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติและจัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารจะกันเงินสำ�รองเพิม่ เติมจากหลักเกณฑ์ขน้ั ต่�ำ ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด
โดยคำ�นึงถึงผลสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทัง้ ปัจจัยด้านอืน่ ๆ ทีอ่ าจกระทบต่อความสามารถใน
การชำ�ระหนีข้ องลูกหนี้
ลูกหนี้อ่นื หากคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวน หนี้สงสัยจะสูญถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดการบัญชีท่รี ับรู้และ
จะกลับรายการเมือ่ ได้รบั ชำ�ระหนี้
การตัดบัญชีลกู หนีเ้ ป็นหนีส้ ญู ระหว่างปีน�ำ มาหักจากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
หนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย หนีส้ ญู รับคืนรับรูเ้ ป็นรายได้อน่ื ๆ และแสดงรายการในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

2.5.9 การปรับโครงสร้างหนีท้ ม่ี ปี ญ
ั หา
1. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ท่มี ีปัญหา ซึ่งเกิดจากการลดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับของหนี้ท่ีไม่ชำ�ระตามกำ�หนดและการใช้รูปแบบ
การปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆ เช่น การโอนสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำ�ระหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ เป็นต้น
รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทัง้ จำ�นวน
2. การยินยอมผ่อนปรนเงือ่ นไขการชำ�ระหนี้ให้แก่ลกู หนี้ โดยไม่มกี ารลดต้นเงินและดอกเบีย้ ค้างชำ�ระทีร่ บั รูเ้ ป็นรายได้กอ่ นการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารคำ�นวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยของสัญญาก่อนปรับโครงสร้างหนี้เป็นอัตราคิดลด
ในกรณีทอ่ี ตั ราดอกเบีย้ ของสัญญาก่อนปรับโครงสร้างหนีต้ า่ํ กว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจะใช้อตั ราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตราคิดลดแทน
และเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำ�นวณได้ดังกล่าวตํ่ากว่าราคาตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้เป็นรายได้ของลูกหนี้)
ธนาคารจะบันทึกเงินสำ�รองสำ�หรับส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนีท้ ง้ั จำ�นวนในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับงวดนัน้
องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน เช่น ต้นทุนของเงินรับฝาก เงินนำ�ส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้ง
ค่าใช้จา่ ยดำ�เนินการ
3. การรับชำ�ระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคารจะตัดจำ�หน่ายยอด
ลูกหนี้ให้หมดไปและบันทึกบัญชีส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันทีที่มีการรับโอน โดยให้คำ�นึงถึง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม และจำ�นวนที่ไม่สูงกว่าราคา
ตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
กรณีรับชำ�ระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อชำ�ระหนี้
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อ 3 ก่อน สำ�หรับหนี้ส่วนที่เหลือหากมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำ�ระหนี้
จะปฏิบัติตามข้อ 2
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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2.5.10 ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ หมายถึง สิทธิที่ธนาคารจะได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล ตามที่ระบุไว้
ในมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการจากรัฐบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากการที่ได้ดำ�เนินธุรกรรมนโยบายรัฐ

2.5.11 ทรัพย์สนิ รอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร เนื่องจากการชำ�ระหนี้และจากการที่ธนาคารได้ซื้อทรัพย์สิน
ที่จำ�นองไว้กับธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคำ�สั่งศาล และธนาคารมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง ซึ่งบันทึกด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลหนี้คงค้างและดอกเบี้ยค้างรับซึ่งรวมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
และบันทึกเป็นการรับชำ�ระบางส่วน ธนาคารจะทำ�การประเมินราคาทรัพย์สิน และกันเงินสำ�รองสำ�หรับผลต่างของราคาตามบัญชีที่สูงกว่า
ราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินนั้นในอัตราร้อยละ 100 โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารจะไม่คำ�นวณหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรอการขาย
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายทรัพย์สินรอการขาย รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.12 ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร (ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไม่ถือกรรมสิทธิ์) ครุภัณฑ์ และงานระหว่างทำ�  ธนาคารรับรู้
ต้นทุนเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ด้วยราคาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ หรือเพื่อให้สินทรัพย์นั้น
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามประสงค์ ธนาคารวัดมูลค่าในภายหลังด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม่ โดยใช้นโยบายบัญชีเดียวกัน
สำ�หรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
ที่ดิน แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารจะตีราคาที่ดินใหม่ทุก 3 - 5 ปี โดยผู้ประเมินราคาภายนอกที่มี
คุณสมบัติตามที่กำ�หนดในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำ�เสมอ หากในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีความผันผวนและ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญ ธนาคารอาจตีราคาที่ดินใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มูลค่าของที่ดินที่แสดงไว้ในบัญชีมีมูลค่าไม่แตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำ�คัญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การตีราคาที่ดินใหม่กรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดินมีมูลค่าลดลงหรือ
มีจำ�นวนลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เคยรับรู้ไว้ในส่วนของเจ้าของของที่ดินแปลงเดียวกัน ธนาคารจะรับรู้มูลค่าส่วนที่ลดลง
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และกรณีทผี่ ลการประเมินทีด่ นิ มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ธนาคารจะรับรูม้ ลู ค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ ในส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของที่ดินลดลงและรับรู้ขาดทุนไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นแล้ว จะรับรู้จำ�นวนที่ตีมูลค่าเพิ่มขึ้นในครั้งหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำ�นวนที่เคยรับรู้มูลค่าลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน
อาคาร (ทั้งที่ถือกรรมสิทธิ์และไม่ถือกรรมสิทธิ์) และครุภัณฑ์ แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 12 - 82 ปี
อาคารที่สร้างบนที่ดินเช่า 20 - 87 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี
ครุภัณฑ์
5 - 8 ปี
ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบันและประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ธนาคารรับรู้ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป สำ�หรับสินทรัพย์ที่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ธนาคารจะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับสินทรัพย์ดังกล่าว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อมีการจำ�หน่าย หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใช้หรือจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจาก
การดำ�เนินงานอื่นๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.5.13 สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
ธนาคารรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน ซึ่งราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณอยู่ระหว่าง 1 - 21 ปี ตัดจำ�หน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกสิ้นปี เพื่อสะท้อนถึงสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบันและ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ธนาคารรับรู้ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป สำ�หรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ตัดค่าตัดจำ�หน่ายหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่
ธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่เกิดการด้อยค่า จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารตัดรายการสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนออกจากบัญชีเมื่อมีการจำ�หน่าย หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้หรือจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
จากการดำ�เนินงานอื่นๆ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.14 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า ประกอบด้วย สิทธิตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสาขา และติดตั้งเครื่อง ATM สาธารณะ
สิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังตัดจำ�หน่ายบัญชีตามอายุสญั ญาเช่า การตัดจำ�หน่ายบัญชีสทิ ธิการเช่าคำ�นวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่า และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.15 สินทรัพย์ท่ไี ด้รบั จากการบริจาค
สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค ประกอบด้วย ที่ดินและสินทรัพย์อื่นที่ได้รับจากการบริจาค ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคด้วย
ราคาประเมินหรือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับบริจาค โดยบันทึกบัญชีคู่กับรายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ แล้วทยอยรับรู้เป็นรายได้จาก
การรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

2.5.16 เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว
เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว เป็นการฝากเงินเพือ่ ประกันชีวติ และสะสมทรัพย์เพือ่ ประกันรายได้และเพือ่ การศึกษา โดยให้ผลตอบแทน
ในรูปเงินปันผล เงินบำ�นาญ หรือความคุม้ ครองต่างๆ ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ ซึง่ ธนาคารต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามเงือ่ นไขการรับฝาก
ธนาคารมีหนีส้ นิ เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเป็นการฝากเงินและทีม่ ลี กั ษณะเป็นการประกันภัย โดยมีนโยบายการบัญชี ดังนี้
1. เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว แสดงในบัญชีเงินรับฝากด้วยยอดคงเหลือสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการจากผู้ฝาก
2. ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่ายของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวตามข้อ 1 แสดงในบัญชีดอกเบี้ยเงินรับฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการฝากเงินที่ธนาคารบันทึกไว้ตามข้อ 1 และ 2 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารคำ�นวณสำ�รองตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation : NPV)
ธนาคารทดสอบความเพียงพอของหนี้สินเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวที่มีลักษณะเป็นการประกันภัยที่ธนาคารบันทึกไว้ตามข้อ 1
และ 2 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้ประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัยที่ใช้กันทั่วไปในภาค
ธุรกิจประกันภัยคือใช้วิธีการคำ�นวณแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation : GPV) และใช้อัตราคิดลดตามแนวทางของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย “สำ�นักงาน คปภ.”
ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพของผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิตฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.5.17 ประมาณการหนีส้ นิ
ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารมีภาระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็น
ไปได้วา่ จะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำ�ระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว ประกอบด้วย ประมาณการหนีส้ นิ สำ�หรับภาระผูกพันทีเ่ ป็นรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง
ตามกฎหมายและประมาณการหนีส้ นิ อืน่ ธนาคารมีการทบทวนประมาณการหนีส้ นิ อย่างสม่�ำ เสมอ โดยรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงประมาณการหนีส้ นิ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ดังนี้
1. ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ อัตราที่ใช้คำ�นวณ
ประมาณการหนี้สินธนาคารจะใช้อัตราเดียวกันกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายนั้นๆ เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
2. หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ และภาระผูกพันทีเ่ ป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารรับรูเ้ ป็นประมาณการหนี้สนิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้
2.1 ธนาคารมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ซึง่ เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่วา่ ภาระผูกพันนัน้ จะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน
จากการอนุมาน
2.2 มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทธ่ี นาคารจะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อธนาคารเพือ่ จ่ายชำ�ระภาระผูกพันดังกล่าว และ
2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

2.5.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลายโครงการ ดังนี้
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส รวมทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ ตามข้อตกลงของ
การจ้างงานและภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานทำ�งานให้ใน
อดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล ธนาคารรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑ์คงค้าง
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ซึ่งธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 การบริหาร
จัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ธนาคารมีภาระผูกพันจำ�กัดเพียงจำ�นวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 9-12 ตามอายุงานของพนักงาน และพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3-15
ของเงินเดือน โดยพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อบังคับของกองทุนฯ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจัดเป็นโครงการสมทบเงิน จำ�นวนเงินที่ธนาคารจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ประกอบด้วย บำ�เหน็จ/
บำ�นาญ ของที่ระลึกให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ เงินตอบแทนความชอบในการทำ�งาน บำ�เหน็จดำ�รงชีพและบำ�เหน็จพิเศษ โดยภาระผูกพัน
ของโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้นี้จะถูกคำ�นวณแยกต่างหากเป็นแต่ละโครงการจากการประมาณจำ�นวนผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงาน
จะได้รับจากการทำ�งานในปีปัจจุบันและปีก่อนๆ และคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สิน
จากภาระผูกพัน คำ�นวณโดยใช้เทคนิคประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน สำ�หรับกำ�ไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำ�หนด เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงานจากการทำ�งาน
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ในปัจจุบันและในงวดก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุ ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น ของที่ระลึก
ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน ธนาคารรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะ
การเงิน และรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน สำ�หรับกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน
โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของธนาคารที่จะเลิกจ้างพนักงาน หรือการตัดสินใจของพนักงานที่จะยอมรับข้อเสนอ
ผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้าง โครงการผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างของธนาคาร ได้แก่ โครงการเกษียณอายุก่อนครบกำ�หนด
(Early Retirement) ธนาคารจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน เมื่อธนาคารไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระทั้งจำ�นวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำ�ปีที่มีการรับรู้ผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้าง ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน หากผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างไม่ได้คาดว่าจะจ่ายชำ�ระทั้ง
จำ�นวนก่อน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานประจำ�ปี ธนาคารจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

2.5.19 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร ได้แก่ เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายการ
ที่ เกิ ด จากการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น สกุ ลเงิ น ตราต่ า งประเทศ ธนาคารแปลงค่ า รายการที่ เ ป็ นเงินตรา
ต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างงวดเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทันที ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นตัวเงินคงเหลือ ณ วันทีร่ ายงาน จะแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สินทรัพย์และ
หนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน แสดงด้วยราคาทุนเดิมที่แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่เกิดรายการ
กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศแสดงรายการใน
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5.20 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ธนาคารในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า
การเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด
จะตํ่ากว่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้เป็นหนี้สิน ส่วนค่าเช่าที่ชำ�ระจะแยกเป็นส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญา เพื่อทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็น
อัตราคงที่สำ�หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดำ�เนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3. การบริหารความเสี่ยง

3.1 ข้อมูลความเสีย่ งของธนาคาร
3.1.1 ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีล่ กู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญา
ในการจ่ายชำ�ระหนีค้ นื หรือไม่ปฏิบตั ติ ามทีต่ กลงไว้กบั ธนาคาร หรือมีโอกาสทีล่ กู ค้าอาจไม่สามารถชำ�ระหนีค้ นื ได้ จนเป็นเหตุให้ถกู ปรับลด
อันดับความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร
ธนาคารได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั จึงได้ตดิ ตามดูแลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ จะได้น�ำ มา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปรับปรุงกระบวนการอำ�นวยสินเชือ่ และพัฒนาเครือ่ งมือบริหาร
ความเสีย่ งด้านเครดิต เพือ่ สนับสนุนการเติบโตของสินเชือ่ และเงินลงทุนอย่างมีคณุ ภาพ รวมทัง้ ติดตามและควบคุมความเสีย่ งด้านเครดิต
ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
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1. กำ�หนดนโยบายบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) เพือ่ ให้ธนาคารมีการจัดการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
ทีด่ ี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของธนาคาร
2. กำ�หนดนโยบายสินเชื่อธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร
ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. กำ�หนดนโยบายสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร
ให้มปี ระสิทธิภาพ
4. กำ�หนดอำ�นาจในการทบทวนและต่ออายุวงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งทบทวนกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการอำ�นวยสินเชื่อให้มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยกำ�หนดให้มกี ระบวนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & Balance) ทีส่ อดคล้องกับหลักการบริหาร
ความเสีย่ งทีด่ ี
5. กำ�หนดเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำ�ระหนี้ ได้แก่
5.1 กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้ผู้กู้มีเงินได้คงเหลือ
เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ และลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในอนาคต
5.2 กำ�หนดมาตรฐานกำ�ไรสุทธิของแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการคำ�นวณความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกค้าธนาคาร
ที่มาขอสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
6. กำ�หนดโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Product Program : CPP) เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจที่ธนาคาร
จะสนับสนุน และมีแบบพิจารณารับความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ ในการขออนุมัติสินเชื่อและการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ที่มีภาระสินเชื่อธุรกิจ และ/หรือ
เงินลงทุนรวม (Total Exposure) ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท (Check List : CL) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพิจารณา
สินเชื่อแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
7. กำ�หนดและทบทวนเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติ
สินเชื่อ และมิให้มีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
8. ทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติสถาบันการเงินชั้นนำ�  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงิน
ชั้นนำ�
9. พัฒนาและปรับปรุงแบบจำ�ลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต 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 และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้คะแนน Credit Bureau Score
ประกอบการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การใช้แบบจำ�ลองวัดระดับความเสี่ยง (Credit Scoring Model) ด้วย
10. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง ได้แก่
10.1 ระบบงานสนับสนุนกระบวนการสินเชื่อ (Loan Origination and Process System : LOPs) ซึ่งประกอบด้วย ระบบพิจารณาอนุมัติ
สินเชือ่ (Loan Origination System : LOR) และระบบบริหารหลักประกันสินเชือ่ (Collateral Management System : CMS) และระบบ
ติดตามกระบวนการทางกฎหมาย(Litigation System : LS) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ และขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
10.2 ระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธุรกิจและความเสี่ยงสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูล
นิติบุคคล (Decision Support System : DSS) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Optimist) และระบบคำ�นวณคะแนนสินเชื่อ
(Blaze Advisor)
10.3 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Data Mart) เพื่อสนับสนุนการคำ�นวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) การบริหารพอร์ตด้านเครดิต (Credit Portfolio Management)
11. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิ
11.1 กำ�หนดอัตราส่วนการกำ�กับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เพื่อควบคุมความเสี่ยง มิให้ธนาคารให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระ
ผูกพัน หรือทำ�ธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือ่ แก่บคุ หนึง่ บุคคลใด เพือ่ ไม่ให้มกี ารกระจุกตัวของความเสีย่ ง (Concentration
Risk) ในลูกหนี้รายใดรายหนึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
11.2 ติดตามเพดานเงินให้สินเชื่อรายภาคธุรกิจ (Industry Limit) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มิให้มีการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
11.3 มีการสอบทานเงินให้สินเชื่อ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำ�หนด และสอดคล้อง
กับแนวทางของหน่วยงานกำ�กับดูแล
11.4 มีการติดตามดูแลโครงสร้างและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร รวมทั้งติดตามและควบคุมการกระจุกตัว
ของสินเชื่ออย่างสม่ำ�เสมอ เช่น การกระจุกตัวสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อ ภาคธุรกิจ และกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่า
หากเกิดเหตุการณ์ทอ่ี าจส่งผลกระทบต่อลูกหนีก้ ลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนิน
ธุรกิจต่อไปได้
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12. มีกระบวนการบริหารจัดการหนี้ (Debt Management Process) เพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้ค้างชำ�ระ รวมทั้งดำ�เนินการให้มี
การฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ และการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย
13. มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านการให้สินเชื่อ การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต พร้อมสนับสนุน
การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
14. ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ
3.1.2 ความเสีย่ งด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน ธนาคารจึงพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคาร
ภายใต้กรอบเพดานความเสีย่ ง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง (Trigger) ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมีการรายงานให้ผบู้ ริหารและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องทราบอย่างสม่�ำ เสมอ ดังนี้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อรายได้และ/หรือ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคารและในบัญชีเพือ่ ค้า
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร เกิดจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มีระยะเวลาในการเปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ ทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้ ธนาคารบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ นิ ให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ตี อ่ รายได้ดอกเบีย้ สุทธิในอีก 1 ปีขา้ งหน้า (NII Sensitivity) เทียบกับเพดานความเสีย่ งทีก่ �ำ หนด
สำ�หรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อค้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารมีตราสารหนี้คงเหลือในพอร์ตเพื่อค้า
เพียงร้อยละ 2.21 ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม
ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉลี่ยและจำ�นวนดอกเบี้ยสำ�หรับตราสารทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยของธนาคารสำ�หรับปีส้ินสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2560
ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ดี อกเบีย้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
หนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ ดี อกเบีย้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
รวม

จำ�นวน
ดอกเบี้ย

2559
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

ยอดคงเหลือ
เฉลี่ย

จำ�นวน
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย (ร้อยละ)

6,384.06
4,490.10
87,474.19

1.62
2.28
5.22

375,862.90
200,827.28
1,572,736.63

6,785.53
4,674.72
87,400.71

1.81
2.33
5.56

190,606.64 5,937.56
2,457,089.70 104,285.91

3.12
4.24

5,450.30
176,877.91
2,326,304.72 104,311.26

3.08
4.48

44,225.48
1,251.12
941.92
46,418.52

2.05
1.33
2.34
2.03

2,145,687.91
112,777.52
2,258,465.43

42,847.81
1,239.22
44,087.03

2.00
1.10
1.95

393,018.50
197,341.11
1,676,123.45

2,156,055.07
94,172.48
47,563.34
2,297,790.89

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

179

ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ซึง่ ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดเพดานความเสี่ยง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง
(Trigger) เช่น Warning Indicator เป็นต้น นอกจากนี้ มีการใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า รวมถึงควบคุมการปฏิบตั งิ านโดยฝ่ายงานและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนที่มีผลกระทบในทางลบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารและในบัญชีเพื่อค้า
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญและกองทุนในพอร์ต
เผื่อขายประมาณร้อยละ 11.24 และร้อยละ 10.20 ของมูลค่าพอร์ตลงทุนรวม ซึ่งธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยกำ�หนดเพดานความเสี่ยง
(Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง (Trigger) เช่น กำ�หนดร้อยละของมูลค่าความเสียหายสูงสุดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในภาวะปกติ (VaR Limit)
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยมีระยะเวลาถือครอง 1 เดือน
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนในบัญชีเพื่อค้า เนื่องจากธนาคารไม่มีการลงทุนในหุ้นสามัญในพอร์ตเพื่อค้า จึงไม่มีความเสี่ยงด้านราคา
ตราสารทุนในบัญชีเพื่อค้า
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร แต่เนือ่ งจากธนาคารไม่มกี ารลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ธนาคารจึงไม่มคี วามเสีย่ งด้านราคาสินค้า
โภคภัณฑ์

3.1.3 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง

ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถชำ�ระหนีส้ นิ และภาระผูกพันเมือ่ ถึงกำ�หนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง
เกินกว่าระดับทีย่ อมรับได้ (Funding Liquidity Risk) ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต นอกจากนี้
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องยังเกิดจากการทีธ่ นาคารไม่สามารถยกเลิก หรือหักกลบความเสีย่ งทีม่ อี ยูจ่ ากสินทรัพย์ทถ่ี อื อยูไ่ ด้ ทำ�ให้ตอ้ งขายสินทรัพย์
ในราคาต่�ำ กว่าต้นทุนทีซ่ อ้ื มา เนือ่ งจากสินทรัพย์ทถ่ี อื อยูม่ สี ภาพคล่องต่� 
ำ หรือเกิดจากภาวะตลาดขาดสภาพคล่อง (Trading Liquidity Risk)
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยคณะกรรมการธนาคาร และ
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่อนุมัติระบบในการวัด ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ มีคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ทำ�หน้าที่กำ�หนดแนวทางบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีคณะทำ�งานด้านบริหารสภาพคล่องทำ�หน้าที่
กำ�หนดแนวทางการบริหารสภาพคล่อง โดยจัดสรรเงินฝาก เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อ ให้สอดคล้องกับแผนการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้สภาพคล่อง
ของธนาคารอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้
ธนาคารวัดและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap
Report) ซึ่งจัดทำ�ทั้งแบบอายุคงเหลือตามสัญญาและแบบปรับพฤติกรรม รวมทั้งทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) ด้านสภาพคล่อง
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยกำ�หนดสถานการณ์จำ�ลองเป็น 3 กรณี ได้แก่
(1) กรณีวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงิน (Institution-specific crisis)
(2) กรณีวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Market-wide crisis) และ
(3) กรณีที่เป็นผลรวมของวิกฤติเฉพาะรายสถาบันการเงินและวิกฤติทั้งระบบสถาบันการเงิน (Combination of both)
ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะกำ�หนดสมมติฐานต่างๆ เช่น การไหลออกของเงินฝากที่มากกว่าปกติในสัดส่วนที่ต่างกัน การกำ�หนดอัตราส่วนลด
ที่จะใช้ปรับลดมูลค่าหลักทรัพย์ลงจากราคาตลาด (Hair Cut) เป็นต้น รวมถึงจัดทำ�แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency
Liquidity Plan) ซึ่งกำ�หนดสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning Indicators) เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ที่ผิดปกติด้านสภาพคล่อง โดยกำ�หนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการจัดการในภาวะขาดสภาพคล่อง ตลอดจนมี
การทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีประสบภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง
นอกจากนี้ มีการกำ�หนดระดับหรือปริมาณสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องสูง (Liquidity Cushion) เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับ
การดำ�เนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
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สำ�หรับการควบคุมความเสีย่ ง มีการกำ�หนดเพดานความเสีย่ ง (Limit) และสัญญาณเตือนระดับความเสีย่ ง (Trigger) เช่น อัตราส่วนสินเชือ่
ต่ อ เงิ น ฝากและหุ้น กู้ อั ต ราส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งต่ อ เงิ น ฝาก เป็ น ต้ น และจั ด ทำ � รายงานเพื่อ ติ ด ตามความเสี่ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 21.86 ลดลงเล็กน้อยจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 22.56 แต่ยงั สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำ�หนด (ไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 6.00) และเป็นไปตามเกณฑ์เพดานความเสีย่ ง/สัญญาณเตือนระดับความเสีย่ งของธนาคาร
ตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินจำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

เกินกว่า
เกินกว่า
ไม่เกิน 1 เดือน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน
1 ปี
3 เดือน

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

399,516.63
7,384.98
51,391.84
13,654.37
471,947.82

11,775.21
21,596.16
34,491.59
49,011.00
116,873.96

10,795.18
42,646.88
157,403.39
16,979.99
227,825.44

40,581.63
163,594.37
1,514,590.95
108,792.69
1,827,559.64

1,515.92
1,515.92

462,668.65
236,738.31
1,757,877.77
188,438.05
2,645,722.78

653,395.46
84,278.55
737,674.01

333,457.98
20,083.73
353,541.71

412,879.53
4,581.24
417,460.77

785,389.32
2,262.28
50,000.00
837,651.60

-

2,185,122.29
111,205.80
50,000.00
2,346,328.09
หน่วย : ล้านบาท

2559
เกินกว่า
เกินกว่า
ไม่เกิน 1 เดือน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน
1 ปี
3 เดือน

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
1,506.10
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
29,007.45
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
30,513.55
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
501,102.64
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
4,625.55
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน
505,728.19

เกินกว่า 1 ปี

340,372.80
15,840.07
47,159.20
69,701.32
473,073.39

25,128.81
112,782.50
130,793.86 135,848.50
141,450.31 1,340,373.17
14,291.62 104,982.31
399,318.29 1,606,332.79

375,043.85
74,767.98
449,811.83

489,432.19
16,995.84
506,428.03

771,762.42
4,923.69
776,686.11

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

รวม

986.41
986.41

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

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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3.2 มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารการเงิน
ตารางแสดงมูลค่าตามบัญชีและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน โดยสรุปตามยอดคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2560
ประเภทตราสารการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีส้ ทุ ธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรม
นโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ดอกเบีย้ เงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
รวม

2559

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

30,092.81
462,668.65
657.00
237,320.73
1,710,908.16

30,092.81
462,668.65
657.00
237,743.41
1,710,908.16

28,936.61
479,790.21
135.74
283,914.13
1,512,540.46

28,936.61
479,790.21
135.74
284,536.18
1,512,540.46

186,373.78

186,373.78

187,120.25

187,120.25

2,371.96
2,630,393.09

2,371.96
2,630,815.77

3,257.77
2,495,695.17

3,257.77
2,496,317.22

2,185,122.29
111,205.80
1,010.07
91.16
50,000.00
49,425.11
2,396,854.43

2,185,122.29
111,205.80
1,010.07
91.16
50,000.00
49,425.11
2,396,854.43

2,137,341.10
101,313.06
810.23
659.89
308.45
43,425.42
2,283,858.15

2,137,341.10
101,313.06
810.23
659.89
308.45
43,425.42
2,283,858.15
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีส้ ทุ ธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรม
นโยบายรัฐสุทธิ
ลูกหนีร้ อการชดเชยจากรัฐบาล
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ดอกเบีย้ เงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
รวม
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2559

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

30,092.81
462,668.65
657.00
236,738.31
1,710,908.16

30,092.81
462,668.65
657.00
237,743.41
1,710,908.16

28,936.61
479,790.21
135.74
283,468.84
1,512,540.46

28,936.61
479,790.21
135.74
284,536.18
1,512,540.46

186,373.78

186,373.78

187,120.25

187,120.25

2,371.96
2,629,810.67

2,371.96
2,630,815.77

3,257.77
2,495,249.88

3,257.77
2,496,317.22

2,185,122.29
111,205.80
1,010.07
91.16
50,000.00
49,425.11
2,396,854.43

2,185,122.29
111,205.80
1,010.07
91.16
50,000.00
49,425.11
2,396,854.43

2,137,341.10
101,313.06
810.23
659.89
308.45
43,425.42
2,283,858.15

2,137,341.10
101,313.06
810.23
659.89
308.45
43,425.42
2,283,858.15

3.3 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรม
ธนาคารจัดลำ�ดับชัน้ ของการวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะข้อมูลทีน่ �ำ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
- ระดับ 1 ราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันและธนาคารสามารถ
เข้าถึง ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
- ระดับ 2 ข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นระดับ 1 ทีส่ ามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นน้ั
หรือหนีส้ นิ นัน้
- ระดับ 3 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซง่ึ นำ�มาใช้กบั สินทรัพย์นน้ั หรือหนีส้ นิ นัน้
เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีเ่ กิดขึน้ ประจำ�และจัดเป็นระดับ 2 ดังนี้
- ตราสารอนุพนั ธ์ค�ำ นวณจากแบบจำ�ลองมาตรฐานที่ใช้กนั ทัว่ ไปของผูร้ ว่ มตลาด โดยใช้ขอ้ มูลทีส่ งั เกตได้จากตลาด ได้แก่ อัตรา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เพือ่ คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตสำ�หรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่เี ป็นเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(Net Assets Value) ณ วันทีร่ ายงาน
- เงินลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนีภ้ าคเอกชนทีเ่ ป็นเงินลงทุนเพือ่ ค้าและเงินลงทุนเผือ่ ขาย วัดมูลค่า
ยุตธิ รรมโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมตามลำ�ดับชัน้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2560
ระดับ 1

สินทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้า
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การป้องกันความเสีย่ ง
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม
หนีส้ นิ
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้า
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การป้องกันความเสีย่ ง
รวม

37,114.50
37,114.50
-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

0.57
0.10

-

0.57
0.10

5,226.38
155,208.19
160,435.24

-

5,226.38
192,322.69
197,549.74

0.03
0.45
0.48

-

0.03
0.45
0.48
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3.3 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรม (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2559
ระดับ 1

สินทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้า
เงินลงทุน
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม
หนีส้ นิ
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การป้องกันความเสีย่ ง
รวม

ระดับ 2

รวม

0.98

-

0.98

1,500.88
206,772.81
208,274.67

-

1,500.88
239,023.27
240,525.13

0.89
0.89

-

0.89
0.89

32,250.46
32,250.46

ระดับ 3

-

3.4 การดำ�รงเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารได้ค�ำ นวณเงินดำ�รงกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II มีดงั ต่อไปนี้

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ทุนที่ได้รบั พระราชทาน
เงินสำ�รองทีไ่ ด้จดั สรรจากกำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

0.10
27,007.88
130,290.69
(          
7,270.96)
150,027.71

0.10
24,413.29
113,828.34
55.78  )
(       
138,185.95

1,103.84
6,713.50
7,817.34
157,845.05

4,978.35
3,809.80
55.78)
(       
8,732.37
146,918.32

ตามข้อกำ�หนดของธนาคารแห่งประเทศไทย กำ�หนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำ�รงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้
ไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 8.50 โดยมีเงือ่ นไขว่าเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้
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3.4 การดำ�รงเงินกองทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารดำ�รงเงินกองทุนทัง้ สิน้ เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้ ตามหลักเกณฑ์ Basel II
ดังนี้
อัตราร้อยละ

เงินกองทุนทัง้ สิน้
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1

2560

2559

12.47
11.85

11.54
10.86

4. ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณ
และตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนทีป่ ระมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและในอนาคตที่ได้รบั ผลกระทบ ข้อมูลเกีย่ วกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานทีส่ �ำ คัญในการกำ�หนด
นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงวดบัญชีทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญ

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกีย่ วข้องกับเงินสดทีส่ �ำ คัญ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ เพิม่ ขึน้
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึน้
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้
ทรัพย์สนิ รอการขายที่ได้มาจากการโอนทรัพย์
ชำ�ระหนีเ้ พิม่ ขึน้ (ลดลง)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2559

2560

2559

17,547.25

-

17,547.25

-

6,618.03
71.69

5,628.92
39.05

6,618.03
-

5,628.92
-

319.67

(294.05)

319.67

(294.05)

5.2 เงินสด
หน่วย : ล้านบาท

เงินสด
เงินตราต่างประเทศ
เงินสดระหว่างเรียกเก็บ
รวมเงินสด

2560

2559

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)

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

(1) ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวม
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมในประเทศ

2.37
76.27
0.19
400.00
478.83
4.00
474.83

387,241.00
5,700.00
51,040.50
18,256.78
462,238.28
193.46
248.56
462,183.18

387,243.37
5,776.27
51,040.69
18,656.78
462,717.11
193.46
252.56
462,658.01

2.48
107.78
0.08
130.00
240.34
1.30
239.04

316,943.00
7,099.00
129,839.20
25,761.80
479,643.00
235.73
328.02
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

(2) ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินเยน
เงินยูโร
เงินสกุลอืน่
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

5.48
0.02
4.43
0.71
10.64
485.47

462,183.18

5.48
0.02
4.43
0.71
10.64
462,668.65

0.08
0.03
0.02
0.33
0.46
239.50

479,550.71

0.08
0.03
0.02
0.33
0.46
479,790.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้สนิ เชือ่ ทีเ่ ป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีธ่ นาคารระงับการรับรูร้ ายได้ตาม
เกณฑ์คงค้าง ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 48.02 ล้านบาท
5.4 ตราสารอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
- สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ มียอดคงเหลือจำ�นวน 657.00 ล้านบาท และ 135.74 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
- หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์ มียอดคงเหลือจำ�นวน 91.16 ล้านบาท และ 659.89 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.4.1 ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้า

หน่วย : ล้านบาท

2560
มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลีย่ น
รวม

สินทรัพย์

0.57
0.57

หนี้สิน

0.03
0.03

2559

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ
Effective Notional
Amount)

99.59
99.59

มูลค่ายุติธรรม*
(Fair Value)

สินทรัพย์

0.98
0.98

หนี้สิน

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(Notional Amount หรือ
Effective Notional
Amount)

-

59.93
59.93

* มูลค่ายุตธิ รรม คือ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

186

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

สัดส่วนการทำ�ธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์แบ่งตามประเภทคูส่ ญั ญาโดยพิจารณาจากจำ�นวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
หน่วย : ล้านบาท

2560
100.00
100.00

คู่สัญญา
บุคคลภายนอก
รวม

2559
100.00
100.00

5.4.2 ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การป้องกันความเสีย่ ง
มูลค่ายุตธิ รรมและจำ�นวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทการป้องกันความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ตาราง 1 การป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรม

หน่วย : ล้านบาท

2560

ประเภทความเสี่ยง

อัตราแลกเปลีย่ น
รวม

2559

มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value) จำ�นวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม* (Fair Value) จำ�นวนเงินตามสัญญา
/มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง (Notional Amount หรือ
/มูลค่าตามเกณฑ์คงค้าง (Notional Amount หรือ
Effective Notional
Effective Notional
สินทรัพย์ หนี้สิน
สินทรัพย์ หนี้สิน
Amount)
Amount)

656.43
656.43

91.13
91.13

11,626.07
11,626.07

134.76
134.76

659.89
659.89

16,107.98
16,107.98

*มูลค่ายุตธิ รรม คือ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์จ�ำ นวน 656.43 ล้านบาท และ 134.76 ล้านบาท และหนีส้ นิ ตราสาร
อนุพนั ธ์จ�ำ นวน 91.13 ล้านบาท และ 659.89 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายการทีธ่ นาคารวัดมูลค่าด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน เป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จำ�นวน
656.33 ล้านบาท และ 134.76 ล้านบาท และหนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์จ�ำ นวน 90.68 ล้านบาท และ 659.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.5 เงินลงทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
5.5.1 เงินลงทุนเพือ่ ค้า

หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
รวม

5.5.2 เงินลงทุนเผือ่ ขาย

หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ า่ งประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
อืน่ ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2560
มูลค่ายุติธรรม
5,226.38
5,226.38

2559
มูลค่ายุติธรรม
1,469.25
31.63
1,500.88
หน่วย : ล้านบาท

2560
มูลค่ายุติธรรม
140,323.24
1,168.57
83.13
37,522.25
13,225.50
192,322.69

2559
มูลค่ายุติธรรม
191,247.16
963.54
115.96
32,364.34
14,332.27
239,023.27
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5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
5.5.3 ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำ�หนด

หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารหนีต้ า่ งประเทศ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
7,335.78
19,225.69
10,948.52
37,509.99

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
6,978.03
18,114.11
16,562.81
41,654.95

5.5.4 เงินลงทุนทัว่ ไป
หน่วย : ล้านบาท

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
อืน่ ๆ *
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

2560
ราคาทุน
395.73
0.00
395.73
92.40
303.33
235,362.39

2559
ราคาทุน
395.73
0.00
395.73
92.40
303.33
282,482.43

* อืน่ ๆ จำ�นวน 0.00 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ มีราคาทุนจำ�นวน 3,919.00 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนเผื่อขายที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ มูลค่ายุติธรรม
จำ�นวน 37,522.25 ล้านบาท และ 32,364.34 ล้านบาท ได้รวมรายการทีธ่ นาคารรับรูค้ า่ เผือ่ การด้อยค่าจำ�นวน 689.12 ล้านบาท และ
689.12 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนเผื่อขายที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดประเภทเป็นเงินลงทุนอื่นๆ
มูลค่ายุตธิ รรมจำ�นวน 13,225.50 ล้านบาท และ 14,332.27 ล้านบาท ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมรายการทีธ่ นาคารรับรู้
ค่าเผือ่ การด้อยค่าจำ�นวน 98.10 ล้านบาท
เงินลงทุนทีเ่ ป็นตราสารทุนซึง่ ธนาคารถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10.00 ขึน้ ไปของทุนทีช่ �ำ ระแล้ว และไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมโดยแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรมซึง่ จำ�แนกเป็นกลุม่ ได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
กองทุนและกลุม่ ธุรกิจการเงิน
อืน่ ๆ
รวม
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2560
1,579.20
12,834.54
12.58
14,426.32

2559
1,688.40
13,268.89
12.58
14,969.87

5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึง่ ในเงินลงทุนเผือ่ ขายประเภทอืน่ ๆ
- แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรมแยกแสดงตามรายผูจ้ ดั การกองทุน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560 (มูลค่ายุติธรรม)

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อน่ื
- ตราสารทุน
หุน้ สามัญ
		
ลูกหนีอ้ น่ื
เจ้าหนีอ้ น่ื

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.กรุงไทย

บลจ.วรรณ

บลจ.ยูโอบี

รวม

29.72
29.72

10.29
10.29

7.76
7.76

10.21
10.21

29.72
28.26
57.98

354.73
354.73
1.21
1.21
0.20
0.20
385.46

92.00
92.00
0.03
0.03
3.25
3.25
99.07

112.43
112.43
0.91
0.91
4.87
4.87
116.23

31.10
31.10
0.00
0.00
0.00
0.00
41.31

590.26
590.26
2.15
2.15
8.32
8.32
642.07

ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมียอดสะสมยกมา
จำ�นวน 397.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวดจำ�นวน 84.57 ล้านบาท ทำ�ให้มยี อดสะสมทัง้ สิน้ เป็นเงินจำ�นวน 482.56 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2559 (มูลค่ายุติธรรม)

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อน่ื
- ตราสารทุน
หุน้ สามัญ
ลูกหนีอ้ น่ื
เจ้าหนีอ้ น่ื

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์

บลจ.กรุงไทย

บลจ.วรรณ

บลจ.ยูโอบี

รวม

23.96
23.96

4.30
4.30

11.72
11.72

8.74
8.74

23.96
24.76
48.72

394.03
394.03
1.03
1.03
0.22
0.22
418.80

52.00
52.00
0.24
0.24
1.09
1.09
55.45

105.87
105.87
1.64
1.64
0.07
0.07
119.16

96.61
96.61
0.01
0.01
0.00
0.00
105.36

648.51
648.51
2.92
2.92
1.38
1.38
698.77

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

189

5.5 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)
ธนาคารได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมียอดสะสมยกมา
จำ�นวน 319.67 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวดจำ�นวน 78.32 ล้านบาท ทำ�ให้มยี อดสะสมทัง้ สิน้ เป็นเงินจำ�นวน 397.99 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นทรัสตี จำ�นวน 99.07 ล้านบาท และ 55.45 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2558
ให้ธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
จัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุนแห่งละ 2,000.00 ล้านบาท รวมจำ�นวน 6,000.00 ล้านบาท ซึง่ เป็นการลงทุนตามมาตรการสนับสนุน SMEs ผ่าน
การร่วมลงทุน โดยรูปแบบของกองทุนทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถและความเหมาะสมในการบริหารจัดการของแต่ละสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ กองทุนร่วมลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มต้น (Start-up) ที่มีศักยภาพสูง หรือมีโอกาส
ในการเติบโต หรืออยู่ในกลุม่ ธุรกิจทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชน
ขนาดใหญ่หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

ชื่อกองทุน

วงเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่า
ยุติธรรม

SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 1
SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 2
SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 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

60.00
60.00

55.45
55.45

- แสดงการเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2560

ยอดต้นงวด (ราคาทุน)
ยอดซือ้ /โอนหลักทรัพย์
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์
รวม (ราคาทุน)
กำ�ไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ยอดปลายงวด (มูลค่ายุตธิ รรม)

บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์
298.36
(      )
20.36
278.00
107.46
385.46

บลจ.กรุงไทย

บลจ.วรรณ

บลจ.ยูโอบี

รวม

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

หน่วย : ล้านบาท
2559

ยอดต้นงวด (ราคาทุน)
ยอดซือ้ /โอนหลักทรัพย์
ยอดขาย/โอนหลักทรัพย์
รวม (ราคาทุน)
กำ�ไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ยอดปลายงวด (มูลค่ายุตธิ รรม)
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บลจ.สยามไนท์
ฟันด์แมเนจเม้นท์
300.03
(     )
1.67
298.36
120.44
418.80

บลจ.กรุงไทย

บลจ.วรรณ

บลจ.ยูโอบี

รวม

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

5.6 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมมีรายการเคลือ่ นไหว ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ยอดต้นงวด
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
บวก ซือ้ /โอน
หัก เงินปันผลรับ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ยอดปลายงวด

2560
1,431.70
372.04
389.51
234.91
1,958.34
1,958.34

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2559

2559

1,214.89

2560
5,149.54

5,129.74

331.15
19.80
134.14
1,431.70
1,431.70

389.51
5,539.05
4,163.13
1,375.92

19.80
5,149.54
4,163.13
986.41

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ร้อยละของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
ธุรกิจการเงิน
กองทุนธนชาต จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
ธุรกิจการเงิน
กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจธนาคาร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) ธุรกิจประกันชีวติ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมสุทธิ

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

2560

2559

2560

หุน้ สามัญ

25.00

25.00

25.00

25.00

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

24.97
39.81
25.00

24.30
39.81
19.58

353.53
4,163.13
997.39
5,539.05
4,163.13
1,375.92

338.64
4,163.13
622.77
5,149.54
4,163.13
986.41

2559
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5.6 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมสุทธิ (ต่อ)
5.6.2 งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

บริษทั หลักทรัพย์
ธุรกิจ
จัดการกองทุน
การเงิน
ธนชาต จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด 		 ธุรกิจ
การเงิน
(มหาชน)
ธุรกิจ
ธนาคารอิสลาม
ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
บริษทั ทิพย
ประกันชีวติ จำ�กัด 		 ธุรกิจ
ประกันชีวติ
(มหาชน)
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้เสีย)

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

2560

2559

หุน้ สามัญ

25.00

25.00

25.00

25.00

84.54

74.35

หุน้ สามัญ

24.97

24.30

353.53

338.64

310.87

339.16

หุน้ สามัญ

39.81

39.81

4,163.13

4,163.13

-

-

หุน้ สามัญ

25.00

19.58

997.39
5,539.05
4,163.13

622.77
5,149.54
4,163.13

1,562.93
1,958.34
-

1,018.19
1,431.70
-

1,375.92

986.41

1,958.34

1,431.70

2560

2559

2560

2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียจากงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษทั ร่วม ซึง่ ยังไม่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รับรูจ้ ากงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ทีผ่ า่ นการสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชีแล้วธนาคารเชือ่ ว่าจะไม่มรี ายการปรับปรุงทีม่ สี าระสำ�คัญต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ธนาคารได้รับจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
จำ�กัด (มหาชน) ในอัตรา 2 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ซึง่ ธนาคารได้รบั ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทง้ั สิน้ จำ�นวน 14.70 ล้านหน่วย
โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิจะครบกำ�หนดวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในปี 2560 ธนาคารได้ใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญเป็นจำ�นวน 0.83 ล้านหุ้น
เป็นจำ�นวนเงิน 14.89 ล้านบาท ทำ�ให้ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จำ�นวน 31.33 ล้านหุน้ เป็นจำ�นวนเงิน 353.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.97 ของหุน้ สามัญทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
เงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 4,091.53 ล้านหุน้ เป็นจำ�นวนเงิน
4,163.13 ล้านบาท ซึง่ ธนาคารได้ตง้ั ค่าเผือ่ การด้อยค่าแล้วทัง้ จำ�นวน
เงินลงทุนในบริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 365.71 ล้านหุน้ เป็นจำ�นวนเงิน
622.77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.58 ของหุน้ สามัญทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว ในปี 2560 ธนาคารได้ลงทุนเพิม่ จำ�นวน 101.25 ล้านหุน้
เป็นจำ�นวนเงิน 374.62 ล้านบาท ทำ�ให้ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำ�นวน 466.96 ล้านหุน้ เป็นจำ�นวนเงิน 997.39 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของหุน้ สามัญทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว
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5.6 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมสุทธิ (ต่อ)
สำ�หรับปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำ�นวนเงิน 372.04 ล้านบาท
โดยไม่ได้รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ กินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เนือ่ งจากธนาคารไม่มภี าระหนีส้ นิ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ กินกว่ามูลค่าเงินลงทุน
5.6.3 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วม
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานโดยสรุปจากงบการเงินของบริษัทร่วม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ชื่อบริษัท

บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนธนชาต จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย *
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
รวม

2560

2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“ตรวจสอบแล้ว”

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของเจ้าของ สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของเจ้าของ

542.80

214.14

328.66

457.44

169.40

288.04

1,498.84
76,544.43
18,887.68
97,473.75

256.94
92,874.46
13,566.58
106,912.12

1,241.90
(           
16,330.03)
5,321.10
(         )
9,438.37

1,579.47
82,063.47
15,338.71
99,439.09

240.51
98,784.63
10,671.14
109,865.68

1,338.96
(           
16,721.16)
4,667.57
(           )
10,426.59

* ฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทีผ่ า่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
หน่วย : ล้านบาท
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ชื่อบริษัท

บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนธนชาต จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษทั ทิพยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
รวม

2560

2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“ตรวจสอบแล้ว”

รายได้รวม

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายได้รวม

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,342.02

425.63

1,070.09

355.48

921.77
7,107.99
9,371.78

167.37
751.48
1,344.48

918.08
4,389.07
6,366.08
12,743.32

187.53
(          )
3,492.62
763.06
(          )
2,186.55

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.7 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
5.7.1 จาํ แนกตามประเภทสินเชือ่

หน่วย : ล้านบาท
2560

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กยู้ มื (หมายเหตุขอ้ 5.7.2)
ตัว๋ เงิน
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุขอ้ 5.7.4)
บวก ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
1. เงินสำ�รองขัน้ ต่�ำ ตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสินเชือ่
- รายกลุม่ (เงินให้สนิ เชือ่ ช.พ.ค. ที่ สกสค. จ่ายชำ�ระหนีแ้ ทน)
2. เงินสำ�รองส่วนเกิน
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

2559

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

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

36,493.36
15,395.24
1,103.84
10.88
1,710,908.16

36,236.07
9,520.73
4,978.35
10.88
1,512,540.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ ได้รวมสินเชือ่ โครงการตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
ทีธ่ นาคารปล่อยกูเ้ อง (หมายเหตุขอ้ 5.38.2) ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
โครงการ

โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร
และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สำ�หรับผูป้ ระกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
รวม

วงเงิน

2560

2559

100,000.00

2,692.55

3,496.16

50,000.00

2,780.88

3,519.13

30,000.00

401.64

63.09

5,875.07

7,078.38

ทัง้ นี้ เงินให้สนิ เชือ่ ของธนาคารได้รวมเงินให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กิดจากการทำ�ธุรกรรมเพือ่ สนับสนุนมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐ แต่มใิ ช่
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สนิ เชือ่ - โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ่ไี ด้รบั ความเสียหาย
จากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 (หมายเหตุขอ้ 5.15)

2560

2559

3,349.97

22,785.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ธี นาคารระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 234,884.77 ล้านบาท
5.7.2 จำ�แนกตามประเภทเงินให้กยู้ มื
หน่วย : ล้านบาท
2560
เงินให้กู้ยืม
สินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่ อาชีพ
สินเชือ่ เคหะ
สินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
สินเชือ่ สวัสดิการ
สินเชือ่ ไทรทอง
สินเชือ่ ธุรกิจทัว่ ไป
สินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชน
สินเชือ่ ธุรกิจรายใหญ่
สินเชือ่ ห้องแถว
สินเชือ่ ชีวติ สุขสันต์
อืน่ ๆ
รวม

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

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

2559
เงินให้กู้ยืม
สุทธิ

26,125.58 478,250.81
2,790.22 334,972.10
39.02 130,456.20
8,048.32 122,103.86
778.10 101,839.78
733.89
72,999.57
6,419.33
63,012.85
1,251.97
38,466.73
1,047.91
31,323.36
20.37
27,772.92
3,627.42
58,773.83
50,882.13 1,459,972.01

เงินให้กู้ยืม
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

ค่าเผื่อหนี้ เงินให้กู้ยืม
สุทธิ
สงสัยจะสูญ
21,712.98 520,526.74
2,301.14 326,859.77
52,512.81
37.99
8,474.95 140,491.70
86,257.26
623.00
71,847.22
796.07
64,557.45
6,317.85
30,130.07
1,056.84
27,305.46
821.41
27,050.25
16.68
57,660.67
2,726.17
44,885.08 1,405,199.40

สินเชือ่ เพือ่ พัฒนากลุม่ อาชีพ เป็นการให้สนิ เชือ่ เพือ่ พัฒนาชีวติ ครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการส่วนท้องถิน่ และข้าราชการทหาร
สินเชือ่ สวัสดิการ เป็นการให้สนิ เชือ่ สวัสดิการสำ�หรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน และข้าราชการบำ�นาญ
สินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้สนิ เชือ่ เพือ่ สนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จา่ ย
ทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีพ หรือชำ�ระหนีส้ นิ อืน่ ๆ สำ�หรับผูป้ ระกอบการรายย่อย ผูม้ รี ายได้ประจำ� หรือผูท้ ย่ี งั ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ทีม่ คี วามตัง้ ใจ
จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
สินเชือ่ ไทรทอง เป็นการให้สนิ เชือ่ เพือ่ การศึกษา เพือ่ การท่องเทีย่ ว กลุม่ วิชาชีพทางการแพทย์ เพือ่ การอุปโภคบริโภค เพือ่ ไปทำ�งาน
ต่างประเทศ และอเนกประสงค์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้กยู้ มื สินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้รวมเงินให้สนิ เชือ่ ทีม่ หี นุ้ สามัญเป็นหลักประกัน จำ�นวน
3,014.26 ล้านบาท และ 3,014.26 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื อืน่ ๆ ได้รวมเงินให้สนิ เชือ่ ทีส่ �ำ นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคให้กยู้ มื
แก่เทศบาล จำ�นวน 380.02 ล้านบาท และ 414.03 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.7.3 จำ�แนกตามสกุลเงินและถิน่ ทีอ่ ยูข่ องลูกหนี้

เงินบาท
เงินสกุลอืน่ ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ

2560
ต่างประเทศ

รวม

1,746,152.80
20.84
1,746,173.64

11,245.23
11,245.23

1,757,398.03
20.84
1,757,418.87

ในประเทศ

2559
ต่างประเทศ

รวม

1,545,527.82
20.84
1,545,548.66

12,023.94
12,023.94

1,557,551.76
20.84
1,557,572.60

5.7.4 จำ�แนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน้

หน่วย : ล้านบาท
2560

ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
อืน่ ๆ
รวม

9,370.58
44,472.69
16,112.04
73,672.35
311,858.89
1,121,411.47
1,576,898.02

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
878.92
1,148.20
880.15
2,069.66
16,623.20
118,406.48
140,006.61

ต่�ำ กว่า
มาตรฐาน
90.52
80.96
56.34
495.31
1,737.53
5,826.71
8,287.37

สงสัย
79.21
112.48
205.98
198.92
2,233.01
5,444.38
8,273.98

สงสัยจะสูญ

รวม

680.32 11,099.55
841.29 46,655.62
466.47 17,720.98
2,453.88 78,890.12
5,311.02 337,763.65
14,199.91 1,265,288.95
23,952.89 1,757,418.87

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จำ�แนกตามประเภทธุรกิจอื่นๆ จำ�นวน 1,265,288.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
จำ�นวน 504,376.39 ล้านบาท (รวมลูกหนีเ้ งินให้สนิ เชือ่ โครงการ ช.พ.ค. ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ระหว่าง
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จำ�นวน 418,698.55 ล้านบาท) และสินเชือ่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำ�นวน 295,083.13
ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2559

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
อืน่ ๆ
รวม

196

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่�ำ กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

8,551.04
39,108.25
13,737.60
56,901.49
309,122.81
1,007,985.00
1,435,406.19

402.32
768.46
721.21
1,448.19
12,442.88
67,773.66
83,556.72

109.20
89.40
35.18
876.22
1,481.28
6,365.07
8,956.35

114.39
255.06
107.50
213.76
2,053.43
6,417.62
9,161.76

สงสัยจะสูญ

รวม

9,789.75
612.80
559.34 40,780.51
446.25 15,047.74
2,739.39 62,179.05
4,062.13 329,162.53
12,071.67 1,100,613.02
20,491.58 1,557,572.60

5.7.4 จำ�แนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน้ (ต่อ)
เงินใหส นิ เชือ่ แกลกู หน้จี าํ แนกตามประเภทธุรกิจอืน่ ๆ จํานวน 1,100,613.02 ลานบาท สวนใหญเปนสินเชือ่ เพ่อื พัฒนากลุม อาชีพ
จาํ นวน 542,239.72 ลานบาท (รวมลูกหนีเ้ งินใหสนิ เชือ่ โครงการ ช.พ.ค. ตามบันทึกขอตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. ระหวาง
สาํ นักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน จํานวน 444,438.80 ลานบาท) และสินเชือ่ สวัสดิการ จํานวน 148,966.65 ลานบาท
5.7.5 จำ�แนกตามประเภทการจัดชัน้
หน่วย : ล้านบาท
2560
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

1. เงินสำ�รองขัน้ ต่�ำ ตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
2. เงินสำ�รองส่วนเกิน
รวม

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง* อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนีส้ งสัยจะสูญ (ร้อยละ)

1,582,904.03
140,476.90
8,303.68
8,273.98
23,952.89

697,032.95
108,982.06
5,725.46
5,447.74
16,720.15

1,763,911.48

833,908.36

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
หน่วย : ล้านบาท

2559
เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

1. เงินสำ�รองขัน้ ต่�ำ ตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
2. เงินสำ�รองส่วนเกิน
รวม

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง* อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนีส้ งสัยจะสูญ (ร้อยละ)

1,440,651.96
84,008.21
8,972.98
9,161.76
20,491.58

785,629.13
61,128.43
6,361.85
6,289.03
14,506.33

1,563,286.49

873,914.77

1
2
100
100
100

12,960.18
5,639.41
6,361.85
6,289.03
14,506.33
4,978.35
50,735.15

* ยอดสุทธิท่ใี ช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ คำ�นวณจากยอดคงค้างของต้นเงินทีไ่ ม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับหลังหักหลักประกันหรือ มูลหนีห้ ลังหักมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจำ�หน่ายหลักประกัน ยกเว้น ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้
เป็นยอดสุทธิหลังหักรายได้รอตัดบัญชีออกแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษได้รวมลูกหนี้เงินให้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ตามบันทึก
ข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน ธนาคารได้กันเงินสำ�รอง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมสำ�หรับเงินให้สนิ เชือ่ โครงการ ช.พ.ค. ทีจ่ ดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษจำ�นวน 15,395.24 ล้านบาท และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้กันเงินสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสำ�หรับเงินให้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ที่จัดชัน้ ปกติ
จำ�นวน 5,103.89 ล้านบาท และทีจ่ ดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษจำ�นวน 4,416.84 ล้านบาท โดยในงวดนีธ้ นาคารได้โอนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เพิม่ เติมทีจ่ ดั ชัน้ ปกติไปทีจ่ ดั ชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษจำ�นวน 5,103.89 ล้านบาท
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.7.6 สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ ประกอบด้วย สินเชือ่ จัดชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน สงสัย และ
สงสัยจะสูญ โดยรวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ และเงินให้สนิ เชือ่ ทีเ่ ป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สนิ เชือ่ รวม
เงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิ

2560

2559

41,203.43
2.05
12,881.90
0.66

38,719.92
2.04
11,506.72
0.62

5.7.7 การปรับโครงสร้างหนีท้ ม่ี ปี ญ
ั หา
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้ รับจากการปรับโครงสร้างหนีท้ ร่ี บั รูใ้ นงบกำ�ไรขาดทุน
และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย้ รับจากการปรับโครงสร้างหนี้

2560

2559

-

0.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมียอดคงค้างของลูกหนีป้ รับโครงสร้างหนีท้ ร่ี บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงค้างของลูกหนีจ้ ากการปรับโครงสร้างหนี้

2560

2559

802.65

802.65

5.7.8 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้

หน่วย : ล้านบาท
2560
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่ายตามสัญญา

ผลรวมของเงินลงทุนขัน้ ต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบนั ของจำ�นวนเงินขัน้ ต่�ำ ทีล่ กู หนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า-สุทธิ
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ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า 1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

30.29

107.59

126.01

263.89
93.37
170.52
130.50
40.02

5.7.8 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
2559
จำ�นวนเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจ่ายตามสัญญา

ผลรวมของเงินลงทุนขัน้ ต้นตามสัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบนั ของจำ�นวนเงินขัน้ ต่�ำ ทีล่ กู หนี้
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า-สุทธิ

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า 1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

44.06

131.66

87.41

263.13
75.16
187.97
9.19
178.78

5.8 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท
2560

ปกติ

ยอดต้นงวด
หนีส้ งสัยจะสูญ
โอนระหว่างงวด
หนีส้ ญู ตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

12,960.18
(          )
5,989.85
6,970.33

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สำ�รองส่วนเกิน

รวม

5,639.41
5,511.00
5,874.51
17,024.92

6,361.85
(636.39
       )
5,725.46

6,289.03
( 841.29
       )
5,447.74

14,506.33
3,860.63
(1,646.81
        )
16,720.15

4,978.35
2,000.00
(5,874.51
         )
1,103.84

50,735.15
3,904.10
(1,646.81
        )
52,992.44

หน่วย : ล้านบาท
2559

ยอดต้นงวด
หนีส้ งสัยจะสูญ
โอนระหว่างงวด
หนีส้ ญู ตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

สำ�รองส่วนเกิน

11,853.67
(        )
489.19
1,595.70
12,960.18

2,944.16
1,065.15
1,630.10
5,639.41

4,891.31
1,470.54
6,361.85

5,405.91
883.12
6,289.03

11,126.46
4,428.23
(         )
1,048.36
14,506.33

6,204.15
2,000.00
(         )
3,225.80
4,978.35

รวม

42,425.66
9,357.85
(         )
1,048.36
50,735.15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ จำ�นวน 52,992.44 ล้านบาท และ 50,735.15 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ได้รวมค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และระยะที่ 2 และโครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สำ�หรับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำ�นวน 4.92 ล้านบาท และ 2.08 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (หมายเหตุขอ้ 5.7.1)
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.9 ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
2560
10.88
10.88

ยอดต้นงวด
ตัดจำ�หน่าย
ยอดปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
2559
10.88
10.88

5.10 ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
2560
อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

ยอดต้นงวด

เพิ่มขึ้น

1,634.14
15.37
1,618.77

1,191.22
19.19
1,172.03

จำ�หน่าย/โอน

365.36
3.00
362.36

ยอดปลายงวด

2,460.00
31.56
2,428.44
หน่วย : ล้านบาท

2559
ยอดต้นงวด

อสังหาริมทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

2,016.81
30.98
1,985.83

เพิ่มขึ้น

375.75
0.42
375.33

จำ�หน่าย/โอน

758.42
16.03
742.39

ยอดปลายงวด

1,634.14
15.37
1,618.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้จากการชำ�ระหนี้ แยกตามผูป้ ระเมินราคา ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
ผูป้ ระเมินราคาภายนอก
1,749.21
1,062.86
ผูป้ ระเมินราคาภายใน
710.79
571.28
รวม
2,460.00
1,634.14
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีก�ำ ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ รอการขายจำ�นวน 115.50 ล้านบาท และ
235.17 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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5.11 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
หน่วย : ล้านบาท
2560
ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด
ทีด่ นิ
ราคาทุนเดิม
ส่วนทีต่ รี าคาเพิม่
ส่วนทีต่ รี าคาลด
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการ
รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

จำ�หน่าย/
โอน

เพิม่ ขึน้

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสือ่ ม
ราคา

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ที่ดิน อาคาร
ยอด เพิม่ ขึน้ / ยอด และ สุอุทปธิกรณ์
ต้นงวด (ลดลง) ปลายงวด

2,007.15
117.15
17,547.25
(49.42)
6,899.25
518.04
9,876.91
950.94

(34.67) 2,089.63
17,547.25
(49.42)
(31.36) 7,385.93
(870.41) 9,957.44

3,818.16
7,515.81

222.84
987.40

(27.05)
(868.72)

4,013.95
7,634.49

50.30
369.96
-

(50.30)
-

2,089.63
17,547.25
(49.42)
369.96 3,002.02
2,322.95

732.64 1,069.65
19,515.95 20,153.61

(983.94)
818.35
(1,920.38) 37,749.18

11,333.97

1,210.24

(895.77)

11,648.44

420.26

(50.30)

818.35
369.96 25,730.78

ในปี 2560 ธนาคารได้เปลีย่ นแปลงการรับรูม้ ลู ค่าทีด่ นิ จากวิธรี าคาทุนเป็นวิธกี ารตีราคาใหม่ เพือ่ ให้มลู ค่าของทีด่ นิ ทีแ่ สดงไว้ในบัญชีมมี ลู ค่า
ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสำ�คัญ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน โดยใช้ราคาประเมินมูลค่ายุตธิ รรมทีไ่ ด้จากผูป้ ระเมินราคาอิสระ
มีผลให้มลู ค่าบัญชีของทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 17,548.13 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2559
ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด
ทีด่ นิ
อาคาร
อุปกรณ์
สินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการ
รวม

เพิม่ ขึน้

1,834.83
6,592.30
9,376.08

188.70
336.18
977.98

776.12
18,579.33

1,057.69
2,560.55

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ทีด่ นิ อาคาร
เพิม่ ขึน้ / ยอด และ อุปกรณ์
(ลดลง) ปลายงวด สุทธิ

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสือ่ ม
ราคา

จำ�หน่าย/
โอน

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

(16.38)
(29.23)
(477.15)

2,007.15
6,899.25
9,876.91

3,565.25
6,893.37

278.29
1,098.66

(25.38)
(476.22)

3,818.16
7,515.81

86.17 (35.87)
158.46 211.50
-

50.30
369.96
-

1,956.85
2,711.13
2,361.10

(1,101.17)
732.64
(1,623.93) 19,515.95

10,458.62

1,376.95

(501.60)

11,333.97

244.63

420.26

732.64
7,761.72

175.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์ท่คี ิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำ�นวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซ่งึ มีราคาทุน
จำ�นวน 6,118.93 ล้านบาท และ 5,702.41 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.12 สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนอืน่ สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2560
ราคาทุน

ยอด
ต้นงวด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,133.02
รวม
3,133.02

เพิม่ ขึน้
428.67
428.67

จำ�หน่าย/
โอน
(248.66)
(248.66)

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

3,313.03
3,313.03

1,777.46
1,777.46

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าตัด
จำ�หน่าย/
จำ�หน่าย
โอน
453.02
453.02

(248.09)
(248.09)

ยอด
ปลายงวด
1,982.39
1,982.39

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอืน่ สุทธิ
1,330.64
1,330.64
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หน่วย : ล้านบาท

2559
ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

ยอด
ต้นงวด
2,959.42
2,959.42

เพิม่ ขึน้
205.39
205.39

จำ�หน่าย/
โอน
(31.79)
(31.79)

ยอด
ปลายงวด
3,133.02
3,133.02

ยอด
ต้นงวด
1,472.17
1,472.17

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าตัด
จำ�หน่าย/
จำ�หน่าย
โอน
337.04
(31.75)
337.04
(31.75)

ยอด
ปลายงวด
1,777.46
1,777.46

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอืน่ สุทธิ
1,355.56
1,355.56

ในปี 2560 ธนาคารมีการเปลีย่ นแปลงอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุขอ้ 2.5.13) มีผลทำ�ให้คา่ ตัดจำ�หน่าย
เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 47.19 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิลดลงด้วยจำ�นวนเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทค่ี ดิ ค่าตัดจำ�หน่ายทัง้ จำ�นวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูซ่ ง่ึ มีราคาทุน
จำ�นวน 431.80 ล้านบาท และ 441.77 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5.13 สินทรัพย์อน่ื สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2560

รายได้คา้ งรับ
สิทธิการเช่า
ลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุน
พัก-ซือ้ ทรัพย์ขายทอดตลาด
ลูกหนีอ้ น่ื และสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด
รวม

1,270.38
29.42
367.58
1,869.23
990.99
4,527.60

2559

1,223.80
26.97
292.04
1,095.17
964.19
3,602.17

ลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุนจำ�นวน 367.58 ล้านบาท เป็นรายการทีต่ กลงขายเงินลงทุน แต่ยงั ไม่ได้รบั ชำ�ระเงิน (Settlement)
พัก - ซือ้ ทรัพย์ขายทอดตลาดจำ�นวน 1,869.23 ล้านบาท เป็นรายการพักยอดหนีข้ องลูกหนีส้ นิ เชือ่ ซึง่ จะปรับปรุงจัดสรรชำ�ระหนี้
เมือ่ ได้รบั บัญชีแสดงการรับ - จ่ายเงินจากกรมบังคับคดีหรือสำ�นักงานบังคับคดีจงั หวัด
ลูกหนีอ้ น่ื และสินทรัพย์เบ็ดเตล็ดจำ�นวน 990.99 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ลูกหนีอ้ น่ื สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคจำ�นวน 15.59 ล้านบาท
- รอโอนลูกหนี้ - เงินทุจริตและเงินขาดบัญชีจำ�นวน 0.44 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้กรณีทุจริตจำ�นวน 276.51 ล้านบาท
หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจำ�นวน และลูกหนีเ้ งินขาดบัญชีจ�ำ นวน 12.80 ล้านบาท หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจำ�นวน 12.36 ล้านบาท
คงเหลือจำ�นวน 0.44 ล้านบาท
- รอโอนลูกหนี้ - อืน่ ๆ จำ�นวน 280.98 ล้านบาท
- และอืน่ ๆ อีกจำ�นวน 693.98 ล้านบาท

202

ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

5.14 เงินรับฝาก
5.14.1 จำ�แนกตามประเภทเงินรับฝาก
หน่วย : ล้านบาท
2560

ประเภทเงินรับฝาก

จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมือ่ สิน้ ระยะเวลา
- ออมทรัพย์พเิ ศษทีม่ รี ะยะเวลา
- ประจำ�
- สลากออมสินและพันธบัตร
- เงินสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว
- ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการประกันภัย
- ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการรับฝากเงิน
เงินรับฝากอืน่ ๆ
รวม

2559

2,941.40
491,389.01

2,757.02
481,870.08

259,924.93
410,990.34
900,286.61

273,356.98
418,749.74
833,565.47

54,725.87
61,776.27

55,129.53
69,001.89

1,687,704.02
3,087.86
2,185,122.29

1,649,803.61
2,910.39
2,137,341.10

เงินฝากออมทรัพย์จ�ำ นวน 491,389.01 ล้านบาท ได้รวมเงินประกันตัวของพนักงาน (ทช.1) จำ�นวน 108.77 ล้านบาท ทีพ่ นักงาน
ไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
เงินรับฝากอืน่ ๆ จำ�นวน 3,087.86 ล้านบาท ได้รวมเงินทีผ่ ฝู้ ากทอดทิง้ และเงินฝากไม่เคลือ่ นไหวจำ�นวน 3,084.67 ล้านบาท ซึง่ เป็น
บัญชีเงินฝากทีม่ ยี อดคงเหลือไม่เกิน 10,000.00 บาท ทีผ่ ฝู้ ากไม่มาติดต่อกับธนาคารตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด ธนาคารยังไม่รบั รูด้ อกเบีย้
ค้างจ่ายและจะรับรูเ้ ป็นดอกเบีย้ เมือ่ ผูฝ้ ากมาติดต่อ สำ�หรับบัญชีทม่ี ยี อดคงเหลือไม่เกิน 500.00 บาท ธนาคารจะหักไว้เป็นรายได้คา่ รักษา
บัญชีในอัตราทีธ่ นาคารประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน พ.ศ. 2489
ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน
5.14.2 เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเป็นการประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีหนีส้ นิ ของเงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะเป็นการประกันภัย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560

เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัว
ดอกเบีย้ เงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวค้างจ่าย (หมายเหตุขอ้ 5.18)
รวม

54,725.87
21,424.36
76,150.23

2559

55,129.53
17,429.93
72,559.46

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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ธนาคารได้วเิ คราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติท่ใี ช้วดั มูลค่าหนีส้ นิ ของเงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ และครอบครัวทีม่ ี
ลักษณะเป็นการประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
หนี้สินเพิ่ม (ลด)
2560

อัตราการคิดลด
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.25
ลดลง ร้อยละ 0.25
อัตราการเสียชีวติ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.00
ลดลง ร้อยละ 25.00
อัตราการขาดอายุ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.00
ลดลง ร้อยละ 25.00
ค่าใช้จา่ ย
เพิม่ ขึน้ 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)

5.14.3 จำ�แนกตามสกุลเงินและถิน่ ทีอ่ ยูข่ องผูฝ้ าก

หน่วย : ล้านบาท

2560

เงินบาท
รวม

2559

ในประเทศ

ต่างประเทศ

2,182,040.32
2,182,040.32

3,081.97
3,081.97

รวม

ในประเทศ

2,185,122.29 2,134,115.68
2,185,122.29 2,134,115.68

ต่างประเทศ

3,225.42
3,225.42

รวม

2,137,341.10
2,137,341.10

5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนีส้ นิ )
หน่วย : ล้านบาท
2560
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวมในประเทศ

2559
รวม

7.35 2,342.68
2,350.03
2.09 86,750.02 86,752.11
1.95
665.00
666.95
5,370.31 16,066.40 21,436.71
5,381.70 105,824.10 111,205.80

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

35.92
20.94
2.81
4,523.27
4,582.94

รวม

15,932.51 15,968.43
61,350.15 61,371.09
2,000.00 2,002.81
17,447.46 21,970.73
96,730.12 101,313.06

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ จำ�นวน 111,205.80 ล้านบาท และ 101,313.06 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ได้รวมตัว๋ สัญญาใช้เงินทีธ่ นาคารเป็นผูอ้ อกตัว๋ สัญญาใช้เงินเพือ่ กูย้ มื เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 2,342.68 ล้านบาท
และ 15,932.51 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เพือ่ นำ�ไปให้กยู้ มื แก่ผทู้ ่ไี ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย ตามพระราชกำ�หนดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผทู้ ่ไี ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 12/2555 เรือ่ งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ่ไี ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
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5.15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนีส้ นิ ) (ต่อ)
วงเงินตามโครงการทัง้ สิน้ 300,000.00 ล้านบาท เป็นเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้สถาบันการเงินกูย้ มื ไม่เกิน 210,000.00 ล้านบาท
และเป็นเงินของสถาบันการเงินไม่ต�ำ่ กว่า 90,000.00 ล้านบาท (หมายเหตุขอ้ 5.7.1) ซึง่ เบิกใช้วงเงินทีจ่ ดั สรรได้จนกว่าจะเต็มจำ�นวนหรือ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยตัว๋ สัญญาใช้เงินมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกและไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเรียกเก็บดอกเบีย้ จากสถาบันการเงิน ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และธนาคารเรียกเก็บจากผูท้ ่ไี ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี เมือ่ ธนาคารได้รบั ชำ�ระหนีท้ ง้ั หมดหรือบางส่วนก่อนวันทีต่ ว๋ั สัญญาใช้เงินถึงกำ�หนด ธนาคารต้องชำ�ระหนีใ้ ห้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามสัดส่วนที่ได้รบั ชำ�ระรวมดอกเบีย้ ธนาคารจะรับรูด้ อกเบีย้ จ่ายจากยอดคงเหลือของตัว๋ สัญญาใช้เงินทุกวันสิน้ เดือน
และชำ�ระดอกเบีย้ สำ�หรับยอดตัว๋ สัญญาใช้เงินคงค้างปีละ 2 งวด คือสิน้ เดือนมิถนุ ายน และสิน้ เดือนธันวาคม ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเรียกเก็บในวันทำ�การแรกของเดือนถัดไป
5.16 ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
หน่วย : ล้านบาท

2560

หุน้ กู้
ครัง้ ที่ 1/2560
ครัง้ ที่ 2/2560
  รวม

สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบ
กำ�หนด
ไถ่ถอน

บาท
บาท

2.36
2.33

2565
2565

2559

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

36,000.00
14,000.00
50,000.00

-

36,000.00
14,000.00
50,000.00

-

-

รวม

-

หุน้ กู้ วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท
ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ จำ�นวน 36,000.00 ล้านบาท อายุหนุ้ กู้ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.36 ต่อปี ตลอดอายุหนุ้ กู้ กำ�หนดชำ�ระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนในวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมของทุกปี
ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ จำ�นวน 14,000.00 ล้านบาท อายุหนุ้ กู้ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.33 ต่อปี ตลอดอายุหนุ้ กู้ กำ�หนดชำ�ระดอกเบีย้ ทุก 6 เดือนในวันที่ 11 เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี
5.17 ประมาณการหนีส้ นิ
หน่วย : ล้านบาท

2560
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
บำ�เหน็จ/บำ�นาญ
บำ�เหน็จดำ�รงชีพ
บำ�เหน็จพิเศษ
เงินชดเชย
ของทีร่ ะลึกเมือ่ เกษียณอายุ
ของทีร่ ะลึกเมือ่ ปฏิบตั งิ านมานาน
ภาระผูกพันอืน่ (หมายเหตุขอ้ 5.23.1)
ภาระผูกพันทีอ่ าจเกิดจากธนาคารถูกฟ้องร้องคดี
(หมายเหตุขอ้ 5.23.2)
รวมประมาณการหนีส้ นิ

45,771.11
2,059.01
2,458.56
3,932.96
122.53
255.91

2559

54,600.08
1,081.69
0.55
55,682.32

38,525.96
1,996.45
1,995.91
3,176.49
113.82
362.51

46,171.14
1,081.69
1.11
47,253.94

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

205

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถกระทบยอดได้
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- จากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
เงินตอบแทนพิเศษ
ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยระหว่างงวด
รวมภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

2560

2559

46,171.14
1,437.22
1,721.59

45,183.75
1,291.45
1,951.89

899.05
7,713.75
(1,444.90)
(1,897.77)
54,600.08

839.78
(3,095.73)
46,171.14

การวัดมูลค่าภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ธนาคารจะวัดมูลค่าจากข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยไม่บอ่ ยกว่าทุก 3 ปี หากไม่มเี หตุการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญ ซึง่ ในไตรมาส 1 ปี 2560 ธนาคารได้ประเมินมูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน จากผลการคำ�นวณมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน จำ�นวน 6,843.44 ล้านบาท และกำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ จำ�นวน 104.80 ล้านบาท ต่อมา ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานธนาคารได้ทบทวน
ข้อสมมติเกีย่ วกับอัตราการเสียชีวติ จากตารางมรณะไทยปี 2560 ที่ใช้ทดแทนตารางมรณะเดิม (ตารางมรณะไทยปี 2551) ตามคำ�สัง่
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีผลกระทบทำ�ให้ภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานเพิม่ ขึน้ โดยมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน จำ�นวน
427.52 ล้านบาท และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ จำ�นวน 1.74 ล้านบาท
รวมเป็นผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเภทผลประโยชน์หลังออกจากงาน จำ�นวน 7,270.96 ล้านบาท
รับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ผ่านกำ�ไรสะสม และกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
จำ�นวน 103.06 ล้านบาท รับรูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุน โดยมีขอ้ มูลสมมติท่ใี ช้ในการคำ�นวณสำ�หรับปี 2560-2562 ดังนี้
2560

อัตราคิดลดเฉลีย่
อัตราขึน้ เงินเดือนเฉลีย่ พนักงาน
อัตราขึน้ เงินเดือนเฉลีย่ ลูกจ้าง
อัตราการลาออกเฉลีย่ พนักงาน
อัตราการลาออกเฉลีย่ ลูกจ้าง
อัตราการเสียชีวติ
เกษียณอายุกอ่ นกำ�หนด
เกษียณอายุปกติ
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2559

3.37%
4.50%
4.00% - 10.00%
4.00% - 12.00%
6.00%
3.50%
0.00% - 1.50%
0.00% - 1.00%
0.00% - 20.00%
0.00% - 7.00%
ตารางมรณะไทยปี 2560 ตารางมรณะไทยปี 2551
55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี
55 ปี - น้อยกว่า 60 ปี
60 ปี
60 ปี

5.17 ประมาณการหนีส้ นิ (ต่อ)
ธนาคารได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการหนี้สินเพิ่ม (ลด)
2560

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.50
ลดลง ร้อยละ 0.50
อัตราการขึน้ เงินเดือน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.00
ลดลง ร้อยละ 1.00
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.50
ลดลง ร้อยละ 0.50
อัตราเงินเฟ้อ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.00
ลดลง ร้อยละ 1.00

(3,667.59)
4,098.42
3,640.53
(3,224.45)
(11.78)
12.78
32.33
(27.69)

ข้อมูลเกีย่ วกับประมาณการครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

ระยะเวลาการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ของพนักงานถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก

2560

2559

20 ปี

23 ปี
หน่วย : ล้านบาท

2560

จำ�นวนเงินและระยะเวลาทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ของหนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 10 ปี ขึน้ ไป

2,092.69
2,232.45
2,386.90
2,535.93
2,653.91
15,777.91
100,498.10

2559

675.66
869.67
1,119.31
1,441.45
1,619.51
11,626.15
115,615.86
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.17 ประมาณการหนีส้ นิ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
2560

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
ส่วนทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 10 ปี ขึน้ ไป

2559

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

5.18 ดอกเบีย้ เงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดอกเบีย้ เงินฝากและพันธบัตรค้างจ่าย จำ�นวน 49,425.11 ล้านบาท และ 43,425.42 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวค้างจ่ายที่มีลักษณะเป็นการประกันภัยจำ�นวน 21,424.36 ล้านบาท
และ 17,429.93 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (หมายเหตุขอ้ 5.14.2)
5.19 หนีส้ นิ อืน่
หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

1,505.71
917.63
374.55
0.24
2,798.13

เช็ครอเข้าบัญชีผฝู้ าก
พัก-ทรัพย์สนิ รอการขาย
เจ้าหนีอ้ น่ื และหนีส้ นิ เบ็ดเตล็ด
รอการปรับปรุง-สินเชือ่
รวม

1,889.27
443.96
608.67
0.06
2,941.96

5.20 องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2560
2559

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จอืน่
ในบริษทั ร่วม
รวม
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ยอด
ต้นงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอด
ปลายงวด

-

17,547.25

17,547.25

-

-

-

9,239.58

6,618.03

15,857.61

3,610.66

5,628.92

9,239.58

58.41
9,297.99

72.19
24,237.47

130.60
33,535.46

16.56
3,627.22

41.85
5,670.77

58.41
9,297.99

5.20 องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
รวม

2559

ยอด
ต้นงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

การเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงวด

ยอด
ปลายงวด

-

17,547.25

17,547.25

-

-

-

6,618.03
24,165.28

15,857.61
33,404.86

3,610.66
3,610.66

5,628.92
5,628.92

9,239.58
9,239.58

9,239.58
9,239.58

5.21 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมตั ิให้ธนาคารจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559 และ 2558 ดังนี้

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
สำ�รองเพือ่ การขยายงาน
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
นำ�ส่งรายได้แผ่นดิน

หน่วย : ล้านบาท

กำ�ไรปี 2559

กำ�ไรปี 2558

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

ในการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559 ธนาคารได้น�ำ ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 จำ�นวน 3,020.00 ล้านบาท
คงเหลือทีต่ อ้ งนำ�ส่งในปี 2560 จำ�นวน 10,098.00 ล้านบาท ซึง่ ได้น�ำ ส่งรายได้แผ่นดินไปเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2560 และได้น�ำ ส่งรายได้แผ่นดิน
เพิม่ เติม เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 786.00 ล้านบาท รวมนำ�ส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559 จำ�นวน
13,904.00 ล้านบาท และธนาคารได้จดั สรรกำ�ไรสุทธิส�ำ หรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 นำ�ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาล
งวดที่ 1 เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำ�นวน 5,739.00 ล้านบาท
ในการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558 ธนาคารได้น�ำ ส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลไปเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 จำ�นวน 3,545.00 ล้านบาท
คงเหลือทีต่ อ้ งนำ�ส่งในปี 2559 จำ�นวน 9,837.00 ล้านบาท ซึง่ ได้น�ำ ส่งรายได้แผ่นดินไปเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2559 และได้น�ำ ส่งรายได้แผ่นดิน
เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 จำ�นวน 65.00 ล้านบาท รวมนำ�ส่งรายได้แผ่นดินจากการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558
จำ�นวน 13,447.00 ล้านบาท
5.22 สินทรัพย์ทม่ี ภี าระผูกพันและข้อจำ�กัด
หน่วย : ล้านบาท
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
- หลักประกันการทำ�ธุรกรรมสัญญาซือ้ คืน
ทรัพย์สนิ รอการขาย
รวม

2560

2559

87,454.94
262.51
87,717.45

61,804.54
129.76
61,934.30
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.23 หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า
5.23.1 ภาระผูกพันมี ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560

ภาระตามตัว๋ เงินค่าสินค้านำ�เข้าทีย่ งั ไม่ได้ครบกำ�หนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน่
- วงเงินเบิกเกินบัญชีทล่ี กู ค้ายังไม่ได้ถอน
- การค้�ำ ประกันอืน่
รวม

2559

48.10

3.54
-

26,032.25
5,484.65
31,565.00

23,468.41
5,193.39
28,665.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีภาระผูกพันจากการค้�ำ ประกันอืน่ จำ�นวนเงิน 5,484.65 ล้านบาท และ 5,193.39 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ซึง่ ธนาคารได้กนั เงินสำ�รองเพือ่ รองรับความเสียหาย โดยรับรูใ้ นประมาณการหนีส้ นิ จำ�นวน 1,081.69 ล้านบาท และ 1,081.69
ล้านบาท ตามลำ�ดับ (หมายเหตุขอ้ 5.17)
5.23.2 หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องคดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีตอ่ ศาล เรียกให้ชดใช้คา่ เสียหายโดย
ไม่สามารถกำ�หนดค่าเสียหายทีจ่ ะต้องชดใช้เป็นจำ�นวนทีแ่ น่นอนได้ จำ�นวน 81 คดี เป็นทุนทรัพย์รวมจำ�นวนเงิน 380.23 ล้านบาท
ในจำ�นวนนี้ได้รวมคดีทอ่ี ยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึง่ ธนาคารได้ประเมินผลเสียหาย โดยรับรูใ้ นประมาณการหนีส้ นิ จำ�นวน
0.55 ล้านบาท (หมายเหตุขอ้ 5.17)
5.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืม

เงินรับฝาก
เงินรับฝาก
ยอดคงค้าง ค่าเผือ่ หนี้
ยอดคงค้าง ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ

1. บริษทั ร่วม
รวม
2. รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจการทีผ่ บู้ ริหารสำ�คัญและบุคคลใกล้ชดิ
มีอ�ำ นาจควบคุมหรือมีอ�ำ นาจควบคุมร่วม หรือ
เป็นผูบ้ ริหารสำ�คัญ
รวม
3. รายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูบ้ ริหารสำ�คัญและบุคคลใกล้ชดิ
รวม
รวมทัง้ สิน้
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743.09
743.09

7.43
7.43

285.41
285.41

833.35
833.35

8.33
8.33

345.14
345.14

40,059.77
40,059.77

70.18
70.18

1,142.75
1,142.75

17,392.56
17,392.56

20.01
20.01

189.21
189.21

367.03
367.03
41,169.89

1.34
1.34
78.95

622.57
622.57
2,050.73

394.14
394.14
18,620.05

1.53
1.53
29.87

550.52
550.52
1,084.87

5.25 ผลประโยชน์อน่ื ทีจ่ า่ ยแก่กรรมการและผูม้ อี �ำ นาจในการจัดการ
ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่นื แก่กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่พี ึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่
ค่าเบีย้ ประชุม เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบธนาคาร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำ�คัญ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
366.57
67.99
0.15
434.71

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
รวม

2559
336.55
64.31
0.22
401.08

5.26 สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ธนาคารมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคาร และค่าเช่ารถยนต์ โดยมีสว่ นทีค่ รบ
กำ�หนดชำ�ระตามระยะเวลานับตัง้ แต่วนั ที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560
จำ�นวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา
ระยะเวลาคงเหลือ

สัญญาเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคาร 1 ม.ค. 2561-17 ธ.ค. 2582
1 ม.ค. 2561-31 ต.ค. 2565
สัญญาเช่ารถยนต์
รวม

ไม่เกิน 1 ปี

358.09
377.93
736.02

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

256.47
706.00
962.47

เกิน 5 ปี

รวม

3.01
3.01

617.57
1,083.93
1,701.50

หน่วย : ล้านบาท
2559
จำ�นวนเงินที่จะต้องจ่ายตามระยะเวลา
ระยะเวลาคงเหลือ

สัญญาเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคาร 1 ม.ค. 2560-17 ธ.ค. 2582
สัญญาเช่ารถยนต์
1 ม.ค. 2560-28 ธ.ค. 2564
รวม

ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

358.54
381.22
739.76

328.03
948.18
1,276.21

3.90
3.90

690.47
1,329.40
2,019.87

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสญั ญาเช่าระยะยาวทีม่ อี ายุสญั ญา 1 - 29 ปี โดยมีระยะเวลาในสัญญาตัง้ แต่ ปี 2533 - 2582
ประกอบด้วยสัญญาประเภทเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคารจำ�นวน 637 สัญญา และสัญญาเช่ารถยนต์จ�ำ นวน 28 สัญญา ซึง่ มีภาระทีจ่ ะต้องจ่าย
ค่าเช่าในอนาคตประมาณ 1,701.50 ล้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.27 ฐานะและผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญจำ�แนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
5.27.1 ฐานะจำ�แนกตามธุรกรรม
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2560

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนีส้ นิ )
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

2,664,410.55

-

462,668.65
237,320.73

-

1,710,908.16
2,185,122.29

-

111,205.80
50,000.00

-

2559
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

-

2,510,033.40

479,790.21
283,914.13

-

479,790.21
283,914.13

1,710,908.16 1,512,540.46
2,185,122.29 2,137,341.10

-

1,512,540.46
2,137,341.10

-

101,313.06
-

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

2,664,410.55 2,510,033.40
462,668.65
237,320.73

111,205.80
50,000.00

101,313.06
-

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

สินทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละ
ดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (หนีส้ นิ )
ตราสารหนีท้ อ่ี อกและเงินกูย้ มื
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ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

2,663,828.13

-

462,668.65
236,738.31

-

1,710,908.16
2,185,122.29

-

111,205.80
50,000.00

-

2559
ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

-

2,509,588.11

479,790.21
283,468.84

-

479,790.21
283,468.84

1,710,908.16 1,512,540.46
2,185,122.29 2,137,341.10

-

1,512,540.46
2,137,341.10

-

101,313.06
-

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

2,663,828.13 2,509,588.11
462,668.65
236,738.31

111,205.80
50,000.00

101,313.06
-

5.27.2 ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามธุรกรรม
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2560

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
กำ�ไรสุทธิ

2559

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

98,364.64
42,448.21
55,916.43

-

98,364.64
42,448.21
55,916.43

98,884.71
40,337.47
58,547.24

-

98,884.71
40,337.47
58,547.24

5,765.72
9,761.33
40,167.97
31,275.51

-

5,765.72
9,761.33
40,167.97
31,275.51

4,815.55
8,874.23
46,133.08
26,103.94

-

4,815.55
8,874.23
46,133.08
26,103.94

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานอืน่ ๆ
กำ�ไรสุทธิ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ต่างประเทศ

รวม

98,364.64
42,448.21
55,916.43

-

98,364.64
42,448.21
55,916.43

98,884.71
40,337.47
58,547.24

-

98,884.71
40,337.47
58,547.24

5,765.72
9,695.89
40,167.97
31,210.07

-

5,765.72
9,695.89
40,167.97
31,210.07

4,815.55
8,716.26
46,133.08
25,945.97

-

4,815.55
8,716.26
46,133.08
25,945.97

5.28 รายได้ดอกเบีย้
หน่วย : ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือ่ ค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สนิ เชือ่
การให้เช่าซือ้
รวมรายได้ดอกเบีย้

2560

2559

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
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5.29 ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
หน่วย : ล้านบาท
เงินรับฝาก
เงินรางวัล
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตราสารหนีท้ อ่ี อก
- หุน้ กู้
เงินกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน
โอนไปค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.38.7)
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

2560
27,794.21
11,519.77
1,220.56
4,942.06

2559
29,019.03
10,407.90
1,214.02
3,446.08

936.25
2.50
3.17
(         )
3,970.31
42,448.21

(         )
3,749.56
40,337.47

5.30 รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้�ำ ประกัน
ค่าธรรมเนียม ATM
รายได้จากบัตร VISA
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รายได้คา่ นายหน้า
อืน่ ๆ
โอนไปรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
จากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.38.6)
รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จา่ ย ATM Pool
ค่าใช้จา่ ยบริการระบบ Mobile Banking
ค่าบริการโทรคมนาคม
อืน่ ๆ
โอนไปค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.38.7)
รวมค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
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2560

2559

51.35
852.36
1,329.34
1,004.73
1,774.50
1,449.11

42.62
855.93
1,103.37
810.34
1,461.86
1,093.90

10.82
(      )
6,450.57

24.19
(      )
5,343.83

234.09
153.35
238.08
134.93
75.60
(      )
684.85
5,765.72

235.54
79.82
221.73
50.27
59.08
(      )
528.28
4,815.55

5.31 กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
หน่วย : ล้านบาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
1. กำ�ไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลีย่ น
ตราสารหนี้
รวม
2. กำ�ไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสีย่ ง
รวมทัง้ สิน้

2560

2559

(         )
1,080.77
80.26
(         )
1,000.51
1,090.44
89.93

(290.12
       )
69.34
(220.78
       )
405.29
184.51

5.32 กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1. กำ�ไรจากการขาย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม
2. กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม
รวมทัง้ สิน้

2560

2559

159.09
159.09

177.68
177.68

98.10
98.10
257.19

(       )
156.03
(       )
156.03

5.33 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชือ่

ค่าตอบแทนหน่วยงาน-สินเชือ่
ค่าตอบแทนหน่วยงาน-สินเชือ่ เพือ่ สังคม
โอนไปค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

21.65

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

63.21
3,059.08
310.39
(       )
2,811.90

74.14
3,387.70
(       )
348.21
3,113.63

สำ�หรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนหน่วยงานในการชำ�ระสินเชื่อ จำ�นวน 2,811.90 ล้านบาท
และ 3,113.63 ล้านบาท ได้รวมเงินสนับสนุนพิเศษสำ�หรับเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานในการนำ�ส่งเงินเพื่อชำ�ระหนี้เงินให้สินเชื่อ
ตามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกูใ้ ห้แก่ส�ำ นักงานคณะกรรมการ สกสค. จำ�นวน 2,533.35 ล้านบาท และ 2,773.89 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

215

5.34 หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่า
หน่วย : ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำ�หนด
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

2560
76.77
(      )
3,904.10
357.08
4,184.41

2559
70.29
(      )
257.24
(       )
9,357.85
518.10
9,548.42

5.35 โครงการสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
หน่วย : ล้านบาท
เงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ค่าใช้จา่ ยเงินประเดิม
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์เงินประเดิม
รวม

2560
470.22
1,090.02
340.67
1,900.91

2559
457.58
2,152.04
491.09
3,100.71

5.36 การให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
ธนาคารมีธุรกรรมการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการให้บริการที่ปราศจากดอกเบี้ยโดยมีประเภทบัญชี
ที่ให้บริการ ได้แก่ เงินฝากวาดิอะ๊ ฮ์ ฮัจย์และอุมเราะฮ์ มูฎอรอบ๊ะฮ์ และการลงทุนหาผลประโยชน์คอื การให้เช่าซือ้ การขายสินค้าผ่อนส่ง
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และการร่วมทุน ธนาคารเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2541 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ
ทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ระบบ ONLINE (เปิดบัญชีเงินฝากใหม่) จำ�นวน 343 สาขา ในจำ�นวนนีม้ สี าขาทีเ่ ปิดให้บริการทางการ
เงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบ (ประเภทบัญชีท่ใี ห้บริการและการลงทุนหาผลประโยชน์) จำ�นวน 243 สาขา
5.37 สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค
ธนาคารออมสินได้บริหารจัดการกองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคมาจนครบกำ�หนดกรอบระยะเวลา
สิน้ สุดโครงการตามโครงการลงทุนเพือ่ สังคมของกระทรวงการคลัง ซึง่ กระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคารออมสินยุตกิ ารบริหารจัดการ
กองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคม และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคต่อไป โดยจัดตัง้ สำ�นักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคแทนสำ�นักงานกองทุนเพื่อสังคม มีลักษณะเป็นหน่วยงานอิสระ
ภายใต้การกำ�กับของธนาคารออมสิน โดยให้มกี ารบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการตามรูปแบบเดิม และอนุญาตให้ธนาคารออมสิน
ให้กรู้ ว่ มกับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในลักษณะ Syndication Loan สำ�หรับโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานและสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท ตามระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 408 ว่าด้วยสำ�นักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมภิ าค โดยได้รบั ค่าบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 10.00 ของยอดเงินกูท้ เ่ี บิกจ่ายตามสัญญาเงินกูโ้ ดยคำ�นวณ ณ วันทีท่ �ำ การ
เบิกจ่ายตามสัญญากูเ้ งิน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นผูจ้ ดั การและบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค ระหว่างกระทรวงการคลัง
กับธนาคารออมสิน เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2549 (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารให้ส�ำ นักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าคกูย้ มื เงินจำ�นวน 473.86 ล้านบาท
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ตั้งแต่งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินของธนาคารที่เสนอ ได้รวมรายการบัญชีของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคาร โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินของสำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคที่รวมอยู่ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว) ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
หนีส้ นิ
ส่วนของทุน
รายได้
ค่าใช้จา่ ย

2560

2559

396.61
0.81
179.17
24.00
14.17

428.74
1.03
169.34
25.68
18.27

5.38 ธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)
5.38.1 ข้อมูลโดยสรุปสำ�หรับธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์และหนี้สิน
สินทรัพย์
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและ
ดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ (หมายเหตุขอ้ 5.38.2)
ลูกหนีร้ อการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐสุทธิ (หมายเหตุขอ้ 5.38.4)
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
เจ้าหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.38.5)
รวมหนีส้ นิ

2560

2559

186,373.78
2,371.96
188,745.74

187,120.25
3,257.77
190,378.02

-

308.45
308.45
หน่วย : ล้านบาท

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.38.6)
หัก ค่าใช้จา่ ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.38.7)
หัก หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าสำ�หรับ
ธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.34)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

2559

2560
5,948.82
7,236.46

5,474.89
7,170.11

357.08
(          )
1,644.72

518.10
(          )
2,213.32
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5.38.2 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

2560

2553-2559

0.17

2559

1.โครงการสินเชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัยในปี 2553

วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท
ให้ สิน เชื่อ แก่ ผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระรายย่ อ ยที่ ไ ด้ รับ ผล
กระทบจากอุทกภัยและวาตภัยในปี 2553 ในอัตราดอกเบีย้
คงทีร่ อ้ ยละ 0.50 ต่อเดือน ตลอดอายุสญั ญากู้
รัฐบาลชดเชยความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต

2.โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบกิจการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วงเงิน 25,000.00 ล้านบาท
ให้สนิ เชือ่ ผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.01 ต่อปี
รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ� 12 เดือน สำ�หรับผูฝ้ ากทัว่ ไปสูงสุด บวก ค่าใช้จา่ ย
ดำ�เนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจาก
การให้กรู้ อ้ ยละ 0.01 ต่อปี

3.โครงการสิ น เชื่อ เพื่อ พั ฒ นา
ระบบป้ อ งกั น อุ ท กภั ย โดย
ธนาคารออมสินให้แก่นคิ ม/สวน/
เขตอุตสาหกรรม

วงเงิน 15,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อแก่นิคม/สวน/เขตอุตสาหกรรมเอกชนโดยตรง
6 แห่ง ได้แก่ บางปะอิน บางกะดี่ โรจนะ ไฮเทค นวนคร
และสหรัตนนคร เพือ่ พัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย ในอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.01 ต่อปี
รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ� 12 เดือน สำ�หรับผูฝ้ ากทัว่ ไปสูงสุด บวก ค่าใช้จา่ ย
ดำ�เนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจาก
อัตราดอกเบีย้ รับร้อยละ 0.01 ต่อปี

2556-2571

1,950.91

1,950.91

4.โครงการสินเชื่อเพื่อก่อสร้าง
ระบบป้ อ งกั น อุ ท กภั ย ในนิ ค ม
อุตสาหกรรม

วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท
ให้สนิ เชือ่ แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยตรง
เพือ่ ก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
0.01 ต่อปี
รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ� 12 เดือน สำ�หรับผูฝ้ ากทัว่ ไปสูงสุด บวก ค่าใช้จา่ ย
ดำ�เนินงานร้อยละ 0.98 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจาก
อัตราดอกเบีย้ รับร้อยละ 0.01 ต่อปี

2556-2571

1,998.26

1,980.70

5.โครงการมาตรการส่ ง เสริ ม
ความเป็นอยูร่ ะดับหมูบ่ า้ น

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
ให้สนิ เชือ่ กับกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง (กองทุนฯ) ที่
ได้รบั การจัดชัน้ เป็นกองทุนระดับ A และ B กองทุนฯ ละไม่
เกิน 1.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ ดังนี้
ปีท่ี 1-2 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีท่ี 3-7 ดอกเบีย้ เท่ากับต้นทุนทาง
การเงินบวกด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี
รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินในปีท่ี 1-2 เท่ากับอัตราร้อยละ 2.21
ต่อปี โดยไม่ได้รบั การชดเชยความเสียหายในอนาคต

2558-2566
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

0.32

     2553-2556
13,284.88 17,233.11
ขยายระยะเวลา
ครัง้ ที่ 1 ถึงสิน้ ปี 2557
ครัง้ ที่ 2 ถึงสิน้ ปี 2560
ครัง้ ที่ 3 ถึงสิน้ ปี 2565

19,394.68 21,781.06

5.38.2 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

6.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผูป้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)

วงเงิน 100,000 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อนำ�ไปปล่อยสินเชื่อแก่ผ้ปู ระกอบกิจการ
SMEs ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้ (หมายเหตุขอ้ 5.7.1)
รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนเงินร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก
ค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานร้อยละ 0.75 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกูร้ อ้ ยละ 0.10 ต่อปี

2558-2565

76,657.09 86,996.03

7.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผูป้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระยะที่ 2

วงเงิน 50,000.00 ล้านบาท
ให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อนำ�ไปปล่อยสินเชื่อแก่ผ้ปู ระกอบกิจการ
SMEs ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยธนาคารสามารถใช้วงเงิน
โครงการฯ ได้ (หมายเหตุขอ้ 5.7.1)
รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนเงินร้อยละ 2.21 ต่อปี บวก
ค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานร้อยละ 0.75 ต่อปี หัก อัตราผลตอบแทนจากการให้
สถาบันการเงินกูร้ อ้ ยละ 0.10 ต่อปี

2559-2566

33,611.05 39,764.18

8.โครงการบ้านประชารัฐ

วงเงิน 20,000.00 ล้านบาท
ให้สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับประชาชน (Post Finance) ในอัตราดอกเบีย้
ดังนี้
วงเงินกู้

2559-2589

4,336.24

3,106.67

ปีที่

ไม่เกิน
7 แสนบาท

1
2-3
4-6
7 ปีขึ้นไป

ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ MRR-1.475
ต่อปี

2560

2559

เกิน 7 แสนบาท
แต่ไม่เกิน
1.50 ล้านบาท
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

ไม่ได้รบั ค่าชดเชยจากรัฐบาล
9.โครงการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย
ต่ำ � เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชาวประมง
“ประมงไทยก้าวไกลสูส่ ากล”

วงเงิน 500.00 ล้านบาท
ให้สนิ เชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รบั ผลกระทบจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมายในอัตราดอกเบีย้ ดังนี้
ปีท่ี 1 ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ปีท่ี 2-7 ร้อยละ 4.00 ต่อปี
รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.00 ต่อปี

2559-2567

333.04

152.80

10.โครงการมาตรการสินเชื่อ
ประชารัฐเพือ่ ประชาชน

ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยทั่วไป เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ในการดำ�รงชีพ และชำ�ระหนี้สินอื่นๆ รวมทั้งหนี้นอกระบบ ในอัตรา
ดอกเบี้ย ดังนี้
ปีที่ 1 ดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีที่ 2-5 ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
ไม่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล

2559-2564

852.27

1,347.33

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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5.38.2 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐและดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ

ลักษณะโครงการโดยสังเขป

ระยะเวลา
โครงการ

2560

11.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ�
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสำ�หรับ
ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)

วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท
ให้สนิ เชือ่ กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 0.10 ต่อปี เพือ่ นำ�ไปปล่อยสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบกิจการ SMEs เพือ่
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยธนาคารสามารถใช้วงเงินโครงการฯ ได้ (หมายเหตุ
ข้อ 5.7.1)
รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำ� 6 เดือน สำ�หรับ
ผูฝ้ ากทัว่ ไปสูงสุด บวก ร้อยละ 1.85 ต่อปี รวมไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี

2559-2567

23,889.28

6,499.63

12.โครงการมาตรการประชารัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคาร ที่ใช้บริการสินเชื่อ
เพือ่ แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ประชาชน และอยู่ระหว่างการผ่อนชำ�ระคืนที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ
ภายใต้นโยบายรัฐบาล
โดยขอพักชำ�ระหนี้ช่วั คราวหรือขอขยายระยะเวลาชำ�ระหนี้เพื่อลดภาระ
รายจ่าย
ไม่ได้รบั ชดเชยจากรัฐบาล

2559-2579

5,715.63

6,307.51

13.โครงการสินเชือ่ ประชารัฐเพือ่ วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทา
ประชาชน (ผูป้ ระสบภัยพิบตั )ิ
ความเดือดร้อนในการดำ�รงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
รวมถึงภัยพิบตั ติ า่ งๆ ในอัตราดอกเบีย้ ดังนี้
ปีท่ี 1 ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
ปีท่ี 2-5 ดอกเบีย้ ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
ไม่ได้รบั ชดเชยจากรัฐบาล

2560-2565

159.47

-

14.โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทา วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท
ความเดื อ ดร้ อ นของวิ ส าหกิ จ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม ปี 2560
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในอัตราดอกเบีย้ ดังนี้
ปีท่ี 1 ดอกเบีย้ ร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
(SMEs) ที่ประสบภั ย น้ำ�ท่ว ม
ปีท่ี 2-5 ดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ต่อปี
ปี 2560
ไม่ได้รบั ชดเชยจากรัฐบาล

2560-2565

2.23

-

15.โครงการสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท
ใช้จา่ ยฉุกเฉิน
เพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยและเกษตรกรรายย่อยทีม่ คี วามจำ�เป็นจะต้อง
ใช้จา่ ยเงินฉุกเฉินหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในครัวเรือน โดยไม่ตอ้ ง
เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ ในอัตราดอกเบีย้ คงที่ (Flat Rate) ไม่เกิน
ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
รัฐบาลชดเชยความเสียหาย ดังนี้

2560-2565

4,188.58

-

ระดับ NPL

รัฐบาลชดเชย

ไม่เกินร้อยละ 25
มากกว่าร้อยละ 25
ไม่เกินร้อยละ 37.50
มากกว่าร้อยละ 37.50
ไม่เกินร้อยละ 50
รวม

ร้อยละ 100
ร้อยละ 70

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
2,500
875

ร้อยละ 50

625

2559

Coverage
ratio

ไม่เกิน
ร้อยละ
40

4,000

186,373.78 187,120.25
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5.38.3 การจัดชัน้ สินทรัพย์และการกันเงินสำ�รองธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท

2560

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

จำ�นวนราย

ยอดสินเชื่อคงค้าง
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

มูลค่าหลักประกัน

167,198
11,656
2,900
1,702
537
183,993

186,308.44
1,614.35
297.22
197.59
192.23
188,609.83

6,538.17
865.40
55.72
97.22
108.07
7,664.58

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,796.08
14.81
240.63
100.37
84.16
2,236.05
หน่วย : ล้านบาท

2559

จัดชัน้ ปกติ
จัดชัน้ กล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชัน้ ต่�ำ กว่ามาตรฐาน
จัดชัน้ สงสัย
จัดชัน้ สงสัยจะสูญ
รวม

จำ�นวนราย

ยอดสินเชื่อคงค้าง
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

มูลค่าหลักประกัน

70,459
3,022
62
116
158
73,817

187,641.89
1,248.58
23.98
83.10
2.79
189,000.34

6,311.18
676.79
10.19
44.04
0.01
7,042.21

อัตราที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

1,813.08
11.38
13.79
39.06
2.78
1,880.09

5.38.4 ลูกหนีร้ อการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
โครงการสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสินให้แก่นคิ ม/สวน/
เขตอุตสาหกรรม
โครงการสินเชือ่ เพือ่ ก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม
โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ ะดับหมูบ่ า้ น
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2560

2559

290.38

20.49

14.75
15.86
24.27

10.71
122.76

630.91

794.19
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5.38.4 ลูกหนีร้ อการชดเชยตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (ต่อ)
รายการ
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ ช่วยเหลือชาวประมง “ประมงไทยก้าวไทยสูส่ ากล”
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่�ำ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สำ�หรับผูป้ ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาอาชีพและสร้างความรูท้ างการเงิน
แก่ผปู้ ระกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง
โครงการมาตรการเพิม่ รายได้ให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยในโครงการลงทะเบียน
เพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

1,044.71
0.16

1,256.05
1.57

269.94

31.72

80.98

149.98

2,371.96

870.30
3,257.77

5.38.5 เจ้าหนีต้ ามธุรกรรมนโยบายรัฐ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
โครงการมาตรการเพิม่ รายได้ให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยในโครงการลงทะเบียน
เพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ
รวม

2560

2559

-

308.45
308.45

5.38.6 รายได้จากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายการ
รายได้จากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ
รายได้ดอกเบีย้ จากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการจากลูกหนี้
ธุรกรรมนโยบายรัฐ (หมายเหตุขอ้ 5.30)
รายได้อน่ื ๆ จากลูกหนีธ้ รุ กรรมนโยบายรัฐ
รายได้ชดเชยธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รายได้ชดเชยดอกเบีย้ ธุรกรรมนโยบายรัฐจากรัฐบาล
รวม
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ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

838.56

251.37

10.82
0.44

24.19
0.40

5,099.00
5,948.82

5,198.93
5,474.89

5.38.7 ค่าใช้จา่ ยจากธุรกรรมนโยบายรัฐ
รายการ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานธุรกรรมนโยบายรัฐ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามธุรกรรมนโยบายรัฐ
รวม

(หมายเหตุขอ้ 5.29)
(หมายเหตุขอ้ 5.30)

หน่วย : ล้านบาท

2560
3,970.31
3,190.55
75.60
7,236.46

2559
3,749.56
3,361.47
59.08
7,170.11

5.39 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติหลักการให้ขาย
เงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหนึ่ง ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติ
ให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทดังกล่าว ในส่วนที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมด จำ�นวน 1,950.00 ล้านหุ้น ในราคา 13,845.00 ล้านบาท
ซึ่งธนาคารได้รับเงินแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเงินลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำ�นวน 13,650.00 ล้านบาท
5.40 การอนุมตั งิ บการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารอนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้ เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2561
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ทำ�เนียบ
สายงาน
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
โทร.02-2998830
E-mail : CHATCHAI@GSB.OR.TH

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2998096
E-mail : BOONSON@GSB.OR.TH

รองผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มยุทธศาสตร์
โทร.02-2998017
E-mail : KORNPRANOMW@GSB.OR.TH
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
โทร.02-2998597
E-mail : WIPAPORNC@GSB.OR.TH
นายนำ�พร ยมนา
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998312
E-mail : NUMPORNY@GSB.OR.TH
นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998869
E-mail : ISARAW@GSB.OR.TH
นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
โทร.02-2998080
E-mail : JIRAPORNN2@GSB.OR.TH
นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998280
E-mail : PICHETD@GSB.OR.TH
นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร.02-2998054
E-mail : CHOKCHAIK@GSB.OR.TH
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
โทร.02-2999196
E-mail : AMORNRITJ@GSB.OR.TH

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มตรวจสอบ
โทร.02-2998212
E-mail : THERDTHAMS@GSB.OR.TH

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 1
โทร.02-2998104
E-mail : SURIYAK@GSB.OR.TH
นายมนัส พิรณฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 2
โทร.02-2998348
E-mail : MANUSP@GSB.OR.TH
นางอนงค์ วรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 3
โทร.02-2998348
E-mail : ANONGS@GSB.OR.TH
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 4
โทร.02-2998368
E-mail : PACHALEEPORNR@GSB.OR.TH
นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 5
โทร.02-2998343
E-mail : KEDSIRIS@GSB.OR.TH
นางรสริน โศจิพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจการสาขา 6
โทร.02-2998154
E-mail : ROSARINS@GSB.OR.TH
นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานเลขาธิการธนาคาร
โทร.02-2998852
E-mail : PISHSINEET@GSB.OR.TH
นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2999130
E-mail : SARAWUTN@GSB.OR.TH
นางสาวประดา เสมรบุณย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.02-2999127
E-mail : PRADAS@GSB.OR.TH
นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998984
E-mail : ANURAKS2@GSB.OR.TH
นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการขาย
โทร.02-6149813
E-mail : ROJAREKS@GSB.OR.TH

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
โทร.02-2998117
E-mail : PISNUW@GSB.OR.TH
นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
โทร.02-2998741
E-mail : KITTIPONGB@GSB.OR.TH
นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
โทร.02-2998580
E-mail : KHANITHAK@GSB.OR.TH
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
โทร.02-2998044
E-mail : VEERACHAIA@GSB.OR.TH
นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998122
E-mail : CHUKIATT@GSB.OR.TH
นายระวี อุ่นภัทร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
โทร.02-2999061
E-mail : RAWEEO@GSB.OR.TH
นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
โทร.02-2998054
E-mail : PRASERTK@GSB.OR.TH
นางรำ�ไพ บุญลาภ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารงานกลาง
โทร.02-2998091
E-mail : RAMPAIB@GSB.OR.TH
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานกำ�กับและควบคุม
โทร.02-2999058
E-mail : SUPAPORNS5@GSB.OR.TH
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารการเงิน
โทร.02-2998583
E-mail : SIRIWANP1@GSB.OR.TH
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุน
โทร.02-2998708
E-mail : PAPHAKORNR@GSB.OR.TH
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน
โทร.02-2998401
E-mail : NONGNUCHP@GSB.OR.TH
นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร.02-2999053
E-mail : BOONRAKU@GSB.OR.TH
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นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า
โทร.02-2998031
E-mail : NOPPAWANR1@GSB.OR.TH
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง
โทร.02-2998119
E-mail : WUTIPONGP@GSB.OR.TH
นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
โทร.02-2999292
E-mail : APIWATK@GSB.OR.TH
นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998358
E-mail : JEERANAN@GSB.OR.TH
นายสัณฐาน อยู่ศิริ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร.02-2998089
E-mail : SANTHANY@GSB.OR.TH
นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบภายใน
โทร.02-2998210
E-mail : MONTREEB1@GSB.OR.TH

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการ
โทร.02-2998831
E-mail : NATTHANAKONB@GSB.OR.TH
นายพินิจ แดนมณี
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
โทร.02-2998531
E-mail : PINIJD@GSB.OR.TH
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ
โทร.02-2999196
E-mail : PAIROJS@GSB.OR.TH
นายเจนจัด พลไพรินทร์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998986
E-mail : CHANCHATP@GSB.OR.TH
นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
โทร.02-2998116
E-mail : KITTIP@GSB.OR.TH

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
นายสถิตย์พงศ์ บุศยพงศ์ชัย
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : SATHIDPONGB@GSB.OR.TH
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นายมานะ ทรวงทองหลาง
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : MANAS@GSB.OR.TH
นางวัชรา ภาระสิงห์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail : WATCHARAP@GSB.OR.TH
นายพสิษฐ์ ประภาพันธศักดิ์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
E-mail : PHASITP@GSB.OR.TH
นายวิศิษฏ์ คงคุณากุล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : WISITK1@GSB.OR.TH
นางสาวพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
กลุ่มกำ�กับและธรรมาภิบาล
E-mail : ALISAC@GSB.OR.TH
นายประพนธ์ สุริวงษ์
รักษาการผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : PRAPHONS@GSB.OR.TH
นายกฤษณ์ธนภูมิ์ แพ่งพิพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานกิจการสาขา 3
E-mail : KRISTANABHOOMIP@GSB.OR.TH

ผู้อำ�นวยการฝ่าย
• ขึ้นตรงผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน
นายอนุรักษ์ นักจารย์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารงานสาขา
E-mail : ANURAKN@GSB.OR.TH

• สายงานเลขาธิการธนาคาร

• สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : TONT@GSB.OR.TH
นางสาวเยาวเรศ จำ�จด
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า
E-mail : YAOVARESJ@GSB.OR.TH
นายสมชาย อนันต์สถิตย์สิน
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
E-mail : SOMCHAIA1@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ
E-mail : SOMSRIS1@GSB.OR.TH
นายพาวิชช์ รัตนโกมล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : PARVITR@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าบุคคล
นายพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล
E-mail : PACHARAPONGA@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก
E-mail : SUPAR@GSB.OR.TH
นางสาวประภาพร ยศไทย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อลูกค้าบุคคล
E-mail : PRAPAPORNY1@GSB.OR.TH

นางสาวสุรีรัตน์ พันธุ์ศิริ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
E-mail : SUREERATP3@GSB.OR.TH

นางมนัสนันท์ บัวบูรณ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : MANASANANB@GSB.OR.TH

นางสาวพนิตสุดา กุลมาตย์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
E-mail : PANITSUDAK@GSB.OR.TH

นายธวัช บุณยะรัตน์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : THAWATB1@GSB.OR.TH

นายวินัย สิทธิ ไวทยาภรณ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : WINAIS@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารการขาย

• ขึ้นตรงคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค
นายวิชัย กาญจนสมพรต
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
E-mail : WICHAIK@GSB.OR.TH

• กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
E-mail : SUKDEEJ@GSB.OR.TH

นางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล
E-mail : SIRIPORNL3@GSB.OR.TH
นางสาวอารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล
E-mail : AREEW@GSB.OR.TH
นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
E-mail : SRIWIENGT@GSB.OR.TH

• สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
นางบุษกร กำ�พลวิชิตพัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้าบุคคล
E-mail : BUSAKORNK@GSB.OR.TH

นางวิภาดา วัฒนสินธุ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก
E-mail : WIPADAW@GSB.OR.TH

นายธิติธัช นรวีร์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค
E-mail : TITITATN@GSB.OR.TH

นายสมชาย ไชยาคำ�
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายนิติการ
E-mail : SOMCHAIC1@GSB.OR.TH

นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : SANGVARNK@GSB.OR.TH

นายพรลภัส กองธนาศิริกุล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs
E-mail : PORNLAPHATK@GSB.OR.TH

นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายคดี
E-mail : THANITAV@GSB.OR.TH

นางกิ่งแก้ว สุทธิวานิช
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเชื่อ
E-mail : KINGKAEWS@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

นางสาวพรรณพิศ คงลาภ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารคดี
E-mail : PUNPITK@GSB.OR.TH

นายธีระ ทองประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
E-mail : THIRAT@GSB.OR.TH

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่
E-mail : LAPAWANC@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารงานกลาง

นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
E-mail : PRAPIMPRUNB@GSB.OR.TH

นายชาญเชพ ชินบานทอง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการพัสดุ
E-mail : SHANSHAPES@GSB.OR.TH

นางปรางมาศ เธียรธนู
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
E-mail : PRANGMASD@GSB.OR.TH

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
E-mail : SUPAWUTD@GSB.OR.TH

นายปกรณ์ ทวิพัฒน์
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริการกลาง
E-mail : PAKORNT@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

• สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นางสุจินตนา หงษ์ทอง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้ารายย่อย
E-mail : SUJINTANAK@GSB.OR.TH

นายวีระพล เมืองจุ้ย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
E-mail : VERAPHOLM@GSB.OR.TH

นายธงชัย สุมา
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
E-mail : THONGCHAIS3@GSB.OR.TH

นายสมบุญ จึงคูพัฒนา
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน
E-mail : SOMBUNP@GSB.OR.TH

นางรักษยา ศิริบริรักษ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
E-mail : RAKSAYAS@GSB.OR.TH

นางดวงใจ กุศลฉันท์
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน
E-mail : DUANGJAIK@GSB.OR.TH

นายสมชาย อาภรณ์พงษ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ
E-mail : SOMCHAIA@GSB.OR.TH

นางสาวดารณีมฐ์ ทวีสุข
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการค้าและปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ
E-mail : DARANEET@GSB.OR.TH

นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำ�นวย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกำ�กับธุรกิจ
E-mail : KRITTAPOONC@GSB.OR.TH

นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน
E-mail : NAPAPHANK@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ผู้อำ�นวยการ

• กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล

• สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

นางเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
E-mail : BENJAMAPORNJ@gsb.or.th

นางสาวอุสุมา ปิงมอย
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าบุคลากร
ภาครัฐ 1
E-mail : USUMAP@GSB.OR.TH

นางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
E-mail : SUDARATK3@GSB.OR.TH

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าบุคลากร
ภาครัฐ 2
E-mail : NILLAWANL@GSB.OR.TH

นางพิกุล ปัทมาลัย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
E-mail : PIKULP@GSB.OR.TH

นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ
E-mail : SIWAMONS@GSB.OR.TH

นายบุญชอบ แสงภักดี
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล
E-mail : BOONCHOBS@GSB.OR.TH

• กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ
E-mail : SUWITW@GSB.OR.TH

นางดลนภา วงษ์เทวัญ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
E-mail : DOLNAPAV@GSB.OR.TH

• สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs กรุงเทพฯและปริมณฑล
E-mail : PHIROMP@GSB.OR.TH

• สายงานกำ�กับและควบคุม

• สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นางสาวเพชรี สหายฟ้า
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
E-mail : PETCHAREES@GSB.OR.TH

ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
E-mail : VUTTHICHAIP@GSB.OR.TH
นางสาวณัฏฐวรรณ จิราพงษ์
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
E-mail : NUTTAWANC@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารการเงิน
นางวิดา ภูษิตประภา
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารเงิน
E-mail : VIDAP@GSB.OR.TH
นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
E-mail : SUTHEERAK@GSB.OR.TH
นางสาวภาวินี นพตระกูล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
E-mail : PAWINEEN@GSB.OR.TH
นางนิรมล มงคลกิจงาม
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน
E-mail : NIRAMOLM@GSB.OR.TH
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นายณัทธร โพธิแพทย์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
E-mail : NATTORNP@GSB.OR.TH

นางสาวเจนจิต เสวกวัฒโนภาส
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อขนาดใหญ่และการลงทุน
E-mail : JENJITS@GSB.OR.TH

นางรุ่งรัตน์ กลิ่นมาลี
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 6
E-mail : RUNGRATK@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

• สายงานกิจการสาขา 3

นายปรวีร์ เมาลานนท์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
E-mail : PARAWEEM@GSB.OR.TH

นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : NUCHJARINS@GSB.OR.TH

นายชาญชัย ฝอยทอง
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 7
E-mail : CHARNCHAIF@GSB.OR.TH

นางสาวสุวรรณี พานทองดี
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน
E-mail : SUWANNEEP@GSB.OR.TH

นายลิขิต กลิ่นถนอม
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
E-mail : LIKITK@GSB.OR.TH

นายคเชนทร์ บุญวงค์
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 8
E-mail : RACHENB@GSB.OR.TH

• สายงานการเงิน

• สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
รักษาการผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 9
E-mail : SEKSANT@GSB.OR.TH

• สายงานการลงทุน

นางสุนันท์ แสวงศรี
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการบัญชี
E-mail : SUNANS@GSB.OR.TH

นายไพศักดิ์ แก้วกำ�เหนิดพงษ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
E-mail : PAISAKK@GSB.OR.TH

นางสาวสอาดศรี สุรชัย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
E-mail : SAARDSRIS@GSB.OR.TH

นายศุภชัย ดิษสาริบุตร
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
E-mail : SUPACHAID@GSB.OR.TH

นายศรชัย จันโทวงษ์
รักษาการผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 10
E-mail : SORNCHAIJ@GSB.OR.TH

• สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

• สายงานตรวจสอบภายใน

นางสุนันท์ เสทือนวงษ์
รักษาการผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 11
E-mail : SUNUNS@GSB.OR.TH

นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์พงษ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร
E-mail : PETCHARATC@GSB.OR.TH

นายสรรพนันท์ จันทาทิพวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
E-mail : SAPPANUNJ@GSB.OR.TH

นางสาวสุชานันท์ สุดใจนาค
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
E-mail : SUCHANANS@GSB.OR.TH

นายกิตติ ศิริตันหยง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในสำ�นักงานใหญ่
E-mail : KITTIS@GSB.OR.TH

• สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า

นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : TUNYAVADEEV@GSB.OR.TH

นายกิตติธัช พันโยธา
รักษาการผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 13
E-mail : GITTTOUCHP@GSB.OR.TH

นายศิริชัย ไพศาลนันทน์
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบพิเศษ
E-mail : SIRICHAIP@GSB.OR.TH

นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 14
E-mail : PHONGSATHORNL@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 1

นางอารีวรรณ อมะรักษ์
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 15
E-mail : AREEWANA@GSB.OR.TH

นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก
E-mail : CHUTHATHIPK@GSB.OR.TH
นายอมร สุขสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า
E-mail : AMORNS@GSB.OR.TH

• สายงานบริหารความเสี่ยง
นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
E-mail : CHUTARATT@GSB.OR.TH
นายสมชาย ตันสุวรรณ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต
E-mail : SOMCHAIT3@GSB.OR.TH

• สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
นายพรชัย ชาดระวี
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 1
E-mail : PORNCHAIS2@GSB.OR.TH
นางสาวสุรางคนา รอดวรรณะ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้า SMEs 2
E-mail : SURANGKANAR@GSB.OR.TH
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• สายงานกิจการสาขา 4

นายวิมล ทุ่งทอง
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 1
E-mail : VIMOLT@GSB.OR.TH

นางปิยหทัย ปิยะรัมย์
รักษาการผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 12
E-mail : PIYAHATAIP@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 5

• สายงานกิจการสาขา 6

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 2
E-mail : PATIPHANA@GSB.OR.TH

นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 16
E-mail : JANTIRAK@GSB.OR.TH

นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 3
E-mail : CHUMCHOKJ@GSB.OR.TH

นายเรวัตร ศฤงคาร
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 17
E-mail : RAWATS@GSB.OR.TH

• สายงานกิจการสาขา 2

นายโกวิท ธีระกุล
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 18
E-mail : KOWITT@GSB.OR.TH

นางวรณัน ตันสกุล
ผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 4
E-mail : PATTARAVADET@GSB.OR.TH
นางสุภัทรา พุทธวิริยะ
รักษาการผู้อำ�นวยการภาค
ธนาคารออมสินภาค 5
E-mail : SUPATRAP@GSB.OR.TH

ธนาคารออมสินภาค 1
470 อาคาร 17 ชัน้ 2, 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8475, 0-2299-8472-3,
0-2299-8183, 0-2299-8184
โทรสาร 0-2299-8473, 0-2299-8187
E- mail: rm1@gsb.or.th
สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนธุรกิจเงินฝาก
470 อาคาร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056
โทรสาร 0-2279-9567
E- mail: bm9602@gsb.or.th

ทำ�เนียบสาขา
government
savings bank branches

สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนการตลาดสินเชื่อ
470 อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9368, 02-299-8000 ต่อ 020114, 020115, 020111,
020110, 020109, 020108, 020106
โทรสาร 0-2299-8710, 0-2279-9368
E- mail: market.phahol@gsb.or.th
สำ�นักพหลโยธิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ
470 อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-5478, 0-2278-5826, 0-2299-8205, 0-2270-1562
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205
E- mail: csd.phahol@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง

2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266
โทรสาร 0-2277-9435
E- mail: loan8201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยขวาง
2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657, 0-2692-7500, 0-2692-6923
โทรสาร 0-2692-6923
E- mail: bm0029@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)
บริเวณอาคารที่จอดรถศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762
โทรสาร 0-2541-2762 ต่อ 17
E- mail: bm0005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชัยสมรภูมิ
417/14 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-9865, 0-2644-9866
โทรสาร 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
โทรสาร 0-2643-3796 ต่อ 20
E- mail: bm0028@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว
593/5-6 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-3661, 0-2513-8311, 08-6011-9558, 08-6011-8522,
09-2757-9266, 092-7579265
โทรสาร 0-2513-3661
E- mail: bm0031@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อีสท์วอเตอร์
1 อาคาร East Water ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-0528, 0-2272-0542, 08-6013-4127, 08-4537-9883
โทรสาร 0-2272-0528
E- mail: bm0152@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา กระทรวงการคลัง
ภายในอาคารสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
บริเวณกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444
โทรสาร 0-2298-5898 ต่อ 18
E- mail: bm0044@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เอสพละนาด รัชดาภิเษก
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2642-3161-2
โทรสาร 0-2642-3163
E- mail: bm0144@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พญาไท
ห้องเลขที่ A201-202 ชั้น 2 อาคาร A
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เลขที่ 34 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5059-60
โทรสาร 0-2354-5060
E- mail: bm0159@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา
แกรนด์ พระราม 9
ห้องเลขที่ 518B ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2160-2463-4
โทรสาร 0-2160-2463
E- mail: bm0171@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ห้องเลขที่ 2CR134 ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาลาดพร้าว 2) เลขที่ 669
ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2512-1936-7, 08-6013-5905, 08-6013-6469
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-2513-2778 ต่อ 16
E- mail: bm0033@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556
โทรสาร 0-2562-0716
E- mail: bm0034@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เตาปูน
416/8-9 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2910-3905
โทรสาร 0-2910-3905 ต่อ 20
E- mail: bm0036@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จตุจักร
ภายในกองอำ�นวยการตลาดนัดจตุจักร ถนนกำ�แพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052
โทรสาร 0-2618-3052 ต่อ 23
E- mail: bm0047@gsb.or.th

8

ธนาคารออมสินสาขา พงษ์เพชร
205/84-85 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-1039, 0-2954-1960
โทรสาร 0-2954-1039
E- mail: bm0129@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสะพานใหม่

ธนาคารออมสินสาขา ประชาชื่น
83 ปากทางเข้าหมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรสาร 0-2587-1762, 0-2585-0667 ต่อ 17
E- mail: bm0101@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่
363/6-9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสาร 0-2970-4985 ต่อ 114
E- mail: bm0103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B
ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-0369-71
โทรสาร 0-2537-0369-71
E- mail: bm0150@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดวงศกร
80/2 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2563-5213 -15
โทรสาร 0-2563-5213 -15 ต่อ 20
E- mail: bm0050@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี วงศ์สว่าง
ห้องเลขที่ A203-4 ชั้น 2 อาคาร A ห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี วงศ์สว่าง โครงการวงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์
เลขที่ 888 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-7214
โทรสาร 0-2586-7215
E- mail: bm0158@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเมือง
326 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606
โทรสาร 0-2566-2606 ต่อ 20
E- mail: bm0102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่ 1691 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2541-1502
โทรสาร 0-2541-1501
E- mail: bm0160@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งหมอชิต 2
เลขที่ 999 สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถ.กำ�แพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-8097-99
โทรสาร 0-2537-8097-99 ต่อ 200
E- mail: bm0174@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประชานิเวศน์ 1
99/196-197 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-9383-4
โทรสาร 0-2580-9383-4 ต่อ 108
E- mail: bm0194@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กรีนพลาซ่า (วังหิน)
525 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2578-6038-39
โทรสาร 0-2578-6038 ต่อ 111
E- mail: bm0196@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน ตลาด อ.ต.ก.
(เดิมเป็นสาขาอินสแควร์) ย้ายวันที่ 3 เม.ย. 60
ภายในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101
ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2279-3881-2
โทรสาร 0-2279-3881-2 ต่อ 17
E- mail: bm0058@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชั้น 2 ห้องเลขที่ C205A โครงการ Suzuki Avenue
รัชโยธิน เลขที่ 234 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-6279-80
โทรสาร 0-2513-6279-80 ต่อ 111
E- mail: bm0060@gsb.or.th

363/6-9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-2905-9
โทรสาร 0-2521-2909
E- mail: loan8203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
22/53 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2531-6144-6
โทรสาร 0-2531-6144-6 ต่อ 18
E- mail: bm0141@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนสรงประภา
310/91-92 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-3356-7
โทรสาร 0-2566-3357
E- mail: bm0161@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดยิ่งเจริญ
651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-6394-5
โทรสาร 0-2521-6396
E- mail: bm0151@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง
ห้องเลขที่ LDD-407-03 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคาร 2)
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-25043778-9
โทรสาร 0-25043778-9
E- mail: bm0068@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตวัชรพล

12/8-9 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0766
โทรสาร. 0-2347-0765
E- mail: loan8300@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วัชรพล
12/8-9 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2347-0707
โทรสาร 0-2347-0706
E- mail: bm0172@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
126-128 ชัน้ BC1 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8959-60
โทรสาร 0-2143-8958-60 ต่อ 19
E- mail: bm0043@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ (อาคาร A)
AM-1-010 ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-8779-80
โทรสาร 0-2143-8779-80 ต่อ 17
E- mail: bm0149@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทำ�เนียบรัฐบาล
1 ทำ�เนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-4333, 0-2281-8537, 08-6010-1411,
08-6010-2099
โทรสาร 0-2281-8537 ต่อ 13
E- mail: bm0025@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไอที สแควร์
ห้องเลขที่ A18-20 ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่
เลขที่ 333/100 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2576-1624, 0-2576-1628
โทรสาร 0-2576-1624, 0-2576-1628 ต่อ 17
E- mail: bm0052@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะพานแดง
1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรสาร 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012 ต่อ 19
E- mail: bm0035@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทรเหนือ
122 อาคาร Double A Book Tower ชั้น 1
ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2637-9635-6
โทรสาร 0-2637-9636
E- mail: bm0147@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนจิตรลดา
อาคารธนาคารออมสินเฉลิมพระเกียรติ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสติ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสาร 0-2668-3459
E- mail: bm0049@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจันทน์
226,228 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทร. 0-2676-3009, 0-2676-3010
โทรสาร 0-2286-5852
E- mail: bm0046@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประดิพทั ธ์
96/5 อาคารบางกอกลิฟวิ่ง ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2278-4356-7
โทรสาร 0-2278-4358
E- mail: bm0137@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีลม
144,144/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
โทร. 0-2634-4977
โทรสาร 0-2634-4977 ต่อ 20
E- mail: bm0051@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามแสน
ห้องเลขที่ L1-13 ชั้น L1 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์
เลขที่ 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-9252-3, 08-6010-4209
โทรสาร 0-2241-9252
E- mail: bm0165@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เยาวราช
452 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-8383-4
โทรสาร 0-2622-8385
E- mail: bm0138@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กรมการกงสุล
123 ชั้น 2 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรสาร 0-2574-5745 ต่อ 15
E- mail: bm0056@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ เลขที่ 96 ม.1
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-0351-3
โทรสาร 0-2575-0351 ต่อ 19
E- mail: bm0140@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน สาขาเดอะ แจส รามอินทรา
ชั้น 1 ห้องเลขที่ A-106-107 โครงการเดอะแจส รามอินทรา
เลขที่ 87 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2046-4189, 0-2046-4190
โทรสาร 0-2046-4189, 0-2046-4190
E- mail: bm0067@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตราชวัตร

316,318,320 ชั้น 2 ถนนอำ�นวยสงคราม แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-7523-5
โทรสาร 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
โทรสาร 0-2241-4511 ต่อ 16
E- mail: bm0010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีย่าน
785-787 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903,
08-5662-9303
โทรสาร 0-2243-0295
E- mail: bm0009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นางเลิ้ง
159 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2282-8505
โทรสาร 0-2282-8505
E- mail: bm0023@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหานาค
292/13-14 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356
โทรสาร 0-2628-2785
E- mail: bm0024@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แยกพิชยั
316, 318,320 ถ.อำ�นวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-0918-9, 08-6010-4461, 09-2757-9288
โทรสาร 0-2241-0919
E- mail: bm0175@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 2
1769 ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0142 ถึง 5
โทรสาร 0-2257-0147 ถึง 8
E- mail: rm2@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางรัก

1231 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสาร 0-2630-6181-2,0-2630-9420 ต่อ 20
E- mail: loan8205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางรัก
1231 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808, 0-2234-9014
โทรสาร 0-2630-9808 ต่อ 20
E- mail: bm0018@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวลำ�โพง
405 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรสาร 0-2216-6340 ต่อ 20, 0-2214-0650 ต่อ 20
E- mail: bm0012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาทร
1657/1-2 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5444
โทรสาร 0-2212-5444 ต่อ 20
E- mail: bm0017@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น G อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2648-3288
โทรสาร 0-2648-3289
E- mail: bm0157@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี

1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสาร 0-2254-4453 ต่อ 19
E- mail: loan8206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรี
1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2651-6300, 0-2253-2939
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-2224-5307
E- mail: bm0021@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วรจักร
90-92 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376
โทรสาร 0-2621-2198
E- mail: bm0022@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา อุรุพงษ์
133 ซอย 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339
โทรสาร 0-2612-0070
E- mail: bm0026@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ป้อมปราบ
1/1-2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-3042, 0-2622-9903, 0-2222-3860
โทรสาร 0-2222-3860
E- mail: bm0039@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สยามสแควร์ วัน
388 ชัน้ 6 อาคารสยามสแควร์ วัน ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2115-1301, 0-2115-1302
โทรสาร 0-2115-1301 ต่อ 14, 0-2115-1302 ต่อ 14
E- mail: bm0059@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สยามพารากอน
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 ห้องเลขที่ 404
991 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2610-9600, 0-2610-9601
โทรสาร 0-2610-9600 ต่อ 14, 0-2610-9601 ต่อ 14
E- mail: bm0061@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แพลทินัม
เดอะแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ชัน้ 5 ห้องเลขที่ 222/1283-84
เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2121-9592
โทรสาร 0-2 121-9593
E- mail: bm0065@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มาบุญครอง
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชัน้ 4
ห้องเลขที่ PLA.F04.D003000
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2064-4006
โทรสาร 0-2064-4007
E- mail: bm0069@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์

1769 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0139 ถึง 41
โทรสาร 0-2257-0139 ถึง 41 ต่อ 25
E- mail: loan8207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พร้อมพงษ์
659 ปากซอยสุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-7
โทรสาร 0-2662-7274
E- mail: bm0038@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามย่าน
1529,1531 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-8554, 0-2214-4810, 0-2215-1482
โทรสาร 0-2216-8230
E- mail: bm0013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองเตย
1210 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996, 0-2249-7951
โทรสาร 0-2249-7951 ต่อ 204
E- mail: bm0014@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ราชประสงค์
492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3868, 0-2252-7319
โทรสาร 0-2252-7319 ต่อ 20
E- mail: bm0042@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จามจุรีสแควร์
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น G
319 ห้องที่ 124-125 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2160-5113, 0-2160-5114
โทรสาร 0-2160-5113
E- mail: bm0055@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทองหล่อ
159/7-8 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-5581
โทรสาร 0-2392-5583
E- mail: bm0145@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเลขที่ B401/NN ชั้น 4 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดำ�ริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2251-0008-9
โทรสาร 0-2251-0010
E- mail: bm0155@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กรุงเทพ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ G04 ชั้น G อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์
เลขที่ 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-0088-9
โทรสาร 0-2308-0088-9 ต่อ 12
E- mail: bm0188@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ออล ซีซั่นส์ เพลส
ห้องเลขที่ 215A ชั้น 2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-0499
โทรสาร 0-2654-0599
E- mail: bm0191@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกตเวย์ เอกมัย
ห้องเลขที่ 3127 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
เลขที่ 982/22 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2108-2691-2
โทรสาร 0-2108-2691-2 ต่อ 15
E- mail: bm0190@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คอลัมน์ ทาวเวอร์
อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ บริเวณชั้น G
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-3397-8
โทรสาร 0-2259-3397-8 ต่อ 17
E- mail: bm0195@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดคลองเตย
ภายในอาคารตลาดคลองเตย หลังที่ 4 บริเวณชั้น 2
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2249-9983-4
โทรสาร 0-2249-9983-4 ต่อ 17
E- mail: bm0199@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
1769 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2257-0137
โทรสาร 0-2257-0138
E- mail: bm0070@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เทสโก้ โลตัส พระราม 4
ตั้งอยู่ชั้น 2 ห้องเลขที่ 020P2002 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
พระราม 4 เลขที่ 3300 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2350-3041
โทรสาร 0-2350-3042
E- mail: bm0199@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระโขนง

1176 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรสาร 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
โทรสาร 0-2712-4115
E- mail: bm0040@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รามคำ�แหง
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0897
โทรสาร 0-2718-5929 ต่อ 20
E- mail: bm0109@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รามคำ�แหง 2
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง 2 ถนนบางนา-ตราด
กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2397-6106, 0-2752-7057
โทรสาร 0-2397-6106 ต่อ 17
E- mail: bm0125@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองตัน
219, 221 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสาร 0-2719-8465 ต่อ 20
E- mail: bm0122@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางนา
3040-42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสาร 0-2393-7331 ต่อ 18
E- mail: bm0124@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวหมาก
2225-7 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรสาร 0-2319-9139 ต่อ 19
E- mail: bm0134@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พาราไดซ์ พาร์ค
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2
61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2787-2036-7
โทรสาร 0-2787-2037
E- mail: bm0132@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ซีคอนสแควร์
ห้องเลขที่ 3056D ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2138-5731
โทรสาร 0-2138-5730
E- mail: bm0167@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ต้นซุง แอฟเวนิว
ห้องเลขที่ BK103 ชั้น 1 บริเวณโซน A
โครงการต้นซุง แอฟเวนิว เลขที่ 226/3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2148-1041-2
โทรสาร 0-2148-1043
E- mail: bm0169@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ อาคาร B
ห้องเลขที่ B2 33-B2 34 ชั้น 2
เลขที่ 735,735/1-8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2108-6129-30
โทรสาร 0-2108-6129-30 ต่อ 15
E- mail: bm0185@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา
ห้องเลขที่ 307 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
รามอินทรา
เลขที่ 109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2521-8215, 0-2521-8214
โทรสาร 0-2521-8215
E- mail: bm0136@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปตท.ประเวศ
953/4 สถานีบริการน้�ำ มัน ปตท. บริษทั เอสซีจี ประเวศ จำ�กัด
เลขที่ 953 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-8251
โทรสาร 0-2727-8562
E- mail: bm0186@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส รามคำ�แหง
ห้องเลขที่ B207 ชั้น 2 โซนสถาบัน ศูนย์การค้าเพียวเพลส
รามคำ�แหง เลขที่ 86/1 ถ.รามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2372-3560-1
โทรสาร 0-2372-3559
E- mail: bm0143@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
(เดิมเป็นสาขาเซเลเบรท บดินทรเดชา) ย้ายวันที่ 21 ธ.ค. 60
ห้องเลขที่ A223 ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2538-2523
โทรสาร 0-2538-7740
E- mail: bm0197@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รามอินทรา กม.7
168,170 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2944-4444 , 0-2510-9716
โทรสาร 0-2510-9716 ต่อ 17
มือถือเงินฝาก 08-6016-4157, 09-8835-2003
มือถือสินเชื่อ 08-6016-4501
E- mail: 		 bm0127@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา บริเวณชั้น 4
ห้องเลขที่ 426 เลขที่ 587, 589 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4542-3
โทรสาร 0-2393-7331 ต่อ 18
E- mail: bm0057@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะไนน์ พระราม 9
ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 ชั้น 1
ห้องเลขที่ F01B07000-F01B08000
เลขที่ 999/1-4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2056-7882-3
โทรสาร 0-2056-7882-3 ต่อ 20
E- mail: bm0062@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น

72 ชั้น 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-23740-0370, 0-2374-0371
โทรสาร 0-2733-1556 ต่อ 18
E- mail: loan8209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองจั่น
72 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343, 0-2377-4828,
0-2377-4858
โทรสาร 0-2374-1343 ต่อ 202
E- mail: bm0108@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย 4
1748-1750 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-5210, 0-2933-6789, 02933-7700
โทรสาร 0-2530-5210, 0-2933-6789,02933-7700
		 ต่อ 13,26
E- mail: bm0030@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3
ห้องเลขที่ 3S-R5 เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสาร 0-2363-3318
E- mail: bm0053@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ ทาวน์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ F-204 ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ทาวน์
เลขที่ 7/2-7 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2111-3173
โทรสาร 0-2111-3174
E- mail: bm0162@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
ภายในศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
ห้องเลขที่ AF-10,11 ชั้น 1
เลขที่ 2539 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2934-9001-2
โทรสาร 0-29349001-2 ต่อ 15
E- mail: bm0183@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว 101
ศูนย์การค้าแฮปปี้ อเวนิว ลาดพร้าว 101
อาคารทาวเวอร์ นอร์ท ห้องบี 5 ชั้น 1
เลขที่ 787/101 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2187-0236-7
โทรสาร 0-2187-0236-7 ต่อ 18
E- mail: bm0184@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3
ห้องเลขที่ 308-309
เลขที่ 69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2553-6200-1
โทรสาร 0-2553-6201
E- mail: bm0063@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล
ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล อาคาร I ชั้น 3 ห้องเลขที่ 302-303
เลขที่ 213, 215 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230
โทร. 0-2102-2007
โทรสาร 0-2102-2007
E- mail: bm0064@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมีนบุรี

212 (ชั้น 2) ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-2168-70
โทรสาร 0-2540-2168-70 กด 18
E- mail: loan8296@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีนบุรี
212 ถนนสีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2918-6895, 0-2517-8908
โทรสาร 0-2517-1241
E- mail: bm0105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองจอก
30 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1429, 0-2966-1295, 0-2543-1185
โทรสาร 0-2543-1185 ต่อ 17
E- mail: bm0104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดกระบัง
1793 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-9955, 0-2327-4392
โทรสาร 0-2326-9955 ต่อ 17
E- mail: bm0106@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะ พรอมานาด
เลขที่ 589/7-9 ภายในศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
10230
โทร. 0-2947-5950, 0-2947-5949-50
โทรสาร 0-2947-5949
E- mail: bm0130@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
ห้องเลขที่ F1/4-5 ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
เลขที่ 8/2 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2329-9393, 0-2329-9292
โทรสาร 0-2329-9393
E- mail: bm0131@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หทัยราษฎร์
458/2 ถ.เลียบคลอง 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2183-0182-3
โทรสาร 0-2183-0183
E- mail: bm0148@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ 2
ภายในศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (ห้องเลขที่ B004 ชั้น B)
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2508-3840-2
โทรสาร 0-2508-3840-2 ต่อ 18
E- mail: bm0182@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
ภายในศูนย์การค้าไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ห้องเลขที่ B3-B4 ชั้น 2 เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-5211-12
โทรสาร 0-2360-5211-12
E- mail: bm0198@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุวินทวงศ์
ห้องเลขที่ 2CR243 ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สุวินทวงค์
เลขที่ 123 ถ.สุวนิ ทวงค์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2540-0034
โทรสาร 0-2540-0035
E- mail: bm0066@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 3
40 ชั้น 2 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-4825-7
โทรสาร 0-2225-4825-7 ต่อ 2027
E-mail: rm3@gsb.or.th
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สำ�นักราชดำ�เนิน-งานธุรกิจเงินฝาก
40 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1887, 0-2224-1891-3, 0-2225-5862-3
โทรสาร 0-2224-1893
E-mail: bm9801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าพระ
31/14-16 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2467-3866, 0-2457-8946
โทรสาร 0-2467-3866 ต่อ 19
E- mail: bm0115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ขนส่งสายใต้
24/6 หมูท่ ่ี 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
10170
โทร. 0-2894-6052-4
โทรสาร 0-2894-6052 ต่อ 17
E- mail: bm0054@gsb.or.th

สำ�นักราชดำ�เนิน-ส่วนสนับสนุนสินเชื่อ
40 อาคาร ง. ถ.ราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1892, 0-2224-1990, 0-2224-1905
โทรสาร 0-2224-0299
E-mail: bm9803.CB@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ์
132/26-27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2115
โทรสาร 0-2412-8781
E- mail: bm0116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกทศกัณฐ์
612/5 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ
10160
โทร. 0-2410-1490-1
โทรสาร 0-2410-1491 ต่อ 18
E- mail: bm0164@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย

ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟือ่ งนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5865, 0-2225-5867
โทรสาร 0-2225-5865 ต่อ 11
E-mail: loan8210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญพาศน์
379/20 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638
โทรสาร 0-2466-1815
E- mail: bm0117@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนผัก
105/2 หมูท่ ่ี 11 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2435-3058-9
โทรสาร 0-2435-3059
E- mail: bm0166@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หน้าพระลาน
25-27 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-8060-1
โทรสาร 0-2224-8060 ต่อ 13
E-mail: bm0004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
ห้องเลขที่ BS-C5A ชัน้ B ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
เลขที่ 99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2477-7144-5
โทรสาร 0-2477-7146
E- mail: bm0142@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟือ่ งนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-8287
โทรสาร 0-2223-8287
E- mail: bm0006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ห้องเลขที่ 405 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-9755
โทรสาร 0-2433-9754
E- mail: bm0154@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางลำ�ภูบน
23-26 ถ.สิบสามห้าง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
โทร. 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสาร 0-2281-9687
E- mail: bm0007@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทเวศร์
250/7-9 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6365
โทรสาร 0-2282-6366
E- mail: bm0008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากคลองตลาด
239 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377
โทรสาร 0-2223-2377 ต่อ 16
E- mail: bm0019@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตศิริราช

87 ถ.พรานนก แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-0737 ต่อ 16-24, 0-2411-2803
โทรสาร 0-2848-9189 ต่อ 14
E- mail: loan8211@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศิริราช
87 ถ.พรานนก แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935
โทรสาร 0-2411-2085
E- mail: bm0118@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพลู
852-854 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-4177, 0-2465-1017
โทรสาร 0-2466-4177 ต่อ 16
E- mail: bm0111@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินเขตบางแค

709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-6849, 0-2413-2234, 0-2804-6903
โทรสาร 0-2413-2234 ต่อ 25
E- mail: loan8212@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางแค
709 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857
โทรสาร 0-2413-1519 ต่อ 3
E- mail: bm0110@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ บางแค
ห้องเลขที่ 3S-F8-F9 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
เลขที่ 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-7001
โทรสาร 0-2454-7001
E- mail: bm0135@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลิ่งชัน
170-170/1 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2881-4170
โทรสาร 0-2434-6242
E- mail: bm0120@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางพลัด
3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630
โทรสาร 0-2435-6353
E- mail: bm0121@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หมู่บ้านเศรษฐกิจ
1797 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ
10160
โทร. 0-2444-0501, 0-2444-2681, 0-2809-4936
โทรสาร 0-2444-0501 ต่อ 11
E- mail: bm0133@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองแขม
16/12-13 หมูบ่ า้ นชวนชืน่ เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ
(เพชรเกษม 81) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2431-2618-9
โทรสาร 0-2431-2618-9 ต่อ 4
E- mail: bm0179@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ซีคอน บางแค
333 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2458-2475-6
โทรสาร 0-2458-2476
E- mail: bm0193@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ พาร์ค
กาญจนาภิเษก
ห้องเลขที่ W-02 อาคาร W ชัน้ 1 โซนพลาซา
ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
เลขที่ 8/9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสรรพน์
เขตทวีวฒ
ั นา เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2111-3941-2
โทรสาร 0-2111-3942
E- mail: bm0168@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เนติบัณฑิตยสภา
32/2-8 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2422-3963-4
โทรสาร 0-2422-3964
E- mail: bm0168@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตราษฏร์บูรณะ

1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2428-2733-5
โทรสาร 0-2428-2733-5 ต่อ 22
E- mail: loan8213@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์บูรณะ
1771, 1773, 1775 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6960, 0-2872-2674
โทรสาร 0-2428-1679
E- mail: bm0107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ่
12 ถ.ในวงเวียน แขวงบางยีเ่ รือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2465-1776
โทรสาร 0-2465-3231 ต่อ 15
E- mail: bm0112@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จเจ้าพระยา
291-293 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2863-1442
โทรสาร 0-2863-1442, 0-2437-2611 ต่อ 23
E- mail: bm0114@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดไทร
8/45 หมู่ที่ 10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-8107, 0-2416-5379
โทรสาร 0-2415-1370 ต่อ 20
E- mail: bm0123@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม

ธนาคารออมสินสาขา อินท์-อินเตอร์เซค
A11, A12 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าอินท์-อินเตอร์เซค เลขที่ 982
ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2293482-3
โทรสาร 0-2293482-3
E- mail: bm0189@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เจริญนคร
1411 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201
โทรสาร 0-2439-3858, 0-2860-3624, 0-2437-6201 ต่อ 6
E- mail: bm0126@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางคอแหลม
2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125
โทรสาร 0-2292-0125
E- mail: bm0016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 4

ธนาคารออมสินสาขา พระราม 2 ซอย 64
324, 326, 328 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2451-4597-8
โทรสาร 0-2451-4597-8 ต่อ 111
E- mail: bm0156@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งมหาเมฆ
572/1-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสาร 0-2677-5731
E- mail: bm0015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งครุ
52 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2426-0415-6
โทรสาร 0-2426-0416
E- mail: bm0163@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สาธุประดิษฐ์
604/128,134 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397
โทรสาร 0-2284-0486
E- mail: bm0045@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
569, 571 หมู่บ้านเพชรชายทะเล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2464-5610
โทรสาร 0-2464-5611
E- mail: bm0170@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พระราม 2
ห้องเลขที่ GCR117 ชั้น 1 ห้างบิ๊กซี พระราม 2
เลขที่ 127 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-7356-7
โทรสาร 0-2415-7357
E- mail: bm0177@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บางปะกอก
ห้องเลขที่ 3CR309 ชั้น 3 ห้างบิ๊กซี บางปะกอก
เลขที่ 278 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-7951-2
โทรสาร 0-2427-7951-2 ต่อ 106
E- mail: bm0178@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)
315 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-9690
โทรสาร 0-2415-9690 ต่อ 17
E- mail: bm0180@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ห้องเลขที่ 326 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที่ 160 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-2903
โทรสาร 0-2416-2903 ต่อ 16
E- mail: bm0187@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมโทร เวสต์ทาวน์
(เดิมเป็นสาขาเทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์) ย้ายเมือ่ วันที่ 9 พ.ย. 59
ศูนย์การค้าเมโทร เวสต์ทาวน์
ชั้น 2 อาคาร C ห้องเลขที่ C204-C205
เลขที่ 212/2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2496-1894
โทรสาร 0-2496-1893
E- mail: bm0192@gsb.or.th

2350/22 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-4180-1
โทรสาร 0-2291-4182
E- mail: loan8214@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางโพงพาง
247/1-3 ซอยประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสาร 0-2294-8701
E- mail: bm0048@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดาวคะนอง
1060 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2876-1824
โทรสาร 0-2876-1824 ต่อ 12
E- mail: bm0128@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทรี ออน ธรี
(เดิมเป็นสาขา ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3) เปลี่ยนเมื่อวัน
ที่ 9 พ.ย. 59
ห้องเลขที่ TR 5/1-2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าทรี ออน ธรี
295 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2291-4882
โทรสาร 0-2291-4880
E- mail: bm0139@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ห้องเลขที่ 436 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เลขที่ 79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2164-0057-8
โทรสาร 0-2164-0059
E- mail: bm0146@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
ห้องเลขที่ 106 ชั้น 1 ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา
เลขที่ 88/8 ซ.จันทร์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5236
โทรสาร 0-2212-5237
E- mail: bm0176@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)
458, 460 ซ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-3661
โทรสาร 0-2291-3662
E- mail: bm0181@gsb.or.th

927/16 ชัน้ 4 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
โทร. 0-3441-3146-7
โทรสาร 0-3441-3146-7 ต่อ 341112
E-mail: rm4@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี

204 ชัน้ 3 หมูท่ ่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
76000
โทร. 0-3240-1409
โทรสาร 0-3240-1409 ต่อ 21
E-mail: loan8215@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพชรบุรี
204 ชัน้ 2 หมูท่ ่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรสาร 0-3242-5159 ต่อ 15
E-mail: bm1101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่ายาง
233/1 หมูท่ ่ี 1 ถ.ใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสาร 0-3246-1555
E-mail: bm1102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านแหลม
386/2 หมูท่ ่ี 2 ถ.เพชรบุร-ี บ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรสาร 0-3248-1096
E-mail: bm1103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชะอำ�
499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสาร 0-3243-3743
E-mail: bm1104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาย้อย
120 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรสาร 0-3256-2234
E-mail: bm1105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะพานจอมเกล้า
1 ถ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสาร 0-3241-8222
E-mail: bm1106@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าปล้อง
130 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3249-4388
โทรสาร 0-3249-4388
E-mail: bm1107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แก่งกระจาน
444/5 หมูท่ ่ี 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
โทร. 0-3278-8499
โทรสาร 0-3278-8499 ต่อ 14
E-mail: bm1108@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส ท่ายาง
ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ท่ายาง
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3246-3657
โทรสาร 0-3246-3844
E-mail: bm1109@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี
603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
77150
โทร. 0-3268-1710
โทรสาร 0-3268-1221
E-mail: bm1207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากท่อ
462/1 หมูท่ ่ี 1 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
70140
โทร. 0-3228-1472
โทรสาร 0-3228-1150
E-mail: bm0905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านลาด
42/29 หมู่ที่ 6 ต. บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-2051
โทรสาร 0-3249-2052
E-mail: bm1111@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามร้อยยอด
28 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสาร 0-3257-3276
E-mail: bm1208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมบึง
225 หมู่ที่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241
โทรสาร 0-3226-1241
E-mail: bm0906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน เพชรบุรี
ชั้น 2F ห้อง RR-218 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี
162 หมู่ที่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 0-3249-1834-5
โทรสาร 0-3249-1834 ต่อ 17
E-mail: bm1112@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำ�ราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-5541
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3261-1015, 0-3261-1550
E-mail: bm1201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวหิน
21/2 ถ.ดำ�เนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสาร 0-3251-1041, 0-3253-2155
E-mail: bm1202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทับสะแก
174 หมูท่ ่ี 11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรสาร 0-3267-1024, 0-3267-1996
E-mail: bm1203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ค่ายธนะรัชต์
125 หมู่ที่ 3 ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695
โทรสาร 0-3262-1695
E-mail: bm1204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางสะพาน
167/10 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำ�เนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสาร 0-3269-1234, 0-3269-1876
E-mail: bm1205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปราณบุรี
26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441
โทรสาร 0-3262-1441
E-mail: bm1206@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)
13/12-24 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
77110
โทร. 0-3251-6325-6
โทรสาร 0-3251-6326
E-mail: bm1209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากน้ำ�ปราณ
9/92-9/93 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ�ปราณ อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทร. 0-3263-1456-7
โทรสาร 0-3263-1457
E-mail: bm1210@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางสะพานน้อย
54/2 หมู่ที่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทร. 0-3269-9588-9
โทรสาร 0-3269-9588
E-mail: bm1211@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บลูพอร์ต หัวหิน
ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ห้องเลขที่ B06
เลขที่ 8/89 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3252-3258
โทรสาร 0-3252-3258
E-mail: bm1212@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางแพ
314/6 หมู่ที่ 5 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โทร. 0-3238-1005
โทรสาร 0-3238-1005
E-mail: bm0907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวนผึ้ง
314/20-21 หมู่ที่ 1 ถ.ราชบุรี-สวนผึ้ง ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
โทร. 0-3273-1832
โทรสาร 0-3273-1859
E-mail: bm0908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีสุริยวงศ์
143/15-16 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
โทร. 0-3232-5473-4
โทรสาร 0-3232-5474
E-mail: bm0909@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รอยัลพาร์ค
ชั้น 1 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค
เลขที่ 11 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 0-3232-7994
โทรสาร 0-3232-7995
E-mail: bm0910@gsb.or.th

209 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6320, 0-3232-6321
โทรสาร 0-3232-6320, 0-3232-6321 ต่อ 17
E-mail: loan8217@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี บ้านโป่ง
ห้องเลขที่ GCR 102-103 ชั้น 1
ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3222-1644
โทรสาร 0-3222-1645
E-mail: bm0911@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชบุรี
207 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7045
โทรสาร 0-3233-7045
E-mail: bm0901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดเพลง
129/14 หมู่ที่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทร. 0-3239-8072
โทรสาร 0-3239-8073
E-mail: bm0912@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านโป่ง
169 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรสาร 0-3221-1034, 0-3220-0386 ต่อ 17
E-mail: bm0902@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร

• ธนาคารออมสินเขตราชบุรี

ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม
105 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 0-3274-7601, 0-3274-7602
โทรสาร 0-3274-7601, 0-3274-7602 ต่อ 18
E-mail: bm0903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดำ�เนินสะดวก
259 หมู่ที่ 8 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.ดำ�เนินสะดวก
อ.ดำ�เนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร. 0-3234-6235
โทรสาร 0-3224-1001
E-mail: bm0904@gsb.or.th

927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสาร 0-3441-3149
E-mail: loan8218@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสาคร
927/16 ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
โทรสาร 0-3441-1111
E-mail: bm0701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กระทุ่มแบน
1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3484-4497
โทรสาร 0-3447-1555
E-mail: bm0702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพ้ว
332/47-49 หมู่ที่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
74120
โทร. 0-3448-1579, 0-3448-1333
โทรสาร 0-3448-1333
E-mail: bm0703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครปฐม
24, 26, 28 ชั้น 2 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951
โทรสาร 0-3425-4636
E- mail: bm0801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาชัย
822 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1112
โทรสาร 0-3441-1112
E-mail: bm0704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางเลน
45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลดำ�ริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสาร 0-3439-1047
E- mail: bm0803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์แจ้
19/47-48 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
โทร. 0-3449-4648
โทรสาร 0-3449-4649
E-mail: bm0705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พันท้ายนรสิงห์
189/131-133 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3445-8078
โทรสาร 0-3445-8079
E-mail: bm0706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเศรษฐกิจ 1
144/801-802 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-4802
โทรสาร 0-3447-4803
E-mail: bm0707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม
330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75000
โทร. 0-3471-6118
โทรสาร 0-3471-1234
E-mail: bm0601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อัมพวา
16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
75110
โทร. 0-3475-2019
โทรสาร 0-3475-1195
E-mail: bm0602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางคนที
44/2 หมูท่ ่ี 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-2019
โทรสาร 0-3476-1533
E-mail: bm0603@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพชรสมุทร
592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3472-0806
โทรสาร 0-3472-0804
E-mail: bm0604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 5
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรสาร 0-2951-1572
E- mail: rm5@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1

24, 26, 28 ชั้น 3 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551, 0-3427-2552
โทรสาร 0-3427-2551
E- mail: loan8219@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กำ�แพงแสน
182 หมูท่ ่ี 1 ต.กำ�แพงแสน อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379
โทรสาร 0-3435-1379
E- mail: bm0806@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สนามจันทร์
243/33 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสาร 0-3425-3979 ต่อ 19
E- mail: bm0807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนตูม
33/1 หมู่ที่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
โทร. 0-3438-1391, 0-3438-1393
โทรสาร 0-3438-1392
E- mail: bm0809@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร นครปฐม
ห้องเลขที่ RT-3 ชัน้ 1 อาคาร A ศูนย์การค้าโฮมโปร นครปฐม
ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3421-2195
โทรสาร 0-3421-2196
E- mail: bm0811@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 2

41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้าที่ว่าการอำ�เภอสามพราน ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3432-3900
โทรสาร 0-3432-3900 ต่อ 13
E- mail: loan8298@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามพราน
41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้าที่ว่าการอำ�เภอสามพราน ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3431-1500, 0-3431-1357
โทรสาร 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.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3433-1564 ต่อ 202
E- mail: bm0805@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศาลายา
26/24, 26/25 หมู่ที่ 5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0988, 0-2441-0987
โทรสาร 0-2441-0987 ต่อ 16
E- mail: bm0808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี อ้อมใหญ่
17/17 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2431-1364-6
โทรสาร 0-2431-1366
E- mail: bm0810@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พุทธมณฑลสาย 4
169/142-143 หมู่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73220
โทร. 0-2497-3882-4, 0-2497-3880-2
โทรสาร 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.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-3431-8685-7
โทรสาร 0-3431-8685-7 ต่อ 108
E- mail: bm0813@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 334 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เลขที่ 99/19, 99/20 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
โทร. 0-2429-6935-7
โทรสาร 0-2429-6935 ต่อ 102
E-mail: bm0814@gsb.or.th
ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ชัน้ 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038, 0-3451-8287
โทรสาร 0-3451-7038
E- mail: loan8220@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาญจนบุรี
210 ชัน้ 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสาร 0-3451-1582
E- mail: bm1301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าม่วง
241/1 หมูท่ ่ี 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรสาร 0-3461-1001
E- mail: bm1302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (กาญจนบุรี)
281 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019
โทรสาร 0-3456-1194 ต่อ 16
E- mail: bm1303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะกา
1/22-23 ม. 2 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-3234, 0-3454-3235
โทรสาร 0-3454-3235
E- mail: bm1304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พนมทวน
248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสาร 0-3463-0443
E- mail: bm1305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลูกแก
82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสาร 0-3456-6446
E- mail: bm1306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทองผาภูมิ
301 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสาร 0-3459-9312 ต่อ 20
E- mail: bm1307@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ลาดหญ้า
152/12-13 หมูท่ ่ี 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
โทร. 0-3458-8020
โทรสาร 0-3458-8019
E- mail: bm1308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ่อพลอย
256/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1581
โทรสาร 0-3458-1199
E- mail: bm1309@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดผาสุก
160/179-180 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-8881
โทรสาร 0-3451-8880
E- mail: bm1310@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยกระเจา
54 หมู่ 6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทร. 0-3467-7328
โทรสาร 0-3467-7327
E- mail: bm1311@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ด่านมะขามเตี้ย
5/3 หมู่ที่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี 71260
โทร. 0-3467-2581
โทรสาร 0-3467-2583
E- mail: bm1312@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เอราวัณ
46 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โทร. 0-3457-4128
โทรสาร 0-3457-4129
E- mail: bm1313@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1

145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9884, 0-2589-9774
โทรสาร 0-2589-9774 ต่อ 15, 16 / 0-2589-9884 ต่อ 15, 16
E- mail: loan8297@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ติวานนท์
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491, 0-2951-3492, 0-2951-3493
โทรสาร 0-2951-3494
E- mail: bm0209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นนทบุรี
22/31 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-6518, 0-2967-3207
โทรสาร 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.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-4616, 0-2583-3376
โทรสาร 0-2583-3376
E- mail: bm0206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แคราย
115/30-32 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-4779, 0-2951-0572
โทรสาร 0-2588-4779 ต่อ 24
E- mail: bm0207@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ห้องเลขที่ 3/1, 3/2 ชั้น 4 ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์
งามวงศ์วาน เลขที่ 30/39-50 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตู้ปณ.65 ปณฝ.งามวงศ์วาน นนทบุรี 11001
โทร. 0-2550-1147
โทรสาร 0-2550-0418
E- mail: bm0211@gsb.or.th

16

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2193-8213, 0-2193-8215
โทรสาร 0-2193-8214
E- mail: bm0213@gsb.or.th
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
ห้องเลขที่ A-15, 16 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 562, 566 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2527-8717
โทรสาร 0-2527-8716 ต่อ 17
E- mail: bm0214@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าน้ำ�นนทบุรี
137 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรสาร 0-2967-2016
E- mail: bm0217@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมืองทองธานี
55/622-623 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3821, 0-2503-3823
โทรสาร 0-2503-3822
E- mail: bm0208@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)
101-101/1 ถ.ป๊อปปูลา่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
โทร. 0-2980-7001-2
โทรสาร 0-2980-7003
E- mail: bm0219@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์
ภายในโครงการเพียวเพลส ราชพฤกษ์ เลขที่ 62/32 ม.1
ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2924-4719-20
โทรสาร 0-2924-4680
E- mail: bm0221@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าสลากไทย
ตั้งอยู่ชั้น 2 โครงการศูนย์การค้าสลากไทย เลขที่ 347
ถ.สนามบินน้ำ� ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-6227-8
โทรสาร 0-2580-6229
E- mail: bm0222@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2

92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขวาง
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1490, 087-8056279, 086-0288511,
086-0288540, 087-8056234
โทรสาร 0-2597-1491
E- mail: loan8221@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางบัวทอง
26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-7970, 0-2571-2460
โทรสาร 0-2571-7970 ต่อ 13
E- mail: bm0203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางกรวย
99/99 หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2883-6977, 0-2883-7837
โทรสาร 0-2883-7837 ต่อ 17
E- mail: bm0204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางใหญ่
107 หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2924-9465, 0-2595-1625, 0-2924-8489
โทรสาร 0-2595-1625 ต่อ 21
E- mail: bm0205@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
โทรสาร 0-2598-9112
E- mail: bm0210@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อินเด็กซ์ บางใหญ่
ห้องเลขที่ R-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
บางใหญ่ เลขที่ 87 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-0351-2, 087-027-6613, 087-027-7039
โทรสาร 0-2595-0300
E- mail: bm0215@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
6/6-7 หมู่ที่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2446-6336-8
โทรสาร 0-2446-6336
E- mail: bm0216@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บัวทองสแควร์
ห้องเลขที่ 5/62-63 ชั้น 1 และห้องเลขที่ 5/76 ชั้น 2 หมู่ที่ 1
โครงการบัวทองสแควร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2908-8788, 0-2908-8799
โทรสาร 0-2925-8900
E- mail: bm0218@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไทรน้อย
92-92/1 หมู่ 1 ถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก ต.คลองขวาง
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2597-1492
โทรสาร 0-2597-1493
E- mail: bm0220@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสท์เกต ชั้น 3 ห้องเลขที่ 340
เลขที่ 199,199/1,199/2 ม. 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2194-2986-7
โทรสาร 0-2194-2986
E- mail: bm0223@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร C
ห้องเลขที่ 118-120
เลขที่ 555/9 ม. 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2102-3502-3
โทรสาร 0-2102-3503
E- mail: bm0224@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเจ้าพระยา
ชั้น 1 ห้อง 1B เจ้าพระยาพลาซ่า เลขที่ 67/12 หมู่ที่ 10
ถนนบางกรวย- ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนนทบุรี
11140
โทร. 0-2117-4113
โทรสาร 0-2117-4116
E- mail: bm0225@gsb.or.th
ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655, 0-3552-1044
โทรสาร 0-3552-5655, 0-3552-1044 ต่อ 26
E- mail: loan8222@gsb.or.th
ธนาคารออมสิ น สาขา สุ พ รรณบุ ร ี
24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสาร 0-3552-3020 ต่อ 24
E- mail: bm1001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สองพี่น้อง
61 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสาร 0-3553-1014
E- mail: bm1002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามชุก
890 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสาร 0-3557-2019
E- mail: bm1003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีประจันต์
552-553 หมู่ที่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรสาร 0-3558-1481
E- mail: bm1004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 6
310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน้�ำ โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419
โทรสาร 0-5622-2350, 0-5623-1564
E- mail: rm6@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์
ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี นครสวรรค์ 1 บริษทั นิภาพรพัฒน์ จำ�กัด
เลขที่ 320/11 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.0-5623-3393-4
โทรสาร 0-5623-3395
E- mail: bm2517@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 1

• ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ 2

310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน้�ำ โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510
โทรสาร 0-5622-6510
E- mail: loan8223@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดิมบางนางบวช
350 หมูท่ ่ี 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรสาร 0-3557-8410
E- mail: bm1005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรค์วิถี
310/12 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากน้�ำ โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
โทรสาร 0-5622-2436
E- mail: bm2510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางปลาม้า
263 หมูท่ ่ี 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรสาร 0-3558-7363
E- mail: bm1006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครสวรรค์
46 ถ.เวสสุวรรณ์ ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสาร 0-5622-9104, 0-5622-1225 ต่อ 18
E- mail: bm2501@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อู่ทอง
158 หมู่ที่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสาร 0-3555-1083 ต่อ 15
E- mail: bm1007@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
โทรสาร 0-5634-1053
E- mail: bm2502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านช้าง
470 หมู่ที่ 1 ถ.สามชุก-ด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสาร 0-3559-5495
E- mail: bm1008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บรรพตพิสัย
123/1 หมู่ที่ 2 ถ.บรรพตพิสัย-หนองสังข์ ต.ท่างิ้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรสาร 0-5627-9103
E- mail: bm2504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเจดีย์
1649 หมูท่ ่ี 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9, 0-3559-1658 ต่อ 16
โทรสาร 0-3559-1658 ต่อ 13
E- mail: bm1009@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลาดยาว
765 หมู่ที่ 6 ถ.ลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสาร 0-5627-1008
E- mail: bm2506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าไซ
570/4 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240
โทร. 0-3557-7255, 0-3557-7256
โทรสาร 0-3557-7136
E- mail: bm1010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนนางพิม
170/9 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5780, 0-3552-5781
โทรสาร 0-3552-5782
E- mail: bm1011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
ห้องเลขที่ 206 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี
เลขที่ 449 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3545-4370, 0-3545-4371
โทรสาร 0-3545-4244
E- mail: bm1012@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งคอก
111/11-12 หมู่ 10 ต.ทุง่ คอก อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุรี 72190
โทร. 0-3558-9411, 0-3558-9412
โทรสาร 0-3558-9413
E- mail: bm1013@gsb.or.th

371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-8711
โทรสาร 0-5624-8712
E- mail: loan8224@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตาคลี
300 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสาร 0-5626-1541 ต่อ 23
E- mail: bm2505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าตะโก
371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรสาร 0-5624-9333
E- mail: bm2507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตากฟ้า
68 ม.1 ถ.พหลโยธิน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5625-1333, 0-5632-3146
E- mail: bm2509@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมแสง
19-21 ถ.แสงสันติสขุ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรสาร 0-5628-2166, 0-5628-2697
E- mail: bm2503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โกรกพระ
143/1 หมู่ที่ 4 ถ. สุขาภิบาล 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212
โทรสาร 0-5632-0320
E- mail: bm2511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ไพศาลี
399/1-3 หมู่ 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 0-5625-9553
โทรสาร 0-5625-9554
E- mail: bm2514@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดศรีนคร
558/68-69 หมู่ที่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000
โทร. 0-5688-1619, 0-5688-1620
โทรสาร 0-5688-1619
E- mail: bm2512@gsb.or.th

220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0-5651-4577
โทรสาร 0-5651-4577
E- mail: loan8225@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองปลิง
704-705 หมูท่ ่ี 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5625-6026, 0-5625-6027
โทรสาร 0-5625-6027
E- mail: bm2513@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองเบน
248/4-6 หมูท่ ่ี 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทร. 0-5629-6320
โทรสาร 0-5629-6319
E- mail: bm2515@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมตาบง
139/4-5 หมูท่ ่ี 5 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5629-3135, 0-5629-3137
โทรสาร 0-5629-3135
E- mail: bm2516@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี

ธนาคารออมสินสาขา อุทัยธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสาร 0-5651-1070
E- mail: bm3301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองฉาง
276/1 หมูท่ ่ี 5 ถ.หนองฉาง-อุทยั ธานี อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
61110
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสาร 0-5653-1077
E- mail: bm3302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลานสัก
53/4 ถ.หนองฉาง-ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสาร 0-5653-7085
E- mail: bm3303@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บ้านไร่
45/6-8 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โทร. 0-5653-9264
โทรสาร 0-5653-9264
E- mail: bm3304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามง่าม
190 หมูท่ ่ี 13 ถ.พิจติ ร-กำ�แพงเพชร อ.สามง่าม จ.พิจติ ร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสาร 0-5669-1166
E- mail: bm3104@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยนาท
60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576
โทรสาร 0-5641-2576
E- mail: bm3201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราชรถ
20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5699-0800
โทรสาร 0-5699-0899
E- mail: bm3105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มโนรมย์
45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธานี ต.คุ้งสำ�เภา อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท 17110
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478
โทรสาร 0-5649-1111
E- mail: bm3202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก
282/9 หมู่ที่ 1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรสาร 0-5669-9232
E- mail: bm3106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดสิงห์
51-52 ถ.ภูวสุวรรณวิถี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264
โทรสาร 0-5646-1111
E- mail: bm3203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพทะเล
763 หมู่ที่ 2 ถ.โพทะเล-บางมูลนาก ต.โพทะเล อ.โพทะเล
จ.พิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรสาร 0-5668-1147
E- mail: bm3107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หันคา
274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรสาร 0-5645-1009
E- mail: bm3204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สรรคบุรี
4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท 17140
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280
โทรสาร 0-5648-1111
E- mail: bm3205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สรรพยา
347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยนาท-สิงห์บุรี อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238
โทรสาร 0-5649-9100
E- mail: bm3206@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่ ชัยนาท
363/6-7 ถนนทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000
โทร. 0-5641-1165-6
โทรสาร 0-5641-1165 ต่อ 22
E- mail: bm3207@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิจิตร

• ธนาคารออมสินเขตลพบุรี

ชั้น 3 เลขที่ 321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1500, 0-3648-1501
โทรสาร 0-3648-1500 ต่อ 26
E- mail: loan8227@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนสระแก้ว
226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-4256, 0-3642-0132, 0-3641-1045
โทรสาร 0-3641-4256 ต่อ 17
E- mail: bm1707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลพบุรี
26/1 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585
โทรสาร 0-3641-1072 ต่อ 16
E- mail: bm1701@gsb.or.th

22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
66110
โทร. 0-5662-1422
โทรสาร 0-5662-1422 ต่อ 21
E- mail: loan8226@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกะเทียม
75/1 หมูท่ ่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร. 0-3648-6217
โทรสาร 0-3648-6561
E- mail: bm1702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะพานหิน
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสาร 0-5662-1265
E- mail: bm3102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกสำ�โรง
2 ถ.ศรีสำ�โรง ต.โคกสำ�โรง อ.โคกสำ�โรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800
โทรสาร 0-3644-1800
E- mail: bm1703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิจิตร
602/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสาร 0-5661-1264
E- mail: bm3101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางมูลนาก
41 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสาร 0-5663-1070
E- mail: bm3103@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ทับคล้อ
350/2-3 หมู่ที่ 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทร. 0-5664-1744-5
โทรสาร 0-5664-1744-5
E- mail: bm3108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมี่
61 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261
โทรสาร 0-3647-1074 ต่อ 20
E- mail: bm1704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พัฒนานิคม
140 หมู่ที่ 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500
โทรสาร 0-3649-1471
E- mail: bm1705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�นารายณ์
23 หมู่ที่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำ�นารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0-3646-1181
โทรสาร 0-3646-1181 ต่อ 18
E- mail: bm1706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าวุ้ง
321 หมูท่ ่ี 1 ถ.ลพบุร-ี สิงห์บรุ ี ต.ท่าวุง้ อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3643-2249
E- mail: bm1710@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ลพบุรี
(เดิมเป็นสาขาเทสโก้โลตัส ลพบุรี) ย้ายวันที่ 16 ธ.ค. 59
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 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
โทรสาร 0-3668-7802
E- mail: bm1711@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลพบุรี 1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) สาขาลพบุรี
1 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2 CR203 เลขที่ 2 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3678-4498, 0-3678-4499
โทรสาร 0-3678-4498, 0-3678-4499 ต่อ 19
E- mail: bm1712@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์

30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสาร 0-5671-2450
E- mail: loan8228@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
โทรสาร 0-5671-1450, 0-5672-3091, 0-5671-2754
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
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401
E- mail: bm3002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองไผ่
194 หมูท่ ่ี 16 ถ.สระบุร-ี หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสาร 0-5678-1624, 0-5678-1881
E- mail: bm3003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ซับสมอทอด
128-129 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1221, 0-5673-1559
โทรสาร 0-5673-1221, 0-5673-1559
E- mail: bm3004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หล่มเก่า
580 หมู่ที่ 5 ถ.นฤพัฒน์ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสาร 0-5670-9238, 0-5674-7185
E- mail: bm3005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วิเชียรบุรี
908 หมู่ที่ 13 ถ.บุศราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสาร 0-5675-4058, 0-5679-1444
E- mail: bm3006@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชนแดน
1101 หมู่ที่ 12 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5679-8822
E- mail: bm3008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
929 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2564-5
โทรสาร 0-5671-2565
E- mail: bm3009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดท่าพล
38/1 ม.12 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร. 0-5673-6575
โทรสาร 0-5673-6574
E- mail: bm3010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หล่มสัก
เลขที่ 70 ถนนสามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
67110
โทร. 0-5670-4855
โทรสาร 0-5670-4856
E- mail: bm3011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรสาร 0-5525-8557
E-mail: bm2701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะปราง
262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสาร 0-5524-1524
E-mail: bm2708@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นางพญา
902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5525-8572
โทรสาร 0-5525-8572,0-5524-8772
E-mail: bm2703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางระกำ�
57/1 หมู่ที่ 7 ต.บางระกำ� อ.บางระกำ� จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511
โทรสาร 0-5537-1039
E-mail: bm2707@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มิตรภาพ
16/113-114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8762-3
โทรสาร 0-5524-8762
E-mail: bm2710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วัดโบสถ์
289-289/1 หมู่ที่ 4 ถ.วัดโบสถ์-แควน้อย ต.วัดโบสถ์
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 0-5536-1388
โทรสาร 0-5536-1389
E-mail: bm2711@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางกระทุ่ม
146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5529-6351
โทรสาร 0-5539-1122
E-mail: bm2704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทรัพย์ ไพรวัลย์
222/1-3 หมู่ที่ 7 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โทร. 0-5529-3243-4
โทรสาร. 0-5529-3243
E-mail: bm2713@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองตม
953/3 หมูท่ ่ี 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โทร. 0-5536-6150
โทรสาร. 0-5536-6151
E-mail: bm2714@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เนินมะปราง
643 หมูท่ ่ี 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โทร. 0-5539-9498
โทรสาร. 0-5539-9499
E-mail: bm2717@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังโป่ง
688 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
โทร. 0-5692-3649-50
โทรสาร 0-5692-3649 ต่อ 15
E- mail: bm3012@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิษณุโลก
ห้องเลขที่ 2CR204/1A-1B ชั้น 2 บิ๊กซี พิษณุโลก
เลขที่ 939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5530-2282-3
โทรสาร. 0-5530-2282
E-mail: bm2712@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพุเตย
199-199/2 ม. 3 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โทร. 0-5679-7850
โทรสาร 0-5679-7851
E- mail: bm3013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง
เลขที่ 444 หมู่6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5533-0424
โทรสาร 0-5533-0425
E-mail: bm2718@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุโขทัย
94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร 0-5561-0487 , 0-5561-1545
โทรสาร 0-5561-1545
E-mail: bm2601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาค้อ
98/1-2 หมู่ที่8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทร. 0-5671-3313
โทรสาร E- mail: bm3014@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 2

517 หมูท่ ่ี 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1798-9
โทรสาร 0-5531-1798-9
E-mail: loan8230@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวรรคโลก
66 ถ.จรดวิถถี อ่ ง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสาร 0-5564-1613
E-mail: bm2602@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ หล่มสัก
119 ถนนวจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1803
โทรสาร 0-5670-1803
E- mail: bm3011@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรหมพิราม
271-2 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสาร 0-5536-9063
E-mail: bm2702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสำ�โรง
243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสำ�โรง
จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสาร 0-5568-1636
E-mail: bm2603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังทอง
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร.0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสาร 0-5531-1427
E-mail: bm2705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสัชนาลัย
690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสาร 0-5567-1479
E-mail: bm2604@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
โทรสาร 0-5538-9027
E-mail: bm2706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งเสลี่ยม
187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้าอำ�เภอ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสาร 0-5565-9192
E-mail: bm2605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชาติตระการ
116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงคราม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1448
โทรสาร 0-5538-1448
E-mail: bm2709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กงไกรลาศ
66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1031, 0-5569-1232
โทรสาร 0-5569-1232
E-mail: bm2606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 7
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5540-3699, 0-5540-3665, 0-5540-3667,
0-5540-3668
โทรสาร 0-5540-3664, 0-5540-3668
E-mail: rm7@gsb.or.th , rm7a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1

902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-3710, 0-5524-8984, 0-55248985
โทรสาร 0-5524-8984, 0-5524-3710
E-mail: loan8229@ gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย

94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-3032, 0-5561-0063
โทรสาร 0-5561-3032 ต่อ 24
E-mail: loan8231@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา คีรีมาศ
20 หมู่ 16 ถ.กำ�แพงเพชร-สุโขทัย ต.โตนด อ.คีรีมาศ
จ.สุโขทัย 64160
โทร. 0-5569-3161
โทรสาร 0-5569-3162
E-mail: bm2607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี กำ�แพงเพชร
ห้องเลขที่ 2CR201 ชัน้ 2 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี กำ�แพงเพชร
เลขที่ 613/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-3861
โทรสาร 0-5585-3862
E-mail: bm2906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ตาก
ห้องเลขที่ GCR 112 ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี ตาก
เลขที่ 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร 0-5589-2398
โทรสาร 0-5589-2389
E-mail: bm2807@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านด่านลานหอย
49/3 หมูท่ ่ี 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทร. 0-5568-9172-3
โทรสาร. 0-5568-9173
E-mail: bm2608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ
60/1 หมูท่ ่ี 6 ถ.กำ�แพงเพชร-พิษณุโลก ต.ลานกระบือ อ.ลาน
กระบือ จ.กำ�แพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร 0-5576-9472
E-mail: bm2907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพาเจริญ
7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
โทร. 0-5553-6536
โทรสาร. 0-5553-6537
E-mail: bm2808@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีนคร
81-83 หมู่ที่ 3 ถนนศรีนคร-ปลายราง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย 64180
โทร. 0-5565-2386-7
โทรสาร. 0-5565-2387
E-mail: bm2609@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนจรดวิถีถ่อง
242-242/1 ถนนจรดวิถถี อ่ ง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. 0-5561-0081
โทรสาร. 0-5561-0082
E-mail: bm2610@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกำ�แพงเพชร

160/12 หมูท่ ่ี 5 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9141
โทรสาร 0-5579-9141 ต่อ 16
E-mail: loan8232@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กำ�แพงเพชร
30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136
โทรสาร 0-5571-1136 ต่อ 15
E-mail: bm2901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พรานกระต่าย
5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ.กำ�แพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1507, 0-5576-1403
โทรสาร 0-5576-1403
E-mail: bm2902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สลกบาตร
1012 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสาร 0-5577-1400 ต่อ 16
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
โทรสาร 0-5578-1437 ต่อ 12
E-mail: bm2904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลานกระบือ
60/1 หมู่ที่ 6 ถนนกำ�แพงเพชร-พิษณุโลก ต.ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.กำ�แพงเพชร 62170
โทร. 0-5576-9473
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5579-9639
E-mail: bm2905@gsb.or.th

20

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส ขาณุวรลักษบุรี
ห้องเลขที่ 102 ชั้น G ภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส
ขาณุวรลักษบุรี
เลขที่ 435 หมู่ 5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำ�แพงเพชร 62140
โทร 0-5577-2049
โทรสาร 0-5577-2050
E-mail: bm2908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองลาน
เลขที่ 225/4-6 ม.4 ต.คลองน้�ำ ไหล อ.คลองลาน
จ.กำ�แพงเพชร 62180
โทร. 0-5578-6306
โทรสาร 0-5578-6307
E-mail: bm2909@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตตาก

299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-4404-5
โทรสาร 0-5553-4405
E-mail: loan8233@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่สอด
299/4 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร.0-553-1084, 0-5554-2547
โทรสาร 0-5553-1084
E-mail: bm2802@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตาก
319 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1147
โทรสาร 0-5551-1147
E-mail: bm2801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ระมาด
205/1 ม.4 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
จ.ตาก 63140
โทร. 0-5558-1175
โทรสาร 0-5558-1175
E-mail: bm2803@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พบพระ
99/5 หมู่ที่ 15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทร. 0-55804-241
โทรสาร 0-55804-241
E-mail: bm2804@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุ้มผาง
495 ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โทร. 0-5556-1600
โทรสาร 0-5556-1601
E-mail: bm2805@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาก
98 หมู่ที่ 8 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทร. 0-5559-1511
โทรสาร 0-5559-1522
E-mail: bm2806@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าสองยาง
เลขที่ 127/2 หมู่ 2 ถ.ประชาสามัคคี ต.แม่ต้าน
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โทร. 0-5558-9198
โทรสาร 0-5558-9199
E-mail: bm2809@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน แม่สอด
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ แม่สอด ชั้น 2
ห้องเลขที่ 204
เลขที่ 99/115 ถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-0439
โทรสาร 0-5553-0439
E-mail: bm2810@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์

192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5540-3734
โทรสาร 0-5540-3735
E-mail: loan8234@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองโพ
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5544-0799
โทรสาร 0-5540-3881
E-mail: bm3705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุตรดิตถ์
212/9 ถ.สำ�ราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5541-2911, 0-5541-6955
โทรสาร 0-5541-1063
E-mail: bm3701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พิชัย
190/1 หมูท่ ่ี 3 ถ.มหาธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสาร 0-5542-1032
E-mail: bm3702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลับแล
180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสาร 0-5543-1073
E-mail: bm3703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตรอน
78/12 หมูท่ ่ี 2 ถ.รพช. ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5582-5781, 0-5582-5783
โทรสาร 0-5582-5781
E-mail: bm3704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�ปาด
26/3 หมูท่ ่ ี 4 ถ.กงไกรลาศ ต.แสนตอ อ.น้�ำ ปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสาร 0-5548-1117
E-mail: bm3706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มุขศาลา
9 ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7577
โทรสาร 0-5541-7477
E-mail: bm3707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าปลา
141/16-18 หมู่ 1 ถ.สายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.ร่วมจิต
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร. 0-5540-6125
โทรสาร 0-5540-6124-5
E-mail: bm3708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช้างคลาน
164/101-102 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100
โทร. 0-5327-6758-9
โทรสาร 0-5327-6758-9 ต่อ 15
E- mail: bm3427@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่โจ้
9 หมู่ที่ 9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394
โทรสาร 0-5335-3394 ต่อ 18
E- mail: bm3421@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทองแสนขัน
เลขที่ 154-154/1 หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์ 53230
โทร. 0-5541-8230
โทรสาร 0-5541-8320
E-mail: bm3709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิมมานเหมินทร์
15-15/1 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-4657-8
โทรสาร 0-5321-4658
E- mail: bm3426@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันทราย
307 หมูท่ ่ี 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-1768
โทรสาร 0-5349-2973
E- mail: bm3409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ช้างม่อย
196, 198 ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-5521-2
โทรสาร 0-5323-5521-3
E- mail: bm3429@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มีโชคพลาซ่า
ห้อง F1 TS1-F1 TS2 ชั้น 1 โครงการมีโชคพลาซ่า
เลขที่ 206 หมู่ที่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5323-0131-2, 0-5323-0110
โทรสาร 0-5323-0110 ต่อ 10
E- mail: bm3428@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฟากท่า
เลขที่ 123 หมู่ 1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
โทร. 0-5548-9423
โทรสาร 0-5548-9425
E-mail: bm3710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 8
4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรสาร 0-5311-6275
E- mail: rm8@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1

67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1524-5, 0-5322-4267-8
โทรสาร 0-5321-1524-5, 0-5322-4267-8 ต่อ 22
E- mail: loan8235@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประตูช้างเผือก
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1920, 0-5321-2409
โทรสาร 0-5322-1920, 0-5321-2409 ต่อ 5
E- mail: bm3408@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงใหม่
18-24 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
โทรสาร 0-5323-4068 ต่อ 24
E- mail: bm3401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ
312 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสาร 0-5323-3057 ต่อ 15
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
โทรสาร 0-5314-0144 ต่อ 15
E- mail: bm3415@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนทิพย์เนตร
96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1
โทรสาร 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.หายยา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
โทรสาร ชั้น G 0-5327-0943, ชั้น 3 0-5390-4129
E- mail: bm3425@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา
ศูนย์การค้าพรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์ ชั้น 2
เลขที่ 192 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5314-2635
โทรสาร 0-5314-2636
E- mail: bm3435@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 3 ห้อง 347
หมูท่ ่ี 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5328-8924
โทรสาร. 0-5328-8925
E- mail: bm3438@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ่อสร้าง
276-276/1 หมูท่ ่ี 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9292-3
โทรสาร 0-5333-9292-3 ต่อ 4
E- mail: bm3431@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามแยกสันทราย
225/5-6 หมูท่ ่ี 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2289-90
โทรสาร. 0-5349-2289-90 ต่อ 5
E- mail: bm3432@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส คำ�เที่ยง
เทสโก้โลตัสคำ�เทีย่ ง ชัน้ 1 เลขที่ 19 ถ.ตลาดคำ�เทีย่ ง ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5321-5166-7
โทรสาร 0-5321-5166
E- mail: bm3437@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3

ธนาคารออมสินสาขา เม-ญ่าเชียงใหม่
ห้างเม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิง้ เซนเตอร์ ชัน้ 3 (ห้องเลขที่ 325)
เลขที่ 55/5 หมู่ 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5208-1586
โทรสาร 0-5208-1587
E- mail: bm3440@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หางดง
288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสาร 0-5344-2071-2 ต่อ 22
E- mail: bm3416@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2

39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5266, 0-5349-5331
โทรสาร 0-5349-5266, 0-5349-5331 ต่อ 5
E- mail: loan8236@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันป่าตอง
515 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5331-1085
โทรสาร 0-5331-1085 ต่อ 15
E- mail: bm3402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอยสะเก็ด
39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-507
โทรสาร 0-5349-5507 ต่อ 18
E- mail: bm3411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สารภี
21/1 หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรสาร 0-5332-1251 ต่อ 16
E- mail: bm3404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5389-2642
โทรสาร 0-5322-1807 ต่อ 15
E- mail: bm3405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จอมทอง
175/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1148
โทรสาร 0-5334-1148 ต่อ 16
E- mail: bm3407@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บวกครกหลวง
4 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสาร 0-5311-6276-7 ต่อ 4
E- mail: bm3413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ฮอด
479 หมู่ที่ 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364-6
โทรสาร 0-5346-1364-6
E- mail: bm3422@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สันกำ�แพง
8 หมู่ที่ 8 ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.สันกำ�แพง อ.สันกำ�แพง
จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1200, 0-5333-1008
โทรสาร 0-5333-1200, 0-5333-1008
E- mail: bm3403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อมก๋อย
102 หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209-10
โทรสาร 0-5346-7209-10 ต่อ 15
E- mail: bm3423@gsb.or.th

288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2253, 0-5344-1544
โทรสาร 0-5344-2253, 0-5344-1544 ต่อ 22
E- mail: loan8237@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ดอยเต่า
178/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรสาร 0-5346-9023
E- mail: bm3424@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พร้าว
303 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทร. 0-5347-4141-2, 0-5345-9268
โทรสาร 0-5347-4141, 0-5345-9268 ต่อ 16
E- mail: bm3420@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี หางดง
ห้องเลขที่ GCR129/1 บริเวณชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
เลขที่ 433/4-5 หมู่ที่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100
โทร. 0-5344-7828-9
โทรสาร 0-5344-7828-9 ต่อ 12
E- mail: bm3430@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่อาย
2 หมู่ที่ 7 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทร.0-5345-9268-9
โทรสาร 0-5345-9268-9 ต่อ 14
E- mail: bm3433@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่แจ่ม
9/2-3 หมู่ที่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-485225
โทรสาร 053-485226
E- mail: bm3434@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่วาง
4/10-12 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. 0-5348-9448-9
โทรสาร 0-5348-9448-9
E- mail: bm3436@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ แม่เหียะ
ชั้น 2 ห้องเลขที่ D2 ศูนย์การค้ามะลิเพลส
เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50100
โทร. 0-5311-1209
โทรสาร 0-5311-1209
E- mail: bm3430@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 4

114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
50180
โทร. 0-5329-0098, 0-5329-0100
โทรสาร 0-5329-0098, 0-5329-0100 ต่อ 26
E- mail: loan8238@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ริม
114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรสาร 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 16
E- mail: bm3410@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฝาง
55 หมู่ที่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209
โทรสาร 0-5345-1153, 0-5345-1209 ต่อ 16
E- mail: bm3406@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่แตง
193/1 หมู่ที่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312, 0-5347-1234
โทรสาร 0-5347-1312, 0-5347-1234 ต่อ 16
E- mail: bm3412@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงดาว
399 หมู่ที่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสาร 0-5345-5243 ต่อ 11
E- mail: bm3417@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไชยปราการ
38/11 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
50320
โทร. 0-5345-7040, 0-5387-0951
โทรสาร 0-5345-7040 ต่อ 14
E- mail: bm3419@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เวียงแหง
123 ม.3 ถ.เมืองงาย-เปียงหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม่ 50350
โทร. 0-5347-7077
โทรสาร 0-5347-7123
E- mail: bm3439@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลำ�พูน

145 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
(สำ�นักงานชั่วคราว ระยะเวลาประมาณ 3 ปี)
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสาร 0-5356-3397-8 ต่อ 25 (สำ�นักงานชั่วคราว)
E- mail: loan8239@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลำ�พูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5351-1056
โทรสาร 0-5351-1056 ต่อ 12
E- mail: bm3601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ป่าซาง
367 หมูท่ ่ี 1 ถ.ลำ�พูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำ�พูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5368-1168, 0-5368-1992 ต่อ 15
E- mail: bm4101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่ฮ่องสอน
28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ� ต.จองคำ� อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรสาร 0-5361-1029, 0-5361-2143
E- mail: bm4102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปาย
485/3-4 หมู่ที่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9906, 0-5369-9805
โทรสาร 0-5369-9906, 0-5369-9805
E- mail: bm4103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมลำ�พูน
107/17-18 หมูที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5358-2098-9
โทรสาร 0-5358-2098-9 ต่อ 17
E- mail: bm3604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านโฮ่ง
115/1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำ�พูน
51130
โทร. 0-5398-0200-1
โทรสาร 0-5398-0200-1 ต่อ 16
E- mail: bm3605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ลาน้อย
73/3 ม.1 ถ.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ต.แม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
โทร. 0-5368-9421-2
โทรสาร 0-5368-9421-2
E- mail: bm4104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาดลำ�พูนจตุจักร
เลขที่ 381/4-5 หมูท่ ่ี 18 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-3813
โทรสาร 0-5309-3813-4 ต่อ 19
E- mail: bm3606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำ�พูน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) สาขาลำ�พูน
ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR134
เลขที่ 200 หมูท่ ่ี 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน 51000
โทร. 0-5309-1801-2
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5369-1221
E- mail: bm4102@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 9
254 หมู่ 3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5372-7160, 0-5372-7163
โทรสาร 0-5372-7150
E- mail: rm9@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลำ�ปาง 1

71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5423-1062 , 0-5422-2056
โทรสาร 0-5423-1062
E- mail: loan8240@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สบตุ๋ย
71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรสาร 0-5422-3125
E- mail: bm3506@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ปาง
15 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสาร 0-5422-7009
E- mail: bm3501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แจ้ห่ม
314/4 หมูท่ ่ี 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้หม่ อ.แจ้หม่ จ.ลำ�ปาง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสาร 0-5427-1192
E- mail: bm3507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังเหนือ
559 หมูท่ ่ี 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำ�ปาง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรสาร 0-5427-9099
E- mail: bm3508@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซีลำ�ปาง
ห้องเลขที่ 2 CR 213 ชั้น 2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.
(สาขาลำ�ปาง)
เลขที่ 65 ถ.ไฮเวย์ล�ำ ปาง-งาว ต.สบตุย๋ อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร.0-5423-1798, 0-5423-1799
โทรสาร 0-5423-1799
E- mail: bm3510@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง
ห้องเลขที่ 225 ชัน้ 2 โซนธนาคาร ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง
เลขที่ 319 ถนนไฮเวย์ ลำ�ปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง
จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5481-1849
โทรสาร 0-5481-1849
E- mail: bm3512@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�โท้ง
267/7 ม.5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100
โทร. 0-5422-2250, 0-5422-2299
โทรสาร 0-5422-2250
E- mail: bm3513@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตลำ�ปาง 2

441 หมูท่ ่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำ�ปาง 52130
โทร. 0-5428-2253
โทรสาร 0-5428-2273
E- mail: loan8241@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะคา
441 หมูท่ ่ี 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำ�ปาง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสาร 0-5428-2017
E- mail: bm3502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา งาว
218 หมูท่ ่ี 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำ�ปาง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสาร 0-5426-1244
E- mail: bm3503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เถิน
129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำ�ปาง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสาร 0-5429-1189
E- mail: bm3504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้างฉัตร
116/1 ม.6 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร
จ.ลำ�ปาง 52190
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสาร 0-5426-9120
E- mail: bm3505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เด่นชัย
672 หมูท่ ่ี 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทร.0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสาร 0-5461-3020
E- mail: bm3802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าวังผา
651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสาร 0-5479-9110
E- mail: bm3905@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สอง
4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเคราะห์ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสาร 0-5459-1626
E- mail: bm3803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่จริม
243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสาร 0-5476-9077
E- mail: bm3906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ร้องกวาง
53/1 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสาร 0-5459-7295
E- mail: bm3804@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี แพร่
ชัน้ G OUT ส่วนบาร์ซาร์ บริเวณด้านหน้าของห้างฯบิก๊ ซี
จ.แพร่
เลขที่ 600 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5453-2833-4
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5458-3227
E- mail: bm3807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งโฮ้ง
307/6 ม. 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุง่ โฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5452-4277
โทรสาร 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
โทรสาร 0-5458-9089
E- mail: bm3809@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ทะ
23 หมูท่ ่ี 3 ถ.แม่ทะ-ลำ�ปาง ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำ�ปาง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสาร 0-5433-1566
E- mail: bm3509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินเขตน่าน
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-5530
โทรสาร 0-5477-5484
E- mail: loan8243@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่เมาะ
548/1 หมู่ที่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำ�ปาง 52220
โทร. 0-5426-6100, 0-5426-6095
โทรสาร 0-5426-6100
E- mail: bm3511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา น่าน
478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรสาร 0-5471-0252
E- mail: bm3901@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตแพร่

492 หมูท่ ่ี 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463 ,0-5454-4163
โทรสาร 0-5454-3463
E- mail: loan8242@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงสา
464 หมูท่ ่ี 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสาร 0-5478-1175
E- mail: bm3902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเม่น
492 หมูท่ ่ี 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โทร.0-5463-1637,0-5454-1496
โทรสาร 0-5454-1496
E- mail: bm3805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปัว
165 หมู่ที่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสาร 0-5479-1241
E- mail: bm3903@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แพร่
76 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5488, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรสาร 0-5462-7343
E- mail: bm3801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาน้อย
316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสาร 0-5478-9127
E- mail: bm3904@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขที่ 155 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5477-1626
โทรสาร 0-5477-1627
E- mail: bm3907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงกลาง
73-73/1 หมู่ที่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
โทร. 0-5479-7534-5
โทรสาร 0-5479 -7534-5 ต่อ 11
E- mail: bm3908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งช้าง
105-105/1 ม. 1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
โทร. 0-5479-5445
โทรสาร 0-5479-5444
E- mail: bm3909@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สองแคว
130/1-3 ม. 5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160
โทร. 0-5477-7066
โทรสาร 0-5477-7077
E- mail: bm3910@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เฉลิมพระเกียรติ
298,298/1 ม. 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
โทร. 0-5469-3525-6
โทรสาร 0-5469-3526
E- mail: bm3911@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพะเยา

106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1842
โทรสาร 0-5449-1843
E- mail: loan8244@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พะเยา
20 ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5443-1043
โทรสาร 0-5448-1390
E- mail: bm4201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงคำ�
457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ� จ.พะเยา 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสาร 0-5445-1976
E- mail: bm4202@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จุน
92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ� อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 0-5442-0387
โทรสาร 0-5445-9229
E- mail: bm4203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปง
200 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทร. 0-5442-9497
โทรสาร 0-5449-7230
E- mail: bm4204@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ดอกคำ�ใต้
106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5449-1480
โทรสาร 0-5441-8276
E- mail: bm4205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เชียงแสน
718 หมูท่ ่ ี 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสาร 0-5365-0812
E- mail: bm4008@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยพะเยา
211-211/1 หมูท่ ่ี 16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5487-0167
โทรสาร 0-5487-0168
E- mail: bm4206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5391-2441-2
โทรสาร 0-5391-2443
E- mail: bm4010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่ ใจ
65 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โทร. 0-5449-9661
โทรสาร 0-5449-9660
E- mail: bm4207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ห้องเลขที่ 230 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
99/9 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
57000
โทร. 0-5317-9853
โทรสาร 0-5317-9854
E- mail: bm4011@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตเชียงราย

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1430
โทรสาร 0-5371-1430
E- mail: loan8245@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กลางเวียง
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสาร 0-5371-5080
E- mail: bm4009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงราย
513 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710
โทรสาร 0-5371-1774 ต่อ 12
E- mail: bm4001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พาน
2097 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1910, 0-5372-1524
โทรสาร 0-5372-1910 ต่อ 13, 0-5372-1524
E- mail: bm4002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เวียงเชียงรุ้ง
236 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทร. 0-5395-3169
โทรสาร 0-5395-3168
E- mail: bm4012@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แม่สรวย
18 ม.7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร. 0-5378-6241
โทรสาร 0-5378-6242
E- mail: bm4013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านดู่
213/1-2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5315-1615
โทรสาร 0-5315-1616
E- mail: bm4014@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขุนตาล
81 ม. 2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7122
โทรสาร 0-5379-7123
E- mail: bm4015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา แม่จัน
6 หมู่ที่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
ธนาคารออมสินสาขา แม่ขะจาน
โทรสาร 0-5377-1456 ต่อ 15
137/3 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
E- mail: bm4003@gsb.or.th
โทร. 0-5378-9262
โทรสาร 0-5378-9263
ธนาคารออมสินสาขา แม่สาย
E- mail: bm4016@gsb.or.th
80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0-5373-1695, 0-5364-0781
หน่วยให้บริการ วัดร่องขุ่น
โทรสาร 0-5373-1695 ต่อ 15
เลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
E- mail: bm4004@gsb.or.th
จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5363-1009
ธนาคารออมสินสาขา เชียงของ
โทรสาร 0-5363-1009
142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
E- mail: bm4011@gsb.or.th
โทร. 0-5379-1153, 0-5379-1501
โทรสาร 0-5379-1153
หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
E- mail: bm4005@gsb.or.th
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9
ถนนพหลโยธิน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
ธนาคารออมสินสาขา เวียงป่าเป้า
โทร. 0-5377-6133
17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทรสาร 0-5377-6132
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
E- mail: bm4014@gsb.or.th
โทรสาร 0-5378-1494 ต่อ 16
E- mail: bm4006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทิง
38/2 หมูท่ ่ี 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527
โทรสาร 0-5379-5503 ต่อ 12
E- mail: bm4007@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินภาค 10

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6277, 0-4232-6622 ต่อ 2015
โทรสาร 0-4232-6276-7
E- mail: rm10@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6274 ต่อ 11-16
โทรสาร 0-4232-6274 ต่อ 11
E- mail: loan8246@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุดรธานี
108 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390
โทรสาร 0-4224-9778
E- mail: bm5801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านผือ
190 หมู่ที่ 10 ถ.ชนบทบำ�รุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234
โทรสาร 0-4228-1234 ต่อ 11
E- mail: bm5805@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�โสม
5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุสาวรีย์เมืองน้ำ�โสม ต.ศรีสำ�ราญ อ.น้ำ�โสม
จ.อุดรธานี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรสาร 0-4228-9289
E- mail: bm5808@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพศรี
559/25-27 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสาร 0-4222-1888
E- mail: bm5810@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ระชารักษา
85/2 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสาร 0-4224-3545
E- mail: bm5814@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บงคำ�
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6278
โทรสาร 0-4292-0141
E- mail: bm5816@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส นาดี อุดรธานี
118 หมู่ที่ 2 ถ.อุดร-หนองบัวลำ�ภู ต.นาดี อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4213-0607
โทรสาร 0-4213-0606
E- mail: bm5817@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี
214 /1 หมู่ 14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-1880, 0-4220-4914
โทรสาร 0-4220-4914
E- mail: bm5818@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุดจับ
323 หมูท่ ่ ี 1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โทร. 0-4229-3315
โทรสาร 0-4229-3316
E- mail: bm5819@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น 3 เลขที่ 320
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4292-1255
โทรสาร 0-4292-1254
E- mail: bm5820@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากชม
460 หมู่ที่ 1 ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ปากชม อ.ปากชม
จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรสาร 0-4288-1003
E- mail: bm5604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประชาราษฎร์
1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสาร 0-4271-4328 ต่อ 5
E- mail: bm5405@gsb.or.th

98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ราญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1555
โทรสาร 0-4226-1512 , 0-4226-1555 ต่อ 12
E- mail: loan8247@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านซ้าย
157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสาร 0-4289-1601
E- mail: bm5605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุสุมาลย์
154 หมูท่ ่ี 1 ต.กุสมุ าลย์ อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร 47210
โทร. 0-4276-9219
โทรสาร 0-4276-9218
E- mail: bm5406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองหาน
98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำ�ราญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรสาร 0- 4226-1153
E- mail: bm5803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูกระดึง
41/5 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทร. 0-4287-1469, 0-4287-1465
โทรสาร 0-4287-1465
E- mail: bm5606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กุมภวาปี
93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41110
โทร. 0-4233-4690-91
โทรสาร 0-4233-4691
E- mail: bm5802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเรือ
474 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร. 0-4289-9332, 0-4289-9336
โทรสาร 0-4289-9332 ต่อ 14
E- mail: bm5607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำ�ตากล้า
27 หมูท่ ่ี 11 ถนนทางหลวงหมายเลข 222 (พังโคน-บึงกาฬ)
ต.คำ�ตากล้า อ.คำ�ตากล้า จ.สกลนคร 47250
โทร. 0-4279-6550
โทรสาร 0-4279-6551
E- mail: bm5408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าลี่
233/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.ทรงฆะศิริ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โทร. 0-4288-9145
โทรสาร 0-4288-9091
E- mail: bm5608@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อากาศอำ�นวย
171 หมูท่ ่ี 1 ต.อากาศ อ.อากาศอำ�นวย จ.สกลนคร 47170
โทร. 0-4279-9230
โทรสาร 0-4279-9130
E- mail: bm5409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาอาน
188/1 ม.6 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทร. 0-4284-4644
โทรสาร 0-4284-4645
E- mail: bm5609@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สกลนคร
201-4 ชัน้ 2 ภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สกลนคร
ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4297-1718
โทรสาร 0-4297-1719
E- mail: bm5410@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยูดี ทาวน์ อุดรธานี
ตัง้ อยูช่ น้ั 1 ห้องเลขที่ M 103- 104 อาคาร M (The Next Zone)
บริษัท อุดรพลาซ่า จำ�กัด เลขที่ 99/9 ถนนทองใหญ่
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4293-2960
โทรสาร 0-4293-2977
E- mail: bm5822@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2

ธนาคารออมสินสาขา เพ็ญ
230 หมูท่ ่ี 8 ถ.อุดรธานี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสาร 0-4227-9262
E- mail: bm5806@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านดุง
261 หมู่ที่ 10 ถ.บริบาลดำ�ริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสาร 0-4227-1321
E- mail: bm5807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โนนสะอาด
347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น ต.โนนสะอาด
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสาร 0-4239-2618
E- mail: bm5813@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังสามหมอ
146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสาร 0-4238-7525
E- mail: bm5815@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีธาตุ
207 หมูท่ ่ี 8 ถ.สมศิริ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โทร. 0-4238-2173
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4281-3006 ต่อ 20
E- mail: bm5601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงคาน
371/1 ม.1 ถ.มลิวรรณ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสาร 0-4282-1020
E- mail: bm5602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วังสะพุง
369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสาร 0-4284-1376 ต่อ 20
E- mail: bm5603@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสกลนคร

1707 ชัน้ 3 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-6658
โทรสาร 0-4271-6658 ต่อ 13
E- mail: loan8249@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สกลนคร
1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสาร 0-4271-1009 ต่อ 21
E- mail: bm5401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านม่วง
5 หมูท่ ่ี 1 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โทร. 0-4279-4524
โทรสาร 0-4279-4478
E- mail: bm5407@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครพนม

34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร.0-4251-4767-8
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4251-3006
E- mail: bm5501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ธาตุพนม
301 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280
โทรสาร 0-4254-1280
E- mail: bm5502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สว่างแดนดิน
374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสาร 0-4272-1065 ต่อ 19
E- mail: bm5402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าอุเทน
69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
48120
โทร. 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรสาร 0-4258-1259
E- mail: bm5503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วานรนิวาส
353 หมู่ที่ 4 ถ.เดื่อเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรสาร 0-4279-1127 ต่อ 5
E- mail: bm5403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาแก
443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสาร 0-4257-1229
E- mail: bm5504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พังโคน
76/12 หมู่ที่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสาร 0-4277-1177 ต่อ 21
E- mail: bm5404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพง
16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสาร 0-4259-1403
E- mail: bm5505@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ศรีสงคราม
403 หมูท่ ่ี 1 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสาร 0-4259-9233
E- mail: bm5506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังคม
218 หมูท่ ่ี 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
โทร. 0-4244-1258 , 0-4244-1259
โทรสาร 0-4244-1258
E- mail: bm5311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เรณูนคร
81 หมูท่ ่ี 2 ถ.ธาตุนอ้ ย-นาเหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร
จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรสาร 0-4257-9508
E- mail: bm5507@gsb.or.th

89 หมูท่ ่ี 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2040
โทรสาร 0-4231-2041
E- mail: loan8302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซกา
264 หมูท่ ่ี 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสาร 0-4248-9110
E- mail: bm7704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาหว้า
127/2 หมูท่ ่ี 4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โทร. 0-4259-7282
โทรสาร 0-4259-7282
E- mail: bm5508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวลำ�ภู
89 หมูท่ ่ี 3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสาร 0-4231-2165
E- mail: bm7601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โซ่พิสัย
509 หมูท่ ่ี 3 ต.โซ่ อ.โซ่พสิ ยั จ.บึงกาฬ 38170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสาร 0-4248-5215
E- mail: bm7705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพนสวรรค์
575 หมูท่ ่ี 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โทร. 0-4259-5399, 0-4259-5400
โทรสาร 0-4259-5400
E- mail: bm5509@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีบุญเรือง
164/1 หมูท่ ่ี 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญุ เรือง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสาร 0-4235-3373 ต่อ 12
E- mail: bm7602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลาปาก
151 หมูท่ ่ี 2 ถ.ปลาปาก-โนนชมภู ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก
จ.นครพนม 48160
โทร. 0-4258-9308
โทรสาร 0-4258-9309
E- mail: bm5510@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตหนองคาย

736-738 ถ.มีชยั ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสาร 0-4242-2979 ต่อ 11
E- mail: loan8251@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองคาย
736-738 ถ.มีชยั ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสาร 0-4241-1510
E- mail: bm5301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าบ่อ
382 หมูท่ ่ี 3 ถ.สันติสขุ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โทร. 0-4243-1025
โทรสาร 0-4243-1025
E- mail: bm5302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพนพิสัย
66 หมูท่ ่ี 13 ถ.พิสยั สรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย
43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสาร 0-4247-1243
E- mail: bm5303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีเชียงใหม่
440 หมูท่ ่ี 1 ถ.ประชาอุทศิ ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสาร 0-4245-1025 ต่อ 12
E- mail: bm5304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อัศวรรณ ช้อปปิ้ง
คอมเพล็กซ์ หนองคาย
(เดิมเป็นสาขาสะพานมิตรภาพหนองคาย )
ย้ายเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 59
ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิง้ คอมเพล็กซ์ 1 เลขที่ 308 หมูท่ ่ี 10
ถ.มิตรภาพ ต.โพธิช์ ยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-1435
โทรสาร 0-4242-1428
E- mail: bm5310@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำ�ภู

ธนาคารออมสินสาขา โนนสัง
13 หมูท่ ่ี 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ�ภู
39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรสาร 0-4237-5325
E- mail: bm7603@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นากลาง
209 หมูท่ ่ี 14 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสาร 0-4235-9268 ต่อ 11
E- mail: bm7604@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา
155-155/1 หมูท่ ่ี 6 ถ.พระไชยเชษฐา ต.สุวรรณคูหา
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำ�ภู 39270
โทร. 0-4237-2522
โทรสาร 0-4237-2521
E- mail: bm7605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาวัง
234 ม.1 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นาเหล่า อ.นาวัง
จ.หนองบัวลำ�ภู 39170
โทร. 0-4200-4085
โทรสาร 0-4200-4085
E- mail: bm7606@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ

142 หมูท่ ่ี 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พสิ ยั ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7296
โทรสาร 0-4248-7296
E- mail: loan8301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บึงกาฬ
45 หมูท่ ่ี 1 ถ.บำ�รุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทร. 0-4249-1213, 0-4249-1444
โทรสาร 0-4249-1213
E- mail: bm7701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พรเจริญ
142 หมูท่ ่ี 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พสิ ยั ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ 38180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสาร 0-4248-7058
E- mail: bm7702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากคาด
161 หมูท่ ่ี 5 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ 38190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสาร 0-4248-1107
E- mail: bm7703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 11
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629
โทรสาร 0-4323-6629, 043-243487
E- mail: rm11@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1

293 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7957-8
โทรสาร 0-4323-7957
E- mail: loan8252@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการ
293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสาร 0-4324-4945 ต่อ 17
E- mail: bm5011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขอนแก่น
248 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-1122, 0-4322-0575,
0-4322-0765
โทรสาร 0-4322-5190
E- mail: bm5001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านไผ่
713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-2683
โทรสาร 0-4327-2683
E- mail: bm5002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�พอง
309-312 ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น้�ำ พอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสาร 0-4343-1441
E- mail: bm5005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มะลิวัลย์
180/1 หมู่ 16 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรสาร 0-4323-7892
E- mail: bm5008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กระนวน
138/3 ถ.นิมติ เมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรสาร 0-4325-1252 ต่อ 11
E- mail: bm5009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีจันทร์
110/11-12 ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4322-3044
โทรสาร 0-4322-3044
E- mail: bm5010@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ห้อง 202 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4328-8435, 0-4328-8436, 0-4332-1568
โทรสาร 0-4328-8435
E- mail: bm5014@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองสองห้อง
361 หมูท่ ่ี 1 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น 40190
โทร. 0-4349-1767
โทรสาร 0-4349-1757
E- mail: bm5015@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คอนสวรรค์
44/8 หมูท่ ่ี 13 ถ.ลาดใหญ่-แก้งคร้อ ต.คอนสวรรค์
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โทร. 0-4486-7659-60
โทรสาร 0-4486-7660
E- mail: bm4708@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อุบลรัตน์
45 หมูท่ ่ี 4 ถ.หน้าเขือ่ นอุบลรัตน์ ต.เขือ่ นอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277
โทรสาร 0-4344-6010
E- mail: bm5013@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สีชมพู
202/15-16 ถ.ชุมแพ-อุดรธานี หมูท่ ่ี 10 ต.วังเพิม่ อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 0-4339-9005, 0-4339-9023
โทรสาร 0-4339-9023 ต่อ 6
E- mail: bm5018@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวระเหว
567/1-2 หมูท่ ่ี 8 ถ.จัตรุ สั -หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 0-4489-7034, 0-4489-7041
โทรสาร 0-4489-7034
E- mail: bm4709@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องเลขที่ 222-224 บริเวณชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ 2
(คอมเพล็กซ์)
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-4217-18
โทรสาร 0-4320-4218
E- mail: bm5016@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองเรือ
76 หมูท่ ่ี 1 ถ.มะลิวลั ย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
40210
โทร. 0-4329-4105
โทรสาร 0-4329-4106
E- mail: bm5020@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพสถิต
997-998 หมูท่ ่ี 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทร. 0-4485-5079
โทรสาร 0-4485-5080
E- mail: bm4710@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูน้ำ�ขอนแก่น
336/2-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2273-4
โทรสาร 0-4347-2274
E- mail: bm5017@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาสวนกวาง
245/5 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.คำ�ม่วง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น 40280
โทร. 0-4344-9700
โทรสาร 0-4344-9699
E- mail: bm5019@gsb.or.th

• ธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 2

427 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9602-4
โทรสาร 0-4328-9604
E- mail: loan8253@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มัญจาคีรี
427 หมู่ที่ 13 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสาร 0-4328-9504
E- mail: bm5006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พล
9 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสาร 0-4341-4875 ต่อ 6
E- mail: bm5003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมแพ
199/1 ม.8 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4329-2102 ต่อ 5
E- mail: bm5007@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภูผาม่าน
22 หมู่ที่ 1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6238, 0-4339-6239
โทรสาร 0-4339-6236-38 ต่อ 102
E- mail: bm5012@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ

151/9 ชัน้ 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4481-1719
E- mail: bm4701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ภูเขียว
20/1 หมูท่ ่ี 1 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555
โทรสาร 0-4486-1553
E- mail: bm4702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จัตุรัส
344 ถ.ชัยภูม-ิ สีคว้ิ ต.บ้านกอก อ.จัตรุ สั จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4485-1433, 0-4484-0721
โทรสาร 0-4485-1433
E- mail: bm4703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แก้งคร้อ
60 หมูท่ ่ี 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4488-2763, 0-4483-1572
โทรสาร 0-4483-1572
E- mail: bm4704@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกษตรสมบูรณ์
736 หมูท่ ่ี 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104
โทรสาร 0-4486-9104
E- mail: bm4705@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวแดง
304/2 ถ.พาณิชย์จ�ำ รูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4481-6667
E- mail: bm4707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บำ�เหน็จณรงค์
218 ม. 21 ต.บ้านเพชร อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. 0-4485-9363
โทรสาร 0-4485-9362
E- mail: bm4711@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านเขว้า
147-147/1 ถ.เทพนิมติ ร ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โทร. 0-4489-1300
โทรสาร 0-4489-1301
E- mail: bm4712@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม

445 ชัน้ 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสาร 0-4372-1268
E- mail: loan8255@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาสารคาม
445 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสาร 0-4372-3675
E- mail: bm5101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โกสุมพิสัย
136 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสาร 0-4376-1830
E- mail: bm5102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บรบือ
16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสาร 0-4377-1687
E- mail: bm5103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วาปีปทุม
69 ถ.กฤษมานิต ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120
โทร. 0-4379-9056, 0-4379-9385
โทรสาร 0-4379-9385
E- mail: bm5104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พยัคฆภูมิพิสัย
370 ถ.วิชติ ราษฎร์บ�ำ รุง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-1424, 0-4379-0098
โทรสาร 0-4379-0098 ต่อ 6
E- mail: bm5105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียงยืน
511 หมูท่ ่ี 5 ถ.เชียงยืนพัฒนา ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 0-4378-1328, 0-4378-1091
โทรสาร 0-4378-1091
E- mail: bm5106@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ท่าขอนยาง
337/1-2 หมู่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
44000
โทร. 0-4397-0044
โทรสาร 0-4397-0045
E- mail: bm5107@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อาจสามารถ
7 หมู่ที่ 7 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301
โทรสาร 0-4359-9075
E- mail: bm5208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาเชือก
65/18 ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม 44170
โทร. 0-4377-9458-9
โทรสาร 0-4377-9459
E- mail: bm5108@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทวาภิบาล
149/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-6752, 0-4351-6753
โทรสาร 0-4351-6753
E- mail: bm5209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยางตลาด
237 หมู่ที่ 20 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2
โทรสาร 0-4389-1582
E- mail: bm5706@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปทุมรัตต์
31 หมูท่ ่ี 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
45190
โทร. 0-4358-7617-8
โทรสาร 0-4358-7617 ต่อ 104
E- mail: bm5210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส กาฬสินธุ์
ห้อง 115 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์
เลขที่ 99/11 ถนนบายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-6941-2
โทรสาร 0-4381-6942
E- mail: bm5707@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชัน้ 1 เลขที่ 76/1-7
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4397-0501
โทรสาร 0-4397-0504
E- mail: bm5109@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด

125 ชัน้ 3 ถ.สุรยิ ะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
45000
โทร. 0-4351-8474, 0-4351-4098
โทรสาร 0-4351-4098
E- mail: loan8256@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ร้อยเอ็ด
125 ถ.สุรยิ ะเดชบำ�รุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรสาร 0-4351-1401 ต่อ 22
E- mail: bm5201@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณภูมิ
328 ม.2 ถ.ออมสินสงเคราะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4358-1401, 0-4358-0162
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4357-1194
E- mail: bm5203@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกษตรวิสัย
447 ม.1 ถ.ปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4353-3469
E- mail: bm5205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จตุรพักตรพิมาน
203 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
45180
โทร. 0-4356-1147,0-4356-1116
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4359-1091
E- mail: bm5207@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ชัย
258 หมูท่ ่ี 2 ต.ขามเปีย้ อ.โพธิช์ ยั จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร. 0-4356-7095
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4351-4163
E- mail: bm5213@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด
137 ม.3 ห้อง 216/1 โซนสถาบันการเงิน ชั้น 2
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด
ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4354-0947
โทรสาร 0-4354-0948
E- mail: bm5214@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์

190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-5800, 0-4381-1511
โทรสาร 0-4381-5800
E- mail: loan8257@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาฬสินธุ์
190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรสาร 0-4381-1704
E- mail: bm5701@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จ
165 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสาร 0-4386-1508
E- mail: bm5703@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กมลาไสย
25 หมู่ที่ 1 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9134, 0-4383-1338
โทรสาร 0-4383-1338
E- mail: bm5704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถีนานนท์
20/47 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสาร 0-4382-1154
E- mail: bm5705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำ�ม่วง
82/1-2 หมู่ที่ 10 ถ.ร่วมมิตรพัฒนา ต.ทุ่งคลอง อ.คำ�ม่วง
จ.กาฬสินธุ์ 46180
โทร. 0-4387-9553-4
โทรสาร 0-4387-9554
E- mail: bm5708@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าคันโท
158 หมู่ที่ 1 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
โทร.0-4387-7091, 0-4387-7099
โทรสาร 0-4387-7099
E- mail: bm5709@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองกุงศรี
201 หมู่ที่ 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
46220
โทร. 0-4388-1187
โทรสาร 0-4388-1186
E- mail: bm5711@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สหัสขันธ์
21 หมู่ที่ 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
โทร. 0-4387-1632-33
โทรสาร 0-4387-1633
E- mail: bm5712@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุฉินารายณ์
342 หมู่ที่ 13 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสาร 0-4385-1499
E- mail: bm5702@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาวง
292 หมู่ที่ 18 ถ.เขาวง-นาคู ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
46160
โทร. 0-4385-9711
โทรสาร 0-4385-9611
E- mail: bm5710@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร

122 ชั้น 2 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
โทร. 0-4261-2566
โทรสาร 0-4261-2576
E- mail: loan8303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มุกดาหาร
122 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสาร 0-4261-1069 ต่อ 23
E- mail: bm7301@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนยุทธภัณฑ์
101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0992
โทรสาร 0-4524-0992
E- mail: bm4412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิบูลมังสาหาร
5/5 ถ.หลวง ต.พิบลู อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1368
โทรสาร 0-4544-1586
E- mail: bm4403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คำ�ชะอี
2 หมูท่ ่ี 6 ต.น้�ำ เทีย่ ง อ.คำ�ชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โทร. 0-4269-1493
โทรสาร 0-4269-1497
E- mail: bm7303@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ ไทร
อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรสาร 0-4549-6147
E- mail: bm4409@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดชอุดม
49 หมูท่ ่ี 24 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
34160
โทร. 0-4536-1944
โทรสาร 0-4536-1130
E- mail: bm4405@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพรเพชร
70/32-33 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบญุ เรือง อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1251
โทรสาร 0-4261-1241
E- mail: bm7304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ศรีเมืองใหม่
133 ม.2 ต.นาคำ� อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โทร. 0-4539-9654
โทรสาร 0-4539-9655
E- mail: bm4413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขื่องใน
661 หมูท่ ่ี 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขือ่ งใน อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี
34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสาร 0-4539-1031
E- mail: bm4406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตาล
24 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสาร 0-4268-9315
E- mail: bm7302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี มุกดาหาร
ห้างบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขามุกดาหาร) เลขที่ 77/11
ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4266-1963
โทรสาร 0-4266-1962
E- mail: bm7306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมคำ�สร้อย
1 หมู่ที่ 5 ต.นิคมคำ�สร้อย อ.นิคมคำ�สร้อย จ.มุกดาหาร
49130
โทร. 0-4268-1193
โทรสาร 0-4268-1194
E- mail: bm7305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 12
เลขที่ 343 ชั้น 3 หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4260, 0-4542-4262, 0-4542-4267
โทรสาร 0-4542-4274, 0-4542-4278
E- mail: rm12@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1

1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4525-4545
โทรสาร 0-4525-4545
E- mail: loan8258@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุบลราชธานี
1 ชัน้ 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
โทรสาร 0-4524-3795 ต่อ 19
E- mail: bm4401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขมราฐ
50 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสาร 0-4549-1212
E- mail: bm4407@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนชยางกูร
779/7-8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4547-5931
โทรสาร 0-4547-5932
E- mail: bm4410@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตระการพืชผล
366/5-6 หมู่ที่ 4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
34130
โทร. 0-4548-1976
โทรสาร 0-4548-1977
E- mail: bm4411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ม่วงสามสิบ
246/5, 246/7, 474 หมูท่ ่ี 5 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
โทร. 0-4548-9464
โทรสาร 0-4548-9465
E- mail: bm4415@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี
อาคารสุนยี ท์ าวเวอร์ ห้องที่ 105 ชัน้ 1 เลขที่ 512/8
ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-7823
โทรสาร 0-4531-7833
E- mail: bm4417@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนแจ้งสนิท
319/4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-6984
โทรสาร 0-4531-6983
E- mail: bm4418@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี
ห้องเลขที่ 334 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4542-2368
โทรสาร 0-4542-2369
E- mail: bm4420@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนมดแดง
ณ ทีว่ า่ การอำ�เภอดอนมดแดง หมูท่ ่ี 12 ถนนคำ�ไฮใหญ่- ท่าศิลา
ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4530-8221
โทรสาร 0-4530-8222
E- mail: bm4421@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กุดข้าวปุ้น
286 หมู่ 1 ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี 34270
โทร. 0-4548-4156
โทรสาร 0-4548-4157
E- mail: bm4424@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2

140 ชัน้ 3 ถ.สถิตย์นมิ านกาล ต.วารินชำ�ราบ อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3440
โทรสาร 0-4532-3441
E- mail: loan8259@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วารินชำ�ราบ
140 ถ.สถิตย์นมิ านกาล ต.วารินชำ�ราบ อ.วารินชำ�ราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-3553
โทรสาร 0-4532-1760
E- mail: bm4404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นาจะหลวย
65 หมูท่ ่ี 11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
โทร. 0-4537-9250
โทรสาร 0-4537-9250
E- mail: bm4408@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา น้ำ�ยืน
49/1 ม.10 ต.ศรีวเิ ชียร อ.น้�ำ ยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1427
โทรสาร 0-4537-1428
E- mail: bm4414@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนสถลมาร์ค
270 หมูท่ ่ี 4 ต.แสนสุข อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-5110
โทรสาร 0-4542-5111
E- mail: bm4416@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โขงเจียม
711/11-3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โทร. 0-4535-1337
โทรสาร 0-4535-1338
E- mail: bm4419@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โนนผึ้ง
343 ม.9 ต.โนนผึง้ อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4542-4280
โทรสาร 0-4542-4281
E- mail: bm4422@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พิบูลมังสาหาร
ภายในอาคารบิ๊กซี มาร์เก็ต พิบูลมังสาหาร เลขที่
41/9 ถนนสถิตย์นิมานการ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1814
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4571-2463 ต่อ 16
E- mail: bm4501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เลิงนกทา
24 หมูท่ ่ี 1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1309, 0-4578-1008
โทรสาร 0-4578-1008
E- mail: bm4502@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา กุดชุม
409 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสาร 0-4578-9456
E- mail: bm4503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คำ�เขื่อนแก้ว
110/1 หมูท่ ่ี 2 ถ.เหลีย่ มประดิษฐ์ ต.ลุมพุก อ.คำ�เขือ่ นแก้ว
จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299, 0-4579-1300
โทรสาร 0-4579-1300
E- mail: bm4504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาชนะชัย
260 หมูท่ ่ี 8 ถ.เรืองแสนกรรฐ์ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร 35130
โทร. 0-4579-9274, 0-4579-9275
โทรสาร 0-4579-9274
E- mail: bm4505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อำ�นาจเจริญ
640 หมูท่ ่ี 19 ถ.เจริญผล ต.บุง่ อ.เมือง จ.อำ�นาจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036
โทรสาร 0-4551-1036
E- mail: bm7501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปทุมราชวงศา
103/7 หมูท่ ่ี 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
จ.อำ�นาจเจริญ 37110
โทร. 0-4546-5385
โทรสาร 0-4546-5386
E- mail: bm7502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลืออำ�นาจ
107 หมูท่ ่ี 2 ต.อำ�นาจ อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ 37000
โทร. 0-4554-7235
โทรสาร 0-4554-7243
E- mail: bm7503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนวิทยะธำ�รงค์
453/5, 453/6, 453/7 ถ.วิทยะธำ�รงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-4200
โทรสาร 0-4571-4200
E- mail: bm4506@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ

1042/9 ชัน้ 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-4000, 0-4564-3436
โทรสาร 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
โทรสาร 0-4561-2659
E- mail: bm4801@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กันทรลักษ์
59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำ�อ้อม อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสาร 0-4566-1822
E- mail: bm4802@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ขุนหาญ
52/2 หมู่ที่ 6 ถ.ขุนหาญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
33150
โทร. 0-4567-9046, 0-4563-7615
โทรสาร 0-4567-9046
E- mail: bm4805@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขุขันธ์
766 หมูท่ ่ี 6 ถ.ขุขนั ธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขนั ธ์
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสาร 0-4563-0505
E- mail: bm4806@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุทุมพรพิสัย
845 หมูท่ ่ี 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำ�แพง อ.อุทมุ พรพิสยั
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8296, 0-4563-8273
โทรสาร 0-4563-8296
E- mail: bm4807@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพา
444/2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-3766
โทรสาร 0-4561-3555
E- mail: bm4808@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ศรีสุวรรณ
เลขที่ 80 ม. 13 ถ.ทางหลวงชนบทหมายเลข 2349 ต.โดด
อ.โพธิศ์ รีสวุ รรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4560-4066
โทรสาร 0-4560-4065
E- mail: bm4809@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์

328/1-3 ชัน้ 3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. 0-4451-5916
โทรสาร 0-4451-5917
E- mail: loan8262@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุรินทร์
353/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. 0-4451-4227, 0-4451-1010
โทรสาร 0-4451-1010
E- mail: bm4601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปราสาท
1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
โทรสาร 0-4455-1738
E- mail: bm4605@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศีขรภูมิ
52 หมูท่ ่ี 2 ถ.เทพนิมติ ร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรนิ ทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสาร 0-4456-1286
E- mail: bm4602@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าตูม
237 หมูท่ ่ี 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499
โทรสาร 0-4459-1499
E- mail: bm4603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษี ไศล
39 หมูท่ ่ี 14 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสาร 0-4568-1050
E- mail: bm4803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตนบุรี
138 หมูท่ ่ี 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรนิ ทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรสาร 0-4459-9095
E- mail: bm4604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันทรารมย์
85/7 หมู่ที่ 14 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสาร 0-4565-1216
E- mail: bm4804@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ
213/1 หมูท่ ่ี 1 ถ.อภิสาร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร 0-4457-1395
E- mail: bm4606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ
213/1 หมูท่ ่ี 1 ถ.อภิสาร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร 0-4457-1395
E- mail: bm4606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แยกหนองบัว
328/1-3 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 31000
โทร. 0-4451-8822
โทรสาร 0-4451-8823
E- mail: bm4607@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมพลบุรี
334/2-3 หมูท่ ่ี 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรนิ ทร์ 32190
โทร. 0-4459-6411
โทรสาร 0-4459-6400
E- mail: bm4608@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สุรินทร์
ห้องเลขที่ 212/2 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน สุรนิ ทร์
ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. 0-4404-2771
โทรสาร 0-4404-2772
E- mail: bm4609@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จอมพระ
50 หมู่ 4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ 32180
โทร. 0-4458-1045
โทรสาร 0-4458-1045 ต่อ 17
E- mail: bm4610@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์

21 ชัน้ 3 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสาร 0-4461-6806
E- mail: loan8263@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บุรีรัมย์
21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสาร 0-4461-1600
E- mail: bm4901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นางรอง
371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์
31110
โทร. 0-4462-2295
โทรสาร 0-4463-1998
E- mail: bm4902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ปลายมาศ
742 หมูท่ ่ี 9 ถ.ราษฎร์ด�ำ ริ ต.ลำ�ปลายมาศ อ.ลำ�ปลายมาศ
จ.บุรรี มั ย์ 31130
โทร. 0-4462-3120
โทรสาร 0-4466-1439
E- mail: bm4903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประโคนชัย
297 หมูท่ ่ี 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย
จ.บุรรี มั ย์ 31140
โทร. 0-4467-1245
โทรสาร 0-4467-1245
E- mail: bm4904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สตึก
49 หมูท่ ่ี 16 ถ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 31150
โทร. 0-4462-7417
โทรสาร 0-4468-1075
E- mail: bm4905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พุทไธสง
388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4468-9060
โทรสาร 0-4465-5022
E- mail: bm4906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระสัง
192 หมูท่ ่ี 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 31160
โทร. 0-4469-1286
โทรสาร 0-4469-1009
E- mail: bm4907@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มุขมนตรี
1/36 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-2911, 0-4425-7498
โทรสาร 0-4425-7498
E- mail: bm4310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ประตูชุมพล
8 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-5081, 0-4424-3747
โทรสาร 0-4426-0234
E- mail: bm4318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หนองกี่
83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413
โทรสาร 0-4464-1478
E- mail: bm4908@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ครบุรี
833 หมู่ที่ 4 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.แชะ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0-4444-4441, 0-4444-4021
โทรสาร 0-4444-4021
E- mail: bm4319@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนสูง
76 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 0-4437-9379, 0-4437-9030
โทรสาร 0-4437-9379
E- mail: bm4309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทวีกิจ
274 ม.8 ถ.บุรรี มั ย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. 0-4460-1841
โทรสาร 0-4460-1841
E- mail: bm4909@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น B
เลขที่ 1242 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
โทร. 0-4439-3582-4
โทรสาร 0-4439-3584
E- mail: bm4321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านกรวด
304-303/1 ม. 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โทร. 0-4467-9415
โทรสาร 0-4467-9415
E- mail: bm4910@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ละหานทราย
182 ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โทร. 0-4464-9497
โทรสาร 0-4464-9498
E- mail: bm4911@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านใหม่ ไชยพจน์
183 หมูท่ ่ี 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรรี มั ย์ 31120
โทร. 0-4461-0967
โทรสาร 0-4461-0968
E- mail: bm4912@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์
ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 222
เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ถนนบุรีรัมย์ขนางรอง ต.กระสัง อ.เมือง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4460-0680
โทรสาร 0-4460-0680
E- mail: bm4913@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 13
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-3445-52
โทรสาร 0-4423-0154, 0-4424-1325
E- mail: rm13@gsb.or.th,rm13a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1

19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรสาร 0-4424-3817
E- mail: loan8264@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุรนารี
19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4420-5364 , 0-4424-1326
โทรสาร 0-4424-1326
E- mail: bm4311@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย
149/11 หมู่ 1 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0-4449-1292, 0-4449-1260
โทรสาร 0-4449-1292
E- mail: bm4308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โคกกรวด
42 หมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 0-4430-5200-1
โทรสาร 0-4430-5202
E- mail: bm4323@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หมื่นไวย
517/137 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-3131-2
โทรสาร 0-4492-3131
E- mail: bm4325@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เสิงสาง
274-274/1 หมู่ที่ 11 ถ.เสิงสาง-โนนสมบูรณ์ ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โทร. 0-4444-7015-6
โทรสาร 0-4444-7015
E- mail: bm4328@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองบุญมาก
245 หมู่ที่ 6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา 30410
โทร. 0-4449-0331-2
โทรสาร 0-4449-0332
E- mail: bm4329@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเซฟวัน
2/27-28 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
โทร. 0-4422-204-2
โทรสาร 0-4422-2042
E- mail: bm4331@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2

525 ชั้น 2 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
โทร. 0-4425-6765-7
โทรสาร 0-4425-6767 ต่อ 14
E- mail: loan8265@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครราชสีมา
428/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239, 0-4424-2003
โทรสาร 0-4424-2003
E- mail: bm4301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนจอมพล
525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสาร 0-4425-7147
E- mail: bm4317@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โนนไทย
768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา 30220
โทร. 0-4438-1180
โทรสาร 0-4438-1180, 0-4438-1434
E- mail: bm4314@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จักราช
299 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช
จ.นครราชสีมา 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247
โทรสาร 0-4439-9067, 0-4439-9247
E- mail: bm4320@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวทะเล
1108/5 หมู่ที่ 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4492-5108
โทรสาร 0-4492-5021
E- mail: bm4330@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทอมินอล21 โคราช
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2040 ศูนย์การค้าเทอมนอล21 โคราช
เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4449-8577, 0-4449-8578
โทรสาร 0-4449-8577
E- mail: bm4335@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3
292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4448-1888, 0-4448-1919
โทรสาร 0-4448-1888
E- mail: loan8266@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พิมาย
292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093, 0-4447-1888
โทรสาร 0-4447-1821 ต่อ 6
E- mail: bm4305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บัวใหญ่
153 ถ.นิเวศน์รตั น์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4446-1642, 0-4446-2010
โทรสาร 0-4446-1642 ต่อ 6
E- mail: bm4302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คง
112 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เมืองคง อ.คง
จ.นครราชสีมา 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4445-9022
โทรสาร 0-4445-9166
E- mail: bm4312@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมพวง
79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ทางพาด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030
โทรสาร 0-4447-7010
E- mail: bm4315@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ประทาย
84 หมู่ที่ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173
โทรสาร 0-4447-9084
E- mail: bm4316@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แก้งสนามนาง
52 หมู่ที่ 9 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา 30440
โทร. 0-4497-5487-8
โทรสาร 0-4433-9019
E- mail: bm4324@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยแถลง
58/3 หมูท่ ่ี 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โทร. 0-4439-1302-3
โทรสาร 0-4439-1302
E- mail: bm4326@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บัวลาย
121/9-10 หมู่ 9 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4449-5046, 0-4449-5048
โทรสาร 0-4449-5051
E- mail: bm4334@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 4

12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
30140
โทร. 0-4441-3199, 0-4441-3200
โทรสาร 0-4441-3200
E- mail: loan8267@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สีคิ้ว
12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
30140
โทร. 0-4441-1486, 0-4441-1080
โทรสาร 0-4441-1080
E- mail: bm4307@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากช่อง
558 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-4799, 0-4431-1561
โทรสาร 0-4431-1561
E- mail: bm4303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปักธงชัย
320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0-4444-1047, 0-4428-4390
โทรสาร 0-4444-1041
E- mail: bm4304@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กลางดง
461/3-4 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
โทร. 0-4436-2247
โทรสาร 0-4436-2248
E- mail: bm4332@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำ�เขียว
111 ม.6 สถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. บ.มุ่งปั้นดี จก.
ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 304 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำ�เขียว 30370
โทร. 0-4422-8097
โทรสาร 0-4422-8098
E- mail: bm4333@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี

96 ถ.เทศบาลดำ�ริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-6082, 0-3721-6078
โทรสาร 0-3721-6082 ต่อ 116
E- mail: loan8268@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปราจีนบุรี
96 ถ.เทศบาลดำ�ริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสาร 0-3721-1077 ต่อ 21
E- mail: bm1901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประจันตคาม
376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386
โทรสาร 0-3729-1767
E- mail: bm1903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีมหาโพธิ
5 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรสาร 0-3727-9272
E- mail: bm1905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรม 304
335-336 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-4326
โทรสาร 0-3727-4325
E- mail: bm1906@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน
867 หมูท่ ่ี 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 0-4441-9982, 0-4441-9214
โทรสาร 0-4441-9214
E- mail: bm4306@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นครนายก
ข1-380 ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสาร 0-3731-1295 ต่อ 20
E- mail: bm2001@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ด่านขุนทด
9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุดทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0-4420-4033, 0-4438-9089
โทรสาร 0-4438-9089
E- mail: bm4313@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนา
24 หมูท่ ่ ี 5 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสาร 0-3738-1573
E- mail: bm2002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาลิโอ เขาใหญ่
146/1 หมู่ที่ 4 กม.ที่ 17 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4436-5884-5
โทรสาร 0-4436-5886
E- mail: bm4322@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส ปากช่อง
(เดิมเป็นสาขาโฮมโปร เขาใหญ่) ย้ายวันที่ 25 ธ.ค. 60
ชัน้ 1 ภายในศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขาปากช่อง เลขที่ 289
หมู่ที่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4492-9408
โทรสาร E- mail: bm4327@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา องครักษ์
148-150 หมู่ที่ 2 ถ.สายองครักษ์-บางน้ำ�เปรี้ยว อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
โทร. 0-3739-1833, 0-3739-1818
โทรสาร 0-3739-1833
E- mail: bm2003@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กบินทร์บุรี
431 ถ.เจ้าสำ�อางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-3194-5
โทรสาร 0-3728-3194 ต่อ 17
E- mail: bm1902@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกกบินทร์บุรี
566 หมู่ที่ 17 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2146
โทรสาร 0-3728-2146
E- mail: bm1904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกอุดม
379/264-266 ม. 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3745-5236
โทรสาร 0-3745-5239
E- mail: bm1907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 215 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ปราจีนบุรี
เลขที่ 72 หมูท่ ่ี 3 ต.บางบริบรู ณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3745-4772
โทรสาร 0-3745-4771
E- mail: bm1908@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสระแก้ว

268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3742-1179
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3724-1013 ต่อ 21
E- mail: bm7401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อรัญประเทศ
56 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416
โทรสาร 0-3723-1023 ต่อ 19
E- mail: bm7402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำ�เย็น
802 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำ�เย็น อ.วังน้ำ�เย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-2014
โทรสาร 0-3725-1063
E- mail: bm7403@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วัฒนานคร
503 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสาร 0-3726-1310
E- mail: bm7404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดโรงเกลือ
555/29-31 ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-0958-9
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3744-9200
E- mail: bm7406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 14
129 หมู่ที่ 3 (ข้างศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา) ต.คลอง
สวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3533-6594, 0-3533-6596
โทรสาร 0-3533-6595, 0-3533-6597
E- mail: rm14@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1

24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2978-0413, 0-2978-0564,0-2978-0412
โทรสาร 0-2978-0412 ต่อ 26
E- mail: loan8269@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปทุมธานี
24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-7949, 0-2581-6120, 0-2581-3507,
0-2593-3532
โทรสาร 0-2581-6120ต่อ 25
E- mail: bm0501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รังสิต
265/42-43 ถ.รังสิต-ปทุมธานี หมู่ที่ 2 ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-2236, 0-2531-3072
โทรสาร 0-2531-3072 ต่อ 11
E- mail: bm0503@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดหลุมแก้ว
23 หมู่ที่ 4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2599-1616
โทรสาร 0-2599-1616ต่อ 103
E- mail: bm0505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นวนคร
100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2520-3789, 0-2909-7105
โทรสาร 0-2520-3789
E- mail: bm0508@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หมู่บ้านเมืองเอก
51/085-2-3 หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-1500-2
โทรสาร 0-2997-1501
E- mail: bm0513@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทียูโดม รังสิต
ทียโู ดม พลาซ่า ห้องเลขที่ B1-20 และ B1-21 พืน้ ทีโ่ ซน B ชัน้ 1
เลขที่ 98/16 หมู่ที่ 18 ถ.เชียงราก ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-1948-9
โทรสาร 0-2516-1948
E- mail: bm0516@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพูนทรัพย์
ตลาดพูนทรัพย์ พื้นที่โซน A เลขที่ 136/8-3 หมู่ที่ 2 ต.บ้าน
กลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-1609
โทรสาร 0-2581-1608
E- mail: bm0518@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สามโคก
111/241-243 หมู่ที่ 2 โครงการ ภัทรไพรเวท 2 ต.สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 0-2192-2356
โทรสาร 0-2192-2357
E- mail: bm0519@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี รังสิต 2
ห้องเลขที่ F1/4 ชัน้ 1 ห้างบิก๊ ซี สาขารังสิต 2 เลขที่ 70/1 ม. 15
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-6926-7
โทรสาร 0-2531-6927
E- mail: bm0520@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดไท
32/402-403 หมู่ที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2520-3062-3
โทรสาร 0-2520-3062-3 ต่อ 18
E- mail: bm0522@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2

45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2987-0448, 0-2987-0384, 0-2987-0484
โทรสาร 0-2987-0384 ต่อ 20
E- mail: loan8299@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำ�ลูกกา 2
ห้างบิก๊ ซี เอ๊กซ์ตร้า สาขาลำ�ลูกกา 2 ชัน้ 1 เลขที่ 3/83 หมูท่ ่ี 7
ต.ลาดสวาย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-3102
โทรสาร 0-2563-3102
E- mail: bm0517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ลูกกา
45 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำ�ลูกกา ต.ลำ�ลูกกา อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820
โทรสาร 0-2569-1308 ต่อ 20
E- mail: bm0502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ลำ�ลูกกา 1
ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำ�ลูกกา 1
เลขที่ 10 หมูท่ ่ี 12 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2152-7767
โทรสาร 0-2152-7767 ต่อ 18
E- mail: bm0521@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองหลวง
91/1-2 ถ.คลองหลวงหมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี12120
โทร. 0-2516-8520, 0-2516-4949, 0-2902-9147,
0-2516-5552
โทรสาร 0-2516-5552 ต่อ 22
E- mail: bm0504@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1

ธนาคารออมสินสาขา คลอง 10 ธัญบุรี
42/2 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2546-1432, 0-2904-1178
โทรสาร 0-2546-1432 ต่อ 18
E- mail: bm0507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมเจอร์รังสิต
439 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรสาร 0-2567-5009
E- mail: bm0509@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เพียวเพลส
819/1-3 ศูนย์การค้าเพียวเพลส ชั้น 1 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 02-549-8352
โทรสาร 0-2549-8032
E- mail: bm0510@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ห้อง PLZ.2.SHP043 ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2958-5498-9
โทรสาร 0-2958-5499
E- mail: bm0511@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ไทร
146/1-2 หมู่ที่ 2 (ตรงข้ามตลาดคลอง 12) ต.ลำ�ไทร
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-1525-6
โทรสาร 0-2563-1526
E- mail: bm0512@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ลูกกาคลอง 2
ห้องเลขที่ 112 ชั้น 1 โครงการเอ็ม.ที.อารีน่า สปอร์ต แอนด์
ไลฟ์สไตล์ มอลล์
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถ.ลำ�ลูกกา ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2987-2701-2
โทรสาร 0-2987-2701-2
E- mail: bm0514@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส รังสิตคลอง 7
ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขารังสิตคลอง 7
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำ�ผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2957-2017
โทรสาร 0-2957-2018
E- mail: bm0515@gsb.or.th

129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6122
โทรสาร 0-3534-6122 ต่อ 6
E- mail: loan8270@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คลองสวนพลู
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อ 25
โทรสาร 0-3534-6123 ต่อ 26
E- mail: bm0416@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (อยุธยา)
52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0-3534-1123
โทรสาร 0-3534-1123
E- mail: bm0403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภาชี
154 หมู่ที่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสาร 0-3531-1123 ต่อ 19
E- mail: bm0404@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อุทัย
1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6123
โทรสาร 0-3535-6222
E- mail: bm0408@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางปะอิน
58 หมู่ที่ 6 ถ.ปราสาททอง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรสาร 0-3526-1023 ต่อ 14, 0-3526-1440 ต่อ 14
E- mail: bm0409@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครหลวง
126/3 หมู่ที่ 1 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.นครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรสาร 0-3535-9500
E- mail: bm0411@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังน้อย
231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสาร 0-3527-1630ต่อ 20
E- mail: bm0413@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ประตูน้ำ�พระอินทร์
139/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 0-3574-6044
โทรสาร 0-3574-6044
E- mail: bm0414@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา อยุธยาพาร์ค
ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3580-1252, 0-3580-1253
โทรสาร 0-3580-1252
E- mail: bm0417@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
304 หมู่ที่ 2 (หน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะ) ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3533-2080-1
โทรสาร 0-3533-2080
E- mail: bm0418@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
80/21 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
โทร. 0-3527-4300-1
โทรสาร 0-3527-4300
E- mail: bm0419@gsb.or.th

50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-4500
โทรสาร 0-3561-4500 ต่อ 23
E- mail: loan8272@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2

9/51 ชั้น 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3532-3745 ต่อ 11-25, 0-3532-3205 ต่อ 11-25
โทรสาร 0-3532-3745 ต่อ 26, 0-3532-3205 ต่อ 26
E- mail: loan8271@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เจ้าพรหม
9/51 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสาร 0-3524-4784
E- mail: bm0415@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระนครศรีอยุธยา
84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสาร 0-3525-1131 ต่อ 24
E- mail: bm0401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เสนา
402 ถ.วิไลเสนา(ก) ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0-3520-1234
โทรสาร 0-3520-1234ต่อ 17
E- mail: bm0402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ผักไห่
112/12 หมูท่ ่ี 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0-3539-1323
โทรสาร 0-3539-1323
E- mail: bm0405@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพรก
59 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านแพรก-อ่างทอง ต.สำ�พะเนียง
อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสาร 0-3538-6088 ต่อ 13
E- mail: bm0406@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา มหาราช
3/1 หมู่ที่ 4 ถ.ชาญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรสาร 0-3538-9123
E- mail: bm0407@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางปะหัน
4/6 ม.5 ถ.อยุธยา-บางปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059 , 084-448-4797,
084-448-3586
โทรสาร 0-3538-1333
E- mail: bm0410@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลาดบัวหลวง
196/1 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร. 0-3537-9123
โทรสาร 0-3537-9123
E- mail: bm0412@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง

ธนาคารออมสินสาขา อ่างทอง
50/2 ถ.เทศบาล2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสาร 0-3561-1242 ต่อ 19
E- mail: bm1401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วิเศษชัยชาญ
202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่น้ำ�น้อย ต.ศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสาร 0-3563-1190 ต่อ 3
E- mail: bm1402@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ทอง
483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหา ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรสาร 0-3564-0050 ต่อ 17-18
E- mail: bm1403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เสาไห้
108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1109
โทรสาร 0-3639-1109 ต่อ18
E- mail: bm1608@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สระบุรี
509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสาร 0-3621-1029 ต่อ 18
E- mail: bm1601@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระพุทธบาท
23 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 03626-6994
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3637-1234
E- mail: bm1604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าโมก
554/ข หมู่ที่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โทร. 0-3566-1335, 0-3562-3149
โทรสาร 0-3566-1335
E- mail: bm1404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมอ
2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้านหมอ-พระพุทธบาท ต.บ้านหมอ
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177
โทรสาร 0-3620-1177
E- mail: bm1605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมืองอินทร์
25/1 หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1030
โทรสาร 0-3658-1030
E- mail: bm1805@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มวกเหล็ก
438 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสาร 0-3634-1054 ต่อ 17
E- mail: bm1606@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สิงห์บุรี
891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3652-1489, 0-3652-0223
โทรสาร 0-3652-1489 ต่อ 14
E- mail: bm1801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิหารแดง
383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3637-7065
โทรสาร 0-3637-7065 ต่อ 7
E- mail: bm1607@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อินทร์บุรี
533/11 หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1049, 0-3658-1515
โทรสาร 0-3658-1515 ต่อ 20
E- mail: bm1802@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางระจัน
126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0-3659-1481
โทรสาร 0-3659-1481 ต่อ 4
E- mail: bm1803@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าช้าง
2/1ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โทร. 0-3659-5209
โทรสาร 0-3659-5209
E- mail: bm1804@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสระบุรี

108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1107
โทรสาร 0-3639-1107 ต่อ18
E- mail: loan8273@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขอนันต์ปาร์ค
179/5 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค
ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3671-1882-3
โทรสาร 0-3671-1882
E- mail: bm1609@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วังม่วง
93 หมู่ 7 ต.คำ�พราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 0-3635-9163-4
โทรสาร 0-3635-9163
E- mail: bm1610@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หินกอง
203 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 0-3639-0169
โทรสาร 0-3639-0170
E- mail: bm1611@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สระบุรี
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สระบุรี ห้องเลขที่ 223 ชั้น 2
เลขที่ 99 หมู่ 7 ต.ตลิง่ ชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3635-1500-1
โทรสาร 0-3635-1501
E- mail: bm1612@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 15
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4
โทรสาร 0-3838-7025-6
E- mail: rm15@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1

55 ถ.สุขมุ วิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181, 0-3838-2190
โทรสาร 0-3838-6181 ต่อ 20
E- mail: loan8274@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชลบุรี
164 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-2108, 0-3827-3815, 0-3828-2384
โทรสาร 0-3828-2384 ต่อ 24
E- mail: bm2101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศรีราชา
111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-3111, 0-3831-1001
โทรสาร 0-3831-1001 ต่อ 25
E- mail: bm2102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หนองมน
55 ถ.สุขมุ วิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสาร 0-3838-2830 ต่อ 17
E- mail: bm2106@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนสุขประยูร
726/25 ถ.สุขประยูร ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-3816
โทรสาร 0-3827-3816 ต่อ 19
E- mail: bm2111@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าแปซิฟิค
พาร์ค ศรีราชา
ชัน้ 4 ห้อง F407-8 ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา
90 ถ.สุขมุ วิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสาร 0-3832-5483
E- mail: bm2114@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
171 ชัน้ 1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เลขที่ 55/88-89 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3805-3801-2
โทรสาร 0-3805-3802
E- mail: bm2119@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา วิคทอรี่ เซ็นเตอร์
ชัน้ 1 ห้องเลขที่ 1122-1125 ภายในศูนย์การค้าวิคทอรี่ เซ็นเตอร์
เลขที่ 742/5ก-5ข ถนนโพธิท์ อง ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3807-9714-5
โทรสาร 0-3807-9714
E- mail: bm2126@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางทราย
137 หมูท่ ่ี 3 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-8374-5
โทรสาร 0-3828-8375
E- mail: bm2131@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา อ่าวอุดม
143/16-17 หมูท่ ่ี 8 ถนนสุขมุ วิท ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-1818-9
โทรสาร 0-3835-1819
E- mail: bm2132@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพระยาสัจจา
เลขที่ 178/17 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-5313
โทรสาร 0-3845-5314
E- mail: bm2135@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง ชัน้ B ห้องเลขที่ BS13
เลขที่ 4/222 หมูท่ ่ี 10 ถนนสุขมุ วิท ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3849-3089
โทรสาร 0-3849-3098
E- mail: bm2136@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี พัทยาใต้
ชัน้ 1 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี พัทยาใต้ ห้องเลขที่ GCR122
565/41 หมูท่ ่ี 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3837-3218
โทรสาร 0-3837-3219
E- mail: bm2124@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนทัพพระยา
316/26 หมูท่ ่ี 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1591
โทรสาร 0-3825-1590
E- mail: bm2125@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ EXIM BANK แหลมฉบัง
53/71-74 หมูท่ ่ี 9 ถ.สุขมุ วิท ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
โทร. 0-3849-0308
โทรสาร 0-3849-0309
E- mail: bm2102@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เขาพระตำ�หนัก
ห้องเลขที่ 567/1 โครงการเดอะ เซเนท เรสซิเดนซ์
หมู่ที่ 12 ถนนเกษตรสิน 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-0311
โทรสาร 0-3825-0312
E- mail: bm2125@gsb.or.th
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• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3

285/203-204 หมูท่ ่ี 5 ซ.นาเกลือ16 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5630-1
โทรสาร 0-3822-5630-1 ต่อ 13
E- mail: loan8275@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางละมุง
460 หมูท่ ่ี 4 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002
โทรสาร 0-3822-2012
E- mail: bm2105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา
8/46-48 หมูท่ ่ี 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3690, 0-3842-3643
โทรสาร 0-3842-3643 ต่อ 17
E- mail: bm2110@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พัทยาใต้
205/23-24 หมูท่ ่ี 10 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-8749,0-3842-5509
โทรสาร 0-3842-8749
E- mail: bm2117@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โพธิสัมพันธ์
285/200-202 หมูท่ ่ี 5 ซ.นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-5933-4
โทรสาร 0-3822-5933
E- mail: bm2118@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
ห้องเลขที่ 419 ชัน้ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยาบีช
เลขที่ 333/99-100 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150
โทร. 0-3804-3570
โทรสาร 0-3804-3569
E- mail: bm2120@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฮาร์เบอร์ พัทยา
(เดิมเป็นสาขาพัทยากลาง) ย้ายวันที่ 19 เม.ย. 60
ชัน้ B ห้องเลขที่ BS02 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
เลขที่ 190/25 หมูท่ ่ี 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-2360-1
โทรสาร 0-3841-2361
E- mail: bm2123@gsb.or.th

700/37 หมู่ที่ 1 ต.คลองตำ�หรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-7665, 0-3845-7667
โทรสาร 0-3845-7665, 0-3845-7667 ต่อ 20
E- mail: loan8276@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พนัสนิคม
22 ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3846-1777, 0-3846-2960
โทรสาร 0-3846-2960 ต่อ 18
E- mail: bm2104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ้านบึง
24 ถ.วิฑูรย์ดำ�ริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสาร 0-3844-3980 ต่อ 20
E- mail: bm2107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พานทอง
85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พานทอง-หัวไผ่ ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1976
โทรสาร 0-3845-1115
E- mail: bm2108@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวกุญแจ
204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3820-1153, 0-3874-2539
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-3845-7663
E- mail: bm2133@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะโพธิ์
280 หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร. 0-3820-9130-1
โทรสาร 0-3820-9130-1
E- mail: bm2134@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา แกลง
16 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1784, 0-3867-1171
โทรสาร 0-3867-1171 ต่อ 11
E- mail: bm2202@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี

ธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ
359 หมูท่ ่ี 1 ถ.เทศบาล 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสาร 0-3843-7437 ต่อ 18
E- mail: bm2103@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านค่าย
113 หมูท่ ่ี 2 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1009
โทรสาร 0-3864-1009 ต่อ 14
E- mail: bm2203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จันทบุรี
25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993
โทรสาร 0-3931-1029, 0-3932-1993 ต่อ 14
E- mail: bm2301@gsb.or.th

99/6-7 หมูท่ ่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8911-4
โทรสาร 0-3806-8911-4 ต่อ 22
E- mail: loan8305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา
664/25-27 หมูท่ ่ี 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541
โทรสาร 0-3848-1542
E- mail: bm2112@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เนินพลับหวาน
13/234 หมูท่ ่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3804-1338
โทรสาร 0-3804-1339
E- mail: bm2115@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เพ
232/1 หมูท่ ่ี 2 ถ.เพ-แกลง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-3260
โทรสาร 0-3865-1765
E- mail: bm2205@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บุญสัมพันธ์
99/6-7 หมูท่ ่ี 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3806-8938-9
โทรสาร 0-3806-8938
E- mail: bm2116@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบตาพุด
85/1-2 ถ.สุขมุ วิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1300
โทรสาร 0-3868-1024 ต่อ 22
E- mail: bm2206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดบ้านอำ�เภอ
160 หมูท่ ่ี 9 ถ.สุขมุ วิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0-3823-5677-8
โทรสาร 0-3823-5677
E- mail: bm2121@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เนินพระ
307/37 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042
โทรสาร 0-3861-9042 ต่อ 17
E- mail: bm2207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขุมวิท-สัตหีบ
4/57-58 หมูท่ ่ี 7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-8078-9
โทรสาร 0-3843-8078
E- mail: bm2122@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เดอะสตาร์ ระยอง
ห้อง 1101A ชัน้ 1 ศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์สตาร์ ระยอง
109 ถ.สุขมุ วิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-0453
โทรสาร 0-3861-0454
E- mail: bm2208@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สยามคันทรีคลับ
19/110-111 หมูท่ ่ี 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3840-5063
โทรสาร 0-3840-5064
E- mail: bm2127@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พัทยา - สุขุมวิท
249 หมูท่ ่ี 6 อาคารซีซโี ชคชัยโฮมเซ็นเตอร์ ถ.สุขมุ วิท-พัทยา
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-4980
โทรสาร 0-3841-4981
E- mail: bm2128@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ่อวิน
310/6-7 หมูท่ ่ี 3 ถ.สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3833-7368-9
โทรสาร 0-3833-7369
E- mail: bm2130@gsb.or.th
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307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939
โทรสาร 0-3862-2939 ต่อ 11, 25
E- mail: loan8277@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ระยอง
3 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสาร 0-3861-1005 ต่อ 22
E- mail: bm2201@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา บ้านฉาง
48/31 ถ.สุขมุ วิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร. 0-3860-1043, 0-3888-0415
โทรสาร 0-3888-0415 ต่อ 14
E- mail: bm2204@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลวกแดง
625/68-69 หมูท่ ่ี 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร.0-3802-5900-1
โทรสาร 0-3802-5900 ต่อ 14
E- mail: bm2209@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น
(เดิมเป็นสาขา แหลมทองพลาซา ระยอง) เปลี่ยนเมื่อ
วันที่ 1 ธ.ค. 58
ชัน้ 2 ศูนย์การค้าแพชชัน่ ช้อปปิง้ เดสติเนชัน่ ระยอง
เลขที่ 554 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3802-3423-4
โทรสาร 0-3802-3424
E- mail: bm2210@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นิคมพัฒนา ระยอง
4/9 หมูท่ ่ี 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร. 0-3863-7863
โทรสาร 0-3863-7864
E- mail: bm2211@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ตัง้ อยูช่ น้ั 2 ห้องเลขที่ 279
เลขที่ 99, 99-1 ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3894-2634
โทรสาร 0-3894-2635
E- mail: bm2212@gsb.or.th

25/1 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2120-1, 0-3932-2300
โทรสาร 0-3932-2300 ต่อ 15
E- mail: loan8278@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าใหม่
53 ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066
โทรสาร 0-3943-1789 ต่อ 13
E- mail: bm2302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขลุง
29/1 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065
โทรสาร 0-3944-1122 ต่อ 11, 0-3944-1065 ต่อ 17
E- mail: bm2303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนท่าแฉลบ
573-575 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสาร 0-3932-8015 ต่อ 15
E- mail: bm2304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สอยดาว
177 หมูท่ ่ี 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3938-1010
โทรสาร 0-3938-1010
E- mail: bm2305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยสะท้อน
249 หมูท่ ่ี 3 ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494
โทรสาร 0-3939-5494 ต่อ 16
E- mail: bm2306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเทศบาล 2
20 ถ.ประชานิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2126-7
โทรสาร 0-3932-2127
E- mail: bm2307@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาคิชฌกูฏ
4/105 หมูท่ ่ี 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 0-3930-9194
โทรสาร 0-3930-9193
E- mail: bm2308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เรนโบว์ พลาซา จันทบุรี
อาคารเรนโบว์ พลาซา ห้องเลขที่ A2 เลขที2่ 2/54-56
หมูท่ ่ี 7 ต.จันทนิมติ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-8997
โทรสาร 0-3932-8998
E- mail: bm2309@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตราด
81-82 ถ.สุขมุ วิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสาร 0-3951-1083 ต่อ 17
E- mail: bm2401@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาสมิง
74/12-13 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสาร 0-3959-9155
E- mail: bm2402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เกาะช้าง
23/10 หมู่ที่ 4 บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง
จ.ตราด 23170
โทร. 0-3955-7399
โทรสาร 0-3955-7398
E- mail: bm2403@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
989, 989/1, 989/2 และ 989/3 หมู่ที่ 6
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2324-3342-3
โทรสาร 0-2324-3343
E- mail: bm0315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปู่เจ้าสมิงพราย
14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2183-2040-2
โทรสาร 0-2183-2041-2 ต่อ 16
E- mail: bm0307@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองใหญ่
170/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร. 0-3958-2182-3
โทรสาร 0-3958-2183
E- mail: bm2404@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เมกาบางนา
39 หมู่ที่ 6 ศูนย์การค้าเมกาบางนา ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2186-8760-1
โทรสาร E- mail: bm0316@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระประแดง
48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรสาร 0-2463-8764 ต่อ 15
E- mail: bm0308@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ศรีนครินทร์
425 หมู่ที่ 5 ชั้น1 ห้อง GCR 103 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำ�โรง
เหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2758-8743
โทรสาร 0-2758-8744
E- mail: bm0320@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสดิ์
119/25-26 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรสาร 0-2463-5029 ต่อ 14
E- mail: bm0309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
200/16-18 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2181-7948
โทรสาร 0-2181-7949
E- mail: bm0318@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง ชัน้ 2 เลขที่ 999 ม.1
ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2394-4005
โทรสาร 0-2394-4007
E- mail: bm0311@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน สมุทรปราการ
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ ชัน้ 3 ห้องเลขที่ 302
เลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2174-2767
โทรสาร 0-2174-2766
E- mail: bm0321@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พระสมุทรเจดีย์
9/7 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1093
โทรสาร 0-2425-1092
E- mail: bm0314@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยมงคล-ตราด
72 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-2434
โทรสาร 0-3951-2433
E- mail: bm2405@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เกาะกูด
อาคารศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนตำ�บลเกาะกูด อ.เกาะกูด
จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-0432
โทรสาร E- mail: bm2405@gsb.or.th
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369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3346-7
โทรสาร 0-2389-3346-7
E- mail: loan8279@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สมุทรปราการ
154 ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสาร 0-2395-0613 ต่อ 11
E- mail: bm0301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางพลี
29 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสาร 0-2337-3523 ต่อ 17
E- mail: bm0302@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชัน้ 3 ห้องเลขที่ R-310
เลขที่ 99/29 หมู่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
โทร. 0-2007-5327
โทรสาร 0-2007-5328
E- mail: bm0322@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางบ่อ
334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสาร 0-2708-4581 ต่อ 15
E- mail: bm0303@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทศบาลแพรกษา
สำ�นักงานเทศบาลแพรกษา เลขที่ 999/995 หมู่ที่ 6
ซอยรักพันธ์ดี 11/1 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 084-4624890
โทรสาร E- mail: bm0315@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองด่าน
471 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสาร 0-2330-1112 ต่อ 17
E- mail: bm0304@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ สถานีรถโดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
อาคาร Bus terminal เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรสาร 0-2134-4479
E- mail: bm0310@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริเวณอาคารจอดรถศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชั้น 1
99 หมูท่ ่ี 10 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4280-3
โทรสาร 0-2134-4284
E- mail: bm0310@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เมืองสมุทร
369/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3348-9
โทรสาร 0-2389-3350
E- mail: bm0312@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2

9/7 หมู่ที่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2425-1094-6
โทรสาร 0-2425-1096
E- mail: loan8280@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สำ�โรง
407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพานสำ�โรง) อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-3670
โทรสาร 0-2394-3670 ต่อ 20
E- mail: bm0305@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สำ�โรง 2
ห้องเลขที่ 2CR214 ชั้น 2 ห้างบิ๊กซี สำ�โรง 2
เลขที่ 1293 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2380-0445-6
โทรสาร 0-2380-0446
E- mail: bm0317@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2CR 203-204 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ เลขที่ 94 หมู่ที่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2464-4271
โทรสาร 0-2464-4272
E- mail: bm0319@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา

106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-7075, 0-3851-2075-6
โทรสาร 0-3851-7075 ต่อ 24
E- mail: loan8281@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา
115 ถ.สันติราษฎร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-7716, 0-3851-1076, 0-3881-7911
โทรสาร 0-3851-1076 ต่อ 24
E- mail: bm1501@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางคล้า
94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1076
โทรสาร 0-3854-1899
E- mail: bm1502@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางปะกง
239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-2555, 0-3853-1016
โทรสาร 0-3853-1016 ต่อ 7
E- mail: bm1503@gsb.or.th

37

ธนาคารออมสินสาขา พนมสารคาม
685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒนา ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสาร 0-3855-1555 ต่อ 22
E- mail: bm1504@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์
106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-2432
โทรสาร 0-3881-2589
E- mail: bm1505@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
อาคารศูนย์การค้าเอสเอฟ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา
เลขที่ 9/2 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-8953
โทรสาร 0-3851-8954
E- mail: bm1506@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางน้ำ�เปรี้ยว
247/1-2 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำ�เปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร. 0-3858-1394
โทรสาร 0-3858-1395
E- mail: bm1507@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สนามชัยเขต
7/5-7/6 หมู่ที่ 4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
24160
โทร. 0-3859-7804-5
โทรสาร 0-3859-7806
E- mail: bm1508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 16
20 ชั้น 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรสาร 0-7727-2589
E- mail: rm16a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1

101/10 ชัน้ 3 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสาร 0-7750-6444 ต่อ 13
E- mail: loan8282@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชุมพร
101/10 ชัน้ 2 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7751-1150, 0-7750-4828
โทรสาร 0-7751-1150
E- mail: bm6101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าแซะ
244 หมู่ที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
86140
โทร. 0-7759-9252
โทรสาร 0-7758-4225
E- mail: bm6104@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากน้ำ�ชุมพร
106/3 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ�ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรสาร 0-7752-1050, 0-7752-1059 ต่อ 13
E- mail: bm6105@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปะทิว
51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7759-1111, 0-7758-6094
โทรสาร 0-7759-1111
E- mail: bm6106@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ระนอง
256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7781-1542
โทรสาร 0-7781-1542 ต่อ 115
E- mail: bm6201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบุรี
151 หมู่ที่ 2 ถ.สถาพร ต.น้ำ�จืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสาร 0-7789-1235
E- mail: bm6202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุราษฎร์ธานี
490-494 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-9387
โทรสาร 0-7727-2019
E- mail: bm5901@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเรืองราษฎร์
337 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7782-5755
โทรสาร 0-7782-5756
E- mail: bm6203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 237 โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
เลขที่ 209, 209/1, 209/2 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7741-0536
โทรสาร 0-7741-0537
E- mail: bm5916@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา มาบอำ�มฤต
65 หมู่ที่ 13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทร. 0-7765-6357
โทรสาร 0-7765-6342
E- mail: bm6110@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุขสำ�ราญ
13 หมูท่ ่ ี 3 ถ.เพชรเกษม ต.กำ�พวน อ.สุขสำ�ราญ จ.ระนอง 85120
โทร. 0-7789-3167
โทรสาร 0-7789-3168
E- mail: bm6204@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2

77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6830
โทรสาร 0-7753-6830
E- mail: loan8306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สวี
404 หมู่ที่ 5 ถ.รักษ์นรกิจ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. 0-7753-1205
โทรสาร 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
โทรสาร 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
โทรสาร 0-7757-6531
E- mail: bm6107@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งตะโก
77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6760, 0-7753-6761
โทรสาร 0-7753-6760
E- mail: bm6108@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ละแม
197/6 หมู่ที่ 7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 0-7755-9314
โทรสาร 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
โทรสาร 0-7753-9207
E- mail: bm6111@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1

20 ชัน้ 3 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-8182, 0-7727-5794
โทรสาร 0-7727-5794
E- mail: loan8283@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาสาร
45 ถ.วิเวก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7734-1373, 0-7724-9192
โทรสาร 0-7734-1373
E- mail: bm5903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะสมุย
12/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0-7742-1119, 0-7742-0508
โทรสาร 0-7742-1119 ต่อ 3
E- mail: bm5905@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา กาญจนดิษฐ์
102/2 หมู่ที่ 1 ถ.หน้าอำ�เภอ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883
โทรสาร 0-7737-9019
E- mail: bm5907@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เวียงสระ
209 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0-7736-1575, 0-7736-1192
โทรสาร 0-7736-1192
E- mail: bm5909@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ดอนสัก
3 หมูท่ ่ี 5 ถ.ชลคราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
84220
โทร. 0-7737-1300, 0-7737-1280
โทรสาร 0-7737-1280
E- mail: bm5911@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎร์อุทิศ
20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
โทรสาร 0-7728-4977
E- mail: bm5913@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บ่อผุด
119/41 หมู่ที่ 1 ถ.รอบเกาะ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7742-5130
โทรสาร 0-7742-5131
E- mail: bm5915@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน
50/10-11 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทร. 0-7737-7463, 0-7737-7580
โทรสาร 0-7737-7463, 0-7737-7580 ต่อ 107
E- mail: bm5917@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขุนทะเล
83/12-13 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. 0-7735-5112-3
โทรสาร 0-7735-5112
E- mail: bm5919@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาเดิม
92/17-18 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทร. 0-7735-9752
โทรสาร 0-7735-9752 ต่อ 5, 0-7735-9753
E- mail: bm5920@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เคียนซา
76/3 หมู่ที่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โทร. 0-7729-7429-30
โทรสาร 0-7729-7429-30
E- mail: bm5918@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สามกอง
371/51-54 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-5611
โทรสาร 0-7621-5612
E- mail: bm6406@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละไม
108/10 หมู่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทร. 0-7745-8192-3
โทรสาร 0-7745-8192-3
E- mail: bm5921@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บางสวรรค์
134 /1-2 ม. 4 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-5326
โทรสาร 0-7736-5366
E- mail: bm5923@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.0-7748-9749
โทรสาร 0-7748-9750
E- mail: bm5922@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วิภาวดี
40/34 ม. 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7729-2159
โทรสาร 0-7729-2160
E- mail: bm5924@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนนาใน (ป่าตอง)
(เดิมเป็นสาขาป่าตองโอทอป) ย้ายและเปลี่ยนชื่อเมื่อ
วันที่ 23 ก.พ. 58
140/42-43 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7651-2117-8
โทรสาร 0-7651-2117-8
E- mail: bm6408@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สหไทย สุราษฎร์ธานี
ชั้น 1 ห้องเลขที่ 106 ศูนย์การค้าสหไทย การ์เด้น พลาซ่า
สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 528/1 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-5340
โทรสาร 0-7727-5341
E- mail: bm5927@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ชัยบุรี
7/22-23 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โทร. 0-7736-7520
โทรสาร 0-7736-7520
E- mail: bm5925@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2

103 ชัน้ 3 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1262
โทรสาร 0-7731-1262
E- mail: loan8284@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ไชยา
465 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 0-7743-1031
โทรสาร 0-7743-1031
E- mail: bm5902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พุนพิน
103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสาร 0-7731-1314
E- mail: bm5904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พระแสง
21/1 หมู่ที่ 1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7736-9116, 0-7725-0424
โทรสาร 0-7736-9116
E- mail: bm5906@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าฉาง
88/1 หมู่ที่ 6 ถ.พุนพิน-ไชยา ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-7738-9113
โทรสาร 0-7738-9113
E- mail: bm5908@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าชนะ
393 หมู่ที่ 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร. 0-7738-1254, 0-7738-1242
โทรสาร 0-7738-1242
E- mail: bm5910@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คีรีรัฐนิคม
176 หมู่ที่ 1 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสาร 0-7739-1116
E- mail: bm5912@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พนม
326 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.พนม อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทร. 0-7739-9336
โทรสาร 0-7739-9303
E- mail: bm5914@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านตาขุน
34/3-4 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 077-397464
โทรสาร 077-397464 ต่อ 106
E- mail: bm5926@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเทพกระษัตรี
5/21-22 หมู่ที่ 3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000
โทร. 0-7621-3305
โทรสาร 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
โทรสาร 0-7632-1299
E- mail: bm6410@gsb.or.th

125 ชั้น 3 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสาร 0-7621-9018
E- mail: loan8285@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนพูนผล
32/168-169 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000
โทร. 0-7621-3475
โทรสาร 0-7621-3476
E- mail: bm6411@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต
125 ชั้น 2 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสาร 0-7621-1113
E- mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกท่าเรือ
114/49 ม. 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7635-0168
โทรสาร 0-7635-0169
E- mail: bm6412@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าตอง
132-138 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-6667, 0-7634-6668
โทรสาร 0-7634-6668
E- mail: bm6402@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กะรน
279 - 281 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
โทร. 0-7639-6607
โทรสาร 0-7639-6608
E- mail: bm6413@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถลาง
169/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1990, 0-7631-1502
โทรสาร 0-7631-1990
E- mail: bm6403@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ เทศบาลวิชิต
เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7635-5305
โทรสาร 0-7635-5306
E- mail: bm6401@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โฮมโปร ห้าแยกฉลอง
ห้อง RTD 201 ชั้น 2 ห้างโฮมโปรวิลเลจ ภูเก็ต
เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 0-7638-4359-60
โทรสาร 0-7638-4359 -60
E- mail: bm6404@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพังงา

• ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต

ธนาคารออมสินสาขา เชิงทะเล
141, 143 หมูท่ ่ ี 1 ถ.ศรีสนุ ทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7632-5298
โทรสาร 0-7632-5297
E- mail: bm6405@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
ห้องเลขที่ TC018-TC020 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล ภูเก็ต
เลขที่ 74-75 หมู่ที่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7630-7117
โทรสาร 0-7630-7118
E- mail: bm6407@gsb.or.th

203 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-3247
โทรสาร 0-7641-3248
E- mail: loan8286@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พังงา
203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสาร 0-7643-0322
E- mail: bm6301@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะยาว
37/6 หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
โทร. 0-7659-7373, 0-7659-7231
โทรสาร 0-7659-7373
E- mail: bm6307@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ตะกั่วป่า
1 ถ.ราษฎร์บำ�รุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0-7642-5111-2
โทรสาร 0-7642-5112
E- mail: bm6302@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกกลอย
67 หมู่ที่ 2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสาร 0-7658-1763
E- mail: bm6303@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท้ายเหมือง
72 หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0-7657-1496, 0-7657-1194
โทรสาร 0-7657-1194
E- mail: bm6304@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา คุระบุรี
419 หมู่ที่ 8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทร. 0-7649-1333, 0-7649-1009
โทรสาร 0-7649-1009
E- mail: bm6305@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทับปุด
55/14 หมู่ที่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสาร 0-7659-9224
E- mail: bm6306@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ย่านยาว
2/21-23 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา 82110
โทร. 0-7647-1221
โทรสาร 0-7647-1305
E- mail: bm6308@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เขาหลัก
56/116-117 หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82220
โทร. 0-7648-6758
โทรสาร 0-7648-6759
E- mail: bm6309@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 17
289 ม. 5 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-0705, 0-7534-6971
โทรสาร 0-7534-6972
E- mail: rm17a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1

1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6838-39
โทรสาร 0-7535-6840
E- mail: loan8287@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดหัวอิฐ
137 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสาร 0-7534-1013
E- mail: bm6012@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นครศรีธรรมราช
1807 ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5670
โทรสาร 0-7534-5670 ต่อ 20
E- mail: bm6001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปากพนัง
108 ถ.ชายน้ำ� อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0-7551-7212
โทรสาร 0-7551-7212
E- mail: bm6003@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา สิชล
274 หมู่ที่ 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมราช ต.สิชล อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสาร 0-7553-6635
E- mail: bm6006@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ท่าศาลา
263/2 ถ.นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ต.ท่าศาลา
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสาร 0-7552-1129
E- mail: bm6007@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เชียรใหญ่
4 ม.3 ถ.เกียรติดำ�รง ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทร. 0-7538-6050, 0-7533-1189
โทรสาร 0-7538-6050
E- mail: bm6009@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หัวไทร
68/10-11 หมู่ที่ 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมราช ต.หัวไทร
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรสาร 0-7538-9638
E- mail: bm6010@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ขนอม
109 ม.3 ถ.อัครวิถี ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0-7552-9019, 0-7552-8044
โทรสาร 0-7552-8044
E- mail: bm6011@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลานสกา
17 หมู่ที่ 1 ถ.กะโรม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร 0-7537-4416
โทรสาร 0-7537-4417 ต่อ 16
E- mail: bm6016@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน นครศรีธรรมราช
ห้องเลขที่ 89/109-110 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-340336-7
E- mail: bm6018@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พรหมคีรี
11 หมู่ที่ 1 ถ.พรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร 0-7539-6157-8
โทรสาร 0-7539-6158 ต่อ 16
E- mail: bm6019@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-322 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช
เลขที่ 8, 9/8 หมู่ที่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7539-2846
โทรสาร 0-7539-2847
E- mail: bm6024@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชั้น 1 อาคารไทยบุรี ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรสาร 0-7538-4151
E- mail: bm6007@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2

19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-2546, 0-7541-2827
โทรสาร 0-7541-2931 ต่อ 21
E- mail: loan8288@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งสง
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสาร 0-7524-1008
E- mail: bm6002@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ร่อนพิบูลย์
7/1 หมูท่ ่ ี 12 ถ.ตลาดนอก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7533-6092
โทรสาร 0-7533-6092
E- mail: bm6004@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ฉวาง
156 หมูท่ ่ี 2 ถ.ภักดีราษฎร์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรสาร 0-7548-1511
E- mail: bm6005@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา จันดี
73 หมู่ที่ 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสาร 0-7548-6485
E- mail: bm6013@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งใหญ่
9 หมู่ที่ 2 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรสาร 0-7548-9097
E- mail: bm6014@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ชะอวด
31 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาบำ�รุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรสาร 0-7538-1290
E- mail: bm6008@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
ชั้น 2 ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง
เลขที่ 303/2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1898
โทรสาร 0-7541-1884
E- mail: bm6017@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา พิปูน
182/1 ม. 1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โทร. 0-7549-9056
โทรสาร 0-7549-9156
E- mail: bm6020@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถ้ำ�พรรณรา
289/1 ม.3 ถ.ถ้�ำ พรรณรา-ทานพอ ต.ถ้�ำ พรรณรา อ.ถ้�ำ พรรณรา
จ.นครศรีธรรมราช 80260
โทร. 0-7530-6303
โทรสาร 0-7530-6304
E- mail: bm6021@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บางขัน
99/9 ม.14 ต.บ้านลำ�นาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โทร. 0-7548-7878
โทรสาร 0-7548-7879
E- mail: bm6022@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ช้างกลาง
141 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7575-5710
โทรสาร 0-7575-5711
E- mail: bm6013@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตตรัง

121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165, 0-7521-6042
โทรสาร 0-7521-6042 ต่อ 17
E-mail: loan8289@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสาร 0-7521-8063
E-mail: bm6601@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กระบี่
27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรสาร 0-7561-1251 ต่อ 15
E- mail: bm7201@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตะโหมด
17/3 หมูท่ ่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรสาร 0-7469-5008 ต่อ 12
E- mail: bm6705@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ย่านตาขาว
1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2430, 0-7528-1432
โทรสาร 0-7528-1432 ต่อ 16
E-mail: bm6602@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวนาง
420/2-3 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร 0-7569-5641
โทรสาร 0-7569-5641 ต่อ 26
E- mail: bm7206@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา พัทลุง
9-11 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรสาร 0-7461-3126 ต่อ 1
E- mail: bm6701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา กันตัง
130 ถ.สถลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-1037
โทรสาร 0-7525-2929
E-mail: bm6603@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดเก่า
36-36/1 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 0-7566-4440
โทรสาร 0-7566-4441
E- mail: bm7207@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปากพะยูน
795 ถ.ปากพะยูน-หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสาร 0-7469-9121
E- mail: bm6702@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ห้วยยอด
454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244, 0-7527-1026
โทรสาร 0-7527-1026 ต่อ 14
E-mail: bm6604@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองท่อม
28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรสาร 0-7569-9207
E- mail: bm7202@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาชัยสน
598 ถ.เขาชัยสน-จงเก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสาร 0-7469-1161 ต่อ 14
E- mail: bm6703@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน ตรัง
ห้องเลขที่ 213 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง
138 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7582-0482-3
โทรสาร 0-7582-0484
E-mail: bm6605@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา อ่าวลึก
3/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร 0-7563-4264
โทรสาร 0-7561-0836
E- mail: bm7203@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ควนขนุน
228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
93110
โทร. 0-7468-1078
โทรสาร 0-7468-1206
E- mail: bm6704@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งยาว
24-25 ถ.ปะเหลียน-ทุ่งหว้า ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
92180
โทร. 0-7520-8051-2
โทรสาร 0-7520-8051 ต่อ 16
E-mail: bm6606@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รัษฎา
59 หมูท่ ่ี 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โทร. 0-7528-6308-9
โทรสาร 0-7528-6310
E-mail: bm6607@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง
74/19-20 ถนนรัษฎา ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7521-5388, 0-7521-5389
โทรสาร 0-7521-5388 ต่อ 16
E-mail: bm6608@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สตูล
13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
โทรสาร 0-7471-1058 ต่อ 11
E-mail: bm6801@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เหนือคลอง
1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรสาร 0-7569-1509
E- mail: bm7204@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เกาะลันตา
305/8-9 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
โทร. 0-7568-4312
โทรสาร 0-7568-4313
E- mail: bm7205@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ลำ�ทับ
231 ม.10 ต.ลำ�ทับ อ.ลำ�ทับ จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7570-2192
โทรสาร 0-7570-2193
E- mail: bm7208@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี กระบี่
ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR 102/2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี กระบี่
เลขที่ 349 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7570-1114
โทรสาร 0-7570-115
E- mail: bm7209@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ละงู
384 หมูท่ ่ี 4 ถ.ละงู-ปากบารา ต.กำ�แพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-2700
โทรสาร 0-7478-2700 ต่อ 14
E-mail: bm6802@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปลายพระยา
121/54 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา
จ.กระบี่ 81160
โทร. 0-7568-7272, 0-7568-7273
โทรสาร 0-7567-7272 ต่อ 18
E- mail: bm7210@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ (สตูล)
306-306/1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โทร. 0-7478-7337
โทรสาร 0-7478-7338
E-mail: bm6803@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เขาพนม
371/11-12 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม
จ.กระบี่ 81140
โทร. 0-7568-9448-9
โทรสาร 0-7568-9448-9
E- mail: bm7211@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตกระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7562-2419
โทรสาร 0-7562-2419 ต่อ 21
E- mail: loan8290@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตพัทลุง

17/3 หมูท่ ่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5954
โทรสาร 0-7469-5954 ต่อ 23
E- mail: loan8291@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ป่าพะยอม
419 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
93110
โทร. 0-7484-1299
โทรสาร 0-7484-1300
E- mail: bm6706@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ป่าบอน
137/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โทร. 0-7484-1533
โทรสาร 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
โทรสาร 0-7460-5754-5
E- mail: bm6701@gsb.or.th

ธนาคารออมสินภาค 18
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
(อาคารชัว่ คราว)
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
โทร. 0-7431-1222
โทรสาร 0-7431-1222 ต่อ 2013
E- mail: rm18a@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1

280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 (สำ�นักงานชั่วคราว)
โทร. 0-7433-1377
โทรสาร 0-7433-1377 ต่อ 24
E- mail: loan8292@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สงขลา
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (อาคารเก่า)
30/6 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
(อาคารชั่วคราว)
โทร. 0-74 31-1018
โทรสาร 0-7431-1018 ต่อ 21
E- mail: bm6501@gsb.or.th
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ธนาคารออมสินสาขา ระโนด
1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0-7439-3338,0-7439-1095
โทรสาร 0-7439-1095
E- mail: bm6503@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สะเดา
101 ถ.กาญจนวณิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร 0-7441-2445
E- mail: bm6504@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่)
179, 181 ม.6 ถ.ชูพนั ธ์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-1800
โทรสาร 0-7425-1802
E- mail: bm6527@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สทิงพระ
13 ม.3 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
โทร. 0-7439-7031
โทรสาร 0-7439-7196
E- mail: bm6506@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา รัตภูมิ
254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำ�ธร ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรสาร 0-7438-9114
E- mail: bm6505@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา จะนะ
1 หมูท่ ่ี 2 ถ.ดำ�รงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. 0-7420-7445
โทรสาร 0-7420-7117
E- mail: bm6508@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ
474/52 ถ.คลองแงะ-นาทวี หมู่ที่ 5 ต.พังลา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90170
โทร. 0-7454-1311
โทรสาร 0-7454-1031
E- mail: bm6507@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่
ชั้น 1 ห้องเลขที่ CGR135 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2
เลขที่ 677 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7455-5132
โทรสาร 0-7455-5133
E- mail: bm6528@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทพา
33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทร. 0-7437-6443
โทรสาร 0-7437-6288
E- mail: bm6509@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นาทวี
4 ม.1 ถ.แปลงประดิษฐ์ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร. 0-7437-1021
โทรสาร 0-7437-1998
E- mail: bm6510@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สะบ้าย้อย
29 ถ.ราษฎร์บำ�รุง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสาร 0-7437-7173
E- mail: bm6512@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สิงหนคร
280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
90280
โทร.0-7433-1720
โทรสาร 0-7433-1720
E- mail: bm6515@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ปาดังเบซาร์
139 ถ.ศิริมงคล ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทร. 0-7444-4125 ,0-7452-1618
โทรสาร 0-7452-1618 ต่อ 17
E- mail: bm6513@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่ ใน
1064 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-3930, 0-7425-2889
โทรสาร 0-7425-2889 ต่อ 12
E- mail: bm6514@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ควนเนียง
93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทร. 0-7438-6602
โทรสาร 0-7438-6602
E- mail: bm6516@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)
90/177-178 ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7455-8036, 0-7455-8037
โทรสาร 0-7455-8037 ต่อ 108
E- mail: bm6517@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านไทย-จังโหลน
999/9,11 ถ.กาญจนวนิช หมู่ที่ 7 ต.สำ�นักขาม อ.สะเดา
จ.สงขลา 90320
โทร. 0-7455-7378
โทรสาร 0-7455-7379
E- mail: bm6518@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา วชิราสงขลา
119 ถ.ราชดำ�เนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7432-3175-7
โทรสาร 0-7432-3177
E- mail: bm6523@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ถนนลพบุรีราเมศวร์
333/25-26 ม.4 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7421-4420-1
โทรสาร 0-7421-4420
E- mail: bm6519@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้ โลตัส สงขลา
ห้อง 110 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา
64 ม.2 ถ.กาญจนวณิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7430-7995-6
โทรสาร. 0-74307995-6 ต่อ 106
E- mail: bm6526@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
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ธนาคารออมสินสาขา ศรีภูวนารถ
54-54/1 ถ.ศรีภวู นารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรสาร 0-7423-2624
E- mail: bm6511@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่
62/5 ถ.ราษฎร์อทุ ศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-7448-9
โทรสาร E- mail: bm6520@gsb.or.th

156 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7426-1639
โทรสาร 0-7426-1969 ต่อ 23
E- mail: loan8293@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บ้านพรุ
432/5-6 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร. 0-7438-4995, 0-7438-4996
โทรสาร 0-7438-4997
E- mail: bm6522@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่
156 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรสาร 0-7424-3031
E- mail: bm6502@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 333 โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
1518 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7433-9910-11
โทรสาร 0-7433-9910 ต่อ 106
E- mail: bm6524@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตปัตตานี

88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสาร 0-7333-6975
E- mail: loan8294@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสาร 0-7333-5107
E- mail: bm6901@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สายบุรี
4/1 ถ.สุริยะ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสาร 0-7341-1018
E- mail: bm6902@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา โคกโพธิ์
120 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสาร 0-7343-1048
E- mail: bm6903@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ถนนหนองจิก ปัตตานี
300/22-23 ม. 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
94000
โทร. 0-7333-3206
โทรสาร 0-7333-3207
E- mail: bm6904@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ กะพ้อ
ทีว่ า่ การอำ�เภอกะพ้อ หมูท่ ่ี 2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
โทร. 0-7349-4195
โทรสาร 0-7349-4195
E- mail: bm6902@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ แม่ลาน
ที่ว่าการอำ�เภอแม่ลาน หมู่ที่ 4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน
จ.ปัตตานี 94180
โทร. 0-7346-9454
โทรสาร 0-7346-9454
E- mail: bm6903@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ ทุ่งยางแดง
ที่ว่าการอำ�เภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ต.ตะโละแมะนา
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
โทร. 0-7348-9092
โทรสาร 0-7348-9092
E- mail: bm6904@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ยะลา
435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7321-2390
โทรสาร 0-7324-4077
E- mail: bm7001@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา เบตง
24 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสาร 0-7323-1413
E- mail: bm7002@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา บันนังสตา
85/7 ถ.สุขยางค์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสาร 0-7328-9462
E- mail: bm7003@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ตันหยงมัส
8 ถ.เทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7367-1771 , 0-7367-1042
โทรสาร 0-7367-1042 ต่อ 106
E- mail: bm7105@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ยะหา
90 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7329-1231
โทรสาร 0-7329-1231
E- mail: bm7004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี
258 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรสาร 0-7365-1707
E- mail: bm7106@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา ผังเมือง 4
85, 87 ถนนอาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7322-2836
โทรสาร 0-7322-2846
E- mail: bm7005@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุคิริน
หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสาร 0-7365-6366
E- mail: bm7107@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ ธารโต
ที่ว่าการอำ�เภอธารโต หมู่ที่ 1 ถนนสุขยางค์ ต.ธารโต
อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โทร. 0-7329-7086
โทรสาร 0-7329-7086
E- mail: bm7003@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ กาบัง
เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7320-5969
โทรสาร 0-7320-5969
E- mail: bm7004@gsb.or.th

ธนาคารออมสินสาขา สุริยะประดิษฐ์
153/4-5 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7353-2448-49
โทรสาร 0-7353-2450
E- mail: bm7108@gsb.or.th
หน่วยให้บริการ เจาะไอร้อง
ทีว่ า่ การอำ�เภอเจาะไอร้อง หมูท่ ่ี 1 ถ.เจาะไอร้อง-ไอสะเดียร์
ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7354-4169
โทรสาร 0-7354-4169
E- mail: bm7105@gsb.or.th

หน่วยให้บริการ กรงปีนัง
ที่ว่าการอำ�เภอกรงปินัง หมู่ที่ 3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
95000
โทร. 0-7323-8306
โทรสาร 0-7323-8306
E- mail: bm7005@gsb.or.th

• ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส

368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-2762, 0-7351-2763
โทรสาร 0-7351-2762 ต่อ 102
E- mail: loan8295@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา นราธิวาส
368 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1068, 0-7351-4257
โทรสาร 0-7351-1068 ต่อ 103
E- mail: bm7101@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก
11 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสาร 0-7361-1047
E- mail: bm7102@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา ตากใบ
40/9-10 หมู่ 3 ถนนนราธิวาส-ตากใบ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 96110
โทร. 0-7358-1498 , 0-7358-1211
โทรสาร 0-7358-1211
E- mail: bm7103@gsb.or.th
ธนาคารออมสินสาขา รือเสาะ
112/1-2 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสาร 0-7357-1008
E- mail: bm7104@gsb.or.th
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